
محمدحسین آزادی1

ن 1 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما  1 1
Email: mh.azadi73@gmail.com

فصلنامه علمی تخصصی دانش آینده پژوهی رسانه/ سال اول / شماره 1/ )پیاپی 1(/ بهار 1399/ 64-33
The Specialized scientific Journal of Media Futures Studies, 2020 vol 1, No (1( , 33-64

رویکردها و چالش های مقابله با اخبار جعلی در جهان

چکیده:
طـی سـال های اخیـر، گسـترش رسـانه های اجتماعـی فرآینـد ارتبـاط افـراد بـا یکدیگـر 
را تـا حـدود زیـادی تسـهیل کـرده اسـت. کاربـران رسـانه های اجتماعـی اطالعـات را بـه 
اشـتراک می گذارنـد، بـا سـایرین ارتبـاط می گیرنـد و در خصـوص رویدادهـای ترند شـده 
در ایـن فضـا بحـث و تبـادل نظـر می کنند. بـا این حـال، بسـیاری از اطالعاتی کـه اخیراً در 
ایـن فضـا منتشـر شـده، مشـکوک بـه نظر می رسـند و حتـی برخـی از آن ها به قصـد فریب 
سـایرین تولیـد می شـوند، ایـن محتواهـا غالبـًا »اخبـار جعلـی« نامیـده می شـوند. گسـترش 
ایـن پدیـده ظرفیـت ایجـاد مشـکالت جـدی و مهمـی را بـرای جوامـع دارد و اثـر آن بـر 
رویدادهایـی چـون انتخابـات 2016 آمریـکا، برگزیت، انتخابـات 2017 فرانسـه، 2019 هند 
و... نگرانی هایـی را در پـی داشـته و منجـر به اتخاذ رویکردهای مقابله ای با آن شـده اسـت. 
در ایـن مقالـه بـه بررسـی رویکردهـا و چالش هـای مقابلـه بـا این پدیـده در سراسـر جهان 
می پردازیـم. بررسـی های مـا نشـان می دهـد دولت هـا اقـدام بـه وضـع قوانین و مقـررات و 
پاسـخگو سـاختن پلتفرم هـای آنالیـن کرده انـد، پلتفرم هـای رسـانه های اجتماعـی اقـدام به 
تعبیـه الگوریتم هـای تشـخیص خـودکار، فیلتـر محتوای مضر، تشـخیص شـبکه انتشـار این 
محتواهـا، شناسـایی و حـذف ربات ها و حسـاب های کاربری جعلی کرده اند و سـازمان های 
برودکسـت نیـز با توجـه به جایگاه مناسبشـان در سـبد مصرف رسـانه ای شـهروندان جهان 
بـه دو روش، امـکان مقابلـه بـا اخبـار جعلـی را دارند نخسـت از طریق ارائه اخبـار صحیح، 
دقیـق و قابل اعتمـاد و دوم از طریـق رد خبـر جعلـی و آگاه سـازی عمـوم نسـبت بـه آن ها. 

تاریخ دریافت: 1398/09/15  تاریخ انتشار: 1399/02/13

واژه های کلیدی:
اخبار جعلی، راستی آزمایی، رسانه های اجتماعی، پساحقیقت، شخصی سازی اطالعات 



34 | دانش آینده پژوهی رسانه ::: دوره اول، شماره 1 ::: بهار 1399

مقدمه
ــه واســطه گســترش اینترنــت تلفــن همــراه و ظهــور »رســانه های  »خبــر جعلــی«1 ب
اجتماعــی«2 کــه ابــزار مؤثــری بــرای اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی هســتند، به ســرعت 
ــیاری  ــف بس ــر، تعاری ــال حاض ــت. در ح ــترش یافته اس ــف گس ــورهای مختل در کش
ــر  ــل ب ــور کام ــد به ط ــه ای نمی توان ــه حرف ــا جامع ــود دارد، ام ــی وج ــر جعل از خب
روی یــک تعریــف واحــد توافــق داشــته باشــد، موضوعــی کــه تشــخیص خبــر جعلــی 
ــد  ــن آوری اطالعــات مانن ــزرگ ف ــرده اســت. بســیاری از شــرکت های ب را دشــوار ک
گــوگل و فیس بــوک، درحال توســعه الگوریتم هــای خــود بــرای محافظــت از مــردم در 
مقابــل تحریــف اطالعاتــی و خبــر جعلــی هســتند. درعین حــال، فقــدان یــک رویکــرد 
ــن مســئله از  ــود راه حــل ای ــث می ش ــی باع ــر جعل ــت خب ــرای درک ماهی مشــترک ب
ــان و  ــت کارشناس ــد جدی ــکل نیازمن ــن مش ــود. ای ــن ش ــی غیرممک ــر ایدئولوژیک نظ

ــف اســت.  ــای مختل دانشــمندان متخصــص از زمینه ه
در ســال 2016، یــک واکنــش عمومــی بــزرگ بــر اســاس ایــن فــرض وجــود داشــت 
ــده  ــت جمهوری ایاالت متح ــات ریاس ــه انتخاب ــر نتیج ــدت ب ــی به ش ــر جعل ــه خب ک
تأثیــر گذاشــته اســت )گردیچــاک، ترتیاکــوف، ژاک3، 2018(. اوج ماجــرا مربــوط بــه 
اثرگــذاری شــرکتی بــه نــام »کمبریــج آنالیتیــکا«4 بــر رفتــار رأی دهنــدگان آمریکایــی 
در ســال 2016 بــود. »کریســتوفر وایلــی«5، از کارکنــان ارشــد ســابق کمبریــج آنالیتیــکا 
در مصاحبــه ای بــا »گاردیــن«6 فــاش کــرد کــه چگونــه ایــن شــرکت اطالعــات مربــوط 
بــه میلیون هــا کاربــر فیســبوک را بــرای اســتفاده در کارزار انتخاباتــی دونالــد ترامــپ 
ــگاه  ــگر دانش ــوگان«7، پژوهش ــاندر ک ــی، »الکس ــه وایل ــه گفت ــود. ب ــرده ب ــع ک جم
ــدارد( در ســال 2014  ــکا ن ــج آنالیتی ــا کمبری ــج ارتباطــی ب ــج، )دانشــگاه کمبری کمبری
یــک تســت شــخصیت فیســبوکی ســاخته بــود کــه اطالعــات کاربــر شــرکت کننده در 
تســت را بــه همــراه اطالعــات شــبکه دوســتانش پــردازش می کــرد. کــوگان اطالعــات 
ــا  ــد ب ــی می گوی ــت. وایل ــکا گذاش ــج آنالیتی ــار کمبری ــخصیتی را در اختی ــت ش تس
شــرکت 270 هــزار نفــر در تســت شــخصیت، اطالعــات 50 میلیــون نفــر، عمدتــًا در 
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ــن داده کاوی  ــه فیســبوک متوجــه ای ــا وجــود آن ک ــود. ب ــردآوری شــده ب ــکا، گ آمری
عظیــم و گــردآوری کم ســابقه اطالعــات کاربــران شــده بــود، مدت هــا اقدامــی بــرای 
ــا و  ــه داده ه ــکا ب ــج  آنالیتی ــی کمبری ــت دسترس ــران، محدودی ــه کارب ــانی ب اطالع رس
ــج  ــه وایلــی، کمبری ــه گفت ــودی داده هــا از طــرف آن شــرکت نکــرد. ب ــان از ناب اطمین
ــی  ــتراتژی تبلیغات ــده اس ــردآوری ش ــیع گ ــات وس ــتفاده از اطالع ــا اس ــکا ب آنالیتی
ــای  ــردد در ایالت ه ــخاص م ــایی اش ــا شناس ــرد و ب ــی ک ــپ را طراح ــد ترام دونال
سرنوشت ســاز، در تبلیغــات انتخاباتــی، همان هــا را بــا توجــه بــه ویژگی هــای 
ــد  ــی می گوی ــت. وایل ــدف گرف ــان ه ــورد نظرش ــای سیاســی م شــخصی و اولویت ه
کمبریــج آنالیتیــکا تنهــا داده پژوهــی نمی کــرد، بلکــه تیمــی از روانشناســان، طراحــان 
ــس از  ــه پ ــگاران و نویســندگان داشــت ک ــان، فیلمســازان، روزنامه ن ــک، عکاس گرافی
ــه می توانســت  ــد ک ــد می کردن ــوا را تولی ــی از محت شناســایی مخاطــب هــدف، انبوه
ایــن مخاطــب را در جهــت مــورد نظــر تحــت تاثیــر قــرار دهــد و ایــن محتــوا را بدون 
ــد. او  ــر می کردن ــد منتش ــته باش ــپ داش ــات ترام ــا تبلیغ ــی ب ــر ارتباط ــه در ظاه آنک
کمبریــج آنالیتیــکا را متهــم می کنــد کــه بــرای جلــب رأی دهنــدگان احتمالــی دونالــد 
ترامــپ از جملــه آن هــا را بــا انبــوه »اخبــار جعلــی« هــدف می گرفتــه اســت )ســودایی، 
1397(. ایــن شــرکت مشــاور داده کاوی و تحلیــل داده ای کــه مدعــی مهندســی پیروزی 
غیرمنتظــره دونالــد ترامــپ بــود، پــس از رســوایی و افشــاگری رســانه ها در بیانیــه ای 

ــرد )انتخــاب، 1397(. ــی خــود را اعــالم ک ــا و تعطیل ــف رســمی فعالیت ه توق
ایــن فضــای بغرنــج انســانی، اجتماعــی، فرهنگــی، اخالقــی و رســانه ای حاکــم بــر 
جوامــع بشــری، منجــر بــه شــکل گیــری دورانــی بــه نــام »پســا حقیقــت«1 شــده اســت 
)نرمــان2، 2016(، پســا حقیقــت »مربــوط بــه شــرایطی اســت کــه حقایــق عینــی تأثیــر 
کمتــری نســبت بــه احساســات و باورهــای شــخصی در شــکل گیری افــکار عمومــی 
ــی از فلســفه  ــکاکیت ناش ــر ش ــی ب ــت، مبتن ــا حقیق ــمنت3، 2014(. پس ــد« )روس دارن
ــت و  ــون صداق ــان همچ ــتی انس ــی هم زیس ــول اساس ــدرن، اص ــت م ــه پس و اندیش
راســت گویی را از اســاس تحریــف کــرده و شــرایطی را ایجــاد می کنــد کــه طــی آن 
ــراض شــخصی و گروهی شــان را  ــع و اغ ــت، مناف ــف حقیق ــا تحری ــرض ب ــراد مغ اف
دنبــال  کننــد. از آن جــا کــه اطــالع و آگاهــی از رویدادهــای جهــان پیرامــون کــه در 
ــی در  ــرای زندگ ــان ها ب ــی انس ــای اساس ــی از نیازه ــود یک ــه می ش ــر ارائ ــب خب قال
ــه  ــتری عرض ــات بیش ــدداً توضیح ــتی، مج ــه سیاس ــن مقال ــی همی ــای آت ــم، در بخش ه ــم و مبه ــن واژه مه ــاره ای 1 درب
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ایــن دنیــای مــدرن اســت و راســتی اطالعــات موجــود در یــک خبــر اســت کــه بــدان 
ــور  ــد، ظه ــزوم همدیگرن ــت الزم و مل ــر و حقیق ــی خب ــه نوع ــد و ب ــار می بخش اعتب
ــوان گفــت  ــش مواجــه کــرده اســت و می ت ــا چال ــی مفهــوم حقیقــت را ب ــر جعل خب
ــه دوران پســاحقیقت  ــرای گــذار از دوران حقیقــت ب ــی اساســی ب ــی عامل ــر جعل خب
ــت گویی و  ــت، راس ــون صداق ــانی همچ ــع انس ــی جوام ــم اساس ــالل مفاهی و اضمح

