
|| روزنامه جوان |  شماره 6307 10  1443 صف��ر   14  |  1400 ش��هریور   30 سه ش��نبه 

خوب و بد شبكه هاي اجتماعي براي غرب!
ش�بكه هاي اجتماعي در جايي كه طبق سياست هاي دولت امريكا پيش مي رود 
و دش�منان امريكا را محدود مي كند كه مثاًل به حذف تصاوير قاس�م سليماني و 
اكانت هاي متضمن نام او مي انجامد، خوب اس�ت اما وقتي ب�ه خود امريكايي ها 
دروغ مي گويند، خيلي بد مي شود! با اين مقدمه كوتاه، خبرهای امروز را بخوانيد.

 حذف صدها هزار پست و اكانت 
مبلغ طرح شهيد سليماني

مسلم معين، مسئول سازمان فضاي مجازي 
بسيج هفته گذش��ته در گفت وگويي اظهار 
کرد: با آغاز مجدد طرح ش��هيد سليماني و 
بيماريابي فعال ب��راي قطع زنجي��ره کرونا 
توسط بس��يج، فعاالن فضاي مجازي نيز با 
کليدواژه هاي مختلف موج انتشار تصاوير و 
ويدئوهاي حضور بسيجيان جامعه پزشكي و 
درماني کشور و همچنين فعاليت پايگاه هاي 
بسيج را در پلت فرم هاي مختلف شبكه هاي 
اجتماعي تبديل به پرتكرار ترين و داغ ترين 
سوژه هاي اين شبكه ها کردند.  مسلم معين 
گفت: پراکندگي انتشار محتواها در سراسر 
کشور و محله به محله به شكلي بود که روزهاي متمادي مسائل اصلي پيرامون کرونا 
در ش��بكه هاي اجتماعي حول طرح ش��هيد س��ليماني و کمك هاي مؤمنانه و البته 
واکسيناسيون فراگير مردم شكل مي گرفت.  وي افزود: بعد از اين موج آفريني، تشريك 
مساعي پلت فرم هاي توئيتر و اينستاگرام در قلع و قمع اکانت ها و پست هاي پيرامون 
اين موضوع ها آغاز شد و بار ديگر کاپيتوالسيون مجازي گوشه اي از سانسور و فيلترينگ 
خود را به نمايش گذاشت و توئيتر و اينستاگرام پس از اجراي طرح شهيد سليماني در 

مقابله با کرونا، بسياري از پست ها و اکانت هاي مبلغ اين طرح را حذف کردند. 
به نظر مي رسد توئيتر و اينستاگرام که کليدواژه هاي مرتبط با سردار قاسم سليماني را 
دنبال و حذف مي کنند، در مورد طرح مبارزه با کرونا هم چنين کرده اند اما سؤالي که 
پيش مي آيد اين است که آيا توانايي تشخيص موج مبارزه با کرونا در فضاي مجازي 

را ندارند؟

 نماينده مجلس امريكا: فيس بوك دروغ مي گويد!
طبق گزارشي جديد فيس بوك از آسيب اينستاگرام به کاربران دختر نوجوان آگاه بوده 
اما سودآوري را بر سالمت کاربران ترجيح داده است. يك کميته سناي امريكا درباره 
اين امر تحقيق مي کند. روشن نيس��ت اين تحقيقات چه تغييري در وضعيت کنوني 
ايجاد مي کند و نتيجه عملي دربردارد يا صرفاً نمايش دغدغه مندي است و با جريمه 

مالي به پايان مي رسد. 
پس از آنكه گزارشي در نش��ريه وال استريت ژورنال نش��ان داد فيس بوك از آسيب 
احتمالي اينس��تاگرام به دختران نوجوان آگاه اس��ت، کميته بازرگاني سناي امريكا 
تصميم گرفته اس��ت تحقيقاتي در خصوص وضعيت حماي��ت از کاربر در فيس بوك 
انجام دهد. نمايندگان مجلس امريكا فيس بوك را متهم کرده اند که از آسيب خود به 
نوجوانان مطلع بوده است، اما مي توان باور کرد که اين نمايندگان دغدغه مند! خود از 

