اخبار جعلی و انتخابات
 20اردیبهشت 1400
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

مریم سلیمی

دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر ارتباطی
از مولفان کتابهای «تفکر و سواد رسانه ای» و «سواد خبری»

ديکشنري آکسفورد  :پساحقيقت اشاره به شرايطي دارد که در آن واقعيت هاي عيني در شکل دهي افکار
عمومي کمتر از جذابيت هاي هيجاني و باورهاي فردي تاثيرگذار باشند.

به نقل از دکتر یونس شکرخواه :جنگ واقعی در فضای مجازی امروز تالش برای تغییر واقعیت ها است.
برخی معتقدند ما در عصرپساحقیقت و چالشها و ویژگیهای حاکم بر آن به سر می بریم .به این گزینه ها ،شتاب حضور هر
چه بیشتر در فضای مجازی ،اینفودمی و افزایش سرعت انتشار اخبار جعلی ،اطالعات نادرست و ..ناشی از شرایط کرونایی را
اضافه باید کرد .حال این شرایط را مصادف با ایام انتخابات تصور کنید تا حساسیتهای این دوره زمانی آشکار شده و ضرورت
آگاهی و هوشیاری هرچه بیشتر در این مقطع احساس شود.

نکاتی مرتبط با
انتخابات 1400

خطر انتشار
اخبار و
محتواهای جعلی
و نادرست
(اعم از اخبار،
تصاویر ،دیپ
فیکها و)..

با اعالم نتیجه و بعد از آن...

عوامل و بازیگران پیدا و پنهان موثر در انتخابات
ایفای نقش موثر و مفید این عوامل در چارچوبهای قانونی ،اخالقی و ...می تواند موثر در کیفیت نتیجه باشد یا برعکس با خلق و انتشار اخبار
جعلی ،اطالعات نادرست ،گمراه کننده و ...منجر به ایجاد گفتمان ناسالم شود

رسانه ها

(جریان اصلی،
رسانه های اجتماعی و)...

نامزدهای انتخاباتی
(فرد نامزد و رقبا)

سلبریتی ها/
اینفلوئنسرها

فعاالن ،گروهها و کنشگران
سیاسی و اجتماعی

مراکز نظرسنجی/
داده کاوی/
تحلیل داده و...

ستادهای انتخاباتی
متولیان برگزاری
انتخابات /ناظران و...

نهادها و
مراکز تأثیرگذار

حامیان و سرمایه داران

مردم/رای دهندگان
(هوادار /غیرهوادار)

احزاب و سیاسیون

ذینفعان از نتیجه

بهره گیران از
ماشینهای یادگیرنده

سایر

کانونهای موضوعی مرتبط با تولید محتوای انتخاباتی
که می توانند به سوژه یا طعمه ای برای تولید اخبار جعلی ،اطالعات نادرست ،تصاویر جعلی ،دیپ فیکها و ...تبدیل شوند
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

زندگی شخصی نامزدها
ارتباطات کالمی و غیرکالمی (زبان بدن ،نوع پوشش و)...
زندگی و روابط خانوادگی (سببی و نسبی)
سوابق  ،پیشینه و عملکردهای کاری و شخصی (در ابعاد
مختلف مالی ،اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی و)...
سوابق تعامل و مواجهه با رسانه ها
دیدگاهها ،نگاهها به خصوص نگاههای ارزشی و عقیدتی
رویکردهای سیاسی و وابستگیهای حزبی احتمالی
حامیان و پشتیبانان نامزدها
برنامه ها (داخلی و خارجی)
گمانه زنی در خصوص کابینه احتمالی
مواضع (داخلی و خارجی)
حضور و تأثیرگذاری در رویدادها و وقایع مهم (منفی،
مثبت  ،خنثی)
پایگاه و جایگاه اجتماعی (در اقشار و گروههای مختلف
مردمی)
مقبولیت و مشروعیت
پرسنال برندینگ
موضوعاتی در پیوند بین نیازها ،چالشها ،کرونا و انتخابات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

تحوالت منطقه ای و جهانی در پیوند با انتخابات
کیفیت حضور در مناظره ها (کالمی ،غیرکالمی و)...
کیفیت حضور در رقابتها از ابعاد مختلف تبلیغی
ابزارهای تبلیغاتی مورد استفاده
بودجه تبلیغاتی و نحوه تأمین
راستی آزمایی سخنان ،وعده ها و...نامزدها (قبل و
حین دوره انتخابات)
مواضع رسانه ای (داخلی و خارجی) له و علیه نامزدان
مواضع نهادها ،سازمانها و ( ...داخلی و خارجی) له و
علیه نامزدان
مواضع و فعالیتهای اینفلوئنسرها ،کنشگران رسانه های
اجتماعی و ...له و علیه نامزدان
مواضع و فعالیتهای سلبریتی ها ،چهره های مشهور و...
فعالیتهای هکرهای کاله سفید و سیاه و مظاهر آنها
تأثیرات فعالیتها و کنشهای سازمان یافته و نیافته
داخلی و خارجی و مظاهر آنها
نقش و تأثیرات بهره برداری از هوش مصنوعی،
یادگیرندگان ماشینی ،رباتهای رسانه های اجتماعی و...
و مظاهر آنها
و....

الزامات نامزدها انتخاباتی در زمان ورود به عرصه انتخابات

داشتن اتاق فکر و مدیریت راهبردی

داشتن تیم رصد اخبار و اطالعات ،نظرات،
بازخوردگیری ،تحلیل و(...رسانه ای ،ارتباطی )

تسلط به ارتباطات کالمی و غیرکالمی
(از پوشش ،زبان بدن و ...تا لحن و کالم)

داشتن تیم حرفه ای تولید محتوا در قالبها و
اشکال مختلف (پرهیز از کپی و)...

تسلط به آداب و تشریفات حضور در صحنه
ها ،مراسمها ،مناظره ها و...

داشتن تیم حرفه ای بازاریابی محتوا
(نشر و بازنشر  ،توزیع محتوا و)...

آشنایی با رسانه ها ،تاکتیکها و تکنیهای
خبری و نحوه مواجهه و تعامل با رسانه ها

داشتن تیم حرفه ای راهبری رسانه ای
و تأثیرگذاران بر افکار عمومی و هواداران

آشنایی با قوانین تبلیغاتی ،رسانه ای و...
داشتن مشاوران و یا تیم حقوقی

آشنایی با رقبا ،پیشینه ،دستاوردها و...و
داشتن رقابتی انسانی ،اخالقی و ...با آنها

آشنایی با اخبار جعلی ،انواع اطالعات نادرست
و گمراه کننده ،دیپ فیکها ،تصاویر جعلی و...

داشتن تیم حرفه ای مدیریت بحران و مقابله
با اخبار جعلی و...

این تأکید از آن اوست که با نامزدها به طورناخواسته ناشی از عدم رعایت برخی الزامات ،با
عملکرد ،رفتار یا گفتار نسنجیده خود یا تیمش ،سوژه به رسانه ها ،کاربران ،کنشگران و...
ندهند تا خود زمینه ساز تولید اخبار و اطالعات نادرست و جعلی نشود.

داشتن انواع سوادهای سیاسی ،تبلیغی ،رسانه
ای ،خبری ،بصری ،تحلیلی و...

داشتن تیم مشاوره ای و رسانه ای قوی ،
حرفه ای و به روز (مسلط به مسائل رسانه ای روز ایران و جهان)

این آمادگیها سبب می شود تا خود نامزدها زمینه ساز و ارائه دهنده سوژه ناشی از خطاها برای اخبار جعلی یا اطالعات نادرست نباشند

بایدهای نامزد انتخاباتی پیش از رویایی با رسانه ها

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تهیه اطالعات الزم برای ارائه به رسانه ها مبتنی بر شناخت کامل از رسانه ها ،مخاطبان،
درک نیاز آنها ،درک موضوع حاضر و حواشی احتمالی آن و...
انتخاب مناسبی از رسانه ها برای حضور و گفت وگو و دیالوگ و ...و مبتنی بر یک
استراتژی مشخص (از رسانه های جریان اصلی تا رسانه های اجتماعی همچون کالب
هاوس)
معرفی صفحات مجازی نامزدها به طور رسمی در رسانه های اجتماعی
تالش برای آشنایی از پیش با رسانه ها ،خبرنگاران مربوطه ،نحوه مواجهه و طرح سوال
آنها و( ...رویکرد سیاسی ،مذهبی ،عقیدتی و ...آنها و نیز پیشینه آنها نزد مخاطب)  +عدم
اصرار به مصاحبه با یک رسانه برای جلوگیری از قضاوتها یا حواشی احتمالی
آشنایی با تاکتیکها و تکنیهای خبری و رسانه ای
در نظر داشتن مدت زمان در اختیار
درک موقعیت زمانی و مکانی و شرایط حاکم بر جامعه
آشنایی با نحوه و آداب حضور در رسانه ها و الزامات و چارچوبهای حاکم بر آنها
درک اهمیت موضوع و حساسیتهای احتمالی آن به ویژه در زمان بروز بحران و...
درک اهمیت و تفاوت زنده یا ضبطی بودن برنامه
پیش بینی سوالهای احتمالی
داشتن آمادگی برای سواالت تهاجمی
داشتن موضع مشخص در حوزه ها و موضوعهای مختلف به ویژه مسائل حساس
اطالع از مسائل روز
دیدن آموزش رسانه ای (انجام برخی تمرینها برای کسب آمادگی های الزم برای مواجهه
با رسانه ها و ،...شبیه سازی موقعیتها و) ...
داشتن تمرینات الزم مرتبط با مدیریت صدا ،تمرینات تنفسی و...
قبل از هر جلسه پیشینه جلسات و مواجهه های قبلی را مرور کند
از تجارب قبلی خود و نیز از نظرات مشاوران برای هر جلسه جدیدی بهره گیرد
از تجارب رسانه ای دیگران بهره یا عبرت گرفتند (همچون مواجهه نامناسب ترامپ با رسانه ها)

در حین رویایی با رسانه ها
• موقع شناس بودن و در زمان و مکان موعود حاضر و در چارچوبی معلوم برنامه را آغاز و به پایان بردن
• با ظاهری منظم و مرتب و تیپ و ظاهر رسمی در برابر همه انواع رسانه ها حاضر شدن
• قادر به ساختن ساندویچ پیام باشد :پیام ،توضیح ،مثال ،شواهد  ،پیام و در هنگام نقد  :مثبت ،منفی و مثبت.
• مطالب و یادداشتهایی از قبل آماده کرده و به همراه داشته تا در زمان الزم به آنها مراجعه کند .در صورت نیاز به
مستندات ،آمار و مدارک و ..باید آنها را آماده ارائه نگاه دارد.
• باید پیامهای ارائه شده به مخاطبان در چارچوب موضوع بوده و هرگونه مثال ،توضیح و ...در همین راستا ارائه شوند.
• توان حفظ خونسردی الزم را داشته باشد و مراقب تپق زدنها ،بیان اشتباه الفاظ و کلمات و ...بوده و حرف نسجیده نزد.
• حفظ اعتماد به نفس در زمان رویایی با رسانه ها (با یادآوری برخی پیامها با خود همچون شما متخصص و مسلط به بحث
هستید و)...
• پیامهای کلیدی ،مثالها و شواهد را به کار گیرد
• ایجاد آمادگی ذهنی در خود برای مواجهه با هر نوع حادثه غیرمترقبه احتمالی
• داشتن ارتباط چشمی و داشتن حالت بدن و زبان بدن مناسب
• انتخاب سرعت مناسبی از ارائه (نه تند ،نه کند)
• داشتن لبخند طبیعی در زمان الزم و مناسب
• یادداشت سواالت و نکات مطرح در هنگام رویایی با رسانه ها و نیاز به تصمیم گیری برای پاسخگوی مناسب به آنها
• مدیریت تیکهای عصبی احتمالی
• داشتن لباس مناسب
• داشتن لحن مناسب (گرم ،هوشمندانه ،صادقانه ،همدالنه و)...
• با استفاده از تکنیکهایی کنترل جلسه را در رویایی با رسانه ها باید در دست گرفت
• پرهیز از فرار از پاسخ یا اعالم بی نظری یا سوال را با سوال پاسخ دادن
• در صورت نیاز به ابراز عذرخواهی ،از انجام آن نباید هراسید.
• پرهیز از بی احترامی ،تحقیر یا توهین به فعاالن رسانه ها و افراد حاضر در جلسه یا به مخاطبان از هر قوم ،نژاد ،ملیت و...

پس از رویایی با رسانه ها
پس از هر جلسه رویایی با رسانه ها مهمترین نکات مطروحه در
جلسه ،حاشیه و نکات احتمالی آن را ثبت کند
از تیم رسانه ای خود بخواهد رصد و بازخورد سخنانش را از هر
جلسه در اختیارش قرار دهند
تحلیلها ،نقدها و  ...صورت گرفته روی سخنانش را ثبت و ضبط
کند.
تجربه نگاری هر جلسه می تواند برای جلسات بعد راهگشا باشد.
لیستی از همه جلساتی که در آن حاضر شده ،مطالب و ریز
مطالب مربوطه با تاریخ و موقعیت مکانی و زمانی و ...برای خود
ثبت و ضبط کند.
فیلم مصاحبه ها ،جلسات و ...خود را ببیند تا متوجه ایرادت خود
در بیان و عمل و ...باشد.
در صورتی که پس از هر جلسه نسبت به انجام برخی تمرینها
برای مدیریت بهتر خود احساس نیاز کرد در این خصوص
آموزشهای الزم را فرا گیرد.
برنامه ای مشخص برای جلسات و ارتباطات بعدی تعریف کند.
تیم وی بانک اطالعاتی برای ارتباطات بهتر و بیشتر با خبرنگاران
تهیه کند.

درک قدرت رسانه ها و دامنه تأثیرگذاری آنها
اینکه قادرند یک موضوع را نزد افکار عمومی تقویت ،تثبیت و
تضعیف کنند

!
لزوم ایجاد بانک اطالعات و
ارتباطات و نسخه ای پشتیبان از
محتوا در رسانه ها به خصوص
رسانه های اجتماعی نظر به احتمال
هک ،تعلیق صفحات و...

