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88498444سوادرسانه

بر همه چیز 
صحه نگذارید!

آیا م�ردم و رس�انه های م�ا توانس�تند در 
موض�وع انتخابات س�واد رس�انه و آگاهی 
عمومی را کس�ب و ایج�اد کنند ی�ا نه؟ دو 
کارش�ناس رس�انه ب�ه این س�ؤال پاس�خ 
داده اند. تقی جاللی مشاور رسانه ای رئیس 
دفت�ر تبلیغ�ات اس�المی تهران و حس�ن 
میثمی پژوهش�گر رس�انه های اجتماعی.

جاللی: م��ن به بحث قدرت رس��انه ای اش��اره 
می کنم. قدرت رسانه ها در این است که برخی 
مواقع حقیق��ت را وارونه جلوه دهن��د و یکی از 
کارهایی که رس��انه های معاند انجام می دهند 
خیلی تمیز و مرت��ب حقیق��ت را وارونه جلوه 
می دهند. نقش رس��انه های داخلی ما عالوه بر 
اینکه سواد رسانه ای در جامعه باال برود این شاید 
دست نیافتنی باشد که همه جامعه به یک سواد 
رسانه ای باال برس��ند ولی از این سمت رسانه  ها 
باید این قدرت را داشته باش��ند که بتوانند این 
وارونه جلوه دادن ها را ب��رای مردم تبیین کرده 
و تش��ریح کنند. یکی از دالیلی که مردم شاید 
از توانمندی های خودش��ان استفاده نکنند آن 
فش��ارهای معیش��تی و در پی آن فش��ار روانی 
است که روی مردم اس��ت. اینجا وظیفه رسانه 
این اس��ت که به کمک مردم بیاید و این وارونه 
جلوه دادن رس��انه های معان��د را خنثی کنند. 
بعضی اوقات باید دفاع کنیم، بعضی موقع ها باید 
حمله کنیم. آن رسانه ای که دارد از فالن طیف 
حمایت می کند یا می گوید شما مشارکت نکنید، 
در انتخابات شرکت نکنید؛ دوست من نیست، 
دشمن من است ولی باید این را به باورپذیری در 
جامعه برسانیم. این وظیفه رسانه است. ناامیدی 
را به جامعه پمپ��اژ نکنیم. خیل��ی از کار هایی 
که در جامعه ایجاد می ش��ود و انجام می پذیرد 
برای مردم خوب است ولی تحت الشعاع برخی 
بوق های تبلیغاتی قرار می گیرد لذا نقش رسانه 
اینجا این است که واقعیت ها را باال بیاورد، امید ها 
را در جامع��ه پمپ��اژ کند. بی طرفی این اس��ت 
که ش��ما بیایید واقعیت های جامع��ه را گفته و 
بدبین نباش��ید. االن رس��انه وظیفه اش خیلی 
سنگین اس��ت که باید نقش��ه های رسانه های 
معاند را برمال کند که نگذارند یأس و ناامیدی در 
جامعه ایجاد شود و مشارکت از بین برود یا کم 
شود. این وظیفه اصلی رسانه است که بازخوانی 
توانمندی های نظام جمهوری اسالمی است و این 
توانمندی  ها را بولد کردن و باال آوردن خودش در 
حس اعتماد به نفس و غرور در جامعه خیلی تأثیر 

دارد و می تواند مشارکت را باال بیاورد.

میثمی: هر ش��خصی در جامعه یک هجمه ای 
دارد از اطالعات��ی که از رس��انه های مختلف 
دریافت می کند. کلی از این اطالعات، اطالعات 
جعل��ی و فیک نیوز اس��ت. اولین گام س��واد 
رسانه ای این اس��ت که بتوانم تشخیص دهم 
کدام درست اس��ت و کدام غلط و من حداقل 
در سابقه ۲۰ ساله کار رس��انه تا االن این قدر 
افکار عمومی را بدون دفاع این هجمه رسانه ای 
ندیده ام یعنی اتفاقی ک��ه االن دارد می افتد و 
افکار عمومی بدون هی��چ دفاعی تحت هجمه 
اطالعات غلط ی��ا فیک نیوز ق��رار گرفته واقعاً 
مردم را بی دفاع کرده و م��ردم به نظرم خیلی 
راح��ت حتی اطالع��ات غلط و اخب��ار جعلی 
را باور می کنند . اگر بش��ود با کش��ور دیگری 
مقایسه کرد آیا مردم کشور دیگر این قدر تحت 
هجمه اطالعات غلط و اخبار جعلی هس��تند 
یا نه؟  گرچه موضوع اخب��ار جعلی در کل دنیا 
موضوع داغی است ولی حتماً باید یک مقایسه 
تطبیقی انجام شود. یک بخش دیگر این است 
که باالخره رسانه های خودمان هم به صورت 
ایده آل کار نکردند و دچار نقص هایی هستیم. 
کاری که باید بکنیم چیس��ت که منجر به آن 
سواد ش��ود هر اخباری را که می شنویم همان 
اول در ذهن مان صح��ه نگذاریم. بگذاریم یک 
جست وجویی انجام شود از چهار تا خبرگزاری 
ببینیم بپرس��یم منابع موثق و معتبر را چک 
کنیم، یک س��ری روش  ها این طوری اس��ت؛ 
یک بخش این است که حتماً ما مردم را به این 
دانش مجهز کنیم البته تش��خیص اینکه خبر 
فیک اس��ت یا درس��ت برای من رسانه ای هم 
سخت است حتی ممکن است منابع موثق هم 

