ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺑﺮﻣﯽدارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
» «News Media Bargaining Codeاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯽدارد.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮان

اﺧﺒﺎر ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر دوﺑﺎره اﺧﺒﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺧﺒﺮ داده:

»ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ و از ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺎزﻧﺪهای ﮐﻪ
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ »ﺟﺎش ﻓﺮﯾﺪﻧﺒﺮگ« و »ﭘﻞ ﻓﻠﭽﺮ« داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻄﻮر

ﻣﺪاوم از ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻧﺎﺷﺮان ﺷﻮد،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻐﺮات و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮان و ارزش آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ،ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺒﺎر روی ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮدو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک آنﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ » «News Corpاﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

