ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ دل ﺳﺮان اروﭘﺎ
ﻧﻨﺸﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮر ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﺗﺎ او ﺑﺎ ﭼﺮب زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺑﺮوی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاده ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ
دل ﺳﺮان اروﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و آﻧﻬﺎ از ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪﻧﺪ.

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰:۴۵دﯾﺸﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮان اروﭘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻋﺪم ﺗﻼﺷﺸﺎن در ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن ﺟﻮاب
دﻫﺪ.

ً
ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ زاﮐﺮﺑﺮگ
اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﺪت
ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ
داده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ » «Guy Verhofstadtﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی زاﮐﺮﺑﺮگ ،وی را
ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او  ۶ﺳﻮال ﺳﺎده ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺜﻞ
ﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد
ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺗﯿﻤﺶ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اراﺋﻪ
دﻫﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ  ۶ﺳﻮال ﺳﺎده ﭘﺮﺳﯿﺪم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام را ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ!
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ را
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای درﺳﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن

واﺗﺲاپ در ﻗﺎره ﺳﺒﺰ از ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﻫﺎ را ﺑﻪ روی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و از رخ دادن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ » «Nigel Farageﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن آزادی ﺑﯿﺎن اروﭘﺎ از ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

زاﮐﺮﺑﺮگ :ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد
زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﯾﺎ آزار ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و از اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زاﮐﺮﺑﺮگ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد:

»ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻤﺎن ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﻤﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

