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88498444سوادرسانه

چرامنفيبافيدرتوييترجوالنميدهد؟
نتايج يك بررسي علمي نشان مي دهد توييت هاي سياسي محبوب، بيشتر با مضامين 
منفي همراه هستند و ارسال توييت هاي مثبت و خوش��بينانه چندان با اقبال همراه 
نمي شود.  به گزارش گاردين، پيش از اين ادعا ش��ده بود براي محبوبيت يك توييت 
عواملي همچون تع��داد دنبال كنندگان، ويژگي هاي خاص ي��ك توييت مانند تعداد 
لينك هاي موجود در آن و نيز تعداد هشتگ ها و غيره و نيز موضوع يك توييت داراي 
اهميت است. اما تا به حال كمتر به حس و حالي كه يك توييت منتقل مي كند توجه 
ش��ده بود و حاال تمركز  روي اين موضوع توس��ط محققان اس��پانيايي نشان داده كه 
توييت هاي حاوي منفي بافي شانس بيشتري براي جذب مخاطب دارند. اين بررسي 
روي موضوع تالش كاتاالن هاي اسپانيا براي رأي گيري به منظور استقالل از اسپانيا 
انجام شده است.  براي انجام تحقيق مذكور ۴۶۹۶۲ توييت متعلق به ۲۵۸۴۷ حساب 
كاربري در هفته اول اكتبر سال ۲۰۱۷ بررسي شده اند و با توجه با اينكه اكثر كاربران 
اسپانيايي نسبت به اين موضوع احساسات منفي داش��ته اند مباحث مربوط به آن به 
ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته اند. اي��ن تحقيق ثابت كرده هر چه منفي بافي در 
توييت هاي يادشده بيشتر بوده، شانس بازتوييت آنها بيشتر شده است. در مقابل نوشتن 

مطالب مثبت در توييت هاي مذكور موجب كاهش ميزان بازتوييت آنها شده است. 

بيبيسيومديريتدروغباواژهها
هفته گذشته دادستان دانمارك اعالم كرد سه نفر از اعضاي گروهك االحوازيه ساكن در 
اين كشور، با همكاري دستگاه اطالعاتي عربستان در تأمين مالي و ترويج فعاليت هاي 
تروريستي در ايران دست داشته اند. ايران اين گروهك را تروريستي مي داند اما زماني 
كه آنان اقدام به عمليات تروريستي در ايران كردند، سخنگوي آنان در شبكه سعودي 
ايران اينترنش��نال فرصت حضور و گفت وگوي زن��ده و بر عهده گرفتن مس��ئوليت 
عمليات را يافت. عالوه بر ايران اينترنشنال، بي بي سي فارسي هم از به كار بردن وصف 

»تروريستي« براي اين گروهك و عمليات منسوب به آنان در اهواز خودداري كرد. 
بي بي سي فارسي هم خبر اعالم جرم دادستاني دانمارك عليه اين سه نفر را منتشر كرد 
ابتدا بدين شكل: »دادستان دانمارك سه عضو جنبش االحواز را متهم كرده با عربستان 
براي تأمين مالي تروريسم كمك كرده اند.« بي بي سي همچنان آنان را تروريست نناميد 
و البته كمي بعد هم متن خبر را بدين شكل تغيير داد: »دادستان دانمارك سه عرب 
ايراني را به تأمين مالي تروريسم متهم كرد.« ديگر نه از همكاري با عربستان خبري ماند 
و نه از اينكه اين همكاري عليه ايران انجام شده است. فقط چند ايراني متهم به همكاري 
تروريستي شدند. سواد رسانه به ما مي آموزد كه فريب چينش كلمات را نخوريم و ادعاي 

بي طرفي رسانه هاي وابسته به قدرت ها را باور نكنيم. 

