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کشورهای دنیا چگونه با اخبار
جعلی مبارزه می کنند؟

این گزارش به بررسی اقدامات مختلفی می پردازد که کشورهای دنیا برای مقابله با اخبار جعلی در
دستور کار قرار داده اند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس،  حتما برای شما هم پیش آمده که خبرهایی به
گوشتان خورده که در نگاه اول واقعی به نظر می رسند اما کمی بعد مشخص می شود
ساختگی و دروغ بوده اند. بخشی از اخباری که روزانه در شبکه های اجتماعی منتشر می
شوند، خبرهای جعلی هستند و گسترش این دست از اخبار در رسانه های اجتماعی به یک

نگرانی جدی در سطح جهان تبدیل شده اند.

اخبار جعلی چیست و هدف از انتشار اینگونه خبرها چیست؟

این مفهوم اینطور تعریف شده است: اخبار جعلی اطالعات نادرست یا گمراه کننده ای
است که به عنوان خبر ارائه می شود. این نوع اخبار اغلب با هدف آسیب رساندن به اعتبار

یک شخص یا نهاد یا کسب درآمد منتشر می شود.

«اخبار جعلی» واژه ای است که در سال های اخیر، به ویژه در ارتباط با انتخابات و
شرایط کرونا زیاد آن را شنیده ایم. با این حال، پدیده جدیدی نیست. اطالعات نادرست،

تبلیغات، فریب و... همگی مفاهیم شناخته شده ای برای مردم هستند.

اخبار جعلی در برخی موارد می توانند برای دستکاری همه چیز از بازار های سهام گرفته تا
نظرات سیاسی و تصمیم گیری های مهم طراحی شوند. این نوع اخبار به ابزاری قدرتمند در
مبارزات جهانی تبدیل شده که در انتخابات، اقتصاد و درگیری های ژئوپلیتیکی استفاده

می شود.

این نوع از اخبار و اطالعات نادرست با هدف ضربه زدن به افراد، دولت ها، کشورها و
نهادها منتشر می شوند. مثال در شرایط امروزی کشور ما شبکه های معاند فارسی زبان
اخبار جعلی را با هدف تحریک مردم برای اغتشاش در کشور منتشر می کنند. «دروغ رسانی»



(Disinformation) و «غلط رسانی» (Misinformation) دو شکل مختلف از اخبار جعلی
هستند.

نظام حاکمیتی کشورها به ویژه بعد از پاندمی کرونا به نقش اخبار جعلی در به خطر
انداختن سالمت روحی-روانی جامعه توجه ویژه ای دارند.  به تازگی در آمریکا  دادگاهی
«الکس جونز»، نظریه پرداز «تئوری توطئه» و مجری برنامه های رادیویی راست افراطی را
به دلیل دروغگویی به پرداخت حدود یک میلیارد دالر به بستگان قربانیان تیراندازی مرگبار

در مدرسه ابتدایی سندی هوک و یک مامور اف بی آی محکوم کرد.

در آمریکا هنوز قانونی در سطح فدرال برای مقابله با اخبار جعلی و جرم  انگاری آن تصویب
نشده، اما برخی از نمایندگان کنگره طرح هایی در این زمینه ارائه کرده اند. به عنوان مثال،
یک سناتور آمریکایی سال ۲۰۱۷ طرحی پیشنهاد کرده که شبکه های اجتماعی مانند
فیسبوک را موظف به انجام اقداماتی جهت مقابله با اخبار جعلی می کند. با این حال،  در

خصوص این طرح رأی گیری نشده است.  

غیر از آمریکا بسیاری از کشورهای دیگر اقدامات و سیاست هایی برای مقابله با اخبار جعلی
معرفی کرده و به کار گرفته اند. در این گزارش نگاهی به برخی از این اقدامات انداخته ایم.

 

استرالیا

اقدامات: ▪راه اندازی کارگروه▪وضع مقررات برای شبکه های اجتماعی

در ژوئیه ۲۰۱۸، چهار بخش از دولت استرالیا کارگروهی برای شناسایی کارزارهای
دروغ رسانی و اخبار جعلی که ممکن است کمپین های انتخاباتی را هدف قرار دهند تشکیل

داده است.

