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مقدمه
مؤسسه هایي  عنوان  به  اجتماعي  شبکه هاي 
حقوقي، فني، اجتماعي، تجاري و پیچیده در ابتدا 
با شعار وعده آرمان شهر، آزادي بیان و توسعه آن 
به میدان آمدند. از سوي دیگر، آن ها بسترهای 
نرم افزاری هستند که از نظر میزان تأثیرگذاری 

بر کاربران و نحوه اداره، متفاوت و نحوه استفاده 

مخاطبان و کاربران آن ها، ذي نفعان و منتقدان 

آن ها نیز افراد مختلفي هستند.

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و 
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از حكمراني بر پلتفرم تا حكمراني پلتفرم؛ 
تحلیلی بر جنگ توئیتر و ترامپ

چکید�ه
دونالد ترامپ، رئیس  جمهور آمریکا، سه  شنبه، 2۶ مه )2020( در یک توئیت اعالم 
کرد، که رأی گیری پستی در انتخابات )2020( آمریکا به تقلب گسترده منجر 
می شود. این توئیت با واکنش گردانندگان توئیتر1 مواجه شد. توئیتر یک برچسب 
زیر توئیت ترامپ اضافه کرد: »حقایق مربوط به رأی گیری پستی را دریافت کنید«. 
ترامپ هم در پاسخ به این اقدام توئیتر، دستور محدودسازي این رسانه را صادر کرد.

 آن چه در این گفتار محور بحث است؛ چالش بزرگ حاکمیت پلتفرمي، تأکید بر 
افسانه بودن بي طرفي در شبکه هاي اجتماعي، در پیش بودن انتخابات آمریکا و بهره 
برداري رقیبان ترامپ از توئیتر )به عنوان رسانه محبوب رئیس جمهوري آمریکا( 
است. همچنین با توجه به این که فلسفه وجودي شبکه هاي اجتماعي، واسطه 
بودن براي نشر و عدم پرچم گذاري و دخالت در سخنان کاربران است، این موضوع 
مطرح مي شود که اقدام سردبیران این شبکه، جانبداري از منتقدان ترامپ است. از 
سویي دیگر بر اساس قانون بنادر امن آمریکا، بایستي پلتفرم ها آن حاشیه امنیت را 
داشته باشند که حاکمیت کشورها نتواند آن ها را تهدید کند. بخشي دیگر از مقاله 
به ضرورت تدوین قوانین به ویژه خطي مشي هایي براي حوزه شبکه هاي اجتماعي 

پرداخته است.
واژه�های�کلیدی�

توئیتر، ترامپ، حاکمیت پلتفرمي، شبکه هاي اجتماعي، انتخابات ریاست جمهوري، 
بندر امن، بي طرفي

1  Twitter : توئیتر یک شركت خصوصي است كه در مارس ۲۰۰۶ توسط جک دورسی، بیز استون و اوان ویلیامز ایجاد شد و 
.در ژوئیه ۲۰۰۶ آغاز به كار كرد

ابراهیم�محمد�حسیني��
دانشجوي دکتري مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
Mhoseini.ebrahim@gmail.com
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توسعه1 شبکه هاي اجتماعي، ابزارهایي هستند 
که خاطرات افراد را گردآوري و براي دسترسي 
در اختیار عموم قرار مي دهند. همچنین آن ها، 
محتوا و مطالب را میزباني مي کنند و در اینترنت 
در دسترس قرار مي دهند. بر اساس این تعریف؛ 
تسهیل  را  دیگران  ارتباط  آنالین،  واسطه های 
می کنند و محتوای تولید شده توسط دیگران 

را نشر مي دهند.
این  با  متناسب  معاصر  اجتماعي  شبکه هاي 
دسته هستند، اما آن ها »تولیدکننده محتوا« 
نیستند، هر چند، بسترهاي الزم را براي تولید 
محتوا فراهم مي کنند، ولي در اصل، شبکه هاي 
محتوای  که  هستند  میزباني  مانند  اجتماعي 
مطالب کاربران را براي نشر، ذخیره، سازماندهی 
و گردش در دسترس قرار مي دهند )گلیسپی2، 

