
 
 

 آب های   ناشناخته   –   باز   کردن   داده های   پاناما
 
 

 به   بخش   دوم   مصاحبه ی   ما   با   آنا   و   آلفونسو   از   نوئوا   ناسیون   خوش   آمدید.   در   بخش   اول   درباره ی   کار   نوئوا
 ناسیون،   وضعیت   آزادی   بیان   و   اطالعات   در   پاناما   و   خطرات   افشاگری   و   روزنامه نگاری   صحبت   کردیم.   بخش

 دوم   این   مصاحبه   چالش های   ترویج   داده    باز   در   پاناما،   حفظ   استقالل   در   برابر   شرکت های   عظیم   رسانه ای   و
 روند   خسته کننده   دستیابی   داده ها   از   فرمت های   غیرقابل   خواندن   را   بررسی   می کند.

 
 هارشا:   چالش های   باز   کردن   یک   رسانه ی   خبری   روزنامه نگاری   داده    در   کشوری   مثل   پاناما   که   هیچ   فرهنگ

 داده    باز   ندارد   چیست؟   شما   چه   محدودیت هایی   داشتید؟
 
 

 آنا:   فکر   می کنم   بزرگ ترین   محدودیت   این   بوده   است   که   آلفونسو   و   من   این   کار   را   تقریباً   تک   و   تنها   انجام
 داده ایم.   برای   دو   نفر   آدم   چنین   کاری   بسیار   سنگین   است.   ما   شریک   سومی   داریم   ولی   او   هرگز   مثل   ما   تمام

 وقت   درگیر   این   کار   نبوده   است.   این که   نتوانی   منبع   بزرگی   از   نیروی   انسانی   داشته   باشی   کار   سختی   است.   غیر
 از   این،    فکر   می کنم   بزرگ ترین   چالش   این   است   که   سعی   کنی   آهنگ   مستمر   چرخه های   خبری   را   که   در   پاناما

 بسیار   شایع   است   بشکنی.   این که   سعی   کنی   مردم   از   عادت های   مصرفی شان   در   رسانه های   سنتی شان   دور   شوند
 و   مزایای   چیزهای   جدی تر   را   ببینند.   این   هم   فقط   منحصر   به   مصرف کنندگان   نیست   بلکه   به   طور   کلی   شامل

 روزنامه نگاران   هم   می شود.   همان طور   که   گفتم   –   ما   یک   فرهنگ   مشارکتی   می خواهیم.   این که   سعی   کنیم   مردم
 واقعاً   ببینند   چرا   این   کار   مهم   است   و   چرا   رفتن   دراین   راه   تازه   مهم   است،   دشوار   است.   همان طور   که   آلفونسو

 گفت،   این   الگوهای   رفتاری   خیلی   ریشه دار   را   داریم.   مؤسسه   براون   در   کلمبیا   سرمایه ای   اولیه ای   به   ما   داد   و   به
 خاطر   آن هاست   که   توانستیم   روی   پای   خودمان   بایستیم   و   جلو   برویم.

 
 

 هارشا:   االن   فقط   شما   دو   نفر   زمام   این   کار   را   به   دست   دارید.   آیا   قصد   بزرگ    کردن   تیم تان   را   دارید؟   چطور
 می خواهید   این   پروژه   را   تبدیل   به   الگویی   پایدار   برای   روزنامه نگاری   کنید؟

 
 

 آنا:   ما   تازه   در   ماه   می   این   کار   را   شروع   کرده ایم.   در   نتیجه   حاال   که   می بینیم   مردم   چقدر   از   این   طرح   به   رغم
 مشکالت   استقبال   کرده اند،   سعی   می کنیم   بهترین   راه   جلو   رفتن   را   پیدا   کنیم   و   امیدواریم   یک   برنامه ی   کارآموزی

 راه اندازی   کنیم   و   بتوانیم   دیر   یا   زود   افرادی   را   استخدام   کنیم.   همه ی   این ها   در   دست   بررسی   است.   از   حیث
 محتوا   و   سرپا   نگه   داشتن   پایگاه   داده ها   از   طرف   ما   کارهای   زیادی   باید   انجام   داد.   فعالً   داریم   همه ی   این ها   را   با

 هم   انجام   می دهید.   ولی   داریم   با   تمام   قوا   پیش   می رویم   و   سعی   می کنیم.
 

