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تجربۀ رسانههای عربی

در راستیآزمایی محتوای پلتفرمهای دیجیتال

عکسهــا ،فیلمهــا و روایتهــای شــاهدان عینــی بــه منابــع اصلــی اطالعــات
در اتاقهــای خبــر تبدیــل شــدهاند .دیگــر نمیتــوان فقــط بــه خبرنــگاران
و خبرگزاریهــا 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
اینســتاگرام منتشــر میشــود و شــاید بیــش از ایــن تعــداد در واتســاپ و
فیســبوک منتشــر شــود .در برابــر ایــن حجــم انبــوه از محتوایــی کــه کاربــران
عــادی در شــبکههای اجتماعــی تولیــد میکننــد ،چالشهــای زیــادی در
مــورد چگونگــی بررســی صحــت ایــن محتواهــا و ایجــاد ابزارهــای تعامــل
حرف ـهای و مســتمر بــا آنهــا در اتاقهــای خبــر بــه وجــود آمــده اســت .بــا
وجــود همــۀ تالشهــای انجــام شــده ،بازهــم اشــتباهاتی صــورت میگیرنــد
و روزانــه عکسهــا و فیلمهایــی در فضــای اینترنــت ،از جملــه شــبکههای
اجتماعــی و پیامرســانها ،منتشــر میشــوند کــه بــه ســرعت مشــخص
میشــود قدیمــی یــا جعلیانــد.
بــر ایــن اســاس ،ایــن کتــاب بــا هــدف افزایــش توانایــی روزنامهنــگاران در
اســتفاده از محتــوای تولیــدی کاربــران عــادی عرضــه میشــود و در عیــن حــال
بــه روزنامهنــگاران روشهــا و ابزارهایــی بــرای راســتیآزمایی اینگونــه محتواهــا
عرضــه میکنــد کــه چکیــدهای اســت از تجربههــای رســانههای عربــی.
پرتنشتریــن مناطــق جهــان ،در جهــان عــرب قــرار دارنــد ،از هــر کــدام از
آنهــا صدهــا عکــس و فیلــم بــه فضــای اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی راه
پیــدا میکننــد.
کشــورهای عربــی بــه موضوعــات پژوهشــی در نشســتهای جهانــی تبدیــل
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شــدهاند ،در عیــن حــال تجربــۀ رســانههای عربــی در زمینــۀ اطمینــان از
صحــت اخبــار روزبــه روز در حــال گســترش اســت و بــه بررســی بیشــتر نیــاز
دارد.
در نــگارش ایــن کتــاب ،روزنامهنــگاران و پژوهشــگرانی همــکاری کردهانــد
کــه اکثرشــان از کشــورهای عربــی هســتند .امیدواریــم ایــن کتــاب بــه تولیــد
دانــش و غنابخشــی بــه محتــوای عربــی موجــود بــه میــزان آشــنایی بــا
تجربیــات دیگــران کمــک کنــد.
مؤسسه رسانهای الجزیره
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همیشه در اتاق خبر اشتباه رخ میدهد

منتصر مرعي

همواره ،درمورد شبکۀ الجزیره پرسشهای بسیاری مطرح بوده است ،به ویژه بعد
از حمالت  11ســپتامبر  2001در آمریکا .این پرسشها شامل این موارد بودند:
فیلمهای «اسامهبنالدن» ،رهبر القاعده ،چگونه به دست شبکۀ الجزیره میرسد؟
الجزیــره چگونه از صحت این فیلمها یا زمــان و مکان ضبط آنها اطمینان پیدا
میکند؟
در آن زمــان ،تکنولوژیهــای دیجیتــال مانند امروزه نبودند و مشــخصکردن
زمان و مکان ضبط فیلمها آســان نبود؛ زیرا القاعده بهعمد ردی از خود به جای
نمیگذاشت و تالش میکرد هیچ نشانهای از موقعیت خود بروز ندهد.
بدون شک ،شبکۀ الجزیره قبل از پخش ،این فیلمها را بررسی میکرد و آنها را با
سیاستهای تحریریۀ خود تطبیق میداد .همچنین ،بحث وجدلهایی که ممکن
بود پخش این فیلمها به وجود آورد ،باعث نگرانی شبکۀ الجزیره نبود؛ زیرا الجزیره
حق مخاطب در دانستن ایمان داشت.
به ِ
آنچه مایۀ نگرانی الجزیره بود ،احتمال بهاشتباهانداختن مخاطب یا عرضۀ محتوای
نادرست به او بود .علیرغم اینکه روند بررسی در درجۀ اول در آن زمان متکی بر
تالش انسانی بود ،بنابراین الجزیره مجموعهای از اقدامات را برای بررسی و اثبات
درستی فیلمها انجام میداد ،از جمله:
 .1ارزیابی منبع و میزان درستی آن برای الجزیره؛
 .2تماشــای محتوای فیلم با دقت کامل و تحلیل شــکل و مضمون آن به صورت
دقیق و اطمینان از نبود هرگونه مورد شبه ه برانگیز در آن؛
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 .3کمکگرفتن از کارشناسان و متخصصان فنی برای اطمینان از جعلینبودن یا
دستکاری نشدن فیلمها؛
 .4کمکگرفتن از خبرنگار الجزیره در افغانســتان که از شــرایط سیاسی منطقه
آگاهی داشت؛
 .5تــاش برای یافتن منبعی دیگر جهت افزایش اطمینان از صحت فیلم یا فایل
صوتی؛
 .6تامل 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 حرفهای،
با هدف جلوگیری از افتادن در دام رقابت و سرعت انتشار خبر بدون دقت کافی،
به تاخیر میافتاد)؛
 .7پخش فیلم و باز گذاشــتن فضــا برای دریافت هرگونه شکوشــبهه و اعالم
فراهمبــودن این امکان بــرای مخاطبان به منظور شفافســــازی (برای نمونه:
الجزیره در بســیاری اوقات اعالم میکرد که فیلم ،بدون تاکید بر درســتبودن
آن ،مربوط به القاعده اســت ،یا اعالم میکرد که نتوانسته از صحت فیلم مطمئن
شود .الجزیره میدانست که مسئولیت اخالقی در اینگونه موارد از این شبکه سلب
نمیشود و تصمیم هیئت تحریریه باید کام ً
ال حساب شده باشد)؛
 .8شــرح و توضیح روش دســتیابی الجزیره به فیلم و ایجاد فضای بحث آزاد در
مورد آن در کانال تلویزیونی با کمکگرفتن از کارشناسان و تحلیلگران؛
 .9انتشــار و پخش نظرات مختلف ،به ویژه موضع طــرف آمریکایی که اغلب به
شکل بیانیههای رسمی منتشر میشد که درستی یا نادرستی فیلمها یا فایلهای
صوتی را اعالم میکرد.
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تحوالت بزرگ
در سال  ،1996الجزیره به تغییر بزرگی دست یافت که طی آن ،شبکههای پخش
غیرماهوارهای که تحت کنترل دولت بودند ،به شبکههای ماهوارهای بدون نظارت
و قابل دریافت از طریق آنتن ماهواره تبدیل شدند .الجزیره از این فرصت استفاده
و همراه با بســیاری از شبکهها به ارتقای سطح رســانههای عربی و عبور از خط
قرمزها کمک کرد.
در سال  2006نیز الجزیره بار دیگر ،از فرصت تغییر سریع به رسانههای 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 آماد ه شدن برای آینده و بهجهت کمک به شبکهای
که به شیوۀ سنتی کار میکرد و نیز به منظور سازگاری با این تحول سریع ،بخش
«رسانههای جدید» را تأسیس کرد.
در آن زمان برای نخستینبار شاهد فعالیت همزمان متخصصان فنی و روزنامهنگاران
به شکلی متفاوت بودیم و خود را در فضایی یافتیم که در آن تکنولوژی همراه با
روزنامهنگاری فعالیت میکرد.
مهمترین چیزی که رســانههای جدید فراهم کردند ،تعامل بیشــتر با مخاطبان
عرب بود که الجزیره را در کنار شبکۀ تلویزیونی از طریق شبکههای اجتماعی نیز
دنبال میکردند .پدیدۀ «شــهروندخبرنگار» به سرعت گسترش یافت و الجزیره با
سرعت زیاد و به دالیل زیر با این پدیده همراه شد:
 .1الجزیره از ابتدای کار تصمیم گرفته بود از انســانهای به حاشــیه رانده شده
و گمنــام حمایت کنــد و تا حد امکان درگیر پوشــش اخبار رهبــران جهان و
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شخصیتهای مشهور نشود؛
 .2الجزیره به این امر باور داشت که توسعۀ فنی ،فضا را برای مردم جهت مشارکت
در انتقــال اخبار و عکسها باز میکند و اینکه شــهروند عــادی میتواند نقش
خبرنگار را ایفا کند ،به ویژه در مکانهایی که خبرنگار الجزیره امکان دسترســی
به آنها را ندارد .البته شــبکۀ الجزیره محتوای ارســالی شــهروندان را بررسی و
راستیآزمایی میکرد؛
 .3وجود رسانههای جایگزین و بازشدن فضا برای ارسال خبرهای مردم عادی ،به
آزادسازی رسانه از قیدوبند رسانههای رسمی که تحت سلطۀ رژیمهای مستبد و
رسانههای تجاری (رسانههایی که سودآوری را بر درستی و منافع عمومی ترجیح
میدهند) کمک میکند.
در واقع ،الجزیره توانســت از طریق بخش «رسانههای جدید» خود به توزیع دهها
دوربین میان فعاالن در بســیاری از مناطق جهــان عرب برای انتقال تصویری از
واقعیت آن مکان اقدام کند ،تا از این تصاویر در پوششهای خبری خود استفاده
نماید؛ اما هنوز زمان ارزیابی میزان موفقیت این تجربه نرسیده است.
روزنامهنگاران جدید
رســانههای جدیــد و شــهروندخبرنگاری ،ذهــن نســل جــوان را در شــبکۀ
الجزیــره بــه خــود مشــغول کــرده بــود .بــه ســرعت برنامــهای بــرای تولیــد
فیلمــی مســتند در مــورد وبالگنویســان مصــری تدویــن شــد .وبالگهــا بــه
مثابــۀ برنامههــای جایگزیــن رســانههای ســنتی بودنــد کــه موفــق شــدند
صــدای جوانــان منتقــد اوضــاع سیاســی و اجتماعــی مصــر را بــه گــوش
دیگــران برســانند.
ایــن فیلــم دربــارۀ مســیر زندگــی چهــار وبالگنویــس پــر مخاطــب بــود.
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آنهــا گروهــی از فعــاالن یــا روزنامهنــگاران جدیــدی بودنــد کــه دوربینهــای
کوچکــی بــه همــراه خــود داشــتند و داســتانهایی را از درون جنبشــی تــازه
کــه در مصــر علیــه حکومــت «حســنی مبــارک» ،رئیــس جمهــور مصــر در آن
زمــان ،و تــاش او بــرای جانشــینی پســرش «جمــال مبــارک» شــکل گرفتــه،
روایــت میکردنــد .بــاور الجزیــره بــه اهمیــت شــهروندخبرنگاری بیشــتر شــد و
بــه مــرور زمــان ،توانســت منابــع خبــری جدیــدی بــه دســت آورد؛ امــا ایــن امر
چالشهــای جدیــدی ایجــاد کــرد.
سیاســت الجزیــره در بررســی صحــت محتــوای دریافتــی از فعــاالن مبتنــی
بــر اعتمــاد بــه منبــع و براســاس ســاخت شــبکهای گســترده از افــرادی بــود
کــه الجزیــره آنهــا را گــرد هــم آورده و گاهــی نیــز بــرای آنهــا دورههــای
آمــوزش روزنامهنــگاری برگــزار میکــرد .مســئلهی مقابلــه بــا عکسهــای
جعلــی آنچنــان جــدی نبــود و کشــف وقــوع اشــتباه در فایلهــای فیلمــی یــا
عکســی کــه ایــن فعــاالن ارســال میکردنــد ،نــه بــرای الجزیــره آســان بــود و
نــه بــرای مخاطبــان.
بــه مــرور زمــان شــبکههای اجتماعــی گســترش یافتنــد و نقششــان پررنگتــر
شــد .بهترشــدن خدمــات اینترنــت و فراهمشــدن گوشــیهای هوشــمند،
زمینــۀ دریافــت دههــا فیلــم و عکــس را فراهــم کــرد.
انقــاب تونــس در اواخــر ســال  2010شــروع شــد و شــبکۀ الجزیــره نقشــی
مهــم در پوشــش خبــری تظاهــرات گســترده علیــه حکومــت «زینالعابدیــن
بنعلــی» ،رئیــس جمهــور وقــت تونــس ،ایفــا کــرد.
دفتــر الجزیــره در تونــس در آن زمــان بــه دســتور مقامــات بســته شــده بــود؛ اما
بــه یــاری فیلمهایــی کــه مــردم عــادی و فعــاالن انقالبــی ارســال یــا بارگــذاری
میکردنــد ،الجزیــره توانســت ســرکوب اعمــال شــده از ســوی حکومــت تونــس
را بشــکند و جهــان توانســت حــوادث را تــا زمــان فــرار زینالعابدینبنعلــی
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در روز  14ژانویــه  2011دنبــال کنــد .ایــن را فیلمــی کــه فعــاالن انقــاب
ضبــط کردنــد و بــه اســطورهای در انقــاب تبدیــل شــد ،نشــان میدهــد.
در همــان مــاه ،انقــاب  25ژانویــه مصــر اتفــاق افتــاد .هــزاران نفــر از جوانــان
بــه نــدای پخــش شــده در فیســبوک بــرای تظاهــرات در روز پلیــس و محکــوم
کــردن رفتارهــای آن لبیــک گفتنــد .فیلمهایــی کــه از طریــق شــبکههای
اجتماعــی بــه الجزیــره رســیدند ،بــه کادر ایــن شــبکه در پوشــش اخبــار روز
کمــک کردنــد و در بســیاری از مــوارد فعــاالن و مــردم عــادی در ضبــط فیلمهــا
از خبرنــگاران حرف ـهای موفقتــر عمــل کردنــد .بارزتریــن عکسهایــی کــه در
آن زمــان احساســات مــردم در سراســر جهــان را برانگیخــت ،بــا گوش ـیهای
تلفنهمــراه افــراد عــادی در شــهرهای مختلــف مصــر گرفتــه شــدند.

لینک فیلم در یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=OKKvc4sxwfw:

در آن زمــان ،الجزیــره تریبونــی بــزرگ بــرای پخــش فیلمهــا و عکسهــا فراهــم
کــرد .ایــن امــر دلیــل اصلــی ادامــۀ پوشــش رویدادهــا از اتفاقــات میدانــی و بــه
چالشکشــیدن رژیمهایــی بــود کــه تــاش میکردنــد مانــع ایــن انقالبهــا
شــوند و ایــن رویدادهــا را از دیــد مخاطبــان در سراســر جهــان مخفــی کننــد.
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الجزیــره بــه ایــن موضــوع اذعــان دارد کــه پوشــشدهی ایــن شــبکه و کادر
آن در صحنــه بــه موفقیــت دســت نمییافــت ،مگــر بــا تالشهــای فعــاالن و
داوطلبان.
«وضــاح خنفــر» ،مدیــر ســابق شــبکۀ الجزیــره کــه نقشــی مهــم در رهبــری
پوشــش انقالبهــای بهــار عربــی در الجزیــره داشــت ،در یادداشــتی در روزنامــۀ
انگلیســی «گاردیــن» ایــن موضــوع را اینگونــه شــرح میدهــد:
«حکومــت مصــر تصمیــم گرفــت دفاتــر الجزیــره را ببنــدد و همچنیــن جلــوی
فعالیــت خبرنــگاران و کادر ایــن شــبکه را بگیــرد ،بــا گمــان اینکــه میتوانــد
مانــع فعالیــت شــبکۀ الجزیــره شــود و از ایــن طریــق رویدادهــای بنیانافکنــی
کــه کشــور را در برگرفتــه بــود ،پنهــان کنــد .ایــن نخســتینبار نبــود کــه
یکــی از دفاتــر مــا در منطقــه بســته میشــد؛ لــذا آمادگــی کامــل بــرای
چنیــن اتفاقــی را داشــتیم .در همــان روز ،فراخوانــی خطــاب بــه مخاطبانمــان
در مصــر منتشــر کردیــم و بــه آنهــا گفتیــم :اگــر مقامــات مانــع فعالیــت
خبرنگارانمــان شــدند ،هریــک از شــما میتوانــد خبرنــگار الجزیــره باشــد .پــس
از آن دههــا فعــال اینترنتــی اقــدام بــه ارســال خبرهــا و فیلمهــا بــرای مــا
از طریــق شــبکههای اجتماعــی کردنــد .مــا نیــز گروهــی از روزنامهنــگاران
را بــرای دریافــت ایــن همکاریهــا و اطمینــان از صحــت آنهــا و ارســال
محتــوای مناســب پخــش بــرای اتاقهــای خبــر تشــکیل دادیــم .بــا کمــک
اعتمــاد مخاطبــان بــه پیــام و رســالت خبریمــان و همچنیــن اعتمادمــان بــه
توانایــی آنهــا توانســتیم محاصــرۀ اعمــال شــده از ســوی دســتگاههای امنیتــی
مصــر را بشــکنیم .شــبکهای از همــکاران و فعــاالن اینترنتــی را بــرای دریافــت
اخبــار تشــکیل دادیــم و نیروهــای خودمــان نیــز در جایجـــای «قاهــره»،
«اســکندریه» و دیگــر شــهرهای مصــر مســتقر شــدند و بــه فعالیــت خــود بــه
شــکل مخفیانــه ادامــه دادنــد .کارشناســان فنــی الجزیــره نیــز موفــق شــدند
خدمــات پخــش مســتقیم را از میــدان «تحریــر» قاهــره از طریــق دســتگاههای
پخــش کوچــک متصــل بــه ماهوارههــا ،بــا قابلیــت پنهــان مانــدن موقعیــت از
دیــد دســتگاههای امنیتــی مصــر ،فراهــم کننــد».
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الجزیــره تــاش کــرد تــا صحــت عکسهــای ارســالی فعــاالن تونســی و مصــری
را بررســی کنــد؛ امــا نمیتــوان گفــت کــه در ایــن زمینــه سیاســتی روشــن و
راهبــردی بــرای تعامــل بــا ایــن نــوع جدیــد از منابــع غیرســنتی داشــت .ایــن
تجربــۀ جدیــدی بــود کــه بــهدلیــل ســرعت اتفاقــات ،نیــاز بــه تعامــل ســریع
بــا مطالــب بــه دســت آمــده از طریــق اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی داشــت
و همیــن موضــوع زمین ـهای را بــرای بــهوجــود آمــدن اشــتباهات در آینــده
فراهــم کــرد.
در مــارس  ،2011انقالبهــای ســوریه و یمــن بهوقــوع پیوســتند و تعــداد
ک بــار
مطالبــی کــه بــرای الجزیــره ارســال میشــدند ،بســیار زیــاد بــود .یــ 
الجزیــره فیلمــی پخــش کــرد کــه اعــام 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» (رئیسجمهــور
برکنــار شــده یمــن) بــود ،از ایــن فرصــت بــرای حملــه بــه الجزیــره و غیــر
حرفــهای شــمردن آن بهدلیــل ایــن اشــتباه اســتفاده کــرد.

لينک
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فیلمhttps://www.youtube.com/watch?v=x-8y_AbcrR4 :

ایــن اتفــاق درس مهمــی بــود تــا بــه توســعه و افزایــش ابزارهــای راســتیآزمایی
فیلمهــا یــا عکسهــا اهمیــت بیشــتری داده شــود .علیرغــم همــۀ تالشهــا در
ایــن زمینــه ،روش کار هنــوز بــه انــدازۀ کافــی واضــح نبــود و در واقــع مبتنــی بــر
تالشهــای فــردی بــود ،شــاید بــه ایــن دلیــل کــه ایــن تجربــه هنــوز جدیــد بــود.
بزرگتریــن چالشهــای مــا مربــوط بــه تعامــل بــا محتــوای ارســالی از ســوریه
بــود .بــه خوبــی بــه یــاد مـیآورم کــه بــه فیلمــی دســت یافتــم کــه مربــوط بــه
اولیــن تظاهــرات در بــازار «حمیدیــه» مرکــز دمشــق در  15مــارس  2011بــود.
در آن زمــان و بعــد از انتشــار فراخــوان بــرای برگــزاری تظاهــرات ،در یوتیــوب
بهدنبــال مطالــب مختلــف دربــارۀ ســوریه میگشــتم .طــی ایــن جســتجو بــه
ایــن فیلــم رســیدم و آن را بــه هیئــت تحریریــه در اتــاق خبــر دادم؛ امــا اعضای
هیئــت تحریریــه اعــام کردنــد بــه صحــت و درســتی فیلــم شــک دارنــد و
نمیتواننــد بــه آن اطمینــان کننــد.
صاحــب فیلــم بــا صــدای خــود در فیلــم تاکیــد میکــرد کــه زمــان ضبــط ایــن
فیلــم  15مــارس  2011و مــکان آن بــازار حمیدیــه اســت؛ امــا تاریــخ بارگذاری
فیلــم در یوتیــوب همــان زمــان برگــزاری تظاهــرات بــود .میتوانســتم تفــاوت
مــکان را تشــخیص دهــم؛ چــون در گذشــته بارهــا بــه بــازار حمیدیــه رفتــه
بــودم و بــه خوبــی آنجــا را میشــناختم .بــا ایــن حــال ،بــرای اطمینــان از
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.
بــه طورقطــع نمیتوانــم بگویــم کــه از صحــت فیلــم مطمئــن بودیــم؛ ولــی
کفــۀ دالیلــی کــه درســتبودن آن را تاییــد میکردنــد ،ســنگینتر بــود و
همیــن مســئله ثابــت شــد الجزیــره فیلــم را در همــان روز و بعــد از تردیــدی
طوالنــی و مخالفــت برخــی از اعضــای هیئــت تحریریــه پخــش کنــد.
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منکــر ایــن نمیشــوم کــه گاهــی اوقــات مرتکــب اشــتباه میشــدیم ،مثــ ً
ا
فیلمــی از ســوریه را پخــش میکردیــم؛ امــا بعدهــا مشــخص میشــد تصاویــر
در منطق ـهای دیگــر ضبــط شــدهاند یــا فیلــم مربــوط بــه گذشــته اســت و در
اولیــن فرصــت در بخــش خبــر بعــدی بــه ســرعت خبــر را تصحیــح میکردیــم.
اینگونــه بــود کــه در هیئــت تحریریــه و اتــاق خبــر فرهنگــی جدیــد در زمینــۀ
راســتیآزمایی فیلمهــا و عکسهــا و اخبــار بــدون وجــود بخــش تخصصــی
بــا سیاســتی مشــخص در ایــن زمینــه بــه وجــود آمــد.
بخش راستیآزمایی
اهمیـتدادن الجزیــره بــه شــبکههای اجتماعــی زود آغــاز شــد؛ اما در ســال 2014
بــود کــه ایــن شــبکه تصمیــم گرفــت بخــش شــبکههای اجتماعــی را در اتــاق
خبــر راهانــدازی کنــد .از مهمتریــن وظایــف ایــن بخــش اطمینــان از درســتی
محتــوای تولیــدی کاربــران بــود ( )Content Generated Userو اینگونــه بود که
ایــن محتــوا تبدیــل بــه منبــع مهــم اخبــار شــده و اهمیــت آن بــه انــدازۀ منابــع
سنتی خبر ،یعنی خبرنگاران و خبرگزاریها ،در اتاق خبر باال رفت.

لينک
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فیلمhttps://www.youtube.com/watch?v=75Ng0J6DdH0 :

در  16فوریــۀ  ،2015جنگندههــای مصــری بــه شــهر «درنــه» در شــرق
«لیبــی» حملــه کردنــد .بــر اســاس گفتــۀ مقامــات مصــری ،ایــن حملــه
پایگاههــای داعــش را هــدف قــرار داد و در پاســخ بــه اعــدام  21شــهروند
مصری-مســیحی (قبطــی) در شــهر «ســرت» در غــرب لیبــی بـه دســت داعــش
بــود؛ امــا در شــبکههای اجتماعــی بــه ســرعت انتشــار عکسهایــی آغــاز شــد
کــه نشــان مــیداد جنگندههــای مصــری ،برخــاف گفتههــای مقامــات
رســمی دولــت مصــر ،مناطقــی غیرنظامــی در شــهر درنــه را هــدف قــرار
دادهاند که منجر به کشتهشدن سه کودک شده است.
بخــش شــبکههای اجتماعــی در شــبکۀ الجزیــره ،همزمــان بــا اخبــار منتشرشــده
دربــارۀ حمــات مصــر در خبرگزاریهــا ،شــروع بــه جســتجوی ســریع در
شــبکههای اجتماعــی کــرد و تــاش کــرد عکــس اجســاد ســه کودکــی را کــه
گفتــه میشــد در ایــن حملــه کشــته شــدهاند ،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
تردیــد الجزیــره زیــاد بــود؛ زیــرا صاحــب ایــن حســاب فیســبوک در فرانســه
زندگــی میکــرد 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 رســانههای اجتماعــی الجزیــره ،از طریــق توییتــر ،بــا
روزنامهنــگاری مســتقل در شــهر درنــه ارتبــاط گرفــت و وی نیــز درســت بــودن
عکــس را تاییــد کــرد .بــا بررســی حســاب توییتــرش و جســتجو در آن دریافتیــم
کــه او همــواره ســعی میکنــد اطالعــات درســت را منتشــر کنــد .پــس از
تماسهایــی 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 شبکههای اجتماعی و شبکۀ تلویزیونیاش منتشر کرد.
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الجزیــره بعــد از انتشــار عکــس بــا حملــۀ شــدید رســانههای مصــری مواجــه
شــد کــه میگفتنــد عکــس ایــن ســه کــودک جعلــی و مربــوط بــه کشتهشــدن
تعــدادی کــودک بــر اثــر خفگــی بــا گاز بخــاری در شــهر «طرابلــس» اســت.
ایــن رســانهها الجزیــره را بــه جعــل حقایــق و تــاش بــرای گمراهکــردن
مخاطبــان متهــم کردنــد .بــه یکبــاره و زیــر بــار شــدیدترین انتقــادات ،الجزیــره
بــه درســتی عکــس شــک کــرد و تصمیــم گرفــت آن را از شــبکههای
اجتماعـیاش حــذف کنــد و در شــبکۀ تلویزیونـیاش از آن اســتفاده نکنــد .ایــن
لحظــه بیشــک لحظــۀ دلهــرهآوری بــود .تصمیــم دربــارۀ حــذف عکــس
درســت نبــود؛ زیــرا عقبنشــینی الجزیــره از روایــت خــود بــر اســاس اصــول
حرفـهای کــه ثابــت کنــد عکــس جعلــی اســت ،نبــود؛ بلکــه بــر اســاس دادههــا
و نشانههایی بود که احتمال اشتباهبودن آن را میداد.

لینک فیلمhttps://www.youtube.com/watch?v=PHLuLOIK59E :

در اینجــا رســانۀ ســنتی نقــش مهمــی را ایفــا کــرد .خبرنــگار الجزیــره در
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
25

کشــته شــده در حملــۀ مصــر بــه شــهر درنــه را منتشــر کــرده بــود ،تاییــد
میکــرد .پــس از آن ،الجزیــره دوبــاره بــه موضــع قبلــی خــود بازگشــت و بــر
درســتی خبــر و عکــس پافشــاری کــرد و از فیلمــی جدیــد بــرای افزایــش
صحــت خبــر خــود کــه متناقــض بــا روایــت مقامــات مصــری بــود ،اســتفاده
کــرد .همچنیــن گزارشــی پخــش کــرد کــه رونــد پوشــش خبــری ایــن خبــر را
شرح میداد و ادعاهای رسانههای مصری را تکذیب میکرد.
ســازمان عفــو بینالملــل نیــز اعــام کــرد ،طــی تحقیقاتــی کــه دربــارۀ حمــات
مصــر بــه مناطقــی از شــهر درنــۀ لیبــی در  16فوریــۀ  2015نشــان میدهنــد،
دســت کــم دو موشــک بــه یــک منطقــۀ مســکونی اصابــت کردهانــد کــه بــه
کشــتهشــدن هفــت شــهروند شــامل یــک مــادر ،ســه کودکــش و ســه فــرد
دیگر ،منجر شدهاند.

لینک خبر در سایت سازمان عفو بین

المللhttps://goo.gl/79UJ2I :

همیشه اشتباه رخ میدهد
گام دومــی کــه شــبکۀ الجزیــره بــرای توســعۀ عملکــرد خــود در تعامــل بــا
محتــوای تولیــدی کاربــران برداشــت ،آمــوزش تخصصــی بخــش شــبکههای
اجتماعــی بــرای کار بــا ابزارهــای راســتیآزمایی جدیــد بــود .عــاوه بــر آن،
حــدود صــد خبرنــگار در اتــاق خبــر را بــرای درک ارزش محتــوای تولیــدی
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کاربــران و چالشهــای پیــش رو در تعامــل بــا ایــن نــوع از محتــوا بــه شــکلی
اساســی آمــوزش داد .بــا ایــن حــال بــاز هــم اشــتباه رخ م ـیداد.
بــه ادعــای فیلمی که در دســــامبر  2015فیلمــــی در شــــبکههای اجتماعــــی
منتشــر شــد کــه در آن گروهــی از کــودکان کانادایــی هنــگام اســتقبال از
پناهنـدگان سـوری ترانـه«طلـع البـدر علینـا» را بـه زبـان عربـی میخواننـد .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 شــبکههای تلویزیونــی ،از جملــه الجزیــره ،بــدون
اطمینــان از درســتی ماجــرا فیلــم را پخــش کننــد.

لینک فیلم:

https://goo.gl/JBu1RS

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.
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لینک

فیلمhttps://www.youtube.com/watch?v=DSgoZNkA92Q :

الجزیــره پــاس هــم بــا فیلمــی کــه در صفحــۀ فیســبوکش منتشــر کــرد،
مرتکــب همیــن اشــتباه شــد:
اما بعدا ً به این اشتباه اعتراف و با انتشار فیلم دیگری خبر را تصحیح کرد:

لینک فیلمhttps://goo.gl/eSN0gm :
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جمعبندی
بــه نظــر میرســد همیشــه اشــتباه رخ میدهــد و ایــن طبیعــت کار رســانهها
اســت ،بــه ویــژه بــا وجــود شــبکههای اجتماعــی کــه روزانــه صدهــا فیلــم و
عکــس در آنهــا منتشــر میشــوند؛ امــا وقــوع اشــتباه منکــر رشــد تجربــۀ
الجزیــره در زمینــۀ راســتیآزمایی و اطمینــان از محتــوای منتشرشــده در
شــبکههای اجتماعــی نیســت؛ چراکــه شــبکۀ الجزیــره از اشــتباهاتش درس
گرفــت و سیاســتها و اقداماتــش را توســعه داد تــا راهبردیتــر و منظمتــر
شود.
بــرای تقویــت اقدامــات درســت در ایــن زمینــه مؤسســه رســانهای الجزیــره
راهنمــای کوچکــی را بــرای کمــک بــه روزنامهنــگاران جهــت آشــنایی بــا
ابزارهــای راســتیآزمایی و چگونگــی تعامــل بــا محتــوای تولیــدی کاربــران
شــبکههای اجتماعــی تهیــه کــرده کــه در ســایت ایــن مرکــز موجــود اســت و
میتوان از طریق لینک زیر آن را بارگذاری و مطالعه کرد:
https://goo.gl/UJxk8y

همچنیــن نمیتــوان از اهمیــت نقــش مخاطبــان یــا خواننــدگان در پیشــرفت
ایــن تجربــه غافــل شــد .شــبکههای اجتماعــی فرصــت بهتــری را بــرای نظــارت
بــر رســانهها و تعامــل بــا آنهــا ایجــاد کردهانــد .همچنیــن باعــث دقــت
بیشتر رسانهها برای جلوگیری از وقوع اشتباه شدهاند.
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مهارتهای جستجوی اخبار در شبکههای اجتماعی و

راستیآزمایی آنها در اتاق خبر
مجد خليفه

در ســال  2010وقتــی بــه تلویزیــون رســمی بلژیــک بــرای فعالیــت در اتــاق
خبــر آن درخواســت کار دادم ،مهارتهایــم در اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی در رزومــهام ذکــر نشــده بــود؛ امــا اکنــون روزبــه روز بیشــتر بــه
اهمیــت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی در کار روزنامهنــگاری حرف ـهای پــی
میبــرم .ایــن روزهــا هیــچ روزنامهنــگار تــازهکاری نمیتوانــد بــدون داشــتن
مهارتهــای اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی کــه مــن آن را در بیــن
مهارتهایم در سـالهای گذشته ذکر نکرده بودم ،درخواست کار بدهد.
ایــن اواخــر شــروع بــه تهیــه گزارشهــای تلویزیونــی زیــادی کــردم کــه برگرفتــه
از منابعــی در شــبکههای اجتماعــی هســتند .برخــی از ایــن گزارشهــا بــا
اســتقبال زیــادی روبــهرو شــدند و تحســین کابــران شــبکههای اجتماعــی را
برانگیختند و به شکلی گسترده در رسانههای دیگر منتشر شدند.
تاخیــر در دریافــت عکسهــا و فیلمهــا از خبرگزاریهــای جهــان ،بهشــدت
مــن را آزرده کــرد و ایــن آزردگــی خاطــر باعــث شــد مــن بــه اینترنــت پنــاه
ببــرم تــا جهــان شــبکههای اجتماعــی را کشــف کنــم و بــه دنبــال گشــودن در
جدیدی برای کمک به پیشرفت کاریام باشم.
مشــکل فقــط تاخیــر در ارســال عکسهــا از ســوی خبرگزاریهــا نبــود؛ بلکــه
محدودیــت کمــی آنهــا نیــز مشــکل دیگــری بــود .بیشــتر خبرگزاریهــای
جهــان عکسهــا را قبــل از ارســال ،هرچنــد بهصــورت ســاده ،ویرایــش
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میکننــد .بــه ایــن شــکل نیــاز بــه عکــس و فیلــم اصلــی ،بــه بخشــی اساســی
و غیرقابلچشمپوشــی هنــگام راســتیآزمایی علمــی و مبتنــی بــر روشهــای
درست تبدیل شده است.
تحولی جدید در اتاق خبر
هنــوز هــم هــر از گاهــی صداهــای مخالــف اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی در
برنامههــای خبــری بــه گــوش میرســد .بــه نظــر میرســد بیشــتر مخالفــان متعلــق
بــه نســل روزنامهنــگاران باســابقه و دارای تجربــۀ طوالنــی در زمینــۀ اخبــار هســتند.
ایــن بخــش از همــکاران ،از زمــان پدیــد آمــدن کامپیوتــر تــا اســتفاده از گوشـیهای
هوشــمند در دنیــای روزنامهنــگاری ،مراحــل گــذار متعــددی را در زمینــۀ رســانه
شــاهد بودهانــد؛ امــا بــه نظــر میآیــد پذیرفتــن ایــن مرحلــۀ انتقــال یــا جهــش بــه
سوی شبکههای اجتماعی برای آنها 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 حســابهای شــخصی
خــود در توییتــر و فیســبوک منتشــر میکننــد؛ امــا گرفتــن ماشــین ،رفتــن بــا
دوربیــن و میکروفــون بــرای مصاحبــه بــا یکــی از شــخصیتها 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 شــبکههای اجتماعــی
منتشــر میشــوند .مطالعاتــی کــه اخیــرا ً انجــام شــده نشــان میدهنــد کــه
بیشــتر جوانــان اخبــار را از طریــق شــبکههای اجتماعــی ،بــه ویــژه فیســبوک و
توییتر ،دنبال میکنند( .به فصل هفتم مراجعه کنید)
توییتی با هزار خبر
بــرای مثــال ،بــه  13جــوالی  2016توجــه کنیــد؛ زمانــی کــه مهمتریــن خبــر
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فــوری در اروپــا ،شــاید جهــان ،خبــر بــه توافــق رســیدن اعضــای اتحادیــۀ اروپــا
دربــارۀ بحــران بدهیهــای «یونــان» بــود کــه نزدیــک بــود باعــث خــروج یونــان
از اتحادیــۀ اروپــا شــود .ایــن خبــر بهصــورت شــفاهی از زبــان نخســت وزیــر
بلژیــک ،شــارل میشــل ،بیــان نشــد؛ بلکــه از داخــل ســالن مذاکــرات بــه وســیلۀ
انگشــتانش کــه توییتــی کوتــاه در حســاب شــخصیاش بــا محتــوای« :توافــق»
کل دوران کار روزنامهنــگاریام
( )agreementنوشــت و منتشــر کــرد .در ِ
کلمهای با این حجم از اهمیت و تاثیر ندیده بودم.

این توییت طی چند دقیقه هزاران بار بازنشر شد.

از ســوی دیگــر ،اســتفادۀ سیاســی از شــبکههای اجتماعــی یــک ســری ابعــاد
منفــی نیــز داشــت .بــرای مثــال تیــو فرانکــن ،وزیــر مهاجــرت بلژیــک و عضــو
حــزب راســت محافظــهکار ،بعــد از بــه دســتآوردن ســمت وزارت لحظــات
سیاســی ســختی را گذرانــد .تعــدادی از اعضــای پارلمان در گذشــتهاش جســتجو
کردنــد .آنهــا متنهایــی 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 پسـتهایی کــه در گذشــته منتشــر کــرده بــود،
به طور رسمی در پارلمان عذرخواهی کند.
ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه چگونــه میتوانیــد
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یکــی از روزنامهنگارانــی باشــید کــه توانایــی اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
را دارنــد؟ چگونــه میتــوان مهارتهایــی را یــاد گرفــت کــه بــه شــما امــکان
دسترســی بــه اخبــار فــوری و ســبقت از خبرگزاریهــا را فراهــم میکننــد؟ و
چگونه میتوانید بهترین منبع اخبار در منطقۀ خود شوید؟
اولیــن و مهمتریــن گام در ایــن راه ،ایــن اســت کــه خیلــی زود حســابی بــرای
خــود در توییتــر فعــال کنیــد ،البتــه اگــر تاکنــون ایــن کار را نکردهایــد پــس
از آن روش اســتفاده از لیســتهای توییتــری را یــاد بگیریــد .انجــام ایــن کار
حتم ـاً بــه شــما کمــک میکنــد تــا وقتتــان بــرای دســتیابی بــه اخبــار مهــم،
بــا دیــدن پســتهای افــرادی کــه عکــس غــذا و لبــاس منتشــر میکننــد،
هدر نرود.
لیستهای توییتری
توجــه مــن بــه کاربــرد لیســتهای توییتــری زمانــی بیشــتر شــد کــه
توییتهایــی از جهــان عــرب را دنبــال میکــردم .در آن زمــان بــه تعــداد
زیــادی از توییتهــای بازنشرشــده ( )Retweetدر ســــاعتهای شــلوغ
برمیخــوردم .در زمــان رویدادهــای ورزشــی «تایــم الیــن» حســاب توییتــرم
پــر از توییتهــای ورزشــی و انتقــاد از تیمهــای باشــگاهی فوتبــال یــا داوران
میشد.
تنهــا راهــی کــه توییتــر بــرای کاربرانــش فراهــم کــرده ،اســتفاده از لیس ـتها
( )listsاســت کــه از طریــق آنهــا میتوانیــد کســانی را کــه دنبــال میکنیــد،
بــر اســاس عالقههایشــان طبقهبنــدی کنیــد؛ شــخصی کــه بــه فوتبــال عالقــه
دارد در لیســت ورزش قــرار میگیــرد و شــخص دیگــری را کــه بــه فیلمهــای
ســینمایی عالقــه داشــته باشــد ،میتــوان در لیســت ســینما قــرار داد .اینگونــه
اســت کــه میتوانیــد لیســتهای خــود را بــر اســاس عالیــق اشــخاصی کــه
دنبــال میکنیــد ،تهیــه کنیــد.ایــن اقــدام ،انتقــال بیــن لیســت هــا را بــر اســاس
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عالقــه و زمینــه فعالیــت آســان میکنــد .بنابرایــن ایجــاد یــا جســتجوی
لیســتهایی کــه دیگــران ایجــاد کردهانــد ،هنــگام پیگیــری وقایــع مهــم و
اخبار فوری بسیار مفید خواهد بود.
تهیۀ لیستها
بــه صفحــۀ شــخصی خــود در توییتــر مراجعــه و گزینــۀ لیس ـتها را انتخــاب
https://twitter.com/yourusername/lists
کنید:
ســپس گزینــۀ ایجــاد لیســت جدیــد را در آن صفحــه انتخــاب کنیــد .بــرای
لیســت جدیــد نامــی مناســب بنویســید و نــوع لیســت (عمومــی یــا خصوصــی)
را تعییــن کنیــد .توجــه داشــته باشــید کــه همــه نمیتواننــد لیســتهای
خصوصــی را ببیننــد و حســابی کــه بــه ایــن لیســت اضافــه میشــود ،اطالعــی
در ایــن مــورد دریافــت نمیکنــد .پــس از ایجــاد میتوانیــد اضافهکــردن
اشخاص مناسب را شروع کنید.
جستجوی لیستها
بهســادگی و از طریــق جســتجوگر گــوگل میتوانیــد لیســتهایی را کــه
دیگــران ایجــاده کردهانــد جســتجو کنیــد .مثــ ً
ا میتوانیــد لیســتی دربــارۀ
سوریه،از طریق نوشتن این جمله در گوگل جستجو کنید:
site:twitter.com/*/lists/syria

خوبــی ایــن کار ایــن اســت کــه میتوانیــد از تالشهــای دیگــران و
فهرســتهایی کــه مؤسســههای مشــهور ایجــاد کردهانــد ،اســتفاده کنیــد و
هنــگام یافتــن لیســت موردعالقــۀ خــود کافــی اســت گزینــۀ «اشــتراک» را
انتخــاب کنیــد .پــس از آن میتوانیــد در زمــان دلخــواه خــود از آنچــه در ایــن
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لیســت منتشــر میشــود ،مطلــع شــوید .نکتــۀ منف ـیای کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه امــکان اضافهکــردن کاربــران دیگــر توییتــر بــه ایــن لیســت وجــود
ندارد.
دنبالکردن توییتر همانند دنبالکردن یک کانال خبری
هــر روزنامهنــگار درگیــر کار بــا شــبکههای خبــری بایــد شــروع بــه اســتفاده
از برنامۀ «توییتدک» کند.
()https://tweetdeck.twitter.com
ایــن گزینــه امــکان دنبالکــردن لیس ـتهای مختلــف را در توییتــر بــه طــور
همزمــان بــرای شــما فراهــم میکنــد ،بهگون ـهای کــه بتوانیــد از کار بــا ایــن
شبکۀ اجتماعی سود بیشتری کسب کنید.
ایــن ســایت بــه شــما کمــک میکنــد تــا جســتجوهای محــدود در توییتــر
انجــام دهیــد .مربــوط بــه یــک مــکان معیــن را جســت و جــو کنیــد؛ بنابرایــن
تویی ـتدک بــه شــبکۀ اجتماعــی مــورد عالقــۀ خبرنگارانــی تبدیــل شــده کــه
از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
بررسی یک مورد :اخبار مربوط به داعش ...چگونه اخبار را از طریق
«توییتدک»  TweetDeckدنبال کنید؟
صبحهــا هنــگام نوشــیدن قهــوه ،گشــتن در شــبکههای اجتماعــی مختلــف
بــه بخشــی از کارهــای روزمــرۀ مــن تبدیــل شــده اســت .ایــن رونــد روزانــه
شــامل اســتفاده از توییتــدک بــرای ســرزدن بــه لیســتهایی میشــود کــه
آنها را برای دنبالکردن برخی از موضوعات مشخص ،ایجاد کردهام.
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در چنــد ســال گذشــته و تاکنــون ،شــبکههای اجتماعــی ،نقــش بســیار مهمــی
در ایجــاد فضایــی جدیــد بــرای گــردآوری اخبــار ایفــا کردهانــد و ایــن فضــا در
دســترس افــراد بــه طــور شــخصی قــرار گرفتــه اســت اگــر فیســبوک ،توییتــر
و یوتیــوب نبودنــد ،نمیتوانســتیم از اتفاقــات بســیاری کــه در ســوریه روی
می داد باخبر شویم.
حســابهای شــخصی جنگجویــان بلژیکــی عضــو داعــش در ســوریه و عــراق،
نقــش مهمــی در ارائــه اطالعــات از نــگاه جدیــد و متفــاوت از ایــن گــروه
داشــت .ایــن اطالعــات خــارج از چارچــوب پروپاگانــدای رســانهای حرفــهای
داعش ارائه میشد.
بــه طــور مثــال ،در توییتــر دنبــال همــۀ توییتهایــی گشــتم کــه در آنهــا
کلمــۀ «ابــو  +البلجیکــی» بـهکار رفتــه بــود .ایــن کار را بــا هــدف دنبالکــردن
مطالــب موجــود در توییتــر دربــارۀ بلژیکیهــای عضــو داعــش در ســوریه و
عــراق انجــام دادم .مــن نــه تنهــا از اولیــن کســانی بــودم کــه حســابهای
بلژیکیهایــی را کــه بــرای مبــارزه در کنــار داعــش بــه ســوریه رفتــه بودنــد
دنبــال میکــرد؛ بلکــه از اولیــن کســانی بــودم کــه «عبدالحمیــد اباعــود» را در
شــبکههای اجتماعــی دنبــال کــردم .ایــن فــرد مغــز متفکرحمــات پاریــس در
نوامبر  2015بود.
اباعــود و دوســتان بلژیکــی و فرانســویاش ،در روزهــای ابتدایــی زندگیشــان در
ســوریه ،در فیســبوک و توییتــر بســیار فعــال بودنــد و عکسهــا و فیلمهایــی
کــه در حســابهای شخصیشــان منتشــر میکردنــد ،تاثیــر زیــادی بــر برخــی
از جوانــان میگذاشــت و آنهــا را بــرای مهاجــرت بــه ســوریه ترغیــب میکــرد.
ایــن تصاویــر و فیلــم هــا مربــوط بــه جنــگ و درگیــری جــاری در ســوریه نبــود
بلکــه بیانگــر لــذت بــردن آنهــا از یــک زندگــی «خــوب» در منطقــه موســوم
به «سرزمین خالفت» بود.
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عکسهایی که عبدالحمید اباعود در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود

در میــان ایــن لحظــات بهنوعــی «خــوش و منحصــر بــه فــرد» کــه تصاویــر و
فیلمهــای آن در برنامههــای خبــری پخــش میشــد و روزنامههــای بلژیکــی بــه
آن میپرداختنــد ،یکــی از مبــارزان جنگجویــان بلژیکــی داعــش فیلمــی را در
فیســبوک منتشــر کــرد .ایــن فیلــم یکــی از دوســتان ایــن جنگجــوی بلژیکــی در
ســوریه را نشــان مـیداد کــه بــا گوســفندان بــازی مــی کنــد ،مــی خنــدد و بــا
لهجــه نــاب فالنــدی بلژیکــی صحبــت مــی کنــد .فیلمــی دیگــر نیــز جوانــان
بلژیکــی را نشــان مـیداد کــه در برکـهای در نزدیکــی شــهر رقــه در حــال بــازی
کــردن در آب و خندیــدن بودنــد .مــن اولیــن روزنامــه نــگاری بــودم کــه ایــن
فیلمهــا را بــا دنبــال کــردن اکانــت جنگجــوی بلژیکــی عضــو داعــش پیــدا
کردم.
جستجوی توییتهای مربوط به یک محدودۀ جغرافیایی
«»geolocation
از طریــق واردکــردن کــد زیــر در کادر جســتجوی توییتــر میتــوان بــه توییتهــا
بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی دسترســی پیــدا کــرد .Geocode: x, y, zkm :بــه
طــوری کــه  yو  xمختصــات طــول و عــرض جغرافیایــی آن منطقــه باشــند کــه به
شــکل عــددی هشــت رقمــی و اعشــاری درمیآینــد .بــه دســتآوردن ایــن
مختصــات از طریــق وبســایتهایی ماننــد  itouchmapیــا  Google Mapsآســان
اســت؛ امــا  zقطــر دایــرهای اســت کــه بایــد بــه کیلومتــر جســتجو شــود و دســت
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کــم بایــد یــک کیلومتر باشــد .اگــر بخواهیــم مث ً
ال ســاختمان آمــوزش الجزیــره در
مرکز دوحه پایتخت قطر را جستجو کنیم ،کد اینگونه خواهد بود:
Geocode:25.315098,51.496464,1km

نمونــهای از جســتوجوی موقعیــت جغرافیایــی عکسهایــی کــه در کنــار بــرج خلیفــه در دبــی
گرفتــه و در توییتــر منتشــر شــده اســت.

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 توییتهــا و عکسهای
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
توییتهــای بــدون نمــاد هشــتگ یــا کلمــات رایــج در آن هنــگام کــه دربــارۀ
اتفاق مورد عالقه شــما هســتند ،شــگفتزده میشــوید .بســیاری از توییتکنندگان
فقــط بــه انتشــار عکــس یــا فیلــم اکتفــا میکننــد و از هشــتگ مرتبــط بــا رویــداد
اســتفاده نمیکننــد .بــه همیــن دلیــل ،جســتجو از طریــق موقعیــت جغرافیایی در
کنــار جســتجو بــه روشهــای ســنتی و هشــتگ توصیــه میشــود .الزم اســت
بدانیــم کــه فقــط ســه درصــد از توییتهــای توییتــر از موقعیــت جغرافیایــی
استفاده میکنند و بنابراین نباید از راههای دیگر جستجو چشمپوشی کرد.
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بررسی یک مورد :قطع برق در آمستردام و جستجوی شاهدان عینی

نمونهای از جستوجو از طریق موقعیت جغرافیایی در مورد عکسهای گرفته شده از استادیوم سانتیاگو
برنابئو در مادرید.