.)254 – 245 :2018
شبکه هاي اجتماعي آنالین، عموما سرویس هاي 
مبتني بر وب هستند و سرویس آنالین، پلتفرم 
یا سایتي محسوب مي شوند که مردم در آن ها 
مي توانند نظرات، عالقه مندي ها و در یک کالم، 
محتوا ایجاد و با دوستان و سایران به اشتراک 
بگذارند. هر سایت شبکه اجتماعي به شیوه اي 
را  تعامل  فضاي  که  مي شود  اجرا  و  طراحي 
بین کاربران ایجاد مي کند و مباني شکل گیري 
جماعت ها و جماعت هاي آنالین شود )افتاده، 

1395؛ 36 - 35(.
قدرت شبکه ای

شبکه هایي  حول  و  است،  بعدي  چند  قدرت 
شکل مي گیرد که در هر حوزه از فعالیت انساني 
با توجه به منافع و ارزش هاي کنشگران قدرتمند 

Organization for Econom�  1
ic Co�operation and Development

بین المللی  سازمان  عمده ترین  سازمان،  این 
آن  اصلی  مقر  است.  اقتصادی  تصمیم گیرنده 
سال  در  سازمان  است.این  پاریس  شهر  در 
1948 میالدی تحت عنوان سازمان همکاری 

اقتصادی اروپا تأسیس شد. 

Gillespie  2

شبکه هاي  همه  اما  مي شوند.  برنامه ریزي 
قدرتمند، این قدرت را به واسطه تأثیرگذاري 
بر ذهن انسان ها اعمال مي کنند که عمدتا از 
طریق شبکه هاي چند رسانه اي ارتباطات جمعي 
ارتباطي،  شبکه هاي  لذا  شود؛  مي  امکان پذیر 
جامعه  در  آفرین  قدرت  بنیادین  شبکه هاي 
اذهان  براي آن که  هستند و صاحبان قدرت 
عمومي را از طریق کنترل پیوند میان ارتباطات و 
قدرت بسته نگه دارند، همواره در پي آن هستند 
که مانع ارتباطات آزاد شوند )کاستلز، 1396؛ 

652 و 645(.
رسانه هاي اجتماعي از جمله توئیتر تاکنون عمال 
بیش از این که خادم گفت و گو و دموکراسي 
آفریده اند  باشند در سیاست، آشوب و تالطم 

)جالئي پور، 1399(.
توئیتر

نویسي  میکروبالگ  ابزارهاي  دسته  از  توئیتر 
کوتاه  متن  با  پیغام هایي  توسط  که  است، 
مشخص مي شوند. توئیتر به طور تحت اللفظي 
به جیک جیک پرندگان یا صدایي که پرندگان 
تولید مي کنند اشاره دارد. پست هاي توئیتر که 
توئیت نامیده می شود، محدود به 140 کاراکتر ) 

نه 140 کلمه( هستند )لوي، 1397: 41(.
توئیت ها، پست هاي متني هستند و در صفحه 
به  و  مي شود  داده  نمایش  نویسنده  پروفایل 
مشترکان نویسنده متن و به تعقیب کنندگان نیز 

ارسال مي شوند.
کارکردهاي توئیتر در رقابت هاي انتخاباتي

نامزد حزب  اوباما«  انتخابات وقت، »باراک  در 
انتخاباتي  رقابت هاي  براي  توئیتر  از  دموکرات 
ریاست  مدت  در  همچنین  و  کرد  استفاده 
دیپلماسي  به  ویــژه اي  توجه  وی،  جمهوري 
شد.  ایجاد  اجتماعي  شبکه هاي  به  دیجیتال 
استفاده از دیپلماسي دیجیتال و به طور خاص، 
دیپلماسي توئیتر )توئیپلماسي( به عنوان ابزاري 
دوره  در  آمریکا  براي سیاست خارجه  کارآمد 
اوباما و وزارت خارجه »هیالري کلینتون« شدت 
گرفت و به نقش آفریني مؤثر در انتخابات ریاست 
جمهوري سال )1388( در ایران با استفاده از 
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توئیتر منجر شد )محمد علي پور و نوروز پور، 
1398؛ 229(.

