ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻠﮕﺮام در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  969ﻣﯿﻠﯿﻮن و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛  242504ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ
روز ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﯾﮏ روز ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﻣﻄﻠﺐ روی ﺗﻠﮕﺮام رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺎوی
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﻃﺮفدار زﯾﺎدی دارﻧﺪ و از آن ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ،ﻃﺮفداران ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آﻣﺎر اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺑﺪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد! ﭘﺲ از آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﻓﻮر در ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﺧﺒﺎری را ﮐﻪ در روز ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ و ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ از ﻟﮕﺪ زدن ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺠﯿﻊ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻣﮕﻮ .ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﭼﺮا
ﻋﺪهای اﺻﺮار دارﻧﺪ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ و
درس ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺟﺎﻧﯿﺎن را رﺳﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ روح و روان آن دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ روزاﻧﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد؟
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﺎزﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ
ﻣﺠﺎزﯾﻢ اﺧﺒﺎر ﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ﺑﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﭼﻘﺪر دﻧﯿﺎ ﺑﺪ
اﺳﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘُﺴﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻧﻈﺮﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رد ﺧﺸﻮﻧﺖ را در
ادﺑﯿﺎت ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﻔﻈﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﮐﺮد ،ﻣﻮاﻇﺒﺶ ﺑﻮد و آن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ و ﭘﺴﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد
ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر درون ﻣﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﻔﻈﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ را ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺎﺟﻌﻪ را درﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل...
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ »ﺑﺎﻫﻢ«
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و ﺑﻪوﯾﮋه اﺧﺒﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﺑﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی و ﭼﻪ درﺻﺪی از ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی دﻧﯿﺎ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ دردﻧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ،وﯾﺪﺋﻮی ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﺎری و ﻣﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻓﻀﺎ را ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺒﺎر و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪ ﺑﺮ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﻣﺨﺮب و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺧﺒﺎر ،وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺶ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺒﺎر و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آن ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮاﯾﺶ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ارﺳﺎل ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن روش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ روی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮدارد و آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش دﻫﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﺣﺪی درﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮادی در اﻣﺮ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺑﻪﺻﻮرت
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ و ﺣﺮﻓﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪوﯾﮋه درﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﮐﺪام ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺪامﯾﮏ را ﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎول دورف و زاﮐﺮﺑﺮگ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮدﻣﺎن راﻫﮑﺎری
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺗﻠﮕﺮام اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
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