در فوریه سال ۲۰۱۹ تحقیق پایگاه ای بی سی نیوز فاش کرد که کمیسیون انتخاباتی استرالیا به
تو�تر و فیسبوک اطالع داده بایستی قوانین استرالیا در خصوص تبلیغ های غیرقانونی در
پلتفورم هایشان را رعایت کنند. در استرالیا، تبلیغات سیاسی به شرطی قانونی است که
نویسنده و تأمین کننده مالی آن مشخص باشد. این کمیسیون، شرکت های بزرگ شبکه های
اجتماعی را تهدید کرده بود در صورت عدم تبعیت از قوانی استرالیا از آنها شکایت خواهد

کرد.

عالوه بر این، وزیر ارتباطات استرالیا طرحی ارائه کرد که به موجب آن نهاد تنظیم کننده
رسانه های این کشور می توانند شرکت های اینترنتی را مجبور کنند داده های خود درباره

نحوه مقابله با دروغ رسانی و غلط رسانی را در اختیار این نهاد قرار دهند. 

https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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بالروس

اقدامات:▪تعقیب قضایی مجرمان▪وضع مقررات برای شبکه های اجتماعی

سال ۲۰۱۸، نماینده های پارلمان بالروس متمم هایی را به قوانین مربوط به تنظیم رسانه های
اضافه کردند که به حکومت اجازه می دهد افرادی که اقدام به انتشار اطالعات نادرست در
فضای مجازی می کنند را تحت تعقیب قرار دهد. این قوانین همچنین به دولت اجازه

می دهد شبکه های اجتماعی و سایر وب سایت ها را در صورت نقض قانون مسدود کند. 

برزیل

اقدامات: ▪جریمه▪جرم انگاری ▪وضع مقررات برای شبکه های اجتماعی

پلیس فدرال برزیل اعالم کرد کارگروهی برای شناسایی و تنبیه منتشرکنندگان «اخبار
جعلی» راه اندازی کرده است. جریمه های در نظر گرفته شده برای متهمان از پرداخت ۴۰۰

دالر تا ۸ سال حبس را شامل می شود.

پلیس فدرال برزیل در این طرح، انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی و منتشر کردن
گزارش های غیردقیق در رسانه ها را جرم انگاری کرده است.  عالوه بر این، دولت برزیل هم
وارد توافقاتی با فیسبوک و گوگل شده و این شرکت ها را متعهد کرده با «اطالعات نادرست

که توسط طرف های ثالث تولید می شوند» مبارزه کند.

کانادا

اقدامات: ▪راه اندازی کارگروه نظارتی▪قانونگذاری برای شبکه های اجتماعی

دولت کانادا ژانویه ۲۰۱۹ اعالم کرد که یک طرح چند شاخه ای را برای مقابله با دروغ رسانی
راه اندازی کرده است. نخست، اتاوا اعالم کرد که کارگروهی برای نظارت و اطالع رسانی به

سایر سازمان ها و مردم درباره دروغ رسانی ها تشکیل شده است.

دوم، دولت کانادا از پلتفورم های شبکه های اجتماعی خواست اقدامات بیشتری برای مقابله
با اخبار جعلی و دروغ رسانی انجام دهند. این اقدام، بخشی از قانون C-76 در کانادا است
که هدف آن مجاب کردن شرکت های فناوری به شفافیت بیشتر در خصوص

سیاست هایشان برای مبارزه با اطالعات جعلی و تبلیغات است.

بعد از آن دولت کانادا، از «منشور دیجیتال» خود رونمایی کرد که در آن وعده داده شده
اتاوا تالش خواهد کرد از شهروندان در برابر تهدیدهای آنالین و اطالعات نادرست که با

هدف تضعیف نهادهای دموکراتیک طراحی می شوند محافظت کند. 

https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-preparing-to-fight-fake-news-during-octobers-elections/
https://www.ctvnews.ca/politics/feds-unveil-plan-to-tackle-fake-news-interference-in-2019-election-1.4274273
https://www.farsnews.ir/special/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA


جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا گفت آن دسته از شرکت های فناوری که از این قوانین
تبعیت نکنند با «جریمه های هنگفت» مواجه خواهندش شد. البته در این منشور مشخص

نشده که جرایم مذکور چطور در نظر گرفته خواهند شد.