سیاست هاي حریم خصوصي در توئیتر
کاربر مسئولیت و عواقب هر محتوایي را که براي 
توئیتر ارسال مي کند به عهده دارد و توئیتر به 
کاربران خود اعالم مي کند که هر چیزي را که 
ارسال مي کنند، ممکن است در معرض دید افراد 
زیادي در سراسر جهان قرار گیرد. بنابراین باید 
محتوایي را ارسال کنند که در مورد انتشار آن 
نگراني ندارند. به گفته این وبگاه، توئیتر نظارت و 

کنترل بر محتواهاي ارسال شده ندارد.
توئیتر همچنین تأکید مي کند که این وبگاه، 
تعهد، تضمین یا حمایتي در مورد صحت، دقت 
یا اعتبار محتواهاي ارسال شده ندارد. کاربران 
باید بداند که با استفاده از این وبگاه، ممکن است 
در معرض پیام هاي توهین آمیز، مضر، نادرست 
یا نامناسب با عنواني گمراه کننده یا فریب دهنده 

قرار گیرند.
شرایطي  هیچ  تحت  و  عنوان  هیچ  به  توئیتر 
مسئولیت محتواهاي ارسال شده، خطا یا حذف 
در محتواي ارسالي یا خسارت وارده از طریق آن 
را بر عهده نمي گیرد. از سوي دیگر، توئیتر حق 
دارد هر نوع محتوا یا خدماتي را حذف کند یا 
جلو انتشار آن را بگیرد یا حساب کاربري شخص 

را ببندد )عاملي، 1393؛ 352 - 349(.
قانون گذاري در حوزه پلتفرم ها

در  سیاست گذاران   ،)1990( دهه  اواسط  در 
افزایش  از  کشورها،  سایر  و  متحده  ایــاالت 
در  قانونی  غیر  محتوای  نشر  درباره  نگرانی ها 
وب به ویژه پورنو و دزدی دریایی آگاه شدند. 
در چنین مواردی، پیگیري مستقیم این تخلف 
و شناسایي افراد به دلیل ناشناس بودن ناشر 
از  برخی  دلیل،  همین  به  بود.  دشوار  مطلب، 
دادخواست های مطرح شده در ایاالت متحده 
در این راستا، ارائه دهندگان خدمات اینترنت را 
خطاب قرار دادند. این بحث در بندرگاه هاي امن 
مطرح شد، که در بخشی از قانون ارتباطات از 
راه دور ایاالت متحده معروف به بند 230 مطرح 

شده است.

عنوان  به  که  پلتفرم ها  قانون،  این  اساس  بر 
واسطه عمل مي کنند، نمی توانند مسئول گفتار 
کاربران باشند، زیرا آن ها فقط به اینترنت یا سایر 
سرویس های شبکه دسترسی دارند و آن ها به 
محتوای  »انتشاردهندگان«  حقوقی  معنای 
کاربرانشان تلقی نمی شوند بلکه واسطه هستند.

مقررات تدوین شده در ایاالت متحده آمریکا 
براي پلتفرم ها، آن ها را زیاد محدود نمي کند ولي 
مقررات تدوین شده در سطح بین المللی، فعالیت 
شبکه هاي اجتماعي را با محدودیت بیشتري رو 
به رو کرده که نگاه دولت ها به این محدودیت ها 

متفاوت است.
فرمان اجرایی ترامپ، نهادهای دولتی را موظف 
می کند که از سازمان های تنظیم مقررات مثل 
کمیسیون ارتباطات فدرال و کمیسیون تجارت 
فدرال بخواهند تا درباره امکان تنظیم مقررات 

جدید بر این شبکه ها مطالعه کنند.
قوانین آمریکا شبکه های اجتماعی را در قبال 
محتواهایی که کاربران در آن منتشر می کنند، 
مسئول نمی دانند، چرا که این شبکه ها به عنوان 
بستر عمل می کنند نه ناشر )گلسپی، 2018: 

.)258
سالم  رفتار  قانون  نام  به  قانون  این  همچنین 
ارتباطی نیز مشهور است که آن مصوب سال 
عنوان  به   که  است،  آمریکا  کنگره   )1996(
قانون  به  پنجم  بخش  عنوان  با  و  اصالحیه 
شده  افزوده   )1996( آمریکا  دوربرد  ارتباطات 
است. این قانون دو پیامد داشت؛ پیامد اول برای 
ارتباطات آنالین بود، به  خصوص در ارتباط با 
رفتار ناسالم و بی حرمتی به کودکان و وقاحت در 
فضای سایبر. پیامد دوم نیز از بند 230 همین 
قانون رفتار سالم ارتباطی ناشی شد که اشاره 
به این دارد، که اپراتور های خدمات اینترنتی را 
نباید ناشر قلمداد کرد و این نکته به این معنی 
است که اپراتور های خدمات اینترنتی در قبال 
آن چه که در آن ها منتشر می شود، مسئولیت 

