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ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ را ﻻﯾﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ از درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﺳﺘﺎن
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺖ ﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻻﯾﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﺖ ﻫﺎی اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺮاﻣﭗ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺘﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎگ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و از اﯾﻨﺮو ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﺖ
ﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و در ﺗﺐ ﻻﯾﮏ ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎگ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن وی

ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ان ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺗﻮﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارد در ﻓﯿﺪ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر
ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻓﺮاد از ﭘﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﻨﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻻﯾﮏ ﺷﺪن ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪ رو ﺷﺪ.
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