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88498444سوادرسانه

بهانهسازی
بایکتوئیتاشتباه

در ای��ام لیالی قدر، اکانت انگلیس��ی زب��ان دفتر حفظ و نش��ر آثار 
رهبرانقالب، در یک توئیت کوتاه به زبان انگلیسی از زبان حضرت 
 I ask all of dear ones to please« آیت اهلل خامنه ای نوشت که
pray for me« که در واقع از مردم خواسته بود که برای ایشان دعا 
کنند. در فضای ش��ب های قدر و ایام ماه مبارک رمضان که عبارت 
»التماس دع��ا« و در کل، مفهوم طلب دعا ک��ردن در ایران خیلی 
عادی و معمولی به نظر می رسد، اما در فضای خبری بین المللی و با 
قلم  هایی که منتظر سوءاستفاده هستند، چنین توئیتی یعنی خبر از 
یک اتفاق بد که نیاز به »دعا« دارد. همین شد که رسانه  ها آنور آبی از 
این توئیت به »بیماری رهبر ایران « تعبیر کردند. رسانه های فارسی 
زبان ایرانی به خوبی می دانس��تند مفهوم چنین توئیتی چیست و 
چرا بیان شده است، اما فرصت برای خبرس��ازی را نمی خواستند 

از دست بدهند.
شبکه فارسی زبان اما سعودی »ایران اینترنشنال « از قول یک نفر 
که او را »مقام امنیتی بلندپایه اس��رائیلی« نامید، به خبر هایی در 
رابطه با وضعیت جسمانی رهبر ایران اشاره کرد و حتی گفت حال 
آیت اهلل خامنه ای بحرانی ا ست و این ممکن است اوضاع جدیدی را 

در ایران رقم بزند!
اگر مسئوالن اکانتی که در رسانه های بین المللی به نام »آیت اهلل سیدعلی 
خامنه ای « شناخته می شود، به فضای بین المللی و عدم شناخت آنها از 
ادبیات ایرانی در ایام رمضان و قدر توجه می کردند، آن جمله ساده را 
بدون اش��اره به رمضان و قدر حتی در حد یک هشتگ ساده، توئیت 
نمی کردند. آنها اما پس از این حواش��ی، اشتباه دوم را مرتکب شدند و 
توئیت مورد اشاره را حذف کردند. در حالی که توئیت یک شخصیت 
سیاسی و معروف، خصوصاً وقتی دیده شده و مورد توجه قرار گرفته، 
نباید حذف شود. آنها گرچه توئیت را با توضیحات مرتبط با قدر و رمضان 
مجدد نوشتند، اما همان حذف توئیت باعث شد که بخش دوم شایعه هم 
پا بگیرد و آن اینکه توئیت به دلیل توهین های ذیل آن حذف شده است! 
در حالی که صرفاً یک توئیت اصالحی در دنباله توئیت اصلی می توانست 
کفایت کند و کار حداقل به شایعه دوم نرسد. عالوه بر این ذیل آن توئیت 
گرچه طبیعتاً توسط اکانت های ضدانقالب توهین هایی هم بود، اما کلی 
دعاهای خیر مردم هم برای رهبرانقالب نوش��ته شده بود که با حذف 
توئیت اصلی عمالً از دست رفت و دیگر هم امکان راستی آزمایی این ادعا 

نیست که دعا در آنجا بود یا توهین!
دو روز پس از این ش��ایعات، طب��ق اعالم قبلی و به مناس��بت روز 
قدس، رهبرمعظم انقالب سخنرانی زنده تلویزیونی داشتند و طبعاً 
ش��ایعات در مورد سالمت جس��مانی ایشان، نتوانس��ت چندان پا 
بگیرد. اما به نظر می رسد در مورد اداره اکانت های یک رهبر معروف 
و سیاسی – صرف نظر از تعلق خاطر و ارادت- باید پختگی و اشراف 
بیشتر بر فضای سیاسی و تبعات هر کلمه ای باشد که از قول ایشان 

زده می شود.