اين آسيب مطلع نبوده اند؟
ريچارد بلومنتال و مارش��ا بلك برن )س��ناتورهاي امريكايي( طي بياني��ه اي از آغاز 
تحقيقات در فيس بوك خبر دادند. آنها فاش کردند که با يك افش��اگر فيس بوك در 
ارتباط بوده اند و به دنبال اسناد و شاهدان جديدي عليه اين شرکت فناوري هستند. 
نمايندگان سنا در اين باره مي گويند: »پرواضح است که فيس بوك نمي تواند مسئوليت 
خود را در اين زمينه قبول کند. جزئيات اين گزارش نشان مي دهد مديران فيس بوك 
فقط روي رشد کسب و کار به هر بهايي تمرکز کرده اند که طبق آن سود بر سالمت و 

زندگي کودکان و نوجوانان ارجحيت دارد.« 
نمايندگان جمهوريخواه نيز خواس��تار آن هس��تند که بخش��ي از بودجه براي تأثير 
فناوري ها بر نوجوانان صرف شود. کن باك، نماينده جمهوريخواه و عضو کميته آنتي 
تراست )زيرمجموعه کميته قضايي سنا( در توئيتي نوشت: »شرکت هاي فناوري به 
شرکت هاي بزرگ دخانيات شبيه شده اند. فيس بوك درباره آسيب رساني محصولش 
به نوجوانان دروغ مي گويد.« گروهي از نمايندگان دموکرات نيز نامه اي به فيس بوك 
نوشتند و با توجه به اين گزارش از اين شرکت خواستند طرح هاي خود را براي عرضه 

اينستاگرام مخصوص کودکان اجرا کند. 

اتحاديه اروپا 
واتس  آپ را ۲۶۷ميليون دالر جريمه كرد

آسوش��يتدپرس نوش��ته که ناظر حريم خصوصي ايرلند پس از انجام تحقيقات درباره 
واتس آپ و کشف نقض قوانين حفظ حريم خصوصي اتحاديه اروپا جريمه اي ۲۲۵ميليون 
يورويي )۲۶۷ميليون دالر( براي ش��بكه اجتماعي مذکور تعيين کرده اس��ت.  به طور 
دقيق تر اين جريمه پس از آن تعيين شد که تحقيقات رگوالتور حريم خصوصي نشان 
داد واتس آپ قوانين حفظ حريم خصوصي اطالعات اتحاديه اروپا را در خصوص شفافيت 
اش��تراك گذاري داده هاي کاربران با ديگر ش��رکت هاي فيس بوك نقض کرده اس��ت.  
کميسيون حفاظت از اطالعات روز گذش��ته اعالم کرد به واتس آپ دستور داده است 
اقداماتي جهت برطرف کردن اين نقض و تغيير شيوه ارتباط با مشتريانش انجام دهد تا 

عملكردش مطابق قوانين اتحاديه اروپا باشد. 

طرح صيانت را 
به فيلترينگ تقليل ندهيم

بحث و جنجال ميان ما، در امريكا نيز جريان دارد. فناوري به 
جايي رسيده است که حتي دولت امريكا نيز به دنبال محدود 
ساختن پلت فرم هاست. حال اگر بخواهيم طرح فعلي حمايت 
از کاربران فضاي مجازي را در ايران اجرا کنيم، آيا تحقيقات 
ملي در اين مورد انجام گرفته است و ديدگاه هاي مردم بررسي 