حقیقــت شــده اســت.
ــه اتخــاذ  ــف منجــر ب ــای ایجادشــده در کشــورهای مختل ــن شــرایط نگرانی ه در ای
ــا، رســانه های رســمی،  ــده توســط دولت ه ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ســازوکارهایی ب
پلتفرم هــای آنالیــن و ســایر نهادهــای مرتبــط شــده اســت. در ایــن مقالــه بــه بررســی 
رویکردهــای مقابلــه ای بــا ایــن پدیــده و ســپس چالش هــای مقابلــه بــا آن می پردازیــم.
ایــن مقالــه از چنــد بخــش تشــکیل شــده اســت؛ ابتــدا مــروری بــر پیشــینه پژوهــش 
ــی و  ــای فارس ــه زبان ه ــه ب ــوزه، ک ــن ح ــا ای ــط ب ــار مرتب ــرد و آث ــورت می گی ص
ــر  ــتی خب ــه چیس ــش دوم، ب ــود. در بخ ــی می ش ــده اند، بررس ــته ش ــی نگاش انگلیس
ــوم،  ــش س ــپس در بخ ــود و س ــه می ش ــای آن پرداخت ــداف و پیامده ــی و اه جعل
ــی توســط پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی،  ــار جعل ــا اخب ــه ای ب رویکردهــای مقابل
دولت هــا و ســازمان های برودکســت از جملــه ســازمان صداوســیما را مــورد بررســی 
قــرار می دهیــم. در بخــش چهــارم بــه چالش هــای مقابلــه بــا اخبــار جعلــی و ارتبــاط 
آن بــا مفاهیمــی چــون آزادی بیــان و حــق دسترســی بــه اطالعــات آزاد می پردازیــم و 

ــود.  ــه می ش ــا پرداخت ــه راهکاره ــری و ارائ ــه نتیجه گی ــز ب ــی نی در بخــش نهای

پیشینه پژوهش
ســلطانی فر، ســلیمی و فلســفی )1396( در مقالــه »خبــر جعلــی و مهارت هــای 
ــار  ــرح چه ــا ط ــت ب ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــانه ب ــه رس ــه در فصلنام ــا آن« ک ــه ب مقابل
ــد و منتشــر  ــی تولی ــر جعل ــی چیســت؟، چــرا خب ــر جعل ــی شــامل خب پرســش اصل
ــی  ــه مهارت های ــرد؟ چ ــایی ک ــی را شناس ــر جعل ــوان خب ــه می ت ــود؟، چگون می ش
ــه  ــر دو نظری ــود را ب ــری خ ــه نظ ــود دارد؟ تکی ــی وج ــر جعل ــا خب ــه ب ــرای مقابل ب
ــی از  ــر، یک ــن اث ــد. پژوهشــگران ای ــرار داده ان ــه« ق ــه توطئ ــی« و »نظری ــگ روان »جن
مؤثرتریــن شــیوه های مقابلــه بــا خبــر جعلــی را توســعه آمــوزش ســوادهایی ازجملــه 

ــد. ــان می دانن ــه  مخاطب ــی ب ــری و اطالعات ــری، بص ــانه ای، خب ــوادهای رس س
آزادی )1398( در رســاله کارشناســی ارشــد خــود بــا موضــوع »راهکارهــای مقابلــه با 
خبــر جعلــی بــرای معاونــت سیاســی صداوســیما« ضمــن تبییــن اصطــالح خبــر جعلی 
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و دالیــل مصــرف و بازنشــر آن توســط کاربــران، 5 مرحلــه اقدامــات پیشــگیرانه، پایش، 
ــرای مقابلــه معاونــت سیاســی ســازمان  ــه و دانــش را ب تصمیــم، اقــدام و ثبــت تجرب

صداوســیما بــا خبرهــای جعلــی فراگیــر در فضــای مجــازی ارائــه داده اســت. 
ــا  ــاد در پس ــی: اعتق ــر جعل ــوان »خب ــا عن ــه ای ب ــن«1 )2018( در مقال ــک روچلی »نی
حقیقــت«2 کــه در »دانشــگاه بریتیــش کلمبیــای کانــادا«3 انجــام شــده نشــان می دهــد که 
در دوران پســا حقیقــت، اعتقــادات و احساســات شــخصی جایگزیــن حقایق و شــواهد 
شــده و ماهیــت خبــر و آنچــه مــردم قبــول می کننــد بــه ســمت مباحــث اعتقــادی و 
احساســی غــش می کنــد. وی وجــود سیســتم های »پــاداش بــه ازای کلیــک«4 کــه طــی 
آن بــه ازای افزایــش تعــداد بازدیــد مطالــب بــه مؤلفــان پــول پرداخــت می شــود را از 
جملــه مســیرهای اصلــی بــرای گســترش خبرهــای جعلــی و مــوارد مشــابه می دانــد.
ــام  ــا ن ــود ب ــر خ ــرودت«5 )2019( در اث ــواتو اک ــرگ و ش ــچ، بب ــدت، فریچلی »کوان
ــگاری«6  ــه ن ــات روزنام ــی مطالع ــن الملل ــارف بی ــره المع ــه در »دای ــی« ک ــر جعل »خب
ــده  ــاالت متح ــات 2016 ای ــه انتخاب ــوط ب ــی را مرب ــر جعل ــج خب ــده تروی ــر ش منتش
می داننــد، آن هــا قائلنــد اســتفاده تورم گونــه از ایــن اصطــالح، تعریــف آن را مبهــم و 
دشــوار ســاخته  اســت تــا جایــی کــه از آن بــرای تاختــن بــه رســانه های رســمی تــا 
تشــریح طیفــی از واژگان و اصطالحــات نظیــر »اطالعــات غلــط«7، »اطالعــات گمــراه 
ــف  ــه تعری ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــود. آنه ــتفاده می ش ــدا«9 و... اس ــده«8، »پروپاگان کنن
روشــنی از خبــر جعلــی ارائــه نشــده و هــر کــدام از تعاریــف شــامل ابعــادی از ایــن 

ــه دارد. ــر روی آن ادام ــات ب ــن رو تحقیق اصطــالح هســتند و از همی
ــا نگرانــی واقعــی  ــه »خبــر جعلــی، تــرس کاذب ی ــال«10 )2017( در مقال »مــک گون
اســت؟«11 کــه در »فصلنامــه حقــوق بشــر هلنــد«12 منتشــر شــده تــالش کــرده اســت 
ــال  ــد. مک گون ــه ده ــی« ارائ ــر جعل ــه از »خب ــوس و واقع بینان ــی ملم ــک بررس ــا ی ت
1 Nick Rochlin
2 Fake news: Belief in Post-truth
3 University of British Columbia, Canada
4 Clicks-as-Reward
5 Thorsten Quandt, Lena Frischlich, Svenja Boberg & Tim Schatto‐Eckrodt
6 The international encyclopedia of Journalism Studies
7 Misinformation
8 Disinformation
9 Propaganda
10 McGonagle
11 Fake news False fears or Real concerns
12 Netherlands Quarterly of Human Rights
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ــد و  ــت« می دان ــا حقیق ــود دوران »پس ــی« را مول ــر جعل ــی، »خب ــر نمونه های ــا ذک ب
مطــرح می کنــد کــه ایــن پدیــده بــه علــت تأثیــرات مخــرب بــر پیامدهــای انتخابــات 
ــم اســت. وی  ــع، مته ــک در جوام ــای دموکراتی ــرای شکســتن بحث ه ــدم و ب و رفران
ــرای ســازمان های  ــی« ب ــر جعل ــه کــه جــای تأمــل اســت کــه »خب ــن نکت ــا ذکــر ای ب
رســانه ها،  بازیگــران  و  رســانه ها  سیاســت مداران،  و  قانون گــذاران  بین المللــی، 
ــی  ــه بررس ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــده ای ب ــکلی عم ــگاه ها، مش ــی و دانش ــه مدن جامع
ــه اســت.  ــر جعلــی« پرداخت دیدگاه هــای تاریخــی و معاصــر در مــورد اصطــالح »خب
»الزر، بائــوم، گرینبــرگ، فریدلنــد، ژوزپ و ماتســون«1 )2017( در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــا خبــر جعلــی: دســتور کار تحقیــق و اقــدام«2 در مرکــز سیاســت پژوهــی  »مبــارزه ب
ــا اشــاره بــه آســیب پذیری جوامــع دموکراتیــک در  دانشــگاه هــاروارد منتشــر شــده ب
برابــر »خبــر جعلــی« و ناتوانــی مــردم در مقابلــه صحیــح بــا آن، رســانه های اجتماعــی 
را بســتری امــن و ســازگار بــرای اشــاعه خبــر جعلــی می داننــد. آن هــا چهــار راه حــل 
را بــرای مقابلــه بــه خبــر جعلــی ارائــه داده انــد: الــف. ارائــه ایــن بازخــورد بــه کاربران 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــند )ب ــی باش ــت جعل ــن اس ــاص ممک ــای خ ــی از خبره ــه برخ ک
ــراد را  ــط آن اف ــی توس ــر جعل ــتن خب ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــل به طورکل ــن راه ح ای
ــت  ــی صح ــرای بررس ــک ب ــازگار ایدئولوژی ــع س ــه مناب ــد(؛ ب. ارائ ــش می ده کاه
ــای  ــا و الگوریتم ه ــط ربات ه ــه توس ــی ک ــایی اطالعات ــده؛ ج. شناس ــار منتشرش اخب
ــایی  ــوند؛ د. شناس ــه می ش ــی به کارگرفت ــر جعل ــازندگان خب ــط س ــده توس تنظیم ش

ــا توســط سیســتم عامل ها. ــا آن ه ــه ب ــی و مقابل ــر جعل ــه انتشــار خب ــع چندگان مناب

مفهوم شناسی
تعریف خبر جعلی

ســؤال در مــورد چیســتی خبــر جعلــی منجــر بــه پرســش در خصــوص ماهیــت خبــر 
ــزارش  ــت از گ ــده اس ــی تعریف ش ــکال مختلف ــه اش ــر ب ــود. خب ــز می ش ــی نی واقع
ــردم اثرگــذار  ــر م ــزان قابل توجهــی ب ــه می ــه ب ــب ک ــازه، مهــم و جال ــداد ت ــک روی ی
ــون3،  ــوع )ریچاردس ــوع و نامطب ــای مطب ــک از پدیده ه ــزارش دراماتی ــا گ ــت ت اس
ــه ای  ــود، زمین ــده می ش ــگاری دی ــی روزنامه ن ــوان خروج ــب به عن ــر اغل 2006(.خب
اســت کــه انتظــار مــی رود اطالعــات »مســتقل، قابل اعتمــاد، دقیــق و جامــع« عرضــه 
ــوواچ و  ــد )ک ــد می آی ــه ای پدی ــول حرف ــت اص ــا رعای ــانه ب ــک رس ــدرت ی ــد. ق کن
1 Laze, Baum, Grinberg, Friedland, Joseph & Mattsson
2 Combating Fake news: An agenda for research and action
3 Richardson
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ــم آوردن  ــگاری، فراه ــه روزنامه ن ــدف اولی ــه ه ــنتیل1، 2007: 11(. ازآنجایی ک روس
اخبــار و اطالعــات بــرای شــهروندان اســت انتظــار مــی رود کــه باالتــر از هــر چیــزی 
بــه صحــت اطالعــات ارائــه شــده توجــه کننــد )کــوواچ و روســنتیل، 2007: 17(. یــک 
عنصــر مرکــزی در تعریــف حرفــه روزنامه نــگاری، پیــروی از اســتانداردهای خاصــی 
از قبیــل بی طرفــی و دقــت اســت. بنابرایــن روزنامه نــگاران دارای جایگاهــی اثرگــذار 
ــد  ــه می دهن ــه ارائ ــد مشــروعیت گزارشــی ک ــال قادرن ــع هســتند. به عنوان مث در جوام

ــداک و دیگــران، 2018(. ــد )سادســون، 2003؛ تان را تقویــت کنن
درعین حــال، خبــر به صــورت اجتماعــی برســاخته می شــود و روزنامه نــگاران 
اغلــب قضــاوت ذهنــی خــود را در قســمتی از متــن خبــر اعمــال می کننــد یــا بخشــی 
از قســمت های خبــر را نادیــده می گیرنــد )هرمــن و چامســکی، 2002(. خبــر 
ــه از  ــت، 1950( بلک ــگاران )وای ــخصی روزنامه ن ــلیقه ش ــال س ــوی اعم ــا از س نه تنه
ــان و تبلیغــات نیــز دچــار آســیب  ــی نظیــر دولت هــا، مخاطب ســمت فشــارهای بیرون
می شــوند )شــوئماکر و ریــس، 2013(. خبــر همچنیــن یــک محصــول منحصربه فــرد 
ــه  ــر ب ــان آن خب ــًا مخاطب ــود، متعاقب ــه می ش ــان فروخت ــه مخاطب ــه ب اســت، درحالی ک
ــات  ــر شــامل اطالع ــه خب ــی رود ک ــه می شــوند. بااین حــال، انتظــار م ناشــران فروخت
دقیــق و واقعــی باشــد. یــک نظرســنجی مهــم در خصــوص روزنامه نــگاران آمریکایــی 
ــش  ــات نق ــزارش واقعی ــه در گ ــرادی ک ــوان اف ــگاران به عن ــه روزنامه ن ــان داد ک نش
ــد  ــر« می کردن ــاختن خب ــه »س ــدام ب ــا اق ــزارش رویداده ــای گ ــد، به ج ــی دارن مهم
ــی نیســت )سادســون، 1989: 263(، به طــور  ــر جعل ــد خب ــای تولی ــه معن ــن ب ــه ای البت
مرســوم، روزنامه نــگاران و ناشــران خبــری بــر اســاس سیاســت های رســانه ای خــود، 
زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی محــل فعالیــت و فشــارهای درون ســازمانی 
و برون ســازمانی، برخــی از خبرهــا را برجســته و برخــی را به طورکلــی نادیــده 
می گیرنــد، تفاســیر رســانه های مختلــف از یــک خبــر واحــد نیــز بــر همیــن اســاس 

