
 گشودن   سیل بندها   –   داده    باز   در   پاناما
 

 روزنامه نگاری   داده    در   پاناما   با   چالش های   مختلفی   روبه روست.   هیچ   رسانه ی   پانامایی   تیم   روزنامه نگاری   داده ی   جدی
 ندارد   و   روایت   کردن   قصه   خیلی   اوقات   داده ها   و   بستری   را   که   می توانند   برای   قصه   فراهم   کنند   نادیده   می گیرد.

 دشواری های   عظیمی   در   برابر   دسترسی   به   اطالعات   درباره ی   حتی   ساده ترین   چیزها   وجود   دارد   و   حتی   وقتی   که
 دسترسی   میسر   می شود   داده هایی   که   در   نهایت   به   دست   روزنامه نگاران   می رسد   خیلی   اوقات   مشتمل   بر   اعداد   متناقض   و
 فرمت های   غیر   قابل   دسترسی   است.   دو   خبرنگار   به   نام های   آنا   مندز   و   آلفونسو   گریمالدو   در   پاسخ   به   این   مشکالت   نوئوا

 نسیون   را   ایجاد   کردند   که   یک   باهمستان   روزنامه نگاری   دیجیتال   و   پلتفرمی   است   برای   روایت   داده های   باز   که
 داستان های   داده های   عمومی   را   تحلیل   و   منتشر   می کند   تا   شفافیت   را   ترویج   دهد   و   مشوق   بحث   و   گفت وگوی   مدنی   در

 پاناما   باشد.   این   رسانه   رهیافتی   بدیع   است   که   پانامایی ها   را   تشویق   می کند   که   فقط   به   ظاهر   مطالب   نگاه   نکنند   و   از
 طریق   داده های   باز   و   آزادی   اطالعات   به   تصویر   کالن تر   توجه   کنند.

 
 و   امروز   در   مصاحبه ای   سه   قسمتی   آن ها   چشم انداز   پشت   این   خبرنامه ،   چالش های   پیش   روی   باز   کردن   رسانه های

 روزنامه نگارانه   و   رهنمودهایی   را   برای   کسانی   که   می خواهند   برنامه های   مشابهی   را   اطراف   دنیا   پیاده   کنند،   به   اشتراک
 می گذارند.

 
 هارشا:    آنا   و   آلفونسو   سالم.   از    نوئوا   ناسیون    برایمان   بگویید.

 
 آنا:    نوئوا   ناسیون    به   عنوان   جایگزینی   برای   چرخه ی   معمول   خبر   در   پاناما   آغاز   شد.   به   این   نتیجه   رسیدیم   که   کار

 روزنامه نگاری   زیادی   باید   انجام   شود   و   می خواستیم   چیزی   داشته   باشیم   که   کمی   متفاوت   باشد،   کمی   تازه تر   باشد   که   روح
 تازه ای   بدمد   –   چیزی   که   تا   به   حال   در   پاناما   ندیده ایم.   فرایند   فکری   ما   این   شکلی   بود:   اول   بیایید   کار   را   با   نشان   دادن
 مهم ترین   داستان ها   شروع   کنیم   و   یک   فید   یا   یک   خبرنامه   ارایه   کنیم   یا   راهی   برای   رساندن   این   اطالعات   به   مردم   پیدا
 کنیم   و   به   آن ها   بگوییم   که   این   محتوا   با   دقت   جمع آوری   و   ارائه   شده   است   و   مهم ترین   چیزی   است   که   الزم   است   بدانید.

 وقتی   کار   را   شروع   کردیم   مردم   خیلی   استقبال   کردند   و   دنبال   این   خبرنامه   را   گرفتیم   و   شروع   کردیم   به   فکر   کردن
 درباره ی   راه های   متفاوتی   برای   بهتر   کردن   روزنامه نگاری   در   پاناما.   ما   چندین   سال   در   روزنامه  ای   بزرگ   در   پاناما

 کار   کرده   بودیم   و   یکی   شکاف های   بسیار   بسیار   بزرگی   که   دیدیم   این   بود   که   دسترسی   به   داده ها   در   پاناما   بسیار   دشوار
 است.   فقط   برای   یافتن   یک   عدد   مجبور   می  شدید   انبوهی   از   فایل ها   را   جست وجو   کنید.   این   کار   همیشه   هزار   و   یک

 دردسر   کاغذبازی   داشت.   مجبور   می شدی   سراغ   مسؤوالن   مطبوعاتی   و   نهادهای   دولتی   بروی.   با   خودمان   فکر   کردیم
 که   چرا   روی   همین   جنبه   تمرکز   نکنیم   –   که   یک   مخزن   داده ها   درست   کنیم   که   این   بار   سنگین   را   از   دوش

 روزنامه نگاران   بردارد؟   آن   وقت   روزنامه نگاری   تواناتر   می شود   و   انجام   کارهای   تحقیقی   و   کار   کردن   با   داده ها   آسان تر
 می شود.   در   نتیجه   تصمیم   گرفتیم   که   مخزنی   ایجاد   کنیم   و   از   پلتفرم مان   برای   انتشار   داستان هایی   استفاده   کنیم   که   به

 همراه   داده های مان   پیدا   می کردیم.
 

 آلفونسو:   فکر   کنم   این   خالصه ی   خیلی   خوبی   است.   فقط   اضافه   کنم   که   یکی   از   مشکالت   اصلی   کار   خبر   انبوه   بودن
 رسانه های   خبری   است.   یک   نوع   تازه   از   رده ی   شرکت ها   هستند   که   چیزی   است   بین   خبرخوان   و   روزنگارهایی   که

 سیستم   سرپرستی   محتوا   هستند   و   فکر   می کنم   ما   این جا   قرار   داریم.   ما   هم   یک   روزنگار   هستیم   و   هم   یک   خبرنامه.   در
 نتیجه   ما   یک   جایی   آن   وسط   گیر   افتاده ایم.

 
 هارشا:   آیا   داستان ها   و   خبرهایی   را   برای   سایر   رسانه ها   در   پاناما   هم   می فرستید؟

 
 آنا:   ما   خودمان   برای   آن ها   داستان   یا   خبری   نمی فرستیم.   بیشتر   روزنامه نگارانی   از   سایر   منابع   از   داده های   مخزن   ما

 استفاده   می کنند   و   ما   فقط   به   عنوان   راهنما   کمک   می کنیم.   همین.   ما   می خواهیم   مطمئن   شویم   که   به   روزنامه نگاری   در
 سراسر   کشور   کمک   می کنیم   نه   فقط   برای   پلتفرم   خودمان   یا   انتشارات   خودمان.   چون   خودمان   هم   سعی   می کنیم   محتوای
 اصیلی   را   با   استفاده   از   داده ای   خودمان   منتشر   کنیم.   ما   فکر   نمی کنیم   که   با   محرمانه   نگه   داشتن   داده ها   پیش   خودمان   از

 این   خودخواهی   خیری   به   ما   برسد.   ما   می خواهیم   این   شیوه ی   رایج   روزنامه نگاران   شود   که   خواستار   شفافیت   شوند   و
 دنبال   عدد   و   رقم   بروند   و   ما   هم   حضور   داریم   که   امکان   انجام   این   کار   را   به   آنها   بدهیم   و   این   فرهنگ   را   تقویت   کنیم.

 



 
 صفحه ی   اصلی   نوئوا   ناسیون

 
 

 هارشا:   برای   خوانندگانی   که   شاید   خبر   نداشته   باشند،   در   پاناما   فضای   کلی   دسترسی   به   اطالعات   یا   داده های   باز   چگونه
 است؟

 
 آلفونسو:   در   بیشتر   تاریخ   پاناما،   داده ها   از   شهروندان   پنهان   بوده اند.   شاید   به   این   دلیل   که   مدت ها   تحت   حکومت   یک   رژیم

 نظامی   بوده ایم.   سال   ١٩٩٠   این   وضعیت   تغییر   کرد.   مقام های   رسمی   معموالً   داده ها   و   کارهای   دولت   را   به   عنوان
 اطالعات   محرمانه   تلقی   می کردند.   هر   از   چند   گاهی   اطالعاتی   را   به   دالیلی   راهبردی   در   اختیار   روزنامه نگاران   قرار

 می دادند.   ولی   بیشتر   این   اطالعات   کنترل شده   بود.   این   وضع   در   اوایل   دهه ی   ٢٠٠٠   تغییر   کرد:   پس   از   بحرانی   اخالقی
 در   کشور   که   مردم   از   فساد   به   ستوه   آمده   بودند،   بعضی   از   بخش های   جامعه ی   مدنی   توانست   فشار   بیاورد   و   قانونی   برای

 شفافیت   ایجاد   کند.   این   قانون   که   در   سال   ٢٠٠٢   تصویب   شد   در   آن   زمان   جامع ترین   قانون   شفافیت   در   آمریکای   التین
 بود   چون   تنها   قانون   موجود   درباره ی   شفافیت   در   آمریکای   التین   بود.   ولی   به   اجرا   در   آوردن   قانون   یا   استفاده   از   آن

 بسیار   دشوار   بود   چون   افراد   قدرتمند   نمی خواستند   داده هایی   را   که   دارند   تسلیم   کنند.   کشمکشی   دایم   بین   روزنامه نگاران   و
 دولت ها   وجود   دارد   که   داده ها   را   به   دست   بیاورند   و   دلیل   مؤثر   بودن   ما   در   به   دست   آوردن   مقادیر   عظیمی   از   داده ها   در

 آغاز   این   بود   که   ما   بر   خالف   سایر   روزنامه نگارانی   که   معموالً   درباره ی   یک   داستان   یا   خبر   فکر   می کنند   و   بعد
 داده هایی   را   طلب   می کنند   که   متناسب   با   آن   خبر   است،   اول   همه ی   داده ها   را   گردآوری   می کردیم   و   بعد   شروع   به   تحلیل

 داستان ها   و   اخبار   بیشتری   می  کردیم   که   دیدگاه    متفاوتی   در   گزارش دهی   به   ما   می داد.
 

 داده ها   را   به   طور   فیزیکی   چطور   به   دست   می آورید؟   سه   سطح   برای   این   کار   وجود   دارد.   سطح   اول   بسیار   آسان   است.
 به   وب سایت   دولت   می روید   و   داده ها   را   دانلود   می کنید.   این   کار   را   می توان   با   داده های   فیش های   حقوقی،    بعضی   از

 داده های   آماری   و   بعضی   از   داده های   مالی   انجام   داد.   بعد   از   این   داده ایی   داریم   که   باید   سراغ   دولت   برویم   و   آن ها   را
 تقاضا   کنیم   –   مثالً   نقشه ی   همه ی   مدرسه ها   یا   اگر   بخواهید   بدانید   که   چند   نفر   هر   ماه   ایدز   می گیرند.   سطح   سوم   وقتی

 است   که   دولت   نمی خواهد   داده ها   را   به   شما   بدهد.   آن   وقت   سراغ   دادگاه   می روید   و   سعی   می کنید   از   این   طریق   به
 مقصودتان   برسید.   اما   مشکل   این   است   که   دستگاه   قضایی   در   پاناما،   به   نظر   من،   کالً   از   هم   پاشیده   است.   استفاده   از

 دستگاه   قضایی   برای   به   دست   آوردن   داده ها   سخت   است.
 