شده اند؟ جاي چنين اقدامي در طرح ياد شده، خالي است. 
به گزارش مهر، چهارمين جلسه از سمينار علمي حكمراني 
فضاي مجازي با موضوع »ابع��اد فرهنگي- اجتماعي طرح 
حمايت از حقوق کاربران« عصر شنبه ۲۰شهريور با همكاري 
پژوهشگاه فضاي مجازي و دانشگاه هاي آزاد و امام صادق)ع( 
برگزار ش��د. ديدگاه هاي دکتر فرش��اد مهدي پ��ور، رئيس 
پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسالمي و دکتر ايمان عرفان منش، عضو هيئت علمي 
دانشكده معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 

صادق)ع( را در اين زمينه مي خوانيم. 
 اگر ص�داي واحدي داش�ته باش�يم پلت فرم هاي 

خارجي با ما مذاكره مي كنند
فرش��اد مهدي پور، رئيس پژوهش��كده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اس��المي، به عنوان 
مدافع طرح حماي��ت از حقوق کارب��ران در فضاي مجازي، 
موضوع حكمراني فضاي مجازي را مسئله اي جهاني دانست 
که صرفاً به ايران محدود نيست و تصريح کرد: اين بحث به 
چالشي براي اکثر کشورهاي جهان بدل شده است. مهدي پور 
به وجود برخي چالش هاي قابل پيش بيني در طرح اش��اره 
کرد و مسئله زمانبر شدن فرآيند حكمراني فضاي مجازي در 
اتحاديه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال براي 
وجود و امكان رفع تدريجي چالش هاي موجود، مطرح کرد. 
وي گفت: طرح حمايت از کاربران در فضاي مجازي را نبايد 
به کنترل و فيلترينگ اينترنت تقلي��ل داد چراکه تنها يك 
بند از طرح به اي��ن موضوع مي پ��ردازد. مهدي پور به امكان 
حل چالش وضعيت حقوقي ش��وراي عالي فضاي مجازي از 
طريق طرح حمايت از حقوق کاربران فضاي مجازي و خدمات 
پايه کاربردي اش��اره کرد و درباره مذاکرات پيشين ايران با 
پلت فرم هاي خارجي گفت: اگر صداي واحد از نهادهاي داخلي 
برخيزد، پلت فرم هاي خارجي با ما مذاکره مي کنند. ايرانيان 
به نس��بت جمعيت خود، بزرگ ترين جمعيت زباني حاضر 
در فضاي مجازي هستند. کش��ورهايي چون ترکيه، امارات 
و بسياري از ديگر کش��ورها، پلت فرم هاي خارجي را توسط 
قوانين مجلس، محدود ساخته اند. عالوه بر اين، ما پلت فرم هاي 

موفقي چون فيليمو و آپارات را نيز در اختيار داريم. 
  هيچ راهي براي حفاظت از كاربران در پلت فرم هاي 

خارجي نداريم
رئيس پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمي افزود: ما اساس��اً هيچ راهي براي 
حفاظت از حريم خصوصي در پلت فرم هاي خارجي نداريم. 
در خواست پيگردهاي حقوقي بسياري در اين زمينه وجود 
دارد اما چگونه مي توانيم از آپارات حمايت کنيم، در حالي که 

گوگل پلي آن را از بستر خود حذف مي کند؟
مهدي پور با اشاره به برخي نكات در راستاي بهبود و اصالح 
طرح حمايت از حقوق کاربران فضاي مجازي گفت: گرچه 
اين طرح بايد به صورت مش��روط پذيرفته ش��ود، اما نياز به 
خالصه سازي و سپردن اختيارات مازاد خود به شوراي عالي 
فضاي مجازي دارد. مجلس نبايد به همه حوزه هاي حكمراني 

