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 ،قبل از تبصره بر یک خبر
 د!شاز صحت و سقم آن مطمئن  باید اول

 
در  توسعه انترنت و دسترسی به انواع اطالعات از هر کنج و کنار جهان ،پیشرفت سریع تکنالوژی

هی مردم از رویدادهای خورد و بزرگ جهان را جهت آگا یبا آنکه خدمت مهم ،ظرف چند دقیقه
بهمراه داشته است، اما این سهولت ها در عین زمان موجب گردیده تا اخبار دروغ و جعلی نیز به 
روی اهداف مختلف در بین مردم بخش و اشاعه یابد و با تحریف حقایق ذهنیت ها را به بیراهه 

این نوع خبرسازیهای جعلی و ارسال پیامها بکشاند.  فیسبوک، تویتر و سائر صفحات مجازی  دست 
به سهولت میتواند با استفاده از  جعلیهای تحریک آمیز را نحوی مهیا ساخته که ارسال کننده خبر

بخاطر دارم که د که بعضاً از واقعیت دور اند. تکنالوژی کلیپ هایی را تهیه نمایند و به نشر بسپار
ویا در گه طوری نشان دادند که آوردن نماز در مکه مکرم اشرف غنی  را حین بجا داکتر یکبار

نچه در نماز معمول است( گذاشته بود و در آحال قیام دست چپ را بروی دست راست )برعکس 
اندن سر یک نفر به پذیل آن عکس تبصره شده بود که : او از اصول نماز بیخبر است!؛ همچنان چس

ترور شخصیت ها  تنه های نامناسب و تبصره های ناموزون در اطراف موضوع محض به مقصد
کاریست بسیار معمول. حتی در مصاحبه ها استفاده از تخنیک های "قطع و سرش" صدا امکانات 

 تحریف گفته ها نیز موجود است.

خانم روال غنی  ـ خانم رئیس جمهور  در فیسبوک گذاشته شده بود کهبهرحال چند روز قبل کلیپی 
پشتون ها »گفته است:   نگ اسرائیل نیوز"طی یک مصاحبه گویا سه ساعته با سایت "برککشور 

. تعدادی از میداند« مذهب و سنت را مانع دموکراسی در کشور»قوم اکثریت و متمدن" بوده و او  
و حتی او را با حرفهای اظهارات خانم غنی به شدت انتقاد  نهموطنان حتی بسویه دانشمندان برای

و نیز از مردم معذرت  ببنددرا واستند تا دهن خانم خود ناموزون یاد کردند و از رئیس جمهور خ
غ علیه  موصوفه و نیز داکتر یپخش آنرا تبلعده ای دیگر این کلیپ را جعلی پنداشتند وهدف  بخواهد.

 . غنی شمردند

موضوع اینست که آیا خانم »تاه چنین نوشتم: با مطالعه این جر و بحث ها در یک تبصرۀ کوبهرحال 
ً همچو مطالب را در مصاحبه خود گفته یا نگفته است؟ اگر گفته، مسئولیت گفتار روال غنی وا قعا

خود را بدوش دارد و رسانه ها و اشخاص حق دارند در زمینه تبصره کنند و اما اگر این گفته ها در 
رسانه بطور جعلی پخش شده باشد، باید مقامات رسمی افغانستان در بارۀ صحت و سقم خبر تحقیق 

 «.دننمای

و نوشته ای یک ( در روزنامه وزین "هشت صبح" 2018آگست  19)  1397اسد  24امروز مورخ 

نظرم را  تحت عنوان "اخبار جعلی، دشمن مردم و رسانه ها"محترم عبدالمجید خلوتگر  دلچسپ بقلم
و خواستم  رداشترا درب مهمی در ارتباط با پخش اخبار جعلی و اثرات منفی آن مطالبجلب کرد که 

این نوشته را اقتباس و جهت آگاهی مزید عالقمندان خبر در این پورتال به نشر بسپارم تا به گفته 
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ت خود را از صحت و سقم خبر ، یعنی نخس"اول بینی خود را ببینند، بعد دنبال پشک بدوند." عوام: 
 مطمئن سازند و بعد دست بقلم برند. اینک متن مقاله:

 

 !ها، دشمن مردم و رسانهاخبار جعلی
 

  ۱۳۹۷اسد  ۲۴چهارشنبه،  - هشت صبح 

 عبدالمجیب خلوتگر

های آزاد افغانستان ی رسانهکنندهدفتر نی، حمایت
عنوان های ماه اسد به ساله از یکی از هفتههمه
کند. هر های اجتماعی بزرگداشت میی رسانههفته

ی شعار هفته»ای را به عنوان سال موضع ویژه
آن کار مطرح کرده و روی « های اجتماعیرسانه
 سازد.ای خویش را متمرکز میهفتهیک 

« های اجتماعینه به اخبار جعلی در رسانه»
های آزاد افغانستان ی رسانهکنندهدفتر نی، حمایتشعاری است که امسال دفتر نی برگزیده است. هدف 

ی اخبار جعلی برای مخاطبین و های الزم را در زمینهاست که با کارزارهای مشخصی آگاهی این
های ی شهروندانی که از رسانهخواهد این سوال را برای همهشهروندان برساند. حداقل نی می

شود را واقعیت ها نشر میشود تمامی آنچه در این رسانها میکنند، خلق کند که آیاجتماعی استفاده می
ی تفکیک اخبار واقعی و جعلی را برای شهروندان خواهد زمینهو صحیح خواند. نی از این طریق می

 و در نزد خودشان مساعد سازد، اما نخست باید در مورد چیستی اخبار جعلی اندکی گفته شود.

شود که اطالعاتی جلوه هایی گفته میای از دادهبه مجموعه fake newsاخبار جعلی یا در اصطالح 

های ارایه شده اطالعاتی نبوده و به دور که داده شود. در حالیداده شده و در خور مخاطبان داده می
 باشد.از واقعیت و عینیت می

ده است. این ی اخبار جعلی به عنوان یک چالش چرخش آزاد اطالعات در جهان بدل شامروزه پدیده
یافته و یا در حال توسعه، بیشتر مطرح است. به این معنا که چالش به ویژه در کشورهای کم توسعه 

کند، که طبیعت این فرآیند تقاضا می ی چرخش آزاد اطالعات به صورتیدر این کشورها، زمینه
یز در راستای های چنین کشورها نمساعد نیست. دسترسی به اطالعات کم است و به نحوی دولت

 دهند.ای به خرج میجانبهکردن اطالعات نیز سعی همهحفظ، قایم یا پنهان

ی اخبار جعلی بیشتر های اجتماعی زمینه برای اشاعهکه با گسترش فعالیت رسانه این در حالی است
ً اعالن کرده است که در افغانستان  از پیش مساعد شده است. وزارت مخابرات افغانستان رسما

 حوش نه میلیون شهروند این کشور به انترنت دسترسی دارد.وولح

بوک، بیشتر از دو میلیون شهروند افغانستان ی اجتماعی فیساز سویی هم، بر اساس معلومات صفحه
ی افغانستان، بیشتر از های نهاد احصائیهکنند. مضاف بر این، بر اساس دادهنامه استفاده میاز رخ

 دهند.ن کشور را شهروندان کمتر از بیست و پنج سال عمر تشکیل میشصت درصد جمعیت ای

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/2018/08/15/
https://8am.af/2018/08/15/


  
 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 egerman.d-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های ی رسانهکنندهتواند خیلی روشن این واقعیت را بیان کند که بیشترین استفادههای باال میداده
 اجتماعی، جوانان کشور هستند.

