ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ »ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن« ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﯿﮏ ﺗﺎک را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰد دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت » ،۲۰۲۰ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک را از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دردﺳﺎز ﺷﻮد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ ) (Bytedanceاﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎ آن

ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ اپ اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۰۲۰اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﺳﺨﺖ در ﺣﺎل ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ رایدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺧﯿﺮا ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن راه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اپ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ
ﻧﯿﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ
دارد در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺎزون ﺑﺎ
ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در
ﻫﻤﺎن روز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻮی
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ رد ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