هر جا که ادمی��ن دارد، یک رویکرد ایدئولوژی��ک قطعی وجود دارد. 
ممکن اس��ت تعداد زیادی برای مش��ارکت در گفت وگو درخواست 
داشته باشند، اما ادمین به دلیلی همه را نمی پذیرد؛ این  یک رویکرد 

ایدئولوژیک و یک محدودیت است.
سال 1400 برای کاربران مجازی با یک نرم افزار جدید اینترنتی شروع شد؛ 
کالب هاوس، نرم افزاری مبتنی بر صوت. در کالب هاوس کسی چیزی 
نمی نویسد، همه فقط می توانند صحبت کنند، صحبت شفاهی. مدل کار 
 )room( هم اینگونه است که یک فرد به عنوان مدیر، در اصطالح اتاقی
در کالب هاوس تشکیل می دهد و افراد می توانند عضو آن اتاق شده و در 

موضوعی معین با هم و مطابق اجازه مدیر شفا هاً صحبت کنند.
نشست »تنظیم گری کالب هاوس، الزامات و راهکارها« با همکاری 
مشترک دفتر مطالعات تنظیم گری ساترا و هسته پژوهشی رسانیوم 
به صورت مجازی برگزار شد. این رویداد با هدف بهره جستن از آرای 
متنوع و متعدد اف��راد صاحب نظر برای ش��ناخت وجوه مختلف این 
فضای ارتباطی و پیشنهادهای تنظیم گرایانه مربوط به آن، با حضور 
14 استاد دانش��گاه و فعال رس��انه ای و همچنین کارشناسان حوزه 
کسب وکار و با حضور ۸0 نفر از دانش��جویان سراسر کشور در قالب 

چهار پنل برگزار شد.

 ضعف کنترل محتوا در کالب هاوس
در پنل اول با موضوع تنظیم گری مقررات مرتبط با پیام رس��ان های 
مجازی میثم علیزاده، دکترای علوم اجتماعی محاسباتی و پژوهشگر 
شبکه های اجتماعی، سخنان خود را با اشاره به آسیب  ها و چالش  هایی 
که شبکه های اجتماعی به ویژه کالب هاوس با آنها درگیر هستند، آغاز 
کرد و گفت: از جمله انتقاداتی که به این شبکه اجتماعی وارد است، 
مسئله  ضعف در کنترل محتواس��ت، زیرا این پلتفرم به لحاظ صوتی 
بودن کار را برای کنترل محتوا بسیار س��خت می کند. الگوریتم  ها و 
هوش مصنوعی ای که سایر پلتفرم  ها برای کنترل محتوا هایی از جمله 
تبعیض، اخبار نادرست یا صحبت های نفرت پراکنانه استفاده می کنند، 
اغلب مبتنی بر متن است. در نتیجه کار برای کالب هاوس برای اینکه 
بتواند صوت را کنترل کند آن  هم صوتی که زنده اس��ت و فی البداهه 

گفته می شود بسیار سخت و زمان بر است.
وی اف��زود: ایراد ها و نقده��ای زیادی به کالب ه��اوس در حوزه 

اش��تراک گذاری اطالعات و حفاظت از اطالع��ات و حریم خصوصی 
وارد است. برای  مثال دیده بان بخش حریم خصوصی کشور فرانسه 
در حال بررسی مسائل مربوط به حریم خصوصی کالب هاوس است 
و کشور آلمان نیز به این اپلیکیشن هش��دار داده و ادامه فعالیت این 
پلتفرم را منوط به اصالح روند ورود به حریم خصوصی افراد دانسته 
است. مهم  ترین نقدی که به کالب هاوس وارد است، این است که در 
آن دفترچه مخاطبان تلفن همراه به اشتراک گذاشته می شود و آنها 
می توانند برای اهداف تبلیغاتی یا اهداف دیگری از آن استفاده کنند.