درخواست۳۵گروهازفيسبوك
برايلغواينستاگرامكودكان

ائتالفي متشكل از ۳۵ گروه مدافع مصرف كننده و ۶۴ كارشناس رشد كودك در نامه اي 
به فيس بوك، از اين شركت خواستند در طرح خود براي عرضه نسخه اينستاگرام ويژه 
كودكان پايين ۱۳ س��ال بازبيني كند.  به گزارش ايس��نا، اين گروه ها و كارشناسان در 
نامه اي كه مشتركاً امضا كرده بودند، به اين موضوع اشاره كردند كه اين شبكه اجتماعي 
با ريسك هاي متعددي براي كودكان و نوجوانان از نظر سالمت فيزيكي و سالمت رواني 
مرتبط اس��ت.  اين نامه توس��ط گروه كمپين كودكي بدون تجارت نوشته شد كه اغلب 
پيشتاز كمپين ها عليه شركت هاي فناوري بزرگ و هدف گيري كودكان توسط آنهاست. 
اين گروه تأكيد كرده شبكه اجتماعي تا چه حد روي رشد خردساالن تأثيرگذار است و چه 
خطراتي را مي تواند به همراه بياورد.  در اين نامه آمده است: »جمع آوري اطالعات ارزشمند 
خانوادگي و پرورش نسل جديدي از كاربران اينستاگرام ممكن است به سود فيس بوك 
باشد اما احتمال استفاده از اينستاگرام توسط كودكان خردسالي كه نسبت به قابليت هاي 
تأثيرگذار و استثماري اين شبكه اجتماعي آس��يب پذير هستند را افزايش مي دهد.« بر 
اساس گزارش رويترز اين گروه يك سازمان غيرانتفاعي است كه معتقد است بازاريابي كه 
كودكان را هدف مي گيرد به همراه سپري كردن زمان طوالني در برابر نمايشگرها، به رشد 
سالمت كودكان لطمه مي زند و به دنبال پايان دادن به بازاريابي براي كودكان است.  مارك 
زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك، ماه گذشته گزارش بازفيد درباره تالش اين شركت براي 
طراحي اپليكيشن اينستاگرام ويژه كاربران خردسال را تأييد كرد. ساخت اين اپليكيشن 
جديد به صورت داخلي در فيس بوك اعالم شده اما هنوز عرضه نشده است. اينستاگرام در 
حال حاضر شرط سني حداقل ۱۳ سال را براي عضويت كاربران در اين اپليكيشن الزامي 
كرده است.  گروهي از نمايندگان دموكرات امريكا هفته گذشته با مطرح كردن نگراني هايي 
درخصوص برنامه جديد فيس بوك، در نامه اي به زاكربرگ، از وي خواستند درباره جزئيات 

طرح عرضه نسخه اپليكيشن اينستاگرام براي كودكان توضيح دهد. 

   نحوه عملكرد بي بي س��ي جهاني و بي بي س��ي 
فارس��ي در رويداد فوت همسر ملكه يك فرصت در 
اختيار رسانه هاي مخالف بي بي س��ي بود تا بتوانند 
بخش��ي از نمايش بي طرفي اين رسانه سلطنتي را 
براي مخاطب افشا كنند. با اين حال، به رغم فرصت 
ايجاد ش��ده، موج قابل توجهي در اين زمينه به راه 
نيفتاد و صرفاً ت��ك خبرها و ت��ك گزارش هايي در 
مورد عملكرد بي بي س��ي فارسي منتش��ر شد. اين 
ميان، يادداشت سايت عصر ايران را مي توان داراي 
بهترين تيتر در اين زمينه دانست با عنوان: »مرگ 
همسر ملكه و خودكشي بي بي سي«. يك نويسنده 
انگليسي اين نحوه كار بي بي س��ي را شبيه پوشش 
اخبار در كره ش��مالي دانس��ت. پخش مدح و ثناي 
همس��ر ملكه، قطع برنامه هاي عادي در شبكه هاي 
تلويزيوني، عدم انتش��ار اخبار با موضوعات ديگر در 
سايت ها و صفحات مجازي و حتي حذف برخي اخبار 
منتشرشده و پوشش سياه رنگ مجريان باعث زدگي 

