آﻣﺎزون و ﻓﯿﺴﺒﻮک درﺑﺎره ﺗﻬﺪﯾﺪات از ﺳﻮی
ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۹
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻃﺮﻓﺪاران آن در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺪم ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرﻟﺮ ) ،(Parlerآن را از دﺳﺘﺮس

ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ آﻣﺎزون و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب آﻣﺎزون ) (AWSﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎرﻟﺮ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻮﺷﯿﺎر و

ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎرﻟﺮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺪودﯾﺖ ﺣﺴﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺣﺎوی ﻟﻮﮔﻮی

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه و ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

در ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ داﺧﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ و ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ،ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از
ﻟﺒﺎسﻫﺎ و اﻗﻼم ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ«.

ﻃﺒﻖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪه ،ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ  AWSﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺮﯾﺲ وﻧﺪرﻫﺎر« از
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارد:

»ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺪ«.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﻮادث ﺟﺪی ﺳﺮﯾﻌﺎ از آنﻫﺎ دوری ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﺮات
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻮز
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻣﺎزون ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺴﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ،ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻮﺘﺮ واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن و ﻓﻌﺎﻻن را در ﭘﯽ داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

