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مقدمه
شبکه های اجتماعی به عنوان مؤسسه هایی 
حقوقــی، فنی، اجتماعی، تجــاری و پیچیده 
در ابتدا با شعار وعده آرمان شهر، آزادی بیان 
و توســعه آن به میدان آمدند. از سوی دیگر، 

که از نظر  آن ها بســترهای نرم افزاری هســتند 
کاربــران و نحــوه اداره،  میــزان تأثیرگــذاری بــر 
کاربران  متفاوت و نحوه استفاده مخاطبان و 
آن هــا، ذی نفعــان و منتقدان آن هــا نیز افراد 

مختلفی هستند.

از حکمرانی بر پلتفرم تا حکمرانی پلتفرم؛ 
تحلیلی بر جنگ توئیتر و ترامپ

چکید ه
دونالد ترامپ، رئیس  جمهور آمریکا، سه  شنبه، 26 مه )2020( در یک توئیت 
گسترده  که رأی گیری پستی در انتخابات )2020( آمریکا به تقلب  کرد،  اعالم 
گردانندگان توئیتر1 مواجه شد. توئیتر  کنش  منجر می شود. این توئیت با وا
رأی گیری  به  مربوط  »حقایق  کــرد:  اضافه  ترامپ  توئیت  زیر  برچسب  یک 
دستور  توئیتر،  اقــدام  این  به  پاسخ  در  هم  ترامپ  کنید«.  دریافت  را  پستی 

کرد. محدودسازی این رسانه را صادر 
کید بر  کمیت پلتفرمی، تأ  آن چه در این گفتار محور بحث است؛ چالش بزرگ حا
افسانه بودن بی طرفی در شبکه های اجتماعی، در پیش بودن انتخابات آمریکا 
و بهره برداری رقیبان ترامپ از توئیتر )به عنوان رسانه محبوب رئیس جمهوری 
آمریکا( است. همچنین با توجه به این که فلسفه وجودی شبکه های اجتماعی، 
کاربران است،  واسطه بودن برای نشر و عدم پرچم گذاری و دخالت در سخنان 
از  جانبداری  شبکه،  ایــن  سردبیران  اقــدام  که  می شود  مطرح  موضوع  ایــن 
منتقدان ترامپ است. از سویی دیگر بر اساس قانون بنادر امن آمریکا، بایستی 
کشورها نتواند آن ها  کمیت  که حا پلتفرم ها آن حاشیه امنیت را داشته باشند 
کند. بخشی دیگر از مقاله به ضــرورت تدوین قوانین به ویژه خطی  را تهدید 

مشی هایی برای حوزه شبکه های اجتماعی پرداخته است.
واژه های کلیدی 

کمیت پلتفرمی، شبکه های اجتماعی، انتخابات ریاست  توئیتر، ترامپ، حا
جمهوری، بندر امن، بی طرفی

یلیامز ایجاد  که در مارس 2006 توسط جک دورسی، بیز استون و اوان و Twitter  1: توئیتر یك شرکت خصوصی است 
کرد� کار  شد و در ژوئیه 2006 آغاز به 

ابراهیم محمد حسینی 	
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
Mhoseini.ebrahim@gmail.com
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بر اســاس تعریف سازمان همکاری اقتصادی 
و توســعه1 شــبکه های اجتماعــی، ابزارهایــی 
گردآوری و برای  که خاطرات افــراد را  هســتند 
دسترســی در اختیــار عمــوم قــرار می دهنــد. 
همچنیــن آن هــا، محتوا و مطالــب را میزبانی 
قــرار  دســترس  در  اینترنــت  در  و  می کننــد 
می دهند. بر اساس این تعریف؛ واسطه های 
آنالیــن، ارتبــاط دیگران را تســهیل می کنند و 
محتــوای تولیــد شــده توســط دیگران را نشــر 

می دهند.
بــا  متناســب  معاصــر  اجتماعــی  شــبکه های 
این دســته هســتند، امــا آن هــا »تولیدکننده 
محتــوا« نیســتند، هــر چنــد، بســترهای الزم 
را بــرای تولیــد محتوا فراهــم می کنند، ولی در 
اصــل، شــبکه های اجتماعــی ماننــد میزبانی 
را  کاربــران  مطالــب  محتــوای  کــه  هســتند 
گردش در  بــرای نشــر، ذخیره، ســازماندهی و 
)گلیســپی2، 2018:  قــرار می دهنــد  دســترس 

.)254 – 245
عمومـــا  آنالیـــن،  اجتماعـــی  شـــبکه های 
و  هســـتند  وب  بـــر  مبتنـــی  ســـرویس های 
ســـرویس آنالین، پلتفرم یا ســـایتی محســـوب 
می تواننـــد  آن هـــا  در  مـــردم  کـــه  می شـــوند 
کالم، محتوا  نظرات، عالقه مندی هـــا و در یك 
ایجـــاد و بـــا دوســـتان و ســـایران بـــه اشـــتراك 
بگذارنـــد. هـــر ســـایت شـــبکه اجتماعـــی بـــه 
که فضای  شـــیوه ای طراحـــی و اجرا می شـــود 
کاربران ایجـــاد می کند و مبانی  تعامل را بیـــن 
جماعت هـــای  و  جماعت هـــا  شـــکل گیری 

