ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎزون ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۹
ﭘﺎرﻟﺮ ) (Parlerﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎرﻟﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﺣﺬف اپ آن از اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ و ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ،
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب آﻣﺎزون ) (AWSﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﻼ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی آﻣﺎزون ،ﭘﺎرﻟﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎرﻟﺮ» ،ﺟﺎن ﻣﺎﺗﺰ« در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از
دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ دوران ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرﻟﺮ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻣﺎﺗﺰ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آزادی
ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد:

»آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن و ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

ﭘﺎرﻟﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺘﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ » «Parleyﺑﺠﺎی ﺗﻮﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﻃﺮﻓﺪاران راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺧﯿﺮا
اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎرﻟﺮ ﺑﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اپ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
» «Sensor Towerﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان را  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮐﻨﮕﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺬف ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮﺘﺮ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎرﻟﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و
دﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