 خودتنظیم گری درونی در کالب هاوس
داتیس خواجه ئیان، دکترای مدیریت رس��انه و عض��و هیئت علمی 
دانشگاه تهران، در ادامه مهم  ترین آسیب و نقطه  ضعف این فضا را فقدان 
یک نظریه عمومی پیرامون تنظیم گری دانست و بیان داشت: در ایران 
موردی به اپلیکیشن  ها نگاه می شود. ما در ایران به تنظیم گری محصول 
می پردازی��م، درحالی که باید ب��ه تنظیم گری ب��ازار بپردازیم. 
باید ب��ازار رقابت ایج��اد کنیم و با باال ب��ردن رقابت، 
محصوالت جدیدی را وارد بازار و تالش کنیم که 
 مزیت های رقابتی برای اپلیکیشن های بومی

به وجود آوریم.
خواجه ئی��ان ب��ا تأکی��د ب��ر ل��زوم خط 
مشی گذاری و تعیین چارچوب ارتباطی 
بین بازیگران کالب ه��اوس و نهادهای 
دولتی اظهار داشت: کالب هاوس دارای 
یک ن��وع خودتنظیم گری درونی اس��ت؛ 
به این معن��ا که مدیران ه��ر اتاق، 
خودشان نقش تنظیم گر 
را دارند. آنها هستند 
که اجازه می دهند 
چ����ه ک�س��ی 
صحب��ت کند. 

خودتنظیم گ��ری درون��ی ای��ن اپلیکیش��ن ب��ه دو ص��ورت انجام 
 می گیرد؛ یا مدیران اتاق  ها تنظیم گر هس��تند یا شهرت افراد باعث

تنظیم گری می شود.
 خودتنظیم گری متکی به مدیران اتاق  ها در کالب هاوس

در پن��ل دوم این رویداد ب��ا تمرکز بر فع��االن رس��انه ای و مجازی، 
فعاالن رس��انه ای حاضر بر رفتار قاعده مند مدی��ران اتاق  ها به جای 
تنظیم گری اپلیکیشن  ها تأکید داشتند. ایده خودتنظیم گری متکی 
به مدیران اتاق  ها و حتی از طریق تشکل های صنفی مثل شوراهای 
سیاست گذاری را می توان به نوعی خودتنظیم گری در سطح کاربران 
و نه در سطح پلتفرم  ها دانست. این فعاالن رسانه ای بر الزامات توزیع 
مسئولیت بین کاربران و مدیران گروه  ها اشاره و بیان کردند که این 

شیوه خودتنظیم گری الزامات و قواعد خودش را داراست. 
 یک محدودیت مهم در کالب هاوس

پنل س��وم رویداد تنظیم گری کالب هاوس با سخنرانی حسن خجسته، 
عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما آغاز شد. خجسته با اشاره به اینکه 
کالب هاوس یک نرم افزار ایدئولوژیک است، گفت: هر جا که ادمین دارد، یک 
رویکرد ایدئولوژیک قطعی وجود دارد. ممکن است تعداد زیادی در روم  ها 
شرکت کنند و تعداد زیادی هم برای مش��ارکت در گفت وگو درخواست 
داشته باشند، اما ادمین به دلیلی که خودش می داند همه را در مشارکت 
دخیل نمی کند و نمی پذیرد؛ این  یک رویکرد ایدئولوژیک و یک محدودیت 
است. خجسته با بیان مقدمه ای بر تنظیم گری؛ دولت مسئول، رسانه مسئول 
و پاسخگو و همچنین کاربر مسئول را به عنوان سه محور تنظیم گری معرفی 
کرد و گفت: ما در ایران، کششمان به سمت ]فقط[ رسانه مسئول و کاربر 
مسئول است و مسئله  دولت مس��ئول را کمتر مورد بحث قرار می دهیم. 
محمدقلی میناوند، دکترای علوم سیاس��ی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
صداوس��یما، دومین س��خنران، س��خنان خود را با توضیح پیرامون انواع 
تنظیم گری آغاز و بیان کرد: ما دو نوع تنظیم گری را به صورت کلی، در ادبیات 
این موضوع می شناسیم: خودتنظیم گری و تنظیم گری دولتی یا حاکمیتی. 
در واقع یک دوگانه یا تقابلی وجود دارد، بین اینکه این شبکه  ها و افراد فعال 