 
 هارشا:   آیا   در   پاناما   متحدانی   دارید   که   کمک تان   کنند   یا   این   کار   را   به   تنهایی   انجام   می دهید؟

 
 آلفونسو:   خب،   صحبت   کردن   درباره ی   آینده ی   شرکت   سخت   است.   چون   همین   االن   داریم   سعی   می کنیم   همه ی

 کانال های   درآمدزا   را   تولید   کنیم   تا   شرکت   یک   پایه ی   درآمد   داشته   باشد   تا   بتوانیم   زنده   بمانیم   و   کارمان   را
 گسترش   دهیم.   االن   داریم   با   یک   دانشگاه   محلی،   دانشگاه   سانتا   ماریا   ال   آنتیگا   که   یکی   از   دانشگاه های   خوب

 پاناماست   همکاری   می کنیم   و   داریم   به   توافقی   با   آن ها   می رسیم.   آن ها   کارآموز   به   ما   می دهند   تا   برای   خبر   داده ها
 را   بررسی   و   تصفیه   کنیم.   مطمئنم   که   وقتی   خدمات   تولید   خبرمان   را   یکپارچه   کنیم،   ارزش   کاری   که   ارایه

 می کنیم   منحصر   به   فرد   خواهد   بود   که   ما   را   از   سایر   رسانه های   خبری   پاناما   متمایز   خواهد   کرد.   فعالً   خیلی
 منعطف   و   کم   قوت   هستیم.   جلوتر   که   برویم   با   یک   رسانه    هم   همکار   خواهیم   شد   و   در   عین   حال   استقالل   خود   را

 هم   تا   حدی   حفظ   خواهیم   کرد   که   بتوانیم   با   آن ها   کار   کنیم   و   محتوا   به   دست   بیاوریم   و   آن   را   توزیع   کنیم.
 



 

 
 

 مراسم   راه اندازی   ال   تابوالریو   /   منبع:   مرکز   روزنامه نگاری   نایت   در   قاره ی   آمریکا
 
 

 هارشا:   و   این   هنوز   جزیی   از   بدنه   روزنامه نگاری   داده   است   که   هنوز   در   چندین   نقطه ی   دنیا   به   خاطر   نداشتن
 سرمایه ای   که   رسانه های   بزرگ تر   در   دسترس   دارند،   میسر   نیست؟

 
 آلفونسو:   دو   نکته   وجود   دارد.   روزنامه نگاری   در   حال   حاضر   به   عنوان   یک   سیستم   اقتصادی   کامل   در   معرض
 تهدید   است.   رسانه های   اجتماعی   مبنای   اساسی   توانایی   روزنامه نگاری   را   برای   تأمین   مالی   تحقیقات   یا   فعالیت

 پژوهشی اش،   یکسره   فرسوده   کرده   است.   هیچ   کس   راه   حلی   ندارد.   این   برای   من   هیجان انگیز   است   چون
 معنای اش   این   است   که   هیچ   کس   هنوز   آن   موتور   بخار   را   به   آن   صورت   اختراع   نکرده   است   و   جای   زیادی
 برای   نوآوری   و   تحول   با   توجه   به   بحرانی   که   فعال   روزنگارها   و   مجالت   از   سر   می گذرانند   وجود   دارد.   این
 رسانه ها   عالقه مندند   که   سرمایه شان   را   وارد   این   طرح های   تازه   کنند   و   ببینند   کدام ها   جواب   می دهند   و   کدام ها

 جواب   نمی دهند.   من   شخصاً   فکر   می کنند   پاسخ   از   میان   رسانه های   اجتماعی   بیرون   می آید.
 

 
 

 آنا:   اگر   به   سؤال   اصلی تان   درباره ی   حمایت   از   فعاالن   داده های   باز   برگردیم،   داده های   باز   هنوز   آن جوری   که
 انتظار   دارید   به   پاناما   نرسیده   است   و   از   بسیاری   جهات   شاید   خیلی   گفتنی   نباشد   ولی   از   بسیاری   جهات   این

 پروژه   نوعی   کار   پیشرو   برای   واقعاً   در   دسترس   کردن   و   باز   کردن   داده ها   به   روی   کل   کشور   است.   ما   از   یک
 پروژه ی   دیگر   هم   خبر   داریم   که   داده ها   و   بعضی   چیزهای   دیگر   را   گردآوری   می کرد   ولی   تمام   این ها   پولی   است
 و   واقعاً   باز   نیست.   این   چیزها   نقشی   در   جنبش   داده های   باز   ندارد.   از   ما   حمایت   می شود   چون   مردم   فکر   می کنند

 این   کار   جالب   است   و   مردم   از   آن   استقبال   می کنند   و   در   عین   احتیاط   این   باعث   هیجان شان   می شود   –   چنین
 چیزی   برای   کشور   تازه   است.   آن   نوع   زیرساختی   را   که   شما   در   جاهای   دیگربرای   پشتیبانی   یا   نظامی   حمایتی
 در   داخل   پیدا   می کنید   این جا   یافت   نمی شود.   از   بسیار   جهات،   مأموریت   ما   پروراندن   این   باهمستان   است   و   رشد

 دادن   آن   حول   داده های   باز.   در   نتیجه   واقعاً   نمی دانم   ماها   پیشرو   هستیم   یا   نه.   نمی خواهم   این   عنوان   را   از   کس
 دیگری   اگر   سزاوارش   باشد   بگیرم.   حداقل   ما   در   شمار   اولین   کسان   هستیم.   ما   سعی   می کنیم   داده    باز   را   در   پاناما

 ممکن   کنیم.
 

 هارشا:   مسؤولیت   خیلی   سنگینی   به   دوش   شماست.   ادامه   بدهیم،   شما   دو   نفر   چه   مهارت هایی   برای   تیم   نوئوا
 ناسیون   دارید؟

 
 
 
 آنا:   آلفونسو   حقوق دادن   و   شیفته ی   اقتصاد   است.   در   نتیجه   نقطه ی   قوت   او   این   است   که   می تواند   ما   را   از   مسیر   و



 مجراهای   بوروکراسی   عبور   بدهد   و   با   نهادهای   مختلف   طرف   شود.   او   اساساً    مثل   من   روزنامه نگار   است.   من
 در   زمینه ی   روزنامه نگاری   تحقیقی   آموزش   دیده ام   و   محور   تمرکز   کار   من   در   این   زمینه   بوده   است.   در   نتیجه

 وقتی   یک   حقوق دان   را   با   یک   روزنامه نگار   تحقیقی   متحد   کنید   راه های   مختلفی   برای   رسیدگی   به   یک   مسأله
 وجود   خواهد   داشت.   آلفونسو   خودش   روزنامه نگار   برجسته ای   در   پاناماست.   ما   هر   کدام   حوزه های   عالیق

 مختلفی   داریم   ولی   باالخره   دنبال   این   هستیم   که   قدرت   را   پاسخگو   کنیم   و   دنبال   این   هستیم   که   دولت   درست   کار
 کند.   شفاف سازی   امور   و   مبارزه   با   فساد   چیزی   است   که   باعث   می شود   جادوی   این   کار   جواب   بدهد.

 
 
 آلفونسو:   آنی   دریافتی   قوی   از   اخالق   دارد   که   خیلی   مهم   است   چون   وقتی   به   روزنامه های   پاناما   نگاه   می کنید   –   و
 پی   دالیل   به   زوال   رفتن   این   گونه ی   آن ها   می گردید   –   می بینید   ریشه   در   اخالق   است.   این   تخطی   از   اخالق   است
 که   در   را   به   روی   رفتارهای   بدتر   و   رویکردهای   بی قیدانه   به   اطالعات   و   داده ها   و   مسایل   دیگر   باز   کرده   است.
 اگر   مدیر   یک   روزنگار   یا   مجله   یا   روزنامه   یا   خدمات   اطالع رسانی   هستید،   اخالق   شما   باید   پایه ای   محکم   داشته
 باشد.   خواننده   به   خاطر   این   است   که   دوباره   بر   می گردد.   آن ها   اعتماد   می کنند   که   شما   اطالعات   کافی   را   به   آن ها

 منتقل   می کنید.   اگر   این   اعتماد   را   از   دست   بدهید،   اعتبار   خود   را   به   عنوان   یا   منبع   یا   رسانه ی   خبری   از   دست
 می دهید.   این   اتفاق   در    پاناما   آمریکا    افتاده   است.   و   بگویم   که   من   یک   حس   ساده دالنه ی   کنجکاوی   را   هم   به   همراه

 دارم   که   دنبال   این   است   که   چرا   این   اتفاق ها   افتاده   است.   مردم   پاناما   خیلی   مطیع   هستند.   یعنی   هر   چیزی   را
 همان جوری   که   تحویل شان   بدهی   قبول   می کنند.   اگر   دولت   منبع   داده ها   باشد،   داده ها   را   می گیرند   بدون   چون   و

 چرا.   من   یک   حس   چون   و   چرا   کردن   دارم؛   چرا   این طور   است   و   چرا   طور   دیگری   نیست   و   این   خودش   راه   را
 برای   سؤال ها   و   تحقیق های   دیگری   را   باز   می کند   که   منجر   به   اخبار   و   داستان هایی   می شود   که   بقیه ی   مردم

 ندیده اند.   فکر   می کنم   آنی   نیز   این   حس   را   دارد.   آنی   عالقه مند   است   انگیزه ی   پشت   آشکار   نکردن   اطالعات   را   از
 طرف   یک   مسؤول   عمومی   بفهمد   –   چرا   دادستان   کل   وقتی   می توانست   این   اطالعات   و   اسناد   را   منتشر   نکرد؟   و
 اتفاقی   که   معموالً   می افتد   این   است   که   شما   این   را   به   صورت   یک   مطالعه ی   موردی   برای   روزنگارها   مطالعه ی

 خرد   انجام   می دهید.   یکی   از   موفقیت های   کلیدی   ما   این   است   که   وقتی   خبری   از   سه   روزنگار   اصلی   بیرون
 می آید،   معموالً   این ها   خبر   را   بر   اساس   منافع   یا   گرایش های   سیاسی شان   هدایت   می کنند   ولی   ما   این   کار   را   بر
 اساس   موضع   اصلی   روزنامه نگاران   انجام   می دهید.   ما   سؤال   می کنیم   چرا   این   اتفاق ها   می افتند   و   این   معموًال

 منجر   به   اخبار   عمیق تر   با   تحقیق   مفصل تری   می شود.
 

 هارشا:   این   خیلی   تعبیر   خوبی   است.   گردش   کاری   اخبار   در   نوئوا   ناسیون   معموالً   چطور   است؟
 

 
 آلفونسو:   آنی   سردبیر   است.   او   نظارت   کلی   بر   جهت   حرکت   ما   دارد   و   این که   چه   موضوعاتی   برای   ما   جالب

 هستند.   من   تهیه کننده ی   اصلی   پیش نویس   اخبارم.   آنی   هم   پیش نویس   اخبار   را   تهیه   می کند   ولی   من   معموًال
 پیش نویس   اولیه   را   تهیه   می کنم.   آنی   و   من   داده ها   را   مرور   می کنیم   و   داده ها   را   گردآوری   می کنیم.   اما   گردآوری