متفــاوت اســت. 
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد اگــر خبــر، گزارشــی از یــک رویــداد واقعــی اســت 
)کشــنر، 2005( پــس خبــر جعلــی چــه مفهومــی دارد؟ خبــر طبــق قاعــده بــر صحــت 
اســتوار اســت، ازایــن رو واژه »خبــر جعلــی« یــک تناقــض و یــا »اکســیمورون«2 اســت 
ــی«،  ــد »کپ ــی مانن ــا واژه های ــب ب ــی« اغل ــه »جعل ــران، 2018(. کلم ــداک و دیگ )تان
ــت  ــگ لغ ــی، 2016(. فرهن ــود )مکاچ ــا می ش ــار« جا به ج ــل اعتب ــی« و »غیرقاب »تقلب

1 Kovach & Rosenstiel
2 Oxymoron
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ــد  ــا می کن ــی«1 معن ــاختگی و تقلب ــی؛ س ــه »غیرواقع ــی« را ب ــت »جعل ــفورد لغ آکس
)لغــت نامــه آکســفورد2، 2019(. یکــی از آخریــن پژوهش هــا، تعریــف خبــر جعلــی 
ــدی و  ــور عم ــه به ط ــری ک ــذب و تحقیق پذی ــر ک ــد: »خب ــه می ده ــه ارائ را این گون
ــو3، 2017: 212(.  ــکات و گنتزک ــد می شــود« )آل ــده تولی ــرای گمــراه ســاختن خوانن ب
در واقــع خبــر جعلــی زیــر روکشــی از مشــروعیت پنهــان می شــود، یعنــی در تــالش 
ــا  ــز ب ــگال« )2017( نی ــک گون ــود. »م ــر ش ــی ظاه ــر واقع ــوان خب ــا به عن ــت ت اس
ــه تعریــف می کنــد: »خبــر جعلــی  ــه گــزاره یادشــده خبــر جعلــی را این گون اشــاره ب
اطالعاتــی اســت کــه باهــدف فریــب دادن و گمــراه کــردن دیگــران تولیــد و منتشــر 
ــان  ــه مخاطب ــی را ب ــای غلط ــا باوره ــت ت ــی آن اس ــات در پ ــن اطالع ــود، ای می ش
عرضــه کنــد و یــا در باورهــای درســت قبلــی آنــان تردیــد ایجــاد کنــد. ایــن اطالعــات 

ــوند«. ــده می ش ــی دی ــر واقع ــب خب ــده در قال گمراه کنن
ــه در  ــد ک ــی می دان ــای غلط ــات و گزاره ه ــی را اطالع ــر جعل آزادی )1398( خب
ــًا  ــه صــورت سازمان دهی شــده غالب ــران ب ــب کارب ــرای فری ــر واقعــی و ب پوشــش خب

ــود. ــر می ش ــد و منتش ــمی تولی ــانه های غیررس در رس

اهداف تولید اخبار جعلی
ــی و ب.  ــداف  مال ــف. اه ــود: ال ــر می ش ــی منتش ــدف اصل ــا دو ه ــی ب ــر جعل خب
ــرای  ــر جعلــی، ایــن خبرهــا را ب ــدگان خب اهــداف سیاســی و ایدئولوژیــک. تولیدکنن
ــد  ــه دارن ــا عالق ــه آنه ــه ب ــرادی ک ــت از اف ــا حمای ــود ی ــداف خــاص خ ــج اه تروی
ــراه  ــران هم ــردن دیگ ــار ک ــا بی اعتب ــوع ب ــن موض ــم ای ــًا ه ــد غالب ــج می کنن تروی
ــاختن  ــار س ــی بی اعتب ــای جعل ــری خبره ــداف به کارگی ــر از اه ــی دیگ ــت، یک اس
 .)138  :2018 دیگــران،  و  )تانــداک  اســت  رســمی  ســازمان های  گزارش هــای 
ــه  ــادر ب ــد امنیــت کشــورها و روان عمومــی جامعــه ق ــر تهدی ــر جعلــی عــالوه ب خب
ــی از  ــیاه نمای ــی، س ــای انتخابات ــدی نظام ه ــت و کارآم ــن موضوعی ــره انداخت مخاط
ــه  ــای جامع ــج اعض ــی و تهیی ــای سیاس ــدی نظام ه ــای ناکارآم ــور، الق ــت کش وضعی
ــب  ــی، تخری ــر جعل ــای خب ــر کارکرده ــت. از دیگ ــی اس ــی های خیابان ــه اردوکش ب
شــخصیت ها و چهره هــای برجســته باهــدف ایجــاد شــکاف بیــن مــردم و مســئوالن 
ــت،  ــی اس ــای سیاس ــق نظام ه ــای موث ــران و چهره ه ــه مدی ــادی ب ــد بی اعتم و تولی

ــد.  ــخصیت« نامی ــرور ش ــوان »ت ــروژه را می ت ــن پ ای
1 Not genuine; Imitation or Counterfeit
2 Oxford Dictionary
3 Allcott & Gentzkow
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ــی  ــت. در بعض ــی نیس ــد سیاس ــًا مقاص ــی صرف ــر جعل ــد خب ــزه تولی ــدف و انگی ه
مــوارد می تــوان آن را بــه دالیــل مالــی توســعه داد، یعنــی بــرای جــذب کلیک هایــی 
ــدزا هســتند)تانداک و دیگــران، 2018(.  ــدگان درآم ــرای تبلیغ کنن ــه خــود ب ــه به نوب ک
ــا  ــی ب ــان مقدون ــی از جوان ــکا، برخ ــر 2016 آمری ــات اخی ــال در انتخاب به عنوان مث
ــی  ــر جعل ــد خب ــی از تولی ــرای درآمدزای ــنس«1، ب ــوگل ادس ــی »گ ــتفاده از ویژگ اس
ــاری  ــی، اعتب ــر جعل ــر خب ــران ب ــک کارب ــا کلی ــه ب ــد. بدین صــورت ک ــتفاده کردن اس
ــی  ــذا در بعض ــابرامانیان2017،2(. ل ــد )س ــل می ش ــنده منتق ــی نویس ــاب بانک به حس
ــی  ــای سیاس ــًا انگیزه ه ــد، صرف ــد می کنن ــی را تولی ــر جعل ــه خب ــرادی ک ــوارد، اف م
ــک  ــه ی ــر چ ــن ه ــت. بنابرای ــم اس ــان مه ــئله برایش ــن مس ــی ای ــاد مال ــد و ابع ندارن
مطلــب بتوانــد بیش تــر موردتوجــه مخاطــب قــرار بگیــرد یــا بــه اصطــالح »وایــرال«3 

ــردد. ــده آن می گ ــب تولیدکنن ــتری نصی ــد بیش ــود، درآم ش

آثار اخبار جعلی بر جوامع
خبــر جعلــی ازآن  جهــت کــه قــادر اســت آگاهــی مخاطبــان را تغییــر دهد به چالشــی 
بــرای جوامــع تبدیل شــده اســت، خبــر جعلــی می توانــد اعتمــاد را خدشــه دار ســازد 
)تســافتی، تاکاچینســکی و پــری، 2009(4، درک افــراد از دیگــران را شــکل دهــد )لــی5، 
2014( و بــر اخبــار جــدی و بحث هــای سیاســی تأثیــر بگــذارد )الندرویــل، هالبــرت 
ــار در  ــه اخب ــت ک ــت اس ــت دارای اهمی ــوع ازآن جه ــن موض ــاره6، 2010(. ای و الم
ــع  ــار، منب ــر اخب ــد، به عبارت دیگ ــا می کن ــژه ای را ایف ــش وی ــک نق ــع دموکراتی جوام
ــق در مــورد پدیده هــای سیاســی و اجتماعــی اســت  ــدی دریافــت اطالعــات دقی کلی
ــع آن  ــه تب ــی و ب ــکار عموم ــی و شــکل گیری اف ــانی عموم ــد اطالع رس ــه فرآین ــه ب ک
ــد. حــال اگــر  ــده کمــک می کن ــه و فای ــر اســاس نظــام هزین ــی ب انتخاب هــای عموم
ایــن اخبــار، جعلــی باشــد مباحــث عمومــی و دموکراتیــک از منبــع دچــار اختــالل و 
انحــراف می شــود )مــک گونــال7، 2017(. بــه عبــارت دیگــر خبــر جعلــی، برخــی از 
ــع را  ــد دموکراســی در جوام ــد همچــون تســهیل فرآین ــانه های جدی ــای رس ویژگی ه

1 Google AdSense
2 Subramanian
3 Viral
4 Tsfati, Tukachinsky & Peri
5 Lee
6 Landreville, Holbert & LaMarre
7 McGonagle
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کــه توســط اندیشــمندانی چــون »دیویــد ُهلمــز«1 مطــرح شــده )هولمــس2، 2005( را 
بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت.

افــرادی کــه در معــرض خبــر جعلــی قــرار می گیرنــد، ممکــن اســت آن را واقعی تــر 
از اخبــار مشــروع تلقــی کننــد ازایــن رو مقابلــه بــا آن بســیار پیچیــده و دشــوار اســت. 
ــه اشــتراک گذاشــته  ــر جعلــی هــر دو در رســانه های اجتماعــی ب ــر واقعــی و خب خب
ــود  ــوار ش ــم دش ــن دو از ه ــک ای ــا تفکی ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــوند و ای می ش
ــگاری رســمی  ــر جعلــی ممکــن اســت مشــروعیت روزنامه ن )تامپســون3، 2017(. خب
به ویــژه در محیــط رســانه های اجتماعــی را تضعیــف کنــد. به ویــژه زمانــی کــه منبــع 
واقعــی اطالعــات، اغلــب حــذف یــا حداقــل در فاصلــه دوری دیــده می شــود )کانــگ 
ــان  ــای ســطحی می ــا ایجــاد درگیری ه ــن ب ــی همچنی ــر جعل ــران4، 2011(. خب و دیگ
ــد )کانمــن5،  ــت می کن ــه از تفکــرات ســطحی را تقوی ــب داری متعصبان ــران، جان کارب

.)2011
ــر از  ــزار نف ــنجی از 33 ه ــا نظرس ــه ب ــی ک ــن«6 )2018( در گزارش ــه ادلم »مؤسس
ــًا  ــه تقریب ــت ک ــده اس ــه ش ــت آورده، متوج ــه دس ــان ب ــور جه ــهروندان 28 کش ش
70درصــد از آنهــا نســبت بــه خطــر خبــر جعلــی و تبدیل شــدن آن بــه یــک ســالح 
مخــرب ابــراز نگرانــی کرده انــد. باالتریــن درصــد ایــن نگرانــی در مکزیــک، آرژانتیــن، 
اســپانیا و اندونــزی )80-76 درصــد( و کمتریــن آن در فرانســه، ســوئد و هلنــد )60-
55 درصــد( بــود. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه کشــورهای مختلــف اقداماتــی را 
ــه آلمــان و ســنگاپور  ــه طــوری ک ــد ب ــی در پیش گرفته ان ــر جعل ــا خب ــه ب ــرای مقابل ب
ــن راســتا  ــی هســتند، در همی ــر جعل ــا خب ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــال وضــع قوانین ــه دنب ب
ــرده اســت  ــزرگ اعــالم ک ــی را گناهــی ب ــر جعل ــز انتشــار خب ــاپ فرانســیس«7 نی »پ

ــن8، 2018(. )ادلم

1 David Holmes
2 Holmes
3 Thompson
4 Kang & et al.
5 Kahneman
6 Edelman Institute
7 Pope Francis
8 Edelman
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رویکردهای مقابله  با اخبار جعلی
رویکردهای مقابله  با اخبار جعلی توسط پلتفرم های رسانه های اجتماعی

