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پيشرفت مجازي؛ براي علم، براي تقلب!
دني�اي ارتباطات ه�ر روز پيش�رفت جدي�دي دارد. فيس بوك از ام�كان فوق 
پيش�رفته اي براي برگ�زاري مج�ازي جلس�ات رونمايي ك�رده اس�ت، اما در 
فرانس�ه از امكان پيش�رفت مجازي براي تهيه و فروش گواهي تقلبي س�امت 
اس�تفاده مي كنند! تحليل جال�ب توجه يك�ي از مس�ئوالن مطبوعاتي وزارت 
ارش�اد از چرايي گس�ترش اخب�ار جعل�ي از ديگر اخبار اين ش�ماره ماس�ت. 

رونمايي فيس بوك از يك پيشرفت جديد
مارك زاكربرگ از پيشرفت جديدش  در فيس بوك رونمايي كرد: برگزاري يك كنفرانس 
در واقعيت مجازي. شما با گذاشتن يك هدست و عينك مخصوص فيس بوك در هر 
جاي دنيا كه باشيد مي توانيد وارد اتاق جلسه شويد و مطالب خود را به شركت كنندگان 
ارائه دهيد. همه آنها ميكروفن دارند و مي توانيد با هم حرف بزنيد و همه در يك اتاق 
هستيد. اين فضا حتي داراي يك تخته سفيد مجازي است كه مي توانيد روي آن چيزي 
بنويسيد يا تصويري را از رايانه خود نشان دهيد. سالم كنيم به پيشرفت تكنولوژي و به 

كنفرانس هايي كه به جاي ديدن آدم ها فقط آواتار آنها را مي بينيم!

 فروش گواهي تقلبي سالمت كرونا 
در فرانسه

»به واكس��ن نه بگوييد، ام��ا از مزاياي گواهي س��المت بهره مند ش��ويد!«، »گواهي 
سالمت حداكثر در ۸ تا ۱۰ ساعت«، »با خدمات ما واكس��ن ديگر اجباري نيست.« 
اينها نمونه هايي از پيام هايي است كه اين روزها و پس از اجباري شدن گواهي سالمت 
براي شركت در بسياري از فعاليت هاي روزمره زندگي در فرانسه، در شبكه  اجتماعي 
اسنپ چت زياد ديده مي شود. فروش��ندگان گواهي سالمت پيام ها را از حساب هايي 

موقت و چند روزه مي فرستند و بعد ناپديد مي شوند. 
با توجه به واكسن س��تيزي جماعت پرشماري از ش��هروندان فرانسه از يكسو و حكم 
غيرمنتظره دولت امانوئل ماكرون براي اجباري كردن گواهي )پاس��پورت( سالمت، 
اقبال به چنين بازار سياهي دور از ذهن نبوده و نيست. قيمت پاسپورت سالمت تقلبي 
كه از قرار معلوم در حال حاضر تضميني و درست اس��ت، از ۱۴۰ تا ۳۵۰ يورو متغير 
گزارش مي ش��ود. اهميت اين گواهي ها اينجاس��ت كه دارنده آن يك شهروند كاماًل 
واكسينه شده به شمار مي رود و تا اطالع ثانوي ديگر نيازي به تست كوويد هم نخواهد 
داشت. چنين فردي عماًل امكان دريافت واكسن كرونا را هم از دست مي دهد، چراكه 
مشخصاتش به عنوان يك فرد كاماًل واكسينه، در مركز داده هاي وزارت بهداشت ثبت 
شده است. ثبت اطالعات متقاضيان در سيستم جز با مشاركت يك پزشك خالفكار 

انجام نمي شود. 
در حالي كه زمان زيادي از اجباري شدن گواهي سالمت نمي گذرد، تاكنون ۴۶ شكايت 
از سوي سازمان تأمين اجتماعي براي جعل و استفاده از گواهي جعلي سالمت به پليس 

تحويل داده شده است. 

چرا اخبار جعلي شيوع مي يابند؟
محس��ن حدادي مديركل دفتر تبليغات و اطالع رس��اني معاونت مطبوعاتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، با اشاره به اخبار جعلي و شرايط گسترش آن گفت: با آن  كه 
اشاعه اخبار و محتواي جعلي پديده جديدي نيست اما آنچه امروزه اهميت بسياري 
پيدا و آن را به يك خطر فراگير جهاني تبديل كرده اس��ت، نقش مؤثر و نگران كننده 
شبكه هاي اجتماعي و شهروند- خبرنگاران و حتي شهروندان عادي در نشر گسترده 
و س��ريع اخبار جعلي است. ميل به اطالع رس��اني و پخش اين اخبار در ميان مردم با 
توجه به نقش شبكه هاي اجتماعي در سرعت نشر اطالعات، باعث پخش گسترده اين 

اخبار مي شود. 
وي در ادامه گفت: از سوي ديگر، كوتاهي رس��انه هاي رسمي و كندي اطالع رساني 
دس��تگاه هاي مختلف، به نش��ر و افزايش ضريب نفوذ اين اخب��ار كمك مي كند. كم 
اطالعي، در كنار اطالع رس��اني ناقص و غيرجامع، همچنين نبود نظام ش��فافيت در 

اطالعات و دسترسي به آن بهترين محل تولد و رشد اخبار جعلي است. 
حدادي در ادامه افزود: در حالي كه در گذشته روزنامه نگاران و گزارشگران حرفه اي 
ك��ه داراي دانش تخصصي و مس��ئوليت اجتماعي بودند، با ايفاي نق��ش دروازه باني 
خود، تأثير  بسزايي در كاهش انتشار اخبار نادرس��ت داشتند، امروزه به دليل ويژگي 
محدوديت گريزي ابزارهاي نوين رسانه اي و در عين حال نبود يك عزم عمومي براي 
كنترل و تعديل آسيب هاي آن از طريق در نظر گرفتن راهبردهاي آموزشي و مواجهه 
ايجابي با اين پديده مخرب، شاهد گسترش وس��يع فيك نيوزها در كشور و البته در 

سراسر دنيا هستيم. 
وي گفت: مادامي كه يك  اهتم��ام جدي براي كنترل و تعدي��ل اين فضا از طريق 
فرآيندهاي نظارتي و آموزشي وجود نداشته باشد، برخي فعاالن رسانه اي اجتماعي 
كه عمدتاً از تخصص كافي برخوردار نيستند، فرصت را مغتنم مي شمرند و تالش 
مي كنند تا با انتش��ار ش��ايعات و اخبار جعلي، بدون توجه به آثار زيانبار آنها شمار 
اعضا و دنبال كنندگان خ��ود را باال ببرند. رفتار احساس��ي و هيجاني در كنار نبود 
سواد رسانه اي دو عامل اصلي ناتواني در كنترل ش��يوع اخبار جعلي است. قاعدتاً 
حذف اينگونه خبرها با وجود فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، شدني نيست 
اما كاهش اتكا و اعتماد به آنها و مبادي توليدشان، بهترين شيوه برخورد با اينگونه 

اخبار است. 
حدادي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت كشور را در تأثيرپذيري از اخبار جعلي در 
شرايط كنوني چگونه ارزيابي مي كنيد، بيان كرد: ما به موازات شيوع پاندومي كرونا با 
همه گيري اخبار جعلي، بد و بي كيفيت مواجه شده ايم و از آنجايي كه ابعاد مختلف اين 
بيماري براي عموم مردم و حتي متخصصان ناشناخته بود، فضا براي انتشار بي رويه 
شايعات، بيش از پيش هموار ش��د و در چنين شرايطي با نشر گس��ترده تر و اشكال 

مختلفي از اخبار جعلي هم رو به رو شديم. 

درخور تحسين و تأمل 
گفت وگوي تلفني و مس��تقيم صداوس��يما با 
س��خنگوي طالبان در خالل برنامه اي پيرامون 
وضعيت كنوني افغانستان،  واكنش هاي متفاوتي 
را برانگيخت. برخي آن را حمايتي روشن از يك 
گروه تروريستي دانس��تند و برخي اين اقدام را 
حرفه اي و مناسب كار رس��انه توصيف كردند. 
دكتر اكب��ر نصراللهي، اس��تاد روزنامه نگاري و 
كارشناس رسانه اين اقدام را »در خور تحسين و 

تأمل« دانست و در كانال تلگرامي خود نوشت: 
اقدام شبكه افق در مصاحبه با سخنگوي طالبان 
و س��اير كارشناس��ان را حرفه اي،  مسئوالنه و 
درخور تحس��ين مي دانم. اين اقدامات نش��ان 
مي دهد نظام ظرفيت پوشش صادقانه و جامع 
وقايع بحران هاي مختلف و ارائه تحليل را دارد 
و همكاران رسانه اي نبايد ترس و محافظه كاري 
خود را توجيه و به پاي نظام بنويسند. بي ترديد 
در چند روز گذشته ميدان دار افكار عمومي در 
تحوالت افغانستان،رس��انه  هاي رسمي داخلي 
نبودند و با تأسف خبرهاي غيرعادي  افغانستان 
هنوز هم عادي در رسانه هاي داخلي پوشش داده 
مي شوند و مردم نمي توانند زوايا و ابعاد پيچيده 
تحوالت افغانستان را از زبان كارشناس  هاي غير 

تكراري  داخلي بشنوند.
مخلص كالم تأخير در استارت، تعجيل در استاپ،  
محافظ��ه كاري، روايت ناقص و دس��ت چندم، 
كمي گرايي،  خودمحور ب��ودن و تحليل   محور و 
جريان ساز نبودن،  فقدان تنوع در كارشناسان 
و گوش نكردن حرف منتقدان و كارشناس��ان 
از جمله اش��كاالت  رسانه هاي رس��مي به ويژه 
صداوسيما در پوشش رسانه اي تحوالت بحراني 

بود و هست.
 اما در مقابل رسانه  هاي ديگر از اين خأل و ضعف 
حداكثر اس��تفاده را در بحران جاري افغانستان 
كرده اند؛ ۱.  ايران  اينترنشنال به موازات پوشش 
پرحجم و تحليلي تحوالت افغانستان و مصاحبه 
با كارشناسان مختلف و همزمان با سقوط كابل، 

ايران   اينترنشنال افغان را راه اندازي كرده است.
۲.   بي   بي س��ي فارس��ي هم پوش��ش تحوالت  
افغانس��تان را  زود و خوب ش��روع كرد و ادامه 
داد. تنوع كارشناس��اني كه با آنها در اين شبكه 
مصاحبه شد، كم نظير است؛ هر روز از چهره هاي 
 جدي��د از داخل افغانس��تان، مقام��ات  فعلي و  
قبلي، كارشناسان از اقصي نقاط جهان استفاده 
مي شود؛ مصاحبه با مقامات، نخبگان و مردم از 
جمله صالح الدين رباني، حامد كرزاي، حكمتيار، 
شهردار كابل، برادر احمدشاه مسعود،  سخنگوي 
طالبان، مشاور اش��رف غني،  رئيس دفتر سابق 
اشرف غني و هنرمندان مختلف بخشي از ليست 
طوالني مصاحبه شوندگان در چند روز گذشته 

بي بي سي است.
حرف ها در اين زمينه زياد و گزارش هاي دوستان 
در اين خصوص هم رنگي، كمي و اداري است، 
بنابراين بررس��ي عملكرد رسانه هاي رسمي در 
بحران ها از نوع اعتراضات بنزيني، حمله داعش 
به مجلس، ترور شهيد فخري زاده و غيره، همايش 
تخصصي و محيط آرام و دوستانه را مي طلبد اما 

عميقاً اعتقاد دارم :
 صداوسيما با ادامه رويكرد سنتي و راهبردهاي 
انفعالي و واكنشي در بحران ها در رقابت ناتوان و 
در جنگ روايت ها بازنده است. نظر شما چيست؟ 

چرا؟

عصباني باشيد!
پژوهش��گران دانش��گاه ييل دريافتند اعضاي 
گروه هاي سياس��ي افراطي بيش��تر از اعضاي 
گروه هاي ميانه رو عصبانيت خود را بروز مي دهند. 
پژوهشگران دانشگاه ييل دريافته اند كه تعداد 
باالي »اليك « )پسنديدن( و »بازنشر« پست ها 
در رسانه هاي اجتماعي افراد را تشويق مي كند از 

نظر اخالقي عصباني باشند. 
ويليام بردي، پژوهش��گر پسا دكتراي دانشكده 
روانشناس��ي دانش��گاه ييل كه با مالي كراكت، 
استاديار روانشناسي روي اين پژوهش كار كرده 
است، گفت: »تشويق ها در رسانه هاي- اجتماعي 
باعث شده اس��ت لحن مكالمات سياسي ما در 

فضاي مجازي تغيير كند.«
پژوهش��گران ميزان عبارات غيراخالقي هنگام 
عصبانيت كاربران توييتر در بحث و جدل هايشان 
درباره زندگي واقعي را ان��دازه گرفتند و به اين 
نتيجه رس��يدند كه الگوريتم ها و شاخص هاي 
مشاركت، كاربران را تشويق مي كند به اين رفتار 
خود ادامه دهند. آقاي بردي گفته اس��ت: »اين 
اولين مدرك است كه نشان مي دهد برخي  افراد 
در طول زمان به دليل تشويق هايي كه از طراحي 
ابتدايي رسانه هاي اجتماعي دريافت مي كنند، 
ياد مي گيرند عصبانيت و خش��م خود را بيشتر 

ابراز كنند.«
پژوهشگران ۱۲/7 ميليون توييت از 7هزار و ۳۳۱ 
كاربر را زير نظر گرفتند و با اس��تفاده از نرم افزار 
هوش مصنوعي بررس��ي كردند آي��ا كاربران با 
گذر زمان عصباني تر مي ش��وند؟ آنها دريافتند 
كاربراني كه به علت اع��الم نظر عصبانيت آميز 
خود واكنش��ي از ديگران درياف��ت مي كردند، 
بيشتر احتمال داشت در پست هاي بعدي خود 

عصباني تر ظاهر شوند.

آنتن

گزارش

نگاه یک

معصومه نصيري، كارش��ناس و تحليلگر رسانه در كانال تلگرامي 
نوشت: خاورميانه همواره قلمروي بروز و ظهور حوادثي است كه 
آن را در صدر توجهات افكار عمومي قرار مي دهد، يك روز عراق، 
يك روز لبنان، يك روز س��وريه و حاال در همسايگي ما افغانستان 
بعد از يك دوره ورود، نفوذ و اش��غال توسط امريكا و حمايت هاي 
حباب گونه آن تحت سلطه كامل طلبان قرار گرفته است؛ طالباني 
كه ماهيتاً گروهي افراطي است اما به ظاهر بناي به روزرساني خود 
را دارد اما كمتر كسي در اين كشور و دنيا اين ادعا را در ميان مدت و 

بلندمدت قابل تحقق و شدني مي داند. 
 كاربران ايراني در قبال »افغانستان در سيطره طالبان« بي تفاوت 
نبوده اند و اكثراً خواهان حفظ استقالل اين كشور و تسهيم قدرت 
ميان گروه هاي مختلف و برقراري صلح و امنيت عمومي براي مردم 
مظلوم افغانستان هستند. رصد ديتاك نشان مي دهد توييتري ها 
بيشتر سويه انتقادي نسبت به سلطه طالبان بر افغانستان داشته اند 
كه نتيجه اين كنشگري. ۴۶۲هزارو۱۰۰ توييت،  ۲۸۶ هزار و ۱۰۰ 
ريتوييت و ۳ميليون و ۲۰۰هزار اليك بوده اس��ت. هشتگ هاي 
طالبان، افغانستان، احمد شاه  مسعود و ايران با مجموع ۸۸هزارو 
۱۱ م��ورد به كارگيري، پركاربردترين هش��تگ هاي پيرامون اين 

موضوع در توييتر بوده اند. 
پراليك و پربازنشرترين محتواي توييتر در اين باره مربوط به توييت 
سه دختر افغان كه خواهان حق حيات هستند و زندگي زير پرچم 
طالبان را نمي پذيرند، بوده است كه مجموعاً ۴هزارو۴۹۶ ريتوييت، 
۸هزارو۲۴۰۰ اليك و حدود ۲هزار كامنت را به خود اختصاص داده 
است.   كاربران در بستر اينستاگرام حواشي مربوط به حضور طالبان 
در افغانستان و بازخواني تاريخي اين گروه را مورد توجه قرار داده اند. 
غلبه در فضاي اينس��تاگرام پرداختن به روحيه خشونت طلبي و 
افراطي گري طالبان بوده است. ۲۵هزار و ۴۰۰ پست، ۲۵ميليون 
و۴۰۰هزار اليك و ۱۰ ميليون كامنت نش��انگر درگير شدن افكار 
عمومي ايران با موضوع تس��لط طالبان در افغانس��تان دارد. خبر 
صفحه من  و تو به نقل از اسكاي نيوز مبني بر اينكه »طالبان يك زن 

را به دليل كيفيت پايين آشپزي براي جنگجويانش به آتش كشيد« 
با ۸۲۲هزارو ۳۵7 اليك، پرتوجه ترين مطلب اين بستر بوده است. 
 اما در بستر تلگرام اخبار بعد از تس��لط طالبان بيشتر مورد توجه 
كاربران بوده است. ۱7۴هزارو ۵۰۰ پست و 7۸۲ ميليون و ۴۰۰هزار  

بازديد محصول اين پيگيري و كنشگري بوده كه عكس ها بيشترين 
محتواي مورد توجه قرار گرفته كاربران در اين بستر بوده اند. دو خبر 
»وضعيت جنگ زدگان افغانستاني در مرز ايران« با ۲۸۶ هزار بازديد 
و منتشر شده در صفحه خبر فوري و »تصوير سرنشينان هواپيماي 
امريكايي بعد از خروج از فرودگاه كابل« با ۳۸۶ هزار بازديد و منتشر 
شده در كانال گيزميز نشان از اهميت رخدادهاي پس از تسلط اين 
گروه بر افغانستان بوده است.   وضعيت امروز افغانستان را مي شود 
از چند زاويه مورد بررس��ي قرار داد؛ اول اينكه پيوند وضعيت يك 
جامعه با نگاهي غير خودي، در نهايت سبب تن دادن به شرايطي 
خواهد شد كه مذمت جهاني و داخلي آن كشور را به دنبال دارد. دوم 
اينكه امروز نگاه به افكار عمومي مؤيد اين نكته است كه رويكردهاي 
عمومي ممكن است مس��يري متفاوت با جهت رويكرد سياسي و 
حتي ژئوپلتيك غالب و حاكم داشته باشد و تداوم هر اقتداري نياز 
به همراهي عمومي دارد. تغيير ماهيت اگ��ر توان اقناع اكثريت را 

نداشته باشد، محكوم به ناآرامي و شكست خواهد بود. 
 و در نهايت اينكه واقعيت طالبان آنچه بود و آنچه هست و واقعيت 
امروز افغانس��تان طالباني، نياز به واكاوي به دور از بازنمايي هاي 

منفي، گاهي خنثي و مثبت موجود دارد. 

 زينب شاهيني
هفته گذش��ته انتش��ار ويدئوي دوربين هاي مداربسته زندان 
اوين به يكي از موضوعات داغ فضاي مجازي تبديل شد.  منابع 
رس��انه اي مختلف اين تصاوير را پوش��ش دادند و جريان هاي 
رس��انه اي بازتاب هاي متنوعي نسبت به آن داش��تند. فارغ از 
انتقادهاي بج��ا و منصفانه اي كه در خص��وص رفتار زندانبانان 
و مسئوالن اوين نسبت به زندانيان مطرح شد،  خوب است اين 
رويداد را از منظر سواد رسانه اي نيز مورد بررسي قرار داده و به 

پرسش هاي مرتبط به آن پاسخ دهيم. 
 يك سؤال آنكه چه گروه يا افرادي اين ويدئوها را منتشر كردند؟ 
در همه منابع رسانه اي عنوان گرديد گروهي موسوم  به »عدالت 
علي« اين تصاوير را در اختيار رسانه ها قرار دادند. تاكنون هيچ 
كنش رسانه اي از گروهي با اين عنوان ديده  نشده است. عنوان 
»عدالت علي« براي اين گروه نشان مي دهد، افشاگران با انتخاب 
يك عنوان مذهبي، به دنبال بي  اعتبارسازي نظام ديني در ايران 
هستند. افشاگري با اين عنوان عالوه بر آنكه مي تواند مورد توجه 
و استقبال جريان  رسانه اي معاند براي هجمه به نظام قرار گيرد، 
همچنين ذهنيت جريان خاكستري داخلي و قشر نسبتاً مذهبي 
را نيز  تحت تأثير قرار مي دهد و يك تصوير متناقض از نظام ديني 

را به نمايش مي گذارد. 
اولين ويدئوهاي اين گروه توس��ط  صفحات منتسب به سايت 
راديو فردا در ش��بكه هاي اجتماعي منتش��ر گرديد كه نش��ان 
دهنده همكاري افشاگران با  سرويس هاي معاند خارجي بود. با 
اين حال صفحات ايران اينترنشنال در شبكه هاي اجتماعي نيز 
در تمام اخبار و گزارش  هاي خ��ود در خصوص ويدئوهاي اخير 
چنين ادعا مي كرد كه گروه عدالت علي به صورت مستقيم اين 

محتوا را در اختيار  آنها قرار داده است. در كنار پوشش خبري اين 
ويدئوها توسط رسانه هاي فارسي زبان، اين گروه با راه اندازي يك 
كانال  تلگرامي سعي كرد به فعاليت هاي خود جنبه رسمي تري 
بخشد و ادامه دار بودن اين افشاگري ها را به مخاطب القا  نمايد. 
نحوه ادبيات به كار رفته توسط نويسندگان كانال نيز به ادبيات 
مورد استفاده منافقين بسيار نزديك است. هدف  اين افشاگران 
افزايش فشارهاي بين المللي با طرح ادعاي نقض حقوق بشر در 
زندان هاي ايران، بي اعتمادسازي  افكار عمومي و افزايش شكاف 

ميان حاكميت و مردم بوده است. 
با توجه به زمان انتش��ار اين ويدئوها نيز كه همزمان با  روي كار 
آمدن دولتي با س��ابقه قضايي است، نش��ان از هدفمندي اين 
افشاگري براي نااميدس��ازي مردم در خصوص  دولت جديد و 

نوعي فشار بر آن است. 
در خصوص هويت افشاگران دو فرضيه با دو هدف در رسانه ها 
مطرح ش��د. فرضي��ه  اول آن ب��ود كه جري��ان معان��د با هك 

سيستم هاي اطالعاتي اوين به اين تصاوير دست يافته تا با مانور 
روي اين  فرضيه به ضعف سيستم هاي اطالعاتي و حفاظتي ايران 
بپردازند. فرضيه دوم هم در خصوص نفوذ ميان مسئوالن زندان 
 و در اختيار ق��رار دادن اين تصاوير توس��ط نيروهاي خودي به 
رسانه هاي خارجي بود تا بدين وسيله افزايش اختالف و  شكاف 

ميان مسئوالن را القا نمايند. 
تصاوير منتشر شده گزينش��ي از رفتارهاي نامناسب مأموران 
انتظامي و زندانبان ها با  زندانيان بود كه به گونه اي در كنار هم 
چينش شده بود تا رأفت اسالمي و برخورد اخالقي با مجرمان را 
در نظام  اسالمي به چالش بكشد و احساسات عمومي را تحريك 
نمايد. در تمامي زندان هاي دنيا به دليل نوع برخورد خش��ن و 
 عدم پذيرش محكوميت از س��وي برخي متهمان ممكن است 
برخوردهاي تندي از س��وي زندانبانان صورت بگيرد. هر چند 
افش��اگران همه تالش خود را كردند تا بدتري��ن برخوردهاي 
زندانبانان با زندانيان سياس��ي در ايران را به تصوير بكشند،  با 
اين حال اين تصاوير با خش��ونت هايي كه جريان معاند تا پيش 
از اين در فضاسازي هاي رس��انه اي به ايران نسبت مي داد  قابل 

مقايسه نبود. 
اما در خصوص تصاوير زندان ها چه رسانه ها و جرياناتي بيشترين 
موج سازي رسانه اي را داشتند؟  كاربران منتسب به جريان نفاق 
كه جناياتي همچون مثله كردن هموطنان خود را در تاريخ ثبت 
كردند، سلطنت طلب  هايي كه روزگاري شكنجه گران ساواك را 
تربيت مي كردند، رسانه سعوي ايران اينترنشنال كه دستور قتل 
خبرنگار با اره  را سانسور كرد و ابايي از محكوميت جهاني نداشت 
و امريكايي كه فجايع گوانتانامو و ابوغري��ب را در كارنامه خود 

دارد،  بيشترين فضاسازي را در اين خصوص داشتند. 
در پايان مي توان گفت هر چند اين تصاوير  به دور از انتظار بود 
و نيازمند رس��يدگي دقيق و جدي مسئوالن اس��ت،  اما به نظر 
مي رسد افشاي آن بيش از آنكه با هدف آگاهي بخشي عمومي 
و فرياد زدن ظلم و دادخواهي باشد، در جهت  تأمين منافع عده 
و گروهي خاص و بهره برداري سياسي از آن جهت افزايش فشار 

بين المللي است.  

افغانستان طالباني از دريچه بيگ ديتا

دادخواهي يا فضاسازي رسانه اي؟

كاربران ايراني در قبال »افغانستان در سيطره 
طالبان« بي تفاوت نبوده اند و اكثراً خواهان 
حفظ استقال اين كش�ور و تسهيم قدرت 
ميان گروه هاي مختلف و برق�راري صلح و 
امنيت عمومي براي مردم مظلوم افغانستان 
هس�تند. رص�د ديت�اك نش�ان مي ده�د 
توييتري ها بيش�تر س�ويه انتقادي نسبت 
به س�لطه طالبان بر افغانس�تان داشته اند

 كاربران منتسب به جريان نفاق كه جناياتي 
همچون مثل�ه كردن هموطنان خ�ود را در 
تاريخ ثبت كردند، س�لطنت طلب  هايي كه 
روزگاري ش�كنجه گران س�اواك را تربيت 
مي كردند، رسانه سعوي ايران اينترنشنال 
كه دس�تور قتل خبرنگار با اره  را سانس�ور 
كرد و ابايي از محكوميت جهاني نداش�ت و 
امريكايي كه فجاي�ع گوانتانامو و ابوغريب 
را در كارنام�ه خ�ود دارد،  بيش�ترين 
فضاس�ازي را در اي�ن خص�وص داش�تند
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