در آن، خودشان یک سری قواعد و چارچوب به فعالیت  ها بدهند.
 سه فاز تنظیم گری کالب هاوس

آخرین پنل این رویداد نیز با رویکرد کسب وکار رسانه ای و از دید 
فعاالن این حوزه به بررسی تنظیم گری کالب هاوس پرداخت. ابوذر 
مهرمنش، دکترای مدیریت و فعال حوزه کسب وکارهای دیجیتال 
گفت: تنظیم گری باید اوالً روی خود پلتفرم انجام گیرد که شامل 
تطابق با قوانین کشور، اطمینان از امنیت اطالعات، احراز بی طرفی 
و مسائلی از این  دست می شود؛ سطح بعدی نیز درون پلتفرم هاست 
که شامل احراز هویت و رعایت قوانین جاری کشور است.  وی در 
نهایت س��ه فاز پیشنهادی 
خود در خصوص تنظیم گری 
پلتفرم های مختلف ازجمله 
کالب هاوس را ش��امل 
به رسمیت شناختن 
پلتف��رم در داخ��ل 
کش��ور، ارتباط با سایر 
پلتفرم  ه��ا و یکپارچگ��ی 
محتوای��ی و ایج��اد زمین��ه برای 

پیگیری قانون بیان کرد.

کالبهاوسرویکردایدئولوژیکدارد
نگاهگـزارشدکتر حسن خجسته: 

   انتشار بخش��ی از فایل مصاحبه جنجالی محمدجواد ظریف در فضای 
مجازی با واکنش گسترده کاربران در شبکه های اجتماعی همراه شد.

بخش  هایی از فایل مصاحبه ای که گفته می شود برای تاریخ شفاهی ضبط 
شده و طبیعتاً دارای اطالعات طبقه بندی شده است، ناگهان از شبکه 

تلویزیونی ایران اینترنشنال س��ردرآورده است. این فایل که 
بازتاب رسانه ای وسیعی داشته، براساس رصد »دیتاک « 

در ش��بکه های اجتماعی نیز مورد توجه کاربران قرار 
گرفته است.

فعاالن توئیتر بیش��ترین واکنش را ب��ه این موضوع 
داش��ته اند که این واکنش  ها در دو بخش »محتوای 
فایل صوتی« و »چگونگی نش��ر آن در رس��انه معاند 

برای نخس��تین بار « و با هش��تگ های ظری��ف، پایان 
ظریف، رس��وایی آش��نا و گاندو پیگیری ش��ده است. 

کاربران توئیتر با 3/30 هزار توئیت، 23/9 هزار ریتوئیت، 
14/۸هزار الیک و 12۶2پس��ت در ساعت در این زمینه 

تولید محتوا کرده اند.
پربازنشر ترین محتوای توئیتر، توئیتی با هزار ریتوئیت و با 
این محتوا بوده است: »کمتر از یک ماه بعد از اینکه دکتر 
ظریف گفت از اول تا آخر گاندو دروغ است، فایل صوتی 
یکی از محرمانه  ترین گفت وگوهایش که صرفاً برای ثبت 
در آرشیو بیان شده بود، در رسانه های ضد انقالب منتشر 
شد. جاسوس  ها تا کجا در کنار مس��ئوالن ارشد دولت 

نفوذ کرده اند.«
تلگرام اما بس��تر انتشار س��ه ضلعی خبر، تحلیل و واکنش عمومی 

کاربران بوده اس��ت. 1/۶ هزار پس��ت ب��ا ۶/5 میلی��ون بازدید نتیجه 
واکنش های کاربران تلگرام به فایل صوتی بوده که به اعتقاد برخی فعاالن 