 هارشا:   وضع   آزادی   بیان   در   پاناما   چگونه   است؟   آیا   مواردی   وجود   دارد   که   افرادی   که   سعی   کنند   اطالعاتی   را   افشا   کنند

 به   دردسر   بیفتند؟
 

 آنا:   قطعاً   وضعیت   در   سطح   ایران   یا   مکزیک   نیست.   ولی   مشکل   است.   در   ۵   سال   گذشته   تالش های   متعددی   انجام   شده
 است   که   قوانینی   تصویب   شوند   تا   آزادی   مطبوعات   را   محدود   کنند.   اخیرترین   تالش   برای   الزام   مجوزها   یا   پروانه هایی
 خاص   برای   اشتغال   به   روزنامه نگاری   در   کشور   انجام   شد   و   این   مجوز   فقط   به   پانامایی ها   داده   می شد.   حیرت آور   بود.

 تاکتیک های   رسمی تر   ارعاب   دیگری   هم   وجود   داشتند:   تعقیب،   آزار،   تهدید.   مواردی   وجود   داشته   که   از   دستگاه   قضایی
 برای   ارعاب   روزنامه نگاران   استفاده   شده   تا   روزگارشان   را   سیاه   کنند.   فشارهایی   برای   محدود   کردن   آزادی   مطبوعات

 وجود   داشته   است.   این   روش های   رسمی   محدود   کردن   آزادی   مطبوعات   در   پاناما   پا   نگرفته   است   که   نکته ی   خوبی   است.
 ولی   همینی   که   هر   از   چندگاهی   این   تالش ها   از   نو   شروع   می شوند   و   باید   به   آن   مبارزه   کنیم   دلسردکننده   است.



 
 هارشا:   تا   به   حال   چنین   ارعابی   را   تجربه   کرده اید؟

 
 آنا:   من   بله.   یک   موردش   این   است   که   رییس   جمهور   سابق   ریکاردو   مارتینلی   یک   بار   در   توییتر   در   سال   ٢٠١٣

 حمله ای   علیه   من   آغاز   کرد.   او   به   طور   مشخص   مرا   هدف   قرار   داده   بود   چون   سخنی   انتقادآمیز   علیه   دولتش   گفته   بودم.
 اخیرا   هم   چند   خبر   منتشر   کرده   بودم   که   انتقاد   از   نظام   پاناما   در   خصوص   اسناد   پاناما   بود   و   مطلب   دیگری   درباره ی
 اخبار   در   کانال   پاناما.   در   پاسخ   به   این ها،   چند   پیامک   و   تلفن   دریافت   کردم   که   تهدیدآمیز   بودند.   خوشبختانه   اتفاقی   در
 عالم   واقع   نیفتاد.   تهدیدها   به   جایی   نرسید   و   من   حاال   اینجا   هستم   و   سالم   و   سرحال،   حداقل   تا   اآلن.   بله   این ها   مواردی

 هستند   که   به   ذهنم   می رسند.   این ها   به   بزرگی   مواردی   که   برای   بعضی   از   همکاران   روزنامه نگار   ما   در   کشورهایی   در
 سراسر   آمریکای   التین   یا   ایران   یا   چین   اتفاق   می افتند   نیستند   ولی   باز   هم   ناگوارند.

 
 

 
 ریکاردو   مارتینلی   رییس   جمهور   سابق   پاناما   خانم   مندز   را   در   توییتر   هدف   قرار   داد.

 
 آلفونسو:   تا   هنوز   درباره ی   این   موضوع   حرف   می زنیم   خوب   است   بگویم   که   همین   دیروز   دادستان   کل   کشور   بیانیه ای

 علنی   صادر   کرد   و   گفت   که   معاون اش   یا   –   مثالً   دادستان های   سطوح   پایین تر   حکومت   –   آماج   آزار   افراد   ذی نفوذ   زیادی
 هستند.   این   افراد   سعی   می کردند   مانع   از   پیشرفت   تحقیقات   دادستانی   کلی   شوند.   می بینید   که   در   پاناما   یک   فرهنگ