با این وجود، همین ی کشور نقش فعال داشته و خواهند داشت. قطعاً جوانان هم در حال و هم در آینده
شناسی اجتماعی شوند. جدا از این بحث، در روانجوانان هستند که با بیشترین اخبار جعلی روبرو می

کند تا هر کنش و یا بر این اصل خیلی تأکید شده است که ماهیت سنی در جوانان ایجاب می
ها. پس بیشترین آنشان، ریشه در احساس و عاطفه داشته باشد تا در فراگردی عقالنیت واکنش

زنند، جوانان هستند، اما در که دست به ایجاد اخبار جعلی میمخاطبان اخبار جعلی و یا شاید آنانی 
 ی اخبار جعلی به عنوان یک چالش کالن درگیری دارد. کل، امروزه جهان نیز با پدیده

که به پخش اخبار این های مهم خبری بیشتر ازهای اجتماعی به عنوان یکی از بنگاهامروزه رسانه
پردازند. بر اساس معلوماتی که وجود دارد، اخبار جعلی در واقعی دست بیازند، به اخبار جعلی می

 های کشورهای غربی به ویژه، تعریف شده است.دنیای مجازی یکی از مشکالت مهم برای نظام

اور است که در کنار به این ب« ی جهاندرباره»نام های خبری مجازی غربی به یکی از رسانه
مشکلی که با اخبار جعلی در مقابل شهروندان کشورها ایجاد شده، حقیقتی هم روشن شده است، آن 

پذیرند. این مسئله درد بزرگی است که باید انگارانه هرآنچه را تحت نام خبر میکه مردم خیلی سادهاین
 کارهای آن مجدانه فکر شود.برای رفع این درد روی راه

چالش در افغانستان با توجه به وضعیتی که مردم در این کشور با آن روبرو اند، اخبار جعلی این 
 های مردم مساعد کند.هایی مهمی را برای سوءاستفاده از تواناییتواند زمینهمی

ها در راستای اخالقی و های اجتماعی تا هنجارشکنیمرجواز سربازگیری برای طالبان تا ایجاد هرج
 توانند اثرات سوء اخبار جعلی برای مردم در افغانستان حساب شوند.همه می دینی،

هایی ویژه و سامانمندی هستند که با پخش اخبار جعلی، به صورت بیشتر از این در مواردی، گروه
ها با هر عامل و با هر پراکنی دست بزنند. این گروهخواهند از نظر ذهنی به هراسعمدی می

پریشی و مانند که از نظر ذهنی دچار هوشافگنان سایبری یا مجازی را میوی هراسای به نحانگیزه
 شوند.خاطرپریشی مردم می

ای را در میان مردم و نظام ایجاد کرده است. این فرآیند که باعث از طرفی هم، اخبار جعلی فاصله
اهم تأکید کنم که هدف من خوشود، هر روز تندتر از روز پیش ادامه دارد. میدوری مردم از نظام می

های جا از نظام، قطعاً حکومت یا دولت نیست. نظام به معنای قانون اساسی افغانستان و ارزشدر این
است که هم شهروندان و اجتماعی این قانون است، اما در این راستا، باور من این  –مدنی   -سیاسی

 ه باید به آن عمل کنند.هایی دارند کها و وجیبههم حکومت افغانستان مسوولیت

صورت ویژه وزارت محترم اطالعات و فرهنگ وظیفه دارد تا به پخش حکومت افغانستان و به 
آگهی در میان مردم بپردازد، باشد که مردم در تفکیک خبر جعلی و اصلی/ عینی از توانایی الزم 

چرخش آزاد اطالعات،  برخوردار شوند. از سویی هم، نیاز است که دولت افغانستان با حمایت از
دسترسی مردم را به اطالعات و معلومات مورد نیازشان بیشتر فراهم کند. باشد که زمینه برای پخش 

 اخبار جعلی محدود شود.
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که یک خبر را قبول کنند، از خبر بودن و های معلوماتی، پیش از اینمردم نیز با مراجعه به بنگاه
کند یا با انترنت وصل است، از بوک استفاده میه از فیسصحیح بودن آن مطمین شوند. هر فردی ک

رسانی نهادهای مربوطه مراجعه کرده، خود را از های اطالعتواند به پایگاهطریق همین انترنت می
 شود جلو گسترش اخبار جعلی را گرفت.میگونه صحت و سقم اطالعات مطمین سازند. این

 های اجتماعی نه بگوییم.ما باید با اخبار جعلی از طریق رسانه

 صبح8پایان مقاله با تشکر از روزنامه وزین 
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