قانونی ندارند.
شبکه های اجتماعی مسئول محتویات پست های 
اما می توانند »با نیت خیر«  نیستند،  کاربران 
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دست به انسداد یا حذف برخی از پست ها بزنند. 
مثال پست های دارای صحنه های مستهجن که 
منعکس کننده آزار یا خشونت هستند. بند 230 
در عمل نه کاربران و نه شبکه های اجتماعی نظیر 
فیس بوک1 یا میکروبالگی نظیر توئیتر را رسانه 
قلمداد نمی کند )به دلیل نداشتن سردبیر(، بلکه 
صرفا آن ها را یک پلتفرم  توزیع محتوا به حساب 
می آورد و آن ها را از نظر حقوقی مسئول مطالب 

منتشر شده نمی داند )شکرخواه، 1399(.
عدول توئیتر از خطوط ترسیم شده

محتوای جنسی و مستهجن، بازنمایی خشونت، 
تنفرآمیز،  سخنان  کاربران،  سایر  اذیت  و  آزار 
بازنمایی خودزني، نمایندگی یا ارتقاي فعالیت 
غیر قانونی و به ویژه مواد مخدر از جمله مواردي 
است که شبکه هاي اجتماعي نبایستي آن را نشر 
توسط  بایستي در صورت درخواست  و  دهند 
کاربران یا دولت ها، آن را حذف کنند )گلسپی، 

.)264 – 263 :2018
توسط  توئیتر  پیام هاي  پرچم گذاري  پس   
توئیتر از سویي نشان دهنده عدول از خطوط و 
مقررات گذاري جدید به نفع سیاست مداران یا 

حرکت به سوي قانون گذاري جدید است؟
توسط  قانون  اجراي  در  عدالت  مشکل 

شبکه هاي اجتماعي
استبداد  به  اجتماعي  شبکه هاي  مدیران 
خیرخواهانه و داوری عمومی در بین کل جامعه 
محکوم شده اند. بسیاری از اپراتورهای شبکه هاي 
اجتماعي نیز در استفاده از مجموعه ای از شیوه ها 
و دانش ها، براي کنترل محتوا دست زدند ولي 
آن چه بایستي در این بین مد نظر قرار گیرد، 
اعتدال است تا هم دولت ها، هم کاربران و هم 

ذي نفعان شبکه هاي اجتماعي راضي باشند.
نظر  اظهار  یا  است  بهتر  زدن  برچسب 

توسط کاربر
در شبکه هاي اجتماعي براي رو به رو شدن با 

Facebook  1 یک سرویس شبکه 
اجتماعی برخط است که در 4 فوریه سال 2004 میالدی 
توسط مارک زاکربرگ و دوستانش ادوارد و ساورین، اندرو 

مک کالم، داستین موسکوویتز و کریس هیوز در دانشگاه 
هاروارد تاسیس شد.

مطالب نامناسب، همواره دیدگاه هایي در مورد 
حذف یا برچسب زدن مطالب کابران، مطرح 
بوده است ولي در اصل؛ دو دیدگاه مطرح است؛ 
بگذارید تا کاربران مطالب نامناسب دیگران را 
ببینند و آنان مطالب ناپسند را حذف و پرچم دار 

یا فیلتر کنند )گلسپی، 2018: 269(.
به سمت »خط  »قانون گذاري«  از  حرکت 

مشي گذاري«
به طور عادي، یک یا دو سال طول مي کشد تا 
یک مشکل موجود در جامعه به حدي برسد، که 
نیاز به طرح در مراجع قانوني یابد، بعد الیحه 
طرح و سپس بررسي و قانون در آخر، اجرا شود 
و تا این قانون تصویب شود چه اصال مورد به 
انتهاي خود رسیده و فناوري جدید با عوارض و 