مخاطب شد.
در واقع امر هم بي بي س��ي خودكش��ي كرد؛ چه به 
لحاظ نحوه عملكرد كه موجب انتقادات سراسري و 
حتي اعتراضات در داخل انگليس شد و چه به لحاظ 
توضيحي كه بي بي سي فارسي در اين زمينه منتشر 
كرد و يك خودزني تمام عيار بود. به رغم اين موارد، 
بي بي سي با رسميت بخش��ي به اعتراضات و فراهم 
كردن امكان ثبت شكايت در اين موضوع روي سايت 
خود، توانست ظاهر حرفه اي به ماجرا ببخشد و تالش 

كند فضا را تحت مديريت خود بگيرد. 
 ماللآوروناقضبيطرفي

در يادداشت عصر ايران آمده است: »شيوه پوشش 
خبري اين اتفاق در بي بي سي با زبان هاي مختلف و از 
جمله بخش فارسي با تكنيك بزرگنمايي و به شدت 
مالل آور، غيرحرفه اي انجام ش��د و يادآور پوشش 
خبري رسانه هاي حكومتي در كشورهاي ديكتاتوري 
بود. وقتي ديكتاتور اعظم مي ميرد، روند بت سازي 
از مرده او هم ادامه دارد. اين ش��يوه پوشش خبري، 
نه تنها نقض بي طرفي و اس��تقالل حرفه اي رسانه 
است بلكه به اعتبار حرفه اي رسانه و روزنامه نگاران 
آن نيز ضربه غيرقابل جبران��ي وارد مي كند... عدم 
رعايت تناسب ميان خبر مرگ همسر ملكه بريتانيا 
و ديگر موضوعات و تالش براي بزرگ كردن بيش از 
اندازه اين خبر و لباس سياهي كه برخي مجري ها و 
خبرنگاران بي بي سي در بخش هاي مختلف به اين 
مناسبت به تن كردند بحث را از پوشش خبري رسانه 

اي، حرفه اي و واقع گرايانه خارج كرد.« 
توضيح بي بي س��ي هم ع��ذري بدتر از گن��اه بود. 
بي بي سي اشاره كرد كه اين رس��انه با ماليات مردم 

بريتانيا اداره مي ش��ود و بايد به عاليق مردم بريتانيا 
بپردازد و مردم هم به خاندان س��لطنتي عالقه مند 
هس��تند. اين دفاع بي بي سي از س��لطنت به عنوان 
رسانه اي كه خود را حامي دموكراسي مي داند، جالب 
توجه است. از سويي آيا مردم سراسر جهان به خاندان 

سلطنتي انگليس عالقه مند هستند؟
اخبار و آمارهاي بعدي نشان داد از قضا مردم هم از 
اين روند راضي نيستند و تعداد مخاطبان شبكه هاي 
بي بي س��ي در روزهاي جمعه و شنبه كاهش يافته 
است. روزنامه گاردين در اين باره اين خبر را منتشر 
كرد: »بسياري از بينندگان بي بي س��ي از اين روند 
راضي نبودن��د و تلويزيون هاي خ��ود را روز جمعه 
خاموش كردند. براساس تجزيه و تحليل هاي صورت 
گرفته مخاطب��ان كانال بي بي س��ي۱ كه به صورت 
سنتي وقايع ملي در اين كش��ور را گزارش مي كند، 
نسبت به هفته گذشته ۶درصد كمتر شد. بي بي سي۲ 
نيز دو سوم مخاطبان خود را به دليل پوشش خبري 
درگذش��ت همس��ر ملكه اليزابت دوم از دست داد. 

در حالت معمول روزهاي جمع��ه حدود ۳۴۰ هزار 
نفر بين ساعات ۷ تا ۱۱ ش��ب به تماشاي اين كانال 
تلويزيوني مي  پردازند. ش��بكه »ITV« نيز به دليل 
پوش��ش برنامه هاي مربوط به همس��ر ملكه با افت 

مخاطبان مواجه شد.« 
 بيبيسيصاحبعزابود!