چین

اقدامات: ▪وضع قانون برای رسانه ها▪راه اندازی نرم افزار

چین سخت گیرانه ترین قوانین را در خصوص غلط رسانی و دروغ رسانی دارد. پکن در سال
۲۰۱۶، ایجاد یا ترویج هر گونه شایعه ای که باعث اخالل در نظم عمومی و اجتماعی شود را
جرم انگاری کرد. در قانون دیگری که سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید از پلتفورم های فضای

مجازی خواسته شده فقط اخباری که در رسانه های ثبت شده مننشر شده اند را هم رسانی
کنند.

اوت ۲۰۱۸ مقام های چینی نرم افزاری راه اندازی کردند که به مردم اجازه می دهد اخبارهای
جعلی احتمالی را گزارش دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داد این نرم افزار، با کمک گرفتن از

هوش مصنوعی می تواند شایعات را به صورت خودکار شناسایی کند.

مصر

اقدامات: ▪وضع قانون▪تعقیب قضایی

مصر اواسط سال ۲۰۱۸ قانونی به تصویب رساند که به موجب آن هر حساب یا بالگری با
بیش از ۵۰۰۰ دنبال کننده در سایت هایی مانند فیسبوک و تو�تر، یک رسانه تلقی می شود

و چنانچه اقدام به انتشار اخبار جعلی کند تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

این قانون عالوه بر اعمال جریمه علیه کسانی که اقدام به انتشار اخبار نادرست کنند از
وب سایت ها می خواهد اقدام به اخذ مدرک از شورای عالی کنند، در غیراین صورت با

جریمه روبرو خواهند شد و یا اینکه رسانه هایشان به کل مسدود خواهد شد.

رویترز گزارش داده بود این قانون بعد از رایزنی با روزنامه نگاران و سایر کارشناسان به
تصویب رسید، با وجود این، در متن آن تعریف مشخصی برای اخبار جعلی ارائه نشده

است.

مصر بعد از تصویب این قانون چندین نفر را دستگیر و به تحمل حبس محکوم کرده است.
مارس ۲۰۱۹ خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت مصر می تواند با استفاده از این
قانون، حساب های کاربری با بیش از ۵۰۰۰ دنبال کننده را مسدود کرده و برای آنها

https://foreignpolicy.com/2018/09/06/chinas-lessons-for-fighting-fake-news/
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA&o=on
https://www.reuters.com/article/us-egypt-politics/egypt-targets-social-media-with-new-law-idUSKBN1K722C


جریمه هایی تا ۱۴۴۰۰ دالر در نظر بگیرد. رسانه هایی که از این قوانین تبعیت نکنند تا ۲۹۸
هزار دالر جریمه خواهند شد.

فرانسه

اقدامات: ▪وضع قانون

ژوئیه ۲۰۱۸، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به روزنامه نگاران گفت به زودی قانونی
برای مبارزه با ترویج اخبار نادرست در خالل انتخابات ریاست جمهوری ارائه خواهد کرد.

در آن قانون که در ماه نوامبر به تصویب رسید «خبر جعلی» به این صورت تصویب شده
است: «ادعاهای غیردقیق، تقطیع شده یا اخباری که در آنها واقعیت ها به صورت نادرست

گزارش شده اند تا سالمت آرا را زیر سوال ببرند.»

این قانون به مقام ها اختیار می دهد محتواهای نادرست منتشرشده در فضای مجازی را
حذف کرده و حتی سایت های منتشرکننده آن را مسدود کند. در این قانون تصریح شده
گروه های سیاسی، مقام های دولتی یا افراد می توانند شکایت خودشان را درباره نشر
اکاذیب طرح کرده و قاضی موظف است ظرف حداکثر ۴۸ ساعت از زمان اخطار در

خصوص آن عمل کند.