فضاي مجازي ورود کند. 
 حكمران�ي همه جانب�ه در فضاي مج�ازي محكوم

 به شكست است
در اين نشس��ت ايم��ان عرفان منش، عض��و هيئت علمي 
دانش��كده معارف اس��المي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
امام صادق)ع( با اشاره به اينكه فناوري با ورود به بسترهاي 
فرهنگي جامعه، تغييرات عميقي در پي دارد، انتقاد خود را 
بر مسئله اقناع افكار عمومي معطوف ساخت و گفت: طرح 
براي مردم عادي است نه فقط براي اقشار خاص، بنابراين 
به منظ��ور مواجهه خردمندان��ه مردم با فض��اي مجازي، 
بايد فرهنگ س��ازي صورت گي��رد. قوانين معم��والً باعث 
فرهنگ سازي نمي شوند. اين انديشه که در فضاي مجازي 
نيز مانند ديگر حوزه ها به دنبال حكمراني همه جانبه باشيم، 
محكوم به شكست است.  وي افزود: بايد ميان منافع دولت 
و مردم، توازن ايجاد ش��ود. در حكمراني بايد سهم همه، از 

جمله مردم و اصناف در نظر گرفته شود. 
عرفان منش موضوع حكمراني داده را نيز مورد اشاره قرار داد 
و گفت: ما با بحث حكمراني داده مواجه هستيم. داده هايي 
که در فض��اي مجازي توليد مي ش��ود، از مؤلفه هاي قدرت 
نرم است. در فضاي مجازي که به س��مت اينترنت رفتارها 
مي رود، شبكه هاي اجتماعي، ش��بيه يك رصدخانه بزرگ 
هستند که از طريق آن و با بررسي دقيق رفتار مردم، مي توان 
به خيلي از مسائل اجتماعي پي برد.  وي در مورد تحوالت 
ايجاد شده ناشي از توسعه فناوري در بستر جامعه، گفت: در 
دنياي مجازي، فرهنگ به سمت تجاري شدن مي رود و آن 
بخشي از فرهنگ شما پذيرفته مي شود که منطق اقتصادي و 
تجاري داشته باشد. اگر دولت ايران به دنبال ايجاد چارچوبي 
در اين حوزه است، بايد، محتواي فرهنگي غيرتجاري را به 
عنوان مزيت خود توليد کرده و از اين طريق، سبك خاص 

خود را پيش گيرد. 
اين استاد دانش��گاه امام صادق)ع( به ارتباط ميان فضاي 
مجازي و ژئوپلتيك اشاره کرد و گفت: کشورهاي مختلف 
جهان، حكمراني اينترنت را بر اساس مؤلفه هاي ژئوپلتيك 
و فرهنگي خ��ود مي بينند و هر يك هنگام��ي که در مورد 
حكمراني س��خن مي گوين��د، منظور خاص خ��ود در اين 
مورد دارند. به عبارت ديگر، مالحظات تاريخي و فرهنگي 
هر کش��ور، نوع نگاه آن دولت به حكمراني فضاي مجازي 
را تعيين مي کند، به عنوان مثال رويكرد روس��يه، چين و 
اتحاديه اروپا، به حكمراني فضاي مجازي، به ترتيب سياسي، 

اقتصادي و حقوقي است. 
عرفان منش با مقايسه شرايط فعلي ما با امريكا گفت: بحث و 
جنجال ميان ما، در امريكا نيز جريان دارد. فناوري به جايي 
رس��يده اس��ت که حتي دولت امريكا نيز به دنبال محدود 
ساختن پلت فرم هاست. حال اگر بخواهيم طرح فعلي حمايت 
از کاربران فضاي مجازي را در ايران اجرا کنيم، آيا تحقيقات 
ملي در اين مورد انجام گرفته است و ديدگاه هاي مردم بررسي 

شده اند؟ جاي چنين اقدامي در طرح ياد شده خالي است. 