در بخش ديگري از يادداشت سايت عصر ايران هم 
آمده است: »اينكه رسانه اي با استفاده از ترفندهاي 
رس��انه اي - خبري، تالش مي كند يك خبر داراي 
ارزش خبري معين و مشخص را به عنوان خبري با 
ارزش خبري باالتر ارائه كند نه تنها غيرحرفه اي است 
بلكه غيراخالقي هم اس��ت... به نظر مي رسد آنچه 
در بي بي سي روي داد نوعي دستكاري اولويت هاي 
خبري بود. در اين ش��يوه، خبري كه داراي اولويت 
بااليي نيست با ترفندهاي رس��انه اي در اولويت باال 
قرار مي گيرد و نوعي اطالع رساني انجام مي شود كه 
مخاطب نيز ممكن اس��ت تصور كند واقعاً اين خبر 
از ارزش بس��يار زيادي برخوردار است و در نتيجه، 

نوعي ارزش مصنوعي ساخته و به مخاطبان منتقل 
شود. رفتار بي بي سي در برابر مرگ همسر ملكه به 
شكلي بود كه گويي بي بي سي هم چون خود ملكه، 
عزادار مرگ شاهزاده فيليپ است. وقتي رسانه خود 
نيز بخشي از يك داستان مي شود و فاصله مناسب 
را با سوژه رعايت نمي كند استقالل حرفه اي رسانه 
هم نقض مي شود. به عنوان مثال در ماجراي مرگ 
همسر ملكه، آيا در اين شرايط مي توان خبر منفي 

درباره او منتشر كرد؟«
يك كاربر توييتر با انتشار تصاوير مجريان بي بي سي 
فارسي )و نه انگليسي( با لباس مشكي به دليل فوت 
همسر ملكه انگليس، تصويري از پوشش قرمز رنگ 
آنها در ايام عاشورا و تاسوعا منتشر كرد. آيا مخاطب 
فارسي زبان هم بايد همراه با انگليسي هايي كه به قول 
بي بي سي عالقه مند به سلطنت و ملكه هستند، عزادار 

فوت همسر ملكه باشد؟
 دردسرپوش�شمرگهمس�رملكهبراي

بيبيسي
روزنامه سان گزارش كرده است كه »بيش از ۱۰۰هزار 
نفر از بي بي سي براي پوشش وسيع خبر درگذشت 

دوك ادينبورگ شكايت كردند.«
ش��كايت بيش از ۱۰۰ هزار نفر بيشترين شكايتي 
اس��ت كه تا به حال از بي بي سي ش��ده است. پيش 
از اين پخش برنامه »جري اسپرينگر: اپرا« در سال 
۲۰۰۵ با شكايت ۶۳ هزار نفر روبه رو شده بود و تماس 
شوخي راسل برنك با اندرو ساكس بازيگر نيز ۴۲ هزار 

شاكي به جاي گذاشته بود. 
تنها بي بي سي نبود كه برنامه هاي خود را براي بازتاب 
 ITV درگذشت پرنس فيليپ متوقف كرد و شبكه هاي
و Channel 4 نيز اين خبر را پوش��ش گسترده اي 
دادند. با اين حال بسياري از مخاطبان از اين برنامه ها 
روي گرداندند و طبق آمار يك شنبه آمار مخاطبان 
جمعه ش��ب ITV با كاهش ۶۰ درصدي تماش��اگر 
روبه رو شد. بي بي سي وان نيز با كاهش مخاطبانش 
روبه رو شد و بي بي سي ۲ دو س��وم مخاطبانش را از 
دست دارد. در واقع تنها ۳۴۰ هزار نفر در فاصله بين 
ساعت ۷ تا ۱۱ شب مخاطبان ثابت بي بي سي بودند. 
روز شنبه بي بي س��ي فرم ش��كايتي را روي سايت 
گذاش��ت تا مردمي كه مخالف با اين نحوه پوشش 
بودند بتوانند ش��كايت خ��ود را ثبت كنن��د اما روز 
يك شنبه و پس از كاهش شمار ش��اكيان، اين فرم 

برداشته شد. 
بي بي سي هرچند به نقش خود براي پوشش لحظات 
داراي اهميت ملي افتخار كرد اما حاضر نشد تأييد 
كند كه چه ميزان شكايت دريافت كرده است. اين 
ارقام بايد در بولتن روز پنج شنبه بي بي سي منتشر 
ش��وند. به گفته گاردين، كريس مولين نويسنده و 
وزير س��ابق در توييتي اين روش بي بي سي را يك 
اش��تباه بزرگ و تبعيت از نحوه پوش��ش به ش��يوه 

كره شمالي خواند. 