.)35  - )افتـــاده، 1395؛ 36  آنالیـــن شـــود 
قدرت شبکه ای

قدرت چند بعدی است، و حول شبکه هایی 
کــه در هــر حــوزه از فعالیــت  شــکل می گیــرد 

 Organization for Economic Co-operation   1
سازمان  عمده ترین  سازمان،  این   ،and Development
آن  اصلی  مقر  است.  اقتصادی  تصمیم گیرنده  بین المللی 
1۹48 میالدی  در سال  یس است.این سازمان  پار در شهر 
تأسیس  پا  ارو اقتصادی  همکاری  سازمان  عنوان  تحت 

شد. 
2  Gillespie

ارزش هــای  و  منافــع  بــه  توجــه  بــا  انســانی 
کنشگران قدرتمند برنامه ریزی می شوند. اما 
همــه شــبکه های قدرتمند، این قــدرت را به 
واســطه تأثیرگذاری بر ذهن انســان ها اعمال 
شــبکه های  طریــق  از  عمدتــا  کــه  می کننــد 
چند رســانه ای ارتباطات جمعــی امکان پذیر 
می شود؛ لذا شبکه های ارتباطی، شبکه های 
بنیادیــن قــدرت آفریــن در جامعه هســتند و 
کــه اذهان عمومی  صاحبــان قــدرت برای آن 
ارتباطــات  میــان  پیونــد  کنتــرل  طریــق  از  را 
و قــدرت بســته نگــه دارنــد، همــواره در پــی 
آزاد شــوند  ارتباطــات  کــه مانــع  آن هســتند 

)کاستلز، 1396؛ 652 و 645(.
کنون  رســانه های اجتماعی از جمله توئیتر تا
گــو و  گفــت و  کــه خــادم  عمــال بیــش از ایــن 
و  آشــوب  سیاســت،  در  باشــند  دموکراســی 

تالطم آفریده اند )جالئی پور، 1399(.
توئیتر

گ  میکروبــال ابزارهــای  دســته  از  توئیتــر 
بــا  پیغام هایــی  توســط  کــه  اســت،  نویســی 
کوتــاه مشــخص می شــوند. توئیتــر بــه  متــن 
طــور تحت اللفظــی بــه جیــك جیــك پرندگان 
که پرنــدگان تولید می کنند اشــاره  یــا صدایی 
کــه توئیــت نامیــده  دارد. پســت های توئیتــر 
کتــر ) نــه 140  کارا می شــود، محــدود بــه 140 

کلمه( هستند )لوی، 1397: 41(.
در  و  هســتند  متنــی  پســت های  توئیت هــا، 
داده  نمایــش  نویســنده  پروفایــل  صفحــه 
می شــود و بــه مشــترکان نویســنده متــن و به 

تعقیب کنندگان نیز ارسال می شوند.
کارکردهای توئیتر در رقابت های انتخاباتی

در انتخابات وقت، »باراك اوباما« نامزد حزب 
دموکرات از توئیتر برای رقابت های انتخاباتی 
کــرد و همچنیــن در مــدت ریاســت  اســتفاده 
جمهــوری وی، توجه ویژه ای به دیپلماســی 
ایجــاد  اجتماعــی  شــبکه های  بــه  دیجیتــال 
شــد. اســتفاده از دیپلماســی دیجیتــال و بــه 
طور خاص، دیپلماسی توئیتر )توئیپلماسی( 
سیاســت  بــرای  کارآمــد  ابــزاری  عنــوان  بــه 
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وزارت  و  اوبامــا  دوره  در  آمریــکا  خارجــه 
گرفــت  کلینتــون« شــدت  خارجــه »هیــالری 
و بــه نقش آفرینــی مؤثــر در انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال )1388( در ایران با اســتفاده 
از توئیتــر منجر شــد )محمــد علی پــور و نوروز 

پور، 1398؛ 229(.
سیاست های حریم خصوصی در توئیتر

که  کاربــر مســئولیت و عواقب هــر محتوایی را 
بــرای توئیتــر ارســال می کنــد به عهــده دارد و 
که هر  کاربــران خــود اعالم می کنــد  توئیتــر بــه 
کــه ارســال می کننــد، ممکن اســت  چیــزی را 
در معــرض دید افراد زیادی در سراســر جهان 
گیــرد. بنابراین بایــد محتوایی را ارســال  قــرار 
کــه در مــورد انتشــار آن نگرانــی ندارند.  کننــد 
کنترل بر  گفته این وبگاه، توئیتر نظارت و  بــه 

محتواهای ارسال شده ندارد.
کید می کند که این وبگاه،  توئیتر همچنین تأ
تعهــد، تضمین یــا حمایتی در مــورد صحت، 
شــده  ارســال  محتواهــای  اعتبــار  یــا  دقــت 
کــه با اســتفاده از  کاربــران بایــد بداند  نــدارد. 
این وبگاه، ممکن اســت در معرض پیام های 
نامناســب  یــا  نادرســت  مضــر،  توهین آمیــز، 
گمراه کننــده یــا فریب دهنــده قــرار  بــا عنوانــی 