گاهی اشتباه کنند. 

س��ند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی که از س��ال ۹۵ در مرک��ز ملی فضای 
مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای 

مجازی به تصویب نهایی رسید.
به گزارش مهر، ش��ورای عالی فضای مجازی 
پس از س��ه ماه وقفه، عص��ر روز 17 خرداد به 
ریاس��ت حس��ن روحانی رئیس جمه��ور و با 
حضور سایر اعضا تش��کیل شد. در این جلسه 
بخش های باقی مانده از سند صیانت از کودکان 
و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و این سند 
پس از حدود پنج س��ال انتظار برای تصویب، 
توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب 

رسید.
بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مج��ازی از اوای��ل دهه ۸۰ شمس��ی )1۹۹۰ 
میالدی( با فراگیری اینترن��ت در دنیا مطرح 
ش��ده و با توجه به اینکه در ای��ن فضا موضوع 
هرزه نگاری کودکان وجود دارد، کش��ورهای 
مختلفی به این موض��وع پرداخته اند. اگرچه 
تا س��ال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز کش��ور ها روی 
هرزه نگاری ک��ودکان و آس��یب  هایی بود که 
می تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود 
اما پس از آن دغدغه های دیگری در قالب یک 
پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک 
اضافه شد و سند مقابله با فحشا و هرزه نگاری 
کودکان به تصویب رس��ید؛ ای��ران نیز به این 
کنوانسیون پیوست. به طور کل همه کشور ها 

به این توافق رس��یدند که باید با هرزه نگاری 
کودک در فضای مجازی مقابله شود.

تا س��ال ۲۰1۰ در برخی جوام��ع به صورت 
توس��عه یافته یا محدود، مجموعه متنوعی از 
اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای 
مجازی تدوین ش��د و در ایران نیز از اواس��ط 
ده��ه ۸۰ به این مس��ئله به ص��ورت جدی تر 
پرداخته شد به نحوی که وزارت ارشاد و مرکز 
رس��انه های دیجیتال، پلیس فتا و س��ازمان 
فناوری اطالع��ات اقدامات ترویج��ی در این 
رابطه انجام دادند. در سال ۸۸ که قانون جرایم 
رایانه ای به تصویب رس��ید، بحث هرزه نگاری 
مرتبط با کودک و نوجوان در مواد 1۴ و 1۵ آن 
دیده ش��د و به دادگاه  ها صالحیت داده شد تا 
بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند 
اما از آنجا که در این زمینه نقص مقررات گذاری 
و سیاستگذاری دیده  می شد، مرکز ملی فضای 

مجازی از سال ۹۲ در گروه های کاری مختلف 
بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی را در دستور کار قرار داد و سند صیانت 

از کودک و نوج��وان در فضای مج��ازی را در 
سال ۹۵ در کمیسیون عالی محتوای این مرکز 
به تصویب رساند. با این وجود و به دلیل اینکه 
این سند در آن زمان به تصویب شورای عالی 
فضای مجازی نرسید و در صف تصویب باقی 
ماند، در سال ۹7 و متناس��ب با شرایط، مورد 
بازنگری مجدد قرار گرفت و در نهایت با هدف 
ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک 
زیست بوم محافظت شده، توسط شورای عالی 

فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.
به طور کل مطابق آنچ��ه تدوین کنندگان این 
س��ند عنوان کرده اند، ۹ سیاس��ت کالن برای 
محافظت از کودکان در برابر آسیب های احتمالی 

فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
1- توسعه محیط های صیانت شده در فضای 