 بي بي سي زنده را با »مرده همسر ملكه« بشناسيد

آيامردمسراسرجهانبهخاندان
س�لطنتيانگلي�سعالقهمن�د
هس�تند؟اخباروآمارهايبعدي
نش�اندادازقض�ام�ردمه�ماز
اينروندراضينيس�تندوتعداد
مخاطبانشبكههايبيبيسيدر
روزهايجمعهوشنبهكاهشيافته
است.روزنامهگارديندراينباره
اينخبررامنتشركرد:»بسياري
ازبينندگانبيبيسيازاينروند
راض�ينبودن�دوتلويزيونهاي
خودراروزجمعهخاموشكردند

   كش��ورهاي جهان س��وم و عقب افتاده يا كشورهاي عقب 
نگه داشته شده؟ آنچه دهه هاست به عنوان يك تقسيم بندي 
بين الملل��ي در مورد كش��ورها ش��ناخته ش��ده، حاصل كار 
رسانه هاست كه ذهنيت افكار عمومي را ش��كل داده اند. اين 
رسانه ها بي طرف نيستند و اهداف قدرت هاي بزرگ را تحقق 
مي بخشند. در واقع رسانه ها توس��ط همان قدرت هاي بزرگ 
تأسيس ش��ده اند تا در راستاي اهداف ش��ان، افكار عمومي را 
ش��كل دهند. اين ميان، بايكوت، سانسور و قلب حقيقت ابزار 
كار اين رسانه هاست. در دنياي اين غول هاي رسانه اي به شما 
گفته نمي شود كه چه تالش هايي انجام شده تا برخي كشورها 

به دانش و فناوري هسته اي دست پيدا 
نكنند و فقط شما از پيشرفت هسته اي 
غرب و عقب ماندگي برخي كشورهاي 
ديگر و خصوصاً كش��ورهاي اس��المي 

مي شنويد. 
اين نوشته از مرضيه هاشمي، مجري و 
خبرنگار پرس ت��ي وي را كه در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرده است، ببينيد: 
»وطن عزيزم مصر، منتظر منه« وقتي 
بهش پيشنهاد كار تو تأسيسات هسته اي 
امريكا ميدادن، اين جواب رو داد. س��ر 
حرفشم موند. تا جايي كه عمركوتاهش 
اجازه داد... سميَره موسي، ملقب به مادر 
انرژي اتمي، در سال ۱۹۱۷ به دنيا اومد. 
دكت��راي atomic radiation گرفت و 
اولين زن دانشمند هسته اي مصر شد. 

سميَره تو بچگي مادرش رو بخاطر س��رطان از دست داده بود و 
ميگفت: »كاري ميكنم كه درمان هسته اي مثل آسپرين ارزون 
و در دسترس بشه« تو بيمارستان ها هم داوطلبانه به بيمارهاي 

سرطاني خدمت ميكرد. 
س��ميره تو دوره تحقيقاتيش تو انگليس ي��ه فرمول تاريخي 
كش��ف كرد كه باهاش بش��ه اتم فلزات ارزون تر مثل مس رو 
هم شكس��ت. كنفرانس بين المللي »اتم ها براي صلح« رو هم 
سميره برنامه ريزي كرد تا كمك كنه جلوي جنايت هايي مثل 
بمبارون هسته اي ژاپن گرفته بش��ه. وقتي سميَره با بورسيه 
فولبرايت رفت امريكا پيشنهادهاي كاري مختلف با شهروندي 
امريكا بهش دادن اما جوابش هموني بود كه باال خوندين. ولي 
نه مصر و نه همسر و دوتا بچه سميره ديگه اين نخبه ۳۵ ساله 