گیرند.
توئیتــر به هیــچ عنوان و تحت هیچ شــرایطی 
مســئولیت محتواهای ارســال شــده، خطا یا 
حذف در محتوای ارسالی یا خسارت وارده از 
طریق آن را بر عهده نمی گیرد. از سوی دیگر، 
توئیتــر حــق دارد هــر نــوع محتــوا یــا خدماتی 
کنــد یــا جلــو انتشــار آن را بگیــرد یــا  را حــذف 
کاربــری شــخص را ببنــدد )عاملــی،  حســاب 

1393؛ 352 - 349(.
قانون گذاری در حوزه پلتفرم ها

در اواســط دهــه )1990(، سیاســت گذاران در 
کشــورها، از افزایــش  ایــاالت متحــده و ســایر 
نگرانی هــا دربــاره نشــر محتــوای غیــر قانونــی 
گاه  در وب بــه ویــژه پورنــو و دزدی دریایــی آ
شــدند. در چنین مواردی، پیگیری مستقیم 
دلیــل  بــه  افــراد  شناســایی  و  تخلــف  ایــن 

ناشــناس بــودن ناشــر مطلــب، دشــوار بــود. 
بــه همیــن دلیل، برخــی از دادخواســت های 
ح شــده در ایاالت متحده در این راستا،  مطر
ارائه دهنــدگان خدمــات اینترنــت را خطــاب 
قــرار دادنــد. این بحــث در بندرگاه هــای امن 
که در بخشی از قانون ارتباطات  ح شــد،  مطر
از راه دور ایــاالت متحده معــروف به بند 230 

ح شده است. مطر
بــه  کــه  پلتفرم هــا  قانــون،  ایــن  اســاس  بــر 
عنــوان واســطه عمــل می کننــد، نمی تواننــد 
آن هــا  زیــرا  باشــند،  کاربــران  گفتــار  مســئول 
فقط به اینترنت یا ســایر سرویس های شبکه 
دسترســی دارنــد و آن هــا بــه معنــای حقوقی 
کاربرانشــان  محتــوای  »انتشــاردهندگان« 

تلقی نمی شوند بلکه واسطه هستند.
متحــده  ایــاالت  در  شــده  تدویــن  مقــررات 
آمریــکا بــرای پلتفرم هــا، آن ها را زیــاد محدود 
نمی کند ولی مقررات تدوین شــده در ســطح 
بین المللــی، فعالیــت شــبکه های اجتماعــی 
که  کــرده  را بــا محدودیــت بیشــتری رو بــه رو 
نــگاه دولت ها به ایــن محدودیت ها متفاوت 

است.
فرمــان اجرایــی ترامــپ، نهادهــای دولتــی را 
کــه از ســازمان های تنظیــم  موظــف می کنــد 
کمیســیون ارتباطــات فدرال و  مقــررات مثل 
کمیســیون تجــارت فدرال بخواهنــد تا درباره 
امکان تنظیم مقررات جدید بر این شــبکه ها 

کنند. مطالعه 
در  را  اجتماعــی  شــبکه های  آمریــکا  قوانیــن 
کاربران در آن منتشــر  کــه  قبــال محتواهایــی 
کــه ایــن  می کننــد، مســئول نمی داننــد، چــرا 
شــبکه ها بــه عنــوان بســتر عمــل می کننــد نه 

ناشر )گلسپی، 2018: 258(.
همچنین این قانون به نام قانون رفتار سالم 
که آن مصوب سال  ارتباطی نیز مشهور است 
کــه بــه  عنــوان  کنگــره آمریــکا اســت،   )1996(
اصالحیــه و بــا عنــوان بخش پنجم بــه قانون 
ارتباطات دوربرد آمریکا )1996( افزوده شــده 
اســت. ایــن قانــون دو پیامــد داشــت؛ پیامد 
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اول بــرای ارتباطات آنالین بــود، به  خصوص 
در ارتبــاط بــا رفتــار ناســالم و بی حرمتــی بــه 
کــودکان و وقاحــت در فضــای ســایبر. پیامــد 
دوم نیــز از بند 230 همین قانون رفتار ســالم 
که  که اشاره به این دارد،  ارتباطی ناشــی شد 
اپراتور هــای خدمــات اینترنتــی را نباید ناشــر 
کــرد و ایــن نکته به این معنی اســت  قلمــداد 
کــه اپراتور های خدمــات اینترنتی در قبال آن 
که در آن ها منتشــر می شــود، مســئولیت  چه 

قانونی ندارند.
محتویــات  مســئول  اجتماعــی  شــبکه های 
کاربران نیستند، اما می توانند »با  پست های 
نیت خیر« دســت به انســداد یــا حذف برخی 
دارای  پســت های  مثــال  بزننــد.  پســت ها  از 
منعکس کننــده  کــه  مســتهجن  صحنه هــای 
آزار یــا خشــونت هســتند. بنــد 230 در عمــل 
کاربــران و نــه شــبکه های اجتماعــی نظیر  نــه 
را  توئیتــر  نظیــر  گــی  میکروبال یــا  فیس بــوک1 
رســانه قلمــداد نمی کنــد )بــه دلیل نداشــتن 
پلتفــرم   یــک  را  آن هــا  بلکــه صرفــا  ســردبیر(، 
توزیــع محتــوا بــه حســاب مــی آورد و آن هــا را 
از نظر حقوقی مســئول مطالب منتشــر شــده 