مجازی
۲- رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن 

و جنسیت و آمادگی جسمی
۳- ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی 
کودکان با ابزار هایی که در اختیار والدین قرار 

می گیرد
۴- آگاه سازی و هوشیار سازی والدین و مربیان 
به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند
۵- پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر

۶- برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و 
نوجوان اقدام مجرمانه انجام می دهند

7- مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا 
آسیب دیده اند یا در معرض خطر هستند

۸- مشارکت محوری بخش خصوصی
۹- توس��عه همکاری ه��ای بین الملل��ی ب��ا 
کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع 

دغدغه دارند 

  کبری آسوپار
»انتخابات، تبلیغات و س�واد رس�انه«، این 
س�ه عبارت کنار هم، اگر عمیق و در مسیر 
درس�ت قرار بگیرن�د، به یقی�ن می توانند 
انتخاب�ی درس�ت تر را برای ه�ر برگه رأی 
رقم بزنند. بدون داش�تن س�واد رسانه ای، 
مخاط�ب در ازدحام خ�الف واقع گویی ها، 
مغالطه ه�ا، عملیات ه�ای روان�ی، مواضع 
عوام فریبانه )پوپولیستی( و فرافکنی های 
کاندیداهای انتخابات سرگردان می شود و 
در نهایت هم از انتخاب درست بازمی ماند.
همه مان یقیناً این حدیث علوی را شنیده ایم 
که »اُنُظر الی ما ق��اَل و ال تَنُظر الی َمن قاَل«، 
اینکه به س��خن و آنچه گفته می شود، توجه 
کنید و نه به کس��ی که بیان کننده آن سخن 
است. اما در دنیای سیاس��ت به طور عام و در 
زمان انتخابات به طور خاص، از قضا »گوینده « 
مهم می ش��ود و آنچه اهمی��ت می یابد، »من 
قال « اس��ت، یعنی صاحب س��خن. آیا روش 

تحلیل سیاسی با این حدیث تناقض دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید دید معنا و مفهوم 
اصلی روای��ت چیس��ت و بدین منظ��ور باید 

 متن کام��ل را فراتر از این تکه معروف ش��ده،
 مرور کرد.

حض��رت عل��ی)ع( فرمودند: »ُخ��ذ الحکَمه 
َحیُث کانَْت َو انُْظر اِلی ما ق��اَل و ال تنُظْر الی 
َمْن قال« )حکمت را هر جایی است فرابگیر و 
نگاه کن به آنچه گفته می شود نه به گوینده 
س��خن.( نیز در همین رابطه در روایت دیگر 
آمده است: »ُخِذ الحکَمه مّمْن اَتاَک بِها و انُظْر 
الی ما قاَل َو... «؛ )حکمت را از هر کس��ی که 
نزد تو می آورد فرابگیر و ن��گاه کن به آن چه 
گفته می ش��ود نه به گوینده سخن.( در واقع 
حدیث علوی در مقام دعوت به آموزش علم 

و حکمت است.
اما در انتخاب��ات اغلب آنچه گفته می ش��ود، 
حکمت و حرف خوب اس��ت و کسی در مقام 
معرفی خود و برنامه هایش بدگویی نمی کند! 
همه طرفدار آزادی، اصالح ساختارهای غلط، 
حقوق بانوان، مبارزه با فساد، رفع تبعیض و... 
هستند؛ حال باید حرف همه را بپذیریم؟ طبعاً 
انتخابات مقام ش��ناخت افراد است و گوینده 
اهمیت دارد و س��خن هم از باب آنکه ابزاری 
برای شناخت گوینده یا همان کاندیدا است، 

اهمیت می یابد.
پس از ای��ن توضیح��ات، حال چگون��ه باید 
کاندیدای ص��ادق و کاذب را از س��خنان آنان 

شناخت؟
دو نکته در این مسیر اهمیت دارد:

اول آنک��ه س��خن های خ��وب نامزد ه��ا را با 
س��ابقه کار آنها و نحوه عملکرد آنان بسنجیم. 
کاندیدایی که از اخالق می گوید ولی در همین 
تبلیغات و مناظره  ه��ا بی احترامی و توهین و 
تهمت جزئی ثابت از کالمش اس��ت، آیا باید 
ح��رف خ��وب او را پذیرف��ت؟ کاندیدایی که 
صداوس��یما را با کلیدواژه رس��انه انحصاری 
نقد می کن��د و می گوید من مخالف سانس��ور 
هستم، اما خود سال  ها معاون سیاسی سازمان 
صداوسیما و مسئول بسیاری از همان حذفیاتی 
بوده که حاال سانسور می نامد، آیا باید حرف او 