ــس  ــوص پ ــه خص ــوگل ب ــبوک و گ ــر فیس ــی نظی ــانه های اجتماع ــای رس پلتفرم ه
ــا و  ــان، دولت ه ــار کارشناس ــت فش ــکا تح ــده آمری ــاالت متح ــات 2016 ای از انتخاب
ــاعه  ــد و اش ــرای تولی ــازی ب ــه بسترس ــم ب ــا مته ــد. آن ه ــرار گرفتن ــران ق ــی کارب حت
ــات  ــای انتخاب ــر فض ــذاری ب ــی و اثرگ ــار جعل ــر اخب ــر نظی ــن مض ــات آنالی اطالع
ــوک  ــرگ«1 مؤســس فیس ب ــود کــه »مــارک زاکرب شــدند. حجــم فشــارها در حــدی ب
ــه ســئواالت  ــده شــد و ب ــکا فراخوان ــه مجلــس ســنای آمری ــرای ادای توضیحــات ب ب
ــر2، 2018(. از  نماینــدگان در خصــوص نقــش فیســبوک در انتخابــات پاســخ داد )برن
آن پــس ایــن پلتفرم هــا اقــدام بــه اتخــاذ راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا اخبــار جعلــی 
ــن  ــد. در ای ــانه های تحــت مدیریتشــان کردن ــری مخــرب در رس و حســاب های کارب
ــی  ــزرگ ارتباط ــه توســط دو شــرکت ب ــات صــورت گرفت ــی اقدام ــه بررس بخــش ب

ــم. ــی می پردازی ــار جعل ــا اخب ــه ب ــوگل و فیســبوک در مســیر مقابل ــی گ یعن

اقدامات فیس بوک در مقابله با خبر جعلی 
عــدم دریافــت تصویــر کاملــی از خبرهــا توســط کاربــران مشــکل مهمــی اســت کــه 
ــردن  ــر ک ــی«3 ناشــی از فیلت ــی اطالعات ــی »جدای ــه عبارت ــا وجــود دارد. ب ــن روزه ای
ــاب  ــالح »حب ــت اصط ــی تح ــانه های اجتماع ــت و رس ــای اینترن ــات در فض اطالع
فیلتــر«4 مصــرف خبــر جعلــی را آســان تر و مقابلــه بــا آن را دشــوارتر ســاخته اســت.
ــدوم خــروج  ــت«5 )رفران ــا »برگزی ــف ب ــر مخال ــک کارب ــه ی ــی ک ــال زمان به عنوان مث
ــه  ــاد تغذی ــد، به احتمال زی ــتفاده می کن ــوک اس ــا( از فیس ب ــه اروپ ــا از اتحادی بریتانی
ــه  ــه نگــرش مشــابهی نســبت ب ــتان اوســت ک ــی او حــاوی پســت هایی از دوس اصل
ــه نقطــه نظــرات مخالــف خــود  ــر هیــچ دسترســی ب ــد. بنابرایــن، کارب برگزیــت دارن
ــن  ــی از چنی ــرای رهای ــد. ب ــر می افت ــی گی ــای اطالعات ــی در پیله ه ــدارد و به نوع ن
وضعیتــی، فیس بــوک بســته بــه اینکــه آیــا ایــن خبــر واقعــی اســت یــا نــه، شــروع بــه 
ــوان  ــت ها را به عن ــی پس ــوک برخ ــرد. فیس ب ــری ک ــای خب ــذاری روایت ه عالمت گ

1 Mark Zuckerberg
2 Brenner
3 Informational Separation
4 Filter Bubble
5 Brexit
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ــه  ــایت هایی را ارائ ــتی از وب س ــد و فهرس ــذاری می کن ــه«1 عالمت گ ــورد مناقش »م
می دهــد کــه ایــن اطالعــات را جعلــی می داننــد )کافــکا2، 2017(. »مــارک زاکربــرگ«، 
ــواش3،  ــد )فی ــن می زن ــد تخمی ــک درص ــوک را ی ــاری در فیس ب ــن اخب ــم چنی حج
2016(. عــالوه بــر ایــن، فیس بــوک یــک »سیســتم ایمنــی«4 بــرای محافظــت از خــود 
در مقابــل تهدیــدات ربات هــا ایجــاد کــرده اســت )اســتین، چــن و مانــگاال5، 2011(. 
ایــن شــرکت، تأییــد صحــت اطالعــات منتشرشــده بــر بســترش را بــه پنــج ســازمان 
ــل7، 2016(. »واتســاپ«8  ــرده اســت )ب ــذار ک ــی«6 واگ ــر »راســتی آزمای پیشــرو در ام
ــوک  ــرکت فیس ب ــه ش ــه در زیرمجموع ــان ک ــان جه ــن پیام رس ــوان محبوب تری به عن
ــی را  ــی در فضــای خــود اقدامات ــر جعل ــا انتشــار خب ــه ب ــرای مقابل ــز ب ــرار دارد نی ق
ــرای دیگــران را  ــب ب ــک مطل انجــام داده اســت. واتســاپ تعــداد دفعــات بازنشــر ی
کاهــش داده اســت به طوری کــه هــر نفــر مجــاز اســت یــک پیــام را فقــط بــرای پنــج 
نفــر دیگــر بازنشــر دهــد. ایــن شــرکت همچنیــن یــک کمپیــن تبلیغاتــی آگاه ســازی 
ــاه دو  ــر م ــا، واتســاپ ه ــا گزارش ه ــق ب ــرده اســت. مطاب ــدازی ک ــان راه ان ــه ده زب ب
میلیــون حســاب کاربــری کــه اقــدام بــه ارســال پیام هــای اســپم می کننــد را در ســطح 
ــد واتســاپ،  ــم خصوصــی جدی ــن تنظیمــات حری ــان مســدود می ســازد. همچنی جه
ــد  ــی می توان ــه کس ــد چ ــری کنن ــا تصمیم گی ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــران ای ــه کارب ب
آن هــا را بــه گروه هــا اضافــه کنــد. پیش ازایــن، امــکان اضافــه کــردن کاربــران بــه هــر 
گروهــی و توســط هــر شــخصی آزاد بــود. اخیــراً ایــن شــرکت از یــک پــروژه جدیــد 
ــکان را می دهــد  ــن ام ــران ای ــه کارب ــه ب ــرده ک ــی ک ــت«9 رونمای ــام »چــک پوین ــه ن ب
ــرای  ــا برخــی از زبان هــای محلــی ب ــان انگلیســی و ی ــه زب ــا مطالــب مشــکوک را ب ت
ــب  ــه آن مطل ــه می شــود ک ــران گفت ــه کارب ــت ب ــد. در نهای ــم پشــتیبان ارســال کنن تی
درســت، غلــط، گمراه کننــده و یــا مــورد مناقشــه اســت. اقدامــات مقابلــه ای واتســاپ 
پــس از افزایــش نارضایتی هــا در کشــور هنــد نســبت بــه شــیوع خبــر جعلــی در ایــن 
پیام رســان و نگرانــی از اثرگــذاری خبــر جعلــی منتشرشــده در واتســاپ بــر انتخابــات 

1 Disputed
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3 Fiveash
4 Immune System
5 Stein, Chen & Mangala
6 Fact Checking
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8 Whatsapp
9 Checkpoint



رویکردها و چالش های مقابله با اخبار جعلی در جهان | 45 

ســال 2019 ایــن کشــور کــه نزدیــک بــه 900 میلیــون نفــر مشــارکت کننده دارد اتخــاذ 
شــد )پونیــه1، 2019(. 

در تازه تریــن اقــدام مقابلــه ای بــا اخبــار جعلــی، شــرکت های فیســبوک و »توییتــر«2 
در 20 ســپتامبر 2019، 360 حســاب جعلــی مربــوط بــه حــزب محافظــه کار در اســپانیا 
را پیــش از برگــزاری انتخابــات در ایــن کشــور مســدود کردنــد. طبــق گزارش هــا ، از 
ــرار دادن نظــرات  ــر ق ــع »پیام هــای اســپم«3 و تحــت تأثی ــرای توزی ــن حســاب ها ب ای
ــتای  ــی در راس ــاب های جعل ــن حس ــه ای ــه ک ــر گفت ــد. توییت ــتفاده می ش ــردم اس م
اثرگــذاری بــر احساســات و عواطــف عمومــی فعالیــت می کردنــد )نیــگام4، 2019(. 

ــت  ــا حکوم ــط ب ــی مرتب ــاب جعل ــا حس ــز صده ــری نی ــدام دیگ ــبوک در اق فیس
عربســتان ســعودی را مســدود کــرد. بــه گفتــه ایــن شــرکت، افــراد پشــت پــرده ایــن 
حســاب ها در پوشــش ســازمان های خبــری فعالیــت می کردنــد، حــال آنکــه بــا ایجــاد 
ــن  ــد ای ــلمان ولیعه ــن س ــد ب ــش و محم ــت از ارت ــه حمای ــی، ب شــخصیت های جعل
ــورهای  ــب کش ــه تخری ــن ب ــی همچنی ــاب های جعل ــن حس ــد. ای ــور می پرداختن کش
ــن  ــو بی ــره و ســازمان عف ــی الجزی ــه و قطــر و تضعیــف شــبکه  تلویزیون ــران، ترکی ای
الملــل اقــدام می کردنــد. بــه طــور کلــی ایــن شــرکت، 217 حســاب، 144 صفحــه و 
5 گــروه مرتبــط بــا عربســتان ســعودی را در فیســبوک و 31 حســاب مرتبــط بــا ایــن 
کشــور را در »اینســتاگرام«5 مســدود کــرد. فیســبوک اضافــه کــرده کــه ایــن حســاب ها 
ــه ای کــه یکــی از ایــن صفحــات فیســبوک  ــه گون ــادی داشــتند ب ــال کننــدگان زی دنب
یــک میلیــون و 400 هــزار عضــو داشــته اســت. بــه گفتــه ایــن شــرکت، حســاب های 
جعلــی یــاد شــده قریــب بــه 108 هــزار دالر هزینه تبلیغــات در فیســبوک و اینســتاگرام 

ــگ6، 2019(.  ــد )ون کرده ان

اقدامات گوگل در مقابله با خبر جعلی 
بــه همیــن ترتیــب ســرویس »خبــر گــوگل«7، پــروژه »فکــت متــا«8 را بــرای راســتی 
ــای  ــف و ادعاه ــای مختل ــص خبره ــال باألخ ــانه های دیجیت ــوای رس ــی محت آزمای
1 Ponniah
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ــال 2016  ــن از س ــرویس همچنی ــن س ــت. ای ــرده اس ــدازی ک ــت مداران راه ان سیاس
ــن  ــرد ســپس ای ــا ک ــکا و بریتانی ــا آمری ــط ب ــه عالمت گــذاری خبرهــای مرتب ــدام ب اق
قابلیــت خــود را بــه آلمــان و فرانســه تعمیــم داد و از فوریــه 2017 ایــن ویژگــی در 
مکزیــک، برزیــل و آرژانتیــن نیــز در دســترس اســت )جینگــراس1، 2017(. عــالوه بــر 
ایــن، شــرکت گــوگل اعــالم کــرده کــه مقــررات تبلیغــات و وب ســایت های مرتبــط 
ــان  ــر2، 2017(. کارشناس ــرد )وارن ــد ک ــالح خواه ــانی و اص ــود را به روزرس ــا خ ب
ــد حجــم گســترده  ــد و معتقدن ــی می دانن ــت، انفعال ــن حال ــا را در بهتری ــن تالش ه ای
ــا،  ــی چــون ربات ه ــران مخرب ــایی و حــذف کارب ــط و دشــواری شناس ــات غل اطالع

ــارت3، 2017: 19(.  ــت )بارخ ــرده اس ــر ک ــم اث ــا را ک ــن تالش ه ای

مقابله با خبر جعلی از طریق »راستی آزمایی«
اهمیــت مقابلــه بــا خبــر جعلــی و اطالعــات انحرافــی در ســطح جهــان بــه حــدی 
اســت کــه از ســال 2017، دوم آوریــل هر ســال بــه عنــوان »روز جهانی راســتی آزمایی« 
نــام گــذاری شــده اســت. »راســتی آزمایــی« فرآینــد بررســی صحــت گفته هــا، اخبــار 
ــا اســتفاده از داده هــا و آمــار و اطالعــات معتبــر اســت کــه در ســالیان  و اظهــارات ب
اخیــر در قالــب وب ســایت هایی بــه عنــوان یکــی از روش هــای مؤثــر مقابلــه بــا خبــر 
جعلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن وب ســایت ها بــه بررســی خبرهــای جعلــی 
ــد. بدیــن  ــا اظهارنظرهــای سیاســت مدارن می پردازن منتشرشــده در ســطح جامعــه و ی
صــورت کــه ابتــدا اصــل خبــر جعلــی و یــا اظهارنظــر سیاســت مدار را منتشــر کــرده و 
ســپس بــر اســاس مســتندات و داده هــای واقعــی بــه نقــد و بررســی مطالــب یــاد شــده 
ــه مخاطبــان عرضــه می کننــد.  ــد. در ادامــه روایــت صحیحــی از ماجــرا را ب می پردازن
بــرای درک بهتــر جعلــی بــودن خبــر و یــا اظهــار نظــر منتشــر شــده از برچســب هایی 
ــا شــکلک هایی در  ــل مناقشــه« و ی ــده« و »قاب همچــون »غلــط«، »درســت«، »گمراه کنن

