ﻣﺘﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻋﺎزم واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و رﺳﻮاﯾﯽ  Cambridge Analyticaرا ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺘﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻧﺮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻇﻬﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

وی ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار اﺳﺖ در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

در ﻣﺘﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺮﮐﺘﯽ اﯾﺪه آل ﮔﺮا و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ]ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ[ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
زاﮐﺮﺑﺮگ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از
آﻧﻬﺎ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ  ۲۸۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻧﯿﺰ در
ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺟﻮان ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ آﭘﺪﯾﺖ
ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داده ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎط دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﯾﺠﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن
ﻣﺮدم در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک در دﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای
آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .واﮔﺬاری ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﻧﯿﺰ از آن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺳﯿﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺳﯿﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﯽ ﺷﻮد.

او در اﻇﻬﺎراﺗﺶ آورده اﺳﺖ:

ﻣﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ درک
ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﺗﺒﻦ آﻧﭽﻪ رخ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
وﻗﻮع دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