را پذیرفت؟

دوم آنکه با توجه به امکانات و ش��رایط کشور 
آیا وعده  هایی ک��ه کاندیدا ها می دهند، امکان 
تحقق دارد ی��ا نه. ای��ن موض��وع یعنی عدم 
امکان تحقق وعده  ها ممکن اس��ت یا به دلیل 
دروغگویی نامزد موردنظر باشد یا عدم آشنایی 
او با شرایط و امکانات موجود؛ در هر دو صورت، 
وعده او قابل اعتنا نیست و خودش هم از شرط 

شایستگی خارج می شود.
رهبر انقالب،  در همین سخنرانی اخیرشان 
)1۴ خ��رداد 1۴۰۰( فرمودند: »خب حرف، 
آسان اس��ت؛ هر کس��ی می آید یک اّدعایی 
می کند، یک وعده ای می ده��د، یک حرفی 
می زند؛ به اینها نمی شود اعتماد کرد؛ باید نگاه 
کرد و دید که آیا یک عملی در گذش��ته  این 
شخص وجود دارد که این وعده را تأیید کند 
و تصدیق کند، یا نه؛ اگر چنانچه وجود داشت 
می ش��ود به او اعتماد کرد، وااّل ن��ه. بنابراین 
کارآم��دی را با حرف نمی ش��ود تش��خیص 
داد... یک توّقع دیگر هم م��ن عرض بکنم از 
نامزدهای محترم؛ ش��عار هایی بدهند که به 
آن اعتق��اد دارند. خب ما می شناس��یم افراد 
را، می دانی��م که خیلی در دل ممکن اس��ت 
به این ش��عار اعتقادی نداش��ته باشند؛ این 
درست نیست؛ با مردم باید صادق بود؛ خدای 
نکرده شعار هایی که به معنای بی اعتقادی به 
آن حرفی است که خود انس��ان دارد میزند، 

نبایستی گفته بشود. « 

پس از ۵ سال وقفه

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تصویب شد

ای�ران  از اواس�ط ده�ه ۸0 ب�ه 
مس�ئله صیان�ت از ک�ودکان 
در فض�ای مج�ازی ب�ه صورت 
جدی تر پرداخت ب�ه نحوی که 
وزارت ارشاد و مرکز رسانه های 
دیجیتال، پلیس فتا و س�ازمان 
فن�اوری اطالع�ات اقدام�ات 
ترویجی در این رابطه انجام دادند

س�خن های خوب نامزد ه�ا را با 
س�ابقه کار آنها و نحوه عملکرد 
آن�ان بس�نجیم. کاندیدای�ی 
که از اخ�الق می گوی�د ولی در 
همی�ن تبلیغ�ات و مناظره  ه�ا 
بی احترامی و توهی�ن و تهمت 
جزئی ثابت از کالمش است، آیا 
باید حرف خ�وب او را پذیرفت؟
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دردسر چند میلیون دالری 
پخش عکس  خصوصی برای اپل

ش�رکت اپ�ل ب�رای حل وفص�ل پرون�ده  ش�کایت ی�ک زن ک�ه عک�س  
تعمی�رگاه  ب�ه  ک�ه  آیفون�ی  گوش�ی  از  ش�خصی اش  ویدئوه�ای  و 
فرس�تاده ب�ود پخ�ش ش�د، میلیون  ه�ا دالر ب�ه او پرداخ�ت ک�رد.

این غول دنیای فناوری مبلغ یاد شده را پس از آن پرداخت که این زن که نامش اعالم 
نشده است، در سال ۲۰1۶ گوش��ی تلفن خود را برای تعمیر به تکنسین های شرکت 
خدمات پگاترون در س��اکرامنتوی کالیفرنیا س��پرده بود. بنا بر گزارش ها، دو نفر از 
کارکنان شرکت خدماتی یاد شده که از پیمانکاران شرکت اپل است، 1۰ عکس برهنه 
و نیز ویدئویی از رابطه جنسی از این زن را در حساب کاربری خود این زن در فیس بوک 
بارگذاری کردند. پس از آنکه یکی از دوستان قربانی، به وی هش��دار داد، او آنها را از 
صفحه اش برداشت. این زن از اپل شکایت کرد و به جرم نقض حریم خصوصی و ایجاد 
سرخوردگی عاطفی، پرونده ای پنج میلیون دالری تشکیل داد. بنا بر گزارش ها، حاال 
روند رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده و اپل به پرداخت »چند میلیون دالر « به 