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

بازنمایــی  مســتهجن،  و  جنســی  محتــوای 
کاربران، سخنان  خشــونت، آزار و اذیت سایر 
تنفرآمیــز، بازنمایــی خودزنــی، نمایندگــی یــا 
ارتقــای فعالیــت غیــر قانونــی و بــه ویــژه مواد 
که شبکه های  مخدر از جمله مواردی اســت 
اجتماعی نبایستی آن را نشر دهند و بایستی 
یــا  کاربــران  توســط  درخواســت  صــورت  در 
کنند )گلســپی، 2018:  دولت هــا، آن را حذف 

.)264 – 263
 پــس پرچم گــذاری پیام هــای توئیتــر توســط 
توئیتر از سویی نشان دهنده عدول از خطوط 

یس شــبکه اجتماعی برخط اســت  Facebook  1، یک سرو
کربــرگ یــه ســال 2004 میــالدی توســط مارک زا  کــه در 4 فور
مک کالم، داســتین  ســاورین، اندرو  و  دوســتانش ادوارد  و 

یتز و کریس هیوز در دانشگاه هاروارد تاسیس شد. موسکوو

و مقررات گذاری جدید به نفع سیاست مداران 
یا حرکت به سوی قانون گذاری جدید است؟

توسط  قــانــون  اجـــرای  در  عــدالــت  مشکل 
شبکه های اجتماعی

مدیــران شــبکه های اجتماعــی بــه اســتبداد 
بیــن  در  عمومــی  داوری  و  خیرخواهانــه 
بســیاری  شــده اند.  محکــوم  جامعــه  کل 
نیــز  اجتماعــی  شــبکه های  اپراتورهــای  از 
و  شــیوه ها  از  مجموعــه ای  از  اســتفاده  در 
کنترل محتوا دست زدند ولی  دانش ها، برای 
گیرد،  آن چه بایستی در این بین مد نظر قرار 
کاربران و  اعتدال اســت تا هــم دولت ها، هــم 
هــم ذی نفعــان شــبکه های اجتماعــی راضی 

باشند.
نظر  اظــهــار  ــا  ی اســـت  بهتر  زدن  بــرچــســب 

توسط کاربر
در شــبکه های اجتماعی برای رو به رو شــدن 
با مطالب نامناســب، همواره دیدگاه هایی در 
کابران،  مورد حذف یا برچســب زدن مطالب 
ح بوده اســت ولــی در اصــل؛ دو دیدگاه  مطــر
کاربــران مطالــب  ح اســت؛ بگذاریــد تــا  مطــر
نامناســب دیگــران را ببیننــد و آنــان مطالــب 
کننــد  ناپســند را حــذف و پرچــم دار یــا فیلتــر 

)گلسپی، 2018: 269(.
»خط  سمت  به  »قــانــون گــذاری«  از  حرکت 

مشی گذاری«
به طور عادی، یك یا دو ســال طول می کشــد 
تــا یــك مشــکل موجــود در جامعــه بــه حدی 
ح در مراجع قانونی یابد،  که نیاز به طر برسد، 
ح و ســپس بررســی و قانون در  بعــد الیحه طر
آخــر، اجرا شــود و تــا این قانون تصویب شــود 
چــه اصــال مــورد بــه انتهــای خــود رســیده و 
کاربردهای مجدد  فناوری جدید با عوارض و 

وارد شده باشد.
عصــری  وارد  تکنولــوژی،  ســرعت  دلیــل  بــه 
غیــر  رســانه ای  قانون گــذاری  کــه  شــده ایم 
گزیــر  نا مــا  بــه همیــن دلیــل  اســت،  ممکــن 
مشــی  خــط  بــه  قانــون،  جــای  بــه  هســتیم 
کنیم و در چارچوب این خط  رســانه ای تکیه 
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کنیم  مشی ها بتوانیم فقط از مقرراتی پیروی 
کــه ســازمان های مربوطــه به شــکل شــناور و 
منعطــف و مرتــب وضــع می کننــد، بــه همین 
دلیــل بایــد از نوعــی قانون گــذاری رســانه بــه 
کنیم  ســمت خط مشی گذاری رســانه حرکت 

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

آمریــکا،  جمهــور  رئیــس   ترامــپ،  دونالــد 
توئیــت  یــک  در   )2020( مــه   26 سه شــنبه، 
که رأی گیری پســتی در انتخابات  کــرد،  اعالم 
منجــر  گســترده  تقلــب  بــه  آمریــکا   )2020(
می شود. او نوشــت: »به صندوق های پستی 
و  جعــل  رأی  برگه هــای  می زننــد،  دســتبرد 
حتــی غیر قانونی چاپ و بــه  طور جعلی امضا 
می شــوند«. اشــاره ترامــپ بــه شــیوه برپایــی 
انتخابات آینده ریاست  جمهوری آمریکا بود، 
کــه قــرار اســت در نوامبــر )2020( برگــزار شــود. 
کنــش یک  ســطری شــرکت  ایــن توئیــت بــا وا
توئیتــر مواجــه شــد. توئیتــر یک برچســب زیر 
کرد: »حقایق مربوط به  توئیت ترامپ اضافه 