صبــح روز جمعــه  27مــارس  2015ســاکنان آمســتردام ،پایتخــت هلنــد ،بــا
اتفاقــی نــادر و ناگهانــی یعنــی قطــع بــرق در بخشهــای گســتردهای از ایــن
شــهر و شــهرهای مجــاور روبـهرو شــدند .خبرگزاریهــا در آن روز از نظــر نــوع
مطالــب منتشرشــده قــادر نبودنــد بــا شــبکههای اجتماعــی رقابــت کننــد.
ی کــه خبرگزاریهــادر حــال پخــش تصاویــر زنــده از فــرودگاه آمســتردام
زمانـ 
و برخــی خیابانهــای ایــن شــهر بودنــد ،شــبکههای اجتماعــی پــر از عکسهــا
و فیلمهــای جالبــی شــده بودنــد کــه ســاکنان شــهر در اینســتاگرام ،توییتــر و
فیسبوک منتشر میکردند.
برنامــۀ « »Geofeediaبــه کاربــر ایــن امــکان را میدهــد کــه بــر محتــوای
ارسالشــده در شــبکههای اجتماعــی بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی نظــارت
کنــد .برنامــه  Geofeediaبــا قابلیــت ردیابــی عکــس هــا و فیلمهایــی کــه
برخــی از آنهــا را بــرای ارائــه در برنامــۀ خبــری تلویزیــون رســمی بلژیــک
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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 شــبکههای
اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت و بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه محتــوای
منتشــر شــده در شــبکههای اجتماعــی را بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی
پیگیــری کنیــد .فقــط یــک دایــره یــا مســتطیل در اطــراف یــک مــکان روی کرۀ
زمیــن بــا مســاحت یــا فضــای موردنظرتــان بکشــید تــا تمــام توییتهــا،
پســتهای اینســتاگرام و فیســبوک در همــان لحظــه در دســترس شــما قــرار
بگیرنــد .مهــم نیســت کــه ایــن دایــره را دور یــک قــاره یــا یــک کشــور یــا یــک
خیایان یا حتی یک خانه میکشید.
بــا وجــود توانایــی زیــاد ایــن برنامــه ،نقطــه ضعــف آن ایــن اســت کــه فقــط بــه
نمایــش پس ـتهایی محــدود میشــود کــه دارنــده حســاب در آنهــا موقعیــت
جغرافیایــی خــود را برجســته کــرده باشــد .بــا وجــود ایــن ،ایــن برنامــه بــرای
دنبالکردن اخبار از محل وقوع رویداد مهم است.

تصویــری از نمایشــگر برنامــه « »Geofeediaو همچنیــن تعــدادی گزینــه جایگزیــن بهصــورت
رایــگان بــرای جســتوجوی توییتهــا در توییتــر یــا عکسهــا در اینســتاگرام بــر اســاس موقعیــت
جغرافیایــی بــرای عالقهمنــدان بــه ایــن روش جســتوجو
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توسعۀ روند گردآوری اخبار از شبکههای اجتماعی بدون استفاده از
توییتر
روزنامهنــگاران بــه طــور ســنتی متکــی بــه توییتــر شــدهاند ،تــا آنجــا کــه بــه
اصلیتریــن ابــزار بــرای گــردآوری اخبــار در میــان شــبکههای اجتماعــی تبدیــل
شــده اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در میــان کاربــران این شــبکههای
اجتماعــی یــک ســری از عادتهــا تغییــر میکننــد و عادتهایــی جدیــد نیــز
بهوجــود میآینــد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بایــد چگونگــی اســتفاده از
پیامرســانها و کاربــرد آنهــا را بیاموزیــم .ایــن موضــوع بــه طــور بســیار مفصــل
در فصــل ششــم ایــن کتــاب توضیــح داده میشــود و در اینجــا بــه طــرح برخــی از
تجربههــای اســتفاده از واتــساپ ،از مشــهورترین پیامرســانهای موجــود ،اکتفــا
میکنیم.
کاربرد واتساپ ( )Whatsappدر گردآوری اخبار
وات ـساپ از ســال  2014و بعــد از اینکــه شــرکت فیســبوک آن را خریــداری
کــرد ،در بلژیــک و دیگــر کشــورهای اروپــا بــه شــکل وســیعی گســترش یافــت.
علیرغــم اینکــه ایــن پیامرســان قبــل از ســال  2014در کشــورهای خلیجــی
و کشــورهای عربــی دیگــر بــا اســتقبال گســتردهای روبـهرو شــده بــود؛ امــا رواج
آن در بلژیــک دیــر اتفــاق افتــاد .هنــوز هــم بســیاری از همــکاران روزنامهنــگار
بلژیکـیام هنــگام اســتفادۀ مــن از واتـساپ بــرای برقــراری ارتبــاط با شــاهدان
عینی یا جستجو دربارۀ یک گزارش خبری مهم ،تعجب میکنند.
نکات مثبت واتساپ برای روزنامهنگاران
 .1ســرعت بــاال و ارســال آســان عکسهــا و فیلمهایــی کــه بــا گوشــیهای
هوشــمند ضبــط شــدهاند کــه میتــوان از آن هــا بعــد از راســتیآزمایی در
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گزارش تلویزیونی استفاده کرد؛
 .2ارتبــاط بــا شــاهدان عینــی در مکانهایــی کــه شــبکۀ تلفــن همــراه ضعیــف
است؛ اما شبکه اینترنت در دسترس است؛
 .3در صــورت در دســترسبودن اینترنــت ،ایــن پیامرســان بــه شــما ایــن
امــکان را میدهــد کــه اظهارنظرهــا را بهصــورت فایــل صوتــی ضبــط شــده
دریافت کنید؛
 .4ایــن برنامــه بــه شــما امــکان ارســال موقعیــت جغرافیایــی دو طــرف گفتگــو
را میدهد؛
 .5ویژگــی رمزگــذاری بیــن دو طــرف گفتگــو ( .)E2EEامــروزه برنامــۀ
واتـساپ دارای خاصیــت رمزگــذاری بیــن دو طــرف گفتگــو اســت کــه امــکان
خصوصیکــردن پیامهــا و حفاظــت از آنهــا را در برابــر هکشــدن فراهــم
میکنــد .بــا ایــن حــال ،اگــر میخواهیــد افــرادی کــه نبایــد از پیامهــای
واتـساپ شــما اطــاع پیــدا کننــد و آنهــا را بخواننــد بایــد مراقــب باشــید کــه
گوشی شما دست افراد غیرقابل اعتماد قرار نگیرد.
بررسی یک مورد :واتساپ و طاق باستانی «نصر» در «تدمر» سوریه
فیلمــی کــه پیشــنهاد فــروش آن بــه کانــال
تلویزیونــی بلژیــک داده شــد و در آن
خمیدگــی طــاق باســتانی نصــر مشــخص
اســت.

42

چنــد ســاعت بعــد از انتشــار اخبــار تخریــب طــاق باســتانی نصــر بــه دســت نیروهای
داعــش ،شــروع بــه راســتیآزمایی ایــن اخبــار کــردم .بــرای دریافتــن اینکــه آیــا واقعـاً
تخریبــی صــورت گرفتــه یــا نــه ،ابتــدا از شــبکههای اجتماعــی ســنتی (یوتیــوب،
فیســبوک و توییتــر) کمــک گرفتــم؛ اما نتوانســتم چیزی پیدا کنــم .پــس از آن تالش
کــردم بــرای ارتبــاط بــا افــراد ســاکن تدمــر بــه حســابهای آنهــا در فیســبوک ســر
بزنــم .بیشترشــان از آن شــهر رفتــه بودند؛ امــا محل اقامت خــود در حسابهایشــان را
تغییــر نــداده بودنــد .پس از جســتجویی خســــتهکننده ،از طریــق واتساپ ،فــردی را
در تدمــر یافتــم( .بــه لحظـهای کــه ایــن طاق باســتانی در نمایشــگر نشــان داده شــده،
ط گرفتــن پــول فیلمــی را در اختیــار مــن
نــگاه کنیــد) ایــن فــرد حاضــر بــود بهشــر 
قــرار دهــد کــه طــاق را بعــد از تخریــب نشــان مـیداد .مدیریــت کانــال تلویزیونــی که
ن فرد میخواســت،
در آن کار میکــردم ،ایــن درخواســت را رد کــرد؛ زیــرا مبلغــی که آ 
زیــاد بــود .ایــن شــخص صدهــا دالر را در برابــر یــک فیلــم کوتــاه کمتــر از پانزده
ثانیه درخواست کرده بود.
روز بعــد همیــن فیلــم در خبرگزاریهــا منتشــر شــد و پیــش از همــه ســایت
هافینگتون پست آن را منتشر کرده بود.
بررسی یک مورد :ارتباط مستقیم با قایقهای پناهجویان
از برنامــۀ واتـساپ سپاســگزارم ،چــون در بســیاری از تحقیقــات و ماموریتهای
خبری به من کمک کرد.
در ســال  2015و زمانــی کــه صدهــا هــزار پناهجــو راهــی گذرگاههــای دریایــی
بیــن ترکیــه و یونــان میشــدند ،پــس از دردســر طوالنــی موفــق شــدم گروهــی
ویــژه از داوطلبــان را قانــع کنــم کــه مــن را بــه گــروه ارتباطــی مخصوصشــان
در واتــساپ اضافــه کننــد .ماموریــت ایــن گــروه داوطلبانــه دنبالکــردن
قایقهایــی بــود کــه از ترکیــه بــه ســمت یونــان میرفتنــد .همچنیــن توانســتم
43

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 میگرفت.
اینگونــه میتوانســتم طــی هفتههــا گــروه را دنبــال کنــم و کارهــای
بینظیرشــان را زیــر نظــر بگیــرم و ایــن تحقیــق بخشــی از گزارشهــای خبــری
من بود که آنها را تهیه کردم.
گفتنــی اســت در واتـساپ امــکان بایگانــی گفتگوهــا وجــود دارد کــه از طریــق
آن میتوان اطالعات را نگهداری و در آینده از آنها استفاده کرد.
چالشهای استفاده از شبکههای اجتماعی در گردآوری اخبار
چالشهــای بســیاری پیــشروی روزنامهنــگار در زمــان تــاش بــرای یافتــن
اخبــار از طریــق شــبکههای اجتماعــی ،بــه ویــژه در زمینــۀ راســتیآزمایی
اطالعــات وجــود دارد .ایــن چالشهــا اساســیترین موضــوع ایــن کتــاب
هستند که در ادامه ،برخی از آنها را شرح میدهیم.
 .1حوادث در مناطق دور افتاده
در تابســتان  2015در اتــاق خبــر در بروکســل ،مشــغول کار بــودم کــه خبــر
ســقوط هواپیمــای خطــوط هواپیمایــی آلمــان در کوههــــای آلــپ فرانســه
مخابــره شــد .ایــن حادثــه در منطق ـهای دورافتــاده رخ داده بــود ،جایــی کــه
امــکان دسترســی بــه اینترنــت ،جــز در روســتاهای دور از محــل وقــوع حادثــه،
وجــود نداشــت .ایــن موضــوع جســتجوی اطالعــات در مــورد هواپیمــا یــا بقایای
آن را ســـختتر میکــرد؛ امــا در همــان زمــان متوجــه شــدیم کــه اصــ ً
ا
اطالعاتــی وجــود نــدارد کــه مــا بتوانیــم بــه آنهــا دســت پیــدا کنیــم؛ زیــرا
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هواپیمــا در منطق ـهای دورافتــاده از نظــر جغرافیایــی ســقوط کــرده بــود کــه
امــکان دسترســی بــه آن وجــود نداشــت .ایــن موضــوع بــه مــا کمــک کــرد تــا
بســیاری از عکسهــای منتشرشــده بعــد از خبــر ســقوط را نپذیریــم؛ زیــرا یــا
جعلی یا مربوط به حوادثی بودند که در گذشته اتفاق افتاده بود.
 .2اشتباه فاحش در یک کانال تلویزیونی مصری
در اکتبــر  2015روزی کــه مقامــات مصــری اعــام کردنــد کــه یــک هواپیمــای
روســی حامــل گردشــگران در صحــرای ســینا ســقوط کــرده اســت ،عکسهایــی
کــه از منابــع مصــری میرســیدند بســیار کــم بــود .همچنیــن مقامــات مصــری
مانــع فعالیــت بســیاری از عکاســان خبرگزاریهــای بینالمللــی و رســیدن
آنهــا بــه مــکان وقــوع حادثــه شــدند .ســــاعتها طــول کشــید تــا اولیــن
عکسهــا منتشــر شــوند .پــس از رســیدن ایــن عکسهــا فضــا بــرای انتشــار
عکسهــا و فیلمهــای جعلــی بــاز شــد .ایــن موضــوع یکــی از شــبکههای
خبــری مصــر دچــار اشــتباهی بــزرگ شــود .ایــن شــبکه یکــی از فیلمهــای
قدیمــی موجــود در اینترنــت را کــه مربــوط بــه ســقوط هواپیمایــی آمریکایــی
در افغانســتان بــود پخــش و اعــام کــرد ایــن فیلــم ،اولیــن فیلــم بــه دســت
آمده از سقوط هواپیمای روسی در صحرای سیناست.
 .3استفاده از برنامۀ واتساپ در رسانه
اطمینــان از موقعیــت جغرافیایــی فــرد :گاهــی اوقــات شــاهد عینــی از جانــب
احتیــاط ترجیــح میدهــد مــکان خــود را فــاش نکنــد ،بــه ویــژه هنگامــی کــه
در محــل وقــوع درگیــری حضــور داشــته باشــد؛ زیــرا ممکــن اســت اظهاراتــش
امنیــت او و خانــواده یــا دوســتانش را بــه خطــر بینــدازد .واضــح اســت کــه
شــمارهتلفن ثبــت شــدۀ کاربــر لزومـاً بــه مــکان یــا کشــوری کــه در آن ســاکن
اســت مربــوط نمیشــود .مث ـ ً
ا بســیاری از ســوریهای شــمال ســوریه کــه در
مناطــق نزدیــک بــه ترکیــه ســاکن هســتند ،بهدلیــل ضعیــف بــودن شــبکۀ
تلفــن همــراه ســوریه یــا نبــو ِد شــبکه ،از ســیم کارتهــــای شــبکههای تلفــن
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همراه ترکیه استفاده میکنند.
 .4اصول اخالقی مهم هنگام استفاده از شبکههای اجتماعی
اخیــراً ،هنــگام اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی ،بــه ویــژه در خصــوص اخبــار
فــوری بــا چنــد مســئلۀ اخالقــی روبــهرو شــدم .هنــوز هــم تعــداد زیــادی از
روزنامهنــگاران در اتاقهــای خبــر در سراســر جهــان بــه برخــی از مســائل اخالقــی
حســاس توجهــی ندارنــد و بــه امنیــت افــراد مرتبــط بــا رویدادهای خبــری اهمیت
نمیدهنــد .بایــد بــه صراحــت اعتــراف کنــم کــه مــن هــم در گذشــته هیــچ
اهمیتــی بــرای ایــن موضــوع قائــل نمیشــدم و فقــط دریافــت اخبــار و ارتبــاط بــا
شاهدان عینی در سریعترین زمان ممکن برایم اهمیت داشت.
در خــال یــک حادثــه ،بــرای مثــال گروگانگیــری مســلحانه ،اگــر یکــی از
گروگانهـــا در توییتهایــش بنویســد «مــن خوبــم» یــا «تعدادشــان ده نفــر
اســت» ،بــا موجــی از درخواســتها از اتاقهــای خبــر سراســر جهــان بــرای
مصاحبــۀ اختصاصــی روبــرو خواهــد شــد؛ امــا در ایــن شــرایط متاســفانه بســیاری
از ایــن روزنامهنــگاران اهمیتــی بــه ایــن موضــوع نمیدهنــد کــه بفهمنــد شــاهد
عینــی همچنــان در خطــر اســت یــا نــه .مث ـ ً
ا اگــر ســریعترین و آســانترین راه
یــک گــروگان بــرای اعــام وضعیتــش انتشــار یــک توییــت باشــد ،شــما نبایــد
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 آنها باعث آسیبرساندن به کسی نشوید.
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پیشنهاداتی برای روزنامه نگاران
 .1ســعی کنیــد اخبــار را بــه بیشــتر از یــک زبــان و لهجــه جســتجو کنیــد .بــرای
مثــال ،اگــر در حــال جســتجوی عکسهــای جشــنوارۀ جنادریــه باشــید ،در
صــورت امــکان ســعی کنیــد کلمــات را بــه لهجــۀ ســعودی در جســتجوگر،
جستجو کنید و به عربی فصیح یا انگلیسی اکتفا نکنید؛
 .2ســعی کنیــد بــه اصــول حرفــهای پایبنــد باشــید و بــه ســامت دیگــران
اهمیــت بدهیــد و بــرای دسترســی بــه یــک شــاهد عینــی ،هیجــانزده و قربانی
عجله هنگام کارکردن در اتاق خبر نشوید.همیشه مراقب باشید؛
 .3بــرای پیگیــری توییتهــا و موضوعاتــی کــه بــرای شــما مهــم اســت از
تویتــدک  Tweedeckاســتفاده کنیــد .ســعی کنیــد یــک لیســت توییتــری
متناسب با موضوعاتی که برایتان اهمیت دارند ،درست کنید؛
 .4گوشــی موبایلتــان را فرامــوش نکنیــد؛ زیــرا شــبکههای اجتماعــی بــدون
تلفــن همــراه ســودی نخواهنــد داشــت .همچنیــن ،جســتجوی شــمارههای
محلــی و ارتبــاط بــا منابــع خبــری در محــل اصلــی رویــداد را فرامــوش نکنیــد.
شــاید یــک پرســتار اورژانــس بیمارســتان حتــی در تماســی تلفنــی اطالعاتــی
بسیار دقیقتر از صدها توییت در مورد یک حادثه به شما بدهد؛
 .5فیلــم را قبــل از آغــاز راســتیآزمایی دانلــود کنیــد؛ زیــرا ممکــن اســت
دقایقی پس از انتشار ،حذف یا فیلتر شود؛
 .6مهارتهــای خــود را در زمینــۀ جســتجو در شــبکههای اجتماعــی مختلــف بــه
طور همزمان ارتقاء دهید تا بتوانید منابع مختلف را با هم مقایسه کنید.
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سخن آخر
شــبکههای اجتماعــی در رونــد گــردآوری اخبــار ،انقالبــی ایجــاد کردنــد و ایــن
یعنــی روزنامهنــگار نمیتوانــد از مهارتهــای الزم بــرای دسترســی بــه
مطالــب در شــبکههای اجتماعــی و راســتیآزمایی آنهــا چشمپوشــی کنــد.
همچنیــن بایــد جوانــب اخالقــی مربــوط بــه اســتفاده از مطالــب بــه دســت
آمــده از شــبکههای اجتماعــی را در نظــر گرفــت .ایــن کتــاب مقدمــهای
مناســب در خصــوص ایــن موضــوع فراهــم کــرده اســت و امیدواریــم از آن
استفاده کنید و از مطالب آن بهره کافی ببرید.
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اعتماد به آنچه در اینترنت میبینید:
ابزارها بهتنهایی کافی نیستند
روز يونس و الیزا مکینتاش
اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــرای روزنامهنــگاران بــه طــور همزمــان هــم
جنبههــای مثبــت و هــم جنبههــای منفــی دارد .ایــن شــبکههای اجتماعــی
بودنــد کــه نــد هرکســی کــه تلفــن همــراه بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد
بــه شــاهدی عینــی یــا منبــع احتمالــی اطالعــات تبدیــل شــود .همچنیــن،
امــکان مخابــره رویدادهــای پیشآمــده را در مکانهایــی کــه روزنامهنــگاران
حضــور ندارنــد یــا نمیتواننــد در آنجــا حضــور پیــدا کننــد فراهــم کــرده اســت.
از ســوی دیگــر ،اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــا چالشهــا و مشــکالتی
همراه است که میتوان به محور اصلی آن با این سؤال اشاره کرد:
«چگونه میتوانیم به آنچه در اینترنت می بینیم اعتماد کنیم؟»
هــدف مؤسســۀ ســتوریفول ( )Storyfulپرداختــن بــه ایــن موضــوع اســت.
کاری کــه مــا در زمینــه راســتی آزمایــی فیلــم هــا و عکــس هــا انجــام
میدهیــم ،محتــوای مهــم امــا ظاهــرا ً غیــر قابــل اعتمــاد را بــه محتوایــی
تبدیــل مــی کنــد کــه از باالتریــن اســتانداردهای صحــت روزنامــه نــگاری
برخوردار باشد.
زمانــی کــه یــک روزنامهنــگار در مؤسســۀ ســتوریفول بــه فیلمــی دســت پیــدا
میکنــد ،بــاور دارد کــه نقــش او در بیــان اخبــار مهــم خواهــد بــود .بنابرایــن
سه سؤال را از خود میپرسد:
 .1آیا این نسخه اصلی فیلم است؟
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 .2آیا راهی برای اطمینان از منبع آن وجود دارد؟
 .3آیــا میتــوان اطالعــات ایــن فیلــم و توضیحــی کــه هنــگام پخــش فیلــم
ارائه شده را راستیآزمایی کرد؟
از راههــای مختلــف میتــوان بــه ســؤال اول پاســخ داد کــه در ایــن بخــش بــه
بســیاری از آنهــا میپردازیــم .راز آن ســرعت اســت .هــرگاه بــرای کشــف
خبــر مهمــی کــه در آســتانۀ وقــوع باشــد ســریعتر عمــل کنیــد ،جســتجو نیــز
ســریعتر انجــام میشــود .هرقــدر در جســتجو بــا هوشتــر عمــل کنیــد،
فرصتتــــان بــرای دســتیابی بــه منبــع نزدیــک بــه رویــداد بیشــتر میشــود.
ســرعت بــه شــما کمــک میکنــد تــا قبــل از شــروع کپــی و بازنشــر گســترده
در اینترنــت ،کــه بــه نوبــۀ خــود مســائل را پیچیدهتــر میکنــد ،بــه هــدف
خود برسید.
از طریــق دنبالکــردن ایــن دســتورالعملها ،روزنامهنــگاران ســتوریفول
توانایــی دســتیابی بــه اطالعــات مربــوط بــه رویدادهــا هنــگام وقــوع آنهــا را
پیــدا میکننــد .بنابرایــن ،توانایــی شــروع جســتجو دربــارۀ هرگونــه پیشــرفت
حاصلشــده را خواهنــد داشــت .فناوریهــای موجــود در ســتوریفول ایــن
امــکان را میدهنــد کــه تحقیقاتــی منحصــر بــه فــرد و سیســتماتیک مبتنــی
بــر تقاضــا در چندیــن سیســتم را بــه طــور همزمــان فراهــم میکننــد و
روزنامهنــگاران بــر اســاس نیــاز خــود میتواننــد نتایــج آنهــا را ارزیابــی و بــه
آنها اعتماد کنند.
امــا در خصــوص تشــخیص اینکــه محتــوای بــه دســت آمــده اصلــی اســت یــا
تغییراتــی خــاص در آن اعمــال شــده ،مــا ایــن کار را از طریــق فناوریهــای
مختلفی انجام میدهیم:
 .1از طریــق ،بــه وســیله جســتجوی معکــوس عکسهــا بــا اســتفاده از
بخشهــای بریدهشــده یــک فیلــم میتــوان مطمئــن شــد کــه ایــن فیلــم
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قب ً
ال هم منتشر شده یا نه؛ (به فصل چهارم مراجعه کنید)
 .2جســتجو از طریــق کلمــات کلیــدی کــه ممکــن اســت بــا فیلــم مرتبــط
باشــند (ماننــد کلماتــی کــه احتمــال مــیرود منتشــرکنندۀ فیلــم آنهــا را
بـهکار بــرده باشــد) و ســپس جســتجوی آنهــا از طریــق شــبکههای مختلــف.
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه ایــن کار ،شــما را بــه نســخۀ اصلــی محتــوا
برساند؛
 .3جســتجو از طریــق لینــک مربــوط بــه فیلــم ( )URLیــا رمــز تعریــف شــده
بــرای آن در توییتــر جهــت رســیدن بــه فــردی کــه نخســتینبار خبــر را
توییت کرده که معموالً اولین منبع خبر است؛
امــا درمــورد ســؤال دوم ،روزنامهنــگاران ســتوریفول مــواردی را جســتجوی
میکننــد کــه ممکــن اســت در خصــوص اعتبــار منبــع خــود تردیــد ایجــاد
کننــد .انجــام مطالع ـهای گســترده دربــارۀ حســابهای شــبکههای اجتماعــی
مربــوط بــه منبــع اطالعاتــی کــه معمــوالً میتوانــد روایتــی قانــع کننــده در
پاسخ به این پرسشها ارائه کند.
 .1آیــا ایــن شــخص واقع ـاً در محــل وقــوع رویــداد حضــور داشــته اســت یــا
نه؟
 .2آیا توییتی دربارۀ این رویداد قبل از وقوع آن ارسال شده است؟
 .3آیــا صفحــه فیســبوکی وجــود دارد کــه لیســتی از مکانهــای مطابــق بــا
مکانی که فیلم در آن ضبط شده ارائه کرده باشد؟
 .4آیــا منبــع در گذشــته ،مطالبــی را از همــان مــکان بــه اشــتراک گذاشــته
است؟
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 .5آیــا منبــع پســتی را الیــک کــرده یــا حضــور خــود را در مکانهــای محلــی
آنجا ثبت کرده است؟
 .6آیــا منتشــرکنندۀ فیلــم ،فیلمهایــی را از منابــع دیگــر جمـعآوری میکــرده
سپس دوباره آنها را بارگذاری میکرده است؟
 .7آیا فیلمهای دیگری با کیفیت مشابه وجود دارند؟
 .8آیــا فعالیتهــای دیگــری وجــود دارنــد کــه نشــان دهنــدۀ تعصــب
منتشرکنندۀ محتوا یا موارد دیگر این چنینی باشند؟
پرســش آخــر از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و در واقــع خالصــهای از
پرســشهای فرعــی دیگــر اســت .پاســخ بــه آن منجــر بــه شــکلگیری
برداشــتی نهایــی میشــود ،در مــورد اینکــه آیــا ایــن محتــوا بــا اســتانداردهای
قابــل اطمینــان مطابقــت دارد و میتــوان از آن بــرای اهــداف روزنامهنــگاری
استفاده کرد؟
گفتنــی اســت کــه در بســیاری از فیلمهــا محــل رویــداد ذكــر میشــود و در
اینجــا ایــن ســؤال مطــرح میشــود كــه آیــا امــکان تاییــد محــل ذکرشــده
بــرای مــا امــکان پذیــر اســت؟ همچنیــن ســؤاالت دیگــری نیــز بایــد در ایــن
زمینه مورد توجه قرار بگیرند:
 .1آیــا نشــانههای برجســته یــا جزئیــات توپوگرافــی وجــود دارنــد کــه بــه مــا
ایــن امــکان را بدهــد کــه از طریــق « »GoogleMapsیــا «»Wikimapia
مکان را بررسی کنیم؟
 .2آیــا خیابانهــا بــا عکسهایــی کــه برنامــه « »Geo Panoramicیــا برنامــۀ
« »GoogleStreetviewاز طریــق موقعیــت جغرافیایــی تعییــن کــرده اســت،
مطابقت دارند؟
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 .3آیــا در پــاک خودروهــا یــا تابلــوی فروشــگاهها اعــداد و حروفــی وجــود
دارند که به آن کشور اشاره کنند؟
 .4آیــا لهجههــا یــا زبانهــای محلــیای کــه در فیلــم بــه گــوش میرســند،
نشانههایی از آن مکان هستند؟
در بســیاری از اوقــات تشــخیص مکانهــا گامــی بــزرگ بــرای راســتیآزمایی
فیلــم اســت .بــه محــض اینکــه از درس ـتبودن ایــن مــورد اطمینــان حاصــل
شــد ،مؤسســۀ ســتوریفول تشــخیص زمــان منطقــی فیلــم را آغــاز میکنــد،
صــرف نظــر از زمــان بارگــذاری فیلــم یــا اطالعــات ارائــه شــده از ســوی
منتشــرکننده فیلــم در ادامــه ،برخــی از پرســشهایی کــه بایــد بــه آنهــا
توجه شود ،آمده است:
 .1آیا شرایط آب و هوایی با گزارشهای آن روز مطابقت دارد؟
 .2آیا فضای فیلمها با زمان ذکرشده از سوی منبع مطابقت دارد؟
همچنیــن بایــد آنچــه را کــه در فیلــم مشــاهده میشــود تــا حــد امــکان بــا
بسیاری از منابع همزمان دیگر مقایسه کرد:
 .3آیــا فیلــم بــا فیلــم یــا عکسهــای دیگــری کــه از همــان مــکان بارگــذاری
شدهاند ،مطابقت دارد؟
 .4آیــا فیلــم بــا رویدادهــای اعــام شــده مطابقــت دارد (ایـــن کار را مؤسســـه
ســــتوریفول بــــا اســــتفاده از اطالعــات موجــــود در لیســ ـتهای توییتــــر،
خبرگزاریها و اخبار محلی انجام میدهد).
 .5نظـر مخاطبانـی کـه بـا آنهـا ارتبـاط داریـم درمـورد فیلـم چیسـت؟ (در
صورت امکان)
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 .6در صورتــی کــه فیلــم دارای گفتگوهایــی باشــد ،آیــا لهجــه یــا زبــان محلــی
افــرادی کــه بــا آنهــا صحبــت شــده اســت بــا شــرایط خبــری کــه فیلــم آن را
مخابره میکند ،هماهنگی دارد؟
 .7اطالعــات بیشــتری کــه مؤسســۀ ســتوریفول درمــورد فیلــم در اختیــار دارد
چیست؟
بعــد از انجــام آنچــه ذکــر شــد ،روزنامهنــگاران ســتوریفول کمــی تامــل
میکننــد تــا بــه رونــد کار نگاهــی بیندازنــد .پــس از پاســخ بــه پرس ـشهایی
کــه در بــاال ذکــر شــده بــه بهتریــن شــکل ،توانایــی گرفتــن تصمیمــی مناســب
را خواهنــد داشــت .ســپس زمــان ارتبــاط بــا منبــع محتــوا فــرا میرســد .در
اغلــب اوقــات ،برقــراری ارتبــاط از طریــق تمــاس تلفنــی بــا منتشــرکنندۀ فیلــم
انجــام میشــود .یافتــن شــمارهتماس او معمــوالً نشــان دهنــدۀ میــزان
مطمئنبودن شخص و همچنین محتوای فیلم است.
گفتنــی اســت کــه حتــی اگربــا وجــود مثبــت بــودن همــۀ شــاخصها مثبــت
باشــند ،امــا تصمیــم نهایــی بــر اســاس ارزیابــی شــخصی روزنامهنــگاران در
مؤسســۀ ســتوریفول گرفتــه میشــود .اگــر اعضــای تیــم احســاس کننــد کــه
جــای تردیــدی وجــود دارد ،موضــوع بــار دیگــر بررســی میشــود .از طــرف
ن جایــی
دیگــر ،ممکــن اســت شــاخصها و عملکردهــا مثبــت باشــند ،تــا آ 
کــه غیــر عــادی و عجیــب بــه نظــر بیاینــد .در واقــع ایــن مســئله بــا توجــه بــه
تجربــۀ مــا بســیار اتفــاق میافتــد .شــاید ایــن اتفــاق ناامیدکننــده بــه نظــر
برســد؛ امــا مــا بهــای پایبنــدی بــه ســه اصــل راســتیآزمایی در مؤسســه
ســتوریفول را میپردازیــم ( ،)Three C΄sکــه مبتنــی بــر ســه محــور اصلــی
مشــورت ( ،)Consultationحســن نیــت ( )Courtesyو جبــران خســارت
( )Compensationاست.
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از نظــر مــا نبایــد از محتــوا بــدون اطــاع صاحــب محتــوا و بــدون برقــراری
ارتبــاط بــا او و جلــب رضایــت او ،هماننــد یــک محتــوای عمومــی اســتفاده
شــود؛ بلکــه اســتفاده از ایــن محتــوا در برنامههــای مشــخص و طبــق شــرایط
روشنی که همگی بر آن اتفاق نظر دارند ،باید انجام شود.
بررسی یک مورد« :مضایا» (سوریه) ...فعالیتهای ستوریفول در محل
رویداد چگونه انجام میشود؟
اولیــن چالــش ســتوریفول در برخــورد بــا محتــوای بــه دســت آمــده از وقایــع
مضایــا در ژانویــۀ  2016در ســوریه هنــگام پوشــش خبــری گزارشهــای
مربــوط بــه گرســنگی در ایــن شــهر محاصــره شــده بــود .موسســه ســتوریفول
بایــد دههــا عکــس قدیمــی را بررســی میکــرد کــه در طــی ایــن رویــداد
مجددا ً منتشر شده بودند.
مــا توانســتیم جعلیبــودن بســیاری از عکسهــای نامربــوط بــه رویــداد را کــه
ادعــا میشــد مربــوط بــه گرســنگی در مضایاســت ،کشــف کنیــم .ایــن کار از
طریــق مجموع ـهای از ابزارهــا ،فناوریهــا و حضــور گروهــی از خبرنــگاران مــا
در محــل رویــداد صــورت گرفــت .از طریــق عملیــات جســتجوی معکــوس
عکسهــا بــا اســتفاده از ابزارهایــی بــا منبــع آزاد همچــون « »TinEyeو
گــوگل (بــه فصــل چهــارم مراجعــه کنیــد) دریافتیــم کــه بســیاری از عکسهــا
مربــوط بــه ســال  2013هســتند .همچنیــن بــرای مــا روشــن شــد ایــن
عکسهــا مربــوط بــه مناطــق محاصــره شــدۀ دیگــری هســتند و بــرای جلــب
توجه بهوقوع بحران انسانی شدید در مضایا مجددا ً منتشر شدهاند.
طــی انتشــار ایــن عکسهــا« ،هیئــت پزشــکی مضایــا» در ششــم ژانویــۀ
،2016فیلمــی 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 میزد.
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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 نخوردهای؟ هفت روز. به خدا قسم بخور. به خدا قسم. خیلی گرسنه هستی؟کودک سرش را به نشانۀ تایید تکان میدهد.
 به آقای دیمستورا  1چه میخواهی بگویی؟ چند ثانیه بدون هیچ صحبتی میگذرد. اینکه برای ما غذا بفرستد؟کودک سرش را به نشانۀ تایید تکان میدهد.
 خــب ...انشــاءاهلل عمــو ...االن بیشــتر از همــه دوســت داری چــه کاری انجــامبدهی؟
کودک جواب نمیدهد و سرش را برمیگرداند.
 دوست داری االن چه چیزی بخوری؟کودک در حالی که لبخند پهنی روی صورتشش دارد ،میگوید:
 هوس شیرینی کردم. باشد عمو .خدا بزرگ است.در نــگاه اول بــه نظــر میرســید ایــن یــک گفتگــوی واقعــی اســت .در ایــن
فیلــم ،کــودک بــا لهجــۀ اهالــی مضایــا صحبــت میکــرد؛ امــا لهجــۀ پزشــک
اینگونــه نبــود .از ســوی دیگــر ،احتمــال اینکــه محــل ضبــط ایــن فیلــم در
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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بــه همیــن دلیــل ،تردیدهایــی در مــورد ایــن فیلــم بهوجــود آمــد .یکــی از
نظرات دربارۀ فیلم این بود:
«چطــور اســت کــه ایــن بچــه غــذا نخــورده؛ ولــی مردهــا و زنــان پشــت ســرش
حالشــان خــوب اســت؟! دروغ و دورویــی کافــی اســت دیگــر .چــرا اجــازه
میدهیــد مــردم ســوریه از همدیگــر بدشــان بیایــد؟ بــس اســت دیگــر.
خجالــت بکشــید .خســته نشــدید پنــج ســال مــردم را مســخره کردیــد و تــا
االن هیچ کاری نکردید جز آسیبزدن و ضرررساندن؟»
جهــت بررســی درســتبودن ایــن فیلــم ،مؤسســۀ ســتوریفول از آرشــیو
فیلمهــای هیئــت پزشــکی مضایــا در فیســبوک و یوتیــوب کــه مربــوط بــه
ســال  2013بــود ،کمــک گرفــت؛ بــه امیــد دســتیابی بــه نشــانههایی کــه
ممکــن بــود بتواننــد بــه قضــاوت درســت و قطعــی دربــارۀ درســتی ایــن فیلــم
کمــک کننــد .گفتــه شــده بــود کــه همــۀ فیلمهــا در بیمارســتان صحرایــی
مضایــا ضبــط شــدهاند ،کــه یکــی از آخریــن مراکــز پزشــکی باقیمانــده در ایــن
شهر است.
بــا توجــه بــه محدودبــودن عناصــر طبیعــی در تصاویــر گرفتــه شــده در ایــن
مرکــز پزشــکی ،چارهــای جــز توجــه بــه نشــانههای دیگــر همچــون لــوازم و
اشــیایی کــه در فیلــم دیــده میشــدند ،مثــل کاشــی کــف زمیــن ،قفس ـههای
دارو و لوازم پزشکی و تختهای بیمارستان نداشتیم.
در فیلــم ،قفس ـههای پزشــکی خــاص و رنگارنگــی پشــت ســر کــودک دیــده
میشــوند .قفســههای مشــابه آنهــا را در یکــی از فیلمهــای منتشرشــده در
صفحــۀ فیســبوک هیئــت پزشــکی مضایــا مربــوط بــه ســال  2013نیــز دیــده
بودیــم .در آن فیلــم بیمــاری دیــده میشــد کــه بــر اثــر زخمــی شــدن بــا
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خمپــاره ،تحــت درمــان بــود؛ (از همــان زمــان ایــن فیلــم حــذف شــد) امــا مورد
مشــکوکی را در خصــوص فیلــم ایــن کــودک دریافتیــم .کفپــوش ســفید در
فیلــم کــودک بــا کــــف پوشهــای ســبز و ســفید در فیلمهــای ســال 2013
مطابقــت نداشــت .کــــف پوشهــای ســبز و ســفید بــه طــور واضــح در بیشــتر
فیلمهــای منتشرشــده در کانــال یوتیــوب هیئــت پزشــکی مضایــا دیــده
میشــدند و میشــد آنهــا را هنــگام چرخیــدن دوربیــن از تخــت بــه ســطح
زمین مشاهده کرد.
بــا هــدف رســیدن بــه جوابــی قانــع کننــده در ایــن خصــوص و همچنیــن
دریافــت تصاویــر بیشــتری کــه درســتی مــکان را اثبــات کننــد ،مؤسســۀ
ستوریفول با هیئت پزشکی مضایا تماس گرفت.
در زمانــی کــه منتظــر پاســخ بودیــم ،مؤسســۀ ســتوریفول فیلمــی از همــان
کــودک را در یوتیــوب پیــدا کــرد کــه متعلــق بــه انجمــن پزشــکی آمریکایــی
ســوری ( )SAMSبــود .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 میبرد ،نشان میداد.
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
در مضایــا ،شــروع بــه اشــتراک گــذاری نســخههایی دیگــر از همیــن فیلــم
کردنــد .از جملــه خبرنــگار بخــش خاورمیانــۀ ایبیســینیــوز اســترالیا ،ســوفی
ماکنیــل ،کــه بــه مؤسســۀ ســتوریفول گفــت فیلمهایــی را مســتقیماً از یکــی
از پزشــکان عضــو انجمــن پزشــکی آمریکایــی ســوری ( )SAMSدر 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 میدهنــد
2
کــه ســعی دارنــد بــه ســوریه کــه جنــگ آن را نابود کــرده ،کمــک پزشــکی کنند.
دکتــر غانــم هویــت خالــد را تاییــد کــرد و گفــت او پرســتار بیهوشــی اســت.
همچنیــن اعــام کــرد کــه انجمــن پزشــکی آمریکایی ســوری اطالعــات خالــد را از
طریــق تماسهایــی کــه بــا ال َزبدانــی (یکــی از روســتاهای مجــــاور مضایــــا کــه
دکتــر غانــم در آنجــا زندگــی میکــرد) گرفتــه ،مــورد تحقیــق و بررســی قــرار داده
است.
طبــق گفتــۀ دکتــر غانــم ،خالــد اهــل ادلــب بــود؛ امــا بهدلیــل کار در
بیمارســتان صحرایــی بــه مــدت چهــار ســال در مضایــا زندگــی کــرده بــود.
دکتــر غانــم همچنیــن گفــت کــه انجمــن ،شــماره واتساپــی را بــرای خالــد در
نظــر گرفتــه بــود تــا از طریــق آن ،فیلمهایــی کــه وقایــع مضایــا را نشــان
میدهنــد منعکــس کنــد و نیــز از اخبــار جدیــد دربــارۀ شــرایط بحرانــی آنجــا
اطالع داشته باشند.
همچنیــن تنهــا شــخص دیگــری کــه توانســتیم بــا او ارتبــاط برقــرار کنیــم،
مســئوالن صفحــۀ فیســبوکی بــه نــام مضایــا بودنــد .آنهــا 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 میآمــد.
همــان صدایــی کــه در فیلــم کــودک (محمــد) بــود و بــه عربــی فصیــح ،نــه بــا
لهجــۀ عامیانــۀ رایــج در مضایــا صحبــت میکــرد .خالــد گفــت کــه خــودش
فیلمهــا را ضبــط و در صفحــۀ فیســبوک بیمارســتان منتشــر کــرده اســت .او
شــرایط آنجــا را «وحشــتناک» توصیــف کــرد و گفــت کــودکان و ســالمندان در
 .2برای دریافت گزارش انجمن در مورد گرسنگی در مضایا به این لینک بروید:
59

https://goo.gl/w0lty2

اثــر ســوءتغذیه و کمبــود آب بــدن میمیرنــد .او یــادآور شــد کــه کمکهــای
پزشکی برای مواجه با این بحران کافی نیست.
خالــد علــت تفــاوت بیــن رنــگ کفپوشــها را شــرح داد و گفــت :دو بیمارســتان
در مضایــا وجــود دارد ،یکــی از آنهــا بــرای مــوارد عــادی روزانــه و دیگــری
بــرای عملهــای جراحــی و مراقبتهــای ویــژه اســت .او گفــت کــه عملهــای
جراحــی در بیمارســتانی کــه در فیلــم بــا کفپــوش ســبز و ســفید مشــخص
شــده اســت ،انجــام میشــوند .همچنیــن بیمــاران عــادی و افــراد درگیــر بــا
گرســنگی در بیمارســتان دیگــری کــه بــا کفپــوش ســفید مشــخصشــده،
پذیرفتــه و درمــان میشــوند .خالــد بــرای تاییــد اینکــه او در بیمارســتانی در
مضایــا کار میکنــد گفــت :فیلمــی از خــود ضبــط میکنــد کــه او را در
بیمارستان محل گفتگو با کودک (محمد) نشان میدهد.
روز بعــد مؤسســۀ ســتوریفول فیلمــی  15ثانیهــای در وات ـساپ دریافــت کــرد
کــه همــان اتــاق در مرکــز پزشــکی مضایــا را بــا همــان قفس ـههای رنگارنــگ و
تقریبـاً خالــی و کــــف پوشهــای ســفید ،نشــان مــی داد .خالــد مدتــی کوتــاه در
ایــن فیلــم ظاهــر شــد ،بــا اینکــه ماســک پزشــکی بــه صــورت خــود زده بــود تــا
هویتــش فــاش نشــود؛ امــا صــدای او کامــ ً
ا واضــح و قابــل تشــخیص بــود.
فیلمهایــی هــم کــه شــبکۀ خبــری ســوری «قاســیون» در هفتــم ژانویــه منتشــر
کــرده بــود ،همــان مرکــز پزشــکی مضایــا را نشــان م ـیداد .ایــن هــم نشــانۀ
دیگری در کنار دیگر نشانهها برای اثبات و تایید درستی مکان بود.
فيلــم کــودک (محمــد) را بــه خبرگــزاری وابســته بــه مؤسســۀ ســتوریفول دادیم.
عــاوه بــر آن ،عکسهایــی 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 واتـساپ دریافت
کرد مبنی بر اینکه کمکها باالخره به مضایا رسیدند.
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سخن آخر
تجربــۀ ســتوریفول در زمینــۀ تعامــل بــا محتــوای خبــری مربــوط بــه حــوادث
شــهر مضایــا حــاوی یــک پیــام یــادآوری بــرای روزنامهنــگاران اســت ،بــه ویــژه
آنهایــی کــه از شــبکههای اجتماعــی اســتفاده میکننــد .پیــام ایــن اســت
کــه نیــاز نیســت در عصــر کنونــی در میــزان تاثیــر بســیار زیــاد ابــزار و
برنامههــای جســتجو ،تحقیــق و بررســی موجــود در اینترنــت غــرق شــویم؛
بلکــه پرســش و تمــاس بهصــورت مســتقیم از طریــق تلفــن و همچنیــن تحقیق
و جســتجو از منابــع مختلــف همچنــان امــری ضــروری اســت .در شــرایط
حســاس و پیچیــده ،همــواره دســتورالعملهایی متعــدد و برنامههــا و اشــخاص
مختلفــی مطــرح میشــوند .اگرچــه ممکــن اســت درخواســت اطالعــات دقیــق
و قابــل اعتمــاد از کســانی کــه در شــرایط دشــوار و بــه ویــژه در بحرانهــای
انســانی هســتند ،شــما را بــه ســطحی از فقــدان همــدردی برســاند .بــه یــاد
داشــته باشــید کــه تحریــف واقعیتهــا غالبـاً در شــرایطی اتفــاق میافتــد کــه
افــراد بــه ســمت باورکــردن محتــوای خشــن و تکاندهنــده (بــا انتشــار عکــس
و فیلمهــای قدیمــی) و بیتفاوتــی نســبت بــه منبــع (از طریــق اعتمــاد بــه
افــرادی مجهــول کــه محتوایــی را در اینترنــت منتشــر کــرده و مدعی میشــوند
کــه شــاهد عینــی هســتند یــا درخواســت کمــک دارنــد) ســوق پیــدا میکننــد.
بنابرایــن ،ایــن موضــوع موجــب شــکلگیری تصویــری فاقــد دقــت خواهــد
شــد .شــاید افزایــش روشهــای تحقیــق ،بررســی و انجــام راســتیآزماییهای
مســتقل در جهــت اعتمــاد بــه محتــوای دریافتــی باعــث افزایــش قــدرت و
تاثیرگذاری آن خواهد شد.
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نقش شبکههای اجتماعی در روایتهای خبری
و تحریک تعامل مخاطبان

ایثار الكتاتني
انتقــال اخبــار و روایــت خبــر کار اصلــی مــا روزنامهنــگاران اســت .از زمانــی
کــه مســلح بــه قلــم شــدیم و دفترهایمــان را در دســت گرفتیــم و بــا خــود عهد
بســتیم کــه حقیقــت را نقــل کنیــم ،چیــزی جــز ایــن برایمــان مهــم نبــود.
هرقــدر کــه ابزارهــای انتشــار و پخــش اخبــار تغییــر کردنــد و از روزنامــه،
وبــاگ و شــبکۀ تلویزیونــی بــه اســنپچت رســیدند و از قلــم ،ریکــوردر،
دوربیــن و میکروفــون بــه ابزارهــای امــروزی مثــل گوشــیهای هوشــمند و
برنامههــای 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 میکنیم.
در الجزیــره پــاس ،مــا گروهــی از جوانــان را مخاطــب قــرار میدهیــم کــه
هــوش دیجیتــال ویــژهای دارنــد و تودههایــی از نســل هــزاره هســتند .ایــن
گــروه ،مخاطبــی اســت کــه جــز در لحظاتــی کوتــاه نمیتوانیــد توجهــش را
جلــب کنیــد ،محتــوا را از شــبکههای اجتماعــی میگیــرد و مصــرف میکنــد
و اندیشــههایش از ایــن طریــق تغذیــه میشــوند ،بــا محتوایــی روبــهرو
میشــود کــه بــه شــکلی بیســابقه و قابـل توجــه پیشــرفته اســت .ایــن محتــوا
تصاویــر متحــرک بیشــتر و اخبــار ســنتی کمتــری دارد .شــکی نیســت کــه ایــن
محتوا سریعترین ،واضحترین و جذابترین محتوا در زمانۀ ماست.
فعالیــت مــا در صحنــۀ روزنامهنــگاری وادارمــان میکنــد بــا مســائلی جدیــد
روبـهرو شــویم کــه بــه ذهــن روزنامهنــگاران یــک دهــۀ قبــل متبــادر نمیشــد؛
مثـ ً
ا چگونــه میتــوان خبــری را در  15ثانیــه منتقــل کــرد؟ چگونــه اخبــار را
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بــدون اســتفاده از صــدا منتقــل کنیــم تــا مخاطــب امــروزی کــه اخبــار را از
گوشــیاش هنــگام رفتــن بــه محــل کار دریافــت میکنــد ،آن را مشــاهده
کنــد؟ یــا مث ـ ً
ا چگونــه مخاطبــان را بــا وجــود شــبکههای اجتماعــی ،مثــل
فیســبوک ،کــه تعــداد زیــادی عکــس از کــودکان زیبــا و عکسهــای دوســتان
در مناســبتهای مختلــف بــه نمایــش میگــذارد ،تشــویق کنیــم تــا خبرهــای
بحــران ســوریه را پیگیــری کننــد؟ چگونــه میتوانیــم مخاطبــان را قانــع کنیــم
که فیلمهایشان را به اشتراک بگذارند؟
اینهــا فقــط بخشــی از مســائلیاند کــه روزانــه ســؤاالت زیــادی را بهذهــن مــا
متبــادر میکننــد .روزنامهنــگار دیجیتــال کارش را از طریــق مجموعــهای از
ابزارهــا انجــام میدهــد کــه مرحلــۀ اول آن اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و
مرحلــۀ دومــش ســاختن محتــوای مناســب بــرای بســیاری از سیســتمهای
مختلــف جهــت انتقــال اخبــار و مرحلــۀ آخــر ســنجش موفقیــت موردنظــر بــا
اســتفاده از معیارهــای مختلــف اســت .اینگونــه اســت کــه میبینیــم «جعبــه
ابــزار» ایــن روزهــا دارای ابزارهایــی جدیــد و جــذاب اســت .بــرای رســیدن بــه
اهــداف ایــن فصــل ،مــا یکــی از ایــن ابزارهــا را بررســی میکنیــم :چگونگــی
اســتفادۀ الجزیــره پــاس از شــبکههای اجتماعــی بــرای انتقــال و تبــادل اخبــار
و افزایش تعامل مخاطبان به شیوهای بهتر.
چرا به شبکههای اجتماعی پناه میبریم؟
 82درصــد جوانــان در آمریــکا بیــن  18تــا  29ســال هســتند .ایــن گــروه
ســنی ،مخاطــب مــا هســتند .صفحههایــی در فیســبوک دارنــد و هــر روز بــه
3
آنها سر میزنند.

