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آيا شهروند-خبرنگاران، هميشه به نفع 
مردم عمل مي كنند يا نه؛ گاهي هم مي توانند با 
خبرهاي جعلي، مخاطبان را به گمراهي بكشانند؟

 فرنوش آبا
آنها دنياي رسانه را متحول كرده اند. با گوشي هاي هوشمند و تبلت هاي شان. 
با فيلم ها و عكس هايي كه اتفاقا كيفيت مطلوبي هم ندارند شبكه هاي 
اجتماعي را قبضه كرده اند. شهروند-خبرنگاران همه جا هستند و تبديل 
شده اند به چشم سوم رسانه ها؛ آن هم بدون اينكه كارت دعوتي در كار 
باشد. كسي دقيق نمي داند از چه زماني قدم به دنياي ژورناليسم و رسانه 
گذاشته اند؛ شايد قبل از اينكه حتي گوشي هوشمندي در كار باشد آنها 
با نامه نگاري به روزنامه ها درباره مشكالت شهري، رسالت شان را انجام 
مي دادند اما هرچه هست در اين سال ها آنقدر قدرتمند ظاهر شده اند 
كه رسانه هاي رسمي كشورها به فكر افتاده اند تا از جسارت و سرعت 
عمل آنها نهايت استفاده را داشته باشند. خاورميانه اي ها با وجود اتفاقات 
سياسي اجتماعي داخل كشورشان، پيشروي عرصه شهروند-خبرنگاري 
هستند.اگر از نقش شهروند-خبرنگاران در انعكاس اتفاقات سال 88 
ايران بگذريم، مي رسيم به وقايع بيداري اسالمي در كشورهاي خاورميانه. 
جوان سبزي فروش تونسي را به ياد داريد؟ همان جوان 26 ساله تونسي 
كه پنج سال پيش در اعتراض به توقف چرخ دستي اش توسط پليس و در 
نتيجه بيكار شدن، اقدام به خودسوزي كرد. فيلم ها و عكس هايي كه از او 
در شبكه اجتماعي منجر شد، عامل اصلي قيام مردم تونس بود. بعد از اين 
واقعه، پليس و مقامات دولتي هر گونه اطالع رساني از اعتراضات را ممنوع 
كرد با اين حال معترضان، فيلم هاي ضبط شده با گوشي هاي موبايل را در 
اينترنت منتشر كردند كه همين اتفاق كافي بود تا شبكه هاي بزرگ خبري 
جهان و در راس آنها الجزيره به پخش اين فيلم ها بپردازد. فيلم هايي كه 
از لحاظ فني بي كيفيت بودند اما ناآرامي هاي تونس را به خوبي انعكاس 

مي دادند.اين تنها 
يك نمونه از تاثير 
كار شـهروند-

در  خبرنـگاران 
برانگيختن واكنش 
مردم يـك جامعه 

اسـت. اتفاقات كوچك و بـزرگ زيادي 
اين روزها دور و برمان رخ مي دهند كه جرقه 

اصلي خيلي هاي شان را شـهروند- خبرنگاران 
زده اند. از تصادف پورشه زرد و سيل اخير تهران 

گرفته تا مسابقات واليبال و شادي هاي بعد از توافقات 
هسته اي.  از ماجراي «وال استريت» تا المپيك لندن، همه با جريان سازي 
شهروند-خبرنگاران بولد شدند.اما آيا موج سازي اين خبرنگاران بيرون 
آمده از دل جامعه، هميشه به نفع مردم است يا گاهي هم مي توانند با 
خبرهاي جعلي، مخاطبان را گمراه كنند؟ آيا بايد شهروند-خبرنگاران 
محدود شوديا دست شان باز باشد و قضاوت را به عهده خود مخاطبان 
بگذاريم؟در آستانه هفدهم مرداد، روز خبرنگار مي خواهيم ببينيم 
موج سازي شهروندان-خبرنگاران چه فايده هايي به حالمان داشته و 

براي يك شهروند خبرنگار خوب بودن بايد چه كرد.

از زلزله آذربایجان 
تا طوفان کاترینا

اتفاقات مهم دنيا كه شهروند-خبرنگاران آن ها را 
برجسته كردند

بسيارى از اتفاقات مهم يك شهر يا كشور به مدد شهروند-
خبرنگاران تبديل به جريان هايى شده اند كه ذهن تمام مردم 

دنيا را به خود مشغول كرده اند:

 زلزله آذربايجان
در زلزله آذربايجان كه  مرداد سـال 91 اتفاق افتاد 

شهروند -خبرنگاران در انعكاس گرفتارى ها و 
مشكالت مردم زلزله زده، نقش مهمى داشتند. 