تضعیف

تثبیت

تقویت

آشنایی با نحوه دروازه بانی خبر
در رسانه های مختلف به خصوص رسانه های
اجتماعی متأثراز عوامل درون و برون سازمانی
و در قالبها و شکلهای متفاوت

ضرورت بهره
گیری از تجارب
دیگر رسانه ها
یا
سیاستمداران
در مواجهه با
رسانه ها
توهین به خبرنگاران و فعاالن رسانه ای
«ساکت باش! بیادبی نکن! شما یک سازمان خبری جعلی هستید» .ترامپ در چهارسال ریاست جمهوری اش که از توهینها و
الفاظ نامناسبی این چنینی خطاب به خبرنگاران و فعاالن حوزه رسانهها استفاده کرد و عموماً آنها را دروغگو و منتشر کننده
اخبار جعلی مینامید .حتی در جلسه ای با مدیران رسانهها بارها خطاب به آنها گفت که «ما در سالنی پر از آدمهای دروغگو
هستیم»...
تاریخ مطبوعات آمریکا خاطره ای تلخ و دورانی مملو از حمله و توهین و انتشار اخبار دروغین و جعلی از سوی رئیس
جمهوری این کشور از سال  2017تا اوایل  2021را به خاطر سپرده و خواهد سپرد؛ از توهین به خبرنگاران زن و سیاه
پوست ،تا درگیریهای لفظی با خبرنگاران رسانههایی چون سی ان ان ،سی بی اس نیوز و ...که گاه کار به اخراج خبرنگار از
سالن و حتی باطل کردن مجوز فعالیت وی منجر شده است .این برخورد رسانه ای ترامپ با رسانه ها در ایام انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در سال  2020به اوج خود رسید به طوری که به توهینها و الفاظ او خطاب به رسانه ها شدت بخشید
توهین و حمله حتی به رسانه های همسو
ترامپ حتی در نبرد خود با رسانه ها به رسانههای موافق و همسو با حزب جمهوری خواه نیز رحم نکرد و در پی انتشار خبر
رسوایی ناشی از توهین به سربازان کشته شده در جنگ ،خواستار اخراج خبرنگار فاکس نیوز شد .حتی زمینه اشاعه این
فرهنگ را در بین مسئوالن فراهم کرده و از آنانی که به فعاالن رسانه ها توهین می کرد و مورد تمجید قرار می داد.

حمله به رسانه ها و شرکتهای بزرگ تکنولوژی
ترامپ بارها رسانهها و شرکتهای بزرگ تکنولوژی را به دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرد و در توئیت اخیرش نیز درباره
اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی رسانهها نوشت« :از چه زمانی تا حاال رسانههای خالی از معنی اعالم میکنند
رئیسجمهور بعدی چه کسی خواهد بود؟»
در پاسخ نیز ترامپ به ویژه در پی برگزاری انتخابات نه تنها شاهد حمالتی جدی از سوی رسانه های کالسیک و جریان اصلی
بود ،بلکه بارها نیز از سوی رسانه های اجتماعی ،تذکر هشدار و کارت زرد گرفت و در نهایت نیز در پی رد نتایج انتخابات و
طرح ادعای تقلب و تحریک معترضان به نتایج انتخابات که حوادثی همچون حمله به کنگره را به بار آورد ،به سبب جلوگیری
از تحریک به خشونت و ...حسابهای کاربری اش در رسانه های اجتماعی مختلف تعلیق شد .او به تازگی تالش کرده تا برای
ارتباط با مخاطبانش به راه اندازی یک پلتفرم ارتباطی اقدام کند که میزان موفقیت ان در هاله ای ابهام است.

بی اعتبار جلوه دادن رسانه های جریان اصلی و دروغ پراکن و ناشر اخبار جعلی معرفی کردن آنها
ترامپ با حمله به رسانه های جریان اصلی و کالسیک و بی اعتبار جلوه دادن آنها ،عالوه بر تربیونهای رسمی و قانونی ،از
رسانه های اجتماعی به مثابه توپخانه ای برای حمله به رسانه ها بهره گرفت.
او یکبار در توئیتر خود ،با زبان گالیه از رسانههای آمریکا در پوشش غیرمحترمانه و غیردقیق اخبار وی در جریان مبارزات
انتخاباتی نوشت :اگر رسانهها (اخبار مربوط به) من را به دقت و محترمانه پوشش میدادند ،من دلیل بسیار کمتری برای
رجوع به توئیتر میداشتم ».این رویکرد ترامپ در برابر رسانه ها ،عمالً او را نه تنها در نقش سیاستمدار بلکه در جایگاه
یک رسانه قرار داد که هرچند بسیاری آن را پایگاهی برای دروغ پراکنی ها و انتشار اخبار جعلی توسط وی می دانند.

حرکت سه شبکه بزرگ خبری آمریکا ای بی سی ،سی
بی اس و ان بی سی در قطع سخنرانی ترامپ در آخرین
کنفرانس خبریاش در کاخ سفید به دلیل ادعای تقلب و
بیان سخنانی خالف واقع ،در حقیقت واکنشی به
دروغپراکنی ترامپ و نیز پاسخی به عملکرد رسانهای او
در این چهار سال می توان دانست.
حرکت واشنگتن پست در شناسایی  20هزار دروغ ترامپ
در طول دوره ریاستجمهوری و گروهبندی این دروغها و
به نمایش گذاشتن آنها در خیابان الفایت نیویورک آنهم
در ایام انتخابات پیامی آشکار برای ترامپ داشت.
رسانه های آمریکا وقتی شاهد پیشی گرفتن بایدن از
ترامپ با فاصله زیادی در ایالتهای مختلف بودند و با
ادعاهای وی مبنی بر تقلب و پیروزی قاطعش روبهرو
شدند ،به ویژه در پی این توئیت «این انتخابات را با
اختالف زیادی پیروز شدم» بالفاصله به انتشار نتایج اقدام
کرده و بایدن را به عنوان رئیس جمهور معرفی کردند و با
فاصله اندکی نیز رهبران و سران کشورهای مختلف بایدن
را به واسطه رسمیت رسانهها به رسمیت شناختند.
این اتفاق قدرت رسانهها را بیش از پیش به رخ کشید ،در
عین حال پیامهای زودهنگام سران کشورهای مختلف
«نه»ای آشکار به ترامپ ،سیاستها و عملکرد و ادعاهای
غیرواقع او بود.

پاسخ رسانه ها به عملکرد رسانه ای ترامپ

اعالم نتایج انتخابات  2020آمریکا یک نکته جالب داشت و
آن اینکه حتی رسانههای طرفدار جمهوریخواهان همچون
فاکس نیوز نیز در پی اعالم آسوشیتدپرس و سی ان ان و ،...
بایدن را پیروز انتخابات نامیدند و از اولین رسانههایی بودند
که بایدن را دارای  2۹0رأی اعالم کردند؛ در حالی که سایر
رسانهها در ابتدا پیشبینیهایی کمی کمتر از این رأی
داشتند.
پیام پنهان این اتفاق حکایت از نوعی اراده و حرکت جمعی
جهانی و رسانهای گرهخورده در منافع متعدد و متنوع داشت
که عملکرد رسانهها و سران کشورهای مختلف و ...نمودی از
آن در این ایام بود.

عاری از قضاوت درباره عملکرد ترامپ و ادعاهای وی علیه رسانهها ،به نبرد رسانهای رفتن یک سیاستمدار با رسانههای جریان
اصلی به یاری رسانههای اجتماعی در نوع خود خاص بود .هرچند در دهه اخیر ،بسیاری از دیالوگهای سیاسی و دیپلماتیک
در بستر همین رسانههای اجتماعی شکل گرفته است.
یک نکته را در بحث امپریالیسم رسانه ای و خبری در جهان هرگز نباید از نظر دور داشت و آن اینکه رسانههای بزرگ جهان
دارای پشت پردههایی با منابع قدرت (سیاسی ،تجاری و )...هستند که مخاطبان از آنها بیاطالع هستند.
از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت که رسانهها ناشی از منافع سیاسی ،اقتصادی و ...دارای نگاه ایدئولوژیک و
سوگیریهای خاص خود هستند.
آنچه مسلم است رسانهها به دلیل نفوذ و تأثیرشان بر افکار عمومی دارای قدرت بوده و به راحتی قادرند افراد حقیقی و
حقوقی را باال برده و یا به زیر بکشند .بر این اساس الزم است تا با درک ماهیت و شیوه عملکرد و تأثیرگذاری رسانهها ،نحوه
تعامل و ارتباط با آنها را آموخت و ضمن درک اهمیت و قدرت رسانه ها با هوشیاری و هوشمندی بیشتری به مواجهه و تقابل
با رسانهها دست زد ،نکته ای که ترامپ از آن غافل ماند.

خطرات اخبار جعلی ،اطالعات نادرست وحتی شبه جعلی ها

خطر برخی القائات
فقط با یک دستکاری
در سرعت ویدئو

نانسی پلوسیِ کُند شده  :این یک نمونه دیپ فیک یا جعل عمیق را نمی توان یک جعل عمیق واقعی دانست بلکه بیشتر به
عنوان یک نمونه در این زمینه دانست که نشان می دهد استفاده نادرست از این فناوری به مرحله ترسناکی در سیاست رسیده
است .این واقعا خود نانسی پلوسی رییس مجلس نمیاندگان کنگره ایاالت متحده است که در تصویر دیده می شود اما از سرعت
ویدئو به میزان  25درصد کم شده است تا چنین القا کند که او به دلیل کهولت یا حتی متأثر از مواد مخدر یا مصرف الکل در
ادای کلمات مشکل دارد .این ویدئو در یک حساب فیس بوک به نام watchdogمنتشر شد و به سرعت وایرال شد به طوری
که حتی افرادی مانند رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و یکی از وکالی ترامپ در این باره در توییتر نوشت« :نانسی
پلوسی را چه می شود؟ شکل حرف زدنش عجیب است» .فیس بوک در ابتدا از حذف کردن آن امتناع کرد اما اعالم کرد که
میزان انتشار آن پس از آنکه مشخص شد جعلی است ،کاسته شد .تیم راستی آزمایی فیس بوک بر این ویدئو از پرجسب
تقریبا جعلی استفاده کردند چون اصل ویدئو درست بود و تقطیع نشده بود.بلکه فقط سرعت آن دستکاری شده بود.

چالشها و تهدیدهای تولید و انتشار اخبار جعلی ،اطالعات نادرست و دیپ فیکها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صدمه به اکوسیستم رسانه ای و مختلکردن گردش صحیح اطالعات و حق دسترسی به اطالعات
گمراهسازی افکارعمومی در مسیر تحقق اهداف و تأمین منافع برخی افراد حقیقی و حقوقی ،احزاب ،صاحبان قدرت،
دولتها و...
سردرگم و مردد شدن افراد جامعه /تصمیم سازان و تصمیم گیران به واسطه نبود اطالعات قابل اعتماد برای تصمیم
گیری در حوزه های مختلف (در ابعاد شخصی و اجتماعی)
سردرگمی رأی دهندگان برای دادن رأی به فرد مورد نظر یا حتی شرکت در انتخابات
ایجاد یک بدبینی عمومی و عمیق که به بیاعتمادی به همهچیز و همهکس بهویژه رسانهها منجر می شود
برهم زننده امنیت و روان عمومی جامعه
تهدید امنیت داخلی و بین المللی
تهدید دیپلماسی بین المللی
آثار و عواقب اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
لطمه به آبرو و حیثت افراد و مسئوالن و نامزدهای انتخاباتی (با روشهای مختلف ،القائات و)...
پراکندن حس ناامیدی و خشونت در جامعه
ناکارآمد جلوه دادن یک نظام سیاسی
صدمه به اقشار مختلف جامعه
دیپ فیکها نه تنها برای سیاستمداران ،سلبریتی و ...تهدید محسوب می شود بلکه ،عامل تهدیدی برای بازارهای مالی
و سرمایه هستند چراکه به سادگی میتواند روایتهای ساختگی نسبت به شرکتها ایجاد کرده و روی قیمتهای بازار
سهام تأثیر بگذارد.
همچنین می توانند سبب بیعالقگی نسبت به واقعیت شوند که بر این اساس ،مردم دیگر خستهشده و به اخبار
هیچتوجهی نمیکنند؛ چراکه میدانند به هر حال بیشترین چیزی که مشاهده میکنند ،جعلی است و زمانی که
چنین اتفاقی رخ دهد ،سطح اساسی آگاهی مورد نیاز برای تحقق دموکراسی ،بسیار ناپایدار خواهد بود.
salimi1356@yahoo.com

الزامات مردم/رای دهندگان(هوادار /غیرهوادار)در زمان ورود به عرصه انتخابات
داشتن انواع سوادهای سیاسی ،تبلیغی ،رسانه
ای ،خبری ،بصری ،تحلیلی و...
نقش آفرینی در رسانه های اجتماعی به ویژه
با تعهد ،مسئولیت اجتماعی ،آگاهی و
هوشمندی ،اخالق مداری و....
پرهیز از رفتارهای تهییجی و احساسی

تالش برای تشخیص اخبار جعلی و واقعی به
روشهای مختلف
پرهیز از نشر و بازنشر اخبار جعلی ،اطالعات
نادرست و گمراه کننده ،تصاویر جعلی و دیپ
فیکها
توجه به میزان تأثیر محتواها به خصوص
محتواهایی که تعصبات و احساسات را هدف
گرفته اند

راههای اعتبار سنجی و راستی
آزمایی اخبار و اطالعات

شناسایی منبع منتشر کننده و اطمینان از دامنه وب سایت و کنترل آن در دیگر منابع
در رسانه های اجتماعی توجه به تیک آبی کنار نام منبع (اکانتهایی که تیک آبی دارند رسانه های اجتماعی هماهنگی آدی اکانت با
هویت فرد را تایید کرده اند)
توجه به نام نویسنده یا خالق اثر
توجه به ورای تیتر (توجه به اشتباههای نگارشی متعدد ،اسامی جعلی ،ادعاهای عجیب و غریب و)...
توجه به زمان و تاریخ انتشار (فریب عبارت خبر فوری را نباید خورد) به خصوص اولین منبع منتشرکننده

دقت در آنچه که آن خبر می گوید
نحوه اثبات ادعا ( ارجاع به تحقیق ،مطالعه و)..
مراقب سوگیری خود بودن (قبول سریعتر اطالعاتی که دانسته های پیشین ما را تایید می کنند ،در نظر گرفتن واقعیتها
فارغ از اعتقادهای ما)
تالش اینگونه محتواها برای تاثیر احساسات

نه تنها باید قادر به تشخیص جعلی از واقعی
بود حتی باید بین اخبار جعلی ،خبر دارای
اطالعات نادرست (ناقص)  ،خبر دارای
اطالعات گمراه کننده و فریبکارانه و خبر
دارای اطالعات دروغ و ...بتوان تفاوت قائل
شد.
کما اینکه اطالعات و اخبار نادرست به شدت
در حال تغییر هستند و نیاز به هوشیاری
بیشتر است
اهمیت تشخیص درستی سنجی سبب شده
حتی  2آوریل به عنوان روز جهانی فکت
چکینگ یا درستی سنجی نامگذاری شود.
روزی است برای آشنایی بیشتر با روش
بررسی درستی و صحت اطالعات و از جمله
سخنان مقامها ،رسانهها ،خبرها و ادعاهای
منتشر شده در شبکههای اجتماعی.