 .3فيسبوك بيزنس  10فوریه :2016
https://www.facebook.com/business/news/Features-for-Video-Ads-UK
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بــدون شــک در حــال حاضــر ،ایــن امــر فیســبوک را در صــدر شــبکههای
اجتماعــی قــرار میدهــد .شــبکههای دیگــر ،همچــون اســنپچت و
اینســتاگرام نیــز روزبــه روز در حــال مشهورشــدن هســتند ،بــه طــوری کــه
روزانــه  52درصــد جوانــان آمریــکا از اینســتاگرام و  41درصــد آنهــا از
4
اسنپچت استفاده میکنند.

روزانــه  80میلیــون عکــس در اینســتاگرام 5بــه اشــتراک گذاشــته میشــوند و
 10میلیارد فیلم 6در اسنپچت دیده میشوند.
همچنیــن  75درصــد بازدیــد فیلمهــا در فیســبوک در جهــان از طریــق تلفــن
7
همراه هوشمند انجام میشود.
دورۀ تلویزیونهــای قدیمــی دیگــر گذشــته اســت و گزارشهــای خبــری
تلویزیونــی در ردۀ ســنتیها جــای میگیرنــد .بــرای اثبــات ایــن موضــوع الزم
اســت بدانیــد کــه  38درصــد خانههـــایی کــه مخاطبــان بــا ســن بیــن  18تــا
.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

 .5اخبار اینستاگرام  22سپتامبر ،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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 34در آنها زندگی میکنند ،اشتراک کابلی تلویزیون ندارند
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و بــه جــای آن از خدمــات پخــش مجانــی برنامههــا از طریــق اینترنــت اســتفاده
میکننــد ،بــه فایلهــای پادکســت گــوش میدهنــد و هــزاران پیــام فــوری در
روز ارســال میکننــد .بنابرایــن ،میتوانیــم بگوییــم کــه شــبکههای اجتماعــی
محیطهایــی هســتند کــه ایــن افــراد در آنهــا بــزرگ شــدهاند؛ زیــرا آنهــا را
از همهجهــت در بــر گرفتهانــد و بــه عنــوان مکانــی کــه همیشــه در آن
حضور دارند به آن نگاه میکنند.
نمیتوانیــم منکــر ایــن موضــوع شــویم کــه شــبکههای اجتماعــی بــه بخشــی
جدانشــدنی از زندگــی روزانــه و آگاهــی مــا تبدیــل شــده و بخــش بزرگــی از
تمرکــز مــا را بــه خودشــان اختصــاص دادهانــد .بــه همیــن دلیــل ،رقابــت در
جهــان شــبکههای اجتماعــی بیشــتر از قبــل شــده اســت .جهــان اخبــار نیــز
بــا جهــان برندهــای تجــاری ،تبلیغــات و سیاســت رقابــت میکنــد و همــۀ
آنهــا آمادگــی کامــل بــرای بــه کارگیــری هرچیــز الزم را دارنــد تــا بتواننــد
توجه مخاطبان را جلب کنند.
مــا شــاهد پیشــرفتی طبیعــی و یــک انقــاب هســتیم و جهــان اخبــار نیــز بایــد
بــا ایــن انقــاب همــراه شــود و شــروع کنــد بــه واردکــردن شــبکههای
اجتماعی به روند تهیۀ گزارشهای خبری و انتشار آنها.
ســازندگان برنامــۀ اســتریم (جریــان) از اولیــن کســانی بودنــد کــه ایــن موضــوع
را در نظــر گرفتنــد .ایــن برنامــه کــه شــبکۀ الجزیــرۀ انگلیســی آن را پخــش
میکــرد بــر پایــۀ ایــدۀ پخــش توییتهــا و تماســهای اســکایپی بــه طــور

.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.
همــۀ برنامههــای تلویزیونــی پــس از گذشــت چنــد ســال شــاهد تغییراتــی
قابــل مالحظــه در زمینــۀ اســتقبال مخاطبــان بودنــد .ثابــت شــد کــه
برنامههــای روزان ـهای کــه مــدت پخــش آنهــا یــک ســاعت اســت و امــکان
دریافتشــان در اینترنــت وجــود نــدارد بــرای مخاطبــان امــروزی خســته
کنندهانــد؛ زیــرا بــه شــکلی قابــل مالحظــه طوالنــی هســتند .مخاطــب 30
ســـالهای کــه در گذشــته دو ســاعت متوالــی بــرای دیــدن برنامـهای مســتند
وقــت صــرف میکــرد ،اکنــون دیگــر نمیتوانــد حتــی برنام ـهای  30دقیق ـهای
را ببینــد بــدون اینکــه حوصلهــاش ســر بــرود ،چــه برســد بــه جوانــی  18ســاله
کــه فایــل ضبــط شــده در اســنپچت را بارهــا و بارهــا جلــو میبــرد تــا آن را
ســریعتر ببینــد؛ چــون از نظــر او  10ثانیــه بــرای دیــدن یــک فیلــم یــا عکــس
زیاد است.
امــروزه اخبــار قبــل از ابزارهــای پخــش ســنتی ،در شــبکههای اجتماعــی
منتشــر میشــوند؛ مث ـ ً
ا توییتهــای لحظ ـهای و پخــش مســتقیمی کــه مــن
و همکارانــم در انقــاب مصــر بــا آنهــا درگیــر بودیــم ،بــرای دریافــت اخبــار،
ابزارهایی هوشمندتر بودند و کار با آنها آسانتر بود.
ابزارهــای زیــادی بــرای راســتیآزمایی محتــوای بــه دســت آمــده از شــبکههای
اجتماعــی وجــود دارنــد؛ مثــل برنامــۀ زمانبنــدی کــه بــه مــا کمــک میکنــد
زمــان واقعــی ضبــط یــک فیلــم را بفهمیــم و نیــز ابــزار راســتیآزمایی
جغرافیایــی بــرای آشــنایی بــا مــکان واقعــی ضبــط فیلــم و راســتیآزمایی
هویــت کاربــران .همچنیــن ،مؤسســههای بســیاری هســتند کــه محتــوای
شــبکههای اجتماعــی را مدیریــت ،آرشــیو و از طریــق توییتــر منتشــر
میکنند .مؤسسههایی همچون ستوریفول ،دیتا ماینر و سامدیسک.
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ایــن روزهــا نمیتوانــم تصــور کنــم کــه بــا وجــود اینترنــت ســریع و پخــش
مســتقیم از طریــق اینترنــت ،ارتبــاط و تبــادل در آینــده چگونــه آســانتر از هــم
اکنون خواهد شد.
ســال  2015در مراســم حــج ،توانســتم بــا فشــردن یــک دکمــه اتفاقــات بعــد
از حادثــه را کــه موجــب کشتهشــدن صدهــا حاجــی شــد ،بــه طــور مســتقیم
بــرای جهــان پخــش کنــم .مصاحبــه بــا نجــات یافتــگان ایــن حادثــه را بــا
گوشــی آیفــون خــودم ضبــط میکــردم و آنهــا را از طریــق واتـساپ و برنامــۀ
اســلک ( )Slackبــرای همکارانــم ارســال میکــردم و اینگونــه بــود کــه در
یک چشم به هم زدن گزارش آماده میشد.
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 ثانیههــای کمــی اســت کــه در اختیــار داریــد تــا بتوانید طــی آنها
بــا تحــوالت ســریع همــراه شــوید .امــروزه اخباری کــه انتخــاب ،توییت و به اشــتراک
گذاشــته میشــوند و مخاطــب بــه آنهــا اهمیــت میدهــد ،اخبــاری هســتند کــه
اولین فردی که به محل حادثه رسیده ،منتشر کرده است.
الجزیــره پــاس یــک شــبکۀ خبــری ســنتی نیســت .بیشــتر اوقــات گــروه خبــری
مــا در جهــان بــرای تهیــۀ اخبــار در محــل حادثــه حضــور نــدارد؛ بلکــه مــا از
محتوایــی اســتفاده میکنیــم کــه شــاهدان عینــی در اینترنــت بارگــذاری کردهاند.
ایــن کار ارتشــی از روزنامهنــگاران 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 میکنــد همچنــان در ذهنهــای مــا باقــی میماننــد ،همانگونــه
کــه یــک دهــه قبــل هــم بودنــد :چگونــه میتوانیــم از واقعیبــودن عکسهــا،
فیلمهــا و فایلهــای 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 میتــوان از عکــس بــدون اجازهگرفتــن از عــکاس آن اســتفاده
کــرد؟ اگــر تــاش کردیــم بــا منبــع عکــس تمــاس بگیریــم؛ امــا پاســخی دریافــت
نکردیــم ،چــه کنیــم؟ آیــا بعــدا ً هزینــۀ آن را پرداخــت میکنیــم؟ آیا حق اســتفاده
از آن را داریم؟
در ایــن فصــل بــه برخــی از مــوارد مربــوط بــه چگونگــی اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی در ایــن زمینــه میپردازیــم .برخــی از ایــن مــوارد موفقیــت آمیــز و
برخــی دیگــر شکســت خــورده بودنــد .در ایــن فصــل بــه ایــن موضــوع
میپردازیــم کــه مطالــب دریافتــی از شــبکههای اجتماعــی چگونــه ســبب
بهبــود رونــد نوشــتن گزارشهــای خبــری میشــوند .همچنیــن ،بــه طــور
خالصــه بــه چگونگــی اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــرای جلبتوجــه
مخاطبان خواهیم پرداخت.
آتشسوزی در شب سال نو در دبی
شــب ســال نــو میــادی ســال  2016آتشســوزی گســتردهای در هتــل
«عنــوان» ،یکــی از هتلهــای معــروف و مجلــل دبــی ،رخ داد .موقعیــت دفتــر کار
مــا در ســاحل غربــی آمریــکا ،بهدلیــل تفــاوت بســیار زیــاد ســاعت بــا خاورمیانــه،
یــک ویژگــی خــاص از لحــاظ زمانــی ب ـ ه شــمار میرفــت و خیلــی کــم پیــش
میآمــد کــه ایــن شــرایط بــه نفــع مــا باشــد؛ امــا خوشــبختانه در ایــن مــورد
وضــع خیلــی فــرق کــرد؛ آتشســوزی ســاعت  10شــب بــه وقــت دبــی روی داد،
در حالی که در دفتر الجزیره پالس در سانفرانسیسکو ظهر بود.
مثــل همــۀ حــوادث مشــابه ،خبــر بــه ســرعت در توییتــر پخــش شــد .الزم
اســت ذکــر کنــم کــه مــا در الجزیــره پــاس از ســرویس دیتــا ماینــر اســتفاده
میکنیــم کــه از فنــاوری تشــخیص مــکان جغرافیایــی بــرای مطمئنشــدن از
68

منبع توییتها استفاده میکند.
مــن خبــر را قبــل از اینکــه رســانههای ســنتی پخــش کننــد ،دریافــت کــردم.
دســت کــم  15دقیقــه قبــل از دریافــت خبــر از بیبیســی .بعــد از آن شــروع
کــردم بــه دنبالکــردن دو حســاب توییتــری متعلــق بــه دو فــردی کــه
فیلمهــای ضبــط شــدهای را از زوایــای مختلــف مقابــل ســاختمان محــل حادثــه
منتشــر میکردنــد .همچنیــن ،حســابهای ســه نفــر از کاربــران پریســکوپ را
دنبــال کــردم کــه مســتقیماً فیلمهایــی را از محــل حادثــه منتشــر کردنــد.
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.
فیلمهــا لحظــهای ،اتفاقــی و واضــح بودنــد؛ چــون آنهــا را یــک خبرنــگار
ثابــت در محــل ضبــط نکــرده بــود؛ بلکــه فــردی معمولــی کــه از شــدت حادثــه
هیجــانزده بــود ،آنهــا را ضبــط کــرده بــود کــه هیجانــش را بــا گفتــن ایــن
جملــه ابــراز میکــرد« :خدایــا! دارد آتــش میگیــرد! مــردم چطــور میتواننــد
از آنجا خارج شوند؟!»
اطمینــان از درســتی ایــن فیلــم کار آســانی بــود؛ چــون بــه طــور مســتقیم
ضبــط شــده بــود .همچنیــن امــکان تشــخیص هتــل «عنــوان» خیلــی ســاده
بــود و قب ـ ً
ا در ایــن هتــل هیــچ آتشســوزیای رخ نــداده بــود؛ امــا جــدا از
همــۀ اینهــا ،آنچــه واقعیبــودن فیلــم را ثابــت میکــرد ،گفتــن زمــان
فیلمبــرداری از ســوی کســانی بــود کــه در حــال فیلمگرفتــن بودنــد و
همچنیــن مراســم آتشبــازی ســال نــو کــه در فیلــم دیــده میشــد .بــه
همیــن ترتیــب ،اعــام نــام مکانــی کــه در آن بودنــد و حادث ـهای کــه بــه آن
نــگاه میکردنــد .ایــن توییتهــا متعلــق بــه چنــد دقیقــه قبــل بودنــد؛ امــا بــه
ســرعت منتشــر شــدند تــا جایــی کــه در هــر دقیقــه دههــا توییــت منتشــر
میشــد .اینگونــه بــود کــه محتوایــی بیشــتر از مقــدار الزم جهــت تولیــد
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روایتی مناسب برای الجزیره پالس داشتم.
نکتــۀ حرفـهای :هنــگام هــر حادثــه یــا اتفاقــی ،وقتــی دنبــال شــاهدان عینــی و
کســانی میگردیــد کــه مســتقیماً توییــت یــا فیلمــی زنــده از محــل وقــوع
رخــداد پخــش میکننــد ،از کلمــات «مــن»« ،منــم» و«متعلــق بــه مــن»
اســتفاده کنیــد .شــبکۀ دویچــه ولــه مجموعــه توصیههــای مهمــی بــرای یافتــن
9
خبرهای فوری دارد که میتوانید از آنها در این زمینه استفاده کنید.
همچنیــن جســتجو بــا کلمــات کلیــدی یــا عبارتهایــــی کــه حــاوی کلمــات
تعجبآمیــز یــا ناســزا بــه زبــان محلــی مــکان وقــوع حادثــه هســتند ،راههــای
خوبی برای جستجوی اخبارند.
عکســی کــه از شــبکههای اجتماعــی بــه دســت آمــده اســت ،متعلــق بــه مــا
نیســت و مــا اجــازه نداریــم از آن اســتفاده کنیــم .معمــوالً اکثــر کســانی کــه
عکسهــا و فیلمهــا را گرفتهانــد بــه هــزاران درخواســت رســانهها بــرای
کسب اجازه جهت استفاده از تولیداتشان پاسخ نمیدهند.
اســتفادۀ عادالنــه از ایــن محتواهــا و رعایــت حقــوق صاحبانشــان رونــدی
طوالنی ،پیچیده و پرجزئیات دارد.
بــرای بیــان ایــن موضــوع الزم اســت بــه خالصــۀ آنچــه تاکنــون گفتــهام
بپــردازم .احســاس کردیــم دالیــل خوبــی بــرای اســتفاده از تولیــدات کاربــران
شــبکههای اجتماعــی بــدون کســب اجــازه از آنهــا داریــم .دالیــل اینهــا
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بودنــد :از قبــل اجــازۀ اســتفاده از بعضــی تولیــدات را گرفتــه بودیــم ،مثــ ً
ا
شــاهدی عینــی عکســی را قبــل از انتشــار آن در جایــی دیگــر از طریــق
واتـساپ بــرای مــا ارســال کــرده بــود ،یــا افــرادی کــه از حادثــه تصویربــرداری
کــرده بودنــد ،قصــد داشــتند ایــن محتــوا را بــرای مخاطبــان سراســر جهــان
منتشــر کننــد و مــا هــم قصــد نداشــتیم از محتــوای متعلــق بــه یــک فــرد
خــاص اســتفاده کنیــم و قصــد کپیکــردن آن را هــم نداشــتیم .تعــدادی از
توییتهــا و بیانیــۀ پلیــس دبــی در شــبکههای اجتماعــی را هــم کــه توضیحــی
مختصر دربارۀ وضیعت میدادند ،منتشر میکردیم.
اگــر بخواهیــد بــه شــبکههای تلویزیونــی اعتمــاد کنیــد ،چنــد ســاعت از دریافــت
خبــر عقــب میمانیــد .مــن تنهــا تهیــه کننــدهای بــودم کــه در آن شــب ســال نــو
کار میکــردم .توانســتم خبــر را یــک ســاعت بعــد از اولیــن توییــت دربــاره آن
منتشر کنم .به خبرم متن ،موسیقی و ترجمه هم اضافه کردم.
ایــن ماجــرا بخــش زیبایــی هــم دارد؛ بــه محــض انتشــار خبــر یک آتشســوزی
مــردم کنجــکاو میشــوند کــه عکسهــای حادثــه را ببیننــد و در درونشــان
احساســاتی بــرای یافتــن جزئیــات بیشــتر درمــورد خبــر شــکل میگیــرد؛ امــا
ایــن موضــوع لزومــاً آنهــا را بــه ایــن ســمت نمیبــرد کــه بــا دوربیــن بــه
محل حادثه نگاه کنند و بیشتر از  10دقیقه حادثه را دنبال کنند.
مخاطــب موردنظــر مــا کــه نــه تنهــا عالق ـهای بــه دیــدن تلویزیــون نــدارد،
بلکــه اصــ ً
ا تلویزیــون نــدارد ،اگــر هــم داشــته باشــد ،احتمــاالً کانالهــای
خبــری خاورمیانــه را کــه ممکــن اســت اولیــن منتشــرکنندگان خبــر باشــند،
نــدارد .چــه بســا خبــر چنیــن حادثــهای بهدلیــل عدمپخــش در زمــان
مناســب ،ممکــن اســت جلبتوجــه نکنــد و افــراد ترغیــب نشــوند کــه خبــر را
بــه اشــتراک بگذارنــد .ایــن اســت تفــاوت میــان روشــی کــه بـهکار میبریــم و
روش سنتی .به همین دلیل ،روش جدید موفقیت آمیزتر است.
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فیلمــی کــه ســاختم طــی یــک روز ســه میلیــون بازدیدکننــده داشــت و
مهمتــر از همــۀ اینهــا  40هــزار کاربــر آن را بــه اشــتراک گذاشــتند و تعــداد
بازدیدهایش تا زمان نوشتن این مقاله به  20میلیون رسیده است.

عملیات انتحاری یک زن در پاریس
حــوادث مهیبــی کــه در نوامبــر  2015در پاریــس رخ داد ،توجــه جهــان را
جلــب کــرد .بــر اســاس اتفاقاتــی کــه در روزهــای بعــد از ایــن حــوادث روی
دادند ،مجموعهگزارشهایی تولید کردیم.
چنــد روز بعــد و دقیقــاً در  18نوامبــر خبــری آمــد درمــورد اینکــه زنــی،
هنگامــی کــه پلیــس خانــهاش را محاصــره کــرده بــود ،خــودش را منفجــر
کرده است .دقیقاً همان روزی که مشغول تولید این گزارشها بودیم.
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خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ( )APبــه تصاویــری از حملــه دســت یافــت و از
طریــق آن هویــت زن انتحــاری فــاش شــد .نــام ایــن زن «حســنا آیــت
بولحسن» بود؛ اما تا آن زمان هیچ عکسی از او وجود نداشت.
بعــد از آن ،عکسهــای زن انتحــاری در ســایتهای اینترنتــی و شــبکههای
اجتماعــی منتشــر شــد .در آن زمــان متوجــه شــدیم کــه اســتفاده از ایــن
عکسهــا بــدون کســب اجــازه از عکاســان آنهــا مجــاز اســت ،بــه ویــژه اینکــه،
ایــن عکسهــا ارزش خبــری زیــادی بــه خبــر اضافــه میکردنــد؛ امــا مشــکل
اصلیمــان مطمئنشــدن از درســتی عکسهــا بــود؛ زیــرا متاســفانه وقــت
چندانــی بــرای پیگیــری منبــع آنهــا نداشــتیم .اشــتباهی کــه مرتکــب شــدیم
ایــن بــود کــه فکــر کردیــم خبرگزاریهــا از درســتی عکسهایــی کــه منتشــر
کردهانــد ،مطمئــن شــدهاند؛ درحالــی کــه ایــن موضــوع درســت نبــود .در
چنیــن شــرایطی مســئولیت کامــل بــر عهــدۀ مــا بــود؛ زیــرا اولیــن جایــی
بودیــم کــه عکسهــا را خریدیــم؛ چــون رایــگان نبودنــد و طــوری رفتــار
کردیم که نشان میداد عکسها مطمئناً درست هستند.
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ایــن عکسهــا در واقــع متعلــق بــه زنــی مراکشــی بهنــام «نبیلــه بقاشــه» بودنــد
کــه در مراکــش زندگــی میکــرد .تصمیــم گرفتیــم اشــتباهمان را تصحیــح
کنیــم و در ایــن زمینــه بــا شــبکۀ الجزیــرۀ عربــی همــکاری کردیــم .الجزیــرۀ
عربــی بــا ایــن زن تمــاس گرفــت و درمــورد واکنشــش بــه ایــن ماجــرا بــا او
مصاحبــه کــرد .ایــن اشــتباه را خیلــی خــوب تصحیــح کردیــم؛ بــه اشــتباهمان
اعتــراف کردیــم و توانســتیم عکسهــای واقعــی را پیــدا کنیــم و بــا ایــن کار بــه
آن زن فرصــت دادیــم ماجــرای واقعیــاش را تعریــف کنــد و بگویــد چگونــه
بهدلیل یک اشتباه در اینترنت چنین اتفاقی برایش افتاده است.
فلسطین
توانســتیم راهــی جدیــد بــرای ترکیــب محتوایــی کــه کاربــران شــبکههای
اجتماعــی تولیــد میکننــد ( )UGCو گزارشهــای کــه همــکاران خبرنگارمــان
تولیــد میکننــد ،پیــدا کنیــم .هــدف از ایــن کار تولیــد محتوایــی بــود کــه در
آن ،صــدا ،تصویــر و اطالعاتــی کــه از کاربــران شــبکههای اجتماعــی بــه دســت
میآمــد ،بــا گزارشهــای خبــری مســتقیم ترکیــب شــده بــود .زمانــی کــه
بــرای پوشــش رویدادهــا در محــل وقــوع آنهــا گروهــی را بــه فلســطین
فرســتادیم ،گــروه توانســت فیلمهایــی ضبــط و گزارشهایــی تولیــد کنــد کــه
سرشــار از اطالعــات بودنــد ،از برجســتهترین آنهــا ماجــرای دیــوار حائــل
بود؛ اما داستان اینجا به پایان نرسید.
یکــی از دالیــل موفقیــت الجزیــره پــاس ،فیلمهایــی هســتند کــه اتفاقــی
ضبــط شــدهاند و بــا کمتریــن ویرایشــی منتشــر میشــوند؛ زیــرا مــردم
فیلمهــای معمولــی را بــه فیلمهایــی کــه بــا کیفیــت بــاال تولیــد شــدهاند،
ترجیــح میدهنــد .فیلمهــای اتفاقــی ،احســاس آنیبــودن و نزدیکبــودن
74

بــه لحظــۀ وقــوع را بــه مــا میدهنــد و بــا وجــود اینکــه عکسهــا و فیلمهایــی
کــه بــا گوشــی هوشــمند گرفتــه شــدهاند ،بیکیفیتتــر از آنهایــی هســتند
کــه بــا دوربیــن حرفـهای گرفتــه میشــوند ،تصویــر در حالــت اول طــی چنــد
لحظــه آمــاده میشــود و میتوانــد اصــل ماجــرا را روایــت کنــد .تفــاوت بیــن
این دو عنصر سرعت است.
در فلســطین تهیهکننــدگان و مجریهــای مــا ترجیــح میدهنــد عکسهایــی
از کودکانــی کــه در حــال بــازی فوتبــال هســتند ،در صفحــۀ اینســتاگرام منتشــر
کننــد .همچنیــن بــا گوشــی همراهشــان فیلمهــای کوتاهــی از جوانانــی کــه در
حــال پرتــاب ســنگ هســتند ،ضبــط میکننــد .آنهــا از ایــن طریــق رویدادهــا
را بهصــورت مســتقیم پخــش میکننــد ،عکسهــا و فیلمهــا را میگیرنــد و
در طــی وقــوع رویــداد ،از طریــق گوشــی همراهشــان ،آنهــا را کمــی تغییــر
میدهند.
برخــاف عکسهــای خبرگزاریهــای حرفــهای کــه هــم از جدیدتریــن
اســتانداردهای پخــش ،بــرای مثــال تصاویــر بــزرگ ،اســتفاده میکننــد و هــم
از روشهــای ســنتی ،ماننــد مصاحبــه بــا مردمــی کــه مســتقیم بــه دوربیــن
نــگاه میکننــد ،عکسهایــی کــه الجزیــره پــاس تولیــد میکنــد بهشــیوۀ
بــودن عکسهــای
شــهروندخبرنگاری نزدیکانــد و بــا تکلــف و حرفهای
ِ
خبرگزاریهــای حرفــهای فاصلــه دارنــد .در زمــان تولیــد یــک گــزارش ،بــه
شــبکههای اجتماعــی و پیامرســانهای موبایــل توجــه میکنیــم و بهروشهــای
استفادۀ مناسب از هرکدام از آنها میاندیشیم.
بنابرایــن ،عکســی کــه شــهروندخبرنگار از صحنــه میگیــرد اثری بیشــتر و عمیقتر
دارد؛ زیــرا شــــخصیتر اســت .لــرزش دســت هنــگام گرفتــن تصویــر ،صحبتهــای
پراکنــده و اتفاقــی باعــث میشــوند کــه تصویــر قویتــر و تاثیرگذارتــر باشــد.
بزرگتریــن فایــدۀ حضــور مــا بــه عنــوان خبرنــگار در صحنــه و عدمتکیهمــان بــه
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کاربــران عــادی بــه عنــوان تنهــا منبــع ،مطمئنشــدن از درســتی چیــزی اســت
کــه بــه دســتمان میرســد؛ امــا مخاطبانــی کــه در سیســتم دیجیتــال حضــور
دارنــد چیــزی کــه در شــبکههای اجتماعــی دنبــال میکننــد ،توییتهــا و
عکسهای لحظهای و حتی مصاحبههای فوری است.
بنابرایــن ،گروههــای خبــری کــه بــه گوشــی موبایــل در گزارشهــای خبــری
تکیــه میکننــد ،در آینــده صحنــه را در دســت خواهنــد گرفــت ،بــه ویــژه
اینکــه هــم اکنــون جهــان پــر اســت از خبرهــای فــوری .پوشــش خبــری مــا در
فلســطین باعــث شــد هــزاران نفــر بــه کاربــران مــا اضافــه شــوند .در زمــان
بحــران ورود پناهنــدگان بــه اروپــا نیــز از همیــن پوشــش خبــری اســتفاده
کردیــم و ایــن تجربــه بــه مــا کمــک کــرد تــا جایــزۀ معتبــر وبــى  Webbyرا
به دست آوریم.
در اینجــا آنچــه را همــکارم «شــادی رحیمــی» ،10تهیـه کننــدۀ الجزیــره پــاس،
گفتــه اســت نقــل میکنــم :پوشــش خبــری بــا اســتفاده از گوشــی موبایــل
ایــن فرصــت را میدهــد کــه بتوانیــم بــا مخاطبــان شــبکههای اجتماعــی،
یعنــی مخاطبــان هــزارۀ ســومی موردنظرمــان ،بــدون اغــراق در ویرایــش،
تعامــل کنیــم .دلیــل پخــش گســتردۀ آنچــه منتشــر میکنیــم بــه مــوارد
اصلی زیر برمیگردد:
 .1ارتباط قوی با خبر؛
 .2زمان (انتشار فوری در شبکههای 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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 .3رعایــت و درک آداب و رســوم اجتماعــی (مخاطــب بــا پیونــددادن شــخصیت
خود با محتوا تعامل خود را افزایش میدهد)؛
 .4فیلمهــای اتفاقــی .مخاطبــان شــبکههای اجتماعــی بــرای فیلمهــای
ویرایشنشــده ،صرفنظــر از کیفیــت آنهــا ،اهمیــت قائلانــد؛ زیــرا وقتــی
ویرایش نشده باشند از درستی بیشتری برخوردارند؛
همانگونــه کــه گفتیــم ،عنصــر اتفاقیبــودن در فیلمهــا کلیــد موفقیــت اســت.
اغلــب جســتجوها بــرای یافتــن لحظاتــی ویژهانــد کــه واکنشهایــی را بــه
دنبــال داشــته باشــد ،خــواه لحظههــای مثبــت باشــند ،خــواه منفــی ،خــواه
شادی یا عصبانیت؛
معمــوالً کاربــران شــبکههای اجتماعــی تمایــل دارنــد محتوایــی را بــه اشــتراک
بگذارنــد کــه واکنــش بــه دنبــال داشــته باشــد .نســل هــزاره نیــز بــه ایــن
محتــوای اتفاقــی بـهدور از تکلــف متفــاوت بــا محتــوای ویرایــش شــده و مرتــب
بیشتر اعتماد میکند.
پوشش مستقیم اخبار :پریسکوپ ،اسنپچت ،الیو فیسبوک و اینستاگرام

زمانیکــه الجزیــره پــاس در ســال  2013راهانــدازی شــد ،برنامههــای
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 میکردیــم کــه آن را بــه کانالمــان در یوتیــوب وصــل کــرده
بودیــم .ایــن برنامــه بارهــا قطــع میشــد و قابــل اعتمــاد نبــود .بــا برنامــۀ
پریســکوپ کار راحتتــر شــد .ایــن برنامــه شــکل شــبکههای اجتماعــی را
تغییــر داد ،چــون ایــن قابلیــت را داشــت کــه اخطارهــا و هشــدارهایی را بــرای
کاربرانمــان در توییتــر ارســال کنیــم .ابزارهــای جدیــد همچنیــن فرصــت
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 ،تهیهکننــده و یــک عــکاس بــرای دنبالکــردن پناهنــدگان فرســتادیم.
در آن زمــان بــه شــکلی بیســابقه از سیســتمهای مختلــف اســتفاده کردیــم.
ایــن اولیــن گام مــا در اســتفاده از الیــو فیســبوک بــود کــه تجرب ـهای بســیار
موفــق از کار درآمــد .اختــاف ســاعت را در زمــان پخــش مســتقیم در نظــر
گرفتیــم و تحقیقــات نشــان دادنــد کــه تعامــل مخاطبــان در زمــان پخــش
مســتقیم بیشــتر از زمانــی اســت کــه همیــن گــزارش بعــدا ً از تلویزیــون پخــش
شود.
برخــاف تلویزیــون کــه در عرضــۀ اخبــار متکــی بــه گوینــده اســت ،روش مــا در
ایــن کار شــبیه بــه شــهروندخبرنگاری بــود ،بــا ایــن شــیوه کــه بــا پناهجویــان
همــراه شــدیم و بــا آنهــا گفتگــو کردیــم و کودکانشــان را نشــان دادیــم .مــا
روایتهــای انســانی را بــه اشــتراک گذاشــتیم و فرصتــی بــرای تعامــل و گفتگوی
مســتقیم بیــن پناهجویــان و بیننــدگان از طریــق طــرح ســؤاالتی از ســوی
مجریــان و خبرنــگاران فراهــم کردیــم .همیــن کار را هنــگام حادثــۀ فرگوســن و
بالتیمــور در آمریــکا انجــام دادیــم .معتقدیــم کــه امــروز ارتبــاط مســتقیم بــا
مخاطبان در شبکههای اجتماعی بهتر شده است.
گزارشهایــی کــه بــرای مخاطبــان تولیــد میکنیــم از گزارشهــای خبــری
عبــور کردهانــد .در پشــتصحنه کار بــه نتایــج خوبــی در شــبکههای
اجتماعــی منجــر شــده اســت .بــرای مثــال ،تهیــ ه کننــدۀ مــا در فلســطین
صفحــۀ اینســتاگراممان را مدیریــت میکنــد و گزارشهــای کوتاهــی را از
طریــق عکــس و کامنتهــا منتشــر میکنــد .در نیوهمپشــایر (آمریــکا) مجــری
از حســاب مــا در اســنپچت اســتفاده کــرد و از برنــی ســندرز پشــت تریبــون
در طــی همایــش حــزب دموکــرات بــرای انتخــاب نامــزد انتخابــات ریاســت
78

جمهوری عکس و فیلم گرفت.
از آنجــا کــه مــا دفتــر رســمی ثابــت نداریــم ،غالب ـاً بــه خبرنــگاران محلــی در
هــر منطقــه بــرای پوشــش اخبــار مــورد عالقــۀ مخاطبانمــان تکیــه میکنیــم،
مثــ ً
ا در جنبــش دانشــجویان در آمریــکا کــه شــعار دادنــد« :زندگــی
سیاهپوســتان مهــم اســت» یــا وقتــی معترضــان مخالــف دولــت ســاختمان
فــدرال در ایالــت اورگــون را اشــغال کردنــد ،مشــاهده کردیــم کــه مخاطــب
چگونــه میتوانــد از طریــق کامنتگـــذاری در پریســکوپ طــی پخــش
مســتقیم در بحــث شــرکت کنــد .بــا اینکــه تعــداد الیکهــا نشــانۀ روشــنی از
حجــم تعامــل اســت ،مــا همچنــان معیارهایــی را کــه خودمــان بــهکار بردیــم،
توســعه میدهیــم تــا معیارهایــی دقیقتــر بــرای ســنجش میــزان
دنبالکنندگــی شــوند .خبرنــگاران همچنیــن مصاحبههــای کوتاهــی را بــا
اســتفاده از گوشــی همراهشــان ضبــط و از طریــق پیامرســان اســلک بــرای مــا
ارســال میکننــد و بــا اینکــه ایــن روش از لحــاظ فنــی در قالــب تولیــدات
کاربــران جــای نمیگیــرد ،بــه نحــوۀ اســتفادۀ مخاطبــان مــا از محتــوا در
شبکههای اجتماعی بسیار شبیه است.
نگاهی به پیشرو
در زمــان انتشــار ایــن مقالــه و هنگامــی کــه بــرای خواننــدگان قابــل خوانــدن
شــده باشــد ،الجزیــره پــاس برنامههــای زیــاد دیگــری را بــرای انتشــار اخبــار
کشــف کــرده اســت .علیرغــم اینکــه فیســبوک پــاس هنــوز جدیــد اســت،
بــدون شــک قواعــد بــازی را تغییــر خواهــد داد .مــا اســتفاده از واقعیــت مجازی
و فیلمهــای پانورامایــی بــا امــکان رؤیــت  ۳۶۰درجــه را آغــاز کردهایــم .ســال
گذشــته بــرای مــا ســالی پــر از اتفاقــات مهم بــود کــه از آنهــا بســیار آموختیم.
هــم اکنــون نیــز مطمئنیــم کــه در مســیر درســت پیــش میرویــم .بــرای
مثــال ،مــا توانســتیم تعاملــی گســترده در فیســبوک بــه دســت بیاوریــم و
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حجــم تعامــل مــا بــه نیــم میلیــون در روز و میــزان بازدیــد بیــن  30تــا 40
میلیــون در هــر روز رســیده اســت .همــۀ ایــن رشــد و پیشــرفت بــه شــکلی
طبیعــی صــورت گرفــت ،بــدون پرداخــت هزینــه .بنابرایــن وضعیــت مــا شــش
مــاه یــا یــک ســال بعــد اینگونــه نخواهــد بــود .مــا خیلــی خــوش شــانس
هســتیم کــه در ایــن زمینــه مبتکــر و خالقیــم؛ زیــرا در جهانــی زندگــی
میکنیــم کــه شــدت رقابــت روزبــه روز بیشــتر میشــود و ایمــان داریــم کــه
پیشــرفت مــا مرهــون تغییــر ،ســازگاری ،تجربــه و ابتــکار اســت و میدانیــم
که بدون اینها پیشرفت نمیکنیم.
همچــون هــر مؤسســۀ دیگــری کــه در زمینــۀ تولیــد محتــوای دیجیتــال دارای
جایگاهــی ویــژه اســت ،بایــد مدتــی تامــل کنیــم و بــهیــاد بیاوریــم که ایــن کار
قابلیــت تغییــر ســریع دارد .حضــور مــا در شــبکههای اجتماعــی ،مــا را در
معرض الگوریتمها و نرمافزارهای این سیستمها قرار میدهد.
گ بنــا بــرای
نمیتوانیــم منکــر ایــن شــویم کــه ایــن شــبکهها بــه مثابــۀ ســن 
مــا هســتند و میدانیــم کــه خســتگی ســراغ مخاطبانمــان خواهــد آمــد؛ زیــرا
آنچــه از ایــن سیســتمها دریافــت میکننــد ،ســیل بزرگــی از توییتهــا
هســتند .بنابرایــن هــم اکنــون اســتفاده از تصاویــر متحــرک تبادلــی ( )GIFرا
آزمایش میکنیم.
آیــا بایــد محتــوای دیگــری را آزمایــش کنیــم؟ یــا بایــد از عکسهــای بیشــتر
یــا کاریکاتــور یــا اینفوگرافیــک اســتفاده کنیــم؟ آیــا بایــد هــر محتــوا مختــص
بــه برنامــهای خــاص باشــد؟ آیــا بایــد کارشــناس ایموجــی در اســنپچت
اســتخدام کنیــم؟ هــم اکنــون در حــال انجــام برخــی آزمایشهــا درمــورد
نمایشهــای کوتــاه خنــدهدار و کمــدی بــرای مخاطبــان کمســنتر هســتیم.
آیا باید اطالعات مخاطبانمان را جمعآوری کنیم؟
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هــر روز ســؤالی جدیــد بــه ذهــن مــا میرســد و مســئلهای جدیــد پیــش
میآیــد کــه بایــد آن را حــل کنیــم .چیــزی کــه واضــح اســت ایــن اســت کــه
الجزیرهپــاس آشــنایی خوبــی بــا جهــان اینترنــت و زبانــی کــه مخاطــب بــا
آن ســخن میگویــد دارد .مــا مخاطــب خــود را بــه خوبــی میشناســیم و ایــن
را نشــان میدهیــم و اینگونــه اســت کــه میتوانیــم مخاطبمــان را بخندانیــم
یا بگریانیم.
محتــوای مــا بــه توانمندســازی افــراد ،تعامــل بــا آنهــا و عرضــۀ اطالعــات
مــورد عالقهشــان کمــک میکنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا
همیشه مشتاق آن خواهیم بود.
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راستیآزمایی فیلمهای کاربران شبکههای اجتماعی
محمود غزايل
در ایــن فصــل بــه اقدامــات الزم بــرای راســتیآزمایی فیلمهایــی میپردازیــم
کــه روزنامهنــگار از یکــی از شــبکههای اجتماعــی بــه دســت مــیآورد.
همچنیــن دلیــل اهمیــت ایــن اقدامــات را بیــان میکنیــم .همانگونــه کــه در
فصلهــای پیشــین ایــن کتــاب مشــخص شــد مؤسســههای خبــری جدیــد
بــه مقــدار قابــل توجهــی بــه فیلمهایــی متکیانــد کــه شــاهدان عینــی آنهــا
را در شــبکههای اجتماعــی بارگــذاری میکننــد؛ امــا قبــل از اســتفاده از هــر
فیلمــی کــه در اینترنــت بارگــذاری میشــود مؤسســۀ خبــری یــا روزنامهنــگار
بایــد ایــن محتــوا را راســتیآزمایی کنــد ،ایــن کار بایــد دربــارۀ هرگونــه
محتوایــی کــه روزنامهنــگار میخواهــد در گــزارش خبــری خــود از آن اســتفاده
کنــد ،انجــام شــود چــه ایــن فیلمهــا مربــوط بــه اخبــار فــوری باشــند ،چــه
خبرهای دیگر.
در ایــن فصــل ،برخــی از ابزارهــای رایــگان موردنیــاز در مســیر راســتیآزمایی
و چگونگــی اســتفاده از ایــن ابزارهــا و همچنیــن برخــی از روشهــای دیگــر
راستیآزمایی را معرفی میکنیم.
گفتنــی اســت کــه ایــن مطالــب کامــل نیســتند و همــۀ ابعــاد را در
بــر نمیگیرنــد و خواننــده بایــد توجــه داشــته باشــد کــه همیشــه
را ههــای راســتیآزمایی جدیــدی در حــال ظهورنــد .هــر
روزنامهنــگاری کــه راســتیآزمایی برایــش مهــم اســت ،بایــد ایــن
ابزارهــا و را ههــای جدیــد را دنبــال کنــد ،بــا آ نهــا آشــنا شــود و از
آ نها اســتفاده کند.
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سبکهای مختلف دستکاری فیلم
در ابتــدا انــواع فیلمهــای جعلــی را بررســی میکنیــم کــه کاربــر تولیــد
میکنــد و ممکــن اســت در دام آنهــا بیفتیــم بــدون اینکــه بــه انــدازۀ کافــی
منبعشان را راستیآزمایی کنیم.
میتوان فیلمهای تولیدی کاربران را به این شکل تقسیمبندی کرد:
 .1نســخۀ اصلــی و کامــل ،وقتــی همــۀ مشــخصات فیلــم بــا گفتههــای کاربــر
کام ً
ال مطابقت دارد؛
 .2نســخۀ اصلــی کــه رویدادهایــی را شــامل میشــود کــه در مقاطــع زمانــی
مختلــف بــه تصویــر کشــیده شــدهاند و اتفاقــات فیلــم در جایــی رخ میدهنــد
که کاربر اعالم کرده؛ اما در زمانی دیگر؛
 .3نســخۀ اصلــی کــه رویدادهایــی را نشــان میدهــد کــه در مکانــی متفــاوت
رخ دادهانــد؛ یعنــی در زمانــی رخ میدهنــد کــه کاربــر اعــام کــرده؛ امــا در
یک موقعیت جغرافیایی دیگر؛
 .4نســخۀ غیراصلــی؛ یعنــی وقتــی فیلــم دســتکاری و بخشهــای جعلــی بــه
آن اضافه میشود؛
 .5فیلمــی کــه عمــدا ً جعــل شــده اســت ،از ایــن طریــق کــه از بازیگــران و
روشــی خــاص بــرای تولیــد فیلــم اســتفاده شــده باشــد .بــه عبــارت دیگــر،
فیلم دروغ و هدف از پخش آن گمراهکردن مخاطب باشد.
در حقیقــت ،امــکان مطمئنشــدن قطعــی از درســتی فیلمهــای شــاهدان
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عینــی غیرممکــن اســت و روزنامهنــگار متخصــص در زمینــۀ شــبکههای
اجتماعــی بایــد ایــن واقعیــت را بپذیــرد؛ امــا مطمئنـاً امــکان برداشــتن گامــی
جدیــد در راســتیآزمایی محتــوای بــه دســت آمــده از کاربــران و میــزان
درستی آن از طریق ابزاری که موضوع صحبت ماست ،هنوز وجود دارد.
پرس ـشهایی کــه هــر روزنامهنــگار بایــد در زمــان شــروع مســیر اطمینــان از
درستی فیلم از خود بپرسد:
 .1منبــع فیلــم چیســت؟ آیــا آن را در یکــی از شــبکههای اجتماعــی پیــدا
کردهایــد 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 نمیشناسید؟
 .2آیــا منبــع فیلــم آن را تولیــد کــرده اســت یــا منبــع فقــط در بــه
اشتراکگذاشــتن ایــن فیلــم بــا شــما نقــش داشــته اســت؟ آیــا امــکان
شناختن اولین منبع فیلم وجود دارد؟
 .3چــه ســرنخها و نشــانههای قابــل رؤیتــی در فیلــم وجــود دارنــد کــه بــه
شــما در راســتیآزمایی فیلــم کمــک میکننــد؟ مثــ ً
ا عبادتــگاه یــا مراکــز
خریــدی در آن وجــود دارد؟ آیــا میتوانیــد در آن شــمارهتلفنهایی را پیــدا
کنیــد کــه امــکان جســتجو در مــورد فیلــم را بــرای شــما فراهــم کننــد؟
وضعیــت آب و هــوا چطــور اســت؟ هــر نشــانهای هرقــدر هــم کــه کوچــک
باشد ،میتواند در راستیآزمایی فیلم به شما کمک کند.
 .4بــه نظــر شــما دلیــل تولیــد فیلــم چیســت؟ برخــی افــراد بــه دنبــال
گمراهســازی هســتند و برخــی اهــداف سیاســی دارنــد .ممکــن اســت کــه
تولیدکننــدۀ فیلــم فقــط یــک رهگــذر باشــد کــه رویــداد را دیــده و از آن
84

فیلمبــرداری کــرده اســت .چــه اطالعاتــی درمــورد فــردی کــه فیلــم را بــا شــما
خ دادن بــه
بــه اشــتراک گذاشــته وجــود دارد کــه بتوانــد بــه شــما در پاســ 
سؤال کمک کند.
دســتیابی شــما بــه ایــن جزئیــات میتوانــد کمــک کنــد متوجــه شــوید فیلمــی
کــه در اختیــار داریــد بــا آنچــه درمــورد آن شــنیدهاید ،تطابــق دارد یــا نــه.
بــرای تکمیــل ایــن موضــوع ،برخــی از ابزارهایــی را کــه بــه شــما کمــک
میکنند به پاسخهای مناسب برسید معرفی میکنیم:
جستجوی معکوس بخشهای فیلم
شــاید مهمتریــن مهــارت در زمینــۀ راســتیآزمایی تصاویــر در شــبکههای
اجتماعــی جســتجوی معکــوس باشــد .علیرغــم اینکــه ویژگــی جســتجوی
معکــوس مختــص بــه عکسهاســت ،میتوانیــم از آن در راســتیآزمایی
فیلمهــا نیــز اســتفاده کنیــم (نــگاه کنیــد بــه بخــش مربــوط بــه راســتیآزمایی
عکــس) .ایــن کار را میتوانیــم از طریــق انتخــاب مهمتریــن بخشهــای
فیلــم و جســتجوی معکــوس تصاویــر ایــن بخشهــا انجــام دهیــم؛ همانگونــه
که در راستیآزمایی عکسها انجام میدهیم.
بعــد از مشــاهدۀ فیلمــی کــه میخواهیــد آن را راســتیآزمایی کنیــد ،از
بخشهــای مهــم فیلــم اسکرینشــــات ( )screenshotبگیریــد .پــس از آن
میتوانیــد جســتجوی معکــوس عکسهــای مهمتریــن بخــش را انجــام
دهیــد .دو جســتجوگر اصلــی بــرای جســتجوی معکــوس عکسهــا وجــود دارد:
جســتجوگر عکــس گــوگل و جســتجوگر ( tineyeســایتی بــرای پیــدا کــردن
منابــع اصلــی و ابتدایــی عکــس) .بــرای اســتفاده از جســتجوگر اول از لینــک:
 http://images.google.comو بــرای اســتفاده از جســتجوگر دوم از لینــک:
www.tineye.com
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استفاده کنید.
در اینجــا فقــط چگونگــی کار بــا عکسهــای گــوگل را بررســی میکنیــم .ایــن
مــورد کافــی اســت؛ زیــرا کار بــا هــر دو جســتجوگر تــا انــدازۀ زیــادی یکســان
اســت؛ امــا بهتــر اســت در زمــان راســتیآزمایی بــا اســتفاده از روش جســتجوی
معکــوس بــه هــر دو جســتجوگر مراجعــه کنیــم و فقــط بــه یکــی از آنهــا
اکتفــا نکنیــم؛ زیــرا ویژگیهــای عکسهــا در هرکــدام از آنهــا متفــاوت
است.
وارد جســتجوگر عکــس گــوگل شــوید .میتوانیــد تصویــری از فیلــم را کــه
انتخــاب کردهایــد بارگــذاری کنیــد یــا روی عکســی کــه در سیســتمتان
ذخیــره شــده کلیــک و آن را وارد صفحــۀ جســتجو کنیــد یــا روی گزینــۀ
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 عکسهــای گــوگل آغــاز و ســپس نتایــج
جســتجوی تصاویــر انتخــاب شــده از فیلــم مــورد نظر شــما نشــان داده میشــود.
ایــن کار اطالعاتــی درمــورد محتــوای فیلــم بــه شــما میدهــد .مهمتــر از همــه
اینکــه ،تاریــخ بارگــذاری فیلــم را متوجــه میشــوید .میتوانیــد ایــن تاریــخ را بــا
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تاریــخ رویــدادی کــه در فیلــم بهتصویرکشــیده شــده ،مقایســه کنیــد .در
صورت مطابق نبودن تاریخ ،باید بهدرستی فیلم شک کنید.