بعضى از رسانه هاى تندروى داخلى اعالم 
كردند كه شهروند- خبرنگاران سياه نمايى 
كرده  و نقش دولت و صدا و سيما را دراطالع 
رسانى و كمك به زلزله زده ها ضعيف  نشان 

داده اند. بااين حال تالش شهروندان براى ثبت 
وقايع باعث شد توجه مردم به مصيبت هايى كه 

بر سر مردم اين منطقه آمده بود، بيشتر معطوف شود 
و خيلى ها به صورت انفرادى يا در قالب تيم هاى چند نفره و به صورت خودجوش 
براى كمك به مردم به محل زلزله بروند. در اين زلزله بيشترين خسارت به اهر و 
ورزقان وارد شد. مهم ترين عالمت سوالى كه براى مخاطبان وجود داشت آمارهاى 
ضد و نقيض مسووالن درباره كشته شدگان حادثه بود. رييس سازمان مديريت 
بحران شمار قربانيان را 253 نفر، وزارت بهداشت 306 نفر و پزشكى قانونى 169 
نفر اعالم كرده اند. اين در حالى بود كه بر اساس اعالم سازمان جمعيت هالل 
احمر، 16 هزار مراسم ترحيم براى درگذشتگان اين زمين لرزه برگزار شده بود.

طوفان كاترينا
وقتى اين طوفان در آگوست سال 2005 در نيواورالنز آمريكا اتفاق افتاد، سى 

ان ان خيلى از عكس ها و خبرهاى منتشرشده را از 
مردم عادى دريافت كرد. عكس هايى كه نشان 

مى داد شهروندان به دليل بودن پايه خانه ها 
در آب، روى سقف ساختمان ها رفته و گرفتار 
شده اند.در اين حادثه 85 درصد منطقه زير 
آب رفت. اعزام خبرنگاران به محل حادثه 
هم به همين دليل بسيار سخت بود اما در 

عين حال به خاطر نبود دسترسى به منطقه، 
خبرگزارى و روزنامه ها قادر به كنترل صحت 

خبرها نبودند و شـايعات زياد و اطالعات كمابيش 
اشتباهى پخش شد. مثال يكى از شهروندان بى مسئوليت در توييترش اعالم 
كرد كه ساختمان بورس سهام نيويورك يك متر زير آب رفته است. پخش اين 

شايعه در آن روز صدمه زيادى به  مبادالت بورس زد.

جنبش وال استريت
17 سپتامبر 2011 براى نيويوركى ها تاريخ مهمى است. نابرابرى هاى اقتصادى 

باعث شد عده زيادى از مردم آمريكا درخيابان وال 
استريت (مقر بورس نيويورك ) دست به اعتراضات 

و تظاهرات گسترده بزنند.اعتراضاتى كه تا 24 
مارس 2012 ادامه داشت.تصرف و اشغال وال 
استريت به وسيله گروه كانادايى «اكتيويسم 
ادباسترز» فراخوانده شد. بعضى اين جنبش 
را با خيزش هاى خاورميانه به ويژه تجمعات 

ميدان تحرير و انقالب 2011 در مصر مقايسه 
مى كنند. خواسته اشغال كنندگان وال استريت 

عمدتا رفع نابرابرى هاى اقتصادى، مبارزه با فرهنگ 
اقتصادى سرمايه دارى و از بين بردن دسترسى و نفوذ دالالن شركتى و غول هاى 

پولى در دولت آمريكا بود.
اولين جرقه جنبش، زمانى زده شـد كه دولت امكان دسترسى مطبوعات و 
خبرگزارى ها را به پارك «زوكاتى» كه محل اجتماع هزاران نفر از معترضان بود، 
محدود كرد و در نتيجه شهروندى به نام« تيم پول» با گوشى سامسونگ خود، 
اتفاقات پارك را در شبكه اجتماعى ustream، قرار داد. او اولين نفرى بود كه 
اطالعات خام اين جنبش را در اينترنت منتشر كرد. اين جنبش نشان داد كه 
رسانه هاى سنتى ديگر مثل سابق قوى نيستند و در چنين مواردى شكست 
مى خورند. دولت قصد داشت اين جنبش را به كلى كتمان و پوشش خبرى آن 
را محدود كند، در نتيجه شهروندان-خبرنگاران خودشان دست به كار شدند 

و خبرها را منتشر كردند.