الزامات رسانه ها در زمان ورود به عرصه انتخابات
بهره مندی مدیران رسانه ،خبرنگاران و فعاالن
رسانه مربوطه از انواع سوادهای سیاسی،
تبلیغی ،رسانه ای ،خبری ،بصری ،تحلیلی و...

برنامه ریزی راهبردی برای فعالیت رسانه ای
در ایام انتخابات با درک همه حساسیتهای
خبری ،محتوایی ،تصویری ،سوژه و...

تشکیل میز اخبار جعلی برای بررسی و تأیید
و سپس انتشار آنها به ویژه موارد حساس و
مهم برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی

ایجاد اتحادهایی با رسانه ها ،مراکز علمی،
مطالعاتی ،تحلیلی و ...برای تشکیل میز اخبار
جعلی مشترک

ارائه فراخوان برای جلب مشارکتهای مردمی
با هدف شناسایی اخبار  ،تصاویر و محتواهای
جعلی

اختصاصی سرویس و بخشی در صفحه سایت
یا نشریه مربوطه به منظور معرفی اخبار جعلی
و اطالعات نادرست و تالش برای توضیح و
آگاهی رسانی

تعامل موثر با روابط عمومی سازمانهای مرتبط
تعامل موثر با نامزدهای انتخاباتی

تدوین منشور اخالقی و دستورالعمل حضور
در رسانه های اجتماعی

ایجاد اتحادهایی با رسانه های اجتماعی
داخلی و در صورت ضرورت خارجی

ایجاد واحد رصد و تحلیل با هدف ارائه تحلیل
های مفید و موثر و پیش بینی های الزم

تالش برای کمک به افزایش سوادها و
مهارتهای مخاطبان /کاربران

تهیه محتواهایی همچون اینفوگرافیک و...
برای اشاره به اخبار جعلی ،باورهای نادرست و.

لزوم تالش برای شناسایی با اخبار جعلی و انواع اطالعات نادرست یا گمراه کننده :به طور مثال:
دیساینفورمیشن ها ( )disinformationاطالعات نادرست و گمراهکنندهای هستند که عامدانه تولید و منتشر
میشوند .عموال تولید و انتشار دیساینفورمیشن سازماندهیشده بوده و با هدف فریب اذهان عمومی ،دستکاری افکار
مردم ،بیاعتبارسازی مخالفان یا گاهی منافع اقتصادی انجام میشود.
هر قدر خبر جعلی یا اطالعات نادرست واقعی تر به نظر برسد سریعتر منتشر می شود
مراقب اغتشاشهای اطالعاتی باشیم :یعنی بیشتر اطالعاتی که منتشر میشوند اطالعات واقعی هستند که «خارج
از موضوع ِخود» ،مورد استفاده قرار میگیرند؛ دروغهای مبتنی بر هسته حقیقت ،بسیار باورپذیرتر هستند .تمام اخبار
جعلی و اطالعات غلط از مصادیق این اغتشاش هستند.
ارتباط ساختگی ( )False connectionشیوهای از ارائه اطالعات که در آن متن و محتوای خبر با تیتر منطبق
نیست.
محتوای فریبنده ( )Imposter Contentاستفاده از نام (مارک ،آدرس سایت ،لوگو) یک منبع معتبر برای
اعتباربخشی به اخبار دروغ

تعریف اخبار جعلی

اخبارجعلی ،اخباری ساختگی یا تحریف حقایق محرز که
واقعی جلوه کرده و به طور عامدانه و مغرضانه ،بهمنظور
جهت دهی به افکارعمومی (گمراه کردن یا فریب دادن)
در جهت کسب منافعی خاص ،در قالبها و تکنیکهای
مختلف و در بستر و به یاری انواع رسانه ها (به خصوص
در فضای مجازی) تولید ،منتشر و توزیع و اشتراک
گذاری میشوند  .اخبار جعلی را می توان در گروه
آسیبهای نوپدید مرتبط با فضای مجازی دسته بندی کرد.

تعریفی ترکیبی با استناد به تعاریف دیکشنری کمبریج و سایت :ionos.com
اخبار جعلی را میتوان گزارشها و روایتهای نادرستی دانست که ظاهری شبیه به
خبر داشته و معموالً با هدف تأثیرگذاری بر دیدگاههای سیاسی و یا غیرسیاسی
تولید شده و در اینترنت یا سایر رسانهها نشر مییابند.
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/what-is-fake-news/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news

خبر واقعی و جعلی

سرشت خبر (واقعی) و خبر جعلی با هم متفاوت است :اولی قرار است حقیقت و یا دست کم متعهد و وفادار به
حقیقت اما دومی با حقیقت در تناقض است .به هر حال ،برای هر اصلی ،بدلی نیز وجود دارد .به طور خالصه می
توان گفت آنچه خبر واقعی و خبر جعلی را از هم متمایز می کند ،حقیقت ،بیان شدن آن ،و اهمیت آن است .یعنی
خبر جعلی ،محتوایی در ظاهر شبیه به خبر واقعی اما فاقد تمام یا بخشی از حقیقت بوده و در آن ،دروغ به جای
واقعیت ارائه می شود.

تاریخچه اخبار جعلی در حوزه سیاست

دوران باستان
اخبار جعلی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وارد واژگان عمومی شد اما نمی توان گفت که این اصطالح پیش از این
هرگز به کار نرفته بود.به گفته پیتر فیلد دانشیار و رئیس دانشکده علوم انسانی و هنرهای خالق دانشگاه کانتربری ،با آنکه
طرافداران دیدگاه ها و رفتارهای ترامپ در دوران چهارساله حکمرانی او مصرانه کوشیده اند که اخبار جعلی را موضوعی
جدید نشان بدهند اما مطالعات تاریخی نشان می دهد که این امر ،ریشه ای دست کم  2600ساله دارد و به زمانی باز می
گردد که افالطون و توسیدید ( ) )Thucydidesمتقاعد شدند که به دموکراسی از طریق «نگریستن به جهان به شیوه ای
نادرست» خوراک داده می شود ،و روشنفکران و آموزگاران ،مردم را فریب می دهند .به باور این دو ،آتن که در آن زمان
درگیر جنگ های پلوپونزی شده بود ،به واسطه آموزش های غلط به شهروندان و وجود اطالعالت نادرست و اخبار جعلی
سیستماتیک ،شکوه ،دموکراسی ،و آزادی خود را از دست داد.

عوام فریبان ،به آسانی مردم عادی آتن را فریب می دادند زیرا
مردم این شهر به واسطه آموزش های غلط سیستماتیک،
اطالعات نادرست و اخبار جعلی را به جای اخبار واقعی و
اطالعات درست می پذیرفتند .نوک تیز پیکان انتقاد در آن
زمان البته روزنامه نگاران نبودند .بلکه این شاعران بودند که
اطالعات نادرست را به مردم عرضه می کردند.
آتنی ها ،تنها و تنها آنها یعنی شعرهای هومر ،داستان های
مربوط به قهرمانان ،جنگجویان و پیروزی های بزرگ را می
خواندند .به همین دلیل است که بر اساس دیدگاه های
توسیدید و افالطون ،هومر منبع انتشار اخبار جعلی در دنیای
باستان مغرب زمین قلمداد می شود.
البته بدیهی است که خبر به ویژه به شکل مدرن امروزی آن ،در
دوران باستان وجود نداشته است اما ارائه اطالعات ساختگی
برای ارائه به هر دو نوع مخاطبان خاص و عام در آن دوران نیز
برای دست یافتن به مقاصد سیاسی امری است که برخی
پژوهشگرن تاریخی درباره آن سخن گفته اند.
توسیدید ،انگشت اتهام را به نظیر هومر مورخ نامدار ،سفسطه
گران (صوفیست ها) و آموزش های نادرست نشانه می گرفت.
افالطون و توسیدید هر دو از این که گفته های هومر سرشار از
افسانه هایی در غالب خبرهای جعلی بود ،آشفته خاطر بودند.
آنان ،راه حل این موضوع را دانش می دانستند .علمی که در
اختیار شهرها و مردمان ساکن در آنها قرار می گرفت و منظور
از آن ،علوم اجتماعی بود.

نمونه دیگر انتشار اخبار جعلی و اطالعات نادرست در دوران باستان در مغرب زمین ،مربوط به دوره پس از
کشته شدن جوولیوس سزار و روز جنگ قدرت میان اُکتاویان فرزند خوانده او و مارک آنتونی ،یکی از یاران
وفادار او است .درست مانند مورد یونان ،در روم نیز شاعران به خدمت گرفته شدند تا فصاحت و بالغت بر
حق بودن طرفین دعوا ادعا شود .تاکتیک اُکتاویان در این نبرد کالمی و خبری ،استفاده از شعارهای
تبلیغاتی کوتاه و تأثیرگذار بر روی سکه ها بود که در مقام مقایسه می توان آنها را توئیت های مؤثر و نافذ
امروز مقایسه دانست .او انواع برچسب ها را به آنتونی زد :مست بودن ،زن باره بودن ،و این که رابطه عاشقانه
مذمومی با کلئوپترا رهبر یک سرزمین خارجی دارد .تاکتیک هایی که بعدها پس از پیروزی اش بر آنتونی
دریافت که ممکن است روزی بر علیه خود او استفاده شود.
شرق
درباره نمونه های اخبار جعلی در دوران باستان در مشرق زمین نیز می توان به موضوع پادشاهی گئومات مغ
در امپراتوری هخامنشیان اشاره کرد که در کتیبه های داریوش دیده می شود .بر اساس این کتیبه ها،
گئومات موبد ارشد دربار هخامنشی ،خود را بردیا -برادر کمبوجیه فرزند کوروش خواند و ادعای سلطنت
کرد .داریوش ،شاه پارس با همراهی چند تن دیگر از بزرگان بر او شوریدند و سرانجام گئومات تخت شاهی را
از دست داد .در این باره البته برخی پژوهشگران نیز این نظریه را مطرح ساخته اند که گئومات همان بردیای
واقعی بوده است و داریوش با ساختن اخبار جعلی ،تخت حکمرانی را از شاه واقعی گرفت و خود را شاه
کرد.البته از آنجا که تقریبا همه مورخان باستانی ایرانی و یونانی روایت اول را ارائه کرده اند ،نظریه دوم
چندان واقعی به نظر نمی رسد.

https://rowman.com/ISBN/9781538131107/Fake-News-Nation-The-Long-History-of-Lies-and-Misinterpretations-in-America
https://www.cits.ucsb.edu/fake-news/brief-history

اوالن در مطلبی با عنوان «همۀ سیاستمدارها دروغ میگویند،
برخی بیشتر » می نویسد :سخنان نامزدهای ریاست جمهوری و
برخی مقامات کنونی و سابق از سال  2007به بعد در سایت
پلیتیفکت راستیآزمایی شده و از غالباً کذب تا کمترین کذب
رتبهبندی شدهاند« .کذب محض» مخصوص فاحشترین اکاذیب
است( .اوالن ،دی )13۹4
پلیتیفکت ( ) )PolitiFactدر تحلیل گزارههای مورد استفاده
ترامپ  70٪را در دسته «غالبا اشتباه»« ،اشتباه» ،و «دروغ
محض» دستهبندی میکند.
چرا سیاستمداران دروغ می گویند؟
در مثالی انتخابات به مثابه فروش بستنی
در نظر گرفته شده که دو رقیب کنار
یکدیگر دکه زده اند و تالش می کنند با
روشهای مختلف از جمله دروغ متوسل
شوند برای جذب مشتریان بیشتر.
در انتخابات نیز هر حزبی که وعده ها و
دروغهای بزرگتر می دهد ،از احتمال
برنده شدن بیشتری برخوردار است .یا
باید حرفهای عادی زد و هیچ تغییری رخ
ندهد و یا باید دروغ گفت و برنده
انتخابات شد.
این دروغها مبنای شکل گیری اخبار
جعلی را فراهم می کنند.
()2014, Smith
salimi1356@yahoo.com

بر اساس یک نظر سنجی که مؤسسه روابط عمومی ( )IPRو مورنینگ کانسالت نتایج آن را منتشر کرده اند ،مردم آمریکا
اطالعات و اخبار نادرست در خبرها را جزو  10مشکل عمده کشور خود دانسته اند .به بیان دیگر ،آمریکاییان پس از هزینه
های درمان ،جنایت ،تروریسم ،و خشونت های ناشی از استفاده از اسلحه ،وجود اخبار و اطالعات نادرست را بزرگترین
مشکل خود عنوان کرده اند.

دو روی سکه مقابله با اخبار جعلی اطالعات نادرست و گمراه کننده

مقابله با اخبار جعلی و اطالعات نادرست و گمراه کننده با اهداف مختلفی صورت می گیرد

کمک به بهداشت اطالعاتی و کمک به
گردش جریان صحیح اطالعات و اخبار

وسیله ای در خدمت دروازه بانی و اعمال سیاستها و تحقق اهداف
سیاسی و ایدئولوژیک و بعضاً برخی سوء استفاده ها از سوی انواع رسان
ها ،افراد حقیقی و حقوقی ،دولتها و ...تحت لوای مبارزه با اخبار جعلی

دیپ فیک (جعل عمیق)
معضل جدید عالم سیاست

شاید ما به زودی یکی از قربانیان یا طعمه دیپ فیک باشیم
«دیپفیک» به گونهای از فناوری اطالق میشود که برپایه هوش مصنوعی ،به جعل چهره و صدای افراد در قالب
فیلم میپردازد.
«تکنیک دیپ فیک یا جعل عمیق میتواند با جعل چهره افراد در قالب ویدیو ،گاه به پدیدهای مسئلهآفرین در
جهت سیاسی ،اجتماعی و اخالقی بدل شود و گاه در خدمت صنعت فیلمسازی و تبلیغات قرار بگیرد( ».مثال
افرادی با استفاده از فیلترهای جعلی در نقش چهرههای شاخص مخالفان دولت روسیه با نمایندگان ارشد
اروپایی ،تماس ویدیویی برقرار کردهاند.
فرد جاعل ممکن است باعث شرمساری مقامات شود ،اما یک جاسوس وابسته به دولت خارجی میتواند
سیاستمداران را فریب دهد تا تصمیمهای اشتباه بگیرند.
بنابراین باید فرایندهای بررسی سختگیرانهتری برای رصد موارد استفاده از دیپ فیک استفاده شود.
تصاویر ساختگی ،ویدئوهای غیرواقعی ،اخبار جعلی و خالصه تمام اَشکال محتوایی جعلی ،ضمن ایجاد مشکالت
اخالقی ،سیاسی ،امنیتی و« ...باور کردن» را برای انسان امروز دشوار کرده یا حتی آنها را سردرگم می سازد.
دیپ فیکها نه تنها برای سیاستمداران ،سلبریتی و ...تهدید محسوب می شود بلکه ،عامل تهدیدی برای بازارهای
مالی و سرمایه هستند چراکه به سادگی میتواند روایتهای ساختگی نسبت به شرکتها ایجاد کرده و روی
قیمتهای بازار سهام تأثیر بگذارد.
همچنین می توانند سبب بیعالقگی نسبت به واقعیت شوند که بر این اساس ،مردم دیگر خستهشده و به اخبار
هیچتوجهی نمیکنند؛ چراکه میدانند به هر حال بیشترین چیزی که مشاهده میکنند ،جعلی است و زمانی که
چنین اتفاقی رخ دهد ،سطح اساسی آگاهی مورد نیاز برای تحقق دموکراسی ،بسیار ناپایدار خواهد بود.
همه حوزه ها در معرض دیپ فیک ها بوده و این خطر در گام اول سیاستمداران ،سلبریتی ها و افراد
مشهور و اثرگذار و در گامهای بعدی افراد و اشخاص عادی را تهدید می کند

نمونه هایی از دیپ فیکها
دیپ فیکها با اهداف مختلف سیاسی ،اجتماعی ،تجاری ،حتی اعمال فشارها و اخاذی و ...ممکن است تولید شوند که
برخی از آنها نیز همچون نمونه ها زیر اهداف طنز یا هشدار دهی دارند.
دونالد ترامپ به سریال قانون شکن می پیوندند
صحنه ای از جعل عمیق از جوانی دونالدترامپ وجود دارد که در آن دونالد ترامپ مبانی پول شویی را یاد می دهد .در
حالی که بعضی از جعل های عمیق برای تحمیق بینندگان است ،اما ویدئوی جعل عمیق «ترامپ را بهتر بنامیم:
پولشویی  ،»101یک طنز مستقیم است .این ویدئو ،صحنه ای از سریال به شدت محبوب قانون شکن است که دونالد
ترامپ را در نقش جیمز مک گیل که وکالت مجرمان را برعهده می گیرد ،نشان می دهد .در این صحنه او به جس
پینکمن دستیار والتر واید مبانی پولشویی را آموزش می دهد .برای این که این صحنه جذاب تر شود ،آنکه به جای
پینکمن نشان داده می شود ،جرد کوشنر ،داماد دونالد ترامپ است .این ویدئو توسط گروهی در یوتیوب که نامش
کنترل شیفت فیس Ctrl Shift Faceاست از اپلیکیشن DeepFaceLabبرای تولید فریم به فریم این ویدئوی
جعل عمیق استفاده کرده است .این ویدئو حدود یک سال پیش منتشر شد.
بیانیه خدمات عمومی اوباما
جوردن پیل ،بازیگر ،کمدین ،فیلمساز ،و فیلمنامه نویس سیاهپوست آمریکایی با استفاده از ابزارهایی مانند After
effects CCو FakeAppماه ها پس از ترک قدرت توسط اوباما یک ویدئوی جعل عمیق با موضوع بیانیه رئیس
جمهور پیشین آمریکا درباره خدمات عمومی درست کرد تا خطر جعل عمیق را گوشزد کند .سیاستمداران و
سلبریتی ها رایج ترین قربانیان جعل عمیق هستند .کمتر از یک سال پیش از آن ،دانشمندان رایانه دانشگاه واشنگتن
از هوش مصنوعی دارای شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی دهان اوباما و سینک گردن لب هایش با صوت
استفاده کرده بودند .البته با این همه سلفی که مردم عادی جهان از خود گرفته اند ،شاید به زودی هر یک از
افراد معمولی نیز قربانی این فناوری شوند.

برندگان و بازندگان بهره گیری یا انتشار
اخبار جعلی

برندگان و سودبران
پوپولیستهای جدید :زیرا با با به کاربردن این اصطالح در سخنان
خود ،مشروعیت مخالفان خود را زیر سوال می برند .به عالوه که
این کار به آنها کمک می کندزیرکانه از مسئولیت پذیری شانه
خالی کنند .گفته می شود که ترامپ از اصطالح اخبار جعلی
برای اشاره به محتواهایی که با آنها مخالف بوده است استفاده می
کرد.
بازندگان تاریخی :کسانی که در طرف بازنده می ایستند گاهی به
تغییرات سیاسی اشاره می کنند که حاصل انتشار اخبار جعلی و
اطالعات نادرست است .برخی حتی می گویند که نتایج سیاسی
به دست آمده حاصل از اخبار جعلی نادرست مشروعت ندارد.
رسانه های جراین غالب :در همه جای جهان برخی رسانه های
جریان غالب وجود دارند که می خواهند منطق و عقالنیت عموم
را بی اعتبار سازند تا از این طریق اعتبار رسانه ای و خبری
پیشین خود را بازیابند.
بازندگان /زیان کنندگان
زیان کنندگان از اخبار جعلی انتخاباتی و سیاسی
دموکراسی و هرچیزی که به آن وابسته است
نهادهای اجتماعی  /گاهی منافع ملی

انتخابات و بهره گیری از فناوریهای نوین

مدیریت مشارکت ،بخشی از کاسبی مدیریت سیاسی است و بعضاً متخصصان آی تی و انواع تخصصهای
رایانهای و هوش مصنوعی و  ...می توانند به ابزارهایی در اختیار حوزه سیاست تبدیل شوند.
از این ابزارها ممکن است نامزدهای انتخاباتی یا بهره گیران ذینفع و ...نیز بهره گیرند.

استفاده از هوش مصنوعی ،موتورهای جستجو،
سایتهای چک کننده و تشخیص دهنده ،اپلی
کیشنها  ،موتورهای تحلیل گر داده و ...از جمله
این نمونه هاست
نمونه :یک موتور تحلیل گر داده که میلیونها داده
منفرد را از صدها منبع می گیرد و تحلیل می کند و
دعا شده که این محصول می تواند اخبار جعلی را
تشخیص دهد
مدیرعامل آی سی جی سولوشن ()ICG Solutions
می گوید ما تالش می کنیم که اطالعات نادرست و
اخبار جعلی را برای افراد مشخص کنیم.
()Rash,2019

salimi1356@yahoo.com

زهر و پادزهر هوش مصنوعی

حضور در رسانهها به ویژه رسانههای اجتماعی و تالش برای فعالیت و نقش آفرینی در آنها ،نگاههای بسیاری را متوجه
تحلیل دادههای کاربران و بهره گیری از آنها با هدف تأثیر بر رفتار و انتخاب کاربران ،پیشبینی نتایج انتخابات ناشی از
بررسی کنشها و واکنشها و تعامالت و اشتراک گذاریها و ..کرده است.
اینکه چه میزان از این بهره گیریها اخالقی است و چقدر با حریم خصوصی ،حفظ اطالعات شخصی افراد و ...در تعارض
بوده و اینکه چه میزان رسانهها و شرکتهای فناوری اطالعات حق بهره برداری ،استفاده یا حتی انتشار اینگونه اطالعات
را دارند ،عاری از این بحثها واقعیت این است که در بسیاری از کشورها از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با اهداف
مختلفی در حوزه سیاسی به خصوص انتخابات استفاده می شود.
از هوش مصنوعی در کارزارهای انتخاباتی با هدف یاری در برنامه ریزی و سیاستگذاری ،تصمیم سازی ،تبلیغات سیاسی،
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ،تأثیر بر رفتار کاربران ،تأثیر بر آرا و نظرسنجیها و تجمیع و تحلیل آنها ،تعیین
راهبردهای تبلیغات سیاسی ،پیشبینیها ،تجزیه و تحلیل الگوهای هدایت تبلیغات مجازی هدفمند ،برجستهسازی برخی
اخبار و رویدادها جهت بهرهبرداری سیاسی و شناسایی و مبارزه با انتشار اخبار جعلی و ...بهره گرفته میشود.

«دیگر روزگار پخش پوسترهای تبلیغاتی سیاسی ،برآوردهای غیردقیق
از ترجیحات رأی دهندگان و توزیع گسترده جزوات مربوط به
برنامههای کاندیداهای انتخاباتی و چهرههای سیاسی گذشته است»
چراکه شکلگیری اینترنت و رسانههای اجتماعی و ایجاد زمینه فعالیت
واجدین شرایط شرکت در انتخابات از یک سو و نامزدهای انتخاباتی در
این فضا از سوی دیگر ،در کنار ظهور هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین
و کالن دادهها و ...و بهره گیری از آنها ،توانستهاند بر انتخابات و نتایج
آنها اثرگذار باشند.
باید به هوش مصنوعی در کنار فرصتهای احتمالی آن برای نامزدهای
انتخاباتی از بعد مخاطرات نیز توجه شود .اقدامات مخربی ،چون انتشار
اخبار جعلی با استفاده از رباتها ،دستکاری ذهن رأیدهندگان از
طریق انتشار مطالب احساسی یا غلط و حتی هدایت ارتشی از رباتها
به شبکههای اجتماعی برای ایجاد موجهای سیاسی و ...از جمله این
مخاطرات هستند.
در اشاره به مثالی از توان پیشبینی هوش مصنوعی در خصوص نتایج
انتخابات  2020آمریکا میتوان از پیش بینی هوش مصنوعی
«اکونومیست» یاد کرد که از شکست ترامپ در این دوره از انتخابات
خبرداده بود.

اینگونه پیش بینیها به یاری هوش مصنوعی (به ویژه در صورت
داشتن دقت باال) ،برای فعاالن حوزه اقتصادی و بسیاری از حوزههایی
که از نتایج انتخابات متأثر شده و با اهداف متفاوت بهره خواهند
گرفت ،بسیار ذیقیمت خواهد بود.
گرچه در ایران بیشتر تمرکز و فعالیت شرکت تحلیل دادهای بر
فعالیتهای تجاری ،بازاریابی و ...است و در حوزه انتخابات بیشتر به
رصد و ارزیابی فعالیت کاربران در فضای مجازی و پیش بینی نتیجه
انتخابات اکتفا کرده شده ،ولی نباید تأثیرات و پتانسیلهای باالی
هوش مصنوعی و احتمال بهرهگیری از آن در انتخابات و رقابتهای
سیاسی را در ابعاد داخلی و خارجی از نظر دور داشت

استفاده از هوش مصنوعی و میکروتارگتینگ در انتخابات
در انتخابات ریاست جمهوری سال  2020ایاالت متحده به دلیل شیوع بیماری کرونا ،عدم امکان کم برگزاری
گردهمایی های حضوری ،توزیع محتواهای چاپی و ارائه سخنرانی و ...از روش های آنالین بیش از پیش اسافاده
شد.
از جدید ترین روش های مؤثر برای انجام تبلیغات به صورت آنالین ،هوش مصنوعی به ویژه در زمینه های
میکروتارگتینگ سیاسی و نیز ربات ها استفاده شد.
میکروتارگتینگ یک استراتژی جدید مؤثر بازاریابی است که عبارت از تولید پیام های شخصی سازی شده است
که بر اساس پیش بینی هوشمند درباره ترجیحات شخص رای دهنده ،در اغلب موارد از طریق شبکه های
اجتماعی ،به سوی آنها ارسال می شود.
ربات ها نیز ابزار آنالین جدیدی هستند که از آنها برای گذاشتن کامنت در رسانه های اجتماعی ،با هدف تبلیغ
کردن و ارتقاء جایگاه حزب سیاسی یا نامزد حزب ،استفاده می شود .استفاده نادرست از میکروتارگتینگ سیاسی
و ربات ها ،می تواند تهدید بزرگی علیه دموکراسی به شمار آید .کما اینکه ممکن است در خدمت اخبار جعلی و...
نیز درآیند.

میکروتارگتینگ
هوش مصنوعی طی دهه های گذشته پیشرفت های زیادی داشته است .به دلیل استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر فیس
بوک ،و اینستاگرام ،مجموعه های بزرگی از داده ها جمع آوری می شوند .این داده ها ،شامل شبکه دوستان ،رفتار آنالین
شما ،و ترجیحات شخصی شما است .بر اساس این داده ها ،یک الگوریتم می تواند پیش بینی کند که به احتمال زیاد به چه
کسی رای خواهید داد یا آنکه به چه نوع تبلیغ هایی بیشتر روی خوش نشان می دهید .احزاب سیاسی و سایر گروه های
دارای منافع سیاسی ،می توانند پیام های خود را متناسب با پروفایل شخصی تان شخصی سازی کرده و برای شما ارسال
کنند.
در انتخابات (همه پرسی) مربوط به برگزیت و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال  2016که پیروزی دونالد
ترامپ منجر شد ،بیش از هر زمان دیگری با بحث های مربوط به این میکروتارگتینگ ،اخبار جعلی و اینکه آیا روسیه در
این انتخابات نقشی ایفا کرده است یا خیر ،مواجه شدیم.

ربات ها

شکل دیگری از هوش مصنوعی که در کمپین های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد،
ربات ها هستند .این ربات ها ،می توانند پیام هایی را تولید و در فضای آنالین ارسال
کنند .حتی هنگامی که به یک بحث در یک شبکه اجتماعی بی طرف نگاه کنید ،می تواند
چنین به نظر برسد که نسبت به یک طرف بحث ،سمپاتی بیشتری وجود دارد .موضوعی
که دلیل آن ،ربات ها هستند .به دلیل این ترافیک شکل دهنده به افکار عمومی ،خط
میان انسان و هوش مصنوعی محو و یا کمرنگ شده است .مشکل اینجا است که تمایز
قایل شدن میان یک پست به اشتراک گذاشته شده توسط ربات و توسط انسان دشوار
است .به همین دلیل چنانچه قوانینی در این زمینه وضع نشود ،این خطر همچنان وجود
خواهد داشت که ربات های رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار فریب استفاده شوند.
استفاده احتمالی از میکروتارگتینگ و ربات ها در کمپین های سیاسی ،به تغییرات در
موازنه قدرت کمک می کند .احزابی که بیشترین سرمایه گذاری ها را در فناوری می کنند
و با پیشرفته ترین و به روز ترین سیستم ها کار می کنند ،عواید بیشتری از چشم انداز
سیاسی را از آن خود می کنند .میزان اثربخشی این کار در تغییر رفتار رای دهندگان
هنوز نامشخص است .اما انچه مشخص است این است که قطعاً و به وضوح ،ریسک هایی
در این زمینه وجود دارد .برای یک دموکراسی فعال و کارآمد که در آن ،مردم می توانند
افکار خود را آزادانه شکل دهند ،ضروری است که مردم ،به اطالعات حقیقی دسترسی
داشته و این دسترسی برای همه برابر باشد .باید قوانینی وضع شوند که استفاده فریبکارانه
از اطالعات را محدود کرده و همه احزاب و گروه های سیاسی باید خواهان شفافیت در
استفاده از میکروتارگتینگ و ربات ها باشند .برای مثال ،با قرار دادن دکمه «چرا من این
تبلیغ را می بینم؟» و الزامی شدن رفع مسؤولیت هایی که بگویند «این پیام توسط ربات
تولید شده است» ،می توان رای دهندگان را قادر به تمایز قایل شدن میان محتواها و پیام
های دارای منابع و اعتبار مختلف کرد .به این ترتیب می توان انتخابات ریاست جمهوری
سال  2020آمریکا و انتخابات های بعدی را از خطر ترافیک های ناخواسته ی شکل
دهنده به افکار حفظ کرد.

انتخابات و رسانه ها

رسانههای اجتماعی و پیام رسانهای تلفن همراه بستری برای موج آفرینیها و تبلیغات سیاسی
ظهور انواع رسانههای اجتماعی ،امکان بهره گیری از آن در حوزهها و زمینههای مختلف ،فرصتی را در اختیار نامزدهای
انتخاباتی گذاشته تا در این رسانهها در پلتفرمهای اجتماعی و به یاری سلبریتیهای فعال در رسانههای اجتماعی،
اینفلوئنسرها و حتی میکرو اینفلوئنسرها ،ایمیلهای تبلیغاتی و ...به انجام تبلیغات سیاسی اقدام کنند.
همچنین نقش آفرینی نامزدهای انتخاباتی در رسانههای اجتماعی و پیام رسانهای تلفن همراه ،برخورداری آنها از
سوادهای مختلف از جمله سوادهای دیجیتال ،خبری و ،...بهره گیری از مشاوران و متخصصان حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات ،داشتن برنامه و استراتژی جامع رسانهای به ویژه حوزه رسانههای اجتماعی ،تولید محتواهای جذب واثرگذار در
قالبها و فرمهای محتوایی مختلف ،توان مقابله تیم فنی با هک احتمالی اطالعات ،امکان واکنش الزم در برابر اخبار
جعلی و نشر اطالعات گمراه کننده و نیز در مقابل جنبشها و جریانهای ضد تبلیغاتی ،آشنایی و تسلط بر قوانین
انتخاباتی و جرایم رایانهای و مصادیق آنها و ...در این میان از اهمیت شایانی برخوردار خواهند بود.
رسانههای اجتماعی در کنار فرصتهای بسیاری که در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار میدهند تا بتوانند ضمن معرفی
خود ،زمینه الزم برای اشتراکگذاری دیدگاهها ،برنامهها ،نگرشها ،اقدامات و ...را فراهم کنند ،در عین حال میتوانند به
ابزاری برای ایجاد جو منفی تبلیغاتی تبدیل شوند.
چراکه با دسترسی اکثر افراد به این رسانهها به ویژه بر بستر ابزارها و نرم افزارهای موبایلی ،هرگونه موج آفرینی سیاسی،
افشاگری ،نشر و بازنشر شایعه و خبر جعلی و ...به راحتی قابل شکلگیری خواهند بود.
از سوی دیگر رسانههای اجتماعی با توجه به شبکه ای بودن ،در دسترس بودن ،سرعت باال و ،...ابزار مناسبی برای نامزدها
و کاربران و طرفداران آنها برای کسب اطالع و آگاهی از اوضاع اجتماعی و سیاسی ،ایجاد جمعهای مجازی طرفدار و یا
مخالف و تاالرهای گفتگو ،امکان انجام گفتگوهای دوسویه و تعامالت در بستر این رسانهها به طور آنالین و آفالین ،شکل
گیری هشتگها ،کمپینها ،جنبشها و ...سیاسی ،برگزاری میتینگهای مجازی ،وبینارها و مواردی مانند آن هستند.
یکی از نکاتی که در بحث رسانههای اجتماعی نباید از نظر دور بماند ،رسانههای اجتماعی داخلی است که بعضاً از
امکانات ،قابلیتها و طراحی و گرافیک مناسب و ...در مقایسه با نمونههای خارجی برخوردار نیستند و برای موفقیت در
این میانه نیازمند ارتقا و جلب اعتماد کاربران و حمایتهای الزم هستند.

رسانه ملی و رسانههای جمعی
رسانه ملی که با ایجاد زمینه معرفی نامزدها تریبونی برای ارائه دیدگاهها ،نظرات ،برنامهها و ...و نیز به یاری مناظرهها
فضایی برای رقابت در اختیار مخاطبان قرار میدهد ،باید این بار درک همه حساسیتهای شرایط ایفای نقش موثرتری
داشته باشد .این بار انتظار میرود تا همه صفحات این رسانه در فضای مجازی نیز از این مهم پشتیبانی کند که این بار
مسئولیت معاونت فضای مجازی صدا و سیما را سنگینتر می سازد.
رسانههای جمعی بسته به نوع رویکرد و گرایش خود ،در تبلیغات سیاسی در چارچوبهای حزبی ،سیاسی ،مالی و ...شان
در ایام انتخابات رقابتهای رسانه ای خواهند داشت ،با این تفاوت که سطح و شدت رقابت و تعامل آنها با رسانههای
اجتماعی و پیامرسانهای تلفن همراه بیش از پیش خواهد بود.
یکی از نکات مورد تأکید در خصوص رسانه ملی ،لزوم تالش این رسانه برای جلب اعتماد مردم به ویژه در ایام انتخابات
است ،چراکه الزمه اثرگذاری ،وجود فضایی از اعتماد متقابل است.

رسانههای فارسی زبان خارج کشور و جنگ رسانه ای سختتر در میدان نبرد مجازی

رسانههای فارسی زبان خارج از کشور به یاری تلویزیونها ،رادیو ،صفحات مختلفشان در رسانههای اجتماعی در تالش خواهند بود تا
با عملیات روانی ،ارائه اطالعات گمراه کننده و بعضاً جعلی و گیج کننده برای مخاطبان ،ترور شخصیت افراد ،به سخره گرفتن زبان
بدن ،لحن و بیان و ...آنها ،استفاده از روزنامهنگاری شهروندی و استناد به یک مصداق و تعمیم آن به کل ،افشاگریها ،القای
نارضایتی ،کند و کاو در سوابق زندگی و شغلی نامزدها از زوایای مختلف ،تالش برای اشاره به نسبتهای خانوادگی و قومی ،استفاده
از تاکتیکهای خبری و تصویری مختلفی همچون پاره حقیقت گویی و ،...افراد را نسبت به نامزدها بدبین و در مجموع با ارائه آمار
منفی از فسادها ،اختالس ،ناکارآمدیها و ...مردم را نسبت به نظام و شرکت در انتخابات دلسرد کنند .مرور عملکرد اینگونه رسانه ها
در این سالها نشان داده که قبل ،حین و پس از انتخابات نیز بر مهندسی انتخابات ،تقلب و ...تأکید کرده و سعی بر تشکیک در نحوه
برگزاری یا حتی نتایج انتخابات خواهند داشت.
رسانههای فارسی زبان خارج کشور که عمدتاً از سوی دولتهای مختلفی حمایت مالی میشوند با برگزاری برنامههای زنده ،گفت
وگوها ،میزگردها ،نشستها ،برنامههای تحلیلی و ...به یاری جذابیتهای گرافیکی باالتر ،پوشش خبری بعضاً بیست و چهارساعته به
خصوص در روزهای پایانی منتهی به انتخابات ،با انتشار اخبار و اطالعاتی در راستای اهداف خود ،تالش خواهند کرد تا بر جو و حال
و هوا و نتایج انتخابات اثر بگذارند .که بخشی از آن در صفحات مجازی آنها به وقوع می پیوندد .از این منظر ضمن تولید برنامههای
موثر داخلی ،نباید از رصد اینگونه رسانهها و رفتارهای آنها غفلت ورزید .در عین حال که از نقاط قوت آنها و تکنیکهای اثرگذاری و
نحوه ساخت برنامه هایشان باید آموخت (منظور کپی کردن نیست) ،برای این کار الزم است این رسانه ها از ابعاد منفی و مثبت مورد
بررسی قرار گیرند تا بتوانند در ابعاد حرفه ای درسهایی داشته باشند .یکی از نقاط قوت برخی از این رسانه ها پوشش  24ساعته
حوادث یا رویدادهای حساس است و یا توجه ویژه به نیاز مخاطب و انتخاب روایتهایی جذاب برای آنهاست و. ...

به طور نمونه یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور ،در انتهای اخبار مرتبط با خودکشی از این گونه پیامها
درج می کند :فردی که به خودکشی فکر میکند ،با شماره تلفن  123در ایران یعنی اورژانس اجتماعی تماس
بگیرد .یا توصیههایی دارد درخصوص اینکه با فردی که به خودکشی فکر میکند چگونه میتوان صحبت کرد؟ این
مثال گرچه سیاسی یا انتخاباتی نیست ،تأکیدی به توجه به حرکتهای موثر یا عنایت به برخی نقاط قوت در این
رسانه ها است.

دروازه بانی در رسانه ها

به نقل از دکتر یونس شکرخواه:
خبری که به رسانه ها راه مییابد از دروازههای متعدد و از مسیری طوالنی گذشته است .خبری که در
مقابل دیدگان شما قرار میگیرد ،شما را آخرین گزینشگر میداند.
آیا اجازه میدهید که بر دروازه نگاه شما جای گیرد؟

اخبار و اطالعات مربوط به یک فرد حقیقی یا حقوقی در رسانه های رسمی
ممکن است از دروازه های خبری نگذرد (به دالیلی چون عدم داشتن ارزشهای خبری ،بایکوت خبری ،عدم
انطباق با سیاستها ،رویکردهای سیاسی ،ایدئولوژیک ،منافع و ...آن)
یا اگر بگذرد در انتخاب ،تنظیم و چینش اخبار  ،با سیاستهایی همچون اولویت ،برجسته سازی و ...مواجه
شود

دروازه بانی محتوا
در رسانه های اجتماعی

پذیرش قوانین دسترسی و فعالیت در رسانه های اجتماعی ،تولید محتوا در چارچوب پلتفرم مربوطه،
رعایت قوانین مربوط به آن رسانه اجتماعی و در صورت عدم رعایت ،محدودیت دسترسی و تعلیق شدن

دروازه بانی محتوا در رسانه های اجتماعی از دو منظر دروازه بانی از سوی مالکان این رسانه ها و از سوی
اعضای این رسانه ها قابل بحث است که اکنون بیش از سمت تولیدکنندگان و اشتراک گذاران محتوا که
آنها نیز در جریان دروازه بانی محتوا نقش دارند  ،از سمت مالکان این رسانه ها در این خصوص بحث خواهد
شد.


دروازه بانی توسط
مالکان رسانه های
اجتماعی

دروازه بانی محتوا توسط
تولیدکنندگان و اشتراک گذاران محتوا

عوامل درون و
برون سازمانی

دولتها،
نهادها و....

یاری رباتها ،هوش مصنوعی ،ماشین های یادگیرنده و دستیاران مجازی در کنار نیروی انسانی
در دروازه بانی محتوا در رسانه های اجتماعی

مانند محدودسازی مخاطبان بالقوه به محدوده جغرافیایی محل به اشتراک گذارنده محتوا
الگوریتمهایی که دسترسی مخاطبان احتمالی به محتواهای به اشتراک گذاشته شده را تعیین می کنند

الیه ها و ابعاد دروازه بانی محتوا در رسانه های
اجتماعی طبیتعاً محدود به موارد آشکار نمی شوند
و الیه ها و ابعاد پنهان آن احتماالً کم نیستند

دروازه بانی محتوا در رسانه های اجتماعی می توانند تبعات مختلفی به دنبال داشته باشند ،همچون بی اخالقی و

یا بی عدالتی هایی از جمله بی عدالتهای محتوایی

که در حال حاضر موضوع بحث ما نیست.

مثل همکاری توئیتر با هند برای کنترل اعتراضات و از دسترس خارج کردن توئیتهای
انتقاد آمیز مرتبط با پاندمی گسترده کووید ( 19توضیح سخنگوی توئیتر  :هنگامی که
یک درخواست قانونی و معتبر برای حذف یک محتوا دریافت می کنیم آن را هم طبق
قوانین توئیتر و قوانین محلی هند بررسی می کنیم و اگر آن محتوا قوانین توئیتر را نقض
کند ازسرویس حذف شود).

همکاری دولتها و رسانه های
اجتماعی در دروازه بانی محتوا

بخشی از دروازه
بانی متأثر از
تعامل یا تقابل
رسانه های
اجتماعی و
دولتها و....

چالشهای دولتها و
رسانه های
اجتماعی
تصویب قوانین
و تعیین
شرط و شروط

فشار کشورها بر رسانه های
اجتماعی برای اقداماتی
همچون مقابله با کودک
آزاری و....

مجبور به پاسخ کردن رسانه های اجتماعی در خصوص عملکرد در مراجع قانونی
توسط مراکز دولتی و غیردولتی

شکایت گروه گزارشگران
بدون مرز در دادگاه
فرانسه از فیس بوک به
دلیل کم کاری در زمینه
مقابله با نفرت پراکنی و
اخبار دروغ

برجسته کردن محتوا
دسته بندی و نمایش محتوا براساس عالقمندی

استفاده از
شیوه های
ترکیبی

برچسب هشدار بر اخبار جعلی و اطالعات نادرست

در نظر
گرفتن
محرومیت

به طور مثال ،اینستاگرام اعالم کرده اگر پست های کاربری به طور مداوم با چنین برچسب
و هشتگ ها حذف خواهد شدExplore .هایی مشخص شود ،محتوای انتشار یافته او از بخش

برچسبها

نژاد
پرستانه

دستکار
ی
شده

ترویج
خشونت

اطالعات
نادرست

گمراه
کننده

خبر
جعلی

تقریبا
جعلی

و...

هشدار
کپی
رایت

یاری گرفتن از بیگ دیتا و هوش مصنوعی برای تشخیص اخبار جعلی
سهم زیاد رسانه های اجتماعی فیس بوک و توئیتر در توزیع و انتشار اطالعات نادرست و اخبار جعلی
نشان دارکردن اخبار جعلی (اعالم به یاری متن هشدار)
نگرانی از دو نکته در خصوص نشان دار کردن:
در رقابتهای انتخاباتی  ،گروهی به طرفداری از یک فرد یا حزب خواست اخبار مربوط به وی را جعلی اعالم
کنند
ایجاد این تصور در دیگران که اینها جعلی است و بقیه درست

salimi1356@yahoo.com

نقدهایی به دروازه بانی خبری رسانه های اجتماعی

* مدیرعامل یوتیوب در یادداشتی جدید میگوید این پلتفرم در یک سال اخیر بیش از  500هزار ویدئو حاوی
اطالعات نادرست و جعلی درباره ویروس کرونا را حذف کرده است.
این درحالیاست که سناتورهای امریکایی معتقدند در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعداد
زیادی ویدئو در سایت یوتیوب بارگذاری شده که در آنها اخبار و اطالعات جعلی در مورد انتخابات آمریکا وجود
داشته است.

بحران اعتماد رسانه های اجتماعی که قادر به مبارزه جدی با اخبار جعلی نیستند

رسانه های اجتماعی که قادر به مبارزه جدی با اخبار جعلی و اطالعات نادرست و گمراه کننده نیستند ،با بحران اعتماد
روبرو هستند (نتیجه یک نظرسنجی  65درصد با اخبار غلط در فیس بوک روبرو بوده اند ،این عدد برای توییتر  53درصد
است)
به گفته یکی از کارمندان اخراجی فیسبوک ،این شرکت شواهدی مبنی بر اینکه حسابهای جعلی در بستر این شبکه
اجتماعی باعث تضعیف انتخابات و امور سیاسی در سراسر جهان شده ،نادیده گرفته و یا در مقابله با آن ضعیف عمل کرده
است.
اعتراض کارکنان فیسبوک به سیاست جنجالی زاکربرگ در حوزه تبلیغات سیاسی  :در نامه  250کارمند فیس بوک آمده
بود «آزادی بیان و بیان خریداری شده یک چیز نیستند و با هم تفاوت دارند« ».اطالعات نادرست همه ما را تحت تاثیر
قرار میدهد ،سیاستهای کنونی ما در خصوص اعتبارسنجی افرادی که در پُستهای سیاسی قرار دارند یا آن دسته از
سیاستمدارانی که نامزد تصدیگری این پُستها هستند ،تهدیدی برای آن چیزی است که فیسبوک نماد آن است .ما قویا
به این سیاست به ترتیبی که هست ،انتقاد داریم .چنین سیاستی از صداها حفاظت نمیکند بلکه در عوض به سیاستمداران
اجازه میدهد تا از پلتفرم ما برای هدف قرار دادن افرادی که معتقدند محتوا و مضامین به اشتراک گذاشته شده توسط
چهرههای سیاسی موثق و قابل اعتمادند ،استفاده ابزاری کنند ».فیسبوک در ماه اکتبر (مهر-آبان) تصمیم گرفت تا
تبلیغات سیاستمداران را از قوانین گسترده و جامع این شبکه اجتماعی که دروغپردازی و فریبکاری را در تبلیغات ممنوع
میکند ،معاف کند .این اقدام در واقع یک چراغ سبز برای دروغ پردازیهای عمدی سیاستمداران در پلتفرم تبلیغاتی
فیسبوک بود ،بدون این که با تنبیه یا مجازاتی روبه رو شوند.

فیسبوک بالفاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،برای مبارزه با اطالعات و اخبار غلط ،الگوریتم News
Feedخود را تغییر داده تا از ناشران برتر اخبار حمایت کند با این هدف که محتوای قابل اعتماد و با کیفیت در پلتفرم
خود منتشر کند.
فیسبوک تصمیم دارد میزان اهمیتی که Feed Newsبه امتیازات "کیفیت اکوسیستم اخبار"( )NEQمیدهد،
افزایش دهد تا اطمینان حاصل کند که اخبار معتبرتر و موثقتر در این پلتفرم منتشر میشوند .نمره "کیفیت اکوسیستم
خبر" یک رتبهبندی داخلی است که فیسبوک بر اساس معیارهای مربوط به کیفیت روزنامهنگاری خود به ناشران اخبار
اختصاص میدهد .براین اساس ،کاربران فیسبوک اخبار بیشتری را از ناشران معتبر مانند نیویورکتایمز ،سیانان و
NPRدریافت و کمتر صفحات فراحزبی را ببینند که اخبار و اطالعات کذب یا گمراهکننده منتشر میکنند.

برخی تالشها برای مبارزه با اخبار جعلی و انواع اطالعات نادرست
تیک تاک :تیکتاک یکی از بزرگترین اپلیکیشن های اشتراک ویدئو در جهان برای ورود به حلقه مبارزه با دخالت در
انتخابات  2020آمریکا ابزارهای خود برای بررسی واقعیت و مبارزه با اخبار جعلی و دیپ فیکها را گسترش داد.
براساس تصمیم جدید تیکتاک هرگونه تبلیغ سیاسی در این پلتفرم ممنوع است .همچنین کاربران میتوانند محتوای
جعلی و اخبار کذب را گزارش کنند .به گزارش پیسی مگزین ،راهاندازی یک مرکز اطالعرسانی انتخاباتی در پلتفرم نیز از
دیگر اقدامات تیکتاک برای مبارزه با اخبار جعلی در انتخابات است.
اینستاگرام  :اینستاگرام در اقدام علیه انتشار اخبار جعلی و با هدف جلوگیری از اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری
 2016آمریکا در آستانه انتخابات  ،2020قابلیت تازهای عرضه کرد.
اینستاگرام حاال با استفاده از بررسیکنندگان حقیقت موسوم به فکت چکرها ( )Fact Checkerپستهای دارای
اطالعات غلط یا نیمه غلط را شناسایی کرده و هشدار میدهد تا کاربران بدانند عکس ،کپشن یا محتوا جعلی است.

پست حساس

داغ کردن و کمک به ترند شدن یک موضوع به مثابه برجسته سازی
در نقطه مقابل مانع داغ یا ترند شدن برخی محتواها با روشهایی همچون حذف یا سانسور کردن و....

استفاده از هشتگ گرچه کمک موثری برای دسته بندی محتوا و دسترسی
آسانتر به محتوا و خالقان محتوا و ...است ،ولی خود یکی از زمینه های موثر و
یاری گر در اختیار مالک رسانه های اجتماعی با هدف دروازه بانی محتواست

اولویت دهی

الگوریتمهایی که به
محتواها اولویت می دهند
و تعیین می کنند کاربران
با چه محتواهایی در ابتدا
مواجه شوند

تعلیق کوتاه مدت

حذف محتوا و
تعلیق حساب
به مدت  30روز

تعلیق دائمی

تعلیق حسابهای ترامپ
با بیم تحریک به خشونت

مسدود کردن صفحات
با رویکرد سیاسی

مسدود کردن صفحات حسابهای برخی افراد حقیقی و حقوقی با رویکردهای سیاسی
و ایدئولوژیک بدون اعالم قبلی و با ادعای عدم پیروی از معیارهای این رسانه ها

مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک در مصاحبه ای شبکه
CNBCانجام داد اظهار داشت که باور دارد پلتفرم های شبکه
های اجتماعی نباید پست های دونالد ترامپ را حقیقت سنجی
کنند

من تصور نمی کنم که فیسبوک یا پلتفرم های اینترنتی باید حقیقت را قضاوت کنند چراکه سخنان سیاسی
پیشتر از سوی موجودیت های مختلف در رسانه زیر ذره بین قرار دارند [و نیازی به دخالت پلتفرم های
اجتماعی نیست].

زاکربرگ البته مدعی شد که سخنان «خطرناک»

از این قاعده مستثنی هستند؛ به گفته او

صحبت هایی که منجر به ایجاد خشونت می شوند یا باعث آسیب رساندن مردم به خودشان می شوند فارغ از
گوینده آنها از فیسبوک پاک می شوند

دروازهبانی خاص خبری و بصری شرکتهای فناوری اطالعات
رسانههای اجتماعی که عموماً فضا و بستر به ظاهر رایگانی در اختیار مخاطبان قرار میدهند ،حضور و فعالیت در آنها
نیازمند رعایت چارچوبها و الزاماتی است و جز آن فعالیت در این رسانهها با محدودیت و گاه ممنوعیتهایی همراه
میشود .واقعیت این است که ما مالکان صفحاتمان در رسانههای اجتماعی نیستیم و فقط مستأجریم .به طور مثال ،ترامپ
رئیس جمهور آمریکا تا پیش از جایگزینی بایدن به جای وی ،مسدود شدن حسابهایش را در بسیاری از رسانههای
اجتماعی تجربه کرد و حال در تالش است تا برای عبور از سد محدودیتها و دروازه بانیهای شرکتهای فناوری اطالعات،
رسانه اجتماعی خاص خویش را راه اندازی کند که البته باید دید چقدر در این مسیر موفق خواهد بود.
در این رسانهها ،دروازه بانیهای خاص خبری و بصری توسط مالکان آنها صورت میگیرد و با هشدار دادن ،برچسب زنی،
محدودیتهای نمایش ،حتی مسدود کردن حساب کاربری و ...مواردی را به اعضای خود تحمیل میکنند .در این رسانهها
سیاستهای دوگانهای مبتنی بر آزادی بیان از یک سو و عدم انتشار گفتارهای آزاردهنده یا تعصبی یا تهدیدکننده از سوی
اعمال میشود .واقعیت این است آنچه با ایدئولوژی و چارچوبهای فکری و عقیدتیشان هماهنگ نباشد ،با اعالمهایی
همچون گفتار زیان آور ،اخبار یا تصاویر جعلی ،اطالعات گمراه کننده و ،...با محدودیت یا ممنوعیت نمایش یا حتی فعالیت
روبرو میسازند.
براین اساس در جریان فعالیت نامزدهای انتخاباتی باید به این نکته توجه شود و در جریان فعالیت ،برای جلوگیری از
اتفاقاتی همچون از دست رفتن حساب و کلیه اطالعات ،پیوندها و ارتباطات مربوطه ،به ایجاد بانک اطالعات و ارتباطاتی در
این خصوص اقدام شود.
چنین به نظر میرسد که موفقیت در فضای مجازی در گروی داشتن سبدی از ترکیبی از رسانههای مختلف
ست.
نظر بر اینکه هیچ محیط امنی در فضای مجازی و در بستر اینترنت وجود ندارد و همواره خطر دسترسی و
بهرهگیری از اطالعات ،امکان هک آنها و ...وجود دارد ،این نکته در فعالیتهای انتخاباتی در محیط مجازی
مدنظر قرارگیرد.

در فعالیتهایمان در رسانه های اجتماعی به نحوه دروازه بانی خبری این رسانه ها و نحوه مدیریت اخبار و
اطالعات در آنها دقت کنیم چراکه برخالف ادعا برخی از آنها رنگ و بوی سیاسی ،ایدئولوژیک و ...دارند
یا در تعامل با دولتها ،یا در راستای منافع اقتصادی ،سیاسی و ...صورت گرفته است
عوامل موثر درون و برون سازمانی در رسانه های رسمی
در خصوص رسانه های اجتماعی نیز صادق است با تفاوتهای ظاهری و پشت پرده
برتری در دروازه بانی با رسانه های اجتماعی است با توجه به امکانات ،دسترسی به فناوریها ،عدم پاسخگو بودن
و ....آنها

راهکارها

امروز یکی از جریانهای اجتماعی مردمساالرانه در جهان ،جریان شفافیت اطالعات است.

•
•

چک کردن اعتبار و صحت تصاویر و اخبار به یاری کامپیوترها ،برنامه ها و سایتها
به عنوان مثال کنترل درستی یک نقشه ارائه شده از سوی طرفداران ترامپ در سال  2016در
اسنوپ (( )snopes.comسایتی که واقعی یا جعلی بودن خبر را چک می کند)
لزوم کنترل این نکات:
خبر آیا منبع دارد یا خیر؟
اگر منبع دارد ،کنترل منبع و اطمینان از مطلب ادعا شده به نقل از آن
لزوم کنترل اعتبار منبع
آیا منبع دارای اعتبار است یا خیر (گوگل این کار را با مدت فعالیت ،میزان ارجاع به آن ،میزان
شهرت و)...
آیا منبع برای ادعایش مستنداتی ارائه کرده است یا خیر؟
** چنانچه بین خبر و مستندات هم خوانی نباشد خبر جعلی است
** چنانچه مستندات مربوطه در قالب فیلم ارائه شده ،آنچه در خبر ادعا شده با آنچه
در فیلم است یکی است؟
عموماً مردم برای کنترل منبع و صحت اطالعات و اخبار وقت صرف نمی کنند.
اطمینان از اینکه خبرگزاریهای مستقل به بیان خبر مربوطه پرداخته اند
کنترل اینکه اعداد و ارقام چه میزان به لحاظ آماری و ریاضی صحیح هستند (مثال بر اطالعات از
میزان جرم و جنایت در یک کشور ،میزان جرم و جنایت را تقسیم بر جمعیت کنید تا بفهمید
چه درصدی را تشکیل می دهد .قطعا جرم و جنایت در کالن شهرها بیشتر از مناطق روستایی
است.

•
•

پیشنهادهایی به شبکه های اجتماعی
اخبار را به نوعی مشخص کنید اگر کسی اشتراک گذاری کنید بگویید ظاهرا خبر درستی نیست
آیا برای اشتراک گذاری آن مطمئن هستید؟
آن خبر در سرچ گوگل اولویت کمتر بیابد و در رتبه بندی اخبار ،اعتبار آنها مدنظر قرار گیرد
به عنوان مثال :مبنا در رتبه بندی در فیس بوک ،میزان دیده شدن نباشد بلکه حقیقی بودن آنها
باشد
اخباری را که از جعلی بودن آنها اطمینان هست حذف شود یا مانند ایمیل ،به نوعی اسپم شود .
()O'Reilly2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

سایت اسنوپ
()snopes.com

•
•

salimi1356@yahoo.com

•
•
•

•
•

استفاده از برچسب یا نشان برای اخبار
جعلی
بهره گیری از سایتهایی برای کنترل صحت
حذف مشوقهای اقتصادی (حذف تبلیغ و
درآمدی که برخی منتشر کنندگان اخبار
جعلی به یاری گوگل یا برخی سایتها در پی
بازدیدهای باال کسب می کنند) ، -گوگل
تالش کرده است وب سایتهایی که اخبار
جعلی را منتشر می کنند از درآمد تبلیغی
خود منع کند.
تقویت روزنامه نگاری مبتنی بر واقعیت و
اهمیت بخشی به واقعیت (تالش برای
انتشار حقایق غیرقابل انکار)
همکاری بهتر و نزدیکتر رسانه ها و
دانشگاهها و انجام تحقیقات دانشگاهی موثر
حوزه
این
در
()transparency.org,2019

salimi1356@yahoo.com

انواع روش های تشخیص عکس جعلی در فضای مجازی
جستجوی معکوس (در بسیاری از وبسایت ها و ماشین های جستجوی
اینترنتی)
توجه دقیق به جزئیات تصویر(توجه دقیق به تمامی جزئیات یک تصویر،توجه
به انعکاس اشیاء در سطح براق ،اطمینان از درست بودن سایه ها ،یافتن اطالعاتی
در مورد وضعیت جوی محل برداشتن عکس ،تطبیق زمان و فصلی که عکس ثبت
شده با اطالعات موجود،توجه دقیق به ساختمان ها ،نام خیابان ها یا پالک
خودروها ،برای اطمینان خاطر مقایسه اطالعات با نقشه محل یا سرویس استریت
ویو گوگل توصیه می شود)
استفاده از نرم افزار های کنترل اصالت عکس  :برای کنترل اصالت عکس ها
نرم افزار های ویژه ای هم وجود دارد این نرم افزارهای مشخص می کنند عکس
کی کجا و با چه دوربینی برداشته شده و آیا دستکاری شده یا نه.

salimi1356@yahoo.com

تشکیل گروههای تخصصی سنجش اعتبار یا راستی آزمایی در اتاقهای خبر
گروههای تخصصی سنجش
اعتبار یا راستی آزمایی در
اتاقهای خبر و تحریریههای
رسانه ها
سنجش اعتبار یا راستی آزمایی
میکنند که آیا خبر و حواشی
آن درست و دقیق است؟
زیرا با هر خبر نادرست و جعلی
ممکن است؛ جمعی از مخاطبان
که سرمایه اصلی رسانهاند؛ از
دست بروند.

salimi1356@yahoo.com

بهره گیری از تجارب دیگر
کشورها
نمونه :ایجاد اتحادهای رسانه های در
برخی کشورها مانند نیجریه به خصوص
در آستانه انتخابات
•
•

•
•

اتحاد رسانه های نیجریه در برابر
اخبارجعلی در آستانه انتخابات 201۹
بررسی اخبار جعلی توسط  15نفر از
خبرگزاریهای بزرگ و مراکز دانشگاهی
نیجریه که برای تشخیص ادعاها و اخبار
دروغ و جعلی با هم کار می کنند
استفاده از روش کراس چک یا بررسی
متقاطع مقایسه ای
بررسی آنها روی یک پلتفرم مرکزی
صورت می گیرد ،تنها اخباری منتشر می
شوند که حداقل  5نفر از اعضای از این
گروه  15نفره تأیید کرده باشند که این
خبر واقعی است )afp.com,2018( .
salimi1356@yahoo.com

همکاری رسانه ها با غولهای فناوری برای جلوگیری از اخبارجعلی :به طور مثال «بیبیسی» با همکاری برخی از
بزرگترین نشریهها و شرکتهای فناوری برنامهریزی کرده تا با انتشار اخبار جعلی مقابله کند .این برنامه جدید شامل یک
سیستم هشدار زودهنگام برای استفاده در هنگام انتخابات و در معرض خطر قرار گرفتن یک زندگی است.
سیستم مذکور به سازمانها این امکان را میدهد که وقتی اخبار و مطالبی نادرست دیدند که زندگی انسان را تهدید
میکند ،یکدیگر را مطلع سازند .به این ترتیب شرکتها این شانس را پیدا میکنند که قبل از گسترش زیاد خبر جعلی،
اطالعات نادرست را از بین ببرند.

همکاری فیس بوک با  3خبرگزاری بزرگ جهان  :رویترز ،فرانسه و آسوشیتدپرس برای کشف خبرهای جعلی
در این شبکه اجتماعی و اینستاگرام
همکاری فیس بوک و رویترز :شرکت فیسبوک اعالم کرد با خبرگزاری رویترز به توافقی رسیده است که براساس آن
درباره محتوای منتشر شده در شبکه های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام بررسی و تشخیص خبرهای جعلی شود.
فیس بوک از دسامبر  201۹برنامه آزمایشی را برای کشف سریع اطالعات گمراه کننده در آمریکا آغاز کرد .فیس بوک
این اقدام را تحت فشار برای حذف خبرهای جعلی در وب سایت این شبکه اجتماعی قبل از انتخابات آینده ریاست ایاالت
متحده آمریکا انجام داد .یکی دیگر از دالیل و انگیزه های فیس بوک برای تشخیص و حذف خبرهای جعلی در این شبکه
اجتماعی ،استفاده روس ها از فیس بوک برای انتشار خبرهای جعلی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست ایاالت متحده در
سال  2016است .خبرگزاری رویترز هم گفته است واحدی که به تازگی در این رسانه تاسیس شده وظیفه تحقیق و
بررسی عکس ها ،فیلم ها ،تیترها و دیگر محتواها را که مخاطبان در فیس بوک منتشر می کنند بررسی خواهد کرد .این
بررسی قرار است تنها شامل مطالب و عکس و فیلم هایی باشد که برای کاربران فیس بوک در آمریکا به دو زبان انگلیسی
و اسپانیایی منتشر می شود.

تصویب قوانینی مرتبط با اخبار جعلی

• زندان و جریمه نقدی برای منتشر کنندگان اخبار جعلی :نمایندگان مجلس قانون گذاری برزیل در حال
بررسی قانون جدیدی هستند که به موجب آن تهیه و انتشار اخبار جعلی جرم تلقی شده و به خصوص در ایام
برگزاری انتخابات در این کشور با چنین اقدامی برخورد جدی میشود .در صورت تصویب این قانون ،تولید ،ترویج،
سازمان دهی ،تأمین مالی و انتشار اخبار جعلی اقدامی جنایتکارانه محسوب شده و افراد متخلف به یک تا پنج سال
زندان و نیز جریمه نقدی متناسب محکوم میشوند.
 5سال زندان در مجارستان :تاثیر کرونا بر تصویب قوانین سفت و سختتر اخبار جعلی و اطالعات نادرست،
در مجارستان مجازات انتشار به  5سال زندان افزایش یافته
5سال زندان در روسیه :در روسیه هم  5سال زندان در انتظار منتشر کنندگان اخبار جعلی مرتبط با کروناست.
همچنین حذف نقدهایی به اقدامات دولت در خصوص قرنطینه با هدف مهار کرونا و نیز تعیین جریمه های سخت بر
افرادی که در شبکههای اجتماعی اطالعات نادرست را منتشرکرده یا به دولت توهین میکنند.
* تصویب قانون اصالح صریح اخبار جعلی و دروغین توسط رسانه های اجتماعی :اجرایی شدن قانون
مبارزه با اخبار جعلی در سنگاپور که رسانه های اجتماعی را ملزم به اصالح صریح اخبار جعلی و دروغین می کند .به طور
مثال انتشار اطالعاتی سری افشاگرایانه در مورد انتخابات سنگاپور توسط یک تبعه استرالیایی ساکن سنگاپور که حاضر به
حذف این اطالعات از صفحه خود نشد و دولت سنگاپور با توسل به قانون «مبارزه با اخبار جعلی» در تاریخ  23نوامبر به
فیسبوک دستور داد تا اطالعات منتشر شده جعلی در این شبکه اجتماعی را تصحیح کند

* ارائه بیالن کار برای مبارزه با اخبار جعلی و کمپین های ضد خبر :کمیسیون اتحادیه
اروپا مقرراتی را برای شبکههای اجتماعی وضع کرده است که آنها را موظف میکند هرماه بیالن اقدامات خود
برای مبارزه با اخبار جعلی و کمپینهای "ضدخبر" را به این کمیسیون ارائه دهند .این گزارش باید با جزییات
کامل شامل تعداد ،محتوا و میزان گستردگی و گمراهکنندگی پستهای منتشر شده در این شبکهها و
حسابهای جعلی در آنها باشد .کمیسیون اتحادیه اروپا بر این باور است که این اتحادیه باید قویتر با جریان
ضدخبر در شبکههای اجتماعی مقابله کند .شبکههای اجتماعی باید گزارش دهند که چگونه در هریک از
کشورهای اتحادیه اروپا از انتشار اخبار دروغین و تبلیغات جعلی درباره تئوریهای توطئه در وبسایتهای خود
جلوگیری کردهاند .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عین حال یادآور شده است که حذف پستهای
دروغین به تنهایی کافی نیست ،بلکه باید در مقابل آن توضیحات درست و با استناد به فکتها و دالیل را نیز
در مقابل کاربران قرار داد.
معرفی صفحات مجازی نامزدها به طور رسمی در رسانه های اجتماعی :به طور مثال وزیر امور خارجه ایران
در پیامی توییتری اعالم کرد که تنها یک حساب در این شبکه اجتماعی دارد و دیگر حسابها جعلی است .به زبان
انگلیسی نوشت :این تنها حساب کاربری توییتر است که من استفاده میکنم ،و هر شخص یا ربات دیگری که از اسم یا
تصویر من استفاده کند ،جعلی است ( .به آدرس @)JZarif
ضرورت روزنامه نگاری حرفه ای  :در هر گونه تولید و حتی در نقلقول از دیگران ،تالش برای عدم گمراه کردن
مخاطبان و تالش برای آگاهی دادن با دادههای دقیق متمرکز است .آنچه ارائه می شود نه بدلی ،جعلی و ادعا که دقیق،
درست و واقعی باشند.