جســتجوی معکــوس عکسهــا از مفیدتریــن و ســودمندترین راههــای
راســتیآزمایی اســت؛ بنابرایــن ســعی کنیــد از ایــن راه بــرای اطمینــان از
درســتی فیلمهــا اســتفاده کنیــد .بایــد یــادآوری کنیــم کــه جســتجوی
معکــوس عکسهــا ،الزامــاً زمــان فیلمبــرداری یــا عکســبرداری را نشــان
نمیدهــد؛ بلکــه کمــک میکنــد مطمئــن شــوید فیلــم یــا عکــس از قبــل در
شــبکۀ اینترنــت وجــود داشــته یــا نــه و اینکــه ایــن فیلــم یــا عکــس چــه
زمانی بارگذاری شده است.
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ابزار نمایش مشخصات یوتیوب ()YouTube Data Viewer
درصورتــی کــه فیلــم در یوتیــوب باشــد ،میتوانیــد بــه جــای عکسگرفتــن از
فیلــم از ابــزار نمایــش مشــخصات یوتیــوب اســتفاده کنیــد کــه ســازمان عفــو
بینالملــل آن را تهیــه کــرده اســت .میتوانیــد از طریــق ایــن لینــک بــه آن
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 میدهــد،
دوم اینکــه چهــار بخــش را بــه طــور اتفاقــی بــرای جســتجوی معکــوس
عکسهــا از طریــق جســتجوگر گــوگل انتخــاب میکنــد .بــرای انجــام ایــن
کار فقط باید روی گزینۀ «جستجوی معکوس عکسها» کلیک کنید.
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اهمیت دانستن زمان بارگذاری در شبکههای اجتماعی
اگــر بــه نتایجــی دســت یافتیــد کــه نشــان میدادنــد فیلــم موردنظرتــان قبــل
از رویــدادی تولیــد شــده کــه در فیلــم ادعــا میشــود ،بایــد در ابتــدا از دانــش
خــود در خصــوص ابــزار نشــاندادن زمــان بارگــذاری در شــبکۀ اجتماعــی
مطمئــن شــوید .از نمونههایــی کــه اهمیــت موضــوع را نشــان میدهــد،
میتــوان بــه فیلمــی اشــاره کــرد کــه درمــورد حملــۀ شــیمیایی بــه شــهر
«غوطــه» ســوریه در  21آگوســت  2013بــود .ایــن فیلــم صبح روز  21آگوســت
بارگــذاری شــد .همیــن موضــوع شــک وزارت خارجــۀ روســیه را برانگیخــت؛
زیــرا زمــان بارگــذاری آن در یوتیــوب  20آگوســت بــود .بــا ایــن حــال،
تنظیمــات تاریــخ و زمــان در یوتیــوب مطابــق بــا زمــان اقیانــوس آرام اســت،
یعنــی ســاعت مطابــق بــا ســاعت دفتــر یوتیــوب در کالیفرنیــا ،بــه ایــن معنــی
کــه تنظیمــات پیــش فــرض نشــان دادنــد کــه بارگیــری در  20آگوســت
بهدلیــل تفــاوت در زمــان انجــام شــده اســت و اگــر فیلــم مطابــق بــا ســاعت
گرینویچ بارگذاری میشد ،امکان ادعا و دروغ نیز فراهم نمیشد.
نشانههای بصری دیگر
بایــد مجــددا ً بــر لــزوم توجــه بــه هرگونــه ســرنخ بصــری در فیلــم هنــگام
مشــاهدۀ آن تاکیــد کنیــم .بــرای مثــال ،وضعیــت آب و هــوا چگونــه اســت و آیا
بــا گزارشهــای هواشناســی زمــان ضبــط فیلــم مطابقــت دارد یــا نــه؟ بــرای
اطمینــان از اطالعــات آب و هوایــی میتوانیــد از جســتجوگر ولفــرام آلفــا
استفاده کنید:
https://www.wolframalpha.com
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آیــا ایــن فیلــم دارای صحنههــــای کوهســتانی ،تپههــا ،عالئــم رانندگــی،
عبادتگاههــا ،مراکــز تجــاری یــا شــمارهتلفنهایی هســت کــه بتــوان بــا
اســتفاده از نقش ـههای اینترنتــی یــا از طریــق جســتجوگرهای دیگــر از آنهــا
مطمئن شد؟
اطمینــان از همــۀ ایــن ســرنخها بــرای شــکلگیری یــک برداشــت کلــی الزم
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
همــۀ فیلمهــای شــبکههای اجتماعــی کــه مــا بــه عنــوان یــک روزنامهنــگار
مایــل بــه اســتفاده و راســتیآزمایی آنهــا هســتیم بــه زبانهایــی نیســتند کــه
مــا میدانیــم .مث ـ ً
ا اگــر فیلــم ،رویــدادی را در فرانســه نشــان میدهــد ،بــه
احتمــال زیــاد بهزبــان فرانســوی اســت .در اینگونــه مــوارد ،میتــوان از
ســرویس ترجمــۀ گــوگل اســتفاده کــرد .ایــن ســرویس از مهمتریــن ابزارهــای
ترجمــه اســت کــه میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد؛ امــا توجــه داشــته باشــید
کــه کام ـ ً
ا قابــل اطمینــان نیســت .بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس وارد ایــن
لینک شوید:
https://translate.google.com

ایــن ســرویس همچنیــن یکــی از بخشهــای جســتجوگر گــوگل کــروم اســت
و روزنامهنــگار میتوانــد بــا کلیککــردن روی دکمــۀ ســمت راســت مــاوس و
انتخاب زبان مورد نظر برای ترجمه از این گزینه استفاده کند.
همچنیــن کاربــر میتوانــد از ابــزار ترجمــۀ گــوگل هنــگام جســتجوی
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فیلمهــای مشــابه بــرای یافتــن کلمــات کلیــدی اســتفاده کنــد ،کلماتــی کــه
بتــوان در زمــان جســتجوی فیلــم در یوتیــوب از آنهــا اســتفاده کــرد؛ امــا کاربر
بایــد ســعی کنــد از ترجمــۀ کامــل جملــه خــودداری کنــد ،چــون بهتــر اســت
کلمــات اصلــی ترجمــه شــوند تــا بتــوان آنهــا را در تیتــر یــا شــرح فیلــم پیــدا
کرد.

بررسی یک مورد :اذان در شهر هامبورگ آلمان
صفحــهای در فیســبوک بــه نــام ســوریهایهای آلمــان (Syrer in

 )Deutschlandدر چهــارم فوریــۀ  2016فیلمــی بــا عنــوان «اولیــن اذان
11
پخش شده در شهر هامبورگ آلمان» منتشر کرد.

تــا زمــان نوشــتن ایــن متــن ،ایــن فیلــم بیــش از  450هــزار بازدیــد ،نزدیــک
بــه  12هــزار اشــتراک گــذاری ،بیــش از  11هــزار الیــک و  1500کامنــت در
فیسبوک داشته است.
اگــر دقــت کنیــم ،در آغــاز فیلــم صــدای صحبتکــردن برخــی افــراد بهزبــان
.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 میرســد ،ســپس صــدای اذان را میشــنویم.
دو منــاره از ابتــدای فیلــم تــا پایــان آن بــه طــور واضــح قابــل مشــاهده هســتند.
ســؤالی کــه ب ـه ذهــن روزنامهنــگار خطــور میکنــد ایــن اســت کــه آیــا واقع ـاً
اذان بــرای نخســتینبــار در فوریــۀ  2016در هامبــورگ پخــش شــده اســت؟
اگــر اینگونــه باشــد اذان از همیــن مســجدی کــه در فیلــم مشــاهده میکنیــم،
پخش شده است یا مسجدی دیگر؟
مطمئنشدن از درستی فیلم
ابتــدا بــا گرفتــن عکــس از یکــی از قابهــای فیلــم و دنبالکــردن مراحــل
گــردش کاری کــه در ابتــدای همیــن فصــل بــه آنهــا اشــاره شــد ،شــروع
میکنیــم .ســپس جســتجویی معکــوس بــرای تصویــر انجــام میدهیــم.
صفحــۀ نمایــش ،نتایجــی غیرواضــح را نشــان میدهــد ،بــا ایــن حــال
جســتجوگر گــوگل نزدیکتریــن گزینــه را درمــورد ایــن عکــس نشــان میدهــد،
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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 میکند.
بــا ایــن حــال ،بقیــۀ نتایــج بررســی ذکرشــده در صفحــۀ اول ،فیلــم را نشــان
میدهــد؛ امــا بــا تاریخهــای انتشــار مختلــف بیــن ســـالهای  2011تــا 2013
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و بــا کلمــات کلیــدی مختلفــی ماننــد آلمــان ،هامبــورگ ،مســجد ،و
اسالمهراسی.
نتایــج بــه دســت آمــده ایــن برداشــت را بــه مــا میدهــد کــه فیلــم درســت
اســت ،بــه ایــن معنــی کــه اذان از مســجدی در هامبــورگ پخــش شــده؛ امــا
در تاریخی متفاوت با تاریخی که منتشرکنندۀ فیلم ادعا میکند.
همچنیــن در طــول ایــن مراحــل مستندســازی ،مجبــور بودیــم از ســرویس
ترجمــۀ گــوگل اســتفاده کنیــم .برخــی از موانعــی کــه ممکــن اســت
روزنامهنــگاران در ایــن زمینــه بــا آن روب ـهرو شــوند ،کیفیــت ترجمــه اســت.
ترجمــه ممکــن اســت کامــ ً
ا دقیــق و درســت نباشــد ،بــه ویــژه در مــوارد
مربوط به اسامی مناطق و اماکن مختلف.
بــرای مثــال ،اگــر واژۀ «( »IOSسیســتم 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 رایجترین و پرکاربردترین زبان در اینترنت است.

بــه مثــال اذان در هامبــورگ بازمیگردیــم .میتوانیــم در ایــن مــورد از
ســرویس ترجمــۀ گــوگل اســتفاده کنیــم و انگلیســی را زبــان اصلــی و آلمانــی
را زبــان دوم در نظــر بگیریــم و بنویســیمfirst azan in Hamburg Mosque :
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( Centralاولیــن اذان در مســجد مرکــزی هامبــورگ) کــه ترجمــۀ آلمانــی آن
به این شکل خواهد بود:
 erste azan in Hamburg Moschee Zentralکه ترجمهای دقیق است.
حــال اگــر همیــن جملــۀ آلمانــی را در کادر جســتجوی یوتیــوب قــرار دهیــم،
نتیجــهای کــه بــه دســت میآیــد عکســی کوچــک از فیلمــی شــبیه فیلــم

منتشرشــده در فیســبوک اســت کــه زمــان انتشــار آن بــه ســال 2010
12
برمیگردد و تعداد بازدیدهای آن نزدیک به  60هزار بازدید است.
اگــر آن را بــاز کنیــم ،فیلمــی را میبینیــم کــه کیفیتــی بــاال دارد .همچنیــن
بــه اطالعاتــی برمیخوریــم کــه پاییــن آن قــرار گرفتــه اســت .میتوانیــم
همیــن اطالعــات را کپــی و آنهــا را در بخــش ترجمــۀ گــوگل بــه زبــان
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 ،میتوانیــم دریابیــم کــه زمــان فیلمبــرداری
همزمــان بــا فعالیــت دوبــارۀ دو منــارۀ مســجد بعــد از بازســازی آنهــا در نهــم
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ســپتامبر  2009اســت .بنابرایــن ،فیلــم مربــوط بــه پخــش اذان بــرای
نخستینبار از این مسجد بعد از بازسازی منارههاست.
هنــگام جســتجوی عکسهــای مســجد جامــع هامبــورگ در گــوگل بــه عکســی
برمیخوریــم کــه ســایت دویچــه ولــه بــا ایــن شــرح آن را منتشــر کــرده
اســت« :در ســپتامبر ســال  2009هنرمنــد آلمانــی بــوران بورشــارت منارههــای
مســجد جامــع هامبــورگ را بــه شــکلی زیبــا بازســازی و آنهــا را بــه یــک اثــر
13
هنری زیبا تبدیل کرد .ارتفاع این منارهها به  20متر میرسد».

اینگونــه بــود کــه توانســتیم از راههایــی کــه در همیــن فصــل معرفیشــان
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 اطمینانبخش
معمــوالً رویدادهایــی کــه اهمیــت خبــری دارنــد ،موردتوجــه شــاهدان عینیانــد.
 .13مساجد و منارههای آلمان ( 8دسامبر  ،)2009سایت دویچه وله عربی:
https://goo.gl/V41FkR
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بــرای همیــن ،ایــن رویدادهــا را افــراد متعــددی ثبــت میکننــد؛ چــه بــا
فیلمبــرداری؛ چــه بــا عکاســی .ایــن واقعیــت ،موضوعــی تعییــن کننــده در رونــد
راســتیآزمایی و بــه ایــن معناســت کــه شــما بــه عنــوان روزنامهنــگار بــه تصاویری
ی شــده یــا اتفاقــی ،ثبــت
ـی رویدادهــای برجســته ،برنامهریــز 
کــه شــاهدان عینـ ِ
کردهانــد ،دســت پیــدا میکنیــد .نقــش شــما ایــن اســت کــه بایــد نشــانههایی
اطمینانبخــش درمــورد فیلمهــای بارگــذاریشــده در شــبکههای اجتماعــی
بیابید.
مســابقات اتومبیلرانــی میتواننــد نمون ـهای بــارز بــرای ایــن مــورد باشــند .بــه
ایــن شــکل کــه بــه بســیاری از فیلمهایــی کــه از زوایــای مختلــف صحنــۀ
مســابقات اتومبیلرانــی مــی توانــد نمونــه ای بــرای ایــن موضــوع باشــد .در ایــن
مســابقات و باهــدف اطمینــان از جغرافیــای پیســت اتومبیلرانــی ،چندیــن فیلــم
گرفتــه شــده از زوایــای مختلــف مســابقه بررســی مــی شــود .ایــن فیلمهــا،
ســـاختمانهای اطــراف ،تماشــاچیان و ســر و صداهــای مختلــف را بــه تصویــر
میکشند.
بــه همیــن ترتیــب ،اگــر فیلمــی از یــک شــاهد عینــی بــه اتــاق خبــر ارســال
شــود کــه جوانــی را وســط یکــی از خیابانهــای پــر رفــت و آمــد لبنــان نشــان
میدهــد کــه دســتهگلی بــزرگ بــه نامــزدش هدیــه میدهــد ،انتظــار م ـیرود
فیلمهــا و عکسهــای اطمینانبخــش دیگــری از شــاهدان عینــی بــه
دســتمان برســد کــه ایــن رویــداد را از زوایــای دیگر نشــان داده و در شــبکههای
اجتماعــی منتشــر کردهانــد .در اینگونــه عکسهــا و فیلمهــا ممکــن اســت
پــاک خودروهــا دیــده یــا لهجههــای محلــی شــنیده شــوند ،حتــی جزئیــات
دیگری مانند وضعیت هوا و نام مسیرهای شهری دیده شوند.
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میبینیــم کــه تحلیــل ســرنخهای تصویــری ارائــه شــده در فیلــم ،در کنــار
اطمینان از اصل رویداد ،به روند راستیآزمایی فیلم کمک میکند.
تشخیص موقعیت جغرافیایی
یکــی از عناصــر بســیار مهــم رونــد راســتیآزمایی فیلمهــای شــاهدان عینــی
موقعیــت جغرافیایــی اســت .رونــد مشــخصکردن موقعیــت جغرافیایــی بــرای
تاییــد مــکان ضبــط فیلــم ،ردیابــی ســرنخهای تصویــری اســت ماننــد نشــانههای
مکانــی برجســته ،ناهمواریهــا ،رودخانههــا ،پلهــا و غیــره .روزنامهنــگار بایــد
ایــن مــوارد را بــا نقشــهها و عکسهــای ماهــوارهای موجــود مطابقــتدهــد و
بــرای انجــام دقیــق ایــن کار بایــد از ســرویسهای نقشــۀ آنالیــن ماننــد
 Wikimapia ،Google Mapsیا  google earthاستفاده کند.
نقشههای گوگل
نقش ـههای گــوگل کــه میتــوان از طریــق لینــکhttps://www.google.com/ :

 mapsاز آنهــا اســتفاده کــرد ،بهتریــن ســرویسهای نقشــۀ رایــگان هســتند
کــه در اینترنــت موجودنــد .از طریــق ایــن ســرویس میتــوان نقــاط جغرافیایــی
اصلــی در بیشــتر مناطــق جهــان را مشــخص کــرد .همچنیــن ،ایــن نقشــهها
امــکان مشــاهدۀ کــرۀ زمیــن را از طریــق ماهــواره فراهــم میکننــد .بــه همیــن
دلیل این سرویس در روند راستیآزمایی فیلمها بسیار اهمیت دارد.
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نقش ـههای گــوگل فوایــد زیــادی بــرای کســانی کــه بــه دنبــال راســتیآزمایی
فیلمها هستند ،دارند؛ از جمله:
 نشاندادن مقیاس نقشۀ زیر عکس؛ امکان جستجوی شماره و نام خیابان ،محله ،منطقه ،شهر و کشور؛ امكان مرور نقشه از جهتهای مختلف؛ قابلیت جستجوی طول و عرض جغرافیایی؛ امکان مرور مجموعهای از تصاویر اماكن نشاندادهشده در نقشه؛ -امکان نمایش نقشه با فناوری ماهواره یا بدون فناوری ماهواره.

عــاوه بــر ایــن مــوارد ،نقش ـههای گــوگل ویژگــی مهمــی دارنــد و آن امــکان
گــردش مجــازی اســت کــه «ســتریت ویــو» نامیــده میشــود .ایــن ســرویس
ایــن امــکان را بــرای کاربــر فراهــم میکنــد کــه نقشــه را بــا نگاهکــردن بــه
خیابــان کاوش کنــد .بــرای ایــن کار بایــد روی آدمــک زرد پاییــن صفحــه
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کلیــک کنیــد و آدمــک را در مســیرهای آبــی مشخصشــده در نقشــه قــرار
دهیــد .بــا ســتریت ویــو میتــوان خیابانهــا و ســاختمانها را از نزدیــک دیــد
و به آسانی در آنها گردش کرد.

ستریت ویو  -برج خلیفه دبی -امارات متحده عربی
عالقهمنــدان بــه ایــن فنــاوری میتواننــد آن را از طریــق بــازی geoguessr

و لینــک  https://www.geoguessr.comامتحــان کننــد کــه مهارتهــای
تشــخیص مکانهــا را بــه چالــش میکشــد .ایــن بــازی مکانهــای تصادفــی
را نمایــش میدهــد تــا شــما آنهــا را تشــخیص دهیــد و در مقابــل بــر اســاس
تواناییتان در تشخیص مکان به شما نمره میدهد.
بررسی یک مورد :اعدام چند مصری به دست داعش
داعــش در فوریــۀ  2015فیلمــی تبلیغاتــی منتشــر کــرد کــه در آن ادعــا کــرده
بود ،گروهی از مصریها را در ساحل لیبی اعدام کرده است.
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در ایــن فیلــم پنــج دقیقـهای دو صحنــه نمایــش داده میشــود کــه نشــانههایی
درمــورد مکانــی کــه داعــش ادعــا میکنــد عملیــات اعــدام را آنجــا انجــام داده
اســت ،در آنهــا دیــده میشــوند؛ صحنــۀ اول ســاحل را نشــان میدهــد کــه
در آن تعــدادی ســنگ بــزرگ در ســمت راســت قــرار دارد و بعــد از ســنگها،
ســاحل شــنی کوچکــی رو بــه ســمت دریــا قــرار دارد .در صحنــۀ دوم ،کــه
موردتوجه ماست ،نخلی کوچک پشت سنگها وجود دارد.

بــر اســاس اطالعــات موجــود درمــورد مکانهــای حضــور داعــش در شــمال
لیبــی و بــرای بررســی ســاحل لیبــی و جســتجوی مکانهــای ذکرشــدۀ فــوق
میتوان از سرویس نقشههای گوگل استفاده کرد.
هنــگام بررســی برخــی از عکسهایــی کــه در ایــن مــکان گرفتــه شــدهاند،
عکســی دیــده میشــود کــه تــک نخلــی در آن دیــده میشــود کــه روب ـهروی
ســاحلی پهنــاور قــرار دارد .بــا بزرگکــردن عکــس ،ســنگهای بزرگــی در
مقابل ساحل دیده میشوند.
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از طریــق ارتبــاطدادن ایــن عکــس بــا نقش ـههای گــوگل نتایجــی بــه دســت
آمدنــد کــه نشــان میدادنــد؛ ایــن عکــس متعلــق بــه منطقــۀ «ســبعه» در
هفــت کیلومتــری شــهر «ســرت» لیبــی اســت .اینگونــه بــود کــه نقش ـههای
گــوگل توانســتند بــا اســتفاده از اماکــن نمایشدادهشــده در فیلــم بــه تشــخیص
مــکان موردنظــر کمــک کننــد .بــرای مطالعــۀ جزئیــات کامــل چگونگــی
دستیابی به این اطالعات به این لینک مراجعه کنید:
http://24.ae/article.aspx?Articled=138351

توصیههایی برای بررسی دقیق فیلم
روزنامهنــگاران ،بـرای بــه دسـتآوردن تمــام عناصــری کــه در فیلمهــا وجــود دارد ،بــه
اســتفاده از برنامههــای نیمهتخصصــی نیــاز دارنــد ،به ویژه مـواردی که در صحنههــــای
ســریع وجــود دارنــد .بــا اســتفاده از ایــن برنامههــا میتوانیــد فیلمهــا را بــا حرکــت
آهســته پخــش کنیــد .ايــن کار بــه شــما امــکان میدهــد هــر صحنــه را دقیق بررســی
کنید و از آن عکس بگیرید .با انجام مراحل زیر میتوانید این کار را انجام دهید:
 .1یــک برنامــۀ فیلمــی ماننــد برنامــۀ  VLCنصــب کنیــد کــه بــه شــما امــکان
بدهد ،فیلم را بهصورت صحنه به صحنه ببینید؛
 .2جســتجوگر کــروم را نصــب و  Video Speed Controllerرا بــه آن اضافــه کنیــد .بــا
اینبرنامهمیتوانیدسرعتفیلمرادربسیاریازسایتهایمشهورکنترلکنید.
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گفتنــی اســت کــه ســرعت پخــش فیلــم در وبســایت یوتیــوب بــا کلیککــردن
روی گزینۀ  speedقابل تنظیم است.

سخن پایانی
هیــچ راه حــل جادویــیای بــرای مطمئنشــدن از درســتی فیلمهــا وجــود
نــدارد و هیــچ ابــزاری نیســت کــه بتوانــد بهتنهایــی جعلیبــودن یــا
درسـتبودن فیلــم را نشــان دهــد .همچنیــن ،راســتیآزمایی فیلــم یــک رونــد
ســریع نیســت؛ بلکــه کاری بســیار زمانبــر اســت .اینجاســت کــه نقــش شــما بــه
عنــوان روزنامهنــگار در تصمیمگیــری بــرای اختصــاص بخشــی از وقــت خــود
بــرای انجــام عملیــات راســتیآزمایی مشــخص میشــود ،بــا درنظرگرفتــن
ســودی کــه ایــن کار بــرای شــما بـه دنبــال خواهــد داشــت؛ امــا یــک موضــو ِع
حتمــی وجــود دارد ،اینکــه در صــورت انجامنــدادن راســتیآزمایی فیلمــی کــه
بهدرستی آن شک دارید ،دچار مشکالتی بیپایان خواهید شد.
گفتنــی اســت ،مهارتهــای ذکرشــده در ایــن فصــل فقــط جزئــی از
مهارتهــای مهمــی هســتند کــه امــروزه روزنامهنــگار بایــد از آنهــا آگاه
باشد .در فصلهای بعدی به برخی دیگر از این مهارتها میپردازیم.
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چرا روزنامهنگار همیشه باید مراقب احتمال جعل

عکسهای خبری باشد؟
صالح رفاعي

شــاید جعــل عکسهــا بــا هــدف گمراهســازی از زمــان پدیدآمــدن عکاســی
آغــاز شــده اســت؛ امــا بــا زیادشــدن عکسهــا در زمــان کنونــی و قــدرت
بــاالی شــبکههای اجتماعــی در انتشــار اطالعــات گمــراه کننــده ،نیــاز بــه
آگاهــی بیشــتر روزنامهنــگاران از فناوریهــای مربــوط بــه جعــل و دســتکاری
عکسهــا و چگونگــی کشــف و تشــخیص دالیــل آن بیشــتر شــده اســت .در
واقــع ،ایــن آشــنایی بایــد جزئــی جدانشــدنی از مهارتهــای یــک روزنامهنــگار
در زمــان حاضــر باشــد تــا بتوانــد اخبــار را بــه شــکل مســتقل و مطابــق بــا
واقعیــت منتقــل کنــد .در ایــن فصــل برخــی از ایــن مهارتهــا را شــرح
میدهیم و همچنین دلیل اهمیت آنها را بیان میکنیم.
نخســت بایــد نگاهــی بــه شــرایط «عــکاس خبــری» در جهــان عــرب بیندازیــم
و درک او از عکس و ماموریت رسانهایاش را بیان کنیم.
در طــول  35ســال فعالیتــم بــه عنــوان عــکاس خبــری در لبنــان و در طــول
 25ســال 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 آنهــا فرهنــگ
عکاســی باالیــی دارنــد .عــاه بــر ایــن ،از دانــش فنــی نیــز برخــوردار بودنــد،
دانشــی کــه یادگیــری آن بهدلیــل وجــود مراکــز تخصصــی و آســانی ارتبــاط بــا
زبانهــای خارجــی راحــت بــود؛ امــا در مــورد عکاســی خبــری در جهــان
عــرب وضــع فــرق میکنــد؛ بــا اینکــه بســیاری از عکاســان خبــری بــا عکاســی
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خبــری و تاریــخ و فرهنــگ آن آشــنایی دارنــد ،بخشــی از آنهــا نیازمنــد دانــش
بیشــتری در ایــن زمینــه هســتند ،حتــی اگــر توانایــی اســتفاده از ابــزار خــود از
لحاظ فنی را داشته باشند.
مــا بــه عنــوان عکاســان حرفـهای بایــد رســالت عکاســی خبــری را دریابیــم و از
اشــتباهاتی کــه درســتی کار مــا را برهــم میزننــد ،دوری کنیــم .بــر همیــن
اســاس ،در ایــن فصــل ایــن موضــوع را بررســی میکنیــم کــه عکاســان
حرفهای و سازمانهای دولتی چگونه عکسها را دستکاری میکنند.
عکس خبری
عکــس خبــری از آغــاز قــرن جــاری تاکنــون دچــار پدیــدۀ افزایــش دســتکاری
بــوده اســت و کشــورهای عربــی در ایــن زمینــه اســتثنا نیســتند .حــوادث
متوالــی بســیاری درمدتــی نســبتاً کوتــاه در ایــن زمینــه روی دادهانــد کــه
دالیل آنها به شرح زیرند:
 .1آشــنا نبــودن برخــی از عکاســان خبــری بــا قوانیــن و اساســنامههای مربــوط
به کار رسانهای؛
 .2تعصب برخی عکاسان بهدلیل وابستگی اجتماعی-سیاسی یا ملی؛
 .3ناآشنایی عکاسان با انواع عکسهایی که دستکاری شدهاند؛
 .4اهمیتنــدادن مؤسســههای رســانهای و ســازمانهای بینالمللــی بــه
آشــنایی عکاســان بــا انــواع دســتکاری یــا جعــل عکــس و اقدامــات انجــام شــده
علیه متخلفان با هدف بازدارندگی آنها.
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نمونههایی از دستکاری عکس
در اینجــا نمونههایــی از عکسهــای خبــری در جهــان عــرب را انتخــاب و
معرفــی میکنیــم کــه خــوب اســت بررســی شــوند تا عــکاس دچــار اشــتباهاتی
مشــابه نشــود .اشــتباهاتی کــه هــم مخاطــب را گمــراه میکننــد ،هــم بــه
حرفهایبودن و درستکاری عکاس لطمه میزنند.
بررسی یک مورد :عکاسان حرفهای عکسها را دستکاری میکنند
خبرگزاری رویترز -لبنان2006 -
عکاســی کــه در خبرگــزاری رویتــرز در لبنــان کار میکــرد ،در یکــی از
ســـاختمانهای مشــرف بــه «ضاحیــه» جنوبــی مســتقر بــود کــه در جنگ ســال
 ،2006هواپیماهــای اســرائیلی بــه آن حملــه کردنــد .عــکاس میگویــد
عکسهایــی گرفتــه کــه شــدت حملــۀ اســرائیل بــه مکانــی را نشــان میدهــد.
در ایــن عکــس دودی ســیاه از ســاختمان بلنــد شــده اســت .او همچنیــن
عکسهــای واضحــی از حادثــه بــرای دفتــر خبرگــزاری در بیــروت ارســال کــرد.
پــس از پخــش عکــس میــان مشــترکان ســرویس رویتــرز ،دولــت اســرائیل بــه
ســرعت اعتــراض و اعــام کــرد کــه ایــن عکــس دســتکاری شــده اســت و نــوع
اســلحهای کــه در حملــه از آن اســتفاده شــده ،چنیــن دودی نــدارد .خبرگــزاری
رویتــرز بعدهــا اعــام کــرد ،عکــس واقعـاً دســتکاری شــده و ایــن دســتکاری بــه
واســطۀ برنامــۀ ویرایــش عکــس صــورت گرفتــه اســت ،بهگونـهای کــه حجــم دود
در عکــس آنقــدر زیــاده شــده کــه در تمــام عکــس دیــده شــود؛ اماعــکاس اعــام
کــرد کــه تنهــا ویرایشــی کــه انجــام داده برداشــتن الیـهای از غبــار اســت؛ زیــرا
لنــز دوربینــش هنــگام عکاســی کثیــف بــوده اســت .خبرگــزاری رویتــرز
عذرخواهــی کــرد و همــۀ  920عکــس ایــن عــکاس اعــام 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
107

ایــن اتفــاق عذرخواهــی ،و  920عکــس 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 رویترز
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 .14این عکسها دیگر در آرشیو رویترز وجود ندارند و منبع خبر بیبیسینیوز در تاریخ  6آگوست  2006است:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm
 .15این عکسها دیگر در آرشیو رویترز وجود ندارند و منبع خبر بیبیسینیوز در تاریخ  6آگوست  2006است:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm
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فناوریهــای جدیــد ایــن فرصــت را بــرای عکاســان فراهــم کــرده اســت تــا
عکسهــای خــود را بــه ســرعت منتشــر کننــد؛ امــا ایــن مســئلهای بســیار
حســاس اســت کــه همــۀ مؤسســههای رســانهای بایــد بــه آن توجــه داشــته
باشند.
در گذشــته عــکاس بایــد کارت حافظــۀ حــاوی عکسهــا را بــه دفتــر رســانه
مـیآورد و در آنجــا دبیــر بخــش عکــس ،عکــس مناســب و بیــان کننــدۀ حادثــه
آن واحــد بــه تسلســل عکسهــا دقــت میکــرد تــا احیانــاً
را انتخــاب و در ِ
عکسهــا دســتکاری نشــده باشــند؛ امــا امــروزه ،بــا وجــود فناوریهایــی کــه
امــکان انتشــار مســتقیم عکسهــا و انتقــال آنهــا را فراهــم کردهانــد ،عــکاس
قدرت اختیار بیشتری برای انتخاب عکس دلخواه خود و ارسال آن را دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ( – )APسوریه – 2014
در ابتــدای ســال  2014خبرگــزاری آسوشــیتدپرس اعــام کــرد کــه ارتباطــش
بــا عکاســی مســتقل کــه در خاورمیانــه بــا او همــکاری میکــرده و جنــگ
ســوریه را پوشــش مـیداده ،قطــع کــرده اســت .ایــن اقــدام بعــد از ایــن صــورت
گرفــت کــه عــکاس اعتــراف کــرد عکســی را کــه در ســپتامبر  2013میــان
روزنامههــا و رســانههای جهــان پخــش شــده بــود ،ویرایــش کــرده اســت.
دبیــر بخــش عکــس خبرگــزاری اعــام کــرد برداشــتن عناصــری از عکــس از
16
روی عمد ،کاری کام ً
ال غیرقابل قبول است.
اعتــراف عــکاس بــه ویرایــش عکــس و حــذف دوربیــن از گوشــۀ عکســی کــه
یــک مبــارز مخالــف را نشــان مــیداد ،از نظــر خبرگــزاری نقــض ارزشــها و
اصــول کاری بــود .آسوشــیتدپرس ایــن ارزشــها را بــرای افزایــش درســتی
 .16آسوشیتدپرس  22ژانویه :2014
http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2014/AP-severs-ties-with-photographer-who-alteredwork
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عکسهایــش بــدون ویرایــش دیجیتالشــان یــا دســتکاری محتــوای عکسهــا
بــه هــر شــکل ،چــه حــذف چــه اضافهکــردن ،در نظــر گرفتــه اســت .اینکــه
ایــن عــکاس جــزو پنــج عکاســی بــود کــه عکسهایشــان از جنــگ ســوریه
موجــب برندهشــدن خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در جایــزۀ روزنامهنــگاری
پولیتــزر در بخــش خبرهــای فــوری در بهــار  2013بــود ،هــم حتــی کمکــی بــه
این مسئله نکرد.
عــکاس فکــر میکــرد کــه تصویــر دوربیــن در گوشــۀ عکــس حــواس مخاطبــان
را پــرت میکنــد و درایــن بــاره گفــت« :تصمیــم اشــتباهی گرفتــم کــه دوربیــن
17
را از عکس حذف کردم .بابت این کار احساس خجالت میکنم».
در عکــس جنگجويــی دیــده میشــود کــه در حــال تــاش بــرای پناهگرفتــن
اســت و در کنــارش دوربیــن فیلمبــرداری یــک عــکاس خبــری بــه چشــم
میخــورد؛ امــا عــکاس ،عکــس را اینگونــه ویرایــش میکنــد :او اقــدام به برداشــتن
بخشــی از صحنــه پشــت زمینــه عکــس مــی کنــد و دوربیــن فیلمبــرداری
موجــود در عکــس را بــا ایــن بخــش پنهــان مــی کنــد .بعــد از ایــن کار ،او عکــس
را برای دفتر آسوشیتدپرس میفرستد.
عکس اصلی مبارز سوری قبل از ویرایش -منبع :آسوشیتدپرس
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 .17منبع قبلی
 .18منبع قبلی

110

عکس ویرایش شده که در آن عکاس به عمد دوربین را از مقابل مبارز برمیدارد.
منبع :آسوشیتدپرس
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دستکاری عکسها بهوسیلۀ سازمانهای دولتی

مســئلۀ دســتکاری عکسهــا وقتــی خطرناکتــــر و مهمتــر میشــود کــه
ســازمانهای رســمی یــا دولتــی عمــدا ً و بــا هــر توجیهــی عکسهــا را
دســتکاری یــا جعــل کننــد و همچنیــن هنگامــی کــه ســازمانهای رســانهای
عکسهــا را بعــد از دســتکاری بــا دســتور رســمی یــا بــا اهــداف سیاســی
منتشــر کننــد.
عکسهــای خبــری خــوب ،قــدرت باالیــی در بیــان و اقنــاع دارنــد ،بــه همیــن
دلیــل بــه ابــزاری در دســت قــدرت سیاســی در زمینــۀ عرضــۀ اطالعــات و
انتقــال پیامهــای دلخــواه بــه مخاطبــان تبدیــل میشــوند .ایــن همــان چیــزی
اســت کــه برخــی از ســازمانهای رســمی رســانهای را ترغيــب میکنــد
 .19منبع قبلی

111

تصویــر را اصــاح یــا دســتکاری کننــد ،رســانههایی کــه میتوانیــم آنهــا را
«رســانههای هدایــت شــدۀ سیاســی» بنامیــم.
بررسی یک مورد :وبالگنویس مصری دستکاری عکسی در یک روزنامۀ
دولتی را کشف میکند
وائــل خلیــل ،وبالگنویــس مصــری ،نقشــی مهــم در کشــف یــک عکــس دســتکاری
شــده در روزنامــۀ مصــری «االهــرام» ایفــا کــرد؛ عکســی کــه پابلــو مارتینــز ،عــکاس
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ،گرفتــه بــود .خلیــل در وبــاگ خــود عکــس جعلــی
حســنی مبــارک ،رئیسجمهــور مصــر ،را منتشــر میکنــد ،در حالــی کــه جلــوی
رهبــران کشــورها در مذاکــرات صلــح خاورمیانه راه مـیرود .در کنــار این عکس ،عکس
اصلــی را هــم منتشــر میکنــد که نشــان میدهد حســنی مبــارک در حقیقت پشــت
ســر بنیامیــن نتانیاهو ،محمود عبــاس و پادشــاه اردن ،ملک عبــداهلل دوم ،راه مـیرود و
کســی کــه جلوتــر از همــه راه مـیرود بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهــور وقت آمریکاســت و
همگــی در حــال رفتــن بــه ســمت نشســت خبــری در کاخ ســفید هســتند.

عکــس اصلــی کــه در همــۀ روزنامههــای جهــان در طــول مذاکرات کاخ ســفید در واشــنگتن
21
منتشــر شــد .منبــع :آسوشــیتدپرس  -رویترز
 .20بسام سبتی:
https://ijnet.org/en/blog/egyptian-blogger-discovers-doctored-photo-state-run-newspaper-0
 .21منبــع عکســی کــه روزنامــۀ مصــری آن را ویرایــش کــرد ،خبرگــزاری آسوشــیتدپرس اســت؛ امــا عکــس در آرشــیو رویتــرز موجــود اســت و
نســخهای اســت کــه آن را منتشــر کردهایــم.
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عکســی کــه در روزنامــۀ مصــری االهــرام بعــد از دسـتکاری عکــس اصلــی منتشــر کــرد بــه
22
گونـهای کــه در شرمالشــیخ گرفتــه شــده اســت .منبــع :االهــرام

بررسی یک مورد :دولت لبنان عکس رسمی تشریفاتی را دستکاری
میکند

عکــس کابینــه لبنــان قبــل از ویرایــش (ســمت چــپ) و بعــد از ویرایــش (ســمت راســت)
23
– منبــع :رویتــرز /العربیــه
 .22عکس 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
 .23عکس اصلی را یک آژانس عکس لبنانی توزیع کرده و منبع آن مقاله «بین فالناگان» در تاریخ  17فوریه  2014است:
http://english.alarabiya.net/en/media/print/2014/02/17/Photogate-Lebanon-govt-slam:m2e0d1-o4v
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در لبنــان رســمی وجــود دارد و آن هــم گرفتــن عکــس یــادگاری بعــد از
تشــکیل دولــت جدیــد اســت .در ایــن عکــس ،وزرای جدیــد ،رئیسجمهــور،
رئیــس پارلمــان و نخســت وزیــر حضــور دارنــد .وقتــی زمــان گرفتــن عکــس
میرســد ،بــاتاخیــر برخــی از وزرای جدیــد ،نبیــه بــری ،رئیــس پارلمــان ،بــه
دلیــل ســفری کــه در پیــش دارد ،محــل را تــرک میکنــد.
عکــس اعضــای دولــت جدیــد بعــد از رفتــن نبیــه بــری گرفتــه میشــود؛ امــا
تصویــر او بــا اســتفاده از یکــی از برنامههــای ویرایــش ،در عکــس گروهــی
قــرار میگیــرد و ایــن عکــس اصــاح شــده از ســوی آژانــس عکســی کــه
کاخ ریاســت جمهــوری بــا آن کار میکنــد ،میــان رســانههای داخلــی و
24
بینالمللــی توزیــع میشــود.
وقتــی ایــن موضــوع لــو رفــت ،عکــس از آرشــیو بســیاری از خبرگزاریهــا
برداشــته شــد و آسوشــیتدپرس بــه مشــتریانش هشــدار داد کــه عکــس را
منتشــر نکننــد.
ســانتیاگو لیــون ،معــاون رئیــس خبرگــزاری آسوشــیتدپرس و مدیــر بخــش
عکــس در خبرگــزاری ،درایــن بــاره گفــت« :اضافهکــردن عناصــر بــه عکــس
امــری کامــ ً
ا غیرقابــل قبــــول و نقــض صریــح اســتانداردهای رایــج در
25
آسوشــیتدپرس اســت».
بــر همیــن اســاس ،عکســی کــه آژانــس عکــس مــورد اعتمــاد دولــت لبنــان آن
را منتشــر کــرد ،صرفنظــر از پروتکلهــــای عکسهــای رســمی در لبنــان،
عکســی واقعــی ب ـه شــمار نمیآیــد و فاقــد هرگونــه درســتی اســت.

 .24روزنامه النهار فوریه  :2014موفق شدند کابینه تشکیل دهند؛ اما نتواستند عکس بگیرند:
http://www.annahar.com/article/108723
 .25منبع قبلی :مقاله بین فانالگان
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رفتــار حرف ـهای ایجــاب میکــرد عکــس اصلــی ،بــا ذکــر دالیــل نبــود رئیــس
پارلمــان  ،بــدون هیچگونــه تغییــر منتشــر میشــد
الزم اســت یــادآوری کنیــم کــه ایــن عکــس از آرشــیو خبرگزاریهــای خارجــی
حــذف شــد و خبرگزاریهــای رویتــرز ،فرانسپــرس و آسوشــیتدپرس بــرای
مشــتریان خــود هشــداری فرســتادند و از آنهــا خواســتند عکســی را کــه
دریافــت کردهانــد ،حــذف کننــد.
دستبردن در عکس
مــوارد بســیاری از تقلــب دیجیتــال در عکسهــا وجــود دارنــد کــه معمــوالً
کشــف نمیشــوند کــه یــا بهدلیــل جعــل دقیــق ،حرفــهای و پیشــرفتهبودن
برنامههــای ویرایــش عکــس اســت و یــا بهدلیــل آســانگیری هنــگام بررســی
عکسهــای عکاســان خبــری .همچنیــن ایــن کار نیــاز بــه تعــداد زیــادی از
بررســیکنندگان در مؤسســهها و هیئتهــای بینالمللــی دارد کــه در
زمینــۀ حفاظــت از عکسهــای خبــری فعالیــت میکننــد.
اصــل عکــس از زمــان بهوجودآمــدن
گفتنــی اســت کــه دســتبردن در
ِ
عکــس وجــود داشــته اســت ،هرچنــد در دایــرهای محدودتــر از امــروز .در
گذشــته دســتکاری عکــس نیازمنــد تــاش زیــاد و دقتــی بــاال بــرای انجــام
تغییراتــی روی نگاتیــو ،روی عکــس چاپشــده یــا روی کاغــذ بــوده اســت.
رواج عکسهــای دیجیتــال از ابتــدای دهــۀ  90بــود و پیشــرفت برنامههــای
دیجیتالــی ویرایــش عکسهــا ،برخــی از عکاســان را تشــویق کــرد کــه در اصــل
عکــس دســت ببرنــد .ایــن موضــوع بــر درســتی عکسهــا تاثیــر گذاشــت.
ویرایــش یــا دســتکاری عکسهــا بســیار آســان شــد و حتــی از نظــر برخــی
از افــرادی کــه در زمینــۀ هنــر عکاســی فعالیــت میکننــد ،مجــاز اســت؛ امــا
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ویرایــش یــا دســتکاری عکــس بــه دســت عــکاس خبــری بههیچعنــوان
قابلقبــول نیســت و ایــن کار ،غیراخالقــی و غیرحرفــهای بــه شــمار مــیرود.
منظور از دستکاری عکس چیست؟
 .1دستکارینکردن یعنی ارائۀ عکس بهصورت کامل؛
 .2عــکاس بــرای تغییــر محتــوای عکــس و جزئیــات مثبــت یــا منفــی موجــود
در آن نبایــد مداخلــه کنــد و بایــد از اصــاح یــا حــذف هــر قســمت از تصویــر
اصلی خودداری کند؛
 .3عــكاس بایــد از دســتکاری عکــس خــودداری کنــد .اینجــا منظــور ایــن اســت
کــه عــکاس درمــورد اعــام جزئیــات تصویــر از طریــق توضیحــات همــراه
عكــس ( )captionصریــح و صــادق باشــد :چــه کســی؟ چــه چیــزی؟ چــرا؟
ِکــی؟ چگونــه؟ هــر شــرح غیرواقعــی بــرای عکــس نیــز نوعــی دســتکاری بــه
شمار میرود؛
 .4عــکاس نبایــد عکــس را بــه عنــوان عکســی کــه در زمانــی دیگــر گرفتــه
شــده ،منتشــر یــا ارســال کنــد؛ زیــرا ایــن گمراهکــردن مخاطــب اســت .عــکاس
یــا ســردبیر بایــد در ایــن مــوارد ،تاریــخ واقعــی عکــس را ذکــر و اعــام کننــد
که چرا عکس در آن زمان منتشر نشده است.
موضــوع دیگــری کــه امــروزه بــا آن مواجــه هســتیم ،دخالــت عــکاس در
شــکلگیری عکــس اســت ،بــه ایــن صــورت کــه عــکاس عناصــر موضــوع را بــه
دلخــواه خــود تغییــر میدهــد تــا بتوانــد عکــس خوبــی بگیــرد .مث ـ ً
ا یکــی از
عناصــر موضــوع عکــس را بــه راســت یــا چــپ جابهجــا میکنــد یــا از او
میخواهــد دورتــر یــا نزدیکتــر شــود و در بســیاری از مــوارد از او میخواهــد
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مقابل دوربین نقشی را اجرا میکند.
ایــن نمون ـهای از عملکــرد غیرحرف ـهای اســت کــه امــروزه در زمینــۀ عکاســی
خبری بیشتر و رایجتر شده است.
در فراینــد عکاســی ،تحــت هیــچ شــرایطی نمیتوانیــم از افــراد حاضــر در
عکــس بخواهیــم کاری را انجــام بدهنــد یــا حرکتــی بکننــد .مــا فقــط بایــد
عکس را بر اساس واقعیت و حقیقت آن و همانگونه که هست بگیریم.
در ایــن زمینــه یکــی از عکاســان حرفــهای جنجالــی بــه پــا کــرد؛ او از یــک
دختربچــه در مراســم یادبــود قربانیــان انفجارهــای بروکســل در  22مــارس 2016
خواســت تــا شــمع روشــن کنــد و پــس از آن از او عکســی گرفــت و در صفحــۀ
اینســتاگرام خــود منتشــر کــرد .ایــن موضــوع زمانــی فــاش شــد کــه عــکاس در
پشـتزمینۀ یــک مصاحبــۀ خبــری در یکــی از شــبکههای تلویزیونــی ظاهــر شــد؛
در حالی که داشت به دختربچه یاد میداد ،چه کار کند.
بســیاری معتقــد بودنــد کــه عــکاس در صحنــۀ عکسبــرداری دخالــت کــرده
اســت تــا بتوانــد احســاس انــدوه و همــدردی بیشــتری بــا حادثــه نشــان دهــد.
برخــی هــم از ایــن عــکاس دفــاع کردنــد و گفتنــد او ایــن عکــس را بیــن
خبرگزاریهــا پخــش نکــرده؛ بلکــه فقــط در صفحۀ شــخصیاش در اینســتاگرام
منتشر کرده و پس از این جنجال ،عکس را حذف کرده است.
در اینجــا مــا نمیخواهیــم قضــاوت کنیــم؛ بلکــه ایــن بحــث میخواهــد
براهمیــت عــدم دخالـت در واقعیــت امــر قبــل از گرفتــن عکــس تاکیــد کنــد و
اینکــه مراقــب باشــیم و بدانیــم عکسهــا و نظــرات مــا در صفحههایمــان در
شــبکههای اجتماعــی از مــا ســلب مســئولیت نمیکننــد و اینگونــه رفتارهــا
بر صداقت در کار حرفهای ما تاثیر میگذارند.
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تصویــری از فیلمــی پخــش شــده در شــبکۀ فاکــس نیــوز آمریــکا کــه جیمــز پومرانتــس
فیلمبــردار ایــن شــبکه آن را گرفتــه بــود .در ایــن تصویــر ،عــکاس در حــال راهنمایــی
26
دختربچه برای روشنکردن شمع قبل از عکس گرفتن است.