آنتن

گزارش

نگاه یک

  سم واينبرگ / ترجمه: علي امي��ري
اينترنت درياي بي پايان اطالعات اس��ت. راست و دروغ در 
اين دريا چنان درهم آميخته اند که گاهي همه اميدمان را 
براي رسيدن به حقيقت از دست مي دهيم، با اين  حال يك 
استاد دانشگاه استنفورد مي گويد، شايد بايد ابزارهايمان را 
براي تشخيص راست از دروغ در دنياي مجازي تغيير دهيم. 
در مدارس به ما مي آموزند که براي قضاوت درباره يك متن 
بايد اول آن را با دقِت تمام خواند اما در دنياي آنالين، مهم تر 

از خواندن يك متن، توانايي فراتر رفتن از آن است. 
اينترنت جاي خطرناکي اس��ت. نويس��نده مطلبي در يك 
وب سايت ممكن است واقعاً نويسنده آن نباشد. ارجاعاتي 
که به آن مطلب مشروعيت مي بخشد، ممكن است ارتباط 
ناچيزي با مدعياتش داشته باش��د. امكان دارد نشانه هاي 
اعتباربخشي مثل دامنه Org جعل اس��تادانه اي باشد که 
يك نخبه روابط عمومي ساکن واش��نگتن دي. سي انجام 

داده است. 
   فن بي اعتنايي!

اگر چندين مدرك دکت��را در ويروس شناس��ي، اقتصاد و 
پيچيدگي سياست  هاي مهاجرتي نداشته باشيد، اغلب اوقات 
هنگامي  که سر از سايتي ناآشنا درمي آوريد، عاقالنه ترين 
کار بي اعتنايي است. بي اعتنايي به اطالعات چيزي نيست 
که در مدرسه به شما بياموزند. مدرسه عكس آن را آموزش 
مي دهد؛ خواندن کامل و دقيق ي��ك متن پيش از قضاوت 
درباره آن. هر نظري پيش از خواندن کامل آن نس��نجيده 
است اما در اينترنت، جايي  که معجوني از تبليغات چي ها، 
البي گرها، نظريه پردازان توطئه و دولت هاي خارجي نقشه 
کش��يده اند تا توجه  ش��ما را بدزدند، اين راهبرد نابودتان 
مي کند. بي اعتنايي انتقادي آنالين دقيق��اً هم اندازه تفكر 
انتقادي اهميت دارد. علتش آن است که مثل بازي پين بال 
که در آن توپ از اين اهرم به آن اهرم انداخته مي شود، توجه 
ما نيز از يك نوتيفيكيش��ن به يك پيامك و از آن به لرزش 

بعدي  تلفن همراهمان پرتاب مي شود. 
طبق مشاهدات هربرت سايمن، برنده فقيد جايزه نوبل، اين 
وفوِر بيش ازحد هزينه دارد و هزينه اش کميابي است. سيل 
اطالعات توجه را مي فرس��ايد و توانايي تمرکز را تضعيف 
مي کند. س��ايمن نوش��ت، جامعه مدرن با چالشي روبه رو 
است؛ منابعي که ممكن است توجه را مصرف کنند، بيش  از 
حد فراوانند. جامعه مدرن بايد بياموزد تا »توجه را به  نحوي 
مؤثر، در ميان اين مناب��ع توزيع کند«، ما داريم جنگ بين 

توجه و اطالعات را مي بازيم. 

   چسبيدن به سايت
تيم پژوهشي من، در دانشگاه استنفورد، اخيراً نمونه اي ملي 
متش��كل از 3هزارو۴۴۶ دانش آموز دبيرستاني را بر اساس 
توانايي ش��ان در ارزيابي منابع ديجيتال سنجيده است. در 
اين پژوهش، دانش آموزان وب سايتي را با استفاده از اينترنت 
بررسي کردند. اين وب س��ايت مدعي است »گزارش هايي 

