اﻣﻮﺟﯽ رﺳﻤﯽ دﯾﺪار ﺗﺮاﻣﭗ و اون ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺚ
و ﺟﺪل در ﺗﻮﺘﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺗﻮﺘﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮان ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از اﻣﻮﺟﯽ ﺧﺎﺻﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ورزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و از اﯾﻨﺮو ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده دﯾﺪار ﺗﺮاﻣﭗ و
اون ،رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از اﻣﻮﺟﯽ
ﺧﺎﺻﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ:

رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوازدﻫﻢ ژوﺋﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻣﻮﺟﯽ
وﯾﮋه ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ  #TrumpKimSummitﺗﻮﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ از ﻫﺸﺘﮓ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﻮﺟﯽ دو دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ
ﻫﺎی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮش
ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را دﺳﺘﺎن در ﺣﺎل دﻋﺎ و
ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دور و دراز دارد و
ﻫﻨﻮز ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺰﺑﺮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺘﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﯿﻞ اﮐﺮان ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻟﯿﮓ  NFLو ﻏﯿﺮه اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮان را درآورده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ:

ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺲ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺸﻪ.
ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ اﻣﻮﺟﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
اﺗﺤﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ آﻟﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