 داده ها   با   مرتب سازی   داده ها   فرق   دارد.   هر   یک   روزی   که   با   داده ها   سر   و   کله   می زنیم   چیز   جالبی   کشف
 می شود.      ممکن   است   عددی   باشد   که   معنی   نمی دهد.   ممکن   است   نبود   یک   عدد   باشد   و   آن   وقت   ما   همین   چیزها
 را   مدام   یادداشت   می کنیم.   این   چرا   این جا   نیست،   چرا   نباید   آن جا   باشد؟   در   نهایت،    سراغ   موضوعات   اصلی مان
 می رویم.   یکی   از   موضوعات   اصلی   ما   آموزش   است.   این   برای   ما   خیلی   مهم   است.   ما   می دانیم   که   آینده ی   این

 کشور   در   گرو   کیفیت   آموزش   است.   یکی   از   موضوعاتی   که   آنی   خیلی   دوست   دارد   بهداشت   است.   کشور   چقدر
 سالم   است؟   بیماری های   اصلی   کشور   کدام اند؟   مردم   گرفتار   چه   امراضی   هستند؟   برای   رسیدگی   به   آنها   چه

 کارهایی   انجام   می شود؟   ما   بر   اساس   داده های   گردآوری شده   پیش نویسی   تهیه   می کنیم   و   آنی   آن   را   ویرایش   و
 بازنگری   می کند   تا   سبک   مناسب   داشته   باشد   و   اشاراتی   را   که   باید   در   آن   گنجانده   شوند   اضافه   می کند:   چیزهایی
 که   جا   مانده   و   چیزهایی   که   باید   به   آن ها   رسیدگی   شود   و   این ها   خیلی   مهم اند.   آنی   یک   روزنامه نگار   آموزش دیده

 در   آمریکاست   که   در   پاناما   گوهری   کمیاب   است.   در   نتیجه   خیلی   مهم   است   که   آنی   نقش   سردبیر   را   دارد.   این
 خودش   استانداردی   است   که   در   حال   حاضر   در   این   کشور   کسی   به   آن   توجهی   نمی کند.   اگر   معیارها   و

 استانداردهای   سردبیری   آنی   رعایت   شوند،   یعنی   خبر   خیلی   قرص   و   محکم   است.   این   اتفاقی   است   که   معموًال
 می افتد   و   وقتی   که   این   اخبار   داده های   بسیار   استوار   را   منتشر   می کنیم   بازخوردهای   خوبی   می   گیریم.   از   طرف
 دیگر،   از   جهت   داده ها،   گردش   کار   معموالً   از   این   قرار   است:   آنی   و   من   اسناد   و   پی دی اف ها   و   فایل های   اکسل

 را   که   از   دولت   یا   سایر   سازمان ها   گرفته ایم   مرور   می کنیم   و   آن ها   را   مرتب   می کنیم   و   از   نو   سازمان دهی



 می کنیم.   یکی   از   بزرگ ترین   معضالت   این   است   که   بیشتر   اطالعات   در   فایل های   پی دی اف   است.
 

 آنا   می خندد.
 

 
 آلفونسو:   این ها   یک   جدول   اکسل   دارند   که   آن   را   تبدیل   به   پی دی اف   کرده اند.   بخش   اکسل   را   پاک   می کنند   یا   کسی

 کامپیوتر   را   برده   و   نمی دانند   حاال   کجاست   و   شما   فقط   همین   فایل   پی دی اف   را   دارید.   گاهی   اوقات   این   فایل
 اسکن   یک   فایل   اکسل   است.   این ها   از   همه   بدترند.   یعنی   مؤسسه ی   براون   فقط   به   ما   سرمایه ی   مالی   نداده   بلکه
 سرمایه ی   فکری   عظیمی   هم   به   ما   داده   است   که   چطور   داده ها   را   از   این   اسناد   بیرون   بکشیم.   برای   بعضی   از