 سرکوبگر   وجود   دارد.   این   همیشه   از   طریق   جریمه   یا   آزار   یا   به   شیوه ای   خشن   خودش   را   نشان   نمی دهد   ولی   بی شک   از
 طریق   فشارهای   اقتصادی   یا   اجتماعی   خودش   را   نشان   می دهد.   مردم   از   راه های   مختلفی   سعی   در   نگه   داشتن   اطالعات

 می کنند.   به   رغم   داشتن   یک   قانون   پیشرفته ی   شفافیت،   بیشتر   اطالعات   مرتبط   در   این   کشور   در   سایه   قرار   دارد.
 

 هارشا:   آیا   برای   افشاگران   در   پاناما   هیچ   حفاظت   رسمی   وجود   دارد؟



 
 آلفونسو:   نکته ی   اصلی   این   است   که   روزنامه  نگاران   به   هم   کمک   می کنند.   هر   وقت   تالشی   باری   قانون   تراشیدن   برای

 حرفه ی   ما   می شود   یا   ما   را   وادار   می کنند   که   یک   جور   گواهی   یا   مجوزی   بگیریم،   باهمستان   روزنامه نگاران   متحد
 می شوند   و   با   هدفی   واحد   می توانند   آن   را   شکست   دهند.   ولی   باید   یادآور   شد   که   پاناما   معموالً   در   تیترهای   سه   روزنامه
 مطرح   است.   یکی   در   فهرست   شهروندان   خاص   است   که   مشهور   است   به   فهرست   کلینتون ها   که   دارد   آن   روزنامه   را

 نابود   می کند.   دیگری   را   رییس   جمهور   سابق   ما   ریکاردو   مارتینلی   خرید   که   سردمدار   فساد   در   پاناماست   و   در   نتیجه   آن
 روزنامه   هم   رو   به   زوال   است.   سومی   را   افکار   عمومی   به   خاطر   ارتباط هایش   با   حزب   حاکم   فعلی      به   شدت   زیر   سؤال
 برده اند.   در   نتیجه،   سؤال   این   است   که   آیا   این   پرچمداران   روزنامه نگاری   در   پاناما   هنوز   آن   چیزی   هستند   که   قبالً   بودند
 یا   نه   و   آیا   اگر   تالش های   دیگری   برای   محدود   کردن شان   انجام   شود،   می توانند   هم چنان   حامی   روزنامه نگاری   آزاد   باشند

 یا   نه.   ما   درگیر   این   مبارزه ایم.
 

 هارشا:   غم انگیز   است.   این جاست   که   شما   قدرت   بیشتر   می گیرید.
 آنا:   فکر   می کنم   همین   توصیف   دقیقی   است.   متأسفانه   روزنامه نگاری   در   پاناما   سخت   تقال   می کند   و   حیاتش   به   مویی   بسته

 است.
 آلفونسو:   همان طور   که   گفتی   غم انگیز   است.   ولی   هیچ   وقت   این جوری   نبوده   است.   به   نسل   تازه   بستگی   دارد   که   این

 شیو های   قدیمی   را   کنار   بزنند   و   راه   تازه ای   را   امتحان   کنند.
 
 

 این   پایان   بخش   اول   مصاحبه ی   ما   با   آنا   و   آلفونسو   از   نوئوا   ناسیون   است.   فردا   دوباره   با   بخش   دوم   این   مصاحبه ی   سه
 قسمتی   بر   می گردیم   و   به   جنبه های   عمیق تر   چالش   ترویج   داده    باز   در   پاناما   می پردازیم   که   در   برابر   شرکت های   عظیم

 رسانه ای   و   دلسردی های   به   دست   آوردن   داده ها   از   فرمت های   غیر   قابل   خواندن   استقالل شان   را   حفظ   می کنند.
 

 عکس   روی   جلد   از   سوراستی   پور،   ویرایش   از   تام   اورمسون.


