
خربگزاری شبستان
اینفوگرافی از : مهدی دل روشن

شبکه اجتامعی توئیرت، بیش از ۱۲۵ هزار 
حساب کاربری که به ترویج تروریسم و 
خشونت می پرداخته اند را مسدود کرد. 

توئیرت، با بیان اینکه اکنون روش های خشونت پروری این 

دسته های تروریستی تغییر کرده است، می گوید حاال توییرت 

هم به روش های تازه ای برای مقابله با آنها دست می زند. 

به گزارش موسسه بروکینگز در سال گذشته میالدی، گروه 
تروریستی تکفیری داعش، »نزدیک به پنجاه هزار حساب 

توییرتی فعال« داشته است.

یک پنجم هواداران  گروه تروریستی داعش ، زبان 

انگلیسی را به عنوان زبان اول خود در توییرت انتخاب 

کرده اند. سه چهارم آنها نیز عرب زبان بوده اند. 
همرس یکی از کشته شدگان ارتش آمریکا در اردن، سال 

گذشته از رشکت توییرت به خاطر »فراهم کردن بسرتی برای 
ترویج خشونت« توسط این گروه شکایت کرده بود. 

تروریستی های داعشی از شبکه های اجتامعی اینرتنتی، 

برای ترویج عقاید خود و نیرویابی استفاده می کند.

توئیرت از همکاری نزدیک تر با ماموران 
امنیتی برای ردیابی و شناسایی 

این حساب های مشکوک خرب داد. 
شبکه های اجتامعی زیر مجموعه 
توییرت، مثل پریسکوپ، هم قوانین 
سخت تری را برای شناسایی مروجان 

خشونت به کار خواهند برد. 

توئیرت با اشاره به اینکه اغلب این حساب ها، متعلق به طرفداران یا 
دست اندرکاران گروه  تروریستی داعش  بوده اند، نوشت »ما هر 
گونه استفاده از توئیرت برای ترویج تروریسم را محکوم می کنیم. 

قوانین کاربری توییرت به روشنی اعالم کرده است که این نوع رفتار یا 
هر گونه ترویج خشونت یا تهدید را بر منی تابد.« 

توئیرت همچنین اعالم کرده که به تعداد افراد متخصصش در تیم های 

مربوط به مقابله با  داعشی ها می افزاید. این شبکه اجتامعی 

پرطرفدار افزوده است از روش های پیرشفته یافنت اسپم، برای 

شناسایی حساب های مشابه با کاربران خشونت پرور استفاده می کند.
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