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

 .26فیلمــی از شــبکه فاکــس نیــوز کــه بهوســیلۀ جیمــز پومرانتــس ضبــط شــده و در صفحــه فیــس بــوک او در تاریــخ  23مــارس  2016قــرار
گرفتــه:
/https://www.facebook.com/jamespomerantz/videos/10102329359726232
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گفتنــی اســت کــه ایــن عــکاس بهســبب دخالــت در عکــس ،در صفحــۀ
اینســتاگرام خــود ،عذرخواهــی کــرد و فیلمبــردار فاکسنیــوز نیــز شــخصاً بــه
این موضوع واکنش نشان داد؛ او در صفحۀ اینستاگرام آن عکاس نوشت:
«دیــروز وقتــی ایــن فیلــم را منتشــر کــردم ،چیــزی درمــورد ایــن عــکاس
نمیدانســتم و خبــر نداشــتم کــه او در حــال آمــاده کــردن صحنــه بــرای
عکســبرداری اســت .همچنیــن نمیدانســتم ،بــا عکسهایــی کــه میگیــرد
چــه کار میخواهــد کنــد .هنــوز هــم چیــزی نمیدانــم ،نــه فقــط درمــورد ایــن
موضــوع ،بلکــه در مــورد خیلــی چیزهــا در زندگــی ،امــا فکــر میکنــم 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 کردهانــد .در زندگــی
بایــد پاکدســتتر باشــیم ،نــه فقــط در دنیــای عکاســی خبــری .همیــن موضــوع
بایــد در مــورد توانایــی همــدردی بــا دیگــران و بخشــش اشــتباهات آنهــا نیــز
27
در نظر گرفته شود» .
راستیآزمایی عکسهای دریافتی از شاهدان عینی
اگرچــه ابزارهایــی بــرای مطمئنشــدن از صحــت عکسهــای عکاســان
حرفــهای شــاغل در خبرگزاریهــا وجــود دارنــد؛ امــا اطمینــان و اثبــات
درســتی محتــوای عکسهــای افــراد عــادی منتشــرکننده در شــبکههای
اجتماعی کاربران  ،سخت و دشوار است)User Generated Content( .
همانگونــه کــه پیشترتوضیــح دادیــم ،ابزارهــا و فناوریهــای خوبــی بــرای
اطمینــان از صحــت اطالعــات محتوایــات عکــس ،همچــون تاریــخ ضبــط
 .27نظر «پومرانتس» از این لینک به دست آمده است:
/http://petapixel.com/2016/03/24/photojournalist-caught-posing-girl-brussels-memorial
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عکــس ،مــکان آن و دیگــر جزئیــات مهــم وجــود دارنــد .مهمتریــن اقــدام در
ایــن زمینــه ارتبــاط مســتقیم بــا عــکاس ،ارســال کننــده یــا منتشــرکنندۀ آن
است .هنگام تماس باید این سؤاالت را بپرسیم:
 .1چه کسانی هستند؟
 .2کجا هستند؟
 .3چه زمانی به آنجا رسیدهاند؟
 .4عکس آنها چهچیزی را نشان میدهد؟
 .5چرا 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 گرفتهایــم بهدلیــل تمــاس مــا در معــرض خطــر قــرار
نگیرد.
بهتــر اســت وقتــی تردیــد داریــم ،از عــکاس بخواهیــم عکسهــای بیشــتر و
مشــابه عکــس اصل ـیای کــه فرســتاده برایمــان ارســال کنــد .ایــن کار بــه مــا
کمک میکند به جزئیات بیشتری برسیم.
همچنیــن میتوانیــم جســتجوی بیشــتری بــرای اطمینــان ازصحــت عکــس و
مســتندبودن معلومــات همــراه آن انجــام دهیــم .در ادامــه نــام برخــی از
سایتهای مفید برای عملیات جستجوی محتویات عکس را آوردهایم:
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Viewer Exif s’Jeffrey

ابــزاری الکترونیکــی اســت بــرای کشــف اطالعــات  EXIFعکسهــا ازجملــه
تاریــخ ،زمــان و مشــخصات دوربیــن و در برخــی اوقــات مختصــات جغرافیایــی
( )GPSبــر 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

ایــن ســایت میــزان دســتکاری در عکسهــا را از طریــق ابــزار  ELAنشــان
میدهــد Error Level Anaysis .یــا تجزیهوتحلیــل ســطح خطــا کــه
بهاختصــار  ELAنامیــده میشــود ،ابــزاری اســت بــرای تشــخیص بخشهایــی
از تصویــر کــه ســطح فشردهســازی متفاوتــی بــا دیگــر بخشهــای همــان
تصویــر دارنــد .همچنیــن ،تفاوتهایــی را کــه در کیفیــت عکسهاســت
جســتجو و اجزایــی را کــه ممکــن اســت ویرایــش شــده باشــند ،مشــخص
میکند.
Google Reverse Image Search

کاربــران میتواننــد عکــس یــا لینــک آن را در اینجــا بارگــذاری و عکــس
مشــابه یــا مرتبــط را پیــدا کننــد .عــاوه بــر ایــن ،میتــوان ســایتها و
صفحههای اینترنتیای را که از عکس استفاده کردهاند ،پیدا کرد.
TinEye

جســتجوگر معکــوس عکسهاســت کــه بــه کاربــران اینترنــت امــکان میدهــد
منبــع عکــس و حتــی عــکاس را راســتیآزمایی کننــد .همچنیــن وجــود
عکسهــا یــا نســخههای ویرایــش شــدهای از عکــس را بــا دقــت بــاال نشــان
میدهد.

121

JPEGSnoop

برنامــهای اســت کــه فقــط در سیســتم اندرویــد کار میکنــد و هرگونــه
ویرایــش انجــام شــده روی عکــس را نشــان میدهــد .بــا وجــود نامــی کــه
دارد ،بــا فایلهــای  AVI، DNG، PDFو همچنیــن فایلهــای JPEG
 embeddedنیــز کار میکنــد .همچنیــن توانایــی اســتخراج اطالعاتــی
ازجملــه تاریــخ عکــس ،نــوع ابــزار تصویربــرداری ،مشــخصات لنــز و مــوارد
دیگر را نیز دارد.
اصول اخالقی حرفهای
برخــی از مؤسســههای رســانهای و خبرگزاریهــای جهانــی قوانیــن و
دســتورالعملهایی دربــارۀ اصــول اخالقــی حرفــهای تهیــه کردهانــد .بــرای
مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:
خبرگــزاری رویتــرز ( :)Reutersایــن خبرگــزاری راهنمایــی بــرای عکاســانش
تهیــه کــرده اســت .لینــک راهنمــای اســتانداردهای عکسهــا ،ویرایــش آنهــا
و اطالعاتی در مورد شرح عکس:
https://goo.gl/8hngUg

ایــن راهنمــا مقــررات کار در رویتــرز و پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی عکــس
خبــری را بــرای عکاســان خبــری شــرح میدهــد .ازجملــه ،اســتانداردهای
ویــژۀ نوشــتن شــرح عکــس و مشــخصات دوربیــن و چگونگــی کار عکاســان بــا
برنامههای ویرایش عکس همچون برنامۀ فوتوشاپ و غیره.
خبرگزاری آسوشیتدپرس(())Associated Press - AP
قواعد رفتاری عکاسان خبری:
()https://goo.gl/OIUqxu
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فهرســتی مخصــوص بــه خــود تهیــه کــرده کــه شــامل مقــررات و اصولــی اســت
کــه عکاســان شــاغل یــا همــکار بــا ایــن خبرگــزاری بایــد بــه آنهــا پایبنــد
باشــند .آسوشــیتدپرس همچــون دیگــر مؤسســات ،بــر اعتبــار خــود تاکیــد دارد
و عکاسان را از دستکاری عکس تحت هر شرایطی برحذر میدارد.
عــاوه بــر مــواردی کــه ذکــر شــدند ،بســیاری از روزنامههــا ،مجــات و
خبرگزاریهــای تصویــری دیگــری نیــز هســتند کــه بــر اعتبــار و نیفتــادن در
دام اشــتباهات رایــج کارمنــدان خــود تاکیــد دارنــد .اگرچــه بســیاری از قوانیــن
و دســتورالعملهای اعالمشــده از ســوی ســازمانهای رســانهای مختــص بــه
کارکنــان یــا همــکاران ایــن ســازمانها هســتند؛ امــا در اهــداف کلــی بســیار
شبیه به هم هستند.

انجمن ملی عکاسان خبری
)NPPA)National PressPhotographers Association

منشــور اخالقــی عکاســی خبــری()NPPA Code of Ethics
 https://nppa.org/code_of_ethicsکــه بهوســیلۀ انجمــن ملــی بــرای
عکاســان خبــری NPPAتهیــه شــده اســت .ایــن انجمــن در ســال  1946در
ایاالت متحده آمریکا تأسیس شده است.
انجمــن ایــن منشــور اخالقــی را بــرای هــر فــردی کــه در حــوزۀ عکاســی
خبــری کار میکنــد ،طراحــی کــرده اســت .ایــن منشــور اخالقــی بــرای
کســانی در نظــر گرفتــه شــده کــه یــا عــکاس حرف ـهای هســتند یــا هنــوز در
آغاز راه هستند و باید اين موارد را در کار خود رعایت کنند.
ایــن انجمــن ،انجمنــی حرفــهای اســت کــه در زمینــۀ گســترش باالتریــن
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اســتانداردهای عکاســی خبــری فعالیــت میکنــد و بــر نیــاز هــر فــرد بــه
آشــنایی بــا رویدادهــای عمومــی تاکیــد میکنــد و معتقــد اســت کــه ایــن
رویدادهــا ،بخشــی از جهانــی هســتند کــه در آن زندگــی میکنیــم؛ یعنــی
بخشی از زندگی ما هستند.
عکاســان خبــری همچــون امانتــدار در برابــر مخاطبــان عمــل میکننــد .نقــش
اصلــی مــا عکاســان خبــری ،عرضــۀ گزارشهــای بصــری دربــارۀ رویدادهــای
مهــم اســت و هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه مورداعتمــاد مــردم باشــیم .مــا
مســئولیت مســتندکردن جامعــه و حفاظــت از تاریــخ آن را از طریــق عکــس
بــر دوش داریــم .عکسهــا و فیلمهــا میتواننــد حقایقــی بســیار مهــم و
تاثیرگــذار ،همچــون تخلفهــا و ســهل انگاریهــا را فــاش کننــد .آنهــا
همچنیــن مایــۀ امیــد هســتند و ارتبــاط بیــن مــردم در سراســر جهــان را از
طریــق فهــم زبــان بصــری تقویــت میکننــد .از ســوی دیگــر ،عکسهــا
میتوانند در صورت دستکاریشدن ،آسیبهایی بزرگ بزنند.
هــدف از ایــن دســتورالعملها دســتیابی بــه باالتریــن کیفیــت در همــۀ اشــکال
عکاســی خبــری و افزایــش اعتمــاد مخاطبــان بــه ایــن حرفــه اســت .همچنیــن
انتظــار مــیرود کــه نوعــی ابــزار آموزشــی باشــد ،هــم بــرای کســانی کــه
عکاســی میکننــد و هــم کســانی کــه بــه عکاســی خبــری اهمیــت میدهنــد.
بــا ایــن هــدف ،انجمــن ملــی عکاســان خبــری فهرســتی از دســتورالعملهای
اخالقی را که باید به آن پایبند باشیم تهیه کرده است:
قواعد رفتاری
عکاســان خبــری و کســانی کــه مســئول تهیــۀ اخبــار تصویــری هســتند،
مسئول رعایت استانداردهای زیر در فعالیت روزانۀ خود هستند:
 .1عکس باید در زمینۀ انتقال سوژه دقیق و کامل باشد؛
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 .2دبیران عکس باید از دستکاری عکسها خودداری کنند؛
 .3عکــس بایــد در ثبــت ســوژه کامــل باشــد .از آشناشــدن بــا افــراد و گروههــا
خــودداری کنیــد ،همچنیــن الزم اســت تعصبــات شــخصی یــا مربــوط بــه کار
را کنترل کنید؛
 .4بــا همــۀ افــراد بــا احتــرام و حفــظ حیثیتشــان برخــورد کنیــد .در کنــار
آن ،توجهــی ویــژه بــه افــرادی کــه در شــرایط ســخت قــرار گرفتهانــد ،داشــته
باشــید؛ کســانی کــه در جنــگ یــا بالیــای طبیعــی آســیب دیدهانــد .ســعی
کنید وارد حریم شخصی آنها نشوید ،مگر اینکه به این کار نیاز باشد؛
 .5هنــگام عکاســی از افــراد ،ســعی نکنیــد عمــدا ً رویدادهــا را تغییــر دهیــد یــا
بر آنها تاثیر بگذارید؛
 .6هنــگام ویرایــش عکسهــا بایــد یکپارچگــی محتــوا و زمینــۀ کلــی تصاویــر را
حفــظ کنیــد .همچنیــن تصاویــر را بــا افــزودن یــا تغییــر صــدا (در فیلمهــا)،
بــه هــر نحــوی کــه باعــث گمراهــی بیننــده یــا تحریــف تصویــر شــود ،ویرایــش
نکنید؛
 .7بــه منابــع عکــس یــا کســانی کــه از آنهــا عکــس میگیریــد ،هیچگونــه
پــاداش مالـیای در مقابــل همــکاری یــا دریافــت اطالعــات ندهیــد .منظــور از
منابــع کســانی هســتند کــه مســیر رســیدن شــما بــه فــردی را همــوار
میکننــد؛ امــا منظــور از افــراد کســانی هســتند کــه در عکسهــا ظاهــر
میشوند یا در برابر عکاس قرار میگیرند تا سوژۀ عکس باشند.
 .8از کســانی کــه تــاش میکننــد بــر پوشــشدهی ســوژه تاثیــر بگذرانــد،
هدیه یا غرامت دریافت نکنید؛
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 .9از گذاشــتن تاثیــر منفــی بــر تالشهــای خبرنــگاران دیگــر خــودداری
کنید.
ویرایش عکس
همــۀ نمونههــای تصویــری ذکرشــده و دســتورالعملهای رفتــاری و کاری ،بــه
ایــن منظورنــد کــه از اصــل عکــس حفاظــت شــود؛ زیــرا عکسهایــی کــه
میگیریــم بایــد ماهیتشـــان را حفــظ کننــد .حــد مجــاز بهبــود وضــوح
محتــوای عکــس در دســتورالعملهای ذکرشــده در منشــورهای مؤسســات
رسانهای که عکاس در آنها کار میکند ،آمده است.
در ادامــه ،برخــی از اقدامــات ســاده و کل ـیای کــه بــر محتــوای عکــس تاثیــر
نمیگذارنــد و آن را تغییــر نمیدهنــد ،آمــده اســت .ایــن اقدامــات بــا اســتفاده
از برنامۀ فتوشاپ یا دیگر برنامهها انجام میشود:
 .1تغییرنــدادن شــکل عکــس بــا اصــاح یــا حــذف هــر عنصــر ،حتــی لکههـــای
داخل عکس؛
 .2کپــی نکــردن هــر عنصــری در عکــس و چســباندن آن در جــای دیگــری در
همان عکس؛
 .3نیفزودن هرگونه قسمت خارجی به عکس؛
 .4میتــوان عکــس را روشــنتر یــا تیرهتــر کــرد؛ امــا نبایــد ایــن کار روی بخــش
مشخصی از عکس باشد بهگونهای که شکل عکس را تغییر دهد؛
 .5لبههــای تصویــر را میتــوان بــرش داد تــا شــکل یــا ترکیــب آن بهتــر
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شود؛
 .6در صــورت بزرگترکــردن عکــس یــا اســتفاده از نســخۀ بــزرگ شــدۀ عکــس،
باید اعالم کنید که این عکس بزرگ شده است؛
 .7میتــوان اصالحاتــی در تعــادل رنــگ بــدون تغییــر ترکیــب رنــگ انجــام
داد؛
 .8میتوان رد گرد و غبار روی صفحۀ سنسور دوربین را از بین برد؛
 .9میتوان حجم عکس را تغییر داد؛
 .10میتوانیــد 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 بینالمللــی فعــال در زمینــۀ عکــس خبــری صــادر میکننــد،
پیگیــری دســتورالعملها و راهنماهــا و تــاش بــرای اجــرای آنهــا از ایــن
ماهیت محافظت کنیم.
«اعتــدال ســامه» در مقال ـهای در روزنامــۀ «الشــرق االوســط» نوشــته اســت:
«جعــل عکسهــا کمخطرتــر از جعــل اســناد نیســت؛ زیــرا بســیاری از اوقــات
عکسهــا از متــن نوشــته شــده بیشــتر ســخن میگوینــد .چشــم بیننــده در
هــر گوشــهای از آنهــا جزئیاتــی دقیقتــر میبینــد کــه بــه تفســیر و شــرح
نیــازی نــدارد .همیــن امــر باعــث تغییــر در رونــد تاریــخ برخــی کشــورها شــده
28
است.

.28
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=802835&issueno=13204#.WAUaV5N97q2
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چالشهای عملیات راستیآزمایی:
تجربۀ کار شبکههای خبری عربی با شبکههای اجتماعی
سهى اسماعیل
شــاید ایــن نخســتین بــار در زندگــی جوانهــای عــرب باشــد کــه صدایــی
واقعــی بــه طــور مســتقیم از آنهــا ســخن میگویــد .ایــن امــر بــدون
شــبکههای اجتماعــی اتفــاق نمیافتــاد .آغــاز ایــن ماجــرا بــا وبالگنویســی
فــردی شــروع شــد ،ســپس بــه پلتفرمهــای شــبکههای اجتماعــی منتقــل شــد
کــه اکنــون بــه کلیــۀ شــهروندان ایــن امــکان را میدهنــد تــا پوشــش مســتقیم
رویدادهــا را دنبــال کننــد .بــا ایــن حــال ،شــرایط حاکــم بــر کشــورهای عربــی
قبل از وقوع بهار عربی برای این امر کام ً
ال مهیا نبود.
قبــل از ســال  ،2010رســانههای وابســته بــه دولــت اخبــار را پوشــش
میدادنــد .جوانــان تمایــل داشــتند کــه از ایــن محدودیتهــای رســمی
رهایــی یابنــد و فضایــی مخصــوص بــه خــود بــرای دیــدار و ارتبــاط مجــازی،
ب ـهدور از محدودیتهــای زمانــی و مکانــی ،ایجــاد کننــد .بعــد از وقــوع بهــار
عربــی ،توانایــی دســتیابی بــه اطالعــات در ایــن فضــای مجــازی بــه خلــق
شــبکههای 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.
در ایــن فصــل تجربیــات شــبکههای خبــری رصــد و شــام بررســی میشــود
کــه فعــاالن جــوان عــرب در پلتفرمهــای شــبکههای اجتماعــی بــرای نظــارت
و مستندســازی رویدادهــای جــاری و بــه منظــور انتقــال اخبــار از زاویــهای
جدید که رسانههای رسمی آنها را گزارش نمیکنند ،ايجاد کردند.
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بــرای نوشــتن ایــن فصــل ،مــا بــا افــرادی کــه در ایــن شــبکهها فعالیــت
میکننــد ،مصاحبــه کردیــم .ایــن فصــل بــا ســخنی دربــارۀ شــبکۀ رصــد آغــاز
میشــود ،ســپس دربــارۀ شــبکه شــام صحبــت میکنیــم .مــا در اینجــا ســعی
میکنیــم شــرایط ایجــاد هــر شــبکه ،دالیــل ایجــاد آن و اهدافــی را کــه
مدیران برای هر شبکه تعیین می کنند ،بررسی کنیم.
شبکۀ رصد
چه نیازی به شبکۀ خبری جدید در مصر است؟
ایــدۀ اولیــۀ تشــکیل شــبکۀ رصــد ،آنطــور کــه بنیانگذار آن «انــــس حســــن»،
جــوان مصــری ،میگویــد ،ایجــاد شــبکهای نظارتــی در هفتــم ســپتامبر 2010
بــود ،در چهارچــوب مقدمــات پوشــش انتخابــات پارلمــان مصــر کــه در 28
نوامبــر همــان ســال برگــزار شــد .در ایــن انتخابــات پیشبینــی میشــد حــزب
ملــی و رهبــران جــوان آن (جمــال مبــارک و احمــد عــز) بــا هــدف جلوگیــری
از ورود مخالفــان اســامگرا و دیگــر گروههــای سیاســی بــه پارلمــان دســت بــه
تقلبی گسترده بزنند.
انــس حســن میگویــد« :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 بهگونـهای کــه عملیــات تقلــب را
کــه معمــوالً بهصــورت مخفــی انجــام میشــد و فقــط نتایــج آن بــه گوشــمان
میرسید ،به عملیاتی قابل مشاهده و پوشش خبری تبدیل کنیم».
انــس حســن تاکیــد میکنــد کــه او در آن زمــان بــه ایــن مســئله ایمــان
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داشــته اســت کــه مستندســازی عملیــات تقلــب ،فشــار بــر حــزب حاکــم را
جهــت عقبنشــینی از طــرح کنارگذاشــتن کامــل نیروهــای سیاســی افزایــش
میدهــد .او در تصریــح موضــوع اضافــه میکنــد« :فضــای بســته در مصــر و
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
مــردم مصــر ،یعنــی جوانــان کــه بهصــورت ویــژه در شــبکههای اجتماعــی و
به خصوص فیسبوک فعال بودند ،دسترسی پیدا کنند».
از طریــق حضــور در شــبکههای اجتماعــی میتــوان بــر تمــام موانــع امنیتــی،
سیاســی و نظارتــی تحمیــل شــده بــر جریــان جامعــه غلبــه کــرد .بنابرایــن،
شــبکههای اجتماعــی بــه «جهانــی مــوازی» بــرای جوانــان ناراضــی از نظــام و
حکومــت تبدیــل شــدهاند کــه در قالــب آنهــا میتواننــد تجربیاتشــان را
انتقال دهند و آنها را بیان کنند.
عــاوه بــر ایــن ،احســاس ناتوانــی قــدرت حاکــم در پیگیــری و کنتــرل آنچــه
در شــبکههای اجتماعــی اتفــاق میافتــد و نــگاه بــه آن بــه عنــوان یــک
محیــط مجــازی صــرف ،جوانــان را ترغیــب کــرد کــه جهــت گیریهــای
سیاســی و اظهــارات خــود را در مــورد نپذیرفتــن نظــام حاکــم بیــان کننــد .در
واقــع ،ایــن کار محیطــی بســیار مناســب بــرای ترغیــب بــه فعالیــت ایجــاد
کرد.
اولیــن مــدل رصــد ،واحــد رصــد میدانــی انتخابــات پارلمانــی ســال  2010بــود
کــه در آن تخلفــات پلیــس و حــزب حاکــم در انتخابــات را پوشــش م ـیداد و
افشــا میکــرد .ایــن واحــد بیــش از  40گیگابایــت از فیلمهایــی کــه فعــاالن
در جریــان رایگیــری و شــمارش آرا ضبــط و از طریــق آنهــا تخلفــات و
تقلبها را ثبت کرده بودند ،میان همۀ رسانههای جهانی پخش کرد.
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ایدۀ شبکۀ رصد
ایــدۀ اولیــۀ رصـــد مبتنــی بــر بــه کارگیــری و تلفیــق چندیــن مفهوم رســانهای
بــود ،بــه طــوری کــه از رســانههای فــردی بــه رســانههای ســازمانی تبدیــل
شــود .هــدف از آن ،ایجــاد طــرز تفکــر عمومــی در مــورد مســائل سیاســی و
انتشــار آن بــا اســتفاده از روشهــای جدیــد در دنیــای رســانههای اجتماعــی
بــود کــه حکومــت مصــر تــا آن زمــان اهمیتــش را درک نکــرده و هنــوز آن را
به نفع خود سیاسی نکرده بود.
حــروف «رصــد» برداشــتی از مفهــوم اصلــی شــبکه اســت ،بهگونــهای کــه
حــرف «ر» نشــان دهنــدۀ حــرف اول کلمــۀ «راقِــب» بــه معنــای «نظــارت
کــن» اســت ،حــرف «ص» حــرف اول «صـ ّور» بــه معنــای «بــه تصویــر بکــش»
اســت و حــرف «د» اول حــرف «د ّون» 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 راستیآزمایی
انــس حســن میگویــد ایــن شــبکه از روز اول تأســیس مکانیزمــی بــرای
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 میدهــد کــه ایــن شــبکه قبــل از انتخابــات شــرح داده
بــود کــه مــردم چگونــه میتواننــد از دریافتکننــدۀ اخبــار بــه ســازندۀ آن
تبدیــل شــوند .ایــن شــبکه همچنیــن دســتورالعملهایی ویــژه مربــوط بــه
فیلمبــرداری و بــه اشــتراک گــذاری فیلمهــا طراحــی کــرد و در اختیــار افــراد
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عالقهمنــد گذاشــت و توضیحاتــی را درمــورد اســتفاده از تکنیکهــای پخــش
زنده منتشر کرد.
در نتیجــه ایــن شــبکه بــه چندیــن روش بــرای جمـعآوری اخبــار ،مثــل ایمیــل
یــا صفحــات فیســبوک ،مجهــز شــد کــه همــه بــه آن دسترســی داشــتند،
همانطــور کــه صفحــۀ فیســبوک شــبکه بــه کاربــران ایــن امــکان را مـیداد کــه
هر محتوایی را در صفحه قرار دهند.
عــاوه بــر ایــن ،متولیــان شــبکۀ رصــد تیمهایــی از فعــاالن رســانهای داوطلــب
و عالقهمنــد تشــکیل دادنــد و وظایــف پوشــش حرفهایتــری بــه آنهــا
ســپردند تــا بتواننــد محتوایــی حرفهایتــر در کنــار دیگــر پوشـشهای خبــری
غیرحرفهای مردم عادی تولید کنند.
بعدهــا ،بــا اســتفاده از شــمارهتلفنهای امــن بــرای دریافــت تمــاس از ســوی
شــهروندان و گــزارش محــل تجمعــات و تظاهــرات در مصــر ،اقداماتــی
جسورانهتر در راستای پوشش وقایع انقالب انجام دادند.
محتــوای جعلــی ،تکــراری و غیرقابــل اعتمــاد از پیچیدهتریــن مشــکالتی بــود
کــه بــا بــه وجــود آمــدن ایــن الگــوی جدیــد از روزنامهنــگاری ،شــبکۀ رصــد
بــا آن روبـهرو شــد؛ مســئلهای کــه انــس حســن را بــر آن داشــت تــا مکانیزمــی
جدید برای تجدیدنظر در محتوای ارسالی مردم ایجاد کند.
دو عامــل بــرای تاییــد گزارشهــا از طریــق ایمیــل یــا فیســبوک در نظــر
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
بــا فیلمبــرداری از زوایــای مختلــف دریافــت کنــد و درواقــع ،بــه روایتهایــی
مشــابه از یــک رویــداد دســت یابــد .شــبکۀ رصــد همچنیــن اخبــار بــا روایــت
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یکســان در همــان شــکل و تصویــر را رد میکــرد؛ زیــرا ایــن ســوءظن را ایجــاد
میکرد که این خبر کار واحدی سازمانیافته است.
عامــل دوم ،فراینــد تاییــد «محــل وقــوع» اســت کــه بــه اقدامــات الزم بــرای
تاییــد مــکان رویــداد و فضــای آن نیــاز دارد .ایــن امــر عمدتــاً بــه تجربــه و
آشــنایی فــرد مســئول تاییــد بــا مــکان و ویژگیهــای آن بســتگی دارد .ایــن
روند همچنین با تایید «زمانی» رویداد همراه بود.
درمــورد گزارشهــای تلفنــی ،شــبکۀ رصــد شــخصی بــا مهارتهــای خــاص
در برخــورد بــا اخبــار دریافتــی از تلفــن را بــه عنــوان مســـئول «خــط تلفــن
ضــروری» تعییــن کــرد .روزنامهنــگاران در ایــن شــبکه نقشــهای از وقایــع را
تهیــه کــرده بودنــد ،حــال آنکــه بزرگتریــن چالشــی کــه بــا آن روبـهرو شــدند،
تایید اخبار و اطالعات دریافتی از محل گزارش بود.
اخبــار دریافتــی بهصــورت شــفاهی و تلفنــی از نظــر اســتانداردهای قابــل
اطمینــان بــه چندیــن درجــه تقســیم و طبــق تقســیمبندیهای زیــر منتشــر
میشدند:
 .1خبــر «تاییدشــده» :خبــری اســت کــه بــه شــکلهای مختلــف گــزارش و از
طریق شبکههای همکاران تایید شده است؛
 .2خبــر «تقریبـاً تاییدشــده» :خبــری اســت کــه از طریــق بیــش از پنــج تمــاس
تلفنــی از افــراد در همــان صحنــه گــزارش شــده اســت .تاییــد خبــر ممکــن
اســت از طریــق مصاحبــه بــا خبرنــگاران در همــان محــل انجــام شــده باشــد و
محیــط صوتــی تمــاس و ســروصدا هنــگام انتقــال اطالعــات صحــت خبــر را
نشان میدهد؛
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 .3خبــر «تاییدنشــده» :خبــری اســت کــه کمتــر از پنــج گــزارش مشــابه
درمــورد آن بــرای شــبکه ارســال میشــود و شــبکه قــادر بــه تاییــد آنهــا از
طریــق همــکاران نباشــد؛ امــا از ســوی منتشــرکنندۀ خبــر درســت فرض شــود.
اگــر بعــدا ً از صحــت آن اطمینــان حاصــل شــود ،ســطح آن بــه «تاییدشــده» یــا
«تقریباً تاییدشده» تغییر میکند.
گفتنــی اســت کــه شــبکۀ رصــد سیاســتی خــاص را در پیــش گرفتــه بــود کــه
بــه آن کمــک میکــرد از انتشــار گزارشهــای غلــط و ســاختگی یــا افتــادن
در دامهــای امنیتــی جلوگیــری کنــد .ایــن شــبکه هرگونــه تمــاس از شــخصی
کــه اطالعــات خــود را بــه شــکلی منظــم و بــا رعایــت همــۀ عناصــر زمــان،
مــکان و رویــداد بیــان میکــرد ،خــودداری میکــرد؛ زیــرا آمادگــی کامــل
بــرای اعــام خبــر بــا اطالعــات کامــل ،دقیــق و یکجــا ،میــزان ســوءظن درمورد
جعلیبــودن آن را افزایــش مــیداد .بنیانگــذاران شــبکۀ رصــد میگوینــد
طبیعــی اســت کــه در شــهروندخبرنگار نشــانههای احساســی ،اضطــراب و
تــرس هویــدا شــود و بهدلیــل تجربــۀ کــم در روزنامهنــگاری ممکــن اســت
نتوانــد داســتان را بهصــورت منســجم منتقــل کنــد .در نتیجــه ،ســازوکار رد
گزارشــات کامــل و شــامل همــۀ مــوارد ،سیاســتی بســیار مهــم بــود کــه بــه
جلوگیــری از بــاور اخبــاری کــه مقامــات امنیتــی ازپیــش بــا هــدف گمــراه و
سردرگمکردن مردم تهیه کرده بودند ،کمک میکرد.
شبکه خبری شام :ایده و خاستگاه
عصــام اللحـــام ،ســردبیر شــبکه شــام خاطرنشــان میکنــد کــه این شــبکه پــس از
انقــاب مصــر در  25ژانویــه  2011تأســیس شــد .اللحام یکــی از اعضــای گروههای
جــوان ســوری بــود کــه تصمیــم گرفتنــد با ایجــاد صفحـهای مجــازی ،شــکنجهها
و قانونشــکنی حکومــت ســوریه را منتشــر و هرگونــه جنبــش احتمالی در ســوریه
بــا توجــه بــه انقالبهــای مصــر ،تونــس و انقالبهــای یمــن و لیبــی را دنبــال
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کنند.
عصــام اللحــــام میگویــد کــه ایــن شــبکه بــا کمــک گروهــی از ســوریهای
تبعیــدی بهوســیلۀ حکومــت ســوریه کــه اجــازه بازگشــت بــه کشورشــان را ندارند،
آغــاز بــه کار کــرد  .ایــن امــر بــا افزایــش نارضایتــی عمومــی بــه ویــژه پــس از
شــروع تظاهــرات در اســتان درعــا در جنــوب ســوریه در ســال  ،2011پــس از
دســتگیری پانــزده کــودک کــه عبــارات ضــد حکومــت بــر دیوارهــای مــدارس
نوشــتند ،تشــدید یافــت .گفتــه میشــود ایــن تظاهــرات باعــث بــه وجــود آمــدن
تظاهرات در سراسر سوریه شد.
اللحـــام میگویــد کــه ایــدۀ تأســیس شــبکه شــام ابتــدا بهدلیــل «نبــود هیچگونــه
کانــال ارتباطــی دیگــر بــه جــز رســانههای اجتماعــی ماننــد فیســبوک و توییتــر و
موفقیــت بینظیــر شــبکه رصــد در مصــر بــود» .نیــازی کــه بــرای ایجــاد ایــن
شــبکه شــکل گرفــت ،آنطــور کــه اللحــــام میگویــد «ظلمی اســت که  40ســال
بر سوریها حاکم و آزادی آنها را سلب کرده بود».
شــبکۀ شــام ابتــدا بــا یــک صفحــه در فیسبــوک و یــک کانــال در یوتیــوب شــروع
بـهکار کــرد بعــد صفحاتــی در توییتــر و گوگل پــاس ایجــاد کرد .ســپس از صفحات
شــبکههای اجتماعــی بــه یــک وبســایت منتقــل شــد بــه نحــوی کــه تمــام
فعالیتهــای ایــن شــبکه در ایــن بســتر متمرکــز شــد؛ امــا بــرای پوششــش خبــری
وسیعتر در دیگر کانالهای خبری و صفحات مجازی نیز منتشر شد.
آغــاز انقــاب ســوریه یکــی از دشــوارترین مراحــل بــرای ادامــۀ کار شــبکه بــود .این
امــر همانطــور کــه اللحــام میگویــد ناشــی از تــرس فیلمبــرداری از تظاهــرات و
فعالیتهــای مدنــی و برخــورد حکومــت بــا آن در ابتــدای انقــاب بــود .بــا ایــن
حــال ،گــروه بزرگــی از جوانــان ســوریه بودنــد کــه بــر ایــن تــرس غلبــه کــرده،
تلفنها و دوربینهای خود را حمل و وقایع جاری را ثبت کردند.
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اللحــام خاطرنشــان میکنــد كــه در آن زمــان اكثــر شــبکههای تلویزیونــی  ،بــه
تیرانــدازی بــه معترضیــن یــا دســتگیری در خیابانهــا  ،بــاور و اعتقــاد نداشــتند
و ســازمانهای خبــری همیشــه بهدنبــال تهیــۀ عکــس و فیلمهایــی بودنــد
کــه تخلفــات مقامــات را ثابــت میکــرد .اللحــــام میگویــد« :کنارآمــدن بــا
ایــن موضــوع و ارائــه مــدارک بــرای روزنامههــای بینالمللــی بســیار دشــوار
بــود تــا آنهــا بــه میــزان کشــتار و ســرکوب تظاهــرات مســالمتآمیز پــی
ببرنــد .ایــن مرحل ـهای بــود کــه مــا هنــوز در شــبکه شــام بهیــاد میآوریــم.
اینکــه چگونــه کلیپهــای ویدئویــی و تصاویــر را بــرای کشــتار سیســتماتیک
معترضیــن در ســوریه بــه کانالهــای تلویزیونــی و ســازمانهای حقــوق بشــری
ارســال میکردیــم و آنهــا از انتشارشــان خــودداری کردنــد؛ زیــرا ایــن
گزارشهــا از یــک ســازمان و بنیــاد غیررســمی بودنــد .قبــ ً
ا احســاس
میکردیــم کــه تنهــا مــا بــا تظاهرکننــدگان همراه هســتیم و ســعی در رســاندن
صــدا و تصویــر آنهــا داریــم تــا اینکــه در ایــن امــر موفــق شــدیم و کانالهــا،
ارگانهــا و ســازمانها بــه آنچــه منتشــر میکنیــم ،اعتمــاد کردنــد و ســوریها
و فعاالن دیگر شروع به ارتباط با ما کردند.
برجســتهترین واقعـهای کــه شــبکه خبــری شــام پوشــش داد ،اولیــن تظاهراتــی
بــود کــه در ســال  2011در اســتان درعــا آغــاز شــد .اســتانی کــه بیشــتر
بنیانگــذاران شــبکۀ شــام اهــل آن بودنــد .بنابرایــن ،پیونــد قبیلـهای و ارتباطات
نزدیــک اشــخاص ،نقــش مهمــی در انتقــال تصویــر بــا اعتمــاد بهنفــس بیشــتر
و بــدون تــرس داشــت .امــری کــه باعــث گســترش بیشترشــبکه شــام در میــان
سوریها شد.
شبکه شام و راستی آزمایی
بــر حســب آنچــه اللحــام اذعــان میکنــد ،شــبکه خبــری شــام شــبکهای از
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خبرنــگاران در اســتانهای مختلــف ســوریه اســت کــه گزارشهــا ،اخبــار،
کلیپهــای ویدئویــی و پخــش زنــده را در صــورت امــکان تهیــه میکننــد.
عــاوه بــر آن «هماهنــگ كننــدگان» و فعــاالن ميدانــی نیــز هســتند كــه خــود
را مرتبط به شبکه شام اعالم میکنند.
منابــع ایــن شــبکه در اکثــر شــهرها متنــوع هســتند و بــا دفاتــر رســانههای
گروههــای مســلح ،ارگانهــا و ســازمانهای فعــال در ســوریه ارتبــاط دارنــد.
عــاوهبــر ایــن ،حضــور شــبکه شــام محــدود بــه ســوریه نبــود؛ چراکــه در
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 نشستها 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 اتاقهــای اســکایپ را بــرای هــر
اســتان ســوریه ایجــاد کــرد کــه در آنهــا فعــاالن معتبــری وجــود دارنــد.
همچنیــن ســاز و کار مشــخصی بــرای انتشــار ایجــاد کــرد .درصورتــی کــه خبــر
بهوســیلۀ دو یــا چنــد منبــع تاییــد میشــد ،خبــر درســت و «تاییــد شــده»
بــود و درصورتــی کــه فقــط یــک طــرف آن را تاییــد میکــرد ،ایــن خبــر
«تاییــد نشــده» ب ـ ه شــمار میآمــد .عــاوه بــر ایــن ،هــر کســی کــه بیــش از
ســه بــار اخبــار دروغ منتشــر کنــد ،از تیــم افــراد مــورد اعتمــاد شــبکه شــام
اخراج میشد.
در آغــاز انقــاب ،دوربینهــای تلفنهــای همــراه نقلکننــده انحصــاری
وقایــع در ســوریه بودنــد .تاییــد برخــی از کلیپهــای ویدئویــی در آن زمــان
دشــوار بــود ،بنابرایــن شــبکه اغلــب ،برخــی از آنهــا را نادیــده گرفــت ،فقــط
بهدلیــل شــبهه اینکــه ممکــن اســت ســاختگی باشــند و تولیــد آنهــا بــا
هدف تضعیف اعتبار «رسانههای انقالبی» صورت گرفته باشد.
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اللحــام میگویــد در اوایــل انقــاب نمیتــوان شــروط بــرای یــک شــهروند
عــادی بــا دوربیــن تلفــن همــراه در شــرایطی کــه بــرای زندگــی او بســیار
خطرنــاک اســت ،گذاشــت و بــه او گفــت :مــا نمیتوانیــم ایــن فیلــم را منتشــر
کنیــم؛ زیــرا کیفیــت آن پاییــن اســت یــا اینکــه فیلــم ضبــط شــده تمــام
جنبههــا و عناصــر مــورد نیــاز را نشــان نمیدهــد؛ امــا در مراحــل بعــدی،
راهنمایــی و آمــوزش همــراه بــا صبــر و حوصلــه موجــب میشــود کــه شــهروند
عــادی ب ـ ه ســطح حرفهایتــری برســد .البتــه دالیــل مختلفــی بــرای کاهــش
کیفیــت کلیپهــای ویدئویــی وجــود داشــت ،ازجملــه ســرعت کــم اینترنــت
یــا قطعشــدن آن بهوســیلۀ حکومــت ،بنابرایــن اکثــر فعــاالن مجبــور
میشــدند کلیپهــا را بــا کیفیــت پایینتــری ارســال کننــد؛ امــا اکنــون
شــبکه شــام پــس از کســب تجــارب و همچنیــن بــا دردســترسبودن اینترنــت
باکیفیــت ،تنهــا کلیپهــای ویدئویــی بــا کیفیــت بــاال کــه شــامل عناصــر
کامل مورد نیاز یک رویداد هستند را میپذیرد.
بــرای شــبکۀ شــام در بعضــی مواقــع فیلمهــای جعلــی کــه در افغانســتان ،یمــن
یــا مصــر ضبــط شــده بودنــد ،ارســال میشــد .تاییــد ایــن مــوارد بــه لطــف
تجربــه بــه دســت آمــده بهوســیلۀ همــکاران شــبکه ،دانــش آنهــا نســبت بــه
گویشهــای محلــی و توانایــی آنهــا در شناســایی منطقـهای کــه فیلــم در آن
به تصویرکشیده شده ،امکان پذیر شد.
محمــد اللحـــام میگویــد« :یــكبــار ویدئویــی از ســواحل ســوریه بــهدســت
مــا رســید كــه عملیــات نظامــی ارتــش آزاد در یــك ســرزمین بیابانــی خشــک
را نشــان مــیداد .ممکــن اســت شــخصی کــه از ماهیــت ســرزمین ســوریه
اطالعــی نــدارد ،بگویــد فیلــم درســت اســت؛ امــا در واقــع ســواحل ســوریه
صحــرا نــدارد ،بلکــه بهوســیلۀ جنگلهــا و کوههــــای ســبز احاطــه شــدهاند.
همیــن امــر در مــورد گویشهــا صــدق میکنــد؛ زیــرا در ســوریه بیــش از
چهــارده گویــش و گــروه قومــی مختلــف بــا گویشهــای مختلــف وجــود دارد.
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زمانــی کــه مقایسـهای بیــن اولیــن مراحــل آغــاز انقــاب و ســطح پیشــرفتهای
کــه اکنــون رســانههای انقــاب بــه آن رســیدهاند ،انجــام شــود ،تفــاوت
بزرگــی خواهیــم یافــت .مرحلــۀ اول انقــاب غیرحرفــهای و غیرســازمانیافته
بــود و کلیپهــای ویدئویــی و تصاویــر تکــراری از منطقــه بســیار گیجکننــده
بودنــد؛ امــا اکنــون ،برخــورد بــا فیلمهــا و تصاویــری کــه از ســوریه دریافــت
میکنیــم ،منظــم و حرفهایتــر شــده اســت .مــا مهارتهــای الزم بــرای
تاییــد ویدئوهــا و شناســایی محتــوای جعلــی را بهگونــهای کســب کردهایــم
کــه ارائــۀ اخبــار واقعــی را تضمیــن میکنــد ».اللحـــام در پایــان گفــت« :ایــن
همــان چیــزی اســت کــه مــا در تــاش هســتیم ،انجــام دهیــم :فاشکــردن
واقعیــت در مــورد آنچــه در کشــور مــا اتفــاق میافتــد و مــا بــرای رســیدن بــه
این هدف چیزی جز شبکههای اجتماعی در دست نداریم».
پایان
فضــای دشــوار و پیچیــدهای کــه در آن شــبکۀ رصــد در مصــر و شــبکۀ شــام در
ســوریه ایجــاد شــدند ،بــه دســتآوردن اطالعــات صحیــح را بــا توجــه بــه
شــرایط امنیتــی خطرنــاک ،امــری مهــم جلــوه داد .متولیــان شــبکههای رصــد
و شــام قصــد داشــتند تصویــری از آنچــه در کشورشــان اتفــاق میافتــد را بــه
جهانیــان منتقــل کننــد و آنهــا در ایــن راه فقــط شــبکههای اجتماعــی را در
دســت داشــتند؛ بســترهایی کــه بــه یــک فــرد عــادی اجــازه میدهنــد،
خبرنــگار شــود .بــا ایــن حــال ،هــر دو شــبکه بــهزودی دریافتنــد کــه
توسلجســتن بــه شــبکههای اجتماعــی بــه معنــای ضــرورت تدویــن
دســتورالعملها و روشهــای خــاص بــرای جلوگیــری از انتشــار اطالعــات
نادرســت اســت .بهلطــف چنیــن شــبکههای خبــری ،کار روی تکنیکهــای
تاییــد محتــوای ارسالشــده در کشــورهای عربــی توســعه یافتــه و انتقــال
اخبار جاری کشورهای عربی به جهان ممکن شده است.
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چرا یک روزنامهنگار دیگر نمیتواند از برنامههای گفتگو

(چت) چشمپوشی کند؟
تروشار باروت

تعــداد کاربــران برنامههــای گفتگــوی فــوری از تعــداد کاربــران شــبکههای
اجتماعــی بیشــتر اســت .ایــن واقعیــت جدیــد کــه ویژگیهــای آن در دو ســال
گذشــته شــکل گرفتــه ،مؤسســات خبــری را مجبــور کــرده اســت کــه ایــن
پیشــرفتها و فناوریهــا را جــدی بگیرنــد؛ بــه ویــژه درمــورد انتشــار مطالــب و
فرایندهــای جمــعآوری محتوایــی کــه کاربــران تولیــد کردهانــد .بهنــدرت
میتــوان شــخصی را یافــت کــه از هیــچ یــک از ایــن برنامــه هــای مشــهور،
ماننــد واتـساپ یــا فیســبوک مســنجر ،اســتفاده نکــرده باشــد .در واقــع ،ایــن
برنامههــا پیشــرفته تریــن ابزارهــا بــرای ارســال پیــام هــای متنــی بــرای
خانــواده و دوســتان هســتند (اخیــرا ً نیــز تکیــه بــر آنهــا در ارتباطــات صوتــی
و تصویــری افزایــش یافتــه اســت) .انتقــال پیــام کوتــاه بــه شــبکه هــای ســنتی
تلفــن بســتگی دارد ،در حالــی کــه برنامــه هــای گفــت وگــوی جدیــد بــه
اتصــال اینترنــت از طریــق بســته هــای داده یــا شــبکه هــای بــی ســیم Wi-Fi
بــه تلفنهــای هوشــمند بســتگی دارد .عــاوه بــر امــکان ارســال پیــام هــای
متنــی ســاده از طریــق ایــن برنامههــا ،امــکان ارســال تصاویــر ،فیلمهــا ،فایلهــا
و ســایر عناصــر تعاملــی ماننــد برچسـبها و شــکلکها (ایموجــی) نیــز وجــود
دارد .برنامههــای گفتگــوی پیشــرفتهتر عملکردهــای بیشــتری نیــز انجــام
میدهنــد .آنهــا شــما را قــادر میســازند محصــوالت ،خدمــات و بازیهــــا را
خریــداری کنیــد ،کانالهــای برندهــای مختلــف را دنبــال کنیــد و بــا تلفــن
همراه در صفحات اینترنت بچرخید.
در ایــن بخــش برخــی از محبوبتریــن برنامههــای گفتگــو را بررســی خواهیــم
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کــرد و نحــوۀ کار آنهــا و فرصتهــای بهرهمنــدی از آنهــا را در رونــد
جم ـعآوری اخبــار و بــه دس ـتآوردن محتوایــی کــه کاربــران تولیــد کردهانــد
( ،)UGCتوضیح خواهیم داد.
واتساپ
واتـساپ حضــور پررنــگ خــود را بــه جهــان ،بــه ویــژه در بازارهــای نوظهــور از
جملــه هنــد ،برزیــل ،نیجریــه ،مالــزی ،مکزیــک و مناطــق دیگــری در جهــان
تحمیــل میکنــد ،شــبکهای کــه بیــش از یــک میلیــارد کاربــر فعــال دارد.
شــاید یکــی از دالیلــی کــه مــردم بهصورتــی گســترده از ایــن نرمافــزار
اســتقبال کردهانــد ،ایــن باشــد کــه بــه گزین ـهای رایــگان بــرای ارســال پیــام
کوتــاه تبدیــل شــده اســت؛ کاری کــه در بازارهــای نوظهــور دارای هزینــه
اســت .ناگفتــه نمانــد کــه واتــساپ بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه
عــاوه بــر برقــراری تمــاس از طریــق اینترنــت ،پیامهــای صوتــی ،عکــس و
فیلم نیز ارسال کنید.
راز بــزرگ دیگــرمحبوبیــت جهانــی ایــن برنامــه ،ســادگی آن اســت .ایــن
برنامــه پــس از نصــب در تلفــن همــراه ،بــه طــور خــودکار بــه شــمارههای
ذخیــره شــده در فهرســت مخاطبــان دسترســی پیــدا میکنــد و پــس از آن
فرصــت ارتبــاط مســتقیم بــا شــمارههایی کــه از واتـساپ اســتفاده میکننــد،
ممکن میشود.
در ایــن برنامــه نیــازی بــه ایجــاد نــام کاربــری خــاص بــا واردکــردن آدرس
ایمیــل و انتخــاب گــذرواژه نیســت؛ زیــرا ایــن مراحــل توانایــی اســتفاده از هــر
برنامـهای را مختــل میکننــد ،مخصوصـاً اگــر فــرد قــادر بــه نوشــتن و خوانــدن
نباشد.
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بهدلیــل ســهولت اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن و گســترش آن بیــن کاربــران
تلفنهــای هوشــمند ،بــه ابــزاری بســیار مهــم بــرای برقــراری ارتبــاط و
جمـعآوری اخبــار در حــوادث فــوری تبدیــل شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
برنامــۀ واتـساپ بــه نــوع خاصــی از تلفنهــا بــرای اتصــال نیــاز دارد ،شــرکت
واتــساپ لینــک برنامــۀ جدیــدش را معرفــی کــرده اســت (https://web.
 ) whatsapp.comکــه رونــد دریافــت محتــوای برنامــه را از طریــق لپتاپهــا
تســهیل میکنــد .بخــش «محتوایــی کــه کاربــران تولیــد میکننــد و
شــبکههای ارتبــاط اجتماعــی» یکــی از بخشهــای بســیار مهــم اتــاق خبــر
بیبیســی در لنــدن اســت .ایــن بخــش حــدود یــک ســال پیــش یــک شــمارۀ
ویــژۀ واتــساپ را بــه عنــوان ابــزار جانبــی ایجــاد کــرد تــا از طریــق آن
مخاطبــان کانــال بیبیســی بتواننــد بــا ارســال نظــرات ،تصاویــر ،فایلهــای
صوتــی و فیلمهــای خــود بــا ایــن کانــال خبــری تعامــل کننــد .وقتــی رویــدادی
مهــم اتفــاق میافتــد ،ایــن شــمارۀ واتــساپ در وبســایت و کانــال خبــری
اعــام میشــود .ایــن موضــوع اثربخشــ ـیاش را در بــه دس ـتآوردن محتــوای
بسیار مهم در برخی از حوادث ثابت کرده است.
بــرای مثــال ،در زلزلــۀ نپــال در آوریــل  ،2015حــدود  70درصــد از مطالــب
منتشرشــده در وبــاگ بیبیســی مطالبــی بودنــد کــه کاربــران تولیــد و از
طریــق شــمارۀ واتـساپ ارســال کــرده بودنــد .همچنیــن ســرویس زبان هوســه
کــه از طریــق بیبیســی نیجریــه فعالیــت میکنــد ،توانســت بــا اعــام شــمارۀ
واتـساپ جهــت ارتبــاط و تعامــل بــا تودههــای مــردم در طــول دورۀ انتخابــات
موفقیتی بینظیر در این زمینه کسب کند.
همچنیــن امــروزه بســیاری از برنامههــای خبــری بیبیســی ،شــمارههایی را
بــه برقــراری ارتبــاط از طریــق واتـساپ اختصــاص دادهانــد تــا راههایــی بــرای
تعامل مستقیم با مخاطبان خود باز کنند.
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بــا دریافــت محتــوا از طریــق واتــساپ ،مراحــل راســتیآزمایی هرگونــه
محتــوای دریافتــی از منابــع دیگــر دنبــال میشــود .ماننــد هــر برنامــۀ چــت
دیگــری ،وات ـساپ دادههــای فایلهــای رد و بــدل شــده را از عکسهــا جــدا
میکنــد .بــا ایــن حــال ،گفتنــی اســت کــه کلیــۀ مطالــب ارســالی بــه
شــمارهتلفن همراهــی کــه از آنجــا ارســال شــده ،ضمیمــه میشــود.این بــه
نوبــۀ خــود رونــد راســتیآزمایی را تــا حــدود زیــادی تســریع میکنــد ،زیــرا
شــما میتوانیــد بــه طــور مســتقیم بــه فرســتنده پاســخ دهیــد تــا بــا پرســیدن
ســؤاالت بیشــتر یــا تمــاس مســتقیم بــا شــمارۀ فرســتنده ،رویدادهــا را ردیابــی
کنید.
برخــاف ســایر شــبکههای اجتماعــی ســنتی کــه اســتفاده از آنهــا معمــوالً
منجــر بــه تاخیــر در دریافــت پاســخ از منبــع هنــگام پرســش از محتــوای
ارســالی میشــود ،اســتفاده از واتـساپ ایــن مشــکل را تــا حــد زیــادی کاهــش
داده است.
بــرای اطمینــان از موقعیــت جغرافیایــی کاربــران میتــوان بــا اســتفاده از کلیــد
پیوســت موجــود در گزینههــای ارســال پیــام ،مــکان آنهــا را مشــخص کــرد.
ایــن روشــی بســیار مفیــد بــرای بررســی قابلیــت مطمئنبــودن منبــع
ارســالکنندۀ محتواســت .شــمارهتلفن همــراه کاربــر نیــز کلیــدی مهــم
محســوب میشــود؛ زیــرا کــد بینالمللــی در صحیحبــودن و ارزیابــی محتــوای
ارسالی به شما کمک میکند.
چگونه یک کاربر میتواند محتوا ،شماره تماس یا موقعیت خود را ارسال
کند؟
 .1گفتگو را با یک فرد یا گروه شروع کنید؛
 .2روی نمــادی کــه شــبیه گیــرۀ کاغــذ اســت (در اندرویــد یــا وینــدوز) یــا
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نماد فلش (در گوشیهای آیفون) کلیک کنید؛
 .3نوع محتوایی را که میخواهید ارسال کنید ،انتخاب کنید.
برای اطالعات بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه کنید:
https://www.whatsapp.com/faq/ar/wp/23711096

