ﭘﻠﺘﻔﺮمزداﯾﯽ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﺴﺘﺎد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۹
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ دادن ﺧﻮﻧﺴﺮداﻧﻪ ،ﺟﻬﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﺳﺮاغ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ،
رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﭙﯿﺘﻮل در واﺷﻨﮕﺘﻦ دیﺳﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .از ﺗﻮﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯽﭘﻞ ،اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ
دوﺟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺮای آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران او ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻤﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﯾﻊ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺘﺮ :ﺑﻦ داﺋﻤﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده و اﮐﺎﻧﺖ
 realDonaldTrumpاو ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ داﺷﺖ ،ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺘﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ،ﻟﯿﺒﻞﻫﺎی ﻫﺸﺪار آﻣﯿﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎی او ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ،ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻼک ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺗﻮﺘﺮ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮرش در ﮐﭙﯿﺘﻮل ،ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﻨﺮ ﺑﺰرگ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺸﺪار داد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ را ﺑﻼک ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻦ ،ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﻦ  ۱۲ﺳﺎﻋﺘﻪ روی اﮐﺎﻧﺖ
ﺷﺨﺼﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد .ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﺗﻮﺖﻫﺎ از ﺳﻮی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﮐﺎﻧﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدی و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﺼﺮ
ﻫﻤﺎن روز ،ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺘﯽ آرامﺗﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ اﺧﯿﺮش
داﺷﺖ و در آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺘﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ

روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺋﻤﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻮﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻦ
ﮐﺮدن داﺋﻤﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﺎﻧﺖ  realDonaldTrumpرا ﭘﺎﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﻮﺘﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ) TeamTrumpاﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ او( و ) POTUSاﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
آﻣﺮﯾﮑﺎ( را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎک ﺷﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻦ
ﺷﺪه ،ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺻﺪد ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﻠﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ و ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس  QAnonاﺷﺎره ﮐﺮد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺪارد ،اﮐﺎﻧﺖ
 POTUSﺗﺤﻮﯾﻞ دوﻟﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف دوران ﮔﺬار دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺷﻤﺎر ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎی اﮐﺎﻧﺖ را رﯾﺴﺖ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد:
او اﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ﺗﺼﻮرش ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.

اﺳﻨﭗ :ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﺟﺪال

در ﭘﺎﯾﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﺑﻌﺪ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﭙﯿﺘﻮل ﻫﯿﻞ ،اﺳﻨﭗ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﮐﺎﻧﺖ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .اﺳﻨﭗ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ را ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ
واﺷﻨﮕﺘﻦ دیﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن اﺳﻨﭗﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺑﺮای  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﻤﯽ رﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾﺪ در ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت »ﺟﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ« ﻧﯿﺰ اﺳﻨﭗ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را از ﺗﺐ »دﯾﺴﮑﺎور« ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﻨﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺘﺶ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﺳﻨﭗ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻟﯽ ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﯾﮏ ﺳﻮال
ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮاﻣﭗ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﻮد و ﺿﻤﻨﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی وﺳﻮﺳﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻋﻤﺪه ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﮕﯿﺮد – روﯾﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن از اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد را ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪ .در ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن
روز ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺷﺪن  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ اﮐﺎﻧﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ دارد .ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ را
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﮏ روزه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮕﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺷﻮرش در ﮐﭙﯿﺘﻮل ﺑﻮد.
ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ در ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺒﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻖ اﮐﺎﻧﺖ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
»ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ« )در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ( داد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ
ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮐﺎﻧﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪه ،اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه .ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ او ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﺻﻔﺤﻪاش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ دوراﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻦ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﻪ زﻋﻢ

ﺧﻮد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ،ﮐﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی و ﭘﯽﭘﻞ :ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺎزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن او ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﻧﺪ.

ﻏﻮلﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ .در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ،
ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ را از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ( را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯽﭘﻞ ﻫﻢ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻮده ،ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﯿﻨﺘﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﭙﯿﺘﻮل ﻫﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯽﭘﻞ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻦ ﺷﺪن ﯾﮏ اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺷﺎرﻟﻮﺗﺰوﯾﻞ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ را ﺑﻦ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،داﻣﻨﻪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯽﭘﻞ آﻧﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮت ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﻮال ﺑﺰرگ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد؟ آﯾﺎ اﺻﻼ او ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﺣﺬف ﭘﺎرﻟﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و ﺷﺎﯾﺪ اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ

ﺑﺮای ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ و ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان روﯾﮑﺮد ﻓﯿﺴﺒﻮک و دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺎرﻟﺮ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺎرﻟﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اپ اﺳﺘﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﻓﺮاوان ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن و رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎرﻟﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﭙﯿﺘﻮل ﻫﯿﻞ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ :دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ دو اﺳﺘﻮر ﺑﺰرگ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه.
ﮔﻮﮔﻞ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﺮ را از اﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻧﺒﻮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺤﺘﻮا در آن ذﮐﺮ ﮐﺮد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در اپ اﺳﺘﻮر ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎرﻟﺮ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺑﺎزﻓﯿﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﺮ ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻇﺮف ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،روﯾﻪ ﮔﻮﮔﻞ را اداﻣﻪ
داده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را در اپ اﺳﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎرﻟﺮ در اپ اﺳﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻫﺸﺪار اﭘﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﭘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ در
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺎرﻟﺮ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

دﯾﺴﮑﻮرد ،ﺗﻮﭻ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب ،ردﯾﺖ و ﺗﯿﮏﺗﺎک :ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺗﺮاﻣﭗ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ »ﺑﺮﺧﻮرد« ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎل
ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻟﯿﺒﻞ ﻫﺸﺪار از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺪی روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﺪ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻐﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪتﺗﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ اﺧﻄﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺪاوم اﯾﻦ اﺧﻄﺎر در ﺑﺎزهای
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻦ ﺷﺪن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﯿﻮ ﺑﻨﻦ اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ،او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻄﯽ ﻣﺪاوم از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻦ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤﯽ آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺳﺎﺑﺴﮑﺮاﯾﺒﺮ دارد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﯿﺮون از ﯾﻮﺗﯿﻮب ،ﺗﻮﭻ ﻫﻢ روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ »ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ« ﺑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ
در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪودا  ۱۵۱ﻫﺰار دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه دارد و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﭻ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی او در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ و ﮔﺮوهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .در روز ﺟﻤﻌﻪ،
ردﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎبردﯾﺖ  r/DonaldTrumpﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻪﭼﺎکﺗﺮﯾﻦ
ﻃﺮﻓﺪاران او ﺑﻮد را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ردﯾﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎبردﯾﺖ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  r/The_Donaldرا
ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .دﯾﺴﮑﻮرد ﻧﯿﺰ در روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺳﺮور ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎبردﯾﺖ ﺑﺪن ﺷﺪه را
ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺮور »ﯾﮏ ﻓﺮوم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﮏﺗﺎک ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﮐﭙﯿﺘﻮل
را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و ﺑﻪ ریداﯾﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ و
ﭘﯿﺎم ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﮐﺎﻧﺘﯽ در ﺗﯿﮏﺗﺎک ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن او و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﻢ ﺧﻮرده
در ﮐﭙﯿﺘﻮل ﻫﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

