
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ایحبس رسانه درترامپ   

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 محمدحسین آزادیپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي خبري  اهياداره ژپوهش
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 تعاليبسمه

 

های تلویزیونی و روزهای تبلیغات نامزدها آغاز شد. هر دو نامزد مطرح، طرف مقابل را به ماجرا از مناظره

این  ،گیری پستیالبته خیلی پیشتر و پس از طرح رأی« دونالد ترامپ»کردند. انتخابات متهم میدستکاری در 

طرح را زیر سئوال برد و آن را دستاویزی برای تقلب در انتخابات دانست. او بارها گفت در صورتی که احساس 

های ترامپ در نشست ،«جو بایدن»ن گونه هم شد و با پیش افتادپذیرد. همیننتیجه انتخابات را نمی تقلب کند،

های اجتماعی بر طبل تقلب کوبید و از وقوع فسادی گسترده در روند خبری و از طریق صفحات خود در رسانه

ت خورده بود تقاضای بازشماری آرا داد و حتی از دادستانی کل سانتخابات خبر داد. ترامپ بارها در ایاالتی که شک

ا هو همه ایالت هایش به جایی نرسیدها ابطال کند با این وجود دست و پا زدنی ایالتخواست انتخابات را در برخ

 صحت انتخابات را تأیید کردند. 

ژانویه و همزمان با تأیید نهایی نتایج  6آخرین تالش او دعوت از طرفدارانش برای برگزاری یک تجمع بزرگ در 

توییتر اقدام  کرد،ین هر وقت ترامپ در توییتر ادعای تقلب میتوسط کنگره آمریکا در شهر واشنگتن بود. پیش از ا

خواه کنگره از این اقدام عصبانی سناتور جمهوری« تد کروز»کرد. تا جایی که هایش میبه برچسب گذاری توییت

مالک فیسبوک را به کنگره فراخواند و آنها را بازخواست « مارک زاکربرگ»مالک توییتر و « جک دورسی»شد و 

کنند. کروز در آن جلسه خطاب به های رئیس جمهور میگذاری توییتکرد که طبق کدام اصل اقدام به برچسب

توانید لذا نمی ،شما صرفاً یک ناشر هستید و معیار تعیین درست و غلط بودن مطالب کاربران نیستید»دورسی گفت 

 «.مرجع قضاوت ادعاها باشید
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 االت تد کروزؤو زاکربرگ در مجلس و پاسخ به س یحضور دورس 1 ریتصو

ژانویه بهانه حادثه ای شگفت انگیز در تاریخ آمریکا شد. هواداران  6تجمع هواداران ترامپ در روز چهارشنبه 

به قلب  متعصب ترامپ همزمان با برگزاری جلسه کنگره که به منظور تأیید پیروزی جو بایدن تشکیل شده بود،

 وکراسی آمریکایی یعنی ساختمان کنگره حمله ور شدند و این مقر مهم را چند ساعتی اشغال کردند. دم

 

 ژانویه در واشنگتن 6سخنرانی ترامپ در جمع هوادارانش  2 ریتصو

نیروهای گارد چهار شهروند آمریکایی و یک افسر پلیس کشته شدند و پس از ورود  در این هجمه تاریخی،

ای در سطح جهان داشت و بسیاری از معترضین از ساختمان کنگره اخراج شدند. این حادثه بازتاب گسترده ملی،

های سیاسی نسبت به آن اظهارنظر کردند. سیاسیون آمریکایی نیز با سرزنش دونالد ترامپ وی را عامل این چهره

 و شورشیان علیه دموکراسی خطاب کردند.  های داخلیشورش دانسته و طرفدارانش را تروریست
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 اشغال کنگره آمریکا توسط هواداران ترامپ 3 ریتصو

اریخ ترین روز تهمزمان با این اتفاق، جو بایدن رئیس جمهور منتخب با حضور در قاب تلویزیون این روز را سیاه

تلویزیون هوادارانش را کنترل کند. ترامپ با انتشار توییتی ضمن آمریکا نامید و از ترامپ خواست با حضور در 

تکرار ادعایش مبنی بر تقلب و تمجید از هوادارانش از آنها خواست به خانه هایشان برگردند. او در این توییت گفت 

ب کاربری ساپس از این توییت بود که توییتر در اقدامی بی سابقه ح«. این روز را برای همیشه به خاطر بسپارید»

اینستاگرام و فیسبوک نیز تصمیم مشابهی  ها مانند یوتیوب،ساعت مسدود کرد. دیگر پلتفرم 12ترامپ را به مدت 

 گرفتند. 

 

 توییت ترامپ پس از حادثه کاپیتال هیل 4 ریتصو

های حامی جمهوری خواهان به شمار شبکه خبری فاکس نیوز که از رسانه پیش از این در روند اعالم نتایج،

اقدام به قطع سخنان ترامپ در یک نشست خبری کرده بود و مجری برنامه ادعاهای ترامپ را بی اساس  رود،می

جا ختم نشد. توییتر  به همین« کاپیتال هیل»های کاربری پس از حوادث خواند. ماجرای مسدود سازی حساب

را بست. صفحه فلین را  از هواداران ترامپ گرید یتعداد و «پاول یدنیس» و «نیژنرال فل»در گام بعدی صفحات 

 هزار نفر دنبال می کردند.  200یک میلیون و 
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 توسط توییتر دیکاخ سف یمل تیمشاور اسبق امنفلین  مایکلحساب مسدود شده  5 ریتصو

استضیاح و برکناری ترامپ از ریاست جمهوری در روزهای باقیمانده همزمان با تالش سناتورهای دموکرات برای 

ترین آگهی دهنده تبلیغات که بزرگ «ائتالف توقف نفرت برای سود»های حقوق مدنی از جمله از قدرتش، سازمان

رامپ ا تت خواست یاجتماع یهااز رسانه بوده زیانگبرخورد با سخنان نفرت نهیدر زمفیسبوک در تابستان گذشته 

اگر »واشنگتن دی سی مسدود کنند. این گروه در بیانیه خود تهدید کردند:  زیخشونت آم عیرا به دنبال وقا

قدرت انجام  زیانتقال مسالمت آم دیکه با ه،یژانو 20در  یجمهور استیر فیها، دونالد ترامپ را تا زمان تحلپلتفرم

 «. ها متوقف کنندپلتفرم نیرا در ا غاتشانیتبل خواهدیها مائتالف از شرکت نیشود، حذف نکنند، ا

ای هتوییتر در بیانی ،«BanTrumpSaveDemocracy#»پس از این فشارها و ترندشدن هشتگ هایی چون 

حساب کاربری وی را برای « خطر تحریک بیشتر خشونت توسط دونالد ترامپ»اعالم کرد برای پیشگیری از 

 همیشه مسدود کرده است.

 

 ترامپ شده بود کاربری ترندشدن هشتگ هایی که خواهان مسدودشدن حساب های 6 ریتصو

گیری یک دوقطبی حول این موضوع های متعددی را به دنبال داشت و موجب شکلاین اقدام توییتر واکنش 

طرفدار ترامپ  ستیکاتوریکار «سونیبن گار» از جمله شد. طرفداران ترامپ از این اقