اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ :ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﺧﺒﺎر ﮐﺬب ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
»اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺘﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ
ﻓﻌﻼ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ً
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ دﺧﺎﻟﺖ روﺳﯿﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  2016آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻏﻠﻂ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ داغ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﻮﺘﺮ و ﺣﺘﯽ وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در
راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻟﻤﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.

ﻣﺄﻣﻮران روﺳﯽ دهﻫﺎ ﻫﺰار دﻻر را ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﯾﻮﺗﻮب ،ﺟﯿﻤﯿﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روس ﻫﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 10
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  200ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺄﻣﻮران روﺳﯽ ده ﻫﺎ ﻫﺰار
دﻻر را ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﯾﻮﺗﻮب ،ﺟﯿﻤﯿﻞ و ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  10آﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﺸﺮ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب ،در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

آﻗﺎی ﺑﺎﻟﻤﺮ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط و دروغ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
ﺑﺎ »ﺟﮏ دورﺳﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

اﻓﮑﺎر وی ﺑﻮده ،و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎم رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