عــاوه بــر نقــش اثبــات شــدهاش در برخــورد بــا محتوایــی کــه کاربــران تولیــد
میکننــد ،در میــان تیمهــای خبــری ،واتــساپ بــه عنــوان ابــزاری کــه
روزنامهنــگاران و خبرنــگاران در ســاخت و تقویــت شــبکۀ ارتباطــی خــود از آن
استفاده میکنند ،بسیار کارآمد است.
ایــن کار بــه آنهــا ،ایــن امــکان را میدهــد کــه بــه توصیههــا ،اطالعــات و
درخواســتهای جمعســپاری ( )crowdsourcingو همچنیــن روایتهــای
خبری اختصاصی دست پیدا کنند.
اســتفاده از ایــن برنامــه همچنیــن میتوانــد عــاوه بــر حضــور حرفــهای
خبرنــگاران و روزنامهنــگاران در توییتــر و فیســبوک ،یــک ابــزار اضافــی کیفــی
برای آنها باشد.
یــک روزنامهنــگار متخصــص در یــک زمینــۀ خــاص میتوانــد فهرســتی در
وات ـساپ ایجــاد کنــد (یــک فهرســت میتوانــد حداکثــر  256نــام را در خــود
جــای دهــد) کــه شــامل شــمارهتماس افــراد اصلــی ،کارشناســان و
«تاثیرگذاران» در زمینۀ موردنظر باشد.
روزنامهنــگار از ایــن فهرســت بــرای ارســال لینکهــای اخبــار منتشرشــدۀ
خــود اســتفاده میکنــد و همچنیــن میتوانــد از طریــق آن درخواســت کمــک
کنــد تــا اطالعــات مربــوط بــه اخبــاری را کــه در حــال تهیــۀ آن اســت ،بــه
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دســت بیــاورد و بــه ســرعت بــه بــه پاســخهایی دســت یابــد کــه باعــث
میشوند بتواند در وقت و انرژیاش صرفهجویی کند.
افــزودن مخاطبــان منتخــب بــه گــروه واتــساپ گزینــۀ جایگزینــی بــرای
فراینــد جمعســپاری ،جمــعآوری ایدههــا و گســترش آنهاســت بهگونــهای
کــه هــر فــرد عضــو گــروه میتوانــد نظــرات و پسـتهای دیگــر اعضــای گــروه
را ببینــد .الزم اســت مطمئــن شــویم کــه هیــچ یــک از آنهــا بــه اینکــه دیگران
شمارهتلفنشان 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 برنامـهای مســتقل تبدیــل شــد ،بنابرایــن ایجــاد حســاب کاربــری فیســبوک
مســنجر بــدون نیــاز بــه پیونــددادن آن بــه یــک حســاب اصلــی فیســبوک
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
ثبتنــام ،تعــداد کاربــران از  800میلیــون کاربــر فعــال در هــر مــاه فراتــر
رفــت .برنامــۀ فیســبوک مســنجر در فهرســت بزرگتریــن برنامههــای چــت در
جهــان ،پــس از واتـساپ ،در رتبــۀ دوم قــرار دارد .برخــاف واتـساپ ،برنامــۀ
فیســبوک مســنجر بازارهــای کشــورهای پیشــرفتۀ جهــان ،بــه ویــژه ایــاالت
متحده ،انگلیس ،اروپای غربی و استرالیا را درنوردیده است.
اگــر در یــک مؤسســه خبــری کار میکنیــد ،بــدون شــک صفحــهای خــاص
بــرای آن در فیســبوک وجــود دارد .ایــن صفحــه میتوانــد واقعـاً مفیــد باشــد،
بــه ویــژه در زمینــۀ اســتفاده از فیســبوک مســنجر بــرای تعامــل بــا مخاطبــان،
زیــرا بیشــتر آنهــا از طریــق صفحــۀ فیســبوک بــا ایــن مؤسســه در ارتبــاط
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هستند.
هنگامــی کــه کاربــر روی کلمــۀ «پیــام» ( )Messageدر صفحــۀ فیســبوک
کلیــک میکنــد ،پنجــرهای در برنامــۀ مســنجر در تلفــن هوشــمند او ظاهــر
میشــود .ایــن موضــوع کاربــر را قــادر میســازد ،عــاوه بــر گرفتــن عکسهــای
جدیــد و ضبــط فایلهــای فیلمــی و پیامهــای صوتــی ،عکــس و فایلهــای
فیلمی نیز ارسال کند.
برخــاف واتـساپ ،محتــوای ارســالی در فیســبوک مســنجر به شــمارۀ شــخص
ارســال کننــدۀ آن مرتبــط نمیشــود؛ بلکــه در اطالعــات عمومـیای کــه فقــط
در پروفایــل شــخصی او وجــود دارد ،مشــاهده میشــود .هویــت فرســتنده از
طریــق پروفایلــش  ،ماننــد نــام ،موقعیــت مکانــی و تاریــخ پسـتهای قبلــی او
قابل راستیآزمایی است.
الزم اســت در اینجــا بــه پیشــرفتهای اخیــر در زمینــۀ مدیریــت محتوایــی کــه
کاربــران مســنجر ارســال میکننــد ،اشــاره کنیــم .اخیــرا ً مدیریــت پیامهــای
شــخصی از طریــق سیســتمی پیچیدهتــر امــکان پذیــر شــده کــه شــامل ایــن
موارد است:
شناسایی پیامهای شخصی مهم؛
شناسایی هرزنامهها ()Spam؛
مسدود کردن برخی از کاربران از مشاهدۀ صفحه؛
بایگانی پیامها؛
افزودن کلمات کلیدی برای مدیریت تاریخچۀ گفتگو؛
افزودن یادداشت به گفتگوها برای ردیابی آنها (برای مدیران گروه).
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اسنپچت
ســازمانهای خبــری در پلتفــرم  Discoverهنــوز از برنامــۀ اســنپچت
اســتفاده میکننــد .ایــن برنامــه بولتنهــای دیجیتالــی را بــرای مخاطبــان
هزارۀ کنونی در نظر گرفته است.
اســنپچت یــک وســیلۀ ارتباطــی یکطرفــه اســت کــه در آن کاربــران
میتواننــد محتــوا را مشــاهده کننــد و بــه اشــتراک بگذارنــد امــا نمیتواننــد
مستقیماً پاسخ دهند یا محتوای خود را ارسال کنند.
وقتــی ســازمانهای خبــری ســعی کردنــد کاربــران اســنپچت را مشــترک
خــود کننــد ،ایــن فراینــد از ایجــاد حســاب کاربــری عــادی فراتــر نمیرفــت .در
نتیجــه ،کاربــران اســنپچت کــه ایــن حســابها را دنبــال میکردنــد یــا نــام
کاربــری آنهــا را میدانســتند ،میتوانســتند اقــدام بــه واکنــش و پیامهــای
متنی یا هرگونه محتوای دیگری را دوباره ارسال کنند.
اســنپچت یکــی از برنامههایــی شــناخته میشــود کــه بــه طــور خــودکار
پیامهــا را حــذف میکنــد .از ایــن رو ،ذخیــرۀ محتوایــی کــه بــرای شــما ارســال
میشــود ،دشــوار اســت .در هــر صــورت ،کاربــر میتوانــد بــا گرفتــن عکــس از
صفحۀ گفتگوها یا عکسها ،آنها را در تلفن خود ذخیره کند.
بارگــذاری فایلهــای فیلمــی بــا اســتفاده از برنامههــای دیگــر امــکان پذیــر
اســت امــا اغلــب ایــن برنامههــا سیاســت اســتفاده از اســنپچت را نقــض
میکننــد .داســتانهای زنــده ،یــا آنچــه  Live Storiesنامیــده میشــود،
بســیار مــورد توجــه کاربــران قــرار گرفتــه اســت و از جملــه مطالــب به اشــتراک
گذاشــته شــدهای هســتند کــه در دســتۀ محتــوای تولیــدی کاربران شــبکههای
اجتماعــی در مکانهــا یــا در رویدادهــای خــاص قــرار میگیرنــد .اســنپچت
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بــه ســازمانهای خبــری اجــازۀ اســتفادۀ مجــدد از ایــن مطالــب را بــه روشــی
انحصاری داده است.
درمــورد ســازمانهای خبــری کــه از طریــق ویژگــی  Discoverبــا اســنپچت
قــرارداد رســمی بســتهاند ،اســتفاده از الیــو اســتوریها بــرای آنهــا آســان
است به شرط اینکه منبع آن اسنپچت ذکر شود.
تلگرام
تلگــرام یــک برنامــۀ پیامرســان اســت کــه اهمیتــی ویــژه بــرای ســرعت و
امنیــت قائــل اســت .ایــن برنامــه را بــرادران دوروف کــه بنیانگــذاران شــبکۀ
اجتماعی روسی «وی کی» نیز هستند ،ایجاد کردهاند.
ایــن شــرکت بــه عرضــۀ آنچــه آن را برنام ـهای کام ـ ً
ا امــن توصیــف میکنــد،
میبالــد .ایــن اپلیکیشــن بــا کــد  APIبــا منبــع کام ـ ً
ا بــاز کــه بــه توســعه
دهنــدگان ایــن امــکان را میدهــد نســخۀ خــاص خــود از برنامــه را ایجــاد
کنند ،عرضه میشود.
تلگــرام تقریب ـاً ماهانــه  60میلیــون کاربــر فعــال جــذب میکنــد کــه بســیار
کمتــر از کاربــران واتـساپ و فیســبوک مســنجر اســت .بــا ایــن حــال ،پایــگاه
اصلــی کاربــری آن در نقاطــی از جهــان متمرکــز اســت کــه بــا نگرانیهــای
امنیتــی ،ماننــد ســرویسهای امنیتــی و نظــارت حکومتــی ،روبهروســت.
بنابرایــن جــای تعجــب نــدارد کــه تلگــرام پرکاربردتریــن پیامرســانه در
کشوری مثل ایران است.
آنچــه ایــن پیامرســان را بیــش از همــه متمایــز میکنــد ،تعــدد سیســتم
عاملهــای آن اســت .از تلگــرام عمدت ـاً در قالــب اپلیکیشــن موبایلــی اســتفاده
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میشــود ،امــا دارای نســخۀ ویــژۀ دســکتاپ و وب نیــز هســت و همیــن موضــوع
آن را بــه برنام ـهای مناســب بــرای انــواع مختلــف دســتگاهها تبدیــل میکنــد.
افــراد میتواننــد یــک کاربــر تلگــرام را از راههــای مختلــف بیابنــد .مثــ ً
ا
میتوانیــد مســتقیماً بــا افــرادی از فهرســت شــمارههای تلفــن همــراه خــود
کــه دارای تلگــرام هســتند ارتبــاط برقــرار کنیــد .همچنیــن میتوانیــد یــک
اســم بــرای حســاب کاربــری خــود در تلگــرام انتخــاب کنیــد کــه از طریــق ایــن
اســم دیگــران میتواننــد شــما را در تلگــرام جســتجو و بــرای شــما پیــام
ارســال کننــد ،حتــی اگــر شــمارۀ تلفــن شــما را نداشــته باشــند .همیــن
موضــوع امکانــی خــاص بــرای ســازمانهای خبــری فراهــم کــرده اســت تــا بــه
جــای اســتفاده از یــک شــمارهتماس طوالنــی فقــط از نــام کوتــاه در تلگــرام
استفاده کنند.
تلگــرام همچنیــن دارای خاصیــت رمزگــذاری گفتگوهــا میــان کاربــران در
زمــان اســتفاده از حالــت گفتگــوی محرمانــه  Secret Chatsاســت .گفتنــی
اســت کــه از ایــن ویژگــی در کانالهــای پخــش نمیتــوان اســتفاده کــرد.
تلگرام این ویژگی را به شرح زیر توضیح میدهد:
ویژگــی گفتگــوی محرمانــه بــه افــرادی کــه بــه دنبــال ســطح باالتــری از حریــم
خصوصــی و محرمانهبــودن هســتند ،عرضــه میشــود .تمــام پیامهــای
ارســالی در ایــن گفتگــو بــا رمزگــذاری کامــل بیــن طرفیــن محافظــت
میشــوند ،بــه ایــن معنــی کــه فقــط فرســتنده و گیرنــده میتواننــد پیامهــای
ردوبدلشــده میــان خــود را بخواننــد و هیچکــس دیگــری نمیتوانــد گفتگــو را
رمزگشــایی کنــد ،حتــی تیــم کاری تلگــرام .پیامهــا همچنیــن قابــل ارســال
نیســتند و هنگامــی کــه پیامــی را کــه در گفتگــو ارســال شــده حــذف میکنیــد
یــک دســتور بــه طــرف دیگــر گفتگــو ارســال میشــود تــا ایــن پیــام را حــذف
کنــد .همچنیــن میتوانیــد مــدت زمانــی مشــخص را تعییــن کنیــد کــه پــس
از آن پیامهــا ،عکسهــا و فیلمهــای شــما بــه طــور خــودکار پــس از اینکــه
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دریافــت کننــده آنهــا را بــاز کــرد و خوانــد حــذف شــوند و بدیــن ترتیــب پیــام
از دســتگاه شــما و دســتگاه دریافــت کننــده حــذف میشــود .گفتنــی اســت
کــه تمــام گفتگوهــای محرمانــۀ تلگــرام مربــوط بــه دســتگاههایی اســت کــه از
طریــق آنهــا پیــام ردوبــدل میشــود و بخشــی از ســرور ابــری تلگــرام
( )Telegram cloudنیســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه دیگــران جــز از
طریــق دســتگاه استفادهشــده بــرای گفتگــو نمیتواننــد بــه ایــن گفتگوهــا
دسترسی پیدا کنند.
گفتگــوی محرمانــۀ تلگــرام ابــزاری مفیــد بــرای ســازمانهای خبــری یــا
روزنامهنگارانــی اســت کــه مایــل بــه ارســال یــا دریافــت پیــام یــا هرگونــه
محتــوای دیجیتــال در مناطــق پرخطــر دنیــا از کاربرانــی هســتند کــه
نمیخواهند نامشان فاش شود.
ویچت
ایــن برنامــه در ســال  2011بــا نــام  Weixinدر چیــن راهانــدازی شــد و متعلــق
بــه یــک شــرکت چینــی بــه نــام  Tencentاســت و دامنــۀ خــود را از طریــق
یــک نســخۀ جهانــی گســترش و مناطــق دیگــر در سراســر جهــان را پوشــش
داده اســت .ایــن برنامــه ماهانــه  600میلیــون کاربــر فعــال جــذب میکنــد کــه
بیشــتر آنهــا از داخــل چیــن هســتند .ایجــاد یــک حســاب رســمی در ویچــت
بــرای یــک ســازمان نیــاز بــه پــر کــردن فرمــی خــاص دارد .همچنیــن هــر
شخص میتواند یک حساب کاربری عادی در آن ایجاد کند.
گفتنــی اســت کــه ویچــت در دو نســخۀ مختلــف عرضــه میشــود ،نســخۀ
اول بــرای کاربــران داخــل چیــن اســت (  ) Weixinو نســخۀ دوم بــرای افــرادی
که خارج از چین هستند.
اگرچــه ســازمانهای خبــری توانایــی ایجــاد حســاب کاربــری در برنامــۀ
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پیشــنهادی بــرای کشــورهای خــارج از مرزهــای چیــن را دارنــد ،ایجــاد حســاب
کاربــری در برنامــۀ پیشــنهادی بــرای خــود چیــن ،مراحــل کار پیچیدهتــری
دارد .در ایــن حالــت ،مراحــل ثبتنــام دیگــری بایــد طــی شــود کــه نیــاز بــه
عرضــۀ نــام یــک شــخص مقیــم در چیــن و آدرس و مشــخصات محــل اقامــت
او دارد.
برنامــۀ ویچــت تابــع قوانیــن و مقــررات چیــن اســت کــه بهدلیــل مقــررات
مربــوط بــه سانســور امــکان حضــور فعــال ایــن برنامــه در داخــل چیــن بــرای
سازمانهای خبری خارجی دشوار است.
بــر اســاس تخمینهـــا ،حــدود  100میلیــون کاربــر ویچــت در خــارج از
مرزهــای چیــن وجــود دارنــد و بیشــتر آنهــا مهاجــران چینــی هســتند .ایــن
کاربــران میتواننــد از طریــق حســابهای ویچــت مخصــوص کاربــران داخــل
چیــن بــا دوســتان و خانــوادۀ خــود ارتبــاط برقــرار کننــد .بنابرایــن ویچــت
میتواند ابزار ارتباطی خوبی برای سازمانهای خبری نیز فراهم کند.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن شــرکت تصمیــم گرفتــه گســترش خــود را در
کشــورهای غربــی بــا همیــن نــام محــدود کنــد .همانطــور کــه ســهام برنامــۀ
گفتگــوی کیــک را خریــداری کــرده کــه در میــان مــردم ایــاالت متحــده و
کانــادا بســیار محبــوب اســت و همچنیــن بــر امــکان بازاریابــی در کشــورهای
افریقایی نیز متمرکز شده است.
ایــن برنامــه بــه عنــوان بســتری بــرای دنبالکــردن اخبــار ،موردتوجــه
ســازمانهای خبریــای اســت کــه میخواهنــد دامنــۀ خــود را در آنجــا گســترش
دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،ویچــت ممکــن اســت در جــذب محتوایــی کــه کاربران
تولیــد میکننــد ،هماننــد ایســتگاه رادیویــی دیجیتــال كليـــف ســـنترال ،کــه
این کار را در آفریقای جنوبی آغاز کرده ،نقش داشته باشد.
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كليـــف ســـنترال در ســال  2014برای راهاندازی اولین ایســتگاه رادیویی رســمی
جهــان در بســتر برنامــۀ چــت بــا ایــن نرمافــزار همــکاری کــرد .ایــن ایســتگاه
رادیویــی مبتنــی بــر ویچــت کاربــران را قــادر میســازد ،عــاوه بــر برنامههــای
درخواســتی ،بــه برنامههــای رادیویــی زنــده گــوش دهنــد .ایــن ایســتگاه رادیویی
همچنیــن کانــال را بهصــورت روزانــه از طریــق پخــش مطالــب جدیــد ،بــه روز
میکنــد .عــاوه بــر آن ،امــکان ارتبــاط مســتقیم بــا گوینــدگان و تنظیــم
کنندگان موسیقی را برای مخاطبان فراهم میکند.
در داخــل اســتودیوی پخــش زنــده یــک اتــاق کنتــرل خــاص ویچــت وجــود
دارد کــه در آن میتــوان پیامهــا را مســتقیماً بهصــورت 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 ارزانتــر را عرضــه
میکنــد کــه بــه مخاطبــان امــکان میدهــد بــه موضوعــات مختلــف واکنــش
نشــان دهنــد و پیامهــا و عکسهــای خــود را ارســال کننــد .ایــن کانــال بیــش
از  140،000مشــترک دارد کــه ایــن موضــوع آن را بــه یکــی از کانالهــای
تعاملــی بســیار برجســتۀ دیجیتالــی تبدیــل میکنــد .ایــن یکــی از نمونــه
ابزارهایــی اســت کــه از طریــق آن ســازمانهای رســانهای میتواننــد
اعتبارشــان را افزایــش دهنــد و تعامــل مخاطبــان بــا خــود را بــه روشــی
متناســب بــا ماهیــت رونــد کار در اتــاق خبــر یــا اســتودیو بیشــتر کننــد.
هماننــد ســایر برنامههــای گفتگــوی دیگــر ،ویچــت اجــازه میدهــد
پیامهــای متنــی و همچنیــن چندرســانهای ارســال شــود .ایــن برنامــه
همچنیــن یــک رابــط برنامهنویســی اپلیکیشــنهای رســمی ( ) APIفراهــم
میکنــد کــه توســعه دهنــدگان را قــادر میســازد پنلهــای کنتــرل و
خدمــات بیشــتری را بــه ایــن برنامــه ،متناســب بــا تمــام نیازهــای خــاص،
اضافه کنند.
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وایرچت و برنامههای گفتگوی گمنام
در طــی اعتراضاتــی کــه در ســال  2014در هنــگ کنــگ آغــاز شــد ،وایرچــت
بهشــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت و عناویــن روزنامههــا را بــه عنــوان
محبوبتریــن برنامــه در میــان بســیاری از معترضــان بــه دســت آورد .ایــن
برنامــه کــه شــرکت «اپــن گاردن» آن را ایجــاد کــرده اســت ،بــا ســایر
برنامههــای گفتگویــی کــه بــه اتصــال اینترنــت وابســته هســتند ،تفــاوت دارد.
ایــن برنامــه بــه ایــن دلیــل برنامـهای متفــاوت و متمایــز اســت کــه بر ســرویس
ارتباطــی بلوتــوث و آنتنهــای رادیویــی تلفنهــای همــراه تکیــه دارد بــه
نحــوی کــه شــبکهای بــه هــم پیوســته از افــراد در یــک منطقــه ایجــاد میکنــد
کــه افــراد را قــادر میســازد بیــن تلفنهــای همــراه و فرســتندهها ارتبــاط
برقــرار کننــد .بنابرایــن جــای تعجــب نــدارد کــه دههــا هــزار کاربــر در جریــان
اعتراضات هنگکنگ این برنامه را نصب کردند.
برخــاف شــبکههای تلفــن همــراه کــه بــا افزایــش تعــداد کاربــران تحــت
فشــار قــرار میگیرنــد ،قــدرت و انعطافپذیــری شــبکۀ و ایرچــت بــا افزایــش
تعــداد کاربــران افزایــش مییابــد .شــبکۀ وایرچــت تخمیــن میزنــد کــه فقــط
پنــج درصــد از جمعیــت یــک شــهر قــادر بــه ایجــاد یــک شــبکۀ کامل هســتند
کــه تمــام نقــاط شــهر را پوشــش دهــد و کام ـ ً
ا از همــۀ شــرکتهای تلفــن
همراه و شبکههای دادۀ موجود مستقل باشد.
بــا وجــود ایــن ،اســتفاده از برنامــۀ وایرچــت در رونــد جمـعآوری محتوایــی کــه
کاربــران تولیــد میکننــد ،خالــی از چالــش نیســت و شــاید از مهمتریــن ایــن
چالشهــا امــکان انتخــاب بیــن ایجــاد نــام کاربــری یــا اســتفاده از برنامــه بــه
عنــوان یــک شــخص ناشــناس باشــد .ایــن بــدان معناســت کــه ردیابــی منبــع
ارســال کننــدۀ محتــوا بهدلیــل نبــود مشــخصات مربــوط بــه او ماننــد آدرس
ایمیل یا شمارهتلفن دشوار است.
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اخیــرا ً برنامــۀ وایرچــت  ،همچــون توییتــر ،امــکان گفتگــوی مســتقیم را فراهــم
کــرده اســت ،بهگونــهای کــه گفتگوهــای خصوصــی بیــن دو فــرد را در برنامــه
امــکان پذیــر میکنــد کــه بــرای اســتفاده از آن فاصلــۀ دو فــرد نبایــد از  200فــوت
(تقریبـاً  60متــر) بیشــتر باشــد و ایــن مســافت بــا بزرگتــر شــدن منطقــۀ تحــت
پوشــش شــبکۀ بــه هــم پیوســته بــه تدریــج افزایــش مییابــد .قبــل از فراهــم
شدن این سرویس ،وایرچت فقط امکان گفتگوهای عمومی را دارا بود.
وایرچــت تجربــۀ کاربــران خــود در اســتفاده از ایــن برنامــه را اینگونــه شــرح
میدهــد :ایــن نرمافــزار بــر اســاس مبنــای اتــاق گفتگــو کار میکنــد .شــما
میتوانیــد یــک اتــاق گفتگــو بــه نــام مدرســه ،مؤسســه یــا هــر ســازمان
غیردولتــی ،رویــداد یــا کنفرانــس خــود ایجــاد کنیــد .تعــداد اعضــای اتــاق
چــت ( )chatroomsمیتوانــد خیلــی ســریع افزایــش یابــد :شــما میتوانیــد
همزمــان بــه دههــا هــزار نفــر بپیوندیــد .هنگامــی کــه تلفــن شــما بــه اینترنــت
متصــل اســت اتاقهــای گفتگــو بــه مکانهایــی تبدیــل میشــوند کــه از
طریــق آنهــا میتوانیــد مســتقیماً بــا کاربــران در سراســر جهــان گفتگــو
کنیــد .هــر شــخصی میتوانــد بــرای هرکســی کــه بخواهــد ،مســتقیماً پیــام و
عکــس ارســال و مبادلــه کنــد .آنچــه در واقــع ایــن برنامــه را متمایــز میکنــد
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 میتــوان بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر در جمـعآوری اخبــار در زمــان
وقــوع بالیــای طبیعــی و بحرانهــای بــزرگ کــه ممکــن اســت منجــر بــه
آسیب جزئی یا گسترده به زیرساختهای ارتباطی شود ،استفاده کرد.
آژانسهــای امــدادی بینالمللــی نیــز ســعی کردهانــد از مزایــای وایرچــت در
شــرایط اضطــراری اســتفاده کننــد .ایــن نرمافــزار یــک وســیلۀ ارتباطــی مؤثــر
بــرای تیمهــای خبــری اســت کــه در منطق ـهای واحــد امــا در نقاطــی مختلــف
مســتقر میشــوند ،بــه طــوری کــه اعضــای آن در تمــاس بــا یکدیگــر باشــند و
بتواننــد فعالیتهــا را بــا یکدیگــر هماهنــگ کنند .عــاوه بر ایــن ،امکان دسترســی
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همــۀ افــراد در یــک شــبکه بــه اینترنــت در صــورت اتصــال فقــط یکــی از آنهــا
بــه اینترنــت ،از دیگــر مزایــای ایــن برنامــه اســت ،بــه ایــن معنــی کــه هــر پیامی
کــه در اتــاق گفتگــو ارســال میشــود ،در سراســر جهــان قابــل مشــاهده اســت.
مزایــای برنامــۀ وایرچــت اخیــرا ً ارتقــا داده شــده بــه طــوری کــه امــکان انتشــار
تصاویــر را نیــز فراهــم کــرده اســت ،بنابرایــن امکان بیشــتری بــرای ســازمانهای
خبــریای فراهــم کــرده کــه ممکــن اســت بخواهنــد از آن بــه عنــوان ابــزاری
برای جمعآوری محتوای تولیدی کاربران استفاده کنند.
حفــظ حریــم خصوصــی و ناشــناس مانــدن فقــط موردتوجــه افــرادی نیســت
کــه در کشــورهایی زندگــی میکننــد کــه دچــار اعمــال سانســور هســتند،
بلکــه موضوعــی جــذاب بــرای کاربــران جــوان در کشــورهای غربــی هم هســت.
بــه طــور مثــال برنامــۀ  Yik Yakنیــز کــه همچــون وایرچــت از فنــاوری
پیامهــای ناشــناس اســتفاده میکنــد ،در یــک بــازۀ زمانــی مشــخص بــا
محبوبیتی گسترده در داخل و اطراف دانشگاهها روبهرو شد.
ویژگــی یــا فنــاوری پیامهــای ناشــناس ممکــن اســت از نظــر روزنامهنــگاری دارای
ارزش باشــد زیــرا بخــش خبــری بــا همــکاری  Yik Yakاز کاربــران ایــن برنامــه در
انگلســتان ،کــه بیشــتر آنهــا از نســل هــزاره هســتند ،بــه مناســبت هفتۀ ســامت
روانــی درخواســت کــرد تجربههــای خــود پیرامــون مســائل ســامت روانــی را بــا
دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد و از آنجــا کــه تمــام آنچــه منتشــر میشــود از طرف
شــخص ناشــناس میمانــد تمایــل کاربــران بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ماجراهای
خصوصیشان بیشتر از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای دیگر بود.
ویژگــی رایدهــــی مثبتــی (  ) up-votingFeatureکــه ایــن برنامــه داشــت،
امــکان مشــاهدۀ نظــرات بــا بیشــترین رای بــود .بیبیســی ایــن نظــرات را بعــدا ً
روی آنتــن گذاشــت و بــه عمــق گزارشهــا و خبرهــای خــود افــزود و در نتیجــه
توانست از این ویژگی برای ارتباط بهتر خود با مخاطبان استفاده کند.
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نتیجهگیری
برنامههــای گفتگــوی زیــادی وجــود دارنــد کــه مجموعــهای از ویژگیهــای
مختلــف را دارا هســتند و هرازگاهــی پدیــد میآینــد .ایــن فصــل بــه همــۀ
برنامههــای معــروف گفتگــو ،بــرای مثــال وایبــر و الیــن نپرداخــت ،امــا
برنامههایــی بــا ویژگیهــا و امکانــات مشــابه ایــن دو را تــا حــد زیــادی معرفــی
کــرد .بــرای اطمینــان از موفقیــت در جمـعآوری اخبــار و راســتیآزمایی منابــع
محتــوای ارســالی الزم اســت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت مطلبــی کــه روزنامهنگار
درباره آن تحقیق میکند ،از مناسبترین بستر استفاده شود.
آنچــه بیشــتر برنامههــای گفتگــو را از هــم متمایــز میکنــد ،ســیطرۀ
جغرافیایــی آنهــا در برخــی مناطــق اســت ،ماننــد ویچــت کــه در چیــن و
تلگــرام کــه در ایــران و واتــساپ کــه در هنــد و فیســبوک مســنجر کــه در
آمریــکا کاربــران بیشــتری را بــه خــود جلــب میکننــد .بســته بــه ماهیــت و
ســاختار رویدادهایــی کــه بــه وقــوع میپیوندنــد ،انتخــاب بســتر و برنامــۀ
نامناســب باعــث اتــاف وقــت و انــرژی میشــود .درجــۀ قابلیــت اطمینــان و
توانایــی راســتیآزمایی دادههــا و اطالعــات از منابــع آنهــا از یــک برنامــه بــه
برنامــۀ دیگــر متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال ،واتـساپ یکــی از برنامههــای
موجــود بــرای هــر کاربــر تلفــن هوشــمند اســت در حالــی کــه  Yik Yakبــا
پنهانکــردن هویــت کاربــر بــرای ارســال پیــام مســتقیم بــه کاربــر دیگــر
متفــاوت بــا واتـساپ عمــل میکنــد ،بــا ایــن حــال راهــی مطمئــن بــرای بــه
دســت آوردن اخبــار یــا رویدادهــای «واقعــی» فراهــم میکنــد .در اینجــا الزم
اســت بــار دیگــر بــه نقــش مهــم هشــیاری روزنامهنــگار در کنــار اســتفاده از
ابزارهــای راســتیآزمایی محتــوای ارســالی کاربــران اشــاره کنیــم .بــا توســعه و
رشــد مــداوم برنامههــا و بســترهای گفتگــو ،بــدون شــک ایــن برنامههــا در
آینــده بــه ابــزاری مهــم بــرای انتقــال اخبــار و افزایــش تعامــل مخاطبــان
تبدیل خواهند شد.
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جستجوی روایت:

با کدام شبکۀ اجتماعی و در کدام کشور؟

احمد الشيخ

جســتجوی مناس ـبترین شــبکۀ اجتماعــی بــرای یافتــن اطالعــات مربــوط بــه
روایــت خبــری ،مهمتریــن تصمیمــی اســت کــه هــر روزنامهنــگار در شــبکههای
اجتماعــی بایــد اتخــاذ کنــد .آیــا بــه توییتــر مراجعــه کنــم؟ یــا بهتــر اســت بیــن
صفحــات فیســبوک بچرخــم؟ یــا شــاید اینســتاگرام برایــم بهتــر باشــد؟
روزنامهنــگاران ایــن ســؤاالت مهــم را از خــود میپرســند ،بــه ویــژه هنگامــی
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 شــبکههای
اجتماعی در هر کشور بیشترین استفاده را دارند.
دانســتن ایــن مســئله بــه یــک روزنامهنــگار کمــک میکنــد تــا بــه ســرعت
بــه روایتــی کــه در جســتجوی آن اســت برســد و ایــن ســبب میشــود ســرعت
وی در بــه دســت آوردن محتــوای معتبــر ســریعتر از رقیبانــش باشــد .درســت
اســت کــه بســته بــه اولویتهــــای کاربــران مختلــف ،مطالــب جدیــد در همــۀ
شــبکههای اجتماعــی وجــود دارنــد ،امــا عاقالنهتریــن و کارآمدتریــن گزینــه
مراجعه به محبوبترین شبکۀ اجتماعی در یک کشور است.
عــادل محمــد ،قبــل از اینکــه بــه عنــوان مدیــر روابطعمومــی ایــن ســایت
کار کنــد ،در ســایت گلوبـــال ويســـس کار میکــرد و وبالگنویســی در
مصر بود.
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در مصاحبــهای ،بــا محمــد درمــورد مهمتریــن موضوعــات و چالشهــای
روزنامهنگارانــی کــه از شــبکههای مختلــف اجتماعــی در منطقــه اســتفاده
میکننــد ،صحبــت کردیــم .وی برخــی از ایــن مشــکالت را بــه مــا معرفــی
میکنــد و بــه مــا نشــان میدهــد کــه روزنامهنــگاران بایــد دربــارۀ چــه
چیــزی فکــر کننــد .بعــد از آن شــرحی از گــزارش ســال  2015شــبکههای
اجتماعــی در جهــان عــرب میآوریــم کــه بــر مشــکالت و توصیههــای
مورداشارۀ محمد تاکید دارد.
پــس از وقــوع حــوادث بهــار عربــی در منطقــه در ســال  ،2011همــه در
خاورمیانــه توجــه بیشــتری بــه شــبکههای اجتماعــی کردنــد .بــرای همــه
نفــوذ زیــادی کــه ایــن شــبکهها دارنــد مشــخص شــد ،مخصوص ـاً اینکــه ایــن
شبکهها به بسیج مردم و سازماندهی اعتراضات کمک کردند.
منطقه
خاورمیانه

جمعیت
)میلیون(

کاربران فعال
اینترنت
(میلیون)

کاربران فعال
اینترنت
(درصد)

کاربران فعال
شبکههای اجتماعی
(میلیون)

کاربران فعال
شبکههای اجتماعی
(درصد)

242

128

 53درصد

63

 26درصد

پیــش از آن مشــهورترین بســتر انتشــار مطالــب ،وبالگهــا بودنــد .وبالگنویســان
بــر ایــن حــوزه تســلط داشــتند و افــراد کمــی (بــه گفتــۀ برخــی از آنهــا) در
ایــن شــبکهها یکدیگــر را میشــناختند و بــرای مالقــات بــا همدیگــر از توییتــر
استفاده میکردند.
همچنیــن عــدۀ کمــی از امــکان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی در زمینــۀ
پدیدهای که بعدا ً با عنوان «شهروندخبرنگاری» شناخته شد ،آگاه بودند.
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مــن معتقــدم کــه درک و شــناخت مــا و روزنامهنــگاران از پلتفرمهــای مختلــف
بــه مــا کمــک میکنــد تــا تالشــمان را متمرکــز کنیــم و وقتــی بــه دنبــال
اخبــار مهــم میگردیــم ،یــا گزارشهایــی را بــر اســاس آنچــه مــردم درمــورد
یــک موضــوع در اینترنــت میگوینــد ،تهیــه میکنیــم ،در وقتمــان
صرفهجویی شود.
آمــار ذکرشــده در گــزارش وي آر سوشـــال (  ) We Are Socialکــه در ســال
 2016منتشــر شــده اســت بــه برخــی از دادههایــی کــه ایــن موضــوع را تاییــد
29
میکنند ،اشاره میکند.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه نیمــی از جمعیــت خاورمیانــه ( 53درصــد)
کاربــران فعــال اینترنــت و نزدیــک بــه یکچهــارم جمعیــت ( 26درصــد)،
کاربران فعال شبکههای اجتماعی هستند.
ایــن بــدان معناســت کــه اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی بــه منبــع اصلــی
اطالعــات هــر روزنامهنــگار در منطقــه تبدیــل شــدهاند .ازای ـنرو ،مهارتهــای
اینترنتی برای هر روزنامهنگار به نیازی اساسی تبدیل شده است.
گــزارش شــبکههای اجتماعــی عربــی در ســال  30 2015نتایجــی مشــابه را
نشــان میدهــد .طبــق ایــن گــزارش ،تقریب ـاً یکچهــارم کاربــران اینترنــت در
جهــان عــرب در شــبکههای اجتماعــی فعــال هســتند .در اینجــا الزم بــه ذکــر
اســت کــه بهدلیــل اختــاف زیــاد بیــن دو کشــور در منطقــه ،تعــداد کل در
ایــن گــزارش تــا حــدودی گمــراه کننــده اســت .بــه عنــوان مثــال 75 ،درصــد از
کاربــران اینترنــت در قطــر در شــبکههای اجتماعــی فعــال هســتند امــا ایــن
 .29گزارش وی آر سوشال به تاریخ  26ژانویه  2016که 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 میرسد.
بایــد یــادآور شــد کــه ایــن آمــار ،متغیرهــای جنســیت ،ســن و همچنیــن محــل
زندگــی (شــهر و روســتا) را در نظــر نمیگیــرد ،همچنیــن ســایر متغیرهایــی
هــم کــه میتواننــد اطالعــات جمعیتشــناختی افــراد عالقهمنــد بــه ایــن
شــبکهها را مشــخص کننــد ،نشــان نمیدهــد .ایــن آمــار همچنیــن
عالقهمندیهای رسانههای کاربران را نیز نشان نمیدهد.
ایــن اعــداد تاییدکننــدۀ نتایــج آمــاری منتشرشــده در ســایت Internet World

 Statsدر ســال  2016هســتند کــه نشــان میدهــد  26درصــد کاربــران
اینترنــت در شــبکههای اجتماعــی حســاب فعــال دارنــد .طبــق ایــن گــزارش،
زبــان عربــی چهارمیــن زبــان پرکاربــرد در اینترنــت اســت 31و میــزان دسترســی
بــه اینترنــت در پایــان ســال  2015در خاورمیانــه بــه  52.2درصــد رســیده کــه
32
بیش از میانگین جهانی یعنی  46.4درصد است.
برداشتهای مربوط به استفاده و شهرت شبکههای اجتماعی:
شرح گزارش شبکههای اجتماعی در کشورهای عربی
گــزارش شــبکههای اجتماعــی در کشــورهای عربــی در ســال 2015
مطالعــهای گســترده و جامــع اســت کــه رویکــرد کاربــران بــه شــبکههای
اجتماعــی و اســتفاده از ایــن شــبکهها و همچنیــن تاثیــر آنهــا بــر 18
کشــور عربــی  33را نشــان میدهــد .در ادامــه شــرح مهمتریــن یافتههــای
این مطالعه که موردتوجه روزنامهنگاران اســت بیان میشود.
.31
.32
.33