از جمله دیگر مفاد این قانون این است که فیسبوک، تو�تر و یوتیوب موظف شده اند
اسامی افرادی که محتواهای تحت حمایت مالی یا تبلیغات را خریداری می کنند را منتشر

کند.

ترکیه

اقدامات:▪وضع قانون برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی▪تعقیب قضایی

پارلمان ترکیه به تازگی قانونی را به تصویب رسانده که برای کاربران فضای مجازی و
خبرنگارانی که اقدام به انتشار اخبار جعلی کنند سه سال حبس در نظر می گیرد.

در این قانون تصریح شده چنانچه کاربران فضای مجازی یا شخصیت های حقیقی و
حقوقی اقدام به انتشار اخبار جعلی ای کنند که باعث تهدید امنیت عمومی یا سالمت کلی
جامعه ترکیه شود و یا ایجاد هراس کند تحت تعقیب قرار گرفته و ممکن است به تحمل تا

سه سال حبس محکوم شوند.

قانون ترکیه همچنین تأکید کرده چنانچه فردی با حساب های ناشناس اقدام به انتشار
اخبار جعلی بکند مجازات او افزایش خواهد یافت.

https://www.farsnews.ir/special/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
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ترکیه همچنین اکتبر ۲۰۲۰ قانونی تصویب کرد که تو�تر، یوتیوب و فیسبوک را به
مسدودسازی این شبکه ها در صورت امتناع از پایبندی به قوانین این کشور تهدید می کرد.
این کشور نوامبر همان سال فیسبوک، اینستاگرام، تو�تر و یوتیوب را به دلیل امتناع از

تع�ن نماینده در آن کشور مبلغ یک میلیون یورو جریمه کرد.

آلمان

اقدامات:▪اعمال جریمه ▪قانون گذاری برای شبکه های اجتماعی

در آلمان قانونی تصویب شده که پلتفرم های آنالین را موظف می کند مطالبی که با قوانین این
کشور مغایرت دارند را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند، در غیر این صورت با جریمه ۵۰ میلیون

یورویی مواجه خواهند شد.

ژانویه ۲۰۱۸، تو�تر بر مبنای همین قانون، حساب کاربری یک نشریه طنز آلمانی را به دلیل
انتشار محتواهای توهین آمیز و نفرت پراکنانه علیه مسلمان ها مسدود کرد.

همچنین دولت آلمان ۳ جوالی ۲۰۱۹ اعالم کرد شرکت فیسبوک را به دلیل نقض قوانین
این کشور و عدم گزارش دهی مناسب در خصوص محتواهای غیرقانونی منتشرشده در این

پلتفورم مبلغ ۲ میلیون یورو جریمه کرد.

هند

اقدامات:▪بازداشت▪قطع اینترنت

در هند انتشار دروغ رسانی و غلط رسانی به معضلی عمده تبدیل شده و در برخی موارد،
اطالعات نادرست در فضای مجازی به شکل گیری خشونت های گروه های تبهکار منجر شده
است. سال ۲۰۱۸، انتشار چنین اطالعاتی به بروز خشونت هایی منجر شد که ۲۰ کشته به

همراه داشت.

اکتبر ۲۰۱۸ پایگاه Wired گزارش داد دولت هند بیش از ۱۰۰ بار تا کنون واتساپ را برای
جلوگیری از پخش شایعات نادرست از کار انداخته است. همچنین در همین سال منابع

خبری گزارش دادند که ۱۳۴ مورد قطع اینترنت در هند مستند شده است. 

هند غیر از این اقدامات افرادی که اقدام به انتشار شایعات و اخبار غلط می  کنند را دستگیر
و بازداشت می کند. آوریل ۲۰۲۰ فارن پالیسی گزارش داد هند بیش از ۱۰۰ نفر را به دلیل

انتشار اخبار جعلی درباره ویروس کرونا دستگیر کرده است.

