ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ روزی از آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۲۰۲۰آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی دو ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻣﺸﺐ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪن ﭘﯿﺮوز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﺗﺪاﺑﯿﺮی زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ،دروﻏﮕﻮﯾﺎن و
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
اﺟﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮج اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﻮردﯾﺪه ،ﻓﯿﺴﺒﻮک از
ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن آنﻫﺎ دارد.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرا اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻃﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺰارشﻫﺎ
و ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دروﻏﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  ۲۰۲۰آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ اﻧﮕﯿﺠﻤﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎ دارﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻻﯾﻮ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن آن دﺳﺖ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ در ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،آنﻫﺎ را اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻋﺎﻫﺎی
دروﻏﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ رایﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ از آنﻫﺎ ﭘﺮدهﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺿﻤﻨﺎ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮزﯾﻊ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻻﯾﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان

ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ زدن ﺑﻪ »ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت رایﮔﯿﺮی ﻓﯿﺴﺒﻮک«
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آنﻫﺎ ﮐﺮده ،اﯾﺪه ﮐﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺣﺬف ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎک

اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮﻗﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ – «Stop the Steal

را ﻣﺴﺪود ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﺣﺎل ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ در ﺷﻌﺐ رایﮔﯿﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﺰارش ﮐﺮده ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻘﻠﺐ در
آرای ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ روز  ۳۶۱ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﯿﻠﯽ زود اﻓﺮاد زﯾﺎدی در
ﺷﻌﺐ رایﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻻت آرﯾﺰوﻧﺎ و ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه »ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه« ،ﺻﻔﺤﻪ  Stop the Stealرا ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﻣﯿﻨﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ -آژاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ -ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﺖ
ﮐﺮده و در دﻓﺎع از اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪه
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻼم زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ایﺑﯽاس ،ﺳﯽﺑﯽاس ،ﻓﺎﮐﺲ ،انﺑﯽﺳﯽ ،ﺳﯽانان و اﺳﻮﺷﺘﺪ ﭘﺮس،
ﺑﺮﻧﺪه را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺪﻫﺎی
ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ

در روﯾﮑﺮدی ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎﯾﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻘﻠﺐ« را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﯾﮏ اﻋﻼن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت رایﮔﯿﺮی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎﯾﺪن« و »ﺗﺮاﻣﭗ« ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﺎل ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻫﺸﺘﮓ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی
ﺧﺎص و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮔﺰﯾﻨﻪ »آﺧﺮﯾﻦ
ﭘﺴﺖﻫﺎ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻫﺸﺘﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﮕﺮدﯾﺪ -ﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻪ-
ﯾﮏ ﻫﺸﺪار در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺨﺶ »آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ«
از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ » «Learn Moreﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ.

ﺗﯿﮏﺗﺎک
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری  Media Mattersﮔﺰارش ﮐﺮده ،ﺗﯿﮏﺗﺎک ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت

ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪ  TechCrunchﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ ﺗﯿﮏﺗﺎک ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺗﯿﮏﺗﺎک دﺷﻮار
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻮﺘﺮ

ﻓﯿﺪ ﺗﻮﺘﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﮐﻨﻮن ﭘﺮ ﺷﺪه از ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺴﺖﻫﺎی او
»ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد«.
ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ رو ﭼﻬﺎرم ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ »آنﻫﺎ دارﻧﺪ

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ« .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪی از ﺻﺤﺖ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
رﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ ﻟﯿﺒﻞ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه روی ﺗﻮﺖ او ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ«.
از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ۱۱ ،ﺗﻮﺖ دﯾﮕﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮﺘﺮ
ﺿﻤﻨﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮاﻣﭗ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﮐﻪ او در آن ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺮوزی »آرای اﻟﮑﺘﻮرال« در
ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ﻫﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرا ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ.
ﻫﺸﺪار راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﻤﺎرش آرا

ﺗﻮﺘﺮ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪای در ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺴﺎل

روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرا اﻧﺪﮐﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آرای ﭘﺴﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  ۲۰۲۰اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺗﻮﺘﺮ ،اﻋﻼﻣﯿﻪای
ﺑﻪروز ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﻋﻼم
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎرش آرا ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻦ ﺷﺪن ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮﺘﺮ؟
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت زﯾﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻨﻮز اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻧﯿﺎورده :اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان رﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﺰارش ﮐﺮده» ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺘﯽ در دوﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺻﻮرت
ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﺗﻮﺖﻫﺎی او دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﻧﺸﺪه و
ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ ﻣﺪاوم از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.

ﯾﻮﺗﻮب

ﯾﻮﺗﻮب در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر

 One American News Networkوﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻣﺠﺮی زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽاﺳﺎس ﺧﺒﺮ از ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﺷﻤﺎرش آرا ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﻮﺗﻮب اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﻣﺎ وﯾﺪﯾﻮی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻫﺰار وﯾﻮ دارد.
اﻣﺎ ﯾﻮﺗﻮب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﺷﻮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺑﻨﻦ ،ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺣﺬف
ﮐﺮده .او در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ری ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﮐﺘﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻓﺎوﭼﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ آﻟﺮژی و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﻦ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﺑﻦ ﮐﺮد و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را »ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ« از ﺳﻮی او اﻋﻼم
ﮐﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﯾﻮﺗﻮﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه» :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر را از
ﮔﻮﮔﻞ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت
»ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