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm#links

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

161

برداشتها
برداشــت عمومــی از شــبکههای اجتماعــی در خاورمیانــه و شــمال افریقــا بــر
تاثیــرات مثبــت شــبکههای اجتماعــی بــر کیفیــت زندگــی افــراد و ســودآوری
مشاغل و تعامل دولت با مردم تاکید دارد.
بــا ایــن حــال ،برخــی ابــراز «عــدم اطمینــان بــه شــبکههای اجتماعــی»
کردنــد و بــه «تاثیــرات منفــی آن بــر فرهنــگ و ســــنتهای محلــی» اشــاره
کردنــد 44 .درصــد پاســخدهندگان نظرســنجی اظهــار داشــتند کــه بــه
شبکههای اجتماعی اعتماد دارند.
کاربرد
 67درصــد کاربــران اعــام کردنــد کــه از شــبکههای اجتماعــی بــرای پیگیــری
اخبار و رویدادهای روز استفاده میکنند.
 55درصــد از شــرکتکنندگان گفتنــد کــه از شــبکههای اجتماعــی بــرای
برقــراری ارتبــاط بــا آشــنایان خــود اســتفاده میکننــد و  12درصــد بــرای بــه
دسـتآوردن اطالعــات ،تماشــای فیلــم ،گــوشدادن به موســیقی و به اشـــتراک
گــذاری عکــس از آنهــا اســتفاده میکننــد 8 .درصــد گفتنــد بــرای گــذران
وقت از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
 52درصد کاربران در شب فعال هستند.
 25درصــد کاربــران  16تــا  30دقیقــه را بهصــورت مســتمر در یــک شــبکۀ
اجتماعی میگذرانند و  23درصد  5تا  15دقیقه وقت صرف میکنند.
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رایجترین شبکۀ اجتماعی
مــا نظــر عــادل محمــد را درمــورد اهمیــت اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی
مختلف در زمینۀ روزنامهنگاری جویا شدیم.
ســؤال :آیــا میتــوان بــه اهمیــت آشــنایی بــا پلتفرمهــای مختلــف شــبکههای
اجتماعــی بــرای روزنامهنــگاران اشــاره کــرد؟ چگونــه شــخص تصمیــم
میگیــرد کــه از توییتــر یــا فیســبوک اســتفاده کنــد؟ آیــا ایــن تصمیــم از
منطقهای به منطقۀ دیگر تغییر میکند؟
پاســخ :در بــاال توضیــح دادم کــه ماهیــت هــر پلتفــرم و ماهیــت مخاطبــان
حاضــر در آن پلتفــرم ،هریــک از آنهــا را از بقیــه متمایــز میکنــد .مثــ ً
ا
توییتــر معــروف اســت بــه اینکــه بــرای انتشــار اخبــار فــوری ،پیگیــری و
جســتجوی آنچــه مــردم درمــورد موضوعــات مختلــف از طریــق «هشــتگ» یــا
فهرســتهای کاربــران منتشــر میکننــد ،آســانتر اســت (بــه فصــل اول
مراجعــه کنیــد) .بــه عنــوان مثــال ،میتــوان گفــت کــه نــوع طراحــی ســایت
توییتــر ،خــود باعــث بازترشــدن آن بــرای عمــوم و البتــه روزنامهنــگاران
میشــود .توییتــر اولیــن مقصــد بــرای گرفتــن اخبــار فــوری اســت .فیســبوک
بــرای دوســتان و گروههــای خصوصـیای کــه شــما عضــو آن هســتید ،طراحــی
شــده اســت؛ امــری کــه جســتجو در فیســبوک را دشــوارتر میکنــد .حتــی اگــر
در حــال جســتجو بــرای یافتــن پس ـتهای عمومــی در ایــن پلتفــرم هســتید،
معمــوالً بــه صفحــات و شــرکتهایی خــاص هدایــت خواهیــد شــد و نــه
صفحــات عمومــی افــراد .همچنیــن تعــداد کاربــران ایــن پلتفرمهــا از کشــوری
به کشور دیگر متفاوت است و آگاهی از این امر بسیار مهم است.
درمــورد فیســبوک ،ایــن شــبکه محبوبتریــن شــبکه در منطقــه اســت و بــه
ایــن معنــی اســت کــه همــۀ روزنامهنــگاران بایــد بــا ایــن شــبکۀ اجتماعــی و
نحوۀ استفاده از آن آشنا باشند.
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دامیــان رادکلیــف ،روزنامهنــگار ،محقــق و تحلیلگــر دیجیتــال ،میگویــد
فیســبوک هنــوز بیشــترین اســتفاده را در میــان رســانههای اجتماعــی در
خاورمیانــه دارد و تعــداد کاربــران آن در خاورمیانــه تــا ســال  2015بــه 80
میلیــون نفــر رســیده اســت .ایــن تعــداد کاربــر در مصــر  27میلیــون نفــر ،در
34
عربستان سعودی  12میلیون نفر و در عراق  11میلیون نفر است.
ایــن نشــان میدهــد کــه نتیجهگیریهــای گــزارش شــبکههای اجتماعــی
در کشــورهای عربــی مربــوط بــه ســال  2014از ایــن لحــاظ بــا نتایجــی کــه در
ابتدای سال  2015گزارش شده مشابهاند.
محبوبتریــن برنامــه پــس از فیســبوک واتــساپ اســت کــه  84درصــد از
کاربران از آن استفاده میکنند.
میــزان محبوبیــت هــر پلتفــرم یــا شــبکۀ اجتماعــی در بیــن کاربــران فعلــی در
جهان عرب چقدر است؟
فیسبوک
محبوبتریــن پلتفــرم یــا شــبکۀ اجتماعــی اســت و تعــداد کاربــران آن 87
درصد از کل کاربران شبکههای اجتماعی را در بر میگیرد.
 89درصــد ایــن کاربــران بهصــورت روزانــه و  87درصــد از طریــق تلفنهــای
هوشمند خود به این پلتفرم دسترسی پیدا میکنند.
در اردن میــزان محبوبیــت فیســبوک  63درصــد (کــه باالتریــن میــزان اســت)،
در لیبــی و فلســطین  50درصــد ،در ســوریه  47درصــد ،در تونــس  46درصــد،
در عــراق  44درصــد ،در مصــر  42درصــد ،در الجزایــر  41درصــد و در یمــن
.34

https://www.slideshare.net/mrdamian/social-media-in-the-middle-east-2015-review-by-damian-radcliffe
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 40درصد بوده است.
کمتریــن میــزان محبوبیــت ایــن پلتفــرم در عربســتان ســعودی و لبنــان بــا 24
درصد است که بعد از بحرین با  26درصد قرار میگیرند.
بــا توجــه بــه تعــداد کاربــران فیســبوک ،ایــن پلتفــرم بایــد مقصــد اصلــی
روزنامهنــگار بــرای جم ـعآوری اخبــار و همچنیــن بــه اشتراکگذاشــتن آن بــا
کاربــران باشــد .بــر همیــن اســاس میتــوان از ســرویس پخــش زنــدۀ فیســبوک
کــه قابلیــت پخــش زنــدۀ یــک رویــداد بــرای کاربــران در مناطــق خــاص را دارد
بــه عنــوان روشــی جدیــد بــرای جم ـعآوری اخبــار اســتفاده کــرد (فرامــوش
نکنیــد کــه بــه عنــوان یــک روزنامهنــگار بایــد بــه مالحظــات اخالق ـیای کــه
در کتــاب ذکــر شــده اســت و همچنیــن کپیرایــت و مــوارد امنیتــی توجــه
داشته باشید).
درمــورد اســتفاده از ســرویس پخــش زنــدۀ فیســبوک بــرای انتقــال اخبــار،
نکتــۀ مثبتــی کــه وجــود دارد ،توانایــی تعامــل فــوری بــا مخاطبــان در زمــان
وقــوع رویــداد همــراه بــا پاسـخدادن بــه ســؤاالت آنهــا و مشــارکت دادنشــان
در مصاحبههای خبری است.
واتساپ
 84درصــد از کاربــران شــبکههای اجتماعــی دارای واتــساپ هســتند و 96
درصــد آنهــا روزانــه از آن اســتفاده میکننــد .کشــورهایی کــه ایــن پلتفــرم را
بیشــتر ترجیــح میدهنــد ابتــدا لبنــان بــا  58درصــد کاربــر و بعــد از آن
ســودان بــا  50درصــد کاربــر و ســپس ســوریه بــا  49درصــد هســتند .مصــر و
الجزایــر نیــز هرکــدام  46درصــد از تعــداد کاربــران را بــه خــود اختصــاص
دادهاند.
ایــن پلتفــرم در اردن ،بــا  18درصــد کاربــر ،کمتریــن میــزان محبوبیــت را
داشته است.
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اپلیکیشــن وات ـساپ در کنــار فیســبوک از محبوبتریــن پلتفرمهــای منطقــۀ
خاورمیانــه اســت .در فصلهــای قبلــی  0. .اشــاره کردیــم کــه ایــن امــر
روزنامهنــگاران را ملــزم بــه درک نحــوۀ کار ایــن پلتفرمهــا و چگونگــی
اســتفاده از آنهــا بــرای رســیدن بــه گروههــای خــاص میکنــد (همانطــور
کــه در مطالعــۀ مــوردی در فصــل اول ذکــر کردیــم) .همچنیــن نحــوۀ اســتفاده
از آنهــا در بــه اشــتراک گــذاری مطالــب بــا کاربــران را در فصــل ششــم بیــان
کردیم.
توییتر
 32درصــد از کاربــران شــبکههای اجتماعــی در توییتــر حســاب کاربــری دارنــد
و  39درصــد آنهــا روزانــه از توییتــر اســتفاده میکننــد .عربســتان ســعودی
در راس فهرســت کشــورهای عربــی اســت و بیشــترین اســتفاده را از توییتــر
دارد .در بررسـیها تعــداد کاربــران ایــن کشــور بــه  53درصــد رســید .امــارات
بــا  51درصــد و پــس از آن بحریــن بــا  47درصــد ،مراکــش و کویــت بــا 41
درصد و پس از آن لبنان با  39درصد قرار دارند.
اردن بــا  ۶۳درصــد ،بیشــترین میــزان اســتفادۀ روزانــه از توییتــر را دارد .لیبــی و
فلســطین بــا  ۵۰درصــد بعــد از اردن قــرار میگیرنــد .ایــن میــزان اســتفادۀ روزانــه
از توییتــر در حالــی اســت کــه تعــداد کاربــران توییتــر در لیبــی فقــط  ۱۲درصــد
کل کاربران شبکههای اجتماعی در این کشور هستند.
علیرغــم ایــن واقعیــت کــه اســتفاده از توییتــر کمتــر از وات ـساپ و فیســبوک
اســت ،میــزان ورود روزانــۀ کاربــران بــه آن باعــث میشــود روزنامهنــگار ،توییتــر
را بــر ســایر پلتفرمهــای شــبکههای 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 پلتفرمها ،یک روزنامهنگار نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
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اینستاگرام
 34درصــد از کاربــران شــبکههای اجتماعــی دارای حســاب کاربــری در
اینســتاگرام هســتند کــه  82درصــد آنهــا روزانــه از ایــن برنامــه اســتفاده
میکننــد .امــارات متحــدۀ عربــی بــا  56درصــد در صــدر فهرســت کشــورهای
عربــی قــرار دارد و پــس از آن مراکــش بــا  52درصــد ،بحریــن  51درصــد،
لبنــان  49درصــد و بعــد کویــت و عربســتان ســعودی بــا  43درصــد قــرار
دارند.
لیبــی و ســوریه کمتریــن اســتفاده را از ایــن پلتفــرم در بیــن کشــورهای عربــی
دارند ،و تعداد مشترکین آنها به ترتیب  15و  9درصد است
کاربــران ایــن پلتفــرم را کــه زیرمجموعــۀ فیســبوک اســت ،بــرای بــه
اشتراکگذاشــتن عکــس و فیلــم ترجیــح میدهنــد .ایــن روزنامهنــگار در
رســانههای 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 هشــتگهای مناســب بــه
جمــعآوری اخبــار کمــک میکنــد .یــک مثــال خــوب در ایــن مــورد،
رویدادهــای ملــی یــا ورزشــی اســت کــه یــک روزنامهنــگار باهــوش در
شــبکههای اجتماعــی از دنبــال کننــدگان و طرفــداران خــود میخواهــد
مطالبی را که دارند با استفاده از هشتگ به اشتراک بگذارند.
شــاید پــروژۀ  Guardian Witnessکــه روزنامــۀ انگلیســی گاردیــن راهانــدازی
کرده نمونۀ خوبی از این مورد باشد.
یوتیوب
 39درصــد از کاربــران شــبکههای اجتماعــی در ایــن پلتفــرم فیلمــی کــه
متعلق به شرکت گوگل است حساب کاربری دارند.
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 66درصد از این افراد به طور روزانه به یوتیوب دسترسی دارند.
لبنــان بــا  75درصــد باالتریــن میــزان اســتفاده از یوتیــوب را دارد و مراکــش بــا
 68درصــد ،اردن بــا  66درصــد ،قطــر بــا  55درصــد ،و تونــس بــا  53درصــد
پس از لبنان قرار دارند.
مصــر بــا  16درصــد ،فلســطین بــا  15درصــد و ســوریه بــا  12درصــد در
انتهای فهرست قرار دارند.
یکــی از راههایــی کــه در اســتفاده از یوتیــوب بــرای روزنامهنــگاران رایــج شــده
ایجــاد لیســتهایی از حســابهای کاربــری رســمی یــا کانالهــای یوتیــوب
اســت کــه روزنامهنــگار در جمــعآوری اخبــار بایــد آنهــا را دنبــال کنــد.
متاســفانه هیــچ آمــاری دربــاره حســابهایی کــه بــه طــور مــداوم مطالــب را
در یوتیــوب بارگــذاری میکننــد در دســترس نیســت؛ امــا اگــر یــک
روزنامهنــگار بــه فعالیــت روزنامهنــگاری عالقهمنــد باشــد ،تهیــۀ فهرســتی از
کشــورهایی کــه حســابهای یوتیــوب بایــد در آنهــا پیگیــری شــوند ،بســیار
برایش واجب است.
شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن گــزارش اطالعاتــی درمــورد کاربــرد
اســنپچت نیامــده اســت؛ اگرچــه اســتفاده از آن نــه فقــط در جهــان عــرب،
بلکــه در ســایر نقــاط جهــان نیــز در بیــن کاربــران رایــج اســت .شــاید بــرای
روزنامهنــگاران مهــم باشــد کــه بداننــد عربســتان ســعودی و امــارات از نظــر
تعــداد کاربــران ایــن برنامــه بــه ترتیــب مقامهــای دوم و ششــم را بــه خــود
35
اختصاص دادهاند.
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آینده
فضــای شــبکههای اجتماعــی بــه طــور مــداوم در حــال تغییــر اســت؛ زیــرا
همــواره پلتفرمهــای جدیــدی بهوجــود میآینــد و کاربــران پلتفرمهــای
قدیمــی را کنــار میگذارنــد .بــرای مثــال ،بــه ســقوط ســایت یاهــو و ظهــور
اســنپچت توجــه کنیــد .اگــر روزنامهنــگار اکنــون پلتفرمــی داشــته باشــد
کــه نمیتوانــد 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 روزنامهنــگار در شــبکههای
اجتماعــی بایــد هشــیار باشــد و بدانــد کــه در اطرافــش چــه میگــذرد و
همیشــه پدیدههــای جدیــد را امتحــان کنــد تــا بدانــد چگونــه از هریــک از
پلتفرمهــای جدیــد کــه بــه طــور فزایندهــای بیــن کاربــران محبــوب
میشوند ،استفاده کند.
نظر عادل محمد را درمورد این موضوع نقل میکنیم:
پرســش :یــک روزنامهنــگار بایــد درمــورد آینــدۀ شــبکههای اجتماعــی از چــه
چیــزی آگاه باشــد؟ روزنامهنــگار در آینــده بــا چــه چیــزی مواجــه خواهــد
شد؟
پاســخ :الزم اســت روزنامهنــگار از آخریــن برنامههایــی کــه او را قــادر بــه انجــام
وظایــف و انتشــار اخبــار میکنــد ،آگاه باشــد .برخــی میگوینــد ســال آینــده
شــاهد افزایــش عالقــۀ همــگان بــه فیلــم خواهیــم بــود و شــاید ایــن مســئله بــا
توجــه بــه عالقــۀ بــه پخــش فیلــم و پخــش مســتقیم ،مثــ ً
ا در فیســبوک،
درســت باشــد .بــا وجــود ایــن ،آنچــه در ســـالهای آینــده انتظــار مــیرود،
حضــور فزاینــدۀ فناوریهــای واقعیــت افــزوده ( )Augmented Realityو
واقعیــت مجــازی ( )Virtual Realityاســت کــه نقشــی عمــده در پلتفرمهــای
اجتماعــی خواهنــد داشــت .در حالــی کــه گــوگل در حــال آزمایــش عینکهــای
گــوگل كاردبـــورداست ،فیســبوک شــرکت اكيولـــوس را چندیــن ســال پیش به
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عنــوان بخشــی از تالشهــای خــود بــرای کشــف چگونگــی بهرهمنــدی از
فنــاوری واقعیــت مجــازی خریــداری کــرده اســت .مــن معتقــدم کــه ایــن
تحــوالت خیلــی ســریع اتفــاق میافتنــد ،بــه ویــژه پــس از آنکــه بــه بخشــی
اصلی از دنیای بازیهــای رایانههای تبدیل شدهاند.
سخن پایانی
شــبکههای اجتماعــی در بهــار عربــی نقشــی برجســته داشــتند و اکنــون
بخشــی اساســی از زندگــی دســت کــم نیمــی از جمعیــت منطقــۀ خاورمیانــه و
شــمال افریقــا هســتند .درصــورت تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان و
تعامــل بــا آنهــا ،عــدم حضــور روزنامهنــگار در ایــن پلتفرمهــا بــه هیــچ وجــه
قابل درک و توجیه نیست.
در ایــن فصــل ســعی کردیــم مهمتریــن پلتفرمهــا را در هــر کشــور بررســی
کنیــم تــا بــه روزنامهنــگاران کمــک کنیــم هنــگام جســتجوی محتــوا و منابــع
برای یک ماجرا بدانند ابتدا کدامیک از پلتفرمها را مشاهده کنند.
داشــتن دانــش درمــورد ایــن پلتفرمهــا ،نــه فقــط در جم ـعآوری اخبــار مهــم
اســت ،بلکــه در انتشــار آنهــا نیــز اهمیــت دارد .روزنامهنــگار بایــد بدانــد
کــدام پلتفرمهــا بیشــترین کاربــرد را در هــر کشــور دارنــد و بــه مناس ـبترین
راه بــرای اســتفاده از ایــن پلتفــرم بــرای انتقــال روایــت خبــری خــود بیندیشــد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه باعــث میشــود روزنامهنــگار شــبکههای
اجتماعی بتواند از دیگران متمایز شود.
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سردبیر باید چه چیزی بداند؟
تام تروینارد
در فصلهــای قبــل ،ایــن کتــاب بــه اهمیــت تعامــل روزنامهنــگاران بــا
شــبکههای اجتماعــی و چگونگــی یافتــن روایــت خبــری در آنهــا و
راســتیآزمایی محتــوا پرداخــت .همچنیــن برخــی از چالشهــای پیــش روی
روزنامهنــگاران در جهــان و نحــوۀ برخــورد بــا آنهــا را بررســی کــرد .امــا
جنب ـهای کــه هنــوز بررســی نشــده ایــن اســت کــه چگونــه همــۀ اینهــا را در
روند کار در اتاق خبر ادغام کنیم.
معمــوالً برخــی نگرانیهــا درمــورد بودجــه و مهــارت کارمنــدان در اتــاق خبــر
وجــود دارد .در ایــن فصــل روشــن خواهیــم کــرد کــه غلبــه بــر ایــن چالشهــا
امــکان پذیــر اســت .همچنیــن نشــان میدهیــم کــه ایــن کارهــا بــه آن انــدازه
که برخی تصور میکنند هزینهبر نیستند.
گنجانــدن شــبکههای اجتماعــی در اتــاق خبــر ،بــه منظــور جمــعآوری
اطالعــات ،بــه مشــارکت ذینفعــان اصلــی ســازمان شــما بســتگی دارد ،بــه
ویژه سردبیرانی که در این زمینه نقشی اساسی دارند.
هــدف ایــن فصــل بحــث درمــورد فرصتهــای اصلــی ،چالشهــا و مالحظــات
از دیــدگاه ســردبیر اســت و میخواهــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه
جنبههــای شــناختیای کــه ســردبیر مســئول جم ـعآوری شــبکههای خبــری
بایــد از آنهــا آگاه باشــد چیســت؟ قبــل از اینکــه بــه عمــق ایــن موضــوع برویم
و جنبههــای مختلــف آن را بررســی کنیــم ،بایــد بــا طــرح یــک ســؤال اساســی
دیگــر شــروع کنیــم :چــرا وقتــی صحبــت از بحــث درمــورد جمـعآوری اخبــار
از طریــق شــبکههای اجتماعــی میشــود نقــش ســردبیر کلیــدی تلقــی
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میشــود؟ موفقتریــن ســازمانهای خبــری از نظــر محتــوای تولیــدی کاربــر
و رســانههای مبتنــی بــر شــاهدان عینــی ،آنهایــی هســتند کــه ســردبیران در
آنهــا انــرژی خــود را صــرف تهیــۀ فرایندهــای اتــاق خبــر و سیاســتهایی
میکننــد کــه بــه طــور خــاص بــرای جم ـعآوری و گــزارش اخبــار از طریــق
شبکههای جمعآوری خبر طراحی شدهاند.
در شــرایط گیــج کننــدهای کــه خبرهــای فــوری در صــدر اخبــار محبــوب قــرار
گرفتهانــد ،اتاقهــای خبــری کــه فاقــد فعالیتهــای ثابــت هســتند از یافتــن
مطالــب جالــب بــاز خواهنــد مانــد .نــه فقــط ایــن ،بلکــه احتمــال اشــتباه در
محتــوای تولیــدی کاربــر افزایــش مییابــد ،کــه تاثیــری دائمــی بــر اعتبــار
محتوای منتشرشده میگذارد.
جهــت برنامهریــزی فرایندهــای جم ـعآوری اخبــار -چــه بــرای انتشــار اخبــار
و چــه بــرای هــر محتــوای دیگــری  -کــه بهتریــن فرصتهــای موجــود در
شــبکههای اجتماعــی و بهتریــن محتــوای تولیــدی کاربــر را بــه خــود جلــب
میکننــد ،ســردبیران بایــد درکــی عمیــق درمــورد جمـعآوری اخبــار از طریــق
شــبکههای اجتماعــی ،کــه در فصلهــای قبــل درموردشــان بحــث شــد و
شــامل کشــف محتــوا ،راســتیآزمایی آن ،مجــوز اســتفاده از آن و ارتبــاط بــا
منبع بود ،داشته باشند.
منافــع حاصــل از درک ابزارهــا و فناوریهــا محــدود بــه تقســیم نقشهــا و
تعییــن تکالیــف آنهــا نیســت؛ بلکــه بــر درک مرزهــای گســتردهتری از ابزارهــا
و فناوریهــا نیــز متمرکــز اســت .ایــن فصــل بــر اســاس فصلهــای قبــل
نوشته شده و شامل موارد زیر است:
 .1تشکیل تیم جمعآوری اخبار از طریق شبکههای اجتماعی؛
 .2سرمایهگذاری روی جمعآوری اخبار از طریق شبکههای اجتماعی؛
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 .3مالحظات منابع انسانی برای سردبیران.
اگرچــه ایــن حــوزه تــا ایــن لحظــه هنــوز در مرحلــۀ ظهــور اســت و بــه نظــرات
ســردبیران توجــه زیــادی میشــود ،مــا آنهــا را تشــویق میكنیــم كــه
جهتگیــری خــود را بــر تیمهایــی متمرکــز كننــد كــه از طریــق شــبكههای
اجتماعــی اخبــار را جمــعآوری میكننــد .امیدواریــم ایــن فصــل نقطــۀ
آغازینــی باشــد کــه درهــای بســیاری از جلســات آموزنــده و مهــم آینــده را نــه
فقــط در اتاقهــای خبــر در خاورمیانــه و شــمال افریقــا ،بلکــه در کل جهــان
باز کند.
پیشرفت حرفهای مداوم
آمــوزش حرفــهای مــداوم بــرای شــما و بقیــۀ همــکاران در هــر اتــاق خبــر
ضــروری اســت .ایــن اهمیــت بهدلیــل اســتفادۀ چشــمگیر طیــف وســیعی از
ابزارهــا ،فناوریهــا و پلتفرمهــا در میــان تیمهایــی اســت کــه اخبــار را از
طریــق شــبکههای اجتماعــی جمــعآوری میکننــد .بنابرایــن نیــاز بــه ایــن
دورههــا بســیار مبــرم میشــود؛ همانطــور کــه ابزارهــای جدیــد بــا گذشــت
زمــان ظاهــر میشــوند و ســایر ابزارهایــی کــه قبــل از آنهــا بودنــد ،ناپدیــد
میشــوند .پلتفرمهــا گاه بــه گاه ویژگیهــا و مزایــای جدیــدی را معرفــی
میکننــد کــه ممکــن اســت بــه رونــد جمـعآوری اخبــار از طریــق شــبکههای
اجتماعــی کمــک کننــد یــا حتــی مانــع آن شــوند .بــه نظــر میرســد ســرعت
تغییر در این زمینه نیز در حال افزایش است.
تکیــۀ بیشــتر بــه گوشـیهای هوشــمند ،و توانایــی دسترســی بــه یــک شــبکۀ
ســریع ،بــه اســتخراج مقادیــر گســتردۀ محتــوای ارزشــمند از مکانهــای
فــراوان کمــک کــرده اســت .ایــن پویایــی در جهــت حرکــت چــرخ نوآوریهــا و
بهوجودآمــدن روشهــا و ابزارهــای کافــی بــرای درک و شفافســــازی تمــام
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مطالب مفید است .به عنوان مثال ،به موارد زیر توجه کنید:
در طــی پنــج ســال پــس از آغــاز انقالبهــای عربــی ،تعــداد ســاعت فیلمهــای
آپلودشــده در یوتیــوب در هــر دقیقــه  10برابــر افزایــش یافتــه اســت کــه بــه
شــرح زیــر اســت :از  35ســاعت در دقیقــه در نوامبــر  2010بــه  400ســاعت
در دقیقــه در جــوالی  36 2015افزایــش یافــت و طــی آوریــل  2013تــا فوریــۀ
 2016تعــداد «کاربــران فعــال» در وات ـساپ از  200میلیــون کاربــر در ســال
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 2013به یک میلیارد کاربر در سال  2016رسید.
بــا ایــن حــال ،اصــول و اولویتهــــای جم ـعآوری مســؤالنۀ اخبــار از طریــق
شــبکههای اجتماعــی ثابتانــــد و تغییــری نمیکننــد و مــا در حــال تطبیــق
ابزارهــا و تکنیکهــای مورداســتفاده در فرایندهــای کشــف محتــوا،
راســتیآزمایی آن و بررســی منبــع هســتیم ،بــا هــدف درک ایــن واقعیــت
جدید و نیز آمادگی برای هرگونه تحول جدید.
بنابرایــن ،همگامشــدن بــا جدیدتریــن ابزارهــا و تحقیقــات لزوم ـاً بــه مراحلــی
پرهزینــه نیــاز نــدارد .علیرغــم ارزش فوقالعــادۀ کارگاههــای آموزشــی کــه
متخصصــان خبــره در زمینــۀ جمـعآوری اخبــار از طریــق شــبکههای اجتماعــی
برگــزار میکننــد ،اتاقهــای خبــر بــا وجــود بودجــۀ محــدود خــود ،و بــا
اختصــاص زمانــی مشــخص در هــر هفتــه بــرای خوانــدن برخــی از وبالگهــا،
همچنــان قــادر بــه داشــتن ظرفیتهــای بســیار خوبــی هســتند .امــا ایــن
بهتنهایــی کافــی نیســت ،بلکــه حضــور در رویدادهــا کــه بــه طــور فزایندهــای
بــه ویــژه در منطقــۀ خاورمیانــه و شــمال افریقــا در حــال اتفــاق افتــادن
هســتند ،روشــی بســیار خــوب بــرای دنبــال کــردن آخریــن تحوالتــی اســت
که به ابزارها و تکنیکها محدود نیستند.
.36
.37

/https://www.statista.com/statistics/259477/hours-of-video-uploaded-to-youtube-every-minute
/https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users
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منابــع آموزشــی و مطالــب مربــوط بــه جمــعآوری اخبــار در شــبکههای
اجتماعی را میتوان از طریق لینکهای زیر پیدا کرد:
( First Draft News -موجود فقط به زبان عربی)؛
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 ( Verification Handbookموجود به زبان عربی)؛ Poynter؛ ( The Checklistبرخی از بخشهای آن به زبان عربی موجود است)؛ پروژههای InVIDو .REVEALمحافظــت از تیــم :مالحظــات مرتبــط بــا منابــع انســانی درمــورد شــوکهای
غیرمســتقیم از بارزتریــن تحــوالت در زمینــۀ جمــعآوری اخبــار از طریــق
شــبکههای اجتماعــی طــی پنــج ســال گذشــته ،جســتجوی پیامدهــای
آســیبهای روحــی و تاثیــر آنهــا بــر ســامت روانــی روزنامهنــگاران اســت کــه
دائم ـاً محتواهــای خشــن و پربرخــورد را مشــاهده میکننــد .اصطالحــی کــه
بــرای توصیــف ایــن نــو ِع منحصــر بــه فــرد از اختــال و اضطــراب پــس از
سانحه از آن استفاده میشود ،برخورد غیرمستقیم یا ثانویه است.
از آنجــا کــه ســردبیران مســئول تامیــن محیــط کاری امنــی هســتند کــه
محــرک تولیــد باشــد ،آگاهــی از خطــرات شــوکهای غیرمســتقیم اولیــن قــدم
اساســی اســت کــه بــه تهیــۀ سیاســتهای عملــی و ســاختارهای مدیریتــی
.38
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برای کم کردن اثر آنها منجر میشود.
نظرســنجی مرکــز  Eyewitness Media Hubدر ســال  2015نشــان میدهــد
کــه  90درصــد از روزنامهنــگاران شــــرکتکننده در ایــن مطالعــه دســت کــم
یــک بــار در هفتــه شــاهد ایــن صحنههــــا هســتند و  52درصــد آنهــا
محتواهایــی را تماشــا میکننــد کــه شــامل صحنههــــای تکاندهندهــای
39
است که شاهدان عینی چندین بار در هفته عرضه میکنند.
 40درصــد از پاســخدهندگان گفتهانــد کــه تماشــای محتــوای رســآنهای
تکاندهنــده از یــک شــاهد عینــی تاثیــری منفــی بــر زندگــی شــخصی آنهــا
دارد زیــرا آنهــا عــاوه بــر اضطــراب از چندیــن مــورد دیگــر ،همچــون یــادآوری
صحنههــــای آســیبزای قبلــی و دیــدن کابــوس رنــج میبرنــد .از ایــن لحــاظ،
ایــن موضــوع موردتوجــه ویــژۀ ســردبیرانی اســت کــه در منطقــۀ خاورمیانــه و
شــمال افریقــا کار میکننــد و ایــن امــر نتیجــۀ گســترش ابزارهــای جم ـعآوری
اخبــار از طریــق شــبکههای اجتماعــی اســت کــه همزمــان بــا انقالبهــای
عربی و سرکوب وحشیانۀ مردم منطقه رشد کردند.
گفتنــی اســت کــه حجــم محتــوای خشــونتآمی ِز بــه دســت آمــده ،چــه از
جنگهــای ســوریه ،عــراق ،یمــن ،لیبــی و غــزه ،و چــه جنبشهــای اعتراضــی در
مصــر ،عربســتان ســعودی ،لبنــان ،بحریــن ،تونــس و مراکــش ،ماننــد هیــچ جــای
دیگــری از جهــان نیســت .در ســال  2015مقال ـهای در مجلــۀ «روزنامهنــگاری
کلمبیــا» چــاپ شــد کــه نویســنده در آن عنــوان کــرده بــود شــوک غیرمســتقیم
بــه احتمــال زیــاد زمانــی کــه ارتباطــی بیــن روزنامهنــگاران و مطالــب ایجــاد
شــود زیانآورتــر خواهــد بــود .ایــن مســئلهای اســت کــه بســیاری از
روزنامهنــگاران کــه در زمینــۀ جمـعآوری اخبــار از طریــق شــبکههای اجتماعــی
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در خاورمیانه فعالیت میکنند ،نمیتوانند مانع آن شوند.

40

بــا توجــه بــه خطراتــی کــه ممکــن اســت وضعیــت روانــی همکارانمــان را تحــت
تاثیــر قــرار دهنــد ،ســؤالی کــه بــه ذهــن خطــور میکنــد ،ایــن اســت کــه
چگونــه میتوانیــم بــه عنــوان یــک ســردبی ِر 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 شــدهاند) .ایــن منابــع موضوعاتــی از جملــه آســیبهای
غیرمســتقیم ،تاثیــرات احتمالــی آنهــا و راهکارهــای کاهــش آنهــا را در بــر
میگیرند و به سه دسته تقسیم میشوند:
بــاور مشــکل و ایجــاد فضــای حمایتــی :اولیــن قــدم بــرای مقابلــه با آســیبهای
غیرمســتقیم ،بــاور مشــکل عاطفــی یــا روانــی در پــی مشــاهدۀ محتــوای
تکاندهنــدۀ رســانهای و ســپس ایجــاد فضایــی حمایتــی بــرای روزنامهنــگار
اســت .هــدف از ایــن کار اطمینــان از آشــنایی و آگاهــی اعضــای تیــم از خطرات
ناشــی از ضربــۀ غیرمســتقیم و اســتفاده از فرصتهــای مناســب بــرای بحــث و
تبادل تجربیات مانند سازماندهی جلسات دورهای است.
بــروس شــاپیرو ،مدیرعامــل مرکــز دارت ،متخصــص در زمینــۀ روزنامهنــگاری
و ترومــا ،معتقــد اســت کــه مهمتریــن یافتههــای هــر مطالعــه ،بــر اســاس
روشهــا و برنامههــای درمانیــای اســت کــه از طریــق حمایتهــا و کمکهــای
همــکاران روزنامهنــگار بــه دســت میآینــد .وی همچنیــن معتقــد اســت کــه
ارتبــاط اجتماعــی بــا افــرادی کــه بــا شــوک روانــی روبـهرو شــدهاند ،بهتریــن
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عامــل تواناکــردن آنهــا بــرای ســازگاری بــا شــرایط اســت؛ امــا انــزوای
41
اجتماعی مهمترین عامل بروز سختیها و ناتوانیها برای آنهاست.
افــزون بــر پشــتیبانی مناســب اخالقــی و معنــوی ،عوامــل دیگــری نیــز وجــود
دارنــد کــه بــه روزنامهنــگاران کمــک میکننــد تــا بــا اطمینــان از وجــود
محیــط کار امــن و راحــت ،تــا حــد ممکــن بــا محتــوای تکاندهنــده تعامــل
کننــد ،کــه شــامل فراهمکــردن نــور طبیعــی و دادن زمانهــای اســتراحت
منظم در طول روز برای دور شدن از محل کار و فضای آن است.
تهیــۀ برنامههــای عملیاتــی بــا در نظــر گرفتــن عامــل شــوک یــا ضربــۀ روانــی:
ســردبیران بــرای محافظــت از همــكاران خــود بایــد چنــد مرحلــۀ ســاده را
بــرای ســازماندهی وظایــف روزمــرۀ جمــعآوری اخبــار از طریــق شــبكههای
اجتماعی دنبال كنند.
کنتــرل آنچــه دیگــران میبیننــد :صــدای فیلــم را کــم کنیــد (بــه ویــژه اگــر
حــاوی محتــوای تکاندهنــده اســت) .اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
روزنامهنــگاران محتوایــی را کــه از آن اســتفاده نمیکنیــد یــا پخــش
نمیشــوند ،مشــاهده نکننــد و فقــط فیلمهــای الزم را ببیننــد .همچنیــن
ســعی کنیــد کاری کنیــد کــه آنهــا محتــوای تکاندهنــده را در نمایشــگرهای
کوچــک کامپیوتــر مشــاهده کننــد .آگاه باشــید کــه معرفــی بســترهای جدیــد
در زمینــۀ جمــعآوری اخبــار از طریــق شــبکههای اجتماعــی ممکــن اســت
منجر به خطراتی جدید در زمینۀ محتوای تکاندهنده شود.
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از نمایــش ناگهانــی مطالــب خــودداری کنیــد :مواجهــۀ غیرمنتظــره بــا محتوای
تکاندهنــده منجــر بــه شــوکی بیشــتر میشــود .مطمئــن شــوید کــه
سیســتمهای مدیریــت محتــوای اتــاق خبــر گزینــۀ صــدور اخطارهــا و
هشــدارهای متناســب بــا محتــوای تکاندهنــده و ناراحــت کننــده را دارنــد و
هنــگام اشــتراک آن بــا همــکاران خــود ،ماهیــت آن را توضیــح دهیــد.
سیاسـتها و روندهایــی را در نظــر بگیریــد کــه مانــع پخــش یکبــارۀ اینگونــه
محتواها باشند.
توزیــع کار بیــن همــکاران :یــک برنامــۀ شــیفتبندی چرخشــی در نظــر
بگیریــد تــا مطمئــن شــوید کــه هیــچ روزنامهنــگاری مدتــی طوالنــی و همــواره
بهتنهایــی در زمینــۀ محتــوای بــه دســت آمــده از شــاهدان عینــی کار نکنــد.
مطمئــن شــوید کــه روزنامهنــگار حتم ـاً ب ـهدور از اخبــار بــه دســت آمــده از
شبکههای اجتماعی زمانی را به استراحت بگذراند.
عرضــۀ مراقبتهــای بهداشــتی کافــی :اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
روزنامهنــگار مشــاورۀ الزم را بــه دســت آورده و ابــزار ارتباطــی بــا متخصصــان
بهداشــت روان کــه تجربــۀ برخــورد بــا اشــکال مختلــف اضطــراب روانــی را
دارنــد فراهــم اســت .بیمهنامههــای درمانــی و ســایر بیمهنامههــای دیگــر را
بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه آســیبهای روحــی روزنامهنگارانــی را
که با مطالب شاهدان عینی کار میکنند پوشش میدهند.
سخن پایانی
ســردبیر ســربازی پنهــان در پشــت صحنــه اســت؛ زیــرا بــه نــدرت شناســایی
میشــود و توجــه کافــی دریافــت میکنــد .بنابرایــن ،ازاینپــس بایــد مراقــب
باشــیم نقشــی را کــه ســردبیر در تهیــه و حفــظ رونــد جمــعآوری اخبــار از
طریــق شــبکههای اجتماعــی در اتــاق خبــر بــازی میکنــد ،دســت کــم
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نگیریــم .از ایــن منظــر ،تیمهــای جمــعآوری اخبــار از طریــق شــبکههای
اجتماعــی و ســردبیران بایــد بیشــتر تــاش کننــد تــا فضایــی کافــی جهــت
بحــث درمــورد چالشهــای تحریریــه و اداری در ایــن خصــوص و همچنیــن
عرضــۀ منابــع آمــوزش و پشــتیبانی فراهــم کننــد .امیدواریــم نــگارش مطالــب
در ایــن زمینــه ادامــه پیــدا کنــد و در آیندهــای نزدیــک مطالــب ارزشــمند
دیگری را در این خصوص مشاهده کنیم.
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محتوایی که کاربران تولید میکنند...

روایترسانهای جنگها و اخالق روزنامهنگاری

در عصر دیجیتال
دکتر دیما صابر
مقدمه

چالشهــای زیــادی در زمینــۀ محتــوای تولیــدی کاربــران وجــود دارنــد و
بســیاری از ایــن چالشهــا ماهیتــی فنــی دارنــد ،مــواردی در خصــوص نحــوۀ
مستندسازی مطالب و موارد دیگری درمورد نحوۀ استفاده از ابزارها.
نیــاز بــه در نظــر گرفتــن چالشهایــی کــه گاهب ـهگاه ظاهــر میشــوند ،پایــان
نمییابــد و ایــن چیــزی اســت کــه بههیچوجــه نمیتــوان از آن صرفنظــر
کــرد .امــروزه هیــچ روزنامهنــگاری نمیتوانــد بــدون داشــتن حداقــل ســطح
آگاهــی درمــورد ایــن ابزارهــای فنــی و حداقــل توانایــی طــرح ســؤاالت درســت
درمــورد راســتیآزمایی محتــوا ،بــه کارش ادامــه دهــد .بااینحــال ،ایــن
ابزارهــا بــه مجموعــۀ دیگــری از چالشهــای جدیــد ،یعنــی مالحظــات اخالقــی،
مرتبط هستند که باید با آنها کنار بیایید.
در فصلهــای قبــل بهروشــنی بیــان شــد کــه مــا روزانــه بــا محتــوای تولیــدی
کاربــران ســروکار داریــم و آنها اشــخاصی هســتند کــه در زمینــۀ روزنامهنگاری
آمــوزش ندیدهانــد .ایــن افــراد ممکــن اســت فعــال یــا سیاســتمدار باشــند ،یــا
ممکــن اســت اعضــای ســازمانهای غیردولتــی .همچنیــن ممکــن اســت
افــرادی عــادی باشــند کــه بــه طوراتفاقــی خــود را در مکانــی ببیننــد کــه
خبــری در آن رخ داده اســت ،بنابرایــن گوشــی هوشــمند خــود را بیــرون
میآورند و از دوربین آن استفاده و شروع میکنند به فیلمبرداری.
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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
محتواهــای کاربــران بــه مــا منتقــل میشــود .بــه جــز در مــوارد نــادر ،هیــچ
خبرنــگار مســتقلی در آنجــا حضــور نــدارد .ســازمانهای خبــری همچنیــن بــه
کاربــران قابــل اعتمــاد بــرای گــزارش رویدادهــای جــاری در محــل سکونتشــان
متکــی هســتند .ایــن حــوادث تقریبــاً  70مــاه اســت کــه اینگونــه روایــت
میشوند.
ایــن موضــوع بــه مـــرور زمــان تکامــل یافــت .در ســال  ،2011مــا شــاهد پخش
مســتقیم حمــات هوایــی در «حمــص» بودیــم؛ افــرادی کــه روی پشــتبام
خانههــا ایســتاده بودنــد از ایــن حمــات فیلمبــرداری کــرده بودنــد ،خانههـــایی
کــه هــدف بمبــاران بودنــد و تخریــب شــده بودنــد؛ امــا هــم اکنــون ایــن
فیلمهــا شــکلی رســمیتر بــه خــود گرفتهانــد و ســازمانهای خبــری ،آنهــا
را پخش میکنند.
در میانــۀ ایــن تحــوالت ،واقعیتــی ثابــت وجــود داشــته و آن هــم ایــن اســت کــه
مــا بــه عنــوان ســازمانهای خبــری ،روزنامهنــگاران و پژوهشــگران رســانه بــا
شدیــده در زمینــۀ روزنامهنــگاری روب ـهرو نیســتیم و آنهــا
روزنامهنــگاران آموز 
دورههایـــی را کــه مــا میگذرانیــم ،نمیگذراننــد .بســیار مهــم اســت کــه هنــگام
تعامــل بــا ایــن افــراد و محتوایــی کــه بــرای مــا ارســال میکننــد ،مــدام ایــن
نکتــه را در ذهــن داشــته باشــیم .در ایــن فصــل ،مــا بــه ایــن موضــوع میپردازیم
و آن را در بســتری مناســب قــرار میدهیــم تــا روشــن کنیــم کــه چگونــه
بررســی آرشــیو محتــوای تولیــدی کاربــران از زمــان آغــاز درگیریهــا در ســوریه
سؤاالت زیادی مانند سؤاالت فوق را مطرح کرده است.
بــا نگاهــی بــه نحــوۀ اســتفاده از ایــن آرشــیو ،ســؤاالتی درمــورد امنیــت
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شــخصی کــه مطالــب را در اینترنــت بارگــذاری میکنــد و همچنیــن
ناشــناسبودن دیگــران مطــرح میکنیــم و نیــز تصاویــر تکاندهنــده،
تبلیغات و فنون روایت خبری از جنگها را بررسی خواهیم کرد.
اینهــا ســؤاالتی دربــارۀ مالحظــات اخالقــی هســتند کــه هــر روزنامهنــگاری
کــه بــا شــبکههای اجتماعــی و محتــوای تولیــدی کاربــران ســروکار دارد بایــد
آنهــا را در نظــر بگیــرد؛ زیــرا اهمیــت آنهــا کمتــر از مــوارد فنــی موردبحــث
ایــن کتــاب نیســت و اگــر چنیــن مــواردی را در نظــر نگیریــم ممکــن اســت
محتوای مهم برای روایتهای خود را از دست بدهیم.
شمارش مرگ در سوریه
 15مــارس  2016مصــادف بــا پنجمیــن ســالگرد انقــاب ســوریه بــود ،جنبشــی
کــه انقالبهــای تونــس و مصــر بــه مثابــۀ جرقهــای بــرای آن بودنــد .در ابتــدا
اعتراضــات ماهیتــی مســالمتآمیز داشــتند؛ امــا بــه ســرعت بــه یکــی از
بحرانهــای بســیار عمیــق بشــری در زمانــۀ مــا تبدیــل شــدند .تعــداد کشــتهها
بــه بیــش از  220000نفــر رســید کــه نیمــی از آنهــا غیرنظامــی بودنــد .ایــن
بحــران همچنیــن منجــر بــه آوارگــی میلیونهــا انســان و پناهندگــی آنهــا 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
میشــود مربــوط بــه همبســتگی بــا دیگــران و حمایــت از آنهاســت .تعــداد
کشتهشــدگان و پناهنــدگان مشــخص اســت؛ امــا آیــا ایــن فرقــی میکنــد؟
آیــا شــمارش دقیــق تعــداد افــراد کشتهشـــده ،کــه ســازمانهای حقــوق
بشــری و دیگــران انجــام میدهنــد ،بــه مــا کمــک میکنــد تــا معادلــۀ موجــود
را تغییــر دهیــم و ارزش بیشــتری بــرای زندگــی قربانیــان قائــل شــویم یــا
همبستگی یا همدردیمان را با آنها افزایش دهیم؟
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بــر همیــن اســاس ،بــا نــگارش ایــن فصــل ســعی داریــم تالشــی بــرای حفــظ
انســانیت انقــاب ســوریه و روایــت آن انجــام دهیــم .بهگونـهای کــه از روشهای
رایــج در بهتصویرکشــیدن اعتراضــات در کشــورهای عربــی فراتــر رفتیــم و
اعــام تعــداد کشــتهها را متوقــف کردیــم .ایــن فصــل نمایانگــر تالشــی اســت
بــرای نمایــش زندگــی مــردم ســوریه بــه عنــوان موضوعــی درخــور و شایســتۀ
حمایت و همدردی.
جــدا از مســئولیت اخالق ـیای کــه در برابــر قربانیــان جنــگ ســوریه احســاس
میکنــم ،ایــن فصــل عمدت ـاً پیامدهــای دموکراتیزهســــازی تولیــد و انتشــار
تصویــر را توضیــح میدهــد کــه باعــث ایجــاد تغییــر نگــرش مــا درمــورد
رسانهها و اصول اخالقی میشود.
بــا گســترش فناوریهــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی ،ایــن امــکان بــرای
هرکســی کــه دوربینــی عــادی یــا تلفــن همراهــی ســاده دارد فراهــم شــد کــه
هرگونــه نقــض حقــوق بشــر و جنگهــای خونیــن را بــه تصویــر بکشــد و
گــزارش کنــد .ایــن «انقالبرســانهای» ،فضاهــای جدیــدی بــه وجــود آورد تــا
بتوانیــم از طریــق آنهــا زندگــی روزانــه را بهگونـهای دیگــر مشــاهده و ضبــط
کنیــم .در ایــن فضاهــای جدیــد ،روابــط و مرزهــای بیــن تصاویــر و محتوایــی
کــه «عالقهمنــدان» و «روزنامهنــگاران حرفــهای» تولیــد میکننــد بایــد بــه
طور مداوم بازتعریف و ارائه شود.
در تــاش بــرای عبــور از مرحلــۀ پــس از  ،2011کــه میتوانــد بــه عنــوان
مرحلــۀ «هیجــان بیــش از حــد» توصیــف شــود ،در ایــن فصــل باتوجهبــه
نقشــی کــه ابزارهــای جدیــد رســانهای در ارتقــای تغییــرات اجتماعــی و
سیاســی در جهــان عــرب بــازی میکننــد ،ارزش اخالقــی محتــوای تولیــدی
شــهروندان موردبحــث قــرار خواهــد گرفــت :هنگامــی کــه بــه افــراد عــادی
دسترســی بــه سیســتمهای رســانهای اصلــی داده شــود چــه اتفاقــی میافتــد؟
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ارزش محتــوای کاربــران رســانههای جدیــد و فعــاالن آنالیــن ،بــه ویــژه
هنگامــی کــه در شــرایط درگیــری و ناآرامیهــای اجتماعــی تولیــد میشــود،
چقــدر اســت و تغییــر ماهیــت ابزارهــای رســانهای در تغییــر شــکل مفاهیــم
مالکیــت محتــوای رســانهای ،نحــوۀ تهیــۀ آن و ســایر مالحظاتــی کــه حــول
موضوعــات مختلفــی از جملــه امنیــت ،مقابلــه بــا خطــرات ایــن حرفــه و
ابزارهای مقابله با خطرات آن است ،چه تاثیری داشته است؟
در ایــن فصــل بــه پــروژۀ آرشــیوی کــه مــن از اواخــر ســال  2012بــا همــکاری
کارگــردان ســوری «رامــی فــرح» و کارگــردان فلســطینی «لیانــا صالــح» ســاکن
پاریــس انجــام دادم ،اســتناد میشــود .از طریــق پــروژۀ «ســوریه خــارج از قــاب
رســانه» مــا هــزاران فیلــم را کــه در طــول  18مــاه ابتــدای انقــاب ســوریه
گروهی از فعاالن در «درعا» ضبط کرده بودند سازماندهی کردیم.
تصمیــم گرفتــم در ابتــدای ایــن مطلــب دلیــل ایــن بــاورم را توضیــح دهــم کــه
چــرا مــا بــه عنــوان جوانــان عــرب ،محققــان ،نویســندگان و فعــاالن بایــد در
ســاخت روایتهــای رســانهای از درگیریهــای رایــج در کشــورهایمان
مشــارکت کنیــم .ســپس تــاش کــردهام برخــی پرســشهای مربــوط بــه
چالشهــای اخالقــی پیــش روی روزنامهنــگاران ،فیلمســازان ،ســازندگان
آرشــیو و فعــاالن رســانههای جدیــد در زمــان اســتفادۀ آنهــا از مطالــب
آرشــیوی تهیــه شــده از محتــوای تولیــدی کاربــران عــادی و فعــاالن مدنــی را
مطرح کنم.
روایت فرد از جنگ در کشورش
همیشــه در تعییــن نقــش خــود بــه عنــوان یــک محقــق در زمینــۀ رســانه و
فنــاوری درمــورد پوشــش رســانههای جنگهــای عربــی بــا مشــکل مواجــه
شــدهام .بهدلیــل عــرب بودنــم ،اگــر هنــگام صحبــت دربــارۀ هــر نــوع تعصــب،
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اغلــب بــا عذرخواهــی صحبتــم را شــروع میکنــم ،ایــن بــار میخواهــم
بهگون ـهای متفــاوت شــروع کنــم و بــرای نوشــتن ایــن فصــل دربــارۀ جنــگ
ســوریه و جانبــداری از مــردم ســوریه در خصــوص تعییــن سرنوشــت خــود ،بــا
42
وجود جنگ و ویرانی گسترده ،عذرخواهی نکنم.
میخواهــم بــا ایــن کار چهارچوبهایــی را کــه «نهادهــای آکادمیــک» از مــا
انتظــار دارنــد بیــن افــراد محقــق و خــود رعایــت کنیــم ،بــه هــم بزنــم .بنابراین
ابتــدا بــا گفتــن دلیلــی کــه باعــث میشــود بــاور کنــم زمــان آن فــرا رســیده
اســت کــه نویســندگان ،فعــاالن و محققــان عــرب زمــان خــود را بــرای ســاختن
روایتهــای خودشــان از جنــگ و شــرکت در تهیــۀ گفتمانهــای رســانهای
که داستان درگیریهای آنها را روایت میکند ،شروع میکنم.
هــدف اول ایــن کار ،ایجــاد درکــی دقیقتــر و مفصلتــر از زمینههــای
نوظهور و پیامدهای فرهنگی درگیریهای منطقۀ خاورمیانه است.
درحالیکــه بیشــتر درگیریهــای جهــان در چنــد وقــت اخیــر در «جهــان
جنــوب» رخ میدهــد و اغلــب ،جنگهــای داخلــی هســتند ،اکثــر مطالــب
مهــم و دانشــگاهی را کــه بــر جنــگ و درگیــری تمرکــز دارنــد ،محققانــی از
اروپــا و ایــاالت متحــده و «جهــان شــمال» تولیــد میکننــد .درنتیجــه،
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 بهچالشکشــیدن ایــن برداش ـتهای
غربــی شــکلگرفته در «جهــان شــمال» و تولیــد جــای گزینهایــی بــرای
.42