شلوغي هاي فرگوسن و نقش مهم هشتگ
هشتگ ها در كار شهروند-خبرنگاران تاثير زيادى دارند. مهم ترين نمونه اش 

هم به جريان شلوغي ها  در فرگوسن آمريكا در سال 
2014 برمى گردد. در جريان اين حادثه آنتونيو 

مارتين، جوان 18 ساله سياه پوست توسط 
يك افسر آمريكايى در پمپ بنزين كشته 
شد. نظرات مخالف و موافق زياد بود، عده اى 
حق را به جوان سياه پوسـت مى دادند و 
بعضى هم معتقد بودند پليس براى دفاع از 

خود در برابر جوان مجرم مسلح چاره ديگرى 
نداشته است. البته  نظر معترضان به موافقان 

پليس غلبه داشت، چون جوان سياه پوست تا 30 
دقيقه بعد از شليك، زنده بوده اما پليس نه تنها با آمبوالنس تماس نمى گيرد 
بلكه محل حادثه را ترك مى كند. از طرفى شاهدان مى گويند سه ساعت بعد از 
اينكه به پسرسياه پوست شليك شده تازه معلوم شد كه اسلحه داشته است. 
در اين اتفاق هم ابتدا شاهدان ماجرا خبر را منتشر كردند و تمام نظرات با هشتگ 
«antoniomartin#» منتشر شد. نظراتى كه به دليل وجود اين هشتگ در 
يك جاى ثابت متمركز شدند و مردم با استفاده از اين هشتگ مى توانستند به 

سرعت از روند ماجرا، دادگاه پليس متهم و ... مطلع شوند.

سقوط ويلسون و توييت جنجالى
از  بعـد  كامپيوتـر  افـزار  نـرم  ،مهنـدس  ويلسـون  مايـك 

حادثه اى كه براى بويينگ 737-500 در هنگام پرواز 
از فرودگاه بين المللى دنور افتاد، ركورد جديدى 

در خبرگذارى زنده شهروندان از خود به جا 
گذاشـت. زمانى كه شـعله هاى آتش در 
هنگام حادثه هواپيما را در برگرفته بود، 
مايك ويلسون قبل از پياده شدن از هواپيما 
اولين توييت خود را از طريق موبايل براى 

خانواده و دوستانش ارسال كرد، او نوشت:« 
لعنتى! هواپيماى من همين االن سقوط كرد! » 

او زمانى كه به خانه برگشت دوباره از طريق سرويس 
ميكروبالگينگ و بسيار محبوب توييتر چند توييت فرستاد. هواپيما در ساعت 
6:22 به وقت محلى در باندفرودگاه تغيير جهت داد و يكى از دو موتورش از كار 
افتاد و آتش گرفت و سپس هواپيما در برف لغزيد. تمام سمت راست بدنه سوخت 
و قسمت پالستيكى آن كامال ذوب شد ومايع آن وارد جايگاه 155 نفرى مسافرين 
شد و تمامى افراد هواپيما به سمت درهاى اضطرارى فرار كردند. زنده ماندن 
همه سرنشينان هواپيما چيزى شبيه معجزه بود. بعد از فرستادن اين وييت، 

فالوئرهاى ويلسون چند برابر شدند.

وب بازهاي 
موج ساز

نگاهي به روزنامه نگاري شهروندي و 
جريان هايي كه اين شاهدان عيني دردنياي 

روزنامه نگاري امروزمي سازند

آيا شهروند-خبرنگاران، هميشه به نفع 
مي كنند يا نه؛ گاهي هم مي توانند با مردم عمل مي كنند يا نه؛ گاهي هم مي توانند با مردم عمل مي كنند يا نه؛ گاهي هم مي توانند با 
گمراهي بكشانند؟جعلي، مخاطبان را به گمراهي بكشانند؟جعلي، مخاطبان را به گمراهي بكشانند؟ جعلي، مخاطبان را به خبرهاي جعلي، مخاطبان را به خبرهاي 