ــود.  ــتفاده می ش ــایت ها اس ــن وب س ای
در همیــن راســتا روزنامــه »واشــنگتن پســت«4 آمریــکا صفحــه ای را بــا نــام »حقیقــت 
 ســنج«5، در وب ســایت اصلــی خــود راه انــدازی کــرده و بــه راســتی آزمایی اظهارنظــر 
چهره هــای سیاســی و بررســی خبــر جعلــی می پــردازد. ایــن وب ســایت در دو ســطح 
1 Gingras
2 Warner
3 Burkhardt
4 The Washington Post
5 Fact Checker
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رایــگان )بــه صــورت یــک ماهــه( و اشــتراکی )بــا دریافــت حــق اشــتراک( فعالیــت 
ــد.  ــه می کن ــن« عرض ــو موش ــن« و »ویدئ ــب »مت ــود را در قال ــوای خ ــد و محت می کن
ــرده  ــتفاده ک ــو«1 اس ــکلک »پینوکی ــان از ش ــر مخاطب ــرای درک بهت ــایت ب ــن وب س ای
اســت. پینوکیــو یــک شــخصیت داســتانی اســت کــه بــه هنــگام دروغ گفتــن دماغــش 
دراز می شــد. هــر چــه تعــداد پینوکیوهــا بیشــتر باشــد خبــر و اظهار نظــر ارائــه شــده 

از واقعیــت دورتــر اســت. 
ــت«2  ــی فک ــک«1 و »پولیت ــت چ ــون »فک ــایت هایی چ ــن وب س ــکا همچنی در آمری
ــد. وب ســایت  ــی و اظهــار نظــر سیاســت مدارن می پردازن ــه بررســی خبرهــای جعل ب
ــوب  ــرگ«2 محس ــی آننب ــت عموم ــز سیاس ــای »مرک ــه از پروژه ه ــک ک ــت چ فک
می شــود عــالوه بــر بررســی خبــر جعلــی و اظهــار نظــر سیاســت مداران، بــه 
ســئواالت کاربــران دربــاره رویدادهــای سیاســی پاســخ می دهــد. وب ســایت پولیتــی 
فکــت نیــز کــه توســط »مؤسســه غیردولتــی پوینتــر«3 هدایــت می شــود، اظهــار نظــر 

مقامــات آمریکایــی را راســتی آزمایی می کنــد. 
عــالوه بــر مــوارد یــاد شــده می تــوان بــه گــروه »حقیقت یــاب بی بی ســی«4، 
ــاره  ــا اش ــاره آفریق ــا«6 در ق ــن آفریق ــا و »بازبی ــل«5 در بریتانی ــات کام ــروه »اطالع گ
ــی  ــاب های اجتماع ــایت ها، حس ــن وب س ــدام از ای ــر ک ــی، 2019(. ه ــرد )بی بی س ک
ــد.  ــدازی کرده ان ــر راه ان خــود را در رســانه های اجتماعــی همچــون فیســبوک و توییت
روزنامــه »گاردیــن«7 نیــز در وب ســایت خــود بــرای تأکیــد بــر تاریــخ انتشــار مطالبــش 
ــل  ــی در ماه هــا و ســال های قب ــه کــرده و اگــر مطلب ــب تعبی ــاالی مطال کادری را در ب
ــک  ــب ی ــال آن مطل ــه طــور مث ــه ب ــد ک ــد می کن ــر تأکی ــه کارب منتشــر شــده باشــد ب
ســال پیش تــر منتشــر شــده اســت. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه در برخــی از مــوارد، 
ــران  ــه کارب ــوان مطالــب روز ب ــه عن ــر توســط مغرضــان ب ــر قدیمی ت خبرهــا و تصاوی

ــود.  ــه می ش عرض
اخیــراً پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی از طریــق برچســب گــذاری بــر محتواهــای 
شــبهه برانگیــز و ناصحیــح بــه خصــوص از ســوی سیاســت مداران در مســیر 
راســتی آزمایی محتواهــای منتشــر شــده بــر بســتر خــود گام بــر می دارنــد.  در 
1 Pinocchio
2 The Annenberg Public Policy Center
3 Poynter Institute
4 BBC Fact Checking
5 Full Fact
6 Africa Check
7 The Guardian
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ــه یکــی از  ــا افــزودن اخطــاری ب ــار ب ــرای نخســتین ب ــر ب همیــن راســتا شــبکه توییت
ــکا، امــکان درستی ســنجی آن را  ــد ترامــپ، رییــس جمهــوری آمری توییت هــای دونال
فراهــم کــرد. ترامــپ روز ســه شــنبه )26 مــه 2020( در توییتــی مدعــی شــد کــه رأی 
ــه تقلــب گســترده منجــر خواهــد شــد. او  پســتی در انتخابــات پیــش روی آمریــکا ب
ــی  ــل و حت ــای رأی جع ــوند، برگه ه ــرقت می ش ــتی س ــای پس ــت: »...صندوق ه نوش
بــه طــور غیرقانونــی چــاپ می شــوند و بــه طــور جعلــی امضــا می شــوند...« توییتــر 
در واکنــش برچســبی بــه توییــت ترامــپ اضافــه کــرده کــه می گویــد »حقایــق مربــوط 
ــه مقــاالت  ــران را ب ــه صــورت پســتی را دریافــت کنیــد.« ایــن لینــک کارب ــه رأی ب ب
خبــری دربــاره ادعــای رئیــس جمهــور آمریــکا هدایــت می کنــد )بی بی ســی، 2020(. 
ــاخته  ــم س ــی را فراه ــن امکان ــه«3 چنی ــت نام ــام »فک ــه ن ــایتی ب ــز، س ــران نی در ای
از  کــرده،  کاری  کار  بــه  آغــاز   1396 اردیبهشــت  در  کــه  »فکت نامــه«  اســت. 
ــاوری اصــل 19«  ــانه ی کارگاه فن ــش و رس ــم پژوه ــام »تی ــا ن ــی دانشــجویی ب گروه
ــا و  ــای مقام ه ــدف آن بررســی گفته ه ــوی کاناداســت و ه مســتقر در دانشــگاه تورنت
ــل و  ــی داخ ــی ایران ــی و اجتماع ــای سیاس ــه طیف ه ــذار هم ــخصیت های تأثیرگ ش
خــارج کشــور اســت. در توضیحــات ایــن وب ســایت آمــده اســت کــه »فکت نامــه 
ــچ حــزب و  ــه هی ــه وابســتگی ای ب ــه بی طرفــی و انصــاف اســت و هیچ گون متعهــد ب
ــرزا« و 6 برچســب »درســت«،  ــن وب ســایت از نشــان »می ــدارد«. ای گــروه سیاســی ن
»نیمــه درســت«، »غیــر قابــل اثبــات«، »گمــراه کننــده«، »نادرســت« و »شــاخ دار« بــرای 
ــه، 1397(.  ــت نام ــد )فک ــتفاده می کن ــب اس ــودن مطال ــی ب ــزان جعل ــان دادن می نش
عــالوه بــر ایــن خبرگــزاری فــارس در حســاب اینســتاگرام خــود بخشــی را بــا عنــوان 
»فالــس نیــوز« راه انــدازی کــرده و اخبارجعلــی منتشــر شــده مربــوط بــه ایــران را بــه 

ــد.   ــی می کن ــه بررس ــورت روزان ص
رویکردهای مقابله  با اخبار جعلی توسط دولت ها

نگرانی هــا در خصــوص اخبــار جعلــی بــه حــدی اســت کــه در 27 ســپتامبر 2019 
در هفتــاد و چهارمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، بیســت کشــور از جملــه 
فرانســه، بریتانیــا و هنــد توافق نامــه ای را بــرای مقابلــه بــا اخبــار جعلــی امضــا کردنــد. 
ــت  ــاد در اینترن ــوع و قابل اعتم ــات مســتقل، متن ــج اطالع ــن کشــورها تروی هــدف ای
ــک در  ــول دموکراتی ــج اص ــی تروی ــق بین دولت ــن تواف ــی ای ــتور کار اصل ــت. دس اس
ــد کــه ترویــج اطالعــات و  عرصــه عمومــی اســت. مســئوالن ایــن کشــورها مدعی ان
اخبــار جعلــی اعتمــاد بــه نهادهــای دموکراتیــک بــه خصــوص در مقطــع انتخابــات را 
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تضعیــف می کنــد )نیــگام1، 2019(. در ایــن بخــش بــه برخــی از آثــار توزیــع اخبــار 
جعلــی در کشــورهای جهــان و اقدامــات مقابلــه ای دولت هــای مربوطــه می پردازیــم.
دولــت روســیه در ســال های گذشــته مقابلــه بــا خبــر جعلــی را در دســتور کار خــود 
قــرار داده اســت. در فوریــه 2017، وزارت امــور خارجــه روســیه شــروع بــه انتشــار 
نمونه هایــی از خبــر جعلــی منتشرشــده توســط رســانه های خارجــی کــرد )زاخــاروا2، 
ــاره  ــود را درب ــم خ ــپ تصمی ــد ترام ــن، در اوت 2017، دونال ــر ای ــالوه ب 2018(. ع
گســترش یافتــن خبــر جعلــی ارائــه داد. او برنامــه خبــری خــود را بــر روی صفحــه 
فیس بــوک خــود بــا عنــوان »اخبــار واقعــی«3 بــرای ارســال اطالعــات قابل اعتمــاد در 

ایــن شــبکه اجتماعــی راه انــدازی کــرد )کوئرنــر4، 2017(.
ــی  ــر جعل ــه خب ــی را در زمین ــاوره عموم ــال 2017 مش ــا«5 در س ــیون اروپ »کمیس
ــای  ــگاهیان، پلتفرم ه ــامل دانش ــاال ش ــطح ب ــص س ــروه متخص ــک گ ــرد و ی ــاز ک آغ
رســانه اجتماعــی، ســازمان های خبــری، پژوهشــگران و مقامــات دولتــی تشــکیل داد 
ــا و  ــی انجمن ه ــیون بین الملل ــن، »فدراس ــر ای ــالوه ب ــا، 2017(. ع ــیون اروپ )کمیس
ــن  ــرد. ای ــر ک ــی منتش ــر جعل ــورد خب ــتورالعملی را در م ــداری«6 دس ــات کتاب مؤسس
دســتورالعمل شــامل هشــت راهــکار مقابلــه اســت و عبارت انــد از: 1. بررســی منبــع 
ــات  ــت، و اطالع ــی، مأموری ــایت اصل ــی وب س ــه بررس ــر، ب ــر خب ــالوه ب ــی )ع اصل
تمــاس آن بپردازیــد( 2. خوانــدن خبــر و فراتــر از آن )گاه هــدف از عناویــن 
ــت؟( 3.  ــاره چیس ــر درب ــت. کل خب ــای شماس ــداد کلیک ه ــش تع ــده، افزای تکان دهن
بررســی نــام نویســنده )جســتجوی ســریعی بــر نــام نویســنده انجــام دهیــد. آیــا فــرد 
ــم دارد؟  ــده ه ــع تأییدکنن ــر، منب ــت؟( 4. خب ــی اس ــا واقع ــت؟ آی ــی اس قابل اطمینان
ــد  ــر را تأیی ــًا خب ــات ارائه شــده واقع ــا اطالع ــد. آی ــک کنی ــا کلی ــر روی آن پیونده )ب
ــا  ــن معن ــه ای ــی ب ــار قدیم ــاره اخب ــال دوب ــر )ارس ــخ خب ــی تاری ــد؟( 5. بازبین می کنن
نیســت کــه بــه رخدادهــای جــاری مربوط انــد( 6. آیــا خبــر، شــوخی نیســت؟ )اگــر 
خیلــی عجیــب اســت، شــاید طنــز بــوده. بــرای اطمینان، ســایت و نویســنده را بررســی 
کنیــد( 7. توجــه بــه ســوگیری های خــود )توجــه داشــته باشــید کــه باورهــای خــود 
شــما ممکــن اســت بــر قضاوتتــان اثــر بگــذارد( و 8. پرســش از کارشناســان )از یــک 

