ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ۲۰۰اﮐﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
روﺳﯿﻪ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺑﻌﺪ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  200اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زد .ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  22اﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺳﻮی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ  22اﮐﺎﻧﺖ 179 ،اﮐﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﻢ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ،ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪه« ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ در ﺑﻼگ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﭙﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی »روﺳﯿﻪ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروی« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻼگ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره
 Russia Todayاﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ؛ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  274ﻫﺰار دﻻر ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از  1800ﺗﻮﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ،
ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ روﺳﯿﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  2016اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،از روش ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ روش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺮح ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺘﺮ اذﻋﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ
روش ﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن دارﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