هاي هوشمند و تبلت هاي شان. 
هاي و عكس هايي كه اتفاقا كيفيت مطلوبي هم ندارند شبكه هاي و عكس هايي كه اتفاقا كيفيت مطلوبي هم ندارند شبكه هاي 
هستند و تبديل اجتماعي را قبضه كرده اند. شهروند-خبرنگاران همه جا هستند و تبديل اجتماعي را قبضه كرده اند. شهروند-خبرنگاران همه جا هستند و تبديل 
آن هم بدون اينكه كارت دعوتي در كار 
و رسانه دقيق نمي داند از چه زماني قدم به دنياي ژورناليسم و رسانه دقيق نمي داند از چه زماني قدم به دنياي ژورناليسم و رسانه 
هوشمندي در كار باشد آنها 
ها درباره مشكالت شهري، رسالت شان را انجام 
شده اند اما هرچه هست در اين سال ها آنقدر قدرتمند ظاهر شده اند اما هرچه هست در اين سال ها آنقدر قدرتمند ظاهر شده اند 
اند تا از جسارت و سرعت 
را داشته باشند. خاورميانه اي ها با وجود اتفاقات 
اجتماعي داخل كشورشان، پيشروي عرصه شهروند-خبرنگاري 
88نقش شهروند-خبرنگاران در انعكاس اتفاقات سال 88نقش شهروند-خبرنگاران در انعكاس اتفاقات سال 88
كشورهاي خاورميانه. 
26همان جوان 26همان جوان 26 ساله تونسي 
اعتراض به توقف چرخ دستي اش توسط پليس و در 
عكس هايي كه از او 
عامل اصلي قيام مردم تونس بود. بعد از اين 
را ممنوع پليس و مقامات دولتي هر گونه اطالع رساني از اعتراضات را ممنوع پليس و مقامات دولتي هر گونه اطالع رساني از اعتراضات را ممنوع 
شده با گوشي هاي موبايل را در 
كه همين اتفاق كافي بود تا شبكه هاي بزرگ خبري 
ها بپردازد. فيلم هايي كه 
بودند اما ناآرامي هاي تونس را به خوبي انعكاس 

مي دادند.اين تنها 
يك نمونه از تاثير 
كار شـهروند-

در  خبرنـگاران 
برانگيختن واكنش 
مردم يـك جامعه 

بـزرگ زيادي اسـت. اتفاقات كوچك و بـزرگ زيادي اسـت. اتفاقات كوچك و بـزرگ زيادي 
كه جرقه اين روزها دور و برمان رخ مي دهند كه جرقه اين روزها دور و برمان رخ مي دهند كه جرقه 

اصلي خيلي هاي شان را شـهروند- خبرنگاران 
زده اند. از تصادف پورشه زرد و سيل اخير تهران 

تا مسابقات واليبال و شادي هاي بعد از توافقات گرفته تا مسابقات واليبال و شادي هاي بعد از توافقات گرفته تا مسابقات واليبال و شادي هاي بعد از توافقات 
هسته اي.  از ماجراي «وال استريت» تا المپيك لندن، همه با جريان سازي 
آيا موج سازي اين خبرنگاران بيرون شهروند-خبرنگاران بولد شدند.اما آيا موج سازي اين خبرنگاران بيرون شهروند-خبرنگاران بولد شدند.اما آيا موج سازي اين خبرنگاران بيرون 
با هميشه به نفع مردم است يا گاهي هم مي توانند با هميشه به نفع مردم است يا گاهي هم مي توانند با  هميشه به نفع مردم است يا گاهي هم مي توانند آمده از دل جامعه، هميشه به نفع مردم است يا گاهي هم مي توانند آمده از دل جامعه، 
خبرهاي جعلي، مخاطبان را گمراه كنند؟ آيا بايد شهروند-خبرنگاران 
قضاوت را به عهده خود مخاطبان محدود شوديا دست شان باز باشد و قضاوت را به عهده خود مخاطبان محدود شوديا دست شان باز باشد و قضاوت را به عهده خود مخاطبان 
روز خبرنگار مي خواهيم ببينيم بگذاريم؟در آستانه هفدهم مرداد، روز خبرنگار مي خواهيم ببينيم بگذاريم؟در آستانه هفدهم مرداد، روز خبرنگار مي خواهيم ببينيم 
فايده هايي به حالمان داشته و موج سازي شهروندان-خبرنگاران چه فايده هايي به حالمان داشته و موج سازي شهروندان-خبرنگاران چه فايده هايي به حالمان داشته و 

براي يك شهروند خبرنگار خوب بودن بايد چه كرد.