ــال، 2018(.  ــد( )ایف ــه کنی ــا مراجع ــک ســایت واقع نم ــه ی ــا ب ــدار بپرســید، ی کتاب
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ــروژه  ــن پ ــگاران در اوکرای ــی از روزنامه ن ــال 2017 گروه ــن، در س ــر ای ــالوه ب ع
ــر  ــف خب ــد. »توق ــاز کردن ــا آن آغ ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــی«1 را ب ــر جعل ــف خب »توق
ــف«2، در  ــالی کی ــگاه موهی ــی از »دانش ــتادان و روزنامه نگاران ــط اس ــی«، توس جعل
ــی  ــات عموم ــا خدم ــگاری ب ــه روزنامه ن ــرای ارائ ــانه ای ب ــه رس ــک مؤسس ــب ی قال
ــر هــم اشــاره شــد کشــورهایی  ــر3، 2017(. چنانچــه پیش ت ــه کار کــرد )کرام آغــاز ب
چــون آلمــان و فرانســه نیــز بــه دنبــال وضــع قوانینــی بــرای مقابلــه بــا خبــر جعلــی 
هســتند، پارلمــان آلمــان بــه تازگــی از گــوگل، فیســبوک و یوتیــوب خواســته ظــرف 
24 ســاعت محتواهــای مجرمانــه از جملــه خبــر جعلــی مرتبــط بــا ایــن کشــور را از 
پلتفرم هایشــان حــذف کننــد. عــالوه بــر تــالش دولت هــا در مقابلــه بــا خبــر جعلــی 
ــی  ــی را گناه ــر جعل ــار خب ــز انتش ــک نی ــیحیان کاتولی ــر مس ــیس« رهب ــاپ فرانس »پ

ــرده اســت )ادلمــن، 2018(. ــزرگ اعــالم ک ب
بــر اســاس اعــالم بی بی ســی، دولــت انگلیــس نیــز در نظــر دارد مقــررات جدیــدی 
ــر  ــر اســاس آن، تارنماهایــی کــه زی ــد کــه ب را در حــوزه فضــای ســایبری وضــع کن
اســتانداردهای تعییــن  شــده فعالیــت و در مبــارزه بــا آنچــه »مطالــب زیان بــار«4 خوانــده 
می شــود، کوتاهــی  کننــد مســدود و یــا جریمــه شــوند. در تعریــف مطالــب زیان بــار 
صراحتــًا از فعالیــت ترول هــا، گــردش اطالعــات غلــط و خبرهــای جعلــی یــاد شــده 
اســت. مقامــات انگلیســی وضــع ایــن قوانیــن را در راســتای ایجــاد اینترنــت امــن و 
محافظــت از کــودکان و جوانــان در رســانه های اجتماعــی می  داننــد. بــر اســاس ایــن 
طــرح، یــک  نهــاد ناظــر بــر اجــرای مقــررات دولــت )رگالتــور5( تعییــن خواهــد شــد 
تــا بــر عملکــرد شــرکت ها در ایــن رابطــه نظــارت کنــد. رگالتــور طبــق قانــون قــادر 
خواهــد بــود حتــی مقــام ارشــد شــرکت متخلــف را جریمــه و علیــه او اعــالم شــکایت 

ــس6، 2019(.  کند )فک
ــی  ــی قانون ــر جعل ــا خب ــه ب ــتای مقابل ــه 2019 در راس ــاه م ــنگاپور در م ــان س پارلم
ــون  ــور همچ ــن کش ــال در ای ــای فع ــاس آن پلتفرم ه ــر اس ــه ب ــرد ک ــب ک را تصوی
واتســاپ، فیس بــوک و »تلگــرام«7 مؤظــف بــه حــذف خبرهــای جعلــی و همــکاری بــا 
دولــت هســتند. طبــق ایــن قانــون انتشــار هرگونــه خبــر جعلــی و ایجــاد حســاب های 
1 Stop Fake News
2 Kiev Mohyla University
3 Kramer
4 Online Harms
5 Regulator
6 Fox
7 Telegram
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کاربــری مخــرب تــا 10 ســال حبــس و یــک میلیــون دالر )735 هــزار دالر( جریمــه 
ــران  ــت از کارب ــون را محافظ ــن قان ــع ای ــدف از وض ــور ه ــن کش ــئوالن ای دارد. مس
ــاب های  ــر و حس ــای مض ــا، ربات ه ــا ترول ه ــارزه ب ــی، مب ــای جعل ــر خبره در براب
جعلــی و همچنیــن جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه انتخابــات در ایــن کشــور عنــوان 

ــگ1، 2019(.  ــد )وان کرده ان
ــر و  ــوگل، توییت ــوک، گ ــرکت های فیس ب ــی از ش ــه تازگ ــز ب ــا نی ــیون اروپ کمیس
ــه در  ــات صــورت گرفت ــازی اقدام ــفاف س ــن ش ــا ضم ــته اســت ت ــال«2 خواس »موزی
ــت از  ــتای صیان ــود را در راس ــه ای خ ــات مقابل ــی، اقدام ــای جعل ــا خبره ــه ب مقابل
ــورهای  ــش رو در کش ــای پی ــا و انتخابات ه ــان اروپ ــه 2019 پارلم ــاه م ــات م انتخاب
ــه  ــرده ک ــوان ک ــوگل عن ــرکت گ ــاس، ش ــن اس ــر همی ــد. ب ــترش دهن ــی گس اروپای
ــا را  ــات پارلمــان اروپ ــر انتخاب ــرای اثرگــذاری ب ســرمایه گذاری گروه هــای سیاســی ب
ــا خبــر جعلــی یــک حرکــت مــداوم  ــه »مقابلــه ب ــز گفت ــوک نی ــد. فیس ب فــاش می کن
ــا کار  ــات و دولت ه ــن آوری، مقام ــف ف ــرکت های مختل ــا ش ــد ب ــا بای ــت و م اس
کنیــم تــا بــه نتایــج بهتــری دســت یابیــم«. توییتــر نیــز در بیانیــه ای اعــالم کــرده کــه 
ــرای  ــفافیت ب ــش ش ــات، افزای ــخت گیری در تبلیغ ــی، س ــش ایمن ــت های افزای سیاس
ادراک عمومــی و بــه کار گیــری ابزارهــا و منابــع مختلــف بــرای ردیابی و خنثی ســازی 

ــی3، 2019(. ــتور کار دارد )چ ــش را در دس ــتر پلتفرم ــر بس ــرب ب ــای مخ فعالیت ه

رویکردهای مقابله  با اخبار جعلی توسط سازمان های برودکست
ــگاه مناسبشــان در  ــه جای ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد »ســازمان های برودکســت«4 ب ب
ــا خبــر جعلــی  ــد ب ــه دو روش می توانن ســبد مصــرف رســانه ای شــهروندان جهــان ب
ــار صحیــح، دقیــق و قابل اعتمــاد و دوم از  ــه اخب ــق ارائ ــد نخســت از طری ــه کنن مقابل
طریــق رد خبــر جعلــی و آگاه ســازی عمــوم نســبت بــه آن هــا )کــرام5، 2018: 8(. بــر 
ــرد در  ــر ف ــد، ه ــام داده ان ــکاران«6 )2015( انج ــتین و هم ــه »آس ــی ک ــاس پژوهش اس
ــه 49درصــد تلویزیــون  جهــان به طــور میانگیــن از مجمــوع مصــرف رســانه ای روزان
ــد  ــو گــوش می ده ــد، 15درصــد رادی ــت اســتفاده می کن ــد، 30درصــد از اینترن می بین

1 Wong
2 Mozilla
3 Chee
4 Broadcast Organization
5 Crum
6 Austin & et al.
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ــد. ــه می خوان ــه و مجل و 6درصــد روزنام

نمودار 1. مصرف روزانه رسانه ها در جهان )آستین و همکاران، 2015( 

اقدامات بی بی سی
ــی  ــر جعل ــا خب ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــه ســازمان های رســانه ای کــه برنامه های از جمل
ــن  ــت. ای ــی اس ــانه ای بی بی س ــازمان رس ــدام دارد س ــت اق ــا در دس ــرده و ی ــرا ک اج
ســازمان کــه نخســتین ســازمان برودکســت عمومــی در جهــان اســت در ســال 1922 
ــه  ــد ب ــال بع ــد س ــی چن ــگاه خصوصــی تأســیس شــد ول ــک بن ــوان ی ــالدی به عن می
ــرای  ــه »ب ــدام خــود آورد ک ــه اق ــا در توجی ــت بریتانی ــد. دول ــی درآم ــت عموم مالکی
مدیریــت یــک ســازمان برودکســت بــا چنیــن قــدرت تبلیغاتــی بزرگــی نمی تــوان بــه 
ــر1، 2017(.  ــه جــز یــک ارگان دولتــی اعتمــاد کــرد« )گاردن ــا نهــادی ب هــر فــرد و ی
بی بی ســی بــا هــدف اطالع رســانی، ارائــه ســرگرمی و آمــوزش مــردم بریتانیــا 
ــی  ــان جهان ــزرگ در حــال حاضــر مخاطب ــدازی شــد. ایــن ســازمان رســانه ای ب راه ان
ــر  ــار ه ــق آم ــش دارد و طب ــای آنالین ــو و پلتفرم ه ــون، رادی ــق تلویزی ــادی از طری زی

ــد )کــرام، 2018: 4(.  ــه خدمــات آن دسترســی دارن ــون نفــر ب ــه 308 میلی هفت
مطابــق بــا بررســی ها بریتانیــا قبــل و بعــد از رفرانــدوم »برگزیــت« کــه بــا رأی مــردم 
بــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا همــراه شــد، ســطح باالیــی از خبــر جعلــی را 
تجربــه کــرد. به طــور مثــال محققــان »دانشــگاه ادینبــرگ«2 دریافتنــد کــه بیــش از 400 
حســاب کاربــری روســی در توییتــر ســعی داشــتند بــر ایــن رفرانــدوم اثــر بگذارنــد. 
در گــزارش دیگــری کــه توســط »ســناتورهای دموکــرات«3 در »کمیتــه روابــط خارجــی 

1 Gardner
2 University of Edinburgh
3 Democratic senators
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ــا«  ــی از »دانشــگاه برکلــی کالیفرنی ــه پژوهش های ــه شــد، ب ســنای ایاالت متحــده«1 ارائ
2و »دانشــگاه سوانســی بریتانیــا«3 اســتناد شــد؛ ایــن گزارش هــا مدعــی کنتــرل مســتقیم 

ــت  ــدوم برگزی ــر رفران ــذاری ب ــرای اثرگ ــری ب ــاب توییت ــزار حس ــر 15 ه ــیه ب روس
ــور4، 2018(.  ــد )وینت بودن

اقدامــات بی بی ســی در مقابلــه بــا خبــر جعلــی بــه دوره بعــد از برگزیــت برمی گــردد. 
ــر  ــا خب ــه اش ب ــت«5 مقابل ــدازی ســامانه »بررســی واقعی ــق راه ان ــن ســازمان از طری ای
جعلــی را تقویــت کــرد. ایــن ســامانه از طریــق همــکاری بــا شــرکت فیس بــوک کــه 
بــه ســبب نقشــش در انتشــار خبــر جعلــی در سراســر جهــان موردانتقــاد اســت، انجــام 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــی اع ــر بی بی س ــش خب ــس بخ ــگ«6 رئی ــف هاردین ــرد. »ج می پذی
»ایــن ســازمان بــه طــور کامــل قــدرت خــود بــرای انتشــار اخبــار و اطالعــات صحیــح 
ــا  ــی ب ــدارد ول را درک کــرده و گرچــه امــکان ویرایــش تمــام اطالعــات آنالیــن را ن
ــر  ــتاگرام و دیگ ــوک، اینس ــای فیس ب ــات و خروجی ه ــن صفح ــی محبوب تری بررس
ــه  ــد. وی اضاف ــال می کن ــود را دنب ــنجی خ ــت س ــش صح ــی نق ــانه های اجتماع رس
کــرده کــه بی بی ســی قصــد دارد بــا گســترش ســرویس »بررســی واقعیــت« از طریــق 
ــی  ــات اجتماع ــون صفح ــت دارد همچ ــه در دس ــی ک ــای مختلف ــبک ها و فرمت ه س
و کانال هــای رادیویــی و تلویزیونــی مخاطــب را بــه ایــن بــاور برســاند کــه حقیقــت 
ــای غلطــی  ــر محتواه ــت بی بی ســی ب ــم بررســی واقعی ــر اســت«. تی از دروغ جذاب ت
ــده اند  ــره ش ــر مخاب ــانه های معتب ــط رس ــد توس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــز دارد ک تمرک
ــد  ــی قص ــن بی بی س ــر ای ــالوه ب ــی. ع ــر جعل ــر خب ــزی نظی ــور7، 2017(. چی )دریک
ــره در سراســر  ــان خب ــی«8 متشــکل از کارکن ــدازی یــک »واحــد اطالعات ــا راه ان دارد ب
جهــان بــه تقویــت داده هــای ژورنالیســتی خــود بــرای مقابلــه بــا خبــر جعلــی بپــردازد 
ــد  ــر فرآین ــا تغیی ــر، ب ــال حاض ــت در ح ــی اس ــی مدع ــون9، 2017(. بی بی س )جاکس
ــه  ــه یکــی از موضوعــات اصلــی جلســات مباحث ــر جعلــی ب ــر در بی بی ســی، خب خب
خبــری صبحــگاه ایــن ســازمان تبدیل شــده اســت و تأکیــد ســردبیری بــر مبــارزه بــا 

1 The U.S. Senate Foreign Relations Committee
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اطالعــات غلــط اســت )داویــس1، 2017(. 