واقعي« را درباره اقليم شناسي منتشر مي کند. 
از دانش آموزان خواس��ته ش��ده بود درباره موثق بودن اين 
سايت قضاوت کنند. پيامي روي نمايشگر به آنها يادآوري 
مي کرد که مي توانند هر جايي در اينترنت را براي رسيدن 
به پاس��خ جس��ت وجو کنند. اکثر آنها به  جاي ترك کردن 
س��ايت، دقيقاً همان کاري را کردند که مدرس��ه آموزش 
مي دهد، يعني به همان سايت مي چس��بيدند و مطالبش 
را مي خواندن��د. به صفحه »درب��اره م��ا« مي رفتند، روي 
گزارش هاي فني کليك مي کردن��د و نمودارها و جداول را 
بررسي مي کردند. اين س��ايت پر از زرق وبرِق پژوهش هاي 
دانش��گاهي بود و خيلي خوب به نظر مي رسيد، مگر براي 
کس��ي که مدرك کارشناسي ارش��د اقليم شناسي داشته 
باش��د.  دانش آموزان معدودي، يعني کمتر از ۲درصد آنها 
فهميدند صنعت سوخت فسيلي حامي اين سايت است، اما 
به کار بستن تفكر انتقادي درباره محتواي سايت آنها را به 
اين نتيجه نرساند. آنها با بيرون رفتن از سايت و مراجعه به 
ديگر جاهاي وِب آزاد موفق شدند به اين موضوع پي ببرند، 
يعني براي شناختِن اينترنت از اينترنت استفاده کردند. يكي 
از دانش آموزاني که نام آن گروه را در اينترنت جس��ت وجو 
کرد، نوشت: »اين سايت پيوندهايي با شرکت هاي بزرگي 
دارد که عامدانه مي خواهند م��ردم را در رابطه با تغييرات 
اقليمي گمراه کنند. بنابر گزارش يو.اس. اي تودي، اِکسان 
حامي مال��ي اين مؤسس��ه غيرانتفاعي بوده ت��ا اطالعاتي 

گمراه کننده درب��اره تغييرات اقليمي پخ��ش کند.«  اين 
دانش آموز به  جاي آنكه خودش را با گزارش ها درگير کند 
و فريب زباِن خنثي نماي اين سايت را بخورد، کاري را کرد 
که صحت سنج هاي حرفه اي انجام مي دهند؛ او سايت را از 
طريق ترك  کردن آن ارزيابي کرد. صحت سنج ها به کاري 
مي پردازند که ما به آن »خوانش جنب��ي« مي گوييم. آنها 
پيش از اينكه بخواهند درگير محتواي سايت شوند، تب هاي 
جديدي باالي نمايشگرشان باز مي کنند و به جست وجوي 

اطالعات درباره يك سازمان يا فرد مي پردازند. 
   تفكر انتقادي

ما در يك دوره آنالين، در دانشگاه نورث تگزاس، ويدئوهاي 
آموزش��ي کوتاهي قرار داديم که خطرات درگير ش��دن با 
سايتي ناش��ناخته را نش��ان داده و به دانش��جويان طريقه 
ارزياب��ي آن را آموزش م��ي داد. دانش��جويان در آغاِز دوره 
فريب ويژگي هايي را مي خوردند که دستكاري شان به  نحو 
مضحكي آسان است، مواردي مثل »ظاهر« يك سايت، وجود 
لينك هايي به منابع رسمي، مجموعه اي از ارجاعات علمي يا 
صرِف مقداِر اطالعاتي که سايت فراهم مي کند. در امتحاني 
که در آغاز نيم س��ال تحصيلي گرفتيم، تنها سه دانشجو از 
ميان ۸۷ نفر بودند که سايت را براي ارزيابي آن ترك کردند. 

در پايان دوره، بيش از سه چهارم آنها اين کار را کردند. 
وقتي در سايتي ناآش��نا مي مانيم و تصور مي کنيم آن قدر 
باهوشيم که رکب نمي خوريم، توجه مان را هدر مي دهيم و 
کنترلمان را به دست طراحان سايت مي سپاريم. هنگامي که 
چند ثانيه وقت صرف مي کنيم و آن سايت را با ياري  گرفتن 
از قدرت هاي اس��تثنايي وِب آزاد مي س��نجيم،  کنترلمان 
را پس مي گيريم و به  وس��يله آن مي توانيم ارزشمندترين 