از زلزله آذربایجان 
تا طوفان 

اتفاقات مهم دنيا كه شهروند-خبرنگاران آن ها را 

بسيارى از اتفاقات مهم يك شهر يا كشور 
خبرنگاران تبديل به جريان هايى شده اند 

دنيا را به خود مشغول كرده 

در زلزله آذربايجان كه  مرداد سـال 
شهروند -خبرنگاران در انعكاس گرفتارى ها و 

مردم زلزله زده، نقش مهمى داشتند. مشكالت مردم زلزله زده، نقش مهمى داشتند. مشكالت مردم زلزله زده، نقش مهمى داشتند. 
تندروى داخلى اعالم بعضى از رسانه هاى تندروى داخلى اعالم بعضى از رسانه هاى تندروى داخلى اعالم 
كردند كه شهروند- خبرنگاران سياه نمايى 
و نقش دولت و صدا و سيما را دراطالع كرده  و نقش دولت و صدا و سيما را دراطالع كرده  و نقش دولت و صدا و سيما را دراطالع 
و كمك به زلزله زده ها ضعيف  نشان رسانى و كمك به زلزله زده ها ضعيف  نشان رسانى و كمك به زلزله زده ها ضعيف  نشان 

بااين حال تالش شهروندان براى ثبت داده اند. بااين حال تالش شهروندان براى ثبت داده اند. بااين حال تالش شهروندان براى ثبت 
مردم به مصيبت هايى كه وقايع باعث شد توجه مردم به مصيبت هايى كه وقايع باعث شد توجه مردم به مصيبت هايى كه 

آمده بود، بيشتر معطوف شود بر سر مردم اين منطقه آمده بود، بيشتر معطوف شود بر سر مردم اين منطقه آمده بود، بيشتر معطوف شود 
انفرادى يا در قالب تيم هاى چند نفره و و خيلى ها به صورت انفرادى يا در قالب تيم هاى چند نفره و و خيلى ها به صورت انفرادى يا در قالب تيم هاى چند نفره و 

براى كمك به مردم به محل زلزله 
وارد شد. مهم ترين عالمت سوالى كه براى مخاطبان وجود ورزقان وارد شد. مهم ترين عالمت سوالى كه براى مخاطبان وجود ورزقان وارد شد. مهم ترين عالمت سوالى كه براى مخاطبان وجود 

ضد و نقيض مسووالن درباره كشته شدگان حادثه 
بحران شمار قربانيان را 

نفر اعالم كرده اند. اين در حالى بود كه بر اساس
16احمر، 16احمر، 16 هزار مراسم ترحيم براى

وقتى اين طوفان در آگوست سال 
ان ان خيلى از عكس ها و خبرهاى

مردم عادى دريافت كرد. عكس هايى كه
مى داد شهروندان به دليل بودن پايه خانه ها
در آب، روى سقف ساختمان ها رفته و گرفتار 

85 اند.در اين حادثه 85 اند.در اين حادثه 85 شده
آب رفت. اعزام خبرنگاران به محل حادثه 

هم به همين دليل بسيار
عين حال به خاطر نبود دسترسى

خبرگزارى و روزنامه ها قادر به كنترل صحت

هاي
نگاهي به روزنامه نگاري شهروندي و 

جريان هايي كه اين شاهدان عيني دردنياي 

امير دبيري مهر، پژوهشگر رسانه و مدرس روزنامه نگاري از پيامدهاي مثبت و منفي كار شهروند-خبرنگاران درجامعه مي گويد: آيا هركسي 
با مكتوب كردن تخيالت ذهني اش به يك شهروند- خبرنگار تبديل مي شود؟ يك شهروند- خبرنگار بايد نگران چه خطاهايي باشد؟ و اساسا 
موفقيتش چطور سنجيده مي شود؟ به چه مهارت هايي نياز داريم تا به يك شهروند- خبرنگار موفق تبديل شويم؟ كدام شهروند-خبرنگاران 

توانايي اين را دارند كه مردم جامعه را وادار به واكنش هاي تاثيرگذار كنند؟ اين سواالت بهانه گفت و گوي ما با امير دبيري مهر، پژوهشگر رسانه و 
مدرس روزنامه نگاري شد. به عقيده او در يك جامعه آگاه، شهروندان آنقدر مسووليت پذيرند كه منتظر رسانه هاي رسمي نمي مانند و گفت وگو 

درباره  يك اتفاق با فاصله  كم از آن يا حتي هم زمان با آن، شكل مي گيرد. 