این زن موظف شده، اما مبلغ دقیق اعالم نشده است.
در دهه ۸۰ در ایران فیلمی خصوصی از یک بازیگر جوان در قالب س��ی دی به شکل 
گسترده پخش شد اما قوانین نصفه و نیمه و اجرای ضعیف قانون باعث شد تا آن فاجعه 
اجتماعی محکوم و مجازات شونده ای نداشته باشد. در هنگام مواجهه با فیلم خصوصی 
زندگی دیگران، شرعاً مکلف هستیم که از تماش��ای آن خودداری کنیم. نباید آن را 

بازنشر کنیم و از قضاوت در مورد زندگی شخصی دیگران خودداری کنیم.

جایزه ویژه پولیتزر
 به ضبط  و پخش کننده صحنه قتل جورج فلوید

هیئ�ت داوران پولیت�زر جایزه » اس�تناد وی�ژه « را ب�ه نوجوانی اعط�ا کرد که 
فیل�م قت�ل ج�ورج فلوی�د توس�ط ی�ک افس�ر پلی�س را ضب�ط و پخ�ش 
ک�رد؛ فیلمی ک�ه اعتراضات جهان�ی را علی�ه بی عدالت�ی ن�ژادی برانگیخت.

دارنال فریزیر ، 1۸ ساله در مراس��م جایزه پولیتزر مورد تقدیر قرار گرفت. در استدالل 
اعطای این جایزه بیان ش��د که فریزیر » به خاطر ضبط ش��جاعانه قتل جورج فلوید ، 
ویدئویی که اعتراضات علیه خش��ونت پلیس در سراس��ر جهان را برانگیخت و نقش 
حیاتی شهروندان در جست وجوی حقیقت و عدالت روزنامه نگاران را برجسته کرد « 

واجد شرایط تشخیص داده شد.

بایدن دستور ترامپ برای ممنوعیت 
»تیک تاک « و »وی چت« را لغو کرد

بای�دن دس�تور ترام�پ مبن�ی ب�ر ممنوعی�ت اپلیکیش�ن های »تیک تاک « 
ک�رد. بررس�ی جدی�د ص�ادر  و دس�تور  ک�رد  لغ�و  را  و »وی چ�ت« 

رویترز خبر داده که بایدن دستور ترامپ مبنی بر ممنوعیت اپلیکیشن های »تیک تاک « 
و »وی چت« را لغو کرد و دستور بررسی جدید صادر کرد. رئیس جمهور جو بایدن روز 
چهار شنبه مجموعه ای از دستورات اجرایی مربوط به دوره ترامپ را که می خواستند 
استفاده از »WeChat« )وی چت( و »TikTok«)تیک تاک( را ممنوع کنند، پس گرفت 
و به اتاق بازرگانی دس��تور داد تا نگرانی های امنیتی ایجاد شده توسط این برنامه ها و 

سایر برنامه ها را بررسی کند.
دولت دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق تالش کرده بود کاربران جدید را از بارگیری 
برنامه ها منع کرده و سایر معامالت فنی برنامه کوتاه اشتراک ویدئو تیک تاک و وی چت 
متعلق به چین را ممنوع کند که به طور مؤثر استفاده از برنامه ها در ایاالت متحده را 
مسدود می کند. دادگاه ها جلوی این دس��تورات را گرفتند و هرگز عملی نشدند. یک 
مقام کاخ سفید گفت بررس��ی جداگانه امنیت ملی ایاالت متحده از تیک تاک که در 
اواخر سال ۲۰1۹ آغاز ش��ده همچنان فعال و در حال انجام اس��ت و از ارائه جزئیات 
خودداری کرد. یک مقام دیگر دولت به خبرنگاران گفت: کاخ سفید همچنان در مورد 

خطرات داده های کاربران تیک تاک بسیار نگران است.
دستور بایدن وزارت بازرگانی را به نظارت بر برنامه های نرم افزاری مانند »تیک تاک « 
که می تواند امنیت ملی ایاالت متحده را تحت تأثیر قرار دهد، ملزم می کند و همچنین 
توصیه می کند ظرف مدت 1۲۰ روز از داده های ایاالت متحده توسط شرکت های تحت 
کنترل دشمنان خارجی محافظت کند. مسئوالن »تیک تاک « و »وی چت« هنوز در 

مورد این اقدام بایدن واکنشی نشان نداده اند.

خبــر

گزارش

حرف اول

»من قال « مهم است!