سیاسی و کاربران بیشتر برای مهندسی انتخابات و مذاکرات منتشر شده 
است. متن توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه در کانال خبر فوری 
درباره این فایل صوتی با 22۷ هزار بازدید، پربازدید ترین محتوای تلگرام 

بوده است.
بستر خبر نیز با 1/4 هزار محتوا دراین باره به انتشار محتوا پرداخته که 
5۸1 محتوا در خبرگزاری ها، ۶9۸ متن در پایگاه های خبری و 13۸ 
متن در روزنامه  ها منتشر شده اس��ت. خبر فارسی، مشرق و انتخاب 

بر ترین منابع خبری در این زمینه بوده اند.
در پایان توجه شما را به توئیت پمپئو در واکنش به فایل صوتی منتشر 
شده جلب می کنم. او نوشته است: »ترور قاسم سلیمانی موفق بود؛ 

اگر باورتان نمی شود، حرف های ظریف را گوش دهید.«

فضاي مجازي
نگاهی به کالن داده واکنش های مجازی  

به انتشار صوت ظریف

   جای کودکان، نه در خیابان و نه در اینستاگرام است. کودکاِن 
کاِر مجازی را فالو و الیک نکنیم.

به گزارش ف��ارس، ای��ن روز ها صفح��ات ش��خصی و اختصاصی 
کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته  و عالوه بر اینکه 
بازدیدکنندگان زی��ادی دارند؛ روزبه روز بر تع��داد این صفحات 
افزوده می شود. ویدئوی کودکان ش��یرین زبان که کارهای بامزه 
انجام می دهند در اینستاگرام توجه همه را جلب و به سرعت گل 
می کند. ویدئوهای بعدی و بعدی منجر به ایجاد یک صفحه مجزا 
برای این کودکان می شود و لحظات شخصی کودک توسط والدین 
آنها به نمایش گذاشته می شود. باید بدانیم هر انسانی در اشتراک لحظات 
زندگی اش با دیگران، باید حق انتخاب داشته باش��د و ما در جایگاه والد 
اجازه نداریم به جای آنها تصمیم بگیریم! بدون ش��ک این مسئله یکی از 
مصادیق کودک آزاری اس��ت و بهره کش��ی اقتصادی از کودکان محسوب 
می شود که خالف قانون است. البته تمام والدین این کار را برای درآمدزایی 
از کودکانشان انجام نمی دهند، اما جذابیت دیده شدن، افزایش فالوور و الیک 
بیشتر، دامی برای نقض حریم خصوصی کودکان است و قضاوت  هایی از پیش 
تعیین شده برای آنها می سازد که می تواند منجر به آسیب های زیادی در دوره 
نوجوانی شان شود. جای کودکان نه در خیابان و نه در اینستاگرام، بلکه در میان 
همساالن و در مدرس��ه است. ممکن است متوجه خش��ونتی که علیه کودکان 
در فضای مجازی می کنیم، نباش��یم و با الیک از آنها حمایت کنیم. باید سواد 
رسانه ای خود را باال ببریم و بدانیم که توجه ما، یک کاالی ارزشمند و مؤثر است 
و همانطور که معتقدیم نباید به کودکان کار خیابانی پول بدهیم، چون از طرف 
افراد دیگر اجیر می شوند در مواجهه با کودکاِن کاِر مجازی هم همین کار را باید 

انجام بدهیم و آنها را فالو و الیک نکنیم.