کنید«. رأی گیری پستی را دریافت 
کــه چنیــن برچســبی  ایــن نخســتین  بــار بــود 
زیــر توئیت هــای رئیــس  جمهــور آمریــکا ظاهر 
می شــد. این برچســب به  واقع یک لینک بود 
کــه خواننــدگان توئیــت ترامــپ را بــه مطالبــی 
که دقیقا بر خالف ادعای ترامپ  ارجاع می داد 
و در دفــاع از رأی گیــری پســتی بــود. بــه دیگــر 
ســخن؛ معنــی برچســب توئیتــر چیــزی نبود، 
که  کاربــران مبنی بــر این  جــز یــک هشــدار بــه 
آن چــه ترامــپ نوشــته اســت، یک ادعا اســت 
کــه نیاز بــه صحت یابــی و راســتی آزمایی دارد. 
ترامپ از این اقدام توئیتر برآشفت و در توئیتی 
انتخابــات  در  کنــون  ا »توئیتــر  نوشــت  دیگــر 
کرده است.  ریاست جمهوری )2020( مداخله 
آن ها می گویند ســخنان من دربــاره رأی گیری 
گســترده منجــر  کــه بــه فســاد و تقلــب  پســتی 
خواهد شد، نادرست است؛ توئیتر دارد آزادی 
کامــال خفــه می کنــد و مــن بــه  عنــوان  بیــان را 
داد«. نخواهــم  را  آن  اجــازه  رئیــس  جمهــور 

کنــش بــه موضع تنــد ترامپ  توئیتــر هــم در وا
اعالم کرد که تصمیم برای افزودن این برچسب 
به توئیت او با سیاســت تازه این شــرکت برای 
گمراه کننده ســازگار  عالمــت زدن زیر اطالعات 
اســت. این شــرکت همچنین در اتفاقی دیگر، 
یــک توئیــت دیگــر ترامــپ را هــم پنهــان نــگاه 
کاربران  داشــت و زیر آن یک پیام هشدار برای 
گذاشــت: »ایــن توئیت در ســتایش خشــونت 
کســی  گر  اســت، امــا بــه دلیل منافــع عمومی ا
کلمــه  کنــد، روی  می خواهــد آن را مشــاهده 
کند«. آن چــه توئیتر آن را  کلیــک  »مشــاهده« 
ســتایش خشــونت می نامیــد، چنــد جمله در 
توئیــت ترامپ درباره ناآرامی هــای پس از قتل 
ج فلوید1 ســیاه  پوســت به دســت پلیس  جــور
آمریکا بود. ترامپ در توئیت خود نوشــته بود: 
»اراذل و اوباش در حال اهانت به یاد و خاطره 
گارد ملی  ج فلوید هستند و من نیرو های  جور
آمریکا را به این شهر می فرستم. وقتی غارت ها 
شروع شود، تیراندازی هم آغاز می شود«. این 
کاخ ســفید و توئیتر  توئیــت آخر، تنــش میــان 
را بــه اوج رســاند. به  طوری که ترامــپ از صدور 
یــک حکم اجرایــی برای جلوگیــری از این نوع 
اقدامــات توئیتــر و دیگر شــبکه های اجتماعی 
ایــن هــم  از  پیــش  ترامــپ  خبــر داد. دونالــد 
بار هــا رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی را بــه 
ضدیت با خود از طریق آن چه او »فیک نیوز« 
)خبر های جعلی2( می خواند، متهم کرده بود. 
او ایــن حمــالت و انتقادات علیه رســانه ها را از 
کنفرانس هــای خبــری و توئیت هــای  طریــق 
کدام  خــود دنبــال می کنــد. ترامپ یــا توئیتــر؛ 
درســت می گوینــد؟ منطــق توئیتــر این اســت 
کــردن برچســب راســتی آزمایی زیر  کــه اضافــه 
توئیت هــای رئیس  جمهور آمریکا در راســتای 
سیاســت جدید این شبکه بوده و هدف از آن 

کــه در 25 مــه 2020، یکــی  1. یــك سیاه پوســت آمریکایــی بــود 
از افســران پلیــس شــهر مینیاپولیــس از ایالــت مینه ســوتا در 
ایــاالت متحــده آمریــکا، زانوی خــود را برای حــدود ۹ دقیقه 
ی گذاشــت و درگذشــت و موجی از  گردن و ی  )8:46( بر رو

اعتراض ها را پی داشت.
2  Fake news
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راســتی آزمایی اخبــار برای جلوگیــری از ترویج 
اطالعات نادرست است )شکرخواه، 1399(.

توسط  پیام  پــرچــم گــذاری  و  حــذف  سابقه 
توئیتر

بــرای  را  توئیتــر رویکــرد جدیــدی  در 11 مــه، 
که  کــرد؛ توئیت هایــی  بررســی حقایــق اعــالم 
ک می داند، حذف  این شرکت آن ها را خطرنا
می شــوند. در ابتدا، این مقررات فقط شامل 
کووید-9 1 1 بود.  توئیت های نادرســت دربــاره 
همچنین به تازگی توئیتر، پست های رؤسای 
جمهــور برزیــل و ونزوئــال را با تبلیــغ داروهای 

کرد. مشکوک حذف 
کرده  که ســخنگوی توئیتــر اعالم  همــان طور 
بود؛ نشانه گذاری پیام های ترامپ مربوط به 
گام در  رأی گیــری از طریــق پســت، نخســتین 
راه اجرای سیاســت جدید بــرای محافظت از 

»اخالق مدنی« است. 
گفته یکــی از ســخنگویان توئیتــر، برخورد  بــه 
اخیــر بــا ترامــپ در راســتای سیاســت جدیــد 
کــردن  ایــن شــبکه اجتماعــی بــرای محــدود 
گمراه کننده درباره  انتشــار محتوای مخــرب و 
کرونــا اســت. ایــن در حالی اســت  همه گیــری 
کــه این قانــون در مــورد توئیت های پیشــین 
رئیــس جمهــوری آمریــکا دربــاره مؤثــر بــودن 
درمــان  در  »هیدروکســی  کلروکیــن«  داروی 
شــبکه  و  نشــد  اعمــال  کوویــد-19  بیمــاری 
اجتماعی توئیتر برای نخستین بار زیر توئیت 
ارســالی رئیــس جمهــور آمریــکا یادداشــتی را 
کاربران برای بررســی مطابقت  که از  گذاشــت 

محتوای آن با حقایق دعوت می کند.
شــبــکــه هــای  تعطیلی  بـــه  تـــرامـــپ  تــهــدیــد 

اجتماعی
ترامــپ، توئیتــر را بــه »مداخلــه در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری 2020« و »ســرکوب آزادی 
گفت: »جمهوری خواهان  کرد و  بیان« متهم 
معتقد هستند شــبکه های اجتماعی صدای 
محافظــه کاران را خفه می کنند. ما اجازه این 

1  COVID-19

کار را نمی دهیــم و آن هــا را تنظیــم می کنیم تا 
که اصال بســته شــوند. »رئیس جمهور  زمانــی 
ایاالت متحده آمریکا چنین اقدامی از ســوی 
سردبیران توئیتر را خالف آزادی بیان دانست 
و در چندین توئیت، شــبکه های اجتماعی را 
کرد و در فیس بوك، شــبکه  تهدید به تعطیلی 
اجتماعــی توئیتر را متهم بــه جانبداری علیه 

کرده بود.  محافظه کاران 
منطــق ترامــپ چیســت؟ او با اســتناد به چه 
کــه توئیتــر دارد آزادی بیــان  چیــزی می گویــد 
کامــال خفــه می کنــد و من به  عنــوان رئیس  را 
 جمهور اجازه آن را نخواهم داد؟ و چرا ترامپ 
گام  حتــی بعــد از حمله تنــد لفظی بــه توئیتر 
دیگــری هم برداشــت و حکم اجرایــی خود را 
دایــر بــر حذف یــا تغییر بنــد 230 قانــون رفتار 

کرد؟ ح  سالم در ارتباطات مطر
در همیــن حال ترامپ هنــگام امضای فرمان 
گفــت: ایــن شــرکت ها )توئیتــر  اجرایــی خــود 
بــرای  نشــدنی  مهــار  قدرتــی  فیس بــوک(  و 
شــکل  ویرایــش،  کــردن،  محــدود  سانســور، 
کــردن یــا تغییر بخــش بزرگی از  دادن، پنهــان 
ارتباطــات دارنــد. ترامپ با صــدور این فرمان 
اجرایی امیدوار اســت با این دستور او، زمینه 
اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد 
و  توئیتــر  جملــه  از  اجتماعــی  شــبکه های 
فیس بوک فراهم شود. این دستور همچنین 
امــکان  و  فرصــت  اجرایــی  ســازمان های  بــه 
می دهــد تا علیــه اقدامات این نوع شــبکه ها 
در نظارت بر محتوای موجود در این شبکه ها 
دســت به اقدامات قانونی بزنند. پیامد های 
ســتیز ترامپ و توئیتر و همچنین چالش های 
بالقــوه قانونــی این جدال در آینده مشــخص 

