


اخبار دروغ اگرچه ممکن است رخدادی نو به نظر برسد که 
به تازگی و با برنده شدن سیاستمداری، که نامی از او 

نمیبریم، در انتخابات پدید آمده باشد، اما انتشار شایعات 
و اطالعات نادرست، قدمتی به درازای تاریخ دارد.

ها، هیچیک ازما پاسخگوی آنچه  ها یا دو برخالف رسا
کنیم نیستیم واز آنجا که قوانین محدود است و  منتشر 

مجازات انتشار اخبار دروغین اندک است، هیچ مشوقی 
برای رفتار مسوالنه در اجتماع وجود ندارد. «اول رای و 

پسند مردم رو بگیر، بعد به عواقبش فکر کن!»  – و 
که رهبر این جهان آزاد 

گوید بی آنکه  کند و آشکارا دروغ  مرتب توئیت 
عواقبش را پذیرا شود.

لت نه
می

تعجبی هم ندارد وقتی میبینیم 
می می

توانیم انجام دهیم؟ میدر این شرایط ما چه کاری 
توانیم راه انتشار اخبار دروغین ببندیم، اما  ما 
توانیم تمام تالش خود را برای آگاهی بخشیدن به 

مردم درباره حقیقت انجام دهیم

نمی را بر
می

.
ها با بینش سال ٢٠٢٠، به  نزمان آن فرا رسیده که انسا

یا به  اند و حقایق به تمامی بیان نکرد
خواهند بدست  اند؛ تا آنچه را که  سادگی دروغ 

اما اکنون ما  ( آورند (یا تغییراتی در جهان
تر از پیش به  قادریم اطالعات را بسیار سریعتر و گسترد

اشتراک عموم بگذاریم در گذشته تنها چند رسانه بزرگ یا 
توانستند اندیشه و افکارعمومی را  منبع دولتی بودند که 

تحت تاثیرقرار دهند، اما امروز همگان چنین قدرتی دارند

ه  مردم همواره  را
می گفته
 ایجاد کنند 

ه
.

می
.

روشنی حقایق را ببینند. هم اکنون زمان بررسی حقایق چکیده
است نه اخبار کذب.

خواهیم مردم را ترغیب و تشویق نماییم به انتشار  ما 
حقایق در مقابله با اخبار کذب، به کمک آمار و منابعی که 

تابانند. ها نور  بر تار

می

می یکی
عالوه براین، ما خواهان آن هستیم که شما صدای خود را 
به گوش همگان برسانید وخواستار تنظیم مقرراتی دقیق 

برای استفاده از اینترنت و رسانههای اجتماعی شوید. 
اگرانتشار اطالعات نادرست در اینترنت عملی غیرقانونی 

.قلمداد شود، منابع اخبار جعلی بسته خواهند شد

چگونه؟

به عنوان مثال؛ حقایق و اطالعات در دسترس را با یک 
های دولتی و یا هر  منبع رسمی بررسی کنید. آژا

مرجعی که بصورت قانونی موظف به انتشار حقایق است.
نس

های دیجیتال باشید.  خواهان مقرراتی برای رسا
های  هایی مانند فیسبوک و گوگل، برخالف ر
پیشین، موظف نیستند که تبلیغات سیاسی یا هرگونه 

محتوای منتشر شده را بررسی کنند. این بدان معنی است 
که سیاستمداران می توانند بدون هیچ تبعاتی دروغ 

انتشار تبلیغات  بگویند و این جریان باید تغییر کند. تو
سیاسی را ممنوع کرده است اما فیسبوک و گوگل از این 

بایست تغییر کند. ورزند و این رویه  امر امتناع 

نه
سانه شبکه

ئیتر

می می

آن را  منابع خبررا بررسی کنید؛ اگر منبعی یافتید، 
ارزیابی کنید و اگر منبع معتبری وجود ندارد جویای دلیل 

آن شوید. بررسی کنید که چه کسانی خبر یا بحث را 
اند؟ آیا آنها ربات هستند؟ آیا قابل اعتماد  منتشر کر

اند؟ ها یا اخبار دیگری را منتشر کر هستند؟ چه نو

صحت 

ده
ده شته
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