کاربردهاي مجدد وارد شده باشد.
به دلیل سرعت تکنولوژي، وارد عصري شده ایم 
که قانون گذاري رسانه اي غیر ممکن است، به 
همین دلیل ما ناگزیر هستیم به جاي قانون، به 
خط مشي رسانه اي تکیه کنیم و در چارچوب 
این خط مشي ها بتوانیم فقط از مقرراتی پیروی 
کنیم که سازمان های مربوطه به شکل شناور و 
منعطف و مرتب وضع می کنند، به همین دلیل 
باید از نوعي قانون گذاري رسانه به سمت خط 
و  )سلطانی  کنیم  حرکت  رسانه  مشي گذاري 

حکیمی، 1396: 35 - 34(.
جنگ توئیر و ترامپ بر سر چه بود؟

دونالد ترامپ، رئیس  جمهور آمریکا، سه شنبه، 
26 مه )2020( در یک توئیت اعالم کرد، که 
رأی گیری پستی در انتخابات )2020( آمریکا 
به تقلب گسترده منجر می شود. او نوشت: »به 
صندوق های پستی دستبرد می زنند، برگه های 
رأی جعل و حتی غیر قانونی چاپ و به  طور 
به شیوه  ترامپ  اشاره  امضا می شوند«.  جعلی 
برپایی انتخابات آینده ریاست  جمهوری آمریکا 
بود، که قرار است در نوامبر )2020( برگزار شود. 
این توئیت با واکنش یک  سطری شرکت توئیتر 
مواجه شد. توئیتر یک برچسب زیر توئیت ترامپ 
اضافه کرد: »حقایق مربوط به رأی گیری پستی 

را دریافت کنید«.
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این نخستین  بار بود که چنین برچسبی زیر 
توئیت های رئیس  جمهور آمریکا ظاهر می شد. 
این برچسب به  واقع یک لینک بود که خوانندگان 
توئیت ترامپ را به مطالبی ارجاع می داد که دقیقا 
بر خالف ادعای ترامپ و در دفاع از رأی گیری 
پستی بود. به دیگر سخن؛ معنی برچسب توئیتر 
چیزی نبود، جز یک هشدار به کاربران مبنی 
بر این که آن چه ترامپ نوشته است، یک ادعا 
راستی آزمایی  و  صحت یابی  به  نیاز  که  است 
دارد. ترامپ از این اقدام توئیتر برآشفت و در 
توئیتی دیگر نوشت »توئیتر اکنون در انتخابات 
ریاست جمهوری )2020( مداخله کرده است. 
آن ها می گویند سخنان من درباره رأی گیری 
پستی که به فساد و تقلب گسترده منجر خواهد 
شد، نادرست است؛ توئیتر دارد آزادی بیان را 
کامال خفه می کند و من به  عنوان رئیس  جمهور 

اجازه آن را نخواهم داد«.
توئیتر هم در واکنش به موضع تند ترامپ اعالم 
کرد که تصمیم برای افزودن این برچسب به 
توئیت او با سیاست تازه این شرکت برای عالمت 
زدن زیر اطالعات گمراه کننده سازگار است. این 
شرکت همچنین در اتفاقی دیگر، یک توئیت 
دیگر ترامپ را هم پنهان نگاه داشت و زیر آن 
»این  گذاشت:  کاربران  برای  پیام هشدار  یک 
توئیت در ستایش خشونت است، اما به دلیل 
منافع عمومی اگر کسی می خواهد آن را مشاهده 
کند، روی کلمه »مشاهده« کلیک کند«. آن چه 
توئیتر آن را ستایش خشونت می نامید، چند 
جمله در توئیت ترامپ درباره ناآرامی های پس 
از قتل جورج فلوید1 سیاه  پوست به دست پلیس 
آمریکا بود. ترامپ در توئیت خود نوشته بود: 
»اراذل و اوباش در حال اهانت به یاد و خاطره 
جورج فلوید هستند و من نیرو های گارد ملی 
آمریکا را به این شهر می فرستم. وقتی غارت ها 
شروع شود، تیراندازی هم آغاز می شود«. این 

1  یک سیاه پوست آمریکایی بود که در 25 
مه 2020، یکی از افسران پلیس شهر مینیاپولیس از ایالت 

مینه سوتا در ایاالت متحده آمریکا، زانوی خود را برای حدود 9 
دقیقه )8:46( بر روی گردن وی گذاشت و درگذشت و موجي از 

اعتراض ها را پي داشت.