دارايي مان، يعني توجه مان را بازپس گيريم. 
نقل از : ترجمان/مرجع: كانورسيشن

  كبري آسوپار
در دل خبرهاي خام و در ظاهر بدون تحليل که رس��انه ها 
منتش��ر مي کنند، گاه عبارات و واژه ها به گونه اي انتخاب 
مي ش��وند که بتوانند بر ناخ��ودآگاه مخاط��ب تأثيرگذار 
باشند و پيام مدنظر آن رسانه را منتقل کنند. اين عبارات 
و کليدواژه ه��ا اغلب به گونه اي هس��تند که ب��ه کارگيري 
آنها در متن خبر، هيچ ش��بهه اي را در مخاطب عام، از باب 
جهت دار بودن خبر ايجاد نمي کن��د و مخاطب حتي پس 
از رؤيت چندب��اره آن عبارات، تردي��دي در باب بي طرفانه 
بودن متني که مي خواند، پيدا نمي کند. ذهن او به شكلي 
ناخودآگاه و بي آنكه متوجه اين س��وگيري شود، به همان 
سوي مدنظر رسانه منتشرکننده خبر متمايل مي شود. اين 
مدل اطالع رس��اني به رغم آنكه در متن خود جهت گيري 
خاص دارد، ام��ا چون زيرکانه و حرفه اي اعمال مي ش��ود، 
مخاطب را به اين باور مي رساند که رسانه  مدنظرش بي طرف 
است. اما آن رسانه بي طرف نيست و خبر را هم خام منتشر 
نكرده است بلكه طرفداري اش را چنان حرفه اي اعمال کرده 
که به چش��م مخاطب نمي آيد. در واقع چنين رسانه اي، با 
يك واژه و يك عبارت تحليل خودش را ارائه و حتي به ذهن 

مخاطب القا کرده است. 
مدلي ناشيانه يا به اصطالح محاوره اي »گل درشت« از اين 
ارائه تحليل هاي يك کلمه اي در رسانه هاي داخلي و خصوصاً 
صداوسيما زياد ديده شده با به کارگيري صفت هايي که در 
علم روزنامه نگاري پذيرفته نمي شود و مخاطب هم پس از 
مدتي، نس��بت به آن توصيفات بي اعتنا مي شود، همچون 

جنايت وحشيانه، رئيس جمهور لمپن و... 
مدل حرفه اي اين اقدام را در متن خبرهاي بي بي س��ي 
فارس��ي، متعدد مي ت��وان ديد. بي بي س��ي براي جلب 
اعتماد مخاطب، تالش مي کند بي طرف به نظر برس��د، 
البته موارد بسياري بوده که مكر انگليسي اين رسانه را 
نقش بر آب کرده، اما اغلب مخاطباني که سواد رسانه اي 
و روزنامه ن��گاري ندارند، متوجه زيرکي بي بي س��ي در 
تنظيم متن خبر و گنجاندن کلمات تحليلي و جهت دار 
در متن آن نمي شوند. نمونه هايي از اين دست را اجماالً 
مرور می کنيم تا مفه��وم و مصداق آنچه بيان مي کنيم، 

روشن تر شود. 
بي بي س��ي فارس��ي هفته گذش��ته در خبري نوشت: »در 
پي درگذش��ت پدر رامين حس��ين پناهي زنداني کرد که 
شهريور ۹۷ اعدام ش��ده بود...« زنداني و اعدامي چه فرقي 
مي کند، اهل کجاي ايران باش��د؟ اگر بر او ظلمي رفته که 

بايد رسيدگي شود و اگر هم مستحق چنين مجازاتي بوده 
که جاي بحثي نيس��ت اما بي بي س��ي براي خبر مربوط به 
او، قوميت او- يعني کرد بودن- را ب��ه عنوان يك صفت به 
کار مي برد. بي بي س��ي مي داند که س��ال ها گروهك هاي 
جدايي طلب کردستان مدعي ظلم جمهوري اسالمي بر قوم 
کرد هستند و خود اين رس��انه هم از جمله ابزارهاي القاي 
چنين تحليلي بوده است، لذا حاال در راستاي همان تحليل 
و تعميق آن در ذهن مخاطب، به قوميت اين اعدامي اشاره 
مي کند. دروغ هم نگفته است، به هر حال او کرد است ديگر، 
اما اگر او يك شيرازي يا اصفهاني بود، گفته مي شد زنداني 
فارس؟ طبعاً نه، چون فارس بودن زنداني تحليل خاصي را 

