ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﻧﺎزیﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻧﻔﺮت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ« ،ﺣﺬف ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ واروﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد دادﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ »آﻧﺘﯿﻔﺎ« اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺮﻣﺰ واروﻧﻪ ،ﺳﻤﺒﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺘﯿﻔﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ

ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ» ،وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎر« آن را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
و ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪارک ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺪون ﻣﺘﻨﯽ
ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ را ﻣﺤﮑﻮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﻌﺎون
اول وی» ،ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻨﺲ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ،اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﭘﺴﺖﻫﺎ در
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﺪ اﻓﺘﺮا« )» ،(ADLﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﮔﺮﯾﻨﺒﻠﺖ« در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از
ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و در اﯾﻤﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺜﻠﺚ واروﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯿﻔﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی  ،ADLاﯾﻤﻮﺟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ
در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﯾﻦ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﺮﯾﻨﺒﻠﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﺪ اﻓﺘﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ
اﻋﻀﺎی آﻧﺘﯿﻔﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