توئیت آخر، تنش میان کاخ سفید و توئیتر را به 
اوج رساند. به  طوری که ترامپ از صدور یک حکم 
اجرایی برای جلوگیری از این نوع اقدامات توئیتر 
دونالد  داد.  خبر  اجتماعی  شبکه های  دیگر  و 
ترامپ پیش از این هم بار ها رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی را به ضدیت با خود از طریق آن چه او 
»فیک نیوز« )خبر های جعلی2( می خواند، متهم 
کرده بود. او این حمالت و انتقادات علیه رسانه ها 
را از طریق کنفرانس های خبری و توئیت های 
خود دنبال می کند. ترامپ یا توئیتر؛ کدام درست 
اضافه  این است که  توئیتر  می گویند؟ منطق 
توئیت های  زیر  راستی آزمایی  برچسب  کردن 
رئیس  جمهور آمریکا در راستای سیاست جدید 
این شبکه بوده و هدف از آن راستی آزمایی اخبار 
برای جلوگیری از ترویج اطالعات نادرست است 

)شکرخواه، 1399(.
توسط  پیام  پرچم گذاري  و  حذف  سابقه 

توئیتر
در 11 مه، توئیتر رویکرد جدیدی را برای بررسی 
حقایق اعالم کرد؛ توئیت هایی که این شرکت 
می شوند.  حذف  می داند،  خطرناک  را  آن ها 
توئیت های  شامل  فقط  مقررات  این  ابتدا،  در 
نادرست درباره کووید- 193 بود. همچنین به 
تازگي توئیتر، پست های رؤسای جمهور برزیل و 
ونزوئال را با تبلیغ داروهای مشکوک حذف کرد.

کرده  اعالم  توئیتر  سخنگوی  که  طور  همان 
به  مربوط  ترامپ  پیام های  نشانه گذاری  بود؛ 
رأی گیری از طریق پست، نخستین گام در راه 
اجرای سیاست جدید برای محافظت از »اخالق 

مدنی« است. 
به گفته یکی از سخنگویان توئیتر، برخورد اخیر 
با ترامپ در راستای سیاست جدید این شبکه 
انتشار محتوای  برای محدود کردن  اجتماعی 
مخرب و گمراه کننده درباره همه گیری کرونا 
است. این در حالی است که این قانون در مورد 
توئیت های پیشین رئیس جمهوری آمریکا درباره 
»هیدروکسی  کلروکین«  داروی  بودن  مؤثر 

2  Fake news

3  COVID�19
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و  نشد  اعمال  کووید- 19  بیماری  درمان  در 
شبکه اجتماعی توئیتر برای نخستین بار زیر 
توئیت ارسالی رئیس جمهور آمریکا یادداشتی 
را گذاشت که از کاربران برای بررسی مطابقت 

محتوای آن با حقایق دعوت می کند.
شبکه های  تعطیلی  به  ترامپ  تهدید 

اجتماعی
انتخابات  در  »مداخله  به  را  توئیتر  ترامپ، 
آزادی  و »سرکوب  ریاست جمهوری 2020« 
»جمهوری خواهان  گفت:  و  کرد  متهم  بیان« 
صدای  اجتماعی  شبکه های  هستند  معتقد 
محافظه کاران را خفه میکنند. ما اجازه این کار 
را نمی دهیم و آن ها را تنظیم می کنیم تا زمانی 
ایاالت  جمهور  »رئیس  شوند.  بسته  اصال  که 
متحده آمریکا چنین اقدامی از سوي سردبیران 
توئیتر را خالف آزادی بیان دانست و در چندین 
توئیت، شبکه های اجتماعی را تهدید به تعطیلی 
کرد و در فیس بوک، شبکه اجتماعی توئیتر را 
متهم به جانبداری علیه محافظه کاران کرده بود. 
منطق ترامپ چیست؟ او با استناد به چه چیزی 
می گوید که توئیتر دارد آزادی بیان را کامال خفه 
می کند و من به  عنوان رئیس  جمهور اجازه آن 
را نخواهم داد؟ و چرا ترامپ حتی بعد از حمله 
تند لفظی به توئیتر گام دیگری هم برداشت و 
حکم اجرایی خود را دایر بر حذف یا تغییر بند 
230 قانون رفتار سالم در ارتباطات مطرح کرد؟