برجسب زنی در رسانه های اجتماعی

مانند :برچسب تقریبا جعلی  :گروه راستیآزمایی محتوای #فیسبوک به تازگی یک ویدئوی دستکاری شدۀ دیگر درباره #نانسی_پلوسی،
رئیس مجلس نمایندگان ایاالت متحده را با برچسب «تقریبا جعلی» مشخص کرد.
در این ویدئو که در فیسبوک بیش از  2میلیون بار دیده شد ،تصاویر به نحوی دستکاری شده تا نانسی پلوسی را تحت تاثیر مواد مخدر یا
مست جلوه دهد .به نظر میرسد که به دلیل درست بودن اصل ویدئو و تقطیع نشدن سخنان خانم پلوسی ،تیم راستیآزمایی فیسبوک با
در نظر گرفتن دستکاری سرعت ویدئو آن را «تقریبا جعلی» خوانده است
برچسب قدیمی بودن محتوا :فیسبوک اشتراکگذاری مطالب قدیمی را محدود کرده و به کاربرانی که بخواهند خبری قدیمی را به اشتراک
بگذارند ،به آنان هشدار می دهد .چراکه این نگرانی وجود دارد اشتراک گذاری اینگونه محتواها منجر به تفسیر اشتباه وقایع جاری
شود .فیسبوک البته به کاربران اجازه میدهد که اگر "تشخیص دادند مقاله هنوز مرتبط است" ،فرآیند اشتراک گذاری را انجام دهند.

برگزاری نظرسنجی پیش از انتخابات در خصوص چگونگی مبارزه با اخبار جعلی و اطمینان از انتخابات ازاد

اتحادیه اروپا پیش از برگزاری در انتخابات ریاست جمهوری  2020در مورد چگونگی مبارزه با اخبار جعلی و اطمینان از انتخابات آزاد و
عادالنه ،یک نظرسنجی از نهادهای عمومی و مدنی برگزار کرده و آن را مبنای تصمیمات خود قرار داد .هدف اتحادیه اروپا از این اقدام این
است که شهروندان بتوانند با تصمیمگیری آگاهانه و بدون القای محتواهای فریبنده و دستکاریشده رای دهند.

راستی آزمایی سخنان نامزدها در رسانه ها
در طی  ۹0دقیقه گفتوگوی داغ نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه ،بایدن و ترامپ بر سر مسائل زیادی از وضعیت اقتصاد
گرفته تا کنترل همهگیری ویروس کرونا درگیر شدند .مناظرهای که سرشار بود از توهین و افترا و در یک کالم آبروریزی .چیزی که اغلب
رسانهها و تحلیلگران هم با آب و تاب فراوان به آن پرداختند .جز اینها ،این مناظره جنجالی سویههای دیگری هم داشت که کمتر به آن
پرداخته شده است :اطالعات مغشوش و غلط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری .حاال تیم Reality Checkبیبیسی برخی ادعاهای
نامزدهای سکانداری  4سال آینده امریکا را محک زدهاند تا ببیند کدام حقیقت را نگفتهاند یا دروغ گفتهاند .گذشته از اینکه برخی از
ادعاهای مناظره دیشب آشکارا درست نیستند ،از یک جهت نشان از این هم دارد که ترامپ و بایدن که یکی بر اریکه قدرت نشسته و
دیگری هم سالها معاون ریاست جمهوری بوده ،درباره مهمترین مسائل کشورشان بیاطالع یا کماطالع هستند .بررسی تفاوت توجه
کاربران در رسانه های اجتماعی مختلف به مناظره ها :در توئیتر بیشتر رفتارهای ترامپ و بایدن و در تلگرام سخنان دو کاندیدا مورد.

تعیین اسامی رسانه های مجاز توسط رسانه های اجتماعی برای اعالم نام برنده انتخابات :در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا  2020فقط  7رسانه مجاز شدند نام برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعالم
کنند.شبکه اجتماعی توییتر اعالم کرد فقط  7پلتفرم رسانهای CBS ،Fox News ،CNN ،AP ،ABC News
Decision Desk HQ ،Newsو NBC Newsمی توانند به طور رسمی نام برنده انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا را اعالم کنند .کاربران دیگر فقط میتوانند رسانههای اعالم شده را ریت یا کوت کنند در غیر این صورت
توییت های آنها حذف و یا محدود میشود.
هشدار رسانه های اجتماعی به نامزدها برای عدم اعالم نام برنده پیش از موعد :کسی زودتر از
موعد نگوید برنده شده است .توییتر اعالم کرد به پیامهایی که تا پیش از اعالم رسمی نتایج انتخابات
ریاستجمهوری ،مدعی پیروزی نامزدها شوند ،برچسب هشدار میزند .بنا بر اعالم این #شبکه_اجتماعی ،مقامهای
ایالتی انتخابات و رسانههای بزرگ همچون ایبیسی نیوز ،آسوشیتدپرس ،سیانان و فاکس نیوز ،منبع رسمی نتیجه
انتخاباتاند و به توییتهای آنها برچسب زده نمیشود.
لزوم عدم باور هر ادعایی در فضای احساسی تهییجی انتخابات
فضاها و محیط های تبلیغات سیاسی در ایام انتخابات فضای احساسی تهییجی هستند ،مراقب هر محتوایی در این
فضا باشیم چه به عنوان رای دهنده چه به عنوان نامزد انتخاباتی /هر ادعایی را در کانالها و صفحات هواداری در مورد
نامزد انتخاباتی یا رقبای وی نباید باور کرد

کرونا و دلنگرانی از اعمال قوانین سخت گیرانه علیه روزنامه نگاران
البته در بعضی کشورها همین قوانین مقابله ابزاری در اختیار دولتها برای سو استفاده می شوند به این معنی که با روزنامه نگارانی که در
شبکه های خبری از خط خبری رسمی کشور خارج شوند برخورد می شود مانند تعلیق شدن از کار معاون یکی از آژانسهای خبری یمن
وقتی در توییتش به انتشار جزییاتی بیشتر درباره اولین مورد ابتال به ویروس کرونا در کشورش پرداخت (حتی با وجود حذف توییت و عدم
تایید محتوای توییتش)
در مجموع دلنگرانی نسبت به اعمال محدودیتها و فشارهایی بر رسانه ها با احتمال سو استفاده از شرایط کرونایی وجود دارد
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی ویدئویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات  ،روزنامهنگاران نقش پادزهری را برای
اینفودمی (همهگیری اطالعات غلط) درباره بحران کووید 1۹-ایفا میکنند ،باید از این قشر حفاظت و حمایت ویژه کرد .او تاکید کرد رسانه
ها با انتشار اطالعات موثق می توانند نقش مهمی در تصمیمگیریهای آگاهانه افراد داشته باشند چراکه در بحران کنونی تصمیماتی که
براساس اطالعات درست گرفته میشوند ،میتوانند فرق بین مرگ و زندگی باشند.

دعوت رسانه ها از مخاطبان برای ارسال نمونها و مثالهای اخبار جعلی
مربوط به انتخابات

روزنامه نیویورک تایمز از خوانندگان خود خواست مثالها و نمونه هایی از اخبار جعلی
مربوط به انتخابات را که دیده اند برای آنها ارسال کنند ،بیش از  4000نمونه ارسال شد
که همگی آنها توسط شهروندان در رسانه های اجتماعی ،اپلیکیشنهای پیام رسان و
حسابهای ایمیل دیده شده بودند.
سیلی از دروغها پس از رویدادهای خبری عمده
مثال :اتهام زنی جنسی و دروغگویی درباره قاضی کاوانا به اتهام سواستفاده جنسی پس از
آنکه رونالد ترامپ او را به جای قاضی کندی به عنوان نامزد عضویت در دادگاه عالی ایاالت
متحده معرفی کرد.
در خالل فرایند تأیید کاوانا ،ادعاهایی مبنی بر سوء استفاده جنسی /تعرض جنسی او،
تصاویری با برچسبهای غلط و شایعاتی بی پایه برای حمله به زنانی که او را متهم کرده
بودند منتشرشد.به طور مثال ،تصویری در فیس بود وایرال شد که در آن نشان داده شده
بود که خانه کریستین نورد ،یکی از اتهام زنندگان به کاوانا عکسی با جورج سورسی،
سیاست پرداز معروف دارد.
این تصویر ده ها هزار بار در فیس بوک دست به دست شد در صورتی که به ادعای
نیویورک تایمز زنی که در کنار جرج سورسی ایستاده بود ،خانم کوز لووسکا یک فعال
حقوق بشری اهل اوکراین بوده است.
در مورد کاروان مهاجران مکزیکی و هندوراسی :یکی از تصاویر به کار رفته در این زمینه
که در فیس بوک منتشر شده بود .مأموران پلیس را نشان داد که زخمی شدند و این
تصویر که عنوان آن تغییر یافته بود می خواست نشان دهد که مهاجران غیرقانونی چه
رفتار وحشیانه و مغیر با قانونی با مأموران پلیس داشته اند( .برچسب جدیدی به انها زده
شده بود)

پایبندی بیشتر رسانه ها ،روابط عمومی ها ،بازاریابان ،ستادهای خبری و ...به تولید و انتشار اخبار و اطالعات و
تصویرسازی درست داده ها و اطالعات
کسانی که کار بصری سازی فیک انجام می دهند عموما این
کار را به صورت حرفه ای انجام می دهد.
به عنوان مثال روابط عمومی ها ،بازاریابان و ،...برای ارائه به
مسئوالن و کارمندان خودشان ،مشتریان و ...نمودارها را
طوری تغییر می دهند و آنالیز می کنند که به نفع خودشان
است .با این نگاه اشتباه تفسیر کرده و اشتباه نیز راهنمایی
می کنند.
مردم بصری سازیهای جعلی در حوزه سیاست  ،اقتصاد و ...را
باور می کنند و این آثار بصری نیز در عمل منحرف کننده
هستند.
بعضاً اینگونه آثار در رسانه های مشهور و بزرگ نیز به انتشار
می رسند  ،هرچند دارای ایرادهایی در نمودارشان هستند.
کایرو (استاد روزنامه نگاری بصری در دانشگاه میامی) می
گوید :شرکتها و احزب سیاسی در زمینه خلق نمودارهای و
گرافهای منحرف کننده و جعلی حرفه ای تر شده اند.
به این نمونه توجه کنید .برای نشان دادن روند رشد بیشتر،
صفر حذف شده است .مردم چندان به جزئیات نمودار توجه
نمی کنند .مبتنی بر کلیات به برداشتها و جمع بندیهایی
می رسند که بعضا مبتنی بر داده های غلط و دستکاری
شده است و همین نکته یکی از دالیل پذیرش نمونه های
بصری سازی شده جعلی است() Comcowic,201۹
salimi1356@yahoo.com

الزامات و بسترهای قانونی الزم
به روزرسانی قوانین مربوط به برگزاری انتخابات ،تبلیغات سیاسی ،جرائم رایانه ای و مصادیق مربوطه و تدوین چارچوبها
و کدهای اخالقی کارآمد برای هوش مصنوعی ،ارائه راهکارهای مقابله با اخبار جعلی و دیپ فیکها و ،...میتواند در
کیفیت فضای برگزاری انتخابات موثر باشد.
معرفی سایتها ،کانالها و حسابهای رسمی وزارت کشور برای اطالع از آخرین اطالعیهها ،اخبار ،قوانین انتخاباتی و… و
نیز معرفی حسابهای رسمی نامزدها میتواند امکان تشخیص آنها را از حسابهای جعلی فراهم کند.
استفاده از قالبهای مختلف محتوایی همچون اینفوگرافیک ،موشن اینفوگرافیک و ...برای آموزش و اطالع رسانی در
خصوص نحوه نقش آفرینی نامزدها و کاربران در انتخابات در بستر فضای مجازی و چگونگی برگزاری انتخابات به
روشهای مختلف احتمالی در این ایام میتواند راهگشا باشد.
به نظر میرسد پلیس فتا در این دوران وظایف سنگینتری به عهده داشته و میتواند زمینه ارائه مشاورههای رسانهای و
حقوقی برای اطالع نامزدها و کاربران را در این خصوص افزایش دهد تا از میزان جرائم احتمالی کاسته شود.
گرچه کارگروه اجرایی سازی سند الزامات پیشگیری و مقابله با اخبار جعلی در مرکز ملی فضای مجازی جلسات خود را با
حضور حضور دبیر شورای عالی ،وزرا و روسای دستگاه های مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل داده و محورهای
مهم پیشگیری و بازدارندگی ،هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه ها و پشتوانه های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن
را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده ولی الزم است این جلسات سرعت بگیرند و هرچه زودتر شاهد نتایج آن باشیم.
از وزارت ارشاد نیز انتظار می رود با تعیین چارچوبهای فعالیت برای رسانه ها ،آنها را برای حضور موثر در انتخابات آماده و
تشویق نماید.

لزوم کمک رسانه ها و روابط عمومی ها به گردش صحیح اخبار و اطالعات

یکی از عوامل زمینه ساز شایعات یا اخبار جعلی یا اطالعات نادرست ،عدم پوشش خبری به موقع حوادث و
رویدادها (به خصوص رسانه ملی) (با تأکید بر عدم افراط و تفریط در این مسیر)یا عدم ارائه اطالعات الزم و
کافی از سوی سازمانها و نهادها و ارگانهای مربوطه است .همکاری سازمانها در ارائه اطالعات و نیز شفاف سازی
حوادث و رویدادها به جای پنهان کاری و انکار می تواند اثرگذار و راهگشا باشد.
عدم ارائه اطالعات و اخبار به موقع خود عاملی است برای هدایت مخاطبان و کاربران به دامن رسانه های ارائه
کننده اخبار جعلی و اطالعات نادرست یا رسانه های زرد  ،یا رسانه های غیررسمی و به ویژه غیرداخلی
در این میان نقش روابط عمومی ها و مدیران و سخنگوهای سازمانها در کنار نقش رسانه ها نیز مهم جلوه می
کند چراکه بخشی از وظایف تأمین اخبار و اطالعات برعهده روابط عمومی هاست.

یک تأکید و یک درخواست
اگر از صحت مطلبی مطمئن نیستید؛ لطفاً حتماً از به اشتراک
گذاشتن آن خودداری کنید)Baker,2017( .

در صورت عدم داشتن سوادهای نوین،
تالش برای عدم مشارکت در بازی نشر و بازنشر
یا مشارکت مسئوالنه مبتنی بر کاوش و کسب حداقلی اطمینان
از صحت اطالعات
(این مهم را نیز به فرزندان و اطرافیانمان بیاموزیم)

salimi1356@yahoo.com
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