خواهد شد )شکرخواه، 1399(.
کربرگ از ترامپ حمایت مالك فیس بوك، زا

دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بامداد 
شــرکت  کــه  شــد  مدعــی  توئیتــی  در  جمعــه 
فیس بــوک نیــز در اختــالف بــا توئیتــر بــا او هم  
کربرگ،  عقیده اســت. ترامپ نوشــت: مارک زا
توئیتــر  از  امــروز  نیــز  فیس بــوک  عامــل  مدیــر 
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کربرگ  که زا انتقــاد می کند. ترامپ با بیان این 
می گویــد: سیاســت مــا بــا توئیتــر در ایــن بــاره 
تفــاوت دارد، مــن بــه طــور قــوی اعتقــاد دارم 
کــه فیس بــوک نبایــد قضاوت کننــده حقیقــت 
چیزهایی باشد که مردم در اینترنت می گویند، 
گفتــن  بــه خاطــر  اوبامــا  از  توئیتــر  آیــا  افــزود: 
»می توانید دکتر خود را نگهدارید« انتقاد کرد؟
رئیس فیس بوک با انتقاد غیر مستقیم از شبکه 
که شــرکت های  گفته اســت،  اجتماعــی توئیتر 
و  رســانه ای  منبرهــای  ویــژه  بــه  خصوصــی 
کنتــرل  نبایــد وظیفــه  ارتباطــی،  ســایت های 

اظهارات یا توئیت های کاربران را ایفا کنند.
نتیجه گیری

شبکه های اجتماعی چه مسئولیتی بر عهده 
دارند؟

کــه اصــل فلســفه تأســیس  بــا توجــه بــه ایــن 
گفــت  شــبکه های اجتماعــی، ایجــاد تعامــل و 
گو اســت و آن ها واســطه ای برای تبادل پیام  و 
هســتند، پرچم گــذاری و اظهار نظر ســردبیران 
در خصــوص پیــام ترامــپ، می تواند بــه عنوان 
اســاس  بــر  پــس  شــود.  قلمــداد  جانبــداری 
مطالــب جمع بنــدی شــده، ســردبیران توئیتر 
در پرچم گــذاری مطالــب با هــدف محافظت از 
اخالق مدنی، در آستانه انتخابات آمریکا، جانب 
حمایــت از سیاســت مداران مخالــف ترامــپ را 
نگــه داشــته اند و اقدام مناســبی نبوده اســت. 
کرسی  همچنین توئیتر در این راســتا برای به 
گزارش هــای  بــه  خــود  ســخن  دادن  نشــان 
»ســی ان ان1« و »واشــنگتن پســت2« اســتناد 
مخالــف  و  منتقــد  همگــی  کــه  اســت،  کــرده 
ترامــپ هســتند و ایــن از دیگــر ســوگیری ها و 
عــدم بی طرفــی این رســانه اجتماعی اســت. 

خبــری  شــبکه  :نخســتین   Cable News Network   1
شــبکه  آمریکا اســت.این  متحــده  در ایــاالت  ســاعته   24
کستینگ و از زیرمجموعه های  تلویزیونی متعلق به ترنر براد 

کرد. کار  که در 1 ژوئن 1۹80 آغاز به  گروه تایم وارنر است 
The Washington Post  2: یکی از قدیمی ترین روزنامه های 
این شهر است که در سال 1877 شروع به کار کرد و بیش از 80 
ســال خانواده گراهام صاحب آن بود.این روزنامه دارای اعتبار 
ویژه ای در جهان رســانه ای است و رســوایی واترگیت در میان 

سال های 1۹72–1۹75 توسط این روزنامه برمال شد.

از ســوی دیگر، برای ترامپ، توئیتر مهم ترین 
کانال برای انتشار پیام های سیاسی اش بوده 
است و او از این شبکه برای تاختن بر رقیبان 
سیاســی و تمجیــد از عملکــرد حکومــت اش 
اســتفاده می کرده اســت. از طرفی دیگر، تا به 
حــال توئیتر هرگــز توئیت های ترامــپ را مورد 
حقیقت ســنجی قــرار نداده بود و این شــبکه 
قواعــد خــود در برابر انتشــار اخبار جعلــی را از 
کــرده اســت،  دو هفتــه بــه ایــن ســو شــدیدتر 
که ایــن اقدام به  کــه این تصــور پیش می آیــد 
دلیــل نزدیك بودن به انتخابات و نفوذ رقیب 

ترامپ در این رسانه است.
از منظری دیگر، اظهار نظر توئیتر در خصوص 
ترامــپ و پرچم گــذاری پیام هــای  پیام هــای 
وی، اقدامــی به منزله اســتبداد خیرخواهانه 
صاحبــان ایــن پلتفرم اســت، زیرا آن هــا بارها 
که داورانی خیرخواه هســتند؛  کرده اند  اعــالم 
خیرخواهــی  اقدامــات  ایــن  کــه  حالــی  در 
نیست، بلکه جانبداری از سیاست منتقدان 

و رقیبان سیاسی ترامپ است.
از ســویی دیگــر شــبکه های اجتماعــی بارهــا 
پیام هایــی  کــه  صورتــی  در  کرده انــد،  اعــالم 
آزاردهنــده و توهین آمیــز منتشــر شــود، برای 
نشــر آن محدودیت ایجــاد می کنند؛ در حالی 
کــه پیــام ترامــپ موضوعــی سیاســی بــود، هر 
که بــر اســاس قانون بنــدر امــن آمریکا،  چنــد 
مطالــب  نشــر  از  جلوگیــری  بــرای  پلتفرم هــا 
که  نامناســب، حاشــیه امنــی دارنــد در حالی 
پیــام ترامــپ جــزو مســائل هرزه نــگاری و آزار 