با دوبار فيلم گرفتن، شهروند-خبرنگار نمی شويد

ــهروندان  ــروز در اختيار ش ــي كه ام امكانات
ــرعت و تلفن ها و  قرار دارد، مثل اينترنت پرس
ابزارهاي هوشمند از يك طرف و از طرف ديگر 
حس مسووليت عمومي كه در بين شهروندان 
ــدن پديده  ــث به وجود آم ــود آمده، باع به وج
ــت. دبيري مهر با  شهروند-خبرنگاري شده اس
ــد:« عالقه به  گفتن اين مطلب توضيح مي ده
مطرح كردن خود به عنوان يك انسان مسوول 
ــت.  ــه اتفاق خوبي اس ــده ك اجتماعي زياد ش

ــهرونداني كه تخصصي در عرصه ارتباطات  ش
ندارند، از پارك كردن نامناسب يك اتومبيل يا 
يك تصادف در خيابان عكس مي گيرند و شرح 
ــاده و عاميانه اي  عكس مي گذارند يا گزارش س
ــهروند-خبرنگاران  ــند. ش درموردش مي نويس
ــتند كه حس مسووليت شان  ــهرونداني هس ش
ــت.درخاورميانه پس  نسبت به بقيه بيشتر اس
ــالمي، اين پديده شكل جديدي  از بيداري اس
ــروع شد.  گرفت.جرقه انقالب عربي از تونس ش

ــروش معروف  ــبزي ف ــد از پخش تصاوير س بع
ــات مصر و  ــم در جريان اتفاق ــس. بعد ه درتون
ــر، مخالفان  ــدان التحري ــالب 2011 در مي انق
ــي ايجاد كردند. ــك انقالب فيس بوك مبارك ي
ــري از وقايع  ــر و مطالبي كه جوانان مص تصاوي
ــط مي كردند،  ــت و ضب ــدان «التحرير» ثب مي
ــت. اين  ــا را به دنبال داش ــي از واكنش ه موج
ــهروند-خبرنگاران مصري عليه دولت  اتحاد ش

ديكتاتوري مبارك بود.»

ــران، كار  ــوال كه در اي ــخ به اين س ــدرس روزنامه نگاري در پاس اين م
ــته تاثيرگذار باشد و به اتفاقات مهم منجر  شهروند-خبرنگاري تا چه توانس
ــور است. در  ــيل و طوفان اخير در كش ــود؟ مي گويد:«نمونه تازه اش س ش
ــر شد همه متعلق  ــهر اطراف تهران، عكس ها و فيلم هايي كه منتش چند ش
ــته بود از اين اتفاق  به شهروند-خبرنگاران بود و هيچ رسانه رسمي نتوانس

مستند سازي كند. 
ــان فيلم  ــا و تبت هاي خودش ــا موبايل ه ــد كه ب ــردم عادي بودن اين م
مي گرفتند. ريزش ساختمان در سوادكوه كه مردم فيلم آن را گرفته بودند 
ــوال هاي زيادي را ايجاد كرد. اينكه آيا نظام مهندسي  در ذهن بيننده ها س
كشور نسبت به چنين فجايعي پاسخگوست يا نه؟ چطور يك ساختمان با يك 
سيل فرو مي ريزد و چه مهندسي بر ساخت اين ساختمان نظارت داشته؟ يا 
اينكه مسووالن در سازمان هاي مديريت بحران وقتي چنين بحران هايي در 
كشور بروز پيدا مي كند چقدر كارآمد هستند؟ بعد از ديدن اين فيلم به اين 
ــازمان هواشناسي نيازمند تغييرات اساسي  نتيجه رسيده ايم كه ساختار س
است و ديگر شيوه هاي سنتي جواب نمي دهد. مشكالت فرهنگي هم اخيرا از 
سوي شهروند- خبرنگاران زير ذره بين گذاشته مي شوند. مثل عكس هايي از 

فرهنگ رانندگي كه نشان مي دهد در وضعيت خوبي قرار داريم.»

