ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮﺘﺮ:
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻮﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ:

»ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرش ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮد«.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ راه ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ را در ﭘﯿﺶ

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﻨﺪ:

»ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آزادی ﺑﯿﺎن در ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،رﻗﺒﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮورﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریام اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادم ،اﻣﺎ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺷﺎم ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ۲۰۲۴ .؟«

ﺗﻮﺘﺮ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺬف
ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻮرات دوﻟﺖ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺒﺮی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺘﺮ ﻓﻌﻼ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮐﻨﮕﺮه،

از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺘﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ،داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺎ دو ﺳﺎل اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﯿﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ،ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ را ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ دوﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻣﺰارزﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