فرمان  امضای  هنگام  ترامپ  حال  همین  در 
و  )توئیتر  شرکت ها  این  گفت:  خود  اجرایی 
فیس بوک( قدرتی مهار نشدنی برای سانسور، 
پنهان  دادن،  شکل  ویرایش،  کردن،  محدود 
کردن یا تغییر بخش بزرگی از ارتباطات دارند. 
ترامپ با صدور این فرمان اجرایی امیدوار است 
و  تازه  اعمال مقررات  او، زمینه  این دستور  با 
نظارت بیشتر بر عملکرد شبکه های اجتماعی از 
جمله توئیتر و فیس بوک فراهم شود. این دستور 
همچنین به سازمان های اجرایی فرصت و امکان 
این نوع شبکه ها در  اقدامات  تا علیه  می دهد 
نظارت بر محتوای موجود در این شبکه ها دست 
به اقدامات قانونی بزنند. پیامد های ستیز ترامپ 

و توئیتر و همچنین چالش های بالقوه قانونی این 
جدال در آینده مشخص خواهد شد )شکرخواه، 

.)1399
از  زاکربرگ  فیس بوک،  مالک  حمایت 

ترامپ
بامداد  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
شرکت  که  شد  مدعی  توئیتی  در  جمعه 
هم   او  با  توئیتر  با  اختالف  در  نیز  فیس بوک 
زاکربرگ،  مارک  نوشت:  ترامپ  است.  عقیده 
مدیر عامل فیس بوک نیز امروز از توئیتر انتقاد 
می کند. ترامپ با بیان این که زاکربرگ می گوید: 
سیاست ما با توئیتر در این باره تفاوت دارد، من 
نباید  فیس بوک  دارم که  اعتقاد  قوی  به طور 
قضاوت کننده حقیقت چیزهایی باشد که مردم 
در اینترنت می گویند، افزود: آیا توئیتر از اوباما به 
خاطر گفتن »می توانید دکتر خود را نگهدارید« 

انتقاد کرد؟
رئیس فیس بوک با انتقاد غیر مستقیم از شبکه 
شرکت های  که  است،  گفته  توئیتر  اجتماعی 
خصوصی به ویژه منبرهای رسانه ای و سایت های 
یا  اظهارات  کنترل  وظیفه  نباید  ارتباطی، 

توئیت های کاربران را ایفا کنند.
نتیجه گیری

عهده  بر  مسئولیتی  اجتماعي چه  شبکه هاي 
دارند؟

با توجه به این که اصل فلسفه تأسیس شبکه هاي 
اجتماعي، ایجاد تعامل و گفت و گو است و آن ها 
واسطه اي براي تبادل پیام هستند، پرچم گذاري 
و اظهار نظر سردبیران در خصوص پیام ترامپ، 
مي تواند به عنوان جانبداري قلمداد شود. پس 
مطالب جمع بندي شده، سردبیران  اساس  بر 
توئیتر در پرچم گذاري مطالب با هدف محافظت 
از اخالق مدني، در آستانه انتخابات آمریکا، جانب 
حمایت از سیاست مداران مخالف ترامپ را نگه 

داشته اند و اقدام مناسبي نبوده است. 
همچنین توئیتر در این راستا براي به کرسي 
گــزارش هــای  به  خــود  سخن  دادن  نشان 
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»سی ان ان1« و »واشنگتن پست2« استناد کرده 
است، که همگي منتقد و مخالف ترامپ هستند 
و این از دیگر سوگیري ها و عدم بي طرفي این 

رسانه اجتماعي است. 
مهم ترین  توئیتر  ترامپ،  برای  دیگر،  سوي  از 
کانال برای انتشار پیام های سیاسی اش بوده است 
و او از این شبکه برای تاختن بر رقیبان سیاسی و 
تمجید از عملکرد حکومت اش استفاده مي کرده 
است. از طرفي دیگر، تا به حال توئیتر هرگز 
توئیت های ترامپ را مورد حقیقت سنجی قرار 
نداده بود و این شبکه قواعد خود در برابر انتشار 
اخبار جعلی را از دو هفته به این سو شدیدتر 
کرده است، که این تصور پیش مي آید که این 
اقدام به دلیل نزدیک بودن به انتخابات و نفوذ 

رقیب ترامپ در این رسانه است.
از منظري دیگر، اظهار نظر توئیتر در خصوص 
وي،  پیام هاي  پرچم گذاري  و  ترامپ  پیام هاي 
اقدامي به منزله استبداد خیرخواهانه صاحبان 
این پلتفرم است، زیرا آن ها بارها اعالم کرده اند 
که داوراني خیرخواه هستند؛ در حالي که این 
اقدامات خیرخواهي نیست، بلکه جانبداري از 
سیاست منتقدان و رقیبان سیاسي ترامپ است.

