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»ﺟﮏ دورﺳﯽ« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺮاﻣﭗ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داد .وی اﻋﻼم ﮐﺮد از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﻧﺮا اﻗﺪاﻣﯽ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﺮت ﭘﺮاﮐﻨﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺴﺪود ﺷﺪن داﺋﻤﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ  ۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران وی ﺑﻪ ﮐﺎخ
ﮐﻨﮕﺮه واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

دورﺳﯽ ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاﻣﭗ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺸﺪارﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دورﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺤﺚﻫﺎی

ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ وی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺮاﻣﭗ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺎﻗﺾ آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .دورﺳﯽ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن دوﻣﯿﻨﻮ وار ﺗﺮاﻣﭗ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻮﺘﺮ و ﺣﺘﯽ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آزادی
ﺑﯿﺎن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
دورﺳﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﯾﺠﺎد ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺮوﯾﺞ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
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