از رسانه ها
کودکان کار مجازی را

 فالو نکنیم

نکته

   تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی طرحی را 
آماده و به مجلس ارائه کرده اند ک��ه با عنوان »طرح ممنوعیت 
ورود خبرنگاران رسانه های امریکایی و انگلیسی حامی تحریم 
به کش��ور ایران « نامیده شده اس��ت و در صورت تصویب آن، 
خبرنگاران رسانه های امریکایی و انگلیسی حامی تحریم ایران، 

دیگر نمی توانند وارد ایران شوند و به امر خبرنگاری بپردازند.
این طرح یک ماده واحده هم دارد که می گوید: »رس��انه های 
داخلی مجاز به انتشار اخبار رسانه های مذکور نیستند« و به این 
ترتیب عالوه بر ممنوعیت ورود نمایندگان این رسانه  ها به ایران، 
هرگونه خبررس��انی به نقل از این منابع هم برای رس��انه های 

داخلی ممنوع می شود.
نمایندگان امضاکننده طرح هدف شان را هم »مقابله با تحریم  ها 
و جلوگیری از تش��دید آنها« ذکر کرده اند. ادله این نمایندگان 
این است که »رسانه های خارجی به ویژه رسانه های امریکایی 
و انگلیس��ی علیه منافع ملی ایران اقدام��ات متعددی را انجام 
می دهند و عامالن اصلی رسانه های مذکور یعنی خبرنگاران در 
اقدامات علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و اعمال تحریم های 
ظالمانه امریکا و کشورهای اروپایی نقش دارند، بنابراین برای 
مقابله با تحریم  ها و جلوگیری از تش��دید آنها ضروری اس��ت 
عامالن مؤثر در اقدامات ضدایرانی، از فعالیت در ایران ممنوع و 

ورود آنها ممنوع گردد.«
نمایندگانی که این طرح را تهیه کردند برای متخلفین آن هم 
مجازات تعزیری درجه چهار تعیین کردند. این مجازات یعنی 
1- حبس بیشتر از پنج تا 10 س��ال 2- جزای نقدی بیشتر از 
1۸0 تا 3۶0 میلیون ری��ال و 3- انفصال دائم از خدمت دولتی 

و عمومی.
این طرح فعاًل در مراحل اولیه است، اما آنچه روشن است آنکه 
41 نماینده امضاکننده این طرح ش��ناختی از فضای رس��انه 
ندارند. البته طبیعتاً همه نمایندگان مجلس در همه زمینه  ها 
صاحب نظر و اهل فن نیستند، اما کمک گرفتن از مشاوره اهل 
رسانه می توانس��ت این نکته را برای آنان روشن کند که اطالع 
مردم ای��ران از اخبار جهان عموماً با ترجمه اخبار رس��انه های 
بین المللی و از جمله رسانه های غربی حامی تحریم ایران است. 
تحریم این رسانه  ها باعث می ش��ود که مردم ایران از اطالعات 
رویدادهای جهانی عقب بیفتند؛ چه آنکه بسیاری از رسانه های 
قدرتمند جهان در ید قدرت امریکا و انگلیس هستند. در چنین 
فضایی، بازار ش��ایعات و معرکه گیری رس��انه های زرد بیش از 
پیش گرم خواهد شد. از سویی اگر آن کش��ور ها هم دست به 
اقدام متقابل بزنند، نمایندگان صداوسیما را اخراج و ایران در 

بایکوت خبری می رود.

خودتحریمی رسانه ای؟!
   رسانه های مجازی و اجتماعی غربی با فردی که رهبر یک شورش علیه انتخابات قانونی 
کشور باشد، چگونه برخورد می کنند؟ همیشه از آزادی در غرب گفته می شود، اما واقعیت 
این است که غرب اصول خودش را دارد و اگر کسی خالف آن اصول بخواهد قدمی بردارد، 
با او به شدید ترین وجه برخورد می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا از جمله 
این افراد است. حساب های توئیتری و فیس بوکی ترامپ پس از حمله طرفداران او به کاخ 
کنگره به حالت تعلیق درآمد و بسیاری او را محرک حمله به ساختمان کنگره اعالم کردند. 
طرفداران ترامپ در ۶ ژانویه گذشته و پس از چند پست توئیتری رئیس جمهور پیشین امریکا 