اقدامات سازمان های برودکست فرانسه
ــت  ــات ریاس ــت. انتخاب ــرده اس ــارزه ک ــی مب ــر جعل ــا خب ــی ب ــز به تازگ ــه نی فرانس
جمهــوری ایــن کشــور در ســال 2017، منجــر بــه رونــق بــازار خبــر جعلــی در ایــن 
کشــور شــد. حجــم اخبــار جعلــی بــا نامــزدی »ماریــن لوپــن«2 سیاســت مدار جنــاح 
راســت، تشــدید شــد. در نتیجــه، شــهروندان فرانســوی پیــش از انتخابــات غــرق در 
خبرهــای جعلــی شــدند. یکــی از مطالعــات »دانشــگاه آکســفورد«3 نشــان داد کــه تــا 
ــات  ــان انتخاب ــه در جری ــی ک ــائل سیاس ــه مس ــوط ب ــب مرب ــام مطال ــارم تم یک چه
2017 فرانســه در توییتــر بــه اشــتراک گذاشــته شــد، مبتنــی بــر اطالعــات غلــط بــود. 
ــرزی  ــی، فرام ــای افراط ــا »دیدگاه ه ــد و ی ــن«4  بودن ــداً دروغی ــا »عم ــب ی ــن مطال ای
ــت  ــت« تقوی ــش »حقیق ــی، در پوش ــای منطق ــود نقص ه ــز«5 را باوج ــه آمی و توطئ
ــش  ــت، بخ ــی اس ــی مدع ــز«7 در گزارش ــد6، 2017(. »نیویورک تایم ــد )فاران می کردن
قابل توجهــی از تالش هــای خبــری جعلــی »در تغییــر نظــر بســیاری از رأی دهنــدگان 
ــوده اســت )اســکات8، 2017(. بااین وجــود  ــق ب ــات ناموف ــش از انتخاب فرانســوی« پی
دولــت ایــن کشــور بیــم تکــرار وضعیــت آن مقطــع زمانــی را دارد. بــه همیــن دلیــل 
»امانوئــل مکــرون«9 رئیس جمهــور ایــن کشــور، قانونــی را بــا هــدف محــدود کــردن 
ــا همــکاری  ــر ایــن اســاس رســانه های فرانســوی ب تأثیــر خبــر جعلــی ارائــه کــرد. ب
ــوک و  ــکاری فیس ب ــا هم ــا و ب ــه اروپ ــط اتحادی ــه توس ــک«10 ک ــراس چ ــامانه »ک س
گــوگل راه انــدازی شــده بــه مقابلــه بــا خبــر جعلــی می پردازنــد. شــهروندان اروپایــی 
ــع  ــوا مطل ــقم آن محت ــامانه، از صحت وس ــن س ــه ای ــوای مشــکوک ب ــال محت ــا ارس ب
ــار  ــگیرانه در کن ــات پیش ــن اقدام ــز، ای ــل تایم ــا تحلی ــق ب ــه مطاب ــوند. البت می ش
ــه سرنوشــت  ــات فرانســه ب ــع از مبتــال شــدن انتخاب ــه بی بی ســی مان مشــارکت فعاالن

ــرام، 2018(.  ــکا شــد )ک ــات 2016 آمری انتخاب
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چالش های مقابله با اخبار جعلی
ــوق  ــی حق ــازمان غیردولت ــون س ــاد همچ ــازمان های مردم نه ــا و س ــی از نهاده برخ
بشــری »مــاده 19«1 )2019( کــه باهــدف دفــاع و ترویــج آزادی بیــان و آزادی اطالعات 
در ســال 1987 میــالدی در انگلســتان بــه وجــود آمــده، نگرانی هایــی را در خصــوص 
مقابلــه بــا خبــر جعلــی مطــرح کــرده اســت. ایــن ســازمان مدعــی اســت کــه فقــدان 
ــا  ــا ب ــه رأی می شــود و دولت ه ــی« موجــب تفســیر ب ــر جعل ــف واضــح از »خب تعری
ــد  ــرکوب می کنن ــد را س ــتقل و منتق ــانه های مس ــالح، رس ــن اصط ــتفاده از ای سوءاس
و درنهایــت ایــن برخوردهــا منجــر بــه تضعیــف آزادی بیــان و گــردش اطالعــات در 

ــال، 2017(.  سراســر جهــان می شــود )مــک گون
در همیــن راســتا وضــع قوانیــن تنبیهــی پارلمــان ســنگاپور علیــه تولیدکننــدگان خبــر 
ــت.  ــال داش ــه دنب ــگاران را ب ــان و روزنامه ن ــاد حقوق دان ــه 2019، انتق ــی در م جعل
»فیــل رابرتســون«2، معــاون مدیــر عامــل ســازمان دیده بــان حقــوق بشــر آســیا، اعــالم 
کــرد ایــن قانــون »فاجعــه ای بــرای آزادی هــای آنالیــن شــهروندان ســنگاپوری و یــک 
ضربــه اساســی بــه اســتقالل بســیاری از پورتال هــای خبــری آنالیــن اســت«. »کمیتــه 
بین المللــی حقوقدانــان« )آی ســی جی(3 کــه انجمنــی متشــکل از قضــات ارشــد، وکال 
و پژوهشــگران مســائل حقوقــی اســت در واکنــش بــه قانــون یــاد شــده گفتــه کــه ایــن 
قانــون می توانــد مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال »لــی هســین لونــگ« 
ــر اینکــه تصویــب  4نخســت وزیــر ســنگاپور ضمــن رد انتقــادات وارد شــده مبنــی ب
چنیــن قانونــی آزادی بیــان در ســنگاپور را از بیــن خواهــد بــرد گفتــه کــه بســیاری از 
ــن  ــب ای ــرای تصوی ــا ب ــد و م ــه را دارن ــن زمین ــن خــاص خــود در ای کشــور ها قوانی

قانــون در ســنگاپور دو ســال بحــث و بررســی کردیــم )اســتاف5، 2019(. 
»دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر«6 )1950( در قوانیــن خــود تأکیــد می کنــد کــه 
هرکــس - ازجملــه وبــالگ نویســان، خبرنــگاران، دانشــگاهیان، اعضــای ســازمان های 
مدنــی و غیــره - بایــد بتواننــد در بحث هــای عمومــی مشــارکت داشــته باشــند. ایــن 
ــا در گســترش  ــی آنه ــل توانای ــه دلی ــگاران و رســانه ها ب ــرای روزنامه ن ــژه ب ــر به وی ام
اطالعــات و اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی حائــز اهمیــت اســت. در واقــع رســانه ها 
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ــت.  ــردم اس ــق م ــا ح ــتن آنه ــه دانس ــد ک ــر عهده دارن ــی را ب ــال اطالعات ــه انتق وظیف
ــوان  ــد به عن ــاالن دیگــر می توانن ــف گســترده ای از فع ــانه ها و طی ــگاران، رس روزنامه ن
ناظــران عمومــی نیــز عمــل کننــد و بــا ارائــه اطالعــات متقــن، تخلفــات و فســادهای 
ــاده 10 »کنوانســیون حقــوق بشــر  ــد م ــدرت را آشــکار ســازند. تأکی ــر ق ــراد درگی اف
اروپــا«1 صرفــًا بــر آزادی بیــان در حیطــه ارائــه آمــار و اطالعــات نیســت بلکــه ایــن 
مــاده، از اظهارنظرهــای شــخصی نیــز حمایــت می کنــد. اظهارنظــر، عقایــد شــخصی 
ــرای  ــی ب ــی حتم ــع امکان ــتند. در واق ــانی نیس ــای یکس ــات، مقوله ه ــار و اطالع و آم
ــده شــخصی  ــات نظــر و عقی ــه اثب ــزام ب ــدارد و ال ــات نظــرات شــخصی وجــود ن اثب
ناقــض آزادی بیــان اســت )مــک گونــال، 2017(. فــرض کنیــد یــک کارشــناس مســائل 
ــًا  ــه می دهــد، طبیعت سیاســی، یــک رویــداد را تحلیــل کــرده و تفســیرش از آن را ارائ
نمی تــوان آن کارشــناس را بــه خاطــر تفســیر ارائه شــده اش بازخواســت کــرد چنانچــه 
ــوص  ــئله بخص ــک مس ــال ی ــش در قب ــر موضع ــه خاط ــانه را ب ــک رس ــوان ی نمی ت
ســرکوب کــرد. گرچــه انتظــار مــی رود اظهارنظرهــای شــخصی و تفاســیر ارائه شــده 

مبتنــی بــر مســتندات حقوقــی باشــند.
ــدام  ــان، اق ــر اصــل آزادی بی ــا تکیه ب ــوان ب ــا می ت ــه آی ــن اســت ک حــال پرســش ای
ــه انتشــار و گســترش خبــر جعلــی کــرد؟ درهرصــورت، هرکســی کــه حــق آزادی  ب
ــر  ــده دارد. ب ــر عه ــز ب ــی را نی ــئولیت های خاص ــف و مس ــد وظای ــته باش ــان داش بی
ــی  ــور طبیع ــه به ط ــانی ک ــر انس ــا ه ــانه ها و ی ــگاران و رس ــاس روزنامه ن ــن اس همی
از حقوقــی چــون آزادی بیــان برخــوردار اســت مطابــق بــا اســناد بین المللــی حقــوق 
ــی،  ــت مل ــان همچــون اخــالق، امنی ــد از محدودیت هــای ماهــوی آزادی بی بشــر نبای
منفعــت عمومــی، نظــم عمومــی، حقــوق و حیثیــت دیگران و ســالمت کــودکان تخطی 
کنــد. مــوارد یــاد شــده در نظــام حقوقــی ایــران بــه عنــوان بافــت اجتماعــی پژوهــش 
حاضــر نیــز منعکــس شــده اســت. البتــه عــالوه بــر مــوارد یــاد شــده، موازیــن اســالم 
ــت  ــران اس ــانه های ای ــان در رس ــاي آزادي بی ــن محدودیت ه ــی از مهم تری ــز یک نی
)احمــدی، ناصــری و قاســم آبــادی، 1395(، البتــه در برخــی از آراي دیــوان اروپایــی 
ــه  ــی درصورتی ک ــات دین ــه مقدس ــی علی ــه بیان ــا هرگون ــن ی ــز توهی ــوق بشــر نی حق
ــب،  ــت )نقی ــده اس ــوع اعالم ش ــد، ممن ــران باش ــی دیگ ــات مذهب ــالف احساس برخ

.)130 :1390
ــا حســن نیــت عمــل  ــا ب ــگاران و رســانه ها انتظــار مــی رود ت در اصــل، از روزنامه ن
کــرده و اطالعــات دقیــق و قابل اعتمــادی را مطابــق بــا اصــول و اخــالق حرفــه ای ارائه 