اندونزی

https://www.farsnews.ir/special/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.washingtonpost.com/world/europe/how-do-you-stop-fake-news-in-germany-with-a-law/2017/04/05/e6834ad6-1a08-11e7-bcc2-7d1a0973e7b2_story.html
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatecrime/german-hate-speech-law-tested-as-twitter-blocks-satire-account-idUSKBN1ES1AT
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2019-08-20/germany-facebook-found-in-violation-of-anti-fake-news-law/
https://cis-india.org/internet-governance/resources/Intermediary%20Liability%20Rules%202018.pdf
https://www.wired.co.uk/article/whatsapp-web-internet-shutdown-india-turn-off
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf


اقدامات: ▪راه اندازی کارگروه دولتی▪بازداشت▪سایت رصد اخبار جعلی

در اندونزی، دولت با مجموعه متنوعی از اقدامات شامل بازداشت، همکاری با شبکه های
اجتماعی و تشکیل کمیته های تخصصی تالش هایی را برای مبارزه با اخبار جعلی آغاز کرده

است.

ژانویه 2018، دولت اندونزی سازمانی به نام «سازمان ملی امور سایبری و رمزنگاری» را
مسئول مبارزه با دروغ رسانی و اطالعات جعلی در فضای مجازی کرده است.

روزنامه گاردین در آن زمان گزارش داد اندونزی همچنین یک عملیات مخفیانه که هدف آن
به فساد کشاندن فرایند سیاسی در این کشور و بی ثبات کردن دولت بوده را شناسایی و

خنثی کرده و ۱۴ نفر از اعضای مرتبط با آن را دستگیر کرده است.

سال گذشته میالدی مقام های اندونزی فردی ۳۸ ساله را به دلیل انتشار اخبار جعلی و
شایعات در فضای مجازی دستگیر و او را به موجب قوانین این کشور متهم کردند. رسانه ها

گزارش داده اند این فرد ممکن است به تحمل ۶ سال حبس محکوم شود.

اندونزی همچنین دو سال پیش 6 نفر را به دلیل انتشار اطالعات نادرست درباره ویروس
کرونا دستگیر و به نقض قانون مبارزه با شایعات و اطالعات نادرست متهم کرد. طبق قوانین

این کشور، انتشار چنین شایعاتی می تواند تا 6 سال حبس در پی داشته باشد.

از جمله دیگر اقدامات دولت مالزی راه اندازی وب سایتی است که مردم در آنجا می توانند
اخبار نادرست را گزارش داده تا متوجه شوند که آن خبر درست است یا نه. سال ۲۰۱۸
وزارت ارتباطات مالزی اعالم کرد در نشست های هفتگی خود صحت و سقم اخبار مندرج

در این سایت را به مردم گزارش خواهد داد.

ایرلند

اقدامات: ▪قانونگذاری▪حبس و جریمه

نمایندگان پارلمان ایرلند دسامبر سال 2017 الیحه ای ارائه کردند که مطابق با آن استفاده از
ربات ها  برای ساخت حساب های کاربری جعلی جهت انتشار پیام های سیاسی یک جرم
کیفری تلقی شده و با 5 سال حبس و/یا جریمه 10 هزار یورویی مجازات خواهد شد.

سرنوشت این طرح هنوز مشخص نیست.

ایتالیا

اقدامات: ▪سایت گزارش دهی آنالین▪بازداشت▪گزاش دهی به مراجع

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-arrests-six-over-coronoavirus-internet-hoaxes


دولت ایتالیا با اقداماتی نظیر ایجاد پورتال گزارش دهی آنالین، دستگیری و گزارش به
مراجع در تالش است با غلط رسانی و اخبار جعلی مبارزه کند. سال 2018، اندکی قبل از
انتخابات سراسری در ایتالیا، دولت این کشور اعالم کرد وب سایتی راه اندازی کرده که

شهروندان از طریق آن می توانند اطالعات غلط را به پلیس گزارش دهند.

در این وب سایت، از کاربران خواسته می شود آدرس ایمیل، لینک خبر جعلی و رسانه هایی
که این خبر را در آن دیده اند را ثبت کنند. پلیس، این خبرها را راستی آزمایی خواهد کرد و

چنانچه نقض قوانین ایتالیا باشند آن را تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد.