يك شهروند-خبرنگار مثل يك خبرنگار آموزش نمي بيند. چطور 
مي تواند اين كاستي را جبران كند و روي اصول پيش برود؟ اين سوالي 
ــت كه دبيري مهر در جواب آن مي گويد:« يك شهروند-خبرنگار  اس
ــاص وارد حيطه خبر و  ــي خ معموال به صورت آماتور و بدون آموزش
گزارش مي شود. ضعف هاي زيادي هم ممكن است در كارشان ببينيم. 
براي مثال اگر متن توليد مي كنند ممكن است قواعد ويرايش را رعايت 
نكنند. گاهي به زبان فارسي تسلط ندارند و اين ممكن است به كارشان 
تا حدودي آسيب وارد كند. گاهي هم اصول اخالقي كار رسانه اي را بلد 
نيستند و رعايت نمي كنند. بعضي مواقع هم به دليل آشنايي نداشتن 
با حريم هاي اخالق عمومي و حتي قانون دردسرهاي حقوقي و قضايي 
براي خودشان ايجاد مي كنند.  در حال حاضر، امكان اينكه از شهروند-
خبرنگاران دعوت كنيم كه بيايند و جايي آموزش ببينند، وجود ندارد. 
ــند دركالس هاي مختلف شركت  كساني كه خودشان عالقه مند باش
ــش  ــهروند-خبرنگار جنس مي كنند و آموزش الزم را مي بينند اما ش
اين است كه به صورت غيرسازمان دهي شده فعاليت مي كند و از دل 
جامعه بيرون مي آيد. راهي كه پيش رويمان مي ماند آموزش از طريق 
شبكه هاي اجتماعي است. نهادهاي مسوول و همين طور ان جي او ها 
مي توانند اصول كار خبرنگاري و اطالع رساني را در قالب آموزش هاي 
ــود تا  ــا اين كار فضايي ايجاد مي ش ــه جامعه تزريق كنند. ب عمومي ب
ــاني كه عالقه مند به اين كارند با اصول آشنا شوند. البته مي شود  كس
دوره هاي آموزشي هم در فرهنگ سراها و مكان هاي مشابه برگزار كرد 
اما نمي توانيم آموزش را الزامي كنيم. به همين دليل بهترين راه انتشار 

اصول آموزشي از طريق شبكه هاي اجتماعي است.»

ــهروند-خبرنگار چه  ــه ش ــوع ك ــاره اين موض ــري مهر درب دبي
مهارت هايي بايد داشته باشد؟ توضيح مي دهد:«همان ويژگي هايي 
كه يك خبرنگار بايد داشته باشد، شامل حال شهروند-خبرنگار هم 
مي شود. جسارت، كنجكاوي و سواد مهم ترين آنهاست. توليدكننده 
ــد. زبان گفت و گو را بداند.  متن بايد با زبان رسمي فارسي آشنا باش
تا حدي سواد ديجيتال داشته باشد تا بتواند از وسايل ارتباط جمعي 
ــد و بتواند رابطه خوب و موثر برقرار  ــتفاده كند. تعامل را بلد باش اس
كند.» يك شهروند- خبرنگار چه آسيب هايي مي تواند به جامعه بزند؟ 
ــخ مي گويد:«اگردر يك شهروند- اين مدرس روزنامه نگاري در پاس
خبرنگار، ويژگي فرصت طلبي و بي اعتنايي به قوانين كشور بيش از 
حد باشد، منشاء آسيب هاي عمومي خواهد شد.شهروند- خبرنگاران 
ــائل  ــا بايد حريم خصوصي را رعايت كنند و به مس در همه جاي دني
ــديدا  ــائل خصوصي افراد. بايد ش عمومي جامعه توجه كنند، نه مس
مراقب باشند كه از بزرگ نمايي سوژه ها خودداري كنند. دروغگويي 
ــهروند-خبرنگاران نه تنها باري از دوش  و تحريف مسائل از طرف ش
جامعه برنمي دارد بلكه منشاء خسارت به جامعه است. درحال حاضر 
ــم قوانيني را تدوين  ــهروند-خبرنگاري ه نياز داريم كه براي كار ش
ــن پديده بلكه براي مصون كردن كار  كنيم. نه براي محدود كردن اي
شهروند-خبرنگاري. كساني كه مي خواهند شهروند-خبرنگار باشند 
بايد خودشان را مقيد به منافع و مصالح عمومي بدانند و از دروغگويي، 
ورود به حريم شخصي ديگران و تحريف افكار عمومي پرهيز كنند.»

ــت؟ مدرس  ــكل گرف ــهروند-خبرنگاري چه زماني ش ــده ش ــران پدي دراي
ــش و هفت»  ــات در اين باره به «ش ــگر عرصه ارتباط روزنامه نگاري و پژوهش

مي گويد:«نمي شود لحظه تولدي براي آن در نظر گرفت. 
ــمند ارتباطي  ــرعت و ابزارهاي هوش ــتفاده از اينترنت پرس از چه زماني اس
ــهروند-خبرنگاري شكل  در جامعه رواج پيدا كرد؟ از همان زمان هم پديده ش
گرفت. بهانه هاي اجتماعي باعث شده كه خاورميانه و به ويژه ايران در اين زمينه 
پيشرو باشد. البته قابل انكار نيست كه ايران در زمينه توسعه اينترنت پرسرعت 
از كشورهاي ديگر خاورميانه عقب تر است. سرعت پايين اينترنت، يكي از موانع 