1 European Convention on Human Rights
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دهنــد. بایــد توجــه داشــت کــه بعضــًا باوجــود حســن نیــت و تــالش رســانه ها بــرای 
ــه دلیــل ناقــص بــودن اطالعــات موجــود، گــزارش یــا خبــر  ــه اخبــار صحیــح ب ارائ
ــتین«1-  ــه »کارل برنس ــور ک ــال، 2017(. همان ط ــک گون ــود )م ــر می ش ــی منتش غلط
کســی کــه بــه همــراه »بــاب وودوارد«2 بــا چــاپ مقاالتــی در »واشــنگتن پســت«3 در 
ــور  ــتعفای »ریچــارد نیکســون«5 رئیس جمه ــت«4 و اس ــاش شــدن »رســوایی واترگی ف
وقــت آمریــکا نقــش اصلــی را داشــتند - بیــان می کنــد: »وظیفــه اصلــی روزنامه نــگار 
ــگاران و  ــی خبرن ــتین، 1992(. یعن ــت« )برنس ــت اس ــخه از حقیق ــن نس ــن بهتری یافت
ــن و  ــا موثق تری ــد ت ــه کار گیرن ــد تمــام تــالش خــود را ب ــر بای ــان حــوزه خب متصدی
ــه منعکــس  ــه جامع ــداد را ب ــک روی ــات ممکــن در خصــوص ی ــن اطالع صحیح تری

کننــد.
ــور  ــه به ط ــی ک ــار و گزارش های ــار اخب ــه انتش ــت ک ــت داش ــد دق ــن بای ــن بی در ای
ســهوی حــاوی آمــار و اطالعــات غلــط اســت و از جانــب روزنامه نگاران و رســانه های 
رســمی منتشــر می شــوند را نبایــد خبــر جعلــی بــه شــمار آورد و بــه خاطــر برخــی 
ــانه های  ــگاران و رس ــه روزنامه ن ــده، ب ــای منتشرش ــهوی در خبره ــتباهات س از اش
رســمی اتهــام خبــر جعلــی زد. گــر چــه ایــن انتظــار مــی رود تــا رســانه های رســمی 
کــه مرتکــب اشــتباه در متــن خبــر می شــوند در اولیــن فرصــت نســبت بــه تصحیــح 

اشــتباه و پــوزش خواســتن از مخاطبــان خــود اقــدام کننــد. 
ــوء  ــا س ــپ ب ــد ترام ــون دونال ــت مداران همچ ــی از سیاس ــته برخ ــالیان گذش در س
اســتفاده از اصطــالح خبــر جعلــی بــه دنبــال تضعیــف اعتبــار و جایــگاه روزنامه نگاران 
ــه بی اعتمــادی عمومــی  ــی منجــر ب ــن ادعاهای ــد. چنی و ســازمان های رســانه ای بوده ان
ــمی  ــانه  های رس ــه رس ــبت ب ــا نس ــن چهره ه ــداران ای ــت طرف ــترش خصوم و گس
خواهــد شــد. بــرای هــر جامعــه دموکراتیکــی، خشــونت کالمــی علیــه روزنامه نــگاران 
و رســانه ها بســیار خطرنــاک اســت. از همیــن رو کمیتــه وزیــران شــورای اروپــا نســبت 
ــی و شــخصیت های  ــات دولت ــان داد: »مقام ــش نش ــن موضــوع واکن ــترش ای ــه گس ب
ــگاران و فعــاالن رســانه ای و متهــم کردنشــان  ــه روزنامه ن ــه ب ــا حمل ــد ب عمومــی نبای
ــره  ــه مخاط ــان را ب ــگاه آن ــار و جای ــی، اعتب ــی و سیاس ــیتی، قومیت ــع جنس ــه مواض ب

1 Carl Bernstein
2 Bob Woodward
3 The Washington Post
4 Watergate scandal
5 Richard Nixon
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بیندازنــد« )کنوانیســون اروپــا1، 2016(. در همیــن راســتا، »زیــد رعد حســین«2، کمیســر 
عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد ســؤال کــرده اســت کــه »آیــا هــدف دونالــد 
ترامــپ از حملــه بــه رســانه ها بــا اتهــام انتشــار خبــر جعلــی، تحریــک دیگــران بــرای 
ــکا  ــات در آمری ــع مطبوع ــن قلع وقم ــت؟« او همچنی ــگاران نیس ــه روزنامه ن ــه ب حمل
توســط دونالــد ترامــپ را بــه »ســمی کشــنده«3 تعبیــر کــرده کــه عواقــب ناشــی از آن 
ــال  ــه س ــاه م ــره در م ــر4، 2018(.  باالخ ــت )برگ ــر اس ــای دیگ ــترش به جاه قابل گس
2020 توییتــر اقــدام بــه برچســب گذاری توییتــر ترامــپ کــرده، ایــن شــبکه در ایــن 
ــا  ــد ترامــپ ب ــه توییــت دونال ــن برچســب ب ــزودن ای ــرای اف ــم ب ــه تصمی رابطــه گفت
ــازگار  ــده س ــراه کنن ــات گم ــت زدن اطالع ــرای عالم ــن شــرکت ب ــازه ای سیاســت ت
اســت. ایــن اقــدام توییتــر عصبانیــت ترامــپ را بــه همــراه داشــت بــه طــوری کــه وی 
ــه  ــوری 2020 مداخل ــات ریاســت جمه ــون در انتخاب ــر اکن ــت: »توییت ــی گف در توییت
کــرده اســت. آنهــا براســاس راســتی آزمایــی رســانه های اخبــار جعلــی یعنــی ســی ان 
ان، و واشــنگتن پســت کــه مــال آمــازون اســت، می گوینــد کــه بیانیــه مــن در مــورد 
رای پســتی، کــه بــه فســاد و تقلــب گســترده منجــر خواهــد شــد، نادرســت اســت.... 
توییتــر کامــاًل آزادی بیــان را خفــه می کنــد و مــن بــه عنــوان رئیــس جمهــور اجــازه 
آن را نخواهــم داد!...« ، کمپیــن ترامــپ نیــز در بیانیــه ای در واکنــش بــه اقــدام توییتــر 
نوشــت: »همیشــه می دانســتیم کــه ســیلیکون ولــی )مرکــز صنعــت کامپیوتــر آمریــکا( 
از هیــچ تالشــی بــرای جلوگیــری از پرزیدنــت ترامــپ بــرای رســاندن پیامــش بــه رأی 

ــی، 2020(. ــرد« )بی بی س ــد ک ــی نخواه ــدگان کوتاه دهن
ــی و  ــی را خنث ــانه های اصل ــد رس ــی« می توان ــر جعل ــه »خب ــات وارون ــس اتهام پ
ــال، 2017(.  ــک گون ــد )م ــان را کاهــش ده ــه آن ــی ب ــاد عموم ــد و اعتم ــف کن تضعی

نتیجه گیری
افزایــش روزافــزون کاربــران رســانه های اجتماعــی در کشــورهای مختلــف، احتمــال 
تولیــد اطالعــات و اخبــار جعلــی آنالیــن را بیــش از هــر دوره زمانــی گســترش داده 
ــدگان اطالعــات شــده  و انحصــار  ــه تولیدکنن ــل ب ــران خــود تبدی ــک کارب اســت. این
تولیــد اخبــار و اطالعــات را از دســت رســانه های رســمی و عمومــی خــارج کرده انــد. 
ــارت  ــده در آن نظ ــد ش ــات تولی ــوه اطالع ــم انب ــازی و حج ــای مج ــتردگی فض گس
1 Council of Europe
2 Zeid Raad Al Hussein
3 Deadly Poison
4 Burger
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ــه ســبب  ــن وجــود و ب ــا ای ــده ســاخته اســت. ب ــن ســاختار را دشــوار و پیچی ــر ای ب
خطــرات ناشــی از تولیــد و انتشــار اخبــار جعلــی بــرای جوامــع مختلــف، ســازمان ها، 
دولت هــا، پلتفرم هــا و رســانه های برودکســت هــر یــک بــه شــیوه ای اقــدام بــه مقابلــه 
ــا ایــن پدیــده آســیب زا کرده انــد. چنانچــه در ایــن پژوهــش ذکــر شــد دولت هــا و  ب
ســازمان های بیــن دولتــی بــا انعقــاد قراردادهــا و وضــع قوانیــن و مقــررات، همچنیــن 
مطالبه گــری از شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات ارتباطــی آنالیــن بــه دنبــال مقابلــه 
بــا تولیــد و انتشــار اخبــار جعلــی هســتند. پلتفرم هــا نیــز ضمــن اعمــال تغییراتــی در 
الگوریتم هــا و امکانــات شــبکه های اجتماعــی تحــت نظرشــان بــرای مقابلــه بــا ایــن 
ــاب های  ــخیص حس ــا تش ــن ب ــا همچنی ــن پلتفرم ه ــند. ای ــر می کوش ــات مض اطالع
ــو،  ــر س ــد. در دیگ ــا می کنن ــازی آن ه ــه حــذف و رسواس ــدام ب ــی و مخــرب اق جعل
رســانه های رســمی و عمومــی کــه پیــش از ایــن انحصــار تولیــد اخبــار و اطالعــات را 
در دســت داشــتند، بــه ســبب بــه مخاطــره افتــادن جایگاهشــان در عرصــه تولیــد خبــر 
ــر  ــالش بیش ت ــه ت ــی از جمل ــا اقدامات ــن فض ــتی در ای ــت و راس ــالل حقیق و اضمح
ــا  ــای مشــکوک منتشــر شــده در فضــای مجــازی ب ــق و رد خبره ــه حقای ــرای ارائ ب

ــد. ــش گرفته ان ــی را در پی ــتی آزمای ــی چــون راس ــتفاده از قابلیت های اس
بــا وجــود ایــن تالش هــا در مســیر مقابلــه بــا گســترش اخبــار و اطالعــات جعلــی 
در فضــای آنالیــن، برخــی از ســازمان های حقــوق بشــری نســبت بــه ســوء اســتفاده 
ــتند و  ــران هس ــات نگ ــردش اطالع ــان و گ ــف آزادی بی ــرای تضعی ــا ب ــن فض از ای
ــرای حــذف  ــی ب ــار جعل ــا اخب ــه ب ــه ســوء اســتفاده از مقابل ــا را ب برخــی از دولت ه

ــد.  ــم می کنن ــاد و آزادی مته ــرکوب انتق ــد و س ــانه ای منتق ــای رس جریان ه
کارشناســان یکــی از بهتریــن راهکارهــای مقابلــه بــا اخبــار جعلــی را افزایــش آگاهی 
ــد و از  ــران رســانه های اجتماعــی می دانن ــی و رســانه ای کارب و ســطح ســواد اطالعات
ــام  ــیر تم ــن مس ــته اند در ای ــی خواس ــت و عموم ــانه های برودکس ــا و رس دولت ه

تــالش خــود را بــه کار گیرنــد. 

منابع داخلی و خارجی
آزادی، محمدحســین. )1398(. »راهکارهــای مقابلــه بــا خبــر جعلــی بــرای معاونــت 
سیاســی ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران«. رســاله کارشناســی ارشــد. 

تهــران، دانشــگاه صداوســیما. 
انتخــاب. )1397(. کمبریــج آنالیتیــکا تعطیلــی خــود را رســما اعــالم کــرد / رســوایی 
فیســبوک بــرای شــرکت بریتانیایــی گــران تمــام شــد. منتشــر شــده در 13 اردیبهشــت 



60 | دانش آینده پژوهی رسانه ::: دوره اول، شماره 1 ::: بهار 1399

001hi3/entekhab.ir .1397. مطالعــه شــده در 1399/1/20.
بی بی ســی. )2020(. توییتــر بــه توییــت جنجالــی دونالــد ترامــپ برچســب 
https://www.bbc.com/ .2020 درستی ســنجی زد. منتشــر شــده در 26 مــه

.52815783-persian/world
ــار  ــفی. )1396(. »اخب ــیدغالمرضا فلس ــم، و س ــلیمی مری ــد، س ــلطانی فر، محم س

جعلــی و مهارت هــای مقابلــه بــا آن«. فصلنامــه رســانه. 28)3(، 69-43.
ســودایی، علــی. )1397(. رســوایی کمبریــج آنالیتیــکا و فیســبوک؛ بــازی قــدرت در 
https:// .ســایه  داده هــا. منتشــر شــده در 4 فروردیــن 1397 بــی بــی ســی فارســی

مطالعــه شــده در   .43504065-www.bbc.com/persian/world-features
.1399/1/20

ــای  ــای برنامه ه ــع تماش ــف. وض ــیما. 1397 ال ــازمان صداوس ــات س ــز تحقیق مرک
ــده. ــزارش منتشرش ــران: گ ــیما. ته ــبکه های س ش

مرکــز تحقیقــات ســازمان صداوســیما. 1397 ب. پیامگیــران اخبــار. تهــران: گــزارش 
منتشــر نشــده.
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ــوق  ــکده حق ــران: دانش ــد. ته ــی ارش ــه کارشناس ــر«. پایان نام ــوق بش ــی حق بین الملل
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