به مخاطب القا نمي کند. 
از اين م��دل تحليل هاي ي��ك کلمه اي به ش��كل ديگري 
هم بي بي سي اس��تفاده مي کند، مثاًل معلم زنداني، کارگر 

محكوم شده، زنداني اهل سنت، دانشجوي معترض و... اين 
توصيفات از فرد دستگير شده يك چهره موجه مي سازد و در 
واقع او را تطهير مي کند. از سويي اشاره به گزاره هاي هويتي 
يك تروريست که موجه است و نقشي در مجازات او ندارد، 
باعث مي ش��ود مخاطب تصور کند او را بي دليل گرفته اند. 
يك معلم نبايد زنداني شود، اين پيامي ا ست که مخاطب از 
عبارت معلم زنداني دريافت مي کند اما اگر آن معلم اقداماتي 
ضدامنيتي داشت چطور؟ يا آنكه قوميت افراد نبايد باعث 
زنداني شدن بشود، دانشجو و کارگر بودن و مذهب هم دليل 
زنداني شدن نيست، اما بي بي سي مي کوشد گزاره هايي از 
هويت اين افراد را بيان کند که معصومانه و بي ربط به جرم 
آنها باش��د. اينگونه او مي تواند جمهوري اس��المي را ظالم 
نش��ان دهد اما وقتي همين گروهك ه��اي جدايي طلب ۹ 
سرباز کرد بسيجي را در پادگاني مرزي در کردستان قتل 
عام کردند، بي بي س��ي از لفظ »کرد اهل سنت« استفاده 
کرد؟ طبعاً خير! چون قرار نيست بي بي سي کردها را حامي 

نظام نشان دهد. 
در مورد ديگري، بي بي س��ي براي اخبار پيرامون صادرات 
بنزين ايران به لبن��ان از عبارت »بنزين ايران« اس��تفاده 
مي کند اما درست آن است که بنويسد »بنزين خريداري 
شده از ايران«. بي بي سي مي داند سال ها جنگ رواني غرب 
بر اين استوار بوده که پول مردم ايران خرج لبنان مي شود 
و حاال ترجيح مي دهد همان ذهني��ت را تعميق کند و به 

مخاطب نگويد که آن بنزين خريداري شده است. 
بي سبب نيست که بسياري از عوام تصور مي کنند بي بي سي 
روايتگ��ر بي طرف��ي از اخبار اس��ت. چه آنكه س��وگيري 
بي بي سي، چنانكه ذکر آن رفت، غيرمحسوس و ناملموس 
انجام مي ش��ود و مخاطبي که دقيق و اهل تحليل نباشد، 

متوجه آن نمي شود. 

بي اعتنايي آنالين را بياموزيد!

تكنيک های نامحسوس »بی بی سی« در جهت دهی به ذهن مخاطب

يك واژه، يك تحليل

اين مدل اطالع رس�اني به رغم آنكه در 
متن خ�ود جهت گيري خ�اص دارد، اما 
چون زيركانه و حرفه اي اعمال مي شود، 
مخاط�ب را به اين ب�اور مي رس�اند كه 
رس�انه  مدنظ�رش بي طرف اس�ت. اما 
آن رس�انه بي ط�رف نيس�ت و خب�ر را 
هم خ�ام منتش�ر نك�رده اس�ت بلكه 
طرفداري اش را چن�ان حرفه اي اعمال 
كرده ك�ه به چش�م مخاط�ب نمي آيد

دیدگاه


