روﺳﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﺣﺬف وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
رﮔﻮﻻﺗﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﻔﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران »آﻟﮑﺴﯽ ﻧﺎواﻟﻨﯽ« را ﺣﺬف ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺘﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻮﺘﺮ ،ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ،VKontakte ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و  Odnoklassnikiﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎواﻟﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺪﻫﺎ

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎخ در درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی
ﻧﺎواﻟﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﻮﺳﻂ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.

در ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

»ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺪرال ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ« ) (Roskomnadzorدر

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ  ۸۹درﺻﺪ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آن را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۱۷۰وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ را ﺣﺬف ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن روﺳﯿﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﺤﺘﻮا را ﻧﮕﻪ
دارد ،از  ۱۰,۵۰۰ﺗﺎ  ۵۲ﻫﺰار دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد Roskomnadzor ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾﮏ دﻫﻢ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺴﺪودﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎواﻟﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