 این   اسناد،   باید   بنشینم   و   یک   ورقه ی   جدول   ٨   در   ١٢   بردارم   و   اعداد   را   داخل   آن   وارد   کنم.   ولی   این   را   هم
 بگویم   که   هر   چند   این   پرمشقت ترین   کاری   است   که   من   و   آنی   انجام   می دهیم،   خیلی   هم   رضایت بخش   است.   آنی

 و   من   به   آهستگی   ولی   با   اطمینان   دانش   عمیقی   از   داده های   پانامایی   پیدا   می کنیم   چون   گاهی   اوقات   خودمان
 مجبور   می شویم   این ها   را   بنویسیم.

 
 

 آنا:   درست   است.   ما   سیر   تا   پیاز   بعضی   از   داده ها   را   می دانیم   و   به   محض   دیدن   داده ای   می توانیم   فوری   از   آن
 اطالعات   کسب   کنیم.   بعضی   وقت ها   مجموعه ی   داده هایی   وجود   داشته اند   که   مشغول   بررسی شان   بوده ایم   و   وقتی

 به   اعداد   نگاه   کردیم   دیدیم   که   چیزی   سر   جای اش   نیست   چون   خانه   به   خانه   این ها   را   دنبال   کرده ایم   تا   ببینیم   آیا
 این ها   معنی   می دهند   یا   نه   و   گاهی   اوقات   خیلی   با   دقت   زیاد   بررسی   می کنیم   و   می فهمیم   اعداد   غلط   هستند   و   باید
 دوباره   سراغ   سازمان ها   برویم   و   با   آن ها   حرف   بزنیم.   خیلی   کار   عظیمی   است.   این   بخش   بزرگی   از   گردش   کار

 ماست   که   گاهی   ممکن   است   نادیده   گرفته   شود.   نکته   این   است   که   درک   واقعاً   درستی   از   چرخه ی   اخبار   داشته
 باشید   و   بتوانید   نبض   اتفاقات   کشور   را   به   دست   داشته   باشید   و   یک   قدم   جلوتر   از   آن ها   باشید.   ما   بعضی   چیزها
 را   پوشش   داده ایم   و   مردم   آن ها   را   خیلی   جدی   نگرفته اند.   و   بعد   ظرف   چند   هفته   یا   یکی   دو   ماه   بعدتر،   تبدیل   به

 موضوعی   بزرگ   می شود   و   دلیل اش   فقط   این   است   که   ما   مسلط   به   اوضاع   بوده ایم   –   و   شاهد   جریان هایی   بوده ایم
 که   شکل   گرفته اند   –   و   بخشی   از   ماجرا   به   این   خاطر   است   که   مرتباُ   به   اعداد   مسلط   هستیم.   جدای   از   این،   بقیه اش

 واقعاً   کار   عادی   روزنامه نگاری   است.   یعنی   سؤال   پرسیدن   و   رصد   کردن   رسانه های   اجتماعی   و   این جور
 چیزها.   و   این   مؤلفه ای   است   که   نباید   زود   و   آسان   کنار   گذاشته   شود.

 
 
 این   پایان   بخش   دوم   از   این   مصاحبه ی   سه قسمتی   با   آنا   و   آلفونسو   از   نوئوا   ناسیون   است.   امیدواریم   تا   به   حال   لذت
 برده   باشید!   فردا   به   گوش   باشید   برای   شنیدن   بخش   آخر   این   مصاحبه   که   در   آن   آنا   و   آلفونسو   درباره ی   ابزارهای
 داده ای   که   استفاده   می کنند،   داستان های   موفقیت شان   در   ارایه ی   داده ها   به   توده    مردم   در   پاناما،   و   توصیه های شان

 برای   حامیان   داده های   باز   نوپا   برای   برداشتن   اولین   قدم های شان   در   دنیای   شفافیت،   صحبت   می کنند.
 

 تصویر   جلد   از   سوراستی   پوری،   ویرایش   از   تام   اورمسون


