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   سازدی می اجتماعی در شبکه ھاغاتيپنتاگون ابزار مبارزه با تبل
   

  :مقدمه

 افزودن ی براراني امي روبات ساخت مخابرات رژکيشروع به کار  بر ی مبنیادي زیلھايمي اري اخی روزھایط

ضمن .  پخش شده استعاَ ي وسنترنتي آنھا در شبکه ایکي کاربران و خواندن مکاتبات الکترونینترنتيمشخصه ا

 مطلب تحت عنوان فوق به کاربران ميقد خبر و با ترجمه و تني ھمه ناشران اقي عمتيولؤ به احساس مسیارجگذار

 ی دارهي نظام سرماتي بلکه، کلران،ي ای اسالمی منحط جمھورمي دانم که، نه تنھا رژی الزم به ذکر م،یرنتنتيا

 که خود عامل و مسبب آن ھستند، مترصد آنند ت،ي بحران مشروعقي در گرداب عمی امروزه پس از گرفتاریجھان

 از یري و عدالت را از بھره گقتي راه حقندگاني آن، پواري و وحشت و گسترش تمام عبکه با دامن زدن به جّو رع

 ی نموده و زبانھالي تبدشاني محروم ساخته، جھان را به زندان دگراندی بشریکي و تکنولوژی علمیدستاوردھھا

  . کشندرونيحقگو را از حلقوم ب

 ري زنج در غل واني سو و آن سو بردن زندانني و ازي جنون آمی شکنجه ھایلمھاي و فري تصاوی لحظاتی برااگر

 ی را، صحنه ھایلمبرداري و فی عکسبردارینھاي دوربی در جلوگري دیاريم و بساگر بب،ي گوانتانامو، ابوغرۀشد

 از ھر ی انسانھایونيلي را، کشتار می استعماریاجنگھ»  گسترانهیدمکراس«و » بشردوستانه «ی بمبارانھاۀتکاندھند

 خانمانھا و ی دلخراش بطي را، شرایتي امنیروھاي و نسيلو مخوف ارتش و پزاتي و تجھحاتي را، تسلگناهينظر ب

 ی مبارزاتی به حقوق و دستاوردھاختهي را، تھاجم لجام گسی زندگیھايازمندي و گرسنگان محروم از حداقل نکارانيب

 بر جھان ی دارهي تسلط نظام سرماۀ محصول بالواسطی را که جملگگري دعي فجایاري و بسزحمتکشانکارگران و 

ه  نه فقط بی دارهي سرمایمھاي آنگاه رژم،يزي خود برخیدفاع از حقوق انسانه  قاطع بی و با عزممي آوراديبه است، 

 ی تمام عرصه ھای برد، حتند نخواھشي از پی کار،ی اجتماعیکمک روبات و با تجسس در شبکه ھا و رسانه ھا

 ري با به زنجی و عدالت و آزادقتي حقنندگاي جوني کارزار بداني به م،ی اجتماعیانضمام شبکه ھاه  بیزندگ

 شکست خواھد یسخته  بی  دارهي بدل خواھد شد که در آن، سرماتي و انسانی و راستقتيکشندگان و قاتالن حق

  .خورد
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  . سازدی می اجتماعی در شبکه ھاغاتي ابزار مبارزه با تبلپنتاگون
  

پنتاگون ساخت .  اساس و اطالعات غلط استی ب اخبارعات،ي پخش شای برای مناسبلهي وسی اجتماعی ھاشبکه

  . کندی میزي را برنامه رعي سرري در رسانه ھا و اتخاذ تدابیغاتي کارزار تبلیئ شناسای برایابزار

 کوتاه خود یامھاي پی مرکزخدمات اطالعاتۀبرنام (DARPA)ی دفاعشرفتهيپ قاتيتحق  گذشته آژانس پروژهھفته

 ساختن ی است برای تالشن،يا.  را اعالم کردکي ستراتژی ارتباطلي در وسای اجتماعی بر نقش شبکه ھایمبن

 کوتاه یامھاي پیمرکزخدمات اطالعات. یماع اجتی در رسانه ھایغاتي تبلۀ مبارزشبردي و پیئ شناساشرفتهي پیابزارھا

 طي در شرای اجتماعی درک آنچه که در شبکه ھای ارتش را برادي از ھمه، برنامه باشيپ.  کندیدو ھدف را دنبال م

 کارشناسان آژانس نيھمچن.  کمک کندابد،ي ی ماني جرکايمراخصوص در مناطق  استقرار ارتش ه  ب،ی واقعیزمان

 به غاتي امر تبلشبردي پی کوتاه برایامھاي پیدنبال آنند که مرکزخدمات اطالعاته  بی دفاعشرفتهيپ قاتيتحق پروژه

  .ديآنھا کمک نما

پنتاگون در صدد . ردي گی کنترل روندھا به کار می براتري است که تویزيبزرگتر از آن چ اري بسدي جدی آورفن

 توسعه ،یريشکل گ «بي و تعقیئ شناسای کردن راه و روشھاداي از جمله پ،ی اجتماعی شبکه ھایئاي پوقيدرک عم

 به اطالعات از عي سریابي  دستی ارتش برایقمندعال.  باشدی می اجتماعی در شبکه ھا»مي ھا و مفاھدهيو انتشار ا

از جمله، مرکزخدمات .  ارتباط داردی در مناطق جنگاتي آنھا بر عملیرگذاريثا با ت،ی اجتماعی رسانه ھاقيطر

 داده و نشان صي را تشخی اجتماعی در رسانه ھادي و موضوعات جدعاتي شاعاَ ي سردي کوتاه بایامھاي پیاطالعات

 ن،يھمچن.  باشدی گروه انسان مکي اي گري کشور دیغاتيصل اقدامات تبل حااي فرد است کي نھادھد که مؤلف آ

  . مجھز شودیغاتيتبل  امر ضدشبردي پی ابزارھا برای به برخدي کوتاه بایامھاي پیمرکزخدمات اطالعات

اما در حال حاضر، .  کوتاه چگونه خواھد بود، مشکل استیامھاي پی مرکزخدمات اطالعاتیئ منظره نھانکهي اگفتن

 انيفعال ارتش.  بردیسر مه  بی اجتماعی رسانه ھای بررس ی در مراحل اولی دفاعشرفتهيپ قاتيتحق آژانس پروژه

 رسانه ی اجتماعشاتي محل آنھا و گرانيي تع، کاربرانیئ شناسای برنامه ھامي مطالعه راه و روشھا و تنظیبر رو

  . تمرکز کرده اندی جمعیھا

 دارد، که بتوانند صفحات خود ازيمجرب ن] کادر[ کار به چند ھزار ني ای برایاع دفشرفتهيپ قاتي پروژه تحقآژانس

 کوتاه ارائه یامھاي پی مرکزخدمات اطالعاتی برنامه ھای آزموده برای ھاهيعنوان پاه  را بی اجتماعیدر شبکه ھا

 ی براھاستي بازۀروس از پی ھم بخشی اجتماعی ھاکه پرطرفدار که ساختن شبني آنالیھايممکن است از باز. دھند

  . پژوھشھا استفاده شودنيانجام ا

] یگمنام [ی نامی کوتاه، بیامھاي پی مرکزخدمات اطالعاتی برنامه ھازي آمتي در صورت تحقق موفقب،ي ترتنيبد

  . خواھد شدلي تبدیغاتي نبرد تبلداني به می اجتماعی مشروط خواھد بود و خود رسانه ھای اجتماعیدر شبکه ھا
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