ﭼﺮا ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺘﺮ
ﻫﮏ ﻧﺸﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
در ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎراک
اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﮏ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮور ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﮏ ﻧﺸﺪ.
اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﭼﺮا اﮐﺎﻧﺖ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻫﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻮﺘﺮ ،دﻟﯿﻞ

ﻫﮏ ﻧﺸﺪن اﮐﺎﻧﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺳﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از »ﺣﻮادث ﻗﺒﻠﯽ« از
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ وی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮرش ﺣﻤﻠﻪ آذر ﻣﺎه  ۹۶اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻮادث ﻗﺒﻠﯽ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ
ً
ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻮﺘﺮ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﺎری ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ را
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از  ۱۱دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ادﻣﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ
 Viceﻫﮑﺮﻫﺎ از آن ﺑﺮای ﻫﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻋﻼم ﮐﺮد ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﮋهای را در اﮐﺎﻧﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﮐﺮده ﺗﺎ از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻓﺎش ﮐﺮد ﺗﻮﺘﺮ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ وی را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻮﺘﺮ

ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺗﻮﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﻪ  Viceﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺘﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی دروﻧﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ
اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺎل  ۹۶ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﮏ ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