کاربران نبوده است. 
بررســی دقیــق این مســائل مــا را به مســیری 
دیگر بــه عنوان وجود تعــارض، عدم قطعیت 
هدایــت  پلتفرمــی،  کمیــت  حا در  ابهام هــا  و 
منســجم  قانونــی  کنــون  تا اصــوال  می کنــد، 
برای پلتفرم ها تدوین نشــده است. بنابراین 
بــرای  را  مقرراتــی  چنیــن  می تــوان  چگونــه 
کــرد؛ زیــرا  چنیــن فنــاوری پرشــتاب تنظیــم 
مــا نمی توانیــم بــا قوانیــن و مقــررات فعلی به 
جنگ مســائل جدید برویم، چون قانون یك 
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کند و بایستی به سمت خطی  فرایند بطئی و 
مشی گذاری برویم )خواجه  ئیان1، 2020(. 

شــبکه های  پلتفرم هــای  دیگــر  منظــری  از 
اجتماعــی نبایســتی تابع نظر سیاســت ورزان 
که برخی  و سیاســت مداران باشــند، تا جایی 
اوقات بر اســاس میل شــخصی خــود و زمانی 
کــه مطالــب علیــه آن هــا بــود، بــه تنظیم گری 
پلتفرم هــا  محدویت ســازی  بــرای  مقــررات 
دســت بزنند و در نتیجه قانون گذاری توسط 
پلتفرم هــا و بازنگــری در ایــن حــوزه نیازمنــد 
حرکــت بــه ســمت خــط مشــی گذاری اســت 

)خواجه ئیان، 1399(.
از ســوی دیگر صاحبان و مؤسسان پلتفرم ها 
بایستی قواعد را رعایت و به دور از جانبداری 
کاربــران  از ایــن بســتر بــرای توزیــع اطالعــات 
کــه خودشــان افکار  کننــد، نــه این  اســتفاده 
کننــد.  مــردم را بــه ســمت و ســویی هدایــت 
کــه تــا دیــروز در خدمت  بــا ایــن حــال توئیتــر 
سیاســت مداران بــود امــروز خــود بــه قدرتــی 
که حکمرانی می کند و به  تبدیل شــده اســت 
که  قدرتی غیر قابل حذف تبدیل شده است 
از قدرتی دیگری پشــت و به قدرتی دیگر روی 
که  خوش نشــان می دهد و شــاید همان طور 
گفت:  ترامــپ در حین امضای فرمان اجرایی 
توئیتــر، قدرتــی مهار نشــدنی برای سانســور، 
کردن، ویرایش، شکل دادن، پنهان  محدود 
کردن یا تغییر بخش بزرگی از ارتباطات دارد و 
کمیت جهانی  کــه حا امروز بی دلیل نیســت، 
گرفته و آیا  کمیت پلتفرمی به خود  عنــوان حا

کنون شما این طور فکر نمی کنید؟ ا
منابع

خواجه ئیان، داتیس. )1399(. »یادداشت های .  1
کالس درس مدیریت شبکه های اجتماعی، مقطع 
دوم  ترم  ارس.  پردیس  تهران،  دانشگاه  دکترا«، 

تحصیلی 1398 – 1399.
رسانه های .  2 مدیریت   .)1397( ون.  امن  لــوی، 

اجتماعی، ترجمه؛ طاهر روشندل اربطانی. تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران.

ارتباطات. .  3 قــدرت   .)1396( مانوئل.  کاستلز، 
ترجمه؛ حسین بصریان جهرمی، تهران: انتشارات 

1  Khajeheian

علمی و فرهنگی، چاپ نخست ویرایش دوم.
شبکه های .  4 تحلیل   .)1395( ــواد.  جـ ــتــاده،  اف

اجتماعی. تهران: انتشارات ثانیه، چاپ دوم.
مطالعات .  5  .)1393( رضــا  سعید  سید  عاملی، 

ــــدرت نــرم  انــتــقــادی اســتــعــمــار مــجــازی آمــریــکــا )ق
مؤسسه  تـــهـــران:  ــازی(،  ــجـ مـ امـــپـــراتـــوری هـــای  و 

کبیر، چاپ دوم. انتشارات امیر 
محمد علی پور، فریده و نوروزپور، محمد رضا. .  6

دوران  در  آمریکا  دیجیتال  دیپلماسی   .)1398(
مطالعات  فصلنامه  اوبـــامـــا.  جــمــهــوری  ریــاســت 
رسانه های نوین، سال پنجم، شماره 18، تابستان 

.1398
سلطانی، سمیرا و حکیمی، زهرا. )1396(. حرکت .  7

از »قــانــون گــذاری« بــه »خــط مــشــی گــذاری« بــرای 
ــا داتــیــس خــواجــه ئــیــان.  ــو ب گ رســانــه هــا ،گــفــت و 
رسانه ها  آینده  ویژه نامه  شفقنا،  اینترنتی  گاه نامه 

در ایران، شماره 3 مرداد 1396.
شکرخواه، یونس. )1399(. »ریشه جدال های .  8
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