بســیاری از اوقــات ایــن برداشــت از کتــاب «استشــراق» ادوارد ســعید ( )1978بــه ذهنــم متبــادر میشــود« :استشــراق ،امــر مســتبدانهای اســت .چــرا
کــه از نظــر مــن ،کســی توانایــی نوشــتن یــا اندیشــیدن یــا رفتــار بــر اســاس استشــراق نــدارد؛ مگــر اینکــه اندیشـهها و مطالبــی کــه استشــراق بــه
نوبــۀ خــود تحمیــل میکنــد را در نظــر بگیــرد .چــرا کــه بهدلیــل استشــراق ،مشــرق نمیتوانــد موضــوع اندیش ـهها و مطالبــی باشــد کــه از آزادی
برخــوردار هســتند.
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سیســتم نمایندگــی سیاســی شرقشناســی غربــی را بــر عهــده دارنــد کــه
میتوانــد در آن جملــۀ معــروف خالصــه شــود« :آنهــا نمیتواننــد خــود را
44
نمایندگی کنند و به کسی نیاز دارند که آنها را نمایندگی کند».
هــدف دوم نیــز بــه چالــش کشــیدن فرضیههـــای مربــوط بــه «محدودیتهــای
روایــت» اســت؛ زیــرا «وحشــت» جنگهــا ،درگیریهــا و کشــتارها در مــوارد
غیرقابــل روایــت نهفتــه اســت ،رویکــردی کــه تــا حــدود زیــادی میــراث
مطالعات هولوکاست پس از جنگ جهانی دوم است.
هــدف ســوم ،تاکیــد بــر ایــن نکتــه اســت کــه اصــول اخالقــی مفاهیمــی آشــکار
هســتند کــه از طریــق چهارچوبهــای مختلــف فرهنگــی تعریــف شــدهاند و
بنابرایــن تــاش بــرای ایجــاد یــک چهارچــوب انتقــادی مناســب میتوانــد بــه
مشخصکردن موضوعات بحث کمک کند.
ایــن کار را میتــوان روشهــای مصورکــردن اخالقــی نامگــذاری کــرد کــه بــا
پرســشهایی دربــاره برداشــت و موافقــت شــرکتکنندگان شــروع میشــود و
با روندهای محافظهکارانه در روایت جنگ سوریه پایان مییابد.
ســوریه خــارج از چهارچــوب رســانهها ،پیــش بــه ســوی یــک کاربــرد عملــی
 اخالقی در فیلمسازی سیاسیدر ابتــدا بــرای روش ـنکردن مــوارد مختلــف ،ایــن داســتان کوتــاه را تعریــف
میکنــم .در ســپتامبر « 2012يـــدن دراجـــی» ،یــک فعــال جوان اهل ســوریه،
بــا پــای پیــاده از مــرز اردن عبــور کــرد درحالیکــه یــک لــوح فشــرده حــاوی
فیلــم بــه همــراه داشــت کــه او و چهــار نفــر از همکارانــش در شــهر درعــا در
سال  2011تهیه کرده بودند.
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ایــن جــوان تــازهکار  18مــاه اول انقــاب ســوریه را مســتند کــرده بــود ،از زمانی
کــه یــک جنبــش مســالمتآمیز بــود تــا وقتــی کــه بــه یــک درگیــری
مســلحانه و ایدئولوژیــک و ســپس جنگــی تمــام عیــار تبدیــل شــد .ایــن آرشــیو
شــامل فیلمبرداریهــای مســتقیمی از اعتراضــات ،گروههــای فعــال ،انفجارهــا
و تشــییع جنازههاســت و مــا میتوانیــم آن را بــه عنــوان ســتون فقــرات
پــروژۀ تحقیقاتـیای در نظــر بگیریــم کــه درحالحاضــر در جهــت تکمیــل آن
کار میکنــم .ایــن پــروژه محتوایــی را بررســی میکنــد کــه رســانههای
سنتی و رسانههای جایگزین ،هریک به نوبۀ خود ،به نمایش میگذارند.
هــم اکنــون ،دو نفــر از گروهــی کــه ایــن تصاویــر را گرفتــه بودنــد بــه دســت
تکتیرانــــداز در درعــا کشــته شــدهاند ،نفــر ســوم بــه ترکیــه پناهنــده شــده و
نفــر چهــارم نیــز بــا برخــی از گروههــای اســامگرای افراطــی ارتبــاط دارد.
هــدف از بیــان ایــن اطالعــات البتــه اغــراق در امــور و دادن ویژگــی نمایشــی به
آنهــا نیســت؛ هنگامــی کــه شــرح چالشهــای اخالقـیای را کــه در حیــن کار
در ایــن پــروژۀ آرشــیو بــا آن روبــهرو هســتیم دنبــال میکنــم ،نمیتوانــم
چالشهــا در رابطــه بــا مســئلۀ امنیــت ،خطــر و نمایندگیــای را کــه ایــن
اشــخاص بــا آن روب ـهرو هســتند بیــان نکنــم .کســانی کــه طــی ایــن پــروژه
جــان خــود را از دســت دادنــد و برخــی کــه هنــوز زنــده هســتند؛ امــا در خــط
مقــدم هســتند و در صحنــۀ بســیار خطرنــاک درگیــری مبــارزه میکننــد .در
ابتــدا ،ماههــای زیــادی را صــرف تماشــای عکسهــا و فیلمهــای بســیار
تکاندهنــده در ســاعات بســیار طوالنــی کردیــم .پــس از آن آمــادۀ ســاختن
آرشــیوها ،ســازماندهی فیلمهــا و جمـعآوری دادههایــی شــدیم کــه بــه مــا در
روایــت دوبــارۀ وقایــع کمــک میکردنــد .خیلــی زود بــه امــکان تشــکیل یــک
تیــم چندتخصصــی کــه شــامل فیلمســازان ،متخصصــان رســانه ،تهیهکننــدگان
و کارشناســان آرشــیو ایــن مطالــب بودنــد ،پــی بردیــم .هــدف مــا ایــن بــود کــه
بفهمیــم راه حلهــای فناورانــه چگونــه میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد تــا از
ایــن آرشــیو پراکنــده کــه مجموع ـهای از مهارتهــای متنــوع و شــامل تعــداد
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زیــادی عکــس واضــح و جزئیاتــی از جنـ ِ
ـگ در حــال روی دادن اســت ،بهرهمنــد
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شویم.
در ایــن زمینــه مــا بــر ایــن مــوارد تاکیــد کردیــم :داشــتن ظرفیــت و توانایــی
کافــی بــرای تجزیــه و تحلیــل ارتبــاط مــوارد و تصاویــری کــه شــهروندان در
طــول دورههــای جنــگ ارســال میکردنــد ،و ارزش آنهــا در عصــر دیجیتــال
از طریــق تشــکیل یــک تیــم کاری کــه دانشــگاهیان ،هنرمنــدان و فعــاالن و
متخصصان فنی را گرد هم میآورد.
در دورۀ کنونــی کــه تحــت حاکمیــت شــبکههای اجتماعــی اســت و در آن
فنــاوری دیجیتــال بــه تغییــری کامــل در نحــوۀ ثبــت مــوارد نقــض حقــوق
بشــر بــه دســت شــهروندان و تهیــۀ اخبــار و روایتهایشــان کمــک کــرده
است ،در اخالق فیلمسازی مستند نیز تغییری مشابه اتفاق افتاده است.
همــۀ مــا بــه عنــوان یــک تیــم چندتخصصــی عالقهمندیــم در مناقشــات
مــداوم دربــارۀ اخــاق فیلمســازی سیاســی در عصــر شــبکههای دیجیتــال
ســهیم باشــیم .بارهــا بــه فکــر روشهــای مختلفــی افتادیــم کــه از طریــق
آنهــا میتوانیــم ایــن آرشــیو عظیــم و تصادفــی را ســازماندهی کنیــم و آن را
در یــک پایــگاه دادۀ بــاز کــه حــدود  2000کلیــپ از فیلمهــای تولیــدی
شــهروندان در درعــا را شــامل میشــود ،قــرار دهیــم .بــا انجــام همــۀ مــوارد
ذکرشــده ،شــروع کردیــم بــه تامــل درمــورد همــۀ چالشهــای اخالقــی پیــش
روی فیلمســازان ،محققــان و آرشیوســازها ،بــه ویــژه هنــگام تــاش بــرای
روایــت وقایــع تاریخــی جــاری ،امــا ســؤالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت
کــه چگونــه میتــوان 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 طورکلــی
در کارمــان بــر روی آرشــیو منطقــه درعــا بســیار تاثیــر داشــته اســت .شــهرت او مربــوط بــه تحقیقــی در حــال انجــام اســت دربــارۀ تاثیــر امــکان
تاثیرگــذاری فیلمهــای دیجیتــال بــر ایجــاد تغییــرات ،در ســطح رفتارهــای فــردی و سیاســی و ســازمانی و همچنیــن ارائــه نظریــۀ اخالقــی در
جنبههــای علمــی و ژئوپلیتیــک یــا تولیــد فیلــم توســط وی.
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بــه تاییــد و اثبــات درســتی (صحــت) را از هــم تشــخیص داد؟ منابــع معتبــر
باتوجهبــه هــرج و مــرج جنــگ جــاری کدامانــد؟ آیــا راهــی بــرای اثبــات
درســت بــودن آنهــا وجــود دارد؟ چــه صحنههــــایی بــرای ارائــه بــه قشــر
وســیعی از مخاطبــان تکاندهنــده و پرخشــونت هســتند؟ در رونــد انتقــال خبــر
و راســتیآزمایی آن چــه مــواردی را بایــد در نظــر گرفــت؟ بــرای تقدیــر از
همــۀ افــرادی کــه در راه مستندســازی وقایــع جنــگ کشــته شــدهاند ،چــه
اقداماتی باید انجام داد؟
بــا پاســخ بــه ایــن ســؤاالت ،در واقــع مــا فهرســتی از اهــداف را تنظیــم
میکنیــم .اینگونــه بــود کــه پــروژۀ «ســوریه خــارج از چهارچــوب رســانه»
پدیــد آمــد .مــا از طریــق ایــن پــروژه کــه انتظــار مـیرود دســت کــم تــا ســال
 2018ادامه یابد ،تالش میکنیم مفاهیم زیر را مطرح کنیم:
 .1بازنگــری در ارزش محتــوای تولیــدی کاربــر در زمــان جنــگ ،بــه منظــور
درک رابطــۀ بیــن رســانهها و درک کلــی از جنــگ جــاری در ســوریه و برداشــت
آنها از آن؛
 .2ایجــاد منابــع آنالیــن در قالــب یــک پایــگاه داده کــه شــامل مجموعـهای از
فیلمهــای آرشــیوی منطقــۀ درعاســت .هــدف ایــن اســت کــه در توانمندســازی
عمــوم مــردم بــرای اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جدیــد و نحــوۀ
روایت داستانهای دیجیتال در زمان درگیری مشارکت داشته باشیم؛
 .3تعییــن مباحــث اصلــی موضــوع در چهارچــوب کاربــردی و اخالقــی
فیلمســازی سیاســی و روایــت داســتانهای مربــوط بــه جنــگ و درگیــری
همراه با ابزارهای جدید فناوری اطالعات و ارتباطات؛
 .4دســتیابی بــه درک بهتــر تواناییهــای فیلمســازی سیاســی و قصهگویــی
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دیجیتــال بــرای تجســم نزاعهــای مــداوم بــه روشــی اخالقــی ،و درنتیجــه
کمــک بــه بحثهــای عمومــی مربــوط بــه جنــگ ســوریه در متــون دانشــگاهی
و غیردانشگاهی.
گام آغازیــن ،درنظرگرفتــن ایــن مــواد بصــری بــه عنــوان ابــزاری اخالقــی اســت
و ایــن بســتگی بــه ایجــاد تقابــل اخالقــی بیــن افــراد مختلــف دارد کــه در رونــد
تولیــد ایــن مــواد دخیــل هســتند .هنــگام ایجــاد و مشــاهدۀ ایــن مــواد ،مــا
بایــد پیونــدی باشــیم کــه تمــام جزئیــات ایــن تجربــه را شــامل میشــود،
ازجملــه اقدامــات دیگــران ،نیازهــای آنهــا ،تجربیــات آنهــا ،رنجهــا و شــرایط
ســخت و آســانی کــه آن را ســپری میکننــد .بــرای مــا ضــروری اســت کــه
احساســات خودمــان را بــا آنهــا در میــان بگذاریــم ،پیونــدی بیــن خــود ایجــاد
کنیــم و عالقــۀ خــود را بــه آنچــه بــرای آنهــا یــا دســت کــم برخــی از آنهــا
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اتفاق میافتد نشان دهیم.
در اینجــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه مــا در ایــن پــروژه بــا افــرادی
روبــهرو هســتیم کــه بــه طــور مــداوم در معــرض خطــر قــرار دارنــد؛ زیــرا
برخــی از آنهــا یــا آواره شــده یــا بــه پناهنــده در منطقــۀ خاورمیانــه و اروپــا
تبدیــل شــدهاند .همچنیــن برخــی دیگــر متاســفانه جــان خــود را از دســت
دادهاند و بعضیها نیز همچنان در منطقۀ درگیری حضور دارند.
 .1ایمنــی بارگــذار محتــوا :در صــورت تمــاس بــا شــخصی کــه ایــن محتــوا
را در اینترنــت بارگــذاری کــرده ،یــا شــخصی کــه شــاهد هرگونــه وضعیــت
خطرناکــی بــوده ،خــواه هنــگام درگیــری و حملــه خــواه بالیــای طبیعــی ،ابتــدا
بایــد بــه فکــر امنیــت آن شــخص باشــید؛ زیــرا او یــک روزنامهنــگار آموزشدیده
نیســت کــه بــرای شــما کار کنــد ،بنابراین شــما بایــد در برابــر او مســئولیتپذیر
باشــید و بــه خاطــر داشــته باشــید کــه امــکان ارتبــاط همزمــان ســایر
.46
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روزنامهنــگاران بــا همــان شــخص بســیار زیــاد اســت .همچنیــن بایــد بــه لحــن
و زبانــی کــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا او اســتفاده میکنیــد توجــه داشــته
باشــید .ابتــدا از ایمــن بــودن او اطمینــان حاصــل کنیــد و ســپس درمــورد
محتوایی که تهیه کرده است با او گفتگو کنید.
بنابرایــن ،جنبــۀ اخالقــی یکــی از جنبههــای اساســی اســت کــه بایــد در کار
خــود در زمینــۀ آرشــیوهای جنــگ ســوریه در نظــر بگیریــم .نمیتوانیــم
افــرادی را کــه در تهیــه و فیلمبــرداری ایــن آرشــیو از داخــل ســوریه مشــارکت
داشــتهاند فرامــوش کنیــم زیــرا الزم اســت از هویــت آنهــا و هویــت افــراد
دیگــری کــه در فیلمهــا ظاهــر میشــوند ،محافظــت کنیــم .مســئولیت
حفاظت از هویت همۀ این افراد در طول پروژه بر عهدۀ ماست.
 .2محافظــت از هویــت افــراد :اگــر میخواهیــد از عکســی کــه در
شــبکههای اجتماعــی بارگــذاری شــده بــرای گــزارش یــک واقعــه اســتفاده
کنیــد ،ابتــدا بایــد بــه فکــر افــراد موجــود در ایــن عکــس و شــاهدان عینــی
باشــید و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آنهــا از نمایــش تصویرشــان در رســانهها
رضایــت دارنــد یــا خیــر .آیــا ممکــن اســت کــه نشــاندادن چهــرۀ آنهــا بتوانــد
تشــخیص هویتشــان را ممکــن ســازد و درنتیجــه آنهــا را در معــرض خطــر
قــرار دهــد؟ شــما بایــد مســئولیت خــود را در قبــال افــرادی کــه قصــد داریــد
از طریــق رســانهها نشــان دهیــد ،در نظــر بگیریــد و الزم اســت قبــل از ایــن
کار درمورد امنیت آنها فکر کنید.
همچنیــن الزم اســت اشــاره شــود کــه ایــن آرشــیو دارای صحنههــــای بســیار
تکاندهنــده اســت ،از جملــه مناطــق بمبارانشــده و خانههـــای تخریــب
شــدهای کــه ســاکنان آنهــا زیــر آوار دفــن شــدهاند و خانههـــای دیگــری کــه
بــه مــکان جم ـعآوری جنازههــا تبدیــل شــدهاند .در نتیجــه ایــن آرشــیو ،مــا
را بــر آن داشــت تــا درمــورد چگونگــی درنظرگرفتــن اخــاق 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 رســانههای جدیــد در تغییــر
نگــرش و ایدههــای مربــوط بــه مســئلۀ جنــگ ســوریه بــازی میکننــد،
بازنگری کنیم.
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه ســاندروک و اتیلــی در ســال  2010انجــام داد ،بــه
اســم «مردمشناســی دیجیتــال» Digital Ethnography as Planning
 Practice 47ایــن آرشــیو مــا را بــر آن داشــت تــا باتوجهبــه ماهیــت متغیــر
و تصادفــی آرشــیو دیجیتال ـیای کــه در اختیــار داریــم ،در مفاهیــم مالکیــت
رســانه و مباحــث مربــوط بــه عــدم افشــای هویــت و مشــروعیت تجدیدنظــر
کنیم.
بنابرایــن ،در مواجهــۀ مســتقیم بــا پرســشهای متعــددی قــرار گرفتیــم ،از
جمله:
ایــن پــروژه چقــدر بــرای افــرادی کــه داستانشــان روایــت میشــود ،مهــم
اســت؟ آنهــا امیدوارنــد کــه پــس از نمایــش ایــن مــوارد چــه اتفاقــی بیفتــد؟
آیــا پــروژه بهگونــهای طراحــی خواهــد شــد کــه منجــر بــه بــرآورده شــدن
نیازهــای آنهــا شــود؟ ضوابطــی کــه در طــول مصاحبههــا رعایــت میشــوند
کدامانــد؟ چگونــه در تمــام مراحــل فراینــد تولیــد و مرحلــۀ پــس از تولیــد بــا
آنهــا مشــاوره یــا همفکــری میشــود؟ آیــا تالیــف و تهیــه مشــترک خواهــد
بــود؟ آیــا مالکیــت محصــوالت چندرســانهای ،ازجملــه ســودهای احتمالــی،
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 چهچیزی میتواند ارائه دهد شرح دهد؟
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چگونه میتوان از این داستانهای پراکنده بهره برد؟
ایــن فصــل مجموعــۀ وســیعی از پرسشــها را مطــرح میکنــد کــه هنــوز پاســخ
روشــنی بــرای آنهــا نداریــم؛ امــا آنچــه میتوانیــم روشــن کنیــم  -صرفنظــر
از تعــداد کشــتهها و ویرانیهــای گســترده در ســوریه  -اهمیــت چنیــن پروژهــای
در این زمان است.
وقتــی آرشــیو تکــه تکــۀ درعــا را بــه پلتفرمــی ســازمان یافتــه تبدیــل میکنیــم
کــه در دســترس عمــوم قــرار میگیــرد ،درواقــع ،اقــدام بــه برجستهســازی
کســانی میکنیــم کــه زندگیشــان را در راه ثبــت نقــض حقــوق بشــر بــه
خطر میاندازند و گاهی آن را از دست میدهند.
مــا میخواهیــم یــک منبــع دیجیتالــی دائمــی در دســترس روزنامهنــگاران،
فعــاالن و گروههــای حمایتــی قــرار دهیــم تــا بتوانــد همزمــان هم مورداســتفاده
قــرار گیــرد و هــم مطالبــی بــه آن اضافــه شــود ،و در نهایــت بــه افزایــش درک
ملــی و بینالمللــی از ایــن جنــگ کــه عمدتــاً بــه درســتی درک و تفســیر
نمیشود ،کمک کنیم.
بــا نوشــتن و ترجمــۀ روایتهــای نزدیــک بــه  2000فیلمــی کــه شــهروندان
درعــا تولیــد کردهانــد ،فرصتــی منحصــر بــه فــرد بــرای غیرعــرب زبانــان در
اســتفاده از ایــن مطالــب و کمــک بــه توســعۀ آن و درنتیجــه گســترش دامنــۀ
ایــن آرشــیو و تاثیــرات آن فراهــم کردیــم .در بســیاری از مــوارد ،بیشــتر
محتــوای فیلمهایــی کــه از ســوریه میآینــد «بینظــم» هســتند و حــاوی
صحنههــــای تکاندهنــده و وحشــتآور زیــادی کــه درعینحــال فایلهــای
تاییدنشدهای هم نیستند.
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 .3تصاویــر تکاندهنــده و هولنــاک :شــاهدان عینــی حاضــر در محــل
حادثــه تمایــل دارنــد اخبــار را بهصــورت مســتقیم و ســریع منتقــل کننــد و از
ســرعت اخبــار منتقلشـــده از طریــق روشهــای ســنتی جمــعآوری اخبــار
فراتــر برونــد .هــم اکنــون امــکان پخــش مســتقیم تصاویــر انفجارهــا ،حمــات
هوایــی یــا تصادفــات رانندگــی وجــود دارد؛ امــا آیــا نیــازی بــه آن هســت؟
پخــش تصاویــری کــه بــرای مخاطــب وحشــتناک و تکاندهنــده اســت ،چــه
تاثیــری دارد؟ تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه چنیــن تصاویــری میتواننــد
بــرای مــردم و روزنامهنــگاران شـــوکآور باشــند .بنابرایــن الزم اســت در ابتــدا و
قبــل از انتشــار چنیــن تصاویــری بــا دقــت فکــر و از اهمیــت آنهــا در انتقــال
خبــری کــه میخواهیــد منتشــر کنیــد مطمئــن شــوید و اگــر هــم مجبــور بــه
اســتفاده از اینگونــه تصاویــر شــدید ســعی کنیــد بخشهایــی را انتخــاب کنیــد
که خشونت کمتری دارند.
بنابرایــن ،ایــن پــروژه میتوانــد یــک منبــع ارزشــمند و قابــل اعتمــاد بــرای
افــراد و گروههــای عالقهمنــد بــه درک جنبههــای جنــگ ســوریه باشــد.
هــدف پــروژۀ مــا در شناســایی ،کشــف و آزمایــش موضوعــات مربــوط بــه کاربرد
عملــی اخــاق در پوشــش رســانهای جنگهــا از دیــدگاه رســانههای ســنتی و
ســازمانیافته و از دیــدگاه رســانههای غیرنظامــی جایگزیــن و رســانههای
شــهروندان جایگزیــن خالصــه میشــود .چــه روشــی وجــود دارد کــه از طریــق
آن میتــوان محتــوای تولیــدی شــهروندان را بــه روشــی مؤثــر و مــداوم در
دنیــای داســتانپردازی اخبــار دیجیتــال تهیــه و اســتفاده کــرد؟ چگونــه
میتــوان همــۀ اینهــا را «بــه روشــی اخالقــی» انجــام داد؟ چگونــه میتــوان
رویدادهــای قابــل هیجانانگیــز تاریخــی و رویدادهــای معاصــر را «عینــی» و
ِ
جنــگ در حــال
«صمیمانــه» بــرای آگاهیبخشــی بــه مــردم درمــورد اخبــار
وقوع ،بدون تکرار آن در چهارچوبهای سنتی نقل و روایت کرد؟
عــاوهبــرایــن ،بــا تمرکــز بــر اشــکال بازنمایــی جنــگ ســوریه کــه در اینترنــت
و ســایر فناوریهــای مرتبــط بــا آن در دســترس قــرار گرفتــه ،اکنــون مــا
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موظــف هســتیم کــه دربــارۀ رابطــۀ تصویــر منتقلشـــده از طریــق رســانههای
دیجیتــال بــا رســانهها و تصاویــر ارتباطــی بازنگــری کنیــم .پــس از ظهــور
ابزارهــای جدیــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بــا نبــود اتفــاق نظر مشــخص
دربــارۀ آنچــه امــروز در ســوریه اتفــاق میافتــد گروهــی از روایتهــای متعــدد
از طریق افراد غیرحرفهای و تازهکار ظاهر میشوند.
 .4پروپاگانــدا و گــزارش اخبــار :ممکــن اســت فوریــت منجــر بــه پذیــرش و
اســتفاده از مطالــب شــاهد عینــی بــدون تاییــد آنهــا در روایــت خبــری شــود.
آیــا قبــل از آن بــه شــخصی کــه محتــوا را تهیــه و آن را در شــبکههای
اجتماعــی منتشــر کــرده و نیــز فــردی کــه از ایــن محتــوا اســتفاده میکنــد،
فکــر کردهایــد؟ امــروزه همــۀ طرفهــای درگیــر بــه طــور فزایندهــای از
محتــوای ارسالشــده در شــبکههای اجتماعــی اســتفاده میکننــد تــا از
طریــق آن صحــت آنچــه را میبیننــد ،اثبــات کننــد .همیــن جاســت کــه
اهمیــت نقــش روزنامهنــگار در رونــد تاییــد محتــوای منتشرشــده بــروز میکنــد
کــه فقــط بــه تاییــد ماهیــت و محتــوای مطالــب منتشرشــده محدود نمیشــود؛
بلکــه تاییــد هویــت شــخصی اســت کــه خبــر را منتقــل میکنــد .ایــن
روایتهــای «مســئولیتپذیر» کــه نقــش یــک شــاهد را بــازی میکننــد و
بــه دنبــال حمایــت از یــک مســئله هســتند ،میتواننــد مســئولیت بزرگــی را از
نظــر تحقیــق درمــورد واقعیتهــای اجتماعــی و تاریخیــای کــه میخواهنــد
منتشــر یــا بــا آن مخالفــت کننــد ،بــه دوش بکشــند .ایــن روایتهــا
نمایشهــای سیاســی رایــج دربــارۀ درگیریهــا در ســوریه و در واقــع مفاهیــم
فعلــی «حقیقــت»« ،عینیــت»« ،مــدارک مســتند» و «ارائــۀ شــواهد» را بــه
چالــش میکشــند؛ امــا مهمتریــن چیــز ایــن اســت کــه ایــن روایتهــا مرکزیــت
فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات جدیــد در انتشــار تصــورات و بازنمودهــای
درگیری را نشان میدهند.
بــرایــناســاس ،ایــن پــروژه در درجــۀ اول بــه تاثیــرات مرتبــط بــا تغییــر
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ماهیــت رســانههای دیجیتــال و فناوریهــای مرتبــط بــا آنهــا درمــورد
شــیوههای نمایــش تعارضــات روی صفحــه و درک عمــوم مــردم از آنهــا
مربــوط میشــود .بــا نگاهــی بــه ارزش محتــوای تولیــدی کاربــر در زمــان
جنــگ ،بــا ســؤاالتی در خصــوص توانایــی فیلمهــای ضبــط شــده و موضوعاتــی
کــه رســانهها نمایــش میدهنــد و مربــوط بــه درگیــری هســتند بــرای
تاثیرگــذاری اجتماعــی و فرهنگــی بــر افکارعمومــی و سیاســت مســتقیم روبهرو
هســتیم .مــا امیدواریــم کــه ایــن موضــوع دســت کــم بــه دســتیابی بــه درک
رابطــۀ بیــن نمایــش دیجیتالــی مســائل از طریــق رســانهها و شــکلگیری
افکارعمومــی درمــورد مســئلۀ ســوریه کمــک کنــد .همچنیــن امیدواریــم کــه
ایــن پــروژه بــه هــر طریقــی در بازگردانــدن قســمتی از مشــروعیتی کــه
محتــوای تولیــدی کاربــران طــی ســـالهای گذشــته بهدلیــل گســترش
شــایعات و اطالعــات غلــط از طریــق شــبکههای اجتماعــی از دســت داده
است ،کمک کند.
پایان
از آنجــا کــه ایــن پــروژه هنــوز در مراحــل اولیــه اســت مــا مجبــور بودیــم
برخــی دســتورالعملهای اخالقــی کلــی را بــرای کمــک بــه پیشــرفت رونــد
تهیــۀ نمــودار دادههــا و اجــرای ســازماندهی اولیــۀ آرشــیو انقــاب ســوریه
تعریــف کنیــم و ترجیــح میدهیــم کــه ایــن فصــل را بــا معرفــی اصــول
اســتاندارد اخالقــی رســانههای اجتماعــی در موضوعــات حقــوق بشــر کــه ســام
گریگــوری ،مدیــر برنامــۀ بنیــاد  WITNESSتهیــه کــرده اســت بــه پایــان
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 اصــاح آنهاســت
مگــر اینکــه خــاف آن اعــام شــده باشــد .در چنیــن حالتــی اســتفادۀ آزاد
«فــرض» اخالقــی اســت .بااینحــال بایــد توجــه داشــت کــه احتــرام بــه
کرامــت انســانی یکــی از موضوعــات اصلــی اســت کــه بایــد در هــر بحثــی در
خصــوص اخــاق و رســانههای دیجیتــال موردتوجــه قــرار گیــرد .طبــق گفتــۀ
گریگــوری ،مــوارد رضایــت اســتفاده از مطالــب منتشرشــده بایــد بــا توجــه بــه
قابلیتهــای جدیــد و متنوعــی بازتعریــف شــود کــه مجــوز بــاز و چندیــن
سیســتم عامــل ماننــد ســایت یوتیــوب عرضــه میکننــد .درزمانیکــه
قابلیتهــای جدیــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نیــاز بــه ایجــاد
چهارچوبهــای جدیــد بــرای جمــعآوری اطالعــات از طریــق اینترنــت را
نشــان داده ،ســام گریگــوری حفاظــت از منبــع را چنیــن تعریــف مــی کنــد:
«نوعــی تعــادل بیــن تهیــ ه کننــدۀ اصلــی خبــر و ویرایشکننــده آن /کاربــر
دوم آن ،که به زمینههایی با ظواهر خارجی و داخلی تکیه میکند.
آنچــه از همــۀ اینهــا قابــل نتیجهگیــری اســت ایــن اســت کــه اخــاق یــک
مفهــوم بــاز و انعطافپذیــر اســت و هیــچ روش «درســت» یــا «غلطــی» بــرای
مقابلــه بــا مســائل مربــوط بــه منبــع ،مســئلۀ امنیــت و اخــذ رضایــت وجــود
نــدارد ،بــه شــرطی کــه بــا احتــرام کامــل بــرای انســانها همــراه باشــد .ایــن
قولــی اســت کــه از ابتــدای پــروژه بــه عنــوان اعضــای تیــم بــه هــم دادهایــم.
مــا عالقهمنــد بــه حفــظ زندگــی شــهروندان ســوری هســتیم و اگــر ایــن امــر
بهدلیــل حجــم خشــونت و تخریــب در جنــگ ســوریه غیرممکــن شــود بایــد
بــه اخالقیبــودن روایــت رســانهای از جنــگ احتــرام بگذاریــم ،هرقــدر هــم
که تعداد کشتهها زیاد باشد.
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نقش استفادۀ مستمر از شبکههای اجتماعی
در بهبود روند گردآوری اخبار

سام دابرلی
تمــام روزنامهنگارانــی كــه در فضــای قبــل از شــبکههای اجتماعــی كار
میكردنــد ،ایــن لحظــه را پشــت ســر گذاشــتهاند ،لحظـهای کــه فکــر اولیــه در
ذهــن شــما جرقــه میزنــد و قــدرت و ســودمندی شــبکههای اجتماعــی بــرای
شــما مشــهود میشــود و متوجــه ایــن موضــوع میشــوید کــه ایــن عامــل
موجب تغییر رویۀ روزنامهنگاری شما خواهد شد.
برخــی ایــن لحظــه را در زمــان آغــاز اعتراضــات بهــار عربــی در مصــر یــا
تظاهراتــی کــه قبــل از آن در ســال  2009در ایــران گســترش یافــت یــا بــا
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
گــزی اســتانبول در ســال  2013تجربــه کــردم .آنچــه درمــورد وقایــع گــزی
قابــل هیجانانگیــز اســت ،ارزش رســانههای اجتماعــی ،کاربردهــای آنهــا و
فرصتهایی است که فراهم میکنند.
همچنیــن تصویــری از خطــرات و چالشهــای اخالقــی ایجــاد میکنیــم،
آنچــه از طریــق محتوایــی کــه از شــبکههای اجتماعــی بــه دســت میآوریــم،
بدون اینکه متوجه شویم چه کسی آن مطالب را بارگذاری میکند.
مــن بــه ایــن بــاور رســیدهام کــه در صــورت عــدم احتیــاط ،نحــوۀ ردیابــی منابــع
و تاییــد آنهــا در شــبکههای اجتماعــی ،همــۀ مــا را از بیــن میبــرد و بــه
وضعیتــی منجــر میشــود کــه مهمتریــن فرصــت بــرای انتقــال اخبــار بــه ایــن
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نسل را از دست میدهیم؛ اما چرا وقایع گزی نقطۀ عطف من بودند؟
در ســال  2013مــن بــه کار روزنامهنــگاری در یــک اتــاق خبــر در ژنــو ســوئیس
مشــغول بــودم .در دفتــری وســط باغــی زیبــا و ســبز کــه حوصلـ ه ســــر بــر و
خســــتهکننده بــود .از آن نــوع باغهــا کــه هرگــز تصــور نمیکنیــد بــه یــک
مرکز خرید تبدیل شود.
در آن زمــان ماموریــت مــا پخــش تصاویــر تظاهراتی بــود کــه در پرجمعیتترین
شــهرهای اروپــا آغــاز شــده بــود .آن وقایــع کنجــکاوی مــن را برانگیختــه
بودند؛ اما اکنون داستانی از نوع دیگر داشتم.
از ســال  2002و از زمانــی کــه بــه یــک اتــاق خبــر جهانــی پــا گذاشــتم و از
زمانــی کــه نخســت وزیــر کشــورم و رئیسجمهــور ایــاالت متحــده در ســال
 2002در حــال تبــادل اتهامــات مربــوط بــه جنــگ بــا عــراق بودنــد ،هــر
رویــداد خبــری بزرگــی را پوشــش دادهام؛ وقایــع مادریــد و انفجارهایــی را کــه
ایســتگاه قطــار آتوچــا را لرزانــد و همچنیــن محاصــرۀ مدرســۀ بســان در
داغســتان و زلزلــه و فاجعــۀ ســونامی در ژاپــن را پوشــش دادم .ایــن ماجراهــا
همــه تاثیرگــذار هســتند؛ امــا ماجراهایــی هســتند کــه خبرنــگاران از محــل
حادثــه روایــت کردهانــد .در حــوادث مدرســۀ بســان در داغســتان
آسوشــیتدپرس دوربینــی را بــرای پخــش مســتقیم نصــب کــرد و عملیــات رفــع
حصــر از مدرســه را پوشــش داد .گزارشــگران اندکــی پــس از بمبگــذاری در
مادریــد در محــل حضــور یافتنــد .درمــورد ایســتگاه تلویزیونــی رســمی در
ژاپــن ،مشــخص شــد کــه از  14بالگــرد بــرای فیلمبــرداری آثــار فاجعــه در
استان سندای استفاده کردند.
بــاایــنحــال ،وقایــع پــارک گــزی بــا همــۀ اینهــا متفــاوت بــود .شــبکههای
تلویزیونــی ترکیــه فیلمهــای مســتندی درمــورد پنگوئنهــا نمایــش
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میدادنــد؛ امــا درمــورد تظاهراتــی کــه در خیابانهــا برگــزار میشــد ،ایــن
گوشــیهای هوشــمند بودنــد کــه حــوادث را نقــل میکردنــد .توییتــر
مهمتریــن پلتفرمــی بــود کــه از آن اســتفاده میشــد ،همچنیــن مــردم از
پلتفرمهــای دیگــری هــم اســتفاده میکردنــد کــه در تظاهراتهــای بعــدی در
اســتانبول نیــز مفیــد واقــع شــدند ،ماننــد برنامــۀ پیرســکوپ کــه در جریــان
تظاهــرات در ترکیــه متولــد شــد .بــاایــنحــال ،مــا درمــورد تظاهــرات پــارک
گــزی از طریــق توییتــر مطلــع شــدیم ،فیلمهایــی را مشــاهده کردیــم کــه
دخالــت خشــونتآمیز نیروهــای امنیتــی را نشــان میدادنــد و هنگامیکــه
پلیــس از آبپــاش و گاز اشــکآور علیــه تظاهــرات کننــدگان صلــح طلــب
استفاده کرد ،میتوانستیم آنها را ببینیم.
تحقیقــی کــه در بخــش رســانههای اجتماعــی دانشــگاه نیویــورک انجــام شــد
نشــان داد کــه تعــداد توییتهــای مربــوط بــه تظاهــرات گــزی بــه دو میلیــون
رســید کــه  90درصــد آنهــا از داخــل ترکیــه بودنــد 49 .ایــن نمونــهای از
تاثیــری اســت کــه شــبکههای اجتماعــی میتواننــد داشــته باشــند و ایــن
همــان چیــزی اســت کــه نخســت وزیــر وقــت ترکیــه را بــر آن داشــت تــا ایــن
ابزارهــا را بزرگتریــن تهدیــد بــرای جامعــه توصیــف کنــد .بــا ایــنحــال،
رســانههای ســنتی یــک طــرف ایــن صحنــه را نشــان میدادنــد و مــا
نمیتوانستیم طرف دیگر را ببینیم مگر از طریق شبکههای اجتماعی.
ایــن رونــد در مناطــق مختلــف جهــان در حــال تکــرار اســت .شــبکههای
اجتماعــی بــه مــا روزنامهنــگاران ایــن توانایــی را میدهنــد کــه بــه چیــز
دیگــری برســیم کــه قبـ ً
ا در میــان انعــکاس اخبــار فــوری قــادر بــه دســتیابی
به آن نبودیم.
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تصــور کنیــد درگیریهــای ســوریه در دورهای قبــل از یوتیــوب در جریــان
بــود .اگــر چنیــن بــود مــا میتوانســتیم داســتان را فقــط از دیــد نهادهــای
رسمی رسانهای وابسته به حکومت ببینیم.
آیــا میتوانســتیم از حقیقــت کشتهشــدن مایــکل بــراون در میســوری یــا
اریــک گارنــر در نیویــورک بــدون شــبکههای اجتماعــی مطلــع شــویم؟ آیــا
ممکــن بــود کمپینهــای اعتراضــی ماننــد جنبــش «زندگــی سیاهپوســتها
مهــم اســت» ( )Black Lives Matterبــدون فیلمهــای ایــن دو حادثــه ظهــور
کنــد؟ چگونــه میتوانســتیم مطلــع شــویم کــه خانههـــای زاغهنشـــینها در
ریــو دوژانیــرو در حیــن آمادهســازی ایــن شــهر بــرای بازیهــــای المپیــک
تخریــب شــدهاند؟ بــدون شــبکههای اجتماعــی ،مــا قطعــاً چیــزی از ایــن
حوادث نمیدانستیم.
ایــن پدیــده کــه جهــان را درگیــر خــود کــرده ،ماهیــت جم ـعآوری اخبــار و
گــزارش اخبــار طــی یــک دهــۀ گذشــته را تغییــر داده اســت .اخبــاری وجــود
دارنــد کــه بــدون اتــکا بــه مطالــب موجــود در شــبکههای اجتماعــی نمیتــوان
آنها را گزارش داد.
بنابرایــن ،ایــن بــدان معناســت کــه روزنامهنــگار امــروزه مجبــور اســت بــدون
وقفــه شــبکههای اجتماعــی را دنبــال کنــد و مهــارت و دانــش الزم بــرای
شناســایی منابــع در آن و اطمینــان از صحــت محتــوای تولیــدی کاربــر ()UGC
در شــبکههای اجتماعــی را در خــود بپرورانــد .همانطــور کــه «مجــد خلیفــه»
در فصلهــای قبلــی ایــن کتــاب بــرای مــا توضیــح داد ،کاوش در اخبــار
میتوانــد 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.
در ایــن کتــاب ،شــما نظــرات تخصصــی را درمــورد چالشهایــی کــه ممکــن
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اســت یــک روزنامهنــگار هنــگام اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــا هــدف
جمــعآوری اخبــار بــرای نخســتینبار بــا آن روبــهرو شــود یافتیــد .عالوهبــر
فرایندهــای اکتشــاف ،راســتیآزمایی و بــه اشــتراک گــذاری ،برخــی از
کارشناســان مــوارد مربــوط بــه نحــوۀ دســتکاری تصویــر و دالیــل آن را بیــان
کردنــد .مــا همچنیــن درمــورد برخــی ســازمانهای رســانهای جدیــدی
صحبــت کردیــم کــه بــه لطــف ایــن روشهــا و تمرکــز آنهــا بــر انتقــال روایتی
دیگــر از حــوادث مهــم کــه جهــان را تحــت تاثیــر قــرار دادهانــد ،ظهــور
کردهاند.
هرگــز نبایــد ایــن واقعیــت را فرامــوش کنیــم کــه در واقــع مــا از محتوایــی
اســتفاده میکنیــم کــه متعلــق بــه خــود مــا نیســت؛ بلکــه شــخص دیگــری
تولیــد و منتشــر کــرده و ممکــن اســت ایــن فــرد در وهلــۀ اول روزنامهنــگار
نباشــد .ایــن واقعیــت مــا را مجبــور میکنــد کــه بــه محافظــت از شــاهد
عینــی توجــه الزم را داشــته باشــیم ،یعنــی اطمینــان حاصــل کنیــم کــه در
حیــن انتقــال ایــن اخبــار ،شــاهد عینــی را بــه خطــر نمیاندازیــم .میــزان و
شــکل ایــن خطــر ممکــن اســت مــورد بــه مــورد متفــاوت باشــد .پــس از وقایــع
گــزی در ترکیــه ،برخــی از کاربــران شــبکههای اجتماعــی بهدلیــل
نوشتههایشــان در آن پلتفــرم یــا حتــی بــه اشـــتراکگذاشتن آنچــه دیگــران
منتشر کردند ،دچار پیگرد قانونی شدند.
ایــن موضــوع دلیــل ایجــاد پلتفرمــی جدیــد بــه نــام  @140journosدر ترکیه
شــد کــه هــدف آن جمــعآوری نظــرات و اخبــار بیــش از  300داوطلــب و
محافظت از آنها بود ،گویی که از یک منبع واحد هستند.
شــاید مهمتریــن چالــش درمــورد اســتفادۀ روزنامهنــگاران از محتــوای
شــبکههای اجتماعــی ،قوانیــن درخواســت اجــازۀ اســتفاده از محتــوا باشــد .مــا
دریافتیــم کــه ایــن درخواســت کــه معمــوالً بهصــورت «آیــا میتوانــم از ایــن
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تصویــر اســتفاده کنــم؟» اســت بــا هیــچ ســؤالی درمــورد امنیــت خــود شــخص
همــراه نیســت ،مثــل اینکــه مثـ ً
ا بــه او بگوییــم «حــال شــما خــوب اســت؟»
یــا «آیــا بــه شــما آســیبی رســیده اســت؟» یــا حتــی میتوانیــم از او بپرســیم
که آیا واقعاً آن عکس را گرفته است؟
بــه نــدرت از ایــن شــخص درمــورد مســائل مربــوط بــه حقــوق مــادی اثــر
اجــازه گرفتــه میشــود .معمــوالً ایــن افــراد ،کــه مــن آنهــا را «روزنامهنــگار
تصادفی» میخوانم ،برای گزارش تحت فشار شدید قرار میگیرند.
در ژانویــۀ  ،2015شــخصی بــه نــام جــوردی میــر در آپارتمــان خــود در طبقــۀ
آخــر یــک ســاختمان در ریچــارد لنــوا در پاریــس مشــغول کار بــود .صبــح آن
روز ،جــوردی میــر صحنــهای را مشــاهده کــرد کــه فکــر میکــرد ســرقتی
مســلحانه از یــک بانــک در خیابــان روبهروســت .یــک پلیــس زخمــی روی
زمیــن افتــاده بــود و از آنجــا کــه ایــن مــرد لحظــات زیــادی از زندگــی خــود را
در شــبکههای اجتماعــی بــه اشــتراک میگــذارد ،تلفــن هوشــمند خــود را از
جیبــش بیــرون مــیآورد و شــروع بــه فیلمبــرداری میکنــد .آنچــه او انجــام
داد پاســخ تقریبــاً خــودکار بــه آنچــه در مقابلــش میگذشــت بــود .بــا ایــن
حــال ،آنچــه او مشــاهده کــرد یــک ســرقت مســلحانه نبــود و دو مــردی کــه بــه
ســمت پلیــس روی زمیــن میرفتنــد ،دو همــکار نبودنــد کــه میخواســتند
کمــک کننــد ،بلکــه دو بــرادر بودنــد کــه لحظاتــی قبــل یــازده نفــر را در داخــل
دفتر روزنامۀ شارلی ابدو کشته بودند.
شــخص روی زمیــن،
پنــج ثانیــه پــس از فیلمبــرداری جــوردی میــر ،آن
ِ
«احمــد مرابــط» ،دوازدهمیــن قربانــی آن روز بــود .جــوردی میــر از همــۀ
اتفاقــات فیلمبــرداری کــرد .دو مــرد مســلح بــه احمــد نزدیــک شــدند و بــا
ســاحهای خودکارشــان بــه ســمت او شــلیک کردنــد و ســپس بــا ماشــین فــرار
کردنــد .میــر در آپارتمــان خــود تنهــا و در حــال ارســال فیلــم در فیســبوک
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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 رســانهها پخــش شــده بــود .بعــد از انتشــار فیلــم میــر ،یکــی از
دوســتانش ایــن فیلــم را بــدون کســب اجــازۀ او بــه اشــتراک گذاشــت .بســیاری
از روزنامهنــگاران نیــز همیــن کار را کردنــد .بعضیهــا فیلــم را مســتقیم از روی
صفحــه فیلمبــرداری کردنــد .فقــط چنــد ســازمان رســانهای از آقــای میــر
اجــازه اســتفاده گرفتنــد تــا از ایــن فیلــم اســتفاده کننــد .ایــن فیلــم همچنیــن
در برنامههــای خبــری بعدازظهــر دو ایســتگاه تلویزیونــی بــزرگ فرانســه و
روزهای دیگر در صفحات اصلی روزنامههای بینالمللی منتشر شد.
آقــای میــر بــا دیــدن آن صحنــه دچــار آســیب روحــی شــد .او بــا چشــمان
خــود از پنجــرۀ آشــــپزخانهاش شــاهد تــرور یــک پلیــس زخمــی بیگنــاه بــود.
صحنـهای کــه میتوانــد هــر انســانی را شــوکه کنــد .بــا ایــن حــال ،آنچــه بــه
شــوک آقــای میــر اضافــه کــرد ،انتشــار ایــن فیلــم در شــبکههای اجتماعــی
بــود .او از حجــم بــاالی عالقــۀ رســانهها ،پلیــس و دیــده شــدن فیلمــش و
پخش آن در سراسر دنیا شوکه شد.
روزنامهنــگاران در آن روز در وظیفــۀ خــود در قبــال آقــای میــر و در قبــال اکثــر
کســانی کــه در آن زمــان مطالبــی را در شــبکههای اجتماعــی بارگــذاری کردنــد
کوتاهــی کردنــد .مشــاهده کردیــم کــه روزنامهنــگاران بــه ســایر شــبکههای خبــری
اجــازۀ اســتفاده از تصاویــری را کــه در توییتــر بازتوییــت کردهانــد دادنــد .همچنیــن
مــواردی دیدیــم کــه در آنهــا محتــوا بــدون توافــق و اطــاع قبلــی بــه صاحبــان آن
نســبت داده میشــود بــه ایــن معنــی کــه اگــر نــام آنهــا را جســتجو کنیــد ،بــه
عنــوان مثــال تصویــری را کــه در روز حملــه بــه روزنامۀ شــارلی ابــدو گرفتهانــد ،پیدا
خواهیــد کــرد ،نــه کار آزاد آنهــا .همچنیــن شــاهد بودیــم کــه ســازمانهای خبری
لحظــۀ مــرگ احمــد مرابــط را بــدون تردید و هشــدار به بیننــدگان نشــان میدهند.
البتــه مــا ایــن مــوارد را بــه همــۀ روزنامهنــگاران یــا ســازمانهای خبــری تعمیــم
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نمیدهیــم؛ امــا بــه برخــی از مثالهایــی اشــاره میکنیــم کــه همــۀ مــا بایــد از
مواجه شدن با آنها جلوگیری کنیم.
وظیفــۀ مــا بــه عنــوان روزنامهنــگار ایــن اســت کــه از خــود درمــورد بهتریــن
راه غلبــه بــر ایــن چالــش ســؤال کنیــم .آن چالــش ایــن اســت :چگونــه
میتــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه بــه اســتانداردهای الزم بــرای
راســتیآزمایی خبــر ،رعایــت احتــرام بــه مالکیــت فــرد بــر محتــوای تولیدشــده
و همچنیــن بــه معیارهــای اخالقــی کــه مانــع آســیب دیــدن شــاهد عینــی
یــک رویــداد ترســناک و ســخت میشــوند ،پایبنــد باشــیم .مــا در فصلهــای
قبلــی ایــن کتــاب نشــان دادیــم کــه از مهمتریــن مراحــل در فراینــد
راســتیآزمایی ،تاییــد هویــت تولیدکننــدۀ محتواســت .مــا همچنیــن اســتدالل
کردیــم کــه مهمتریــن مرحلــه از نظــر حقــوق محتــوا درخواســت اجــازه از
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
نیــاز بــه همــکاری همــۀ فعــاالن اتاقهــای خبــر در سراســر جهــان دارد .بــا
ایــن حــال ،راه حــل در اتــکا بــه داده هــای توصیفــی ( )metadataو برنامههای
آموزشــی دربــاره اصــول اخالقــی برخــورد با محتــوای تولیدشــده در شــبکههای
اجتماعــی اســت کــه امــروز بایــد روزنامهنــگاران و ســردبیران در اتــاق خبــر از
آن برخوردار باشند.
روزنامهنــگاران بایــد بهتریــن روش اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی را
بیاموزنــد ،چــه در ســطح جســتجوی محتــوا یــا راســتیآزمایی ،چــه ارتبــاط بــا
دیگــران یــا یادگیــری فناوریهــای جدیــد .ایــن بــه معنــای تفکــر در مــورد
عواقبــی اســت کــه ممکــن اســت در نتیجــه بایگانــی یــا ناپدیــد شــدن اســناد
مربــوط بــه یــک درگیــری حاصــل شــود .ایــن موضــوع همچنیــن بــه معنــای
تفکــر در مــورد چالشهــای جدیــد ناشــی از حضــور منبــع انســانی اخبــار و
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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 روایتهــای 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 :کتابچههــای راهنمایــی بــرای روزنامهنــگاراندرمورد راستیآزمایی اخبار در پلتفرمهای دیجیتال.
http://training.aljazeera.net/ar/whatwedo/2016/02/160225062636961.html

ایــن راهنمــا توســط مؤسســه رســانهای الجزیــره و بــرای کمــک بــه روزنامــه
نــگاران بــرای راســتیآزمایی از طریــق گامهــای آســان و واضــح منتشــر شــده
است.
 ( First Draft Newsموجود فقط به زبان عربی): ،/http://first draftnews.comشــامل توصیههــا و منابعــی درمــورد جدیدتریــن
ابزارها و راههای راستیآزمایی.
 راهنمــای راســتیآزمایی ( Verification Handbookموجــود بــه زبــانعربی):
http://Verificationhandbook.com

اولیــن راهنمــای تهیــه شــده بــرای راســتیآزمایی و فعالیــت روزنامهنــگاری
که شامل بررسی موارد ویژه است.
  :DatNavراهنمایــی شــامل منابــع آزاد بــرای تحقیــق زمینــه حقــوق بشــراست که برای روزنامه نگاران اهمیت دارد.
/https://www.theengineroom.org/datnav-digital-data-in-human-rights-research

 -آزمایشگاه خبر گوگل Google News Lab

 https://newslab.withgoogle.com/toolsشــامل توصیههــای بســیار
درباره استفاده از ابزار گوگل برای راستی آزمایی است.
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 : Exposing the Invisible/https://exposingtheinvisible.org

شــامل مجموعــهای از مصاحبههــا و فیلمهایــی اســت دربــاره اســتفاده از
شبکههای اجتماعی در عملیات جستجو و تحقیق.
 Poynter/https://www.poynter.org

یــک منبــع عمومــی شــامل مطالبــی دربــاره روزنامهنــگاری و راســتیآزمایی
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
روزنامهنگار باید مشترک آن شود.
 پروژه :REVEAL/https://revealproject.eu

پــروژۀ ویــژۀ راســتیآزمایی محتــوای بــه دســت آمــده از شــبکههای اجتماعــی
با حمایت مالی اتحادیه اروپا.
 پروژه :INVID/https://www.invid-project.eu

پــروژۀ ویــژۀ راســتیآزمایی فیلمهــای شــبکههای اجتماعــی بــا حمایــت
مالی اتحادیۀ اروپا.
 استفاده از لیست های توییتر:https://support.twitter.com/articles/76460

شامل توصیههایی درمورد ایجاد لیستهای توییتری و استفاده از آنها.
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