رو نديدن. تو راه آخرين جلس��ه تو كاليفرنيا، راننده ماشيني 
كه دنبالش فرس��تاده بودن بيرون پريد و ماش��ين از روي پل 
به پايين پرت شد و سميره هم شد يه قرباني خرج كردن علم 

براي هموطناش. 
ولي ليست قربانيان ترور سازمان جاسوسي اسرائيل، موساد، 
طوالني تر از اين حرف هاست؛ علي مصطفي مشرفه، فيزيكدان 
مصري؛ رمال حسن رمال، فيزيكدان لبناني؛ نبيل احمد فليفل، 
دانشمند هسته اي فلسطين و سلوي حبيب، پژوهشگر موضوع 
نفوذ صهيونيست ها در آفريقا. از زن و مرد، دانشمند فيزيك و 
نويسنده، مصري، لبناني ، فلسطيني و حتي دانشمند آلماني 
همكار ب��ا اينها. البته كش��ورهاي تحت نفوذ اس��رائيل از اين 
مشكل ها ندارن. مثاًل فرانس��ه حدود ۷۰ درصد از برقش رو از 
انرژي هس��ته اي ميگيره. حدود ۳ميليارد پوند هم س��االنه از 
صادراتش درمياره. تازه دست كم ۳۰۰ تا هم كالهك هسته اي 
داره! ولي سالح هسته اي كه هيچ، انرژي هسته اي رو هم قرار 

نيست كساني داش��ته باشن كه اهدافشون مس��تقل از منافع 
اسرائيله. فارس و عرب و مسلمون و غير مسلمون هم نداره. تا 
رژيم صهيونيستي قدرت داش��ته باشه، كسب علم هم ميتونه 
كار خطرناكي باشه مگه براي كساني كه ايدئولوژي متفاوتشون 
فروشيه و حاكمانشون خريدني... راستي يه كتاب هم هست از 
اين زن نخبه و تأثيرگذار. ولي فكر نكنم تو كتابفروشي ها پيداش 
كنين. آخه ايشون هيالري كلينتون و ميشل اوباما كه نيست.«
ماجرا البته فقط حقه هاي رسانه اي آن س��وي اتفاق نيست؛ 
جبهه اين سو هم بلد نيست كه چگونه از داشته هاي خود دفاع 
كند، چهره سازي كند يا چگونه روي جنايت هاي طرف مقابل 
موج سازي كند. مشكل همين است كه اين سو حتي رسانه ها 

هم همپاي مسئوالن در سواد رسانه ضعف دارند. 

   اول؛ سخنان آيت اهلل س��يداحمد علم الهدي خيلي اوقات 
با موج سازي گس��ترده ضدانقالب و انتش��ار گزينشي همراه 
شده اس��ت. هدف، آيت اهلل علم الهدي اس��ت؟ هدف كوچك 
اوليه بله، اما تخريب وجهه او تنها يكي از اهداف و البته هدف 
كوچكي  است. او نماينده ولي فقيه است؛ معمم و به اصطالح 
آخوند  اس��ت؛ امام جمعه و انقالبي ا ست و تخريب او، تخريب 
همه اين گزاره هاست كه بخش��ي از هويت اوست. با اين حال 
وقتي ايشان سخني بيان مي كند كه مي تواند وجهه خوبي به 
دين و علماي دين ببخشد، سانسور مي شود و كسي سخنان 
منطقي او را نمي شنود. عمليات رواني رسانه هاي ضدانقالب 

و اصالح طلب بخشي از اين ماجراست. 
اين سو هم ائمه جمعه و همه كساني كه 
تريبوني دارند، بايد از مشاوران رسانه اي 
اهل فن استفاده كنند تا سخنان آنان 
به گونه اي بيان نش��ود كه بهانه دست 

فرصت طلبان بدهد. 
دوم؛ »ديوارهاي حرم متبرك اس��ت 
اما اگ��ر خ��ون روي آن بري��زد نجس 
نمي شود؟ چرا نجس مي شود، بنابراين 
اگر كسي هم كه ناقل اين ويروس است 
دِر حرم را ببوس��د، دِر ح��رم را آلوده 
كرده اس��ت. حرف اف��راد خرافه پرور 
را باور نكنيد، آس��تان ق��دس رضوي 
بيش از ۲ميليارد تومان ماسك خريده 
است.« اين بخشي از اظهارات آيت اهلل 
علم الهدي در خطبه ه��اي نمازجمعه 