مالزی

اقدامات: ▪قانونگذاری▪حبس و  جریمه

در مالزی قانونی به تصویب رسیده که به موجب آن «هر خبر، اطالعات، داده یا گزارشی که
کامًال یا نسبتًا نادرست باشد» برای فرد یا سازمانی که آن را تولید کرده مشمول جریمه  تا
بیش از ۱۲۸ هزار دالر و حبس تا حداکثر ۶ سال و یا هر دو مورد خواهد بود.  در این قانون
که دست کم بار اصالح شده تالش شده مصادیق نسبتًا روشنی برای خبر جعلی تعریف

شود. 

از جمله دیگر اقدامات مالزی در این راستا این بوده که نمایندگان پارلمان مالزی برای
تشریح مفاد قانون فوق دیدارهایی با نمایندگان شرکت هایی مانند فیسبوک و گوگل

داشته اند.

حسب اطالعات موجود مالزی دست کم یک شهروند دانمارک را ذیل این قانون دستگیر و
محاکمه کرده است. سال ۲۰۱۸، مردی به نام «صالح سالم صالح سلیمان» بعد از انتشار
ویدئویی در یوتیوب که در آن ادعا شده بود ۵۰ دقیقه طول کشیده تا پلیس مالزی بعد از

تیراندازی به یک واعظ فلسطینی واکنش نشان دهد، دستگیر و محاکمه شد. 

خبرگزاری رویترز نوشته این شهروند دانمارکی به جرمش اقرار کرده اما گفته این اطالعات
غلط را در شرایط عصبانیت منتشر شکرده است. دادگاه بعد از استماع نظرات سلیمان او را
۲۵۵۲ دالر جریمه کرد، اما او به دلیل عدم استطاعت مالی ترجیح داد یک ماه زندانی شود.

روسیه

اقدامات: ▪قانون گذاری▪راه اندازی پایگاه داده▪ جریمه

مجموعه ای از قوانین در روسیه، انتشار اطالعات غیرقابل استناد و نادرست را منع کرده و
برای آن مجازات هایی در نظر گرفته اند. در دو قانون که مارس ۲۰۲۰ به تصویب رسیده،

https://web.archive.org/web/20180728111224/https://www.reuters.com/article/us-malaysia-palestinian-fakenews/danish-national-first-to-be-convicted-under-malaysias-fake-news-law-idUSKBN1I10I9
https://pravo.ru/story/222165/


انتشار هر گونه اطالعات نادرستی که باعث ایجاد نگرانی درباره سالمت شهروندان و اخالل
در نظم و امنیت عمومی شود با ۳۰ هزار تا ۱۰۰ هزار روبل جریمه برای شهروندان عادی، ۶۰
هزار تا ۲۰۰ هزار روبل جریمه برای مقامات و ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار روبل جریمه برای

شرکت ها قابل جریمه است.

چنانچه انتشار چنین اطالعاتی به مرگ فردی ختم شود یا باعث آسیب به کسی یا لطمه به
اموال عمومی شود، جریمه ها برای افراد عادی به ۴۰۰ هزار روبل، ۹۰۰ هزار روبل برای

مقامات و ۱.۵ میلیون روبل برای شرکت ها افزایش خواهد یافت.

نهادهای مسئول در روسیه تا کنون چندین نفر را ذیل این قوانین جریمه کرده اند.

روسیه همچنین نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی با اسپانیا برای راه اندازی یک گروه امنیت سا�بری
مشترک با هدف جلوگیری از اثرگذاری اخبار جعلی بر روابط دو کشور امضا کرد. این اقدام
بعد از آن صورت گرفت که برخی از مقام های اسپانیایی روسیه را به غلط رسانی در خصوص

همه پرسی کاتالونیا متهم کردند.

همچنین مه ۲۰۱۹ رسانه های روسیه گزارش دادند سازمان تنظیم مقررات رسانه ای روسیه
یک پایگاه داده با هدف شناسایی منابع اخبار جعلی راه اندازی کرده است. چنانچه این
سایت ها محتواهای جعلی را روی پلتفورم خودشان حذف نکنند ممکن است فعالیت آنها

متوقف شود.
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