كار شهروند-خبرنگاران است. 
او در ادامه توضيح مي دهد:«حدود پنج سال است كه در كشورهاي خاورميانه 
ــت. در ابتدا شهروند-خبرنگاري  ــكل گرفته اس مثل مصر و تونس اين پديده ش
پديده عجيبي بود اما در حال حاضر ديگر كامال به رسميت شناخته شده و حتي 
ــاس نياز پيدا  ــبت به شهروند-خبرنگاران احس رسانه هاي رسمي و دولتي نس
كرده اند و از آنها براي همكاري و توليد محتوا دعوت مي كنند. حتي صدا وسيماي 
ايران هم به اين سمت مي رود كه از توليدات شهروند-خبرنگاران استفاده كند.»

ازپارك كردن ماشين تا انقالب تونس

اطالعات كم شما را گرفتار مي كند

لطفا حريم خصوصي را رعايت كنيد!

محدوديت ها را پشت سربگذاريد

وقتي ساختمان سوادكوه فرو ريخت...

تا مي توانيد، فالوئر جمع كنيد!
دبير مهر در پاسـخ به اين سـوال كه موفقيت يك شـهروند-

خبرنگار چطور سـنجيده مي شـود، مي گويد:« سـوژه هاي پيش 
پاافتاده براي آنها چندان عامل موفقيت نيسـت. مثال كسي كه از 
ترافيك شهر تهران فيلم و عكس منتشر مي كند شهروند-خبرنگار 
باهوشـي تلقي نمي شـود چون ترافيك يك موضوع عادي است. 
توجه به زواياي ناديده شـده در مناسـبات اجتماعـي، فرهنگي، 
اقتصادي و سياسـي مي تواند برگ برنده يك شـهروند-خبرنگار 

باشد. انتخاب سوژه هاي جذاب و موثر.
مساله دوم، تداوم و پشتكار در انتخاب سوژه هاي جذاب است.

كسـي با يكي دوبار عكس و فيلم گرفتن و روايت كردن نمي تواند 
اسم خودش را شهروند خبرنگار بگذارد. استمرار در اين كار اهميت 
زيادي دارد. مثال اگر كسـي مي خواهد اين كار را در قالب انتشـار 
عكس پيگيري كند نمي تواند هرازگاهي يك عكسي با توضيحش 

بگذارد و برود.
ويژگي سوم شبكه اي و ارتباطي بودن شخص شهروند-خبرنگار 
است. يعني كساني كه در شـبكه هاي اجتماعي عضو و فعالند و به 
اصطالح فالوئر و فرندز زياد دارند، وقتي به يك سـوژه توجه و آن 
را منتشر مي كنند اين پتانسـيل را دارند كه مطالب شان در تعداد 
دفعات زياد بازنشر شـود و به شبكه هاي ديگر برسـد. اين دسته 

مي توانند در حوزه كار شهروند-خبرنگاري جريان ساز باشند.»

حواس مان باشد زير ذره بين هستيم
دبيري مهر در جواب اين سـوال كه يك شـهروند خبرنگار چطور مي تواند با خبرها و 
عكس هايش جامعه را به واكنش وادار كنـد؟ مي گويد:«وقتي خبري توليد مي كنيم، 
پيامدهاي توليدش در اختيار ما نيسـت.چون جامعه مخاطب بسـيار متنوع اسـت. 
بنابراين واكنش ها به خبر مختلف است و ما نمي توانيم انتظار واكنش يكدست مردم را 
داشته باشيم و پيش بيني دقيقي بكنيم اما خبري كه ما توليد مي كنيم به هرحال دير و 
زود ديده خواهد شد و واكنش هاي متفاوتي هم به احتمال قوي خواهد داشت. اگر اصل 
را بر اين بگذاريم هميشه در انتشار عكس و فيلم و مطلب، دقت الزم را خواهيم داشت 

تا بي گدار به آب نزنيم. در عين حال كار خودمان را هم كم اهميت تلقي نمي كنيم.»

در يك جامعه 
آگاه، شهروندان 
منتظر رسانه هاي 
رسمي نمي مانند 

و گفت وگو 
درباره  يك اتفاق 
با فاصله  كم از آن   
 يا حتي هم زمان 

با آن، شكل 
مي گيرد