مشهد در واكنش به كليپي اس��ت كه در آن يك مدير كاروان 
زيارتي، به زائ��ران توصيه مي كن��د از رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداش��تي در حرم مطهر خ��ودداري كنند. اين س��خنان در 
نمازجمع��ه بزرگ ترين ش��هر مذهبي ايران، در رس��انه هاي 
مختلف تا چه اندازه بازتاب پيدا كرد؟ آن كليپ مربوط به يك 
سفر زيارتي مربوط به يك گوشه كشور چطور؟ ماجراي كليپ از 
اين قرار بود كه فردي كه ظاهراً روحاني كاروان است، به زائران 
امام رضا)ع( توصيه مي كند از رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
در حرم مطهر خودداري كنند. فارس مي نويس��د: »بر خالف 
مانور گسترده اي كه توسط رسانه هاي مختلف روي آن كليپ 
داده شد و حتي كانال رس��مي وزير ارتباطات آن را در تلگرام 
بازنشر كرد، اين سخنان صريح آيت اهلل علم الهدي سانسور شد. 

بديهي است هر موضوعي كه بيشتر مورد تمركز قرار بگيرد، در 
ذهن عموم مردم عميق تر نهادينه مي شود و به همين سادگي، 
رسانه ها ادراك جمعي نس��بت به يك موضوع را جهت دهي 
مي كنند. از همان ابتدا، ش��بكه هاي ضد ايراني فارس��ي زبان 
از جمله »بي بي س��ي«، »من و ت��و« و »ايران  اينترنش��نال« و 
چهره هاي مشخصي مثل مسيح علي نژاد به پوشش رسانه اي 
آن كليپ پرداختند. اما از آن عجيب تر، بازنشر آن توسط كانال 
رسمي وزير ارتباطات كشور بود كه باعث انتشار گسترده تر آن 

در فضاي كانال هاي تلگرامي شد.«
آيت اهلل علم الهدي، امام جمعه مشهد نيز در رابطه با اظهاراتي 
مانند آنچ��ه در اين كليپ جنجالي بيان ش��ده ب��ود، اينگونه 
واكنش نش��ان داد: »امام رضا)ع( واليت مطلقه الهي دارد اما 
كرامت حضرت ب��ه يك جريان غير معق��ول تعلق نمي گيرد. 
اينكه كسي بگويد در حرم اگر خودم را از ارتفاع بيندازم صدمه 
نمي بينم، اتفاقاً مي ميرد. با امام رضا)ع( لج نكنيد، امام رضا)ع( 

مي تواند شما را حفظ كند اما معجزه غيرمعقول نمي كند.« 
فارس ادامه مي دهد: »اما همانطور ك��ه قابل پيش بيني بود، 
رس��انه هاي ضدانقالب، حتي كوچك ترين اش��اره اي به اين 
بيانات آقاي علم الهدي نداشتند. بيشتر رسانه هاي اصالح طلب 
نيز ترجيح دادند اين سخنان را در حاشيه ديگر مطالب و نهايتاً 
به صورتي كم  رمق بازتاب دهند. اين در حالي است كه همين 
رسانه ها، بارها امام جمعه مشهد را مورد هجمه قرار داده اند؛ 
هجمه هايي كه با تقطيع جمالت آق��اي علم الهدي به دفعات 
تكرار شده است و هر مطلبي كه اين تصويرسازي را مخدوش 
كند، در فضاي رس��انه اي سانسور مي شود. رس��انه ها تعيين 
مي كنند چه چيز را »بايد« بشنويم و چه چيز را نه؛ چه چيز را 

بايد ببينيم و حق ديدن چه چيزي را نداريم.«

گـزارش

خبــر

او هيالري و ميشل نيست!رسانه ها چطور به ذهن شما جهت مي دهند؟

آنچهرسانههانميگويند نکـته