از سویي دیگر شبکه هاي اجتماعي بارها اعالم 
کرده اند، در صورتي که پیام هایي آزاردهنده و 
توهین آمیز منتشر شود، براي نشر آن محدودیت 
ایجاد مي کنند؛ در حالي که پیام ترامپ موضوعي 

 Cable News Network  1

:نخستین شبکه خبری 24 ساعته در ایاالت 
متحده آمریکا است.این شبکه تلویزیونی متعلق 

به ترنر براد کستینگ و از زیرمجموعه های 
گروه تایم وارنر است که در 1 ژوئن 1980 آغاز به 

کار کرد.

یکي   :TheWashingtonPost   2
در  که  است  شهر  این  روزنامه های  قدیمی ترین  از 
از 80 سال  و بیش  به کار کرد  سال 1877 شروع 
دارای  روزنامه  بود.این  آن  صاحب  گراهام  خانواده 
و رسوایی  است  رسانه ای  جهان  در  ویژه ای  اعتبار 
توسط   1975–1972 سال های  میان  واترگیت در 

این روزنامه برمال شد.

سیاسي بود، هر چند که بر اساس قانون بندر 
نشر  از  براي جلوگیري  پلتفرم ها  آمریکا،  امن 
مطالب نامناسب، حاشیه امني دارند در حالي که 
پیام ترامپ جزو مسائل هرزه نگاري و آزار کاربران 

نبوده است. 
بررسي دقیق این مسائل ما را به مسیري دیگر 
به عنوان وجود تعارض، عدم قطعیت و ابهام ها 
در حاکمیت پلتفرمي، هدایت مي کند، اصوال 
تاکنون قانوني منسجم براي پلتفرم ها تدوین 
چنین  می توان  چگونه  بنابراین  است.  نشده 
مقرراتی را برای چنین فناوری پرشتاب تنظیم 
کرد؛ زیرا ما نمي توانیم با قوانین و مقررات فعلي 
به جنگ مسائل جدید برویم، چون قانون یک 
فرایند بطئي و کند و بایستي به سمت خطي 

مشي گذاري برویم )خواجه  ئیان3، 2020(. 
از منظري دیگر پلتفرم هاي شبکه هاي اجتماعي 
نبایستي تابع نظر سیاست ورزان و سیاست مداران 
باشند، تا جایي که برخي اوقات بر اساس میل 
شخصي خود و زماني که مطالب علیه آن ها 
بود، به تنظیم گري مقررات براي محدویت سازي 
پلتفرم ها دست بزنند و در نتیجه قانون گذاري 
توسط پلتفرم ها و بازنگري در این حوزه نیازمند 
حرکت به سمت خط مشي گذاري است )خواجه 

ئیان، 1399(.
پلتفرم ها  مؤسسان  و  صاحبان  دیگر  سوي  از 
بایستي قواعد را رعایت و به دور از جانبداري از 
این بستر براي توزیع اطالعات کاربران استفاده 
کنند، نه این که خودشان افکار مردم را به سمت 
و سویي هدایت کنند. با این حال توئیتر که تا 
دیروز در خدمت سیاست مداران بود امروز خود 
به قدرتی تبدیل شده است که حکمرانی می کند 
و به قدرتی غیر قابل حذف تبدیل شده است 
که از قدرتی دیگری پشت و به قدرتی دیگر 
روی خوش نشان می دهد و شاید همان طور 
که ترامپ در حین امضای فرمان اجرایی گفت: 
توئیتر، قدرتی مهار نشدنی برای سانسور، محدود 
یا  کردن  پنهان  دادن،  شکل  ویرایش،  کردن، 
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امروز  و  دارد  ارتباطات  از  بزرگی  تغییر بخش 
عنوان  جهاني  حاکمیت  که  نیست،  بی دلیل 
حاکمیت پلتفرمي به خود گرفته و آیا اکنون 

شما این طور فکر نمي کنید؟
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