به ساختمان کنگره حمله کردند.
او حاال یک وب س��ایت جدید » ارتباطی « راه اندازی کرده است که می گوید محتویاتی را 
» مستقیماً از روی میز کار « رئیس جمهور سابق امریکا منتشر خواهد کرد. بیانیه  هایی که 
ترامپ در این مدت صادر کرده، حاال از طریق وب سایت تازه اش منتشر خواهد شد. در این 
وب سایت کاربران می توانند روی پست ها » الیک « بزنند و یا آنها را در توئیتر و فیسبوک 

همرسانی کنند.
مطالبی که روی این وب سایت است، پیرامون ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
سال گذشته امریکاست. یوتیوب گفته که زمانی حساب ترامپ را دوباره فعال خواهد کرد 
که تهدید » خشونت در جهان واقعی « کم شده باشد. توئیتر که ترامپ در آن ۸۸ میلیون 

دنبال کننده داشت او را برای همیشه از این شبکه منع کرده است.
خبر وب سایت جدید درست یک روز قبل از اعالم رسمی هیئت نظارت فیس بوک درباره 
ادامه تعلیق یا لغو بستن حساب کاربری ترامپ منتشر شد. در فردای آن روز، هیئت نظارت 
فیس بوک نظرش را اعالم کرد. چهار ماه پس از تعلیق حساب کاربری ترامپ، هیئت نظارت 
بر فیس بوک و اینستاگرام متشکل از خبرنگاران، فعاالن حقوق بشر و کارشناسان مستقل 

این اقدام را تأیید کرد، اما محرومیت دائمی را » خارج از استانداردها « خواند.
دویچه وله می نویسد: »هیئت یاد شده که یک گروه 20 نفری مستقل شامل خبرنگاران، 
کنشگران حقوق بشر، وکال و استادان دانشگاه هاست، محرومیت همیشگی را » خارج از 
موازین « دانسته و خواستار آن شده که ممنوعیت دائمی ظرف شش ماه آینده مورد بررسی 
قرار گیرد. هیئت نظارت از فیس بوک خواسته که در تصمیم  گیری های آتی خود شفاف تر و 
روشن تر باشد. این کمیته کارشناسی که کسانی چون سردبیر سابق گاردین یا نخست وزیر 
سابق دانمارک در آن عضویت دارند، تعلیق حساب ترامپ را به دلیل انتشار محتوای نادرست 
و نفرت پراکنانه موجه دانسته اند. هیئت نظارت فیس بوک گفته که از اکتبر 2020 بیش از 
300هزار نمونه از مصادیق محتوای غلط و تحریک کننده را دریافت کرده، اما تنها موارد عمده 

را مورد بررسی قرار داده است.«
ترامپ با انتقاد شدید از ادامه تعلیق حساب  کاربری اش، اقدام فیس بوک را مایه آبرویزی و 
شرمساری امریکا دانسته و گفته که آزادی بیان را از او گرفته اند، زیرا چپ رادیکال از حقیقت 
واهمه دارد.  ترامپ البته تالش کرد به توئیتر برگردد، اما با شکست مواجه شد، زیرا توئیتر 
اکانت جدیدی را هم که به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا تعلق داشت معلق کرد. 
سخنگوی توئیتر در بیانیه ای به بیزینس اینسایدر گفت: »همانطور که در سیاست دور زدن 
ممنوعیت توئیتر تأکید شده است، این شبکه اجتماعی درباره اکانت  هایی که نیت آشکار آنها 
جایگزین شدن یا تبلیغ محتوای مرتبط با اکانت های مسدود شده است، اقدام می کند. این 
اکانت که در ماه می ایجاد شده بود، در قسمت بیو اعالم کرده بود حاوی پست های کپی شده 

از »امریکا را نجات دهید« چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده است.«

آنچه رسانه ها نمي گويند
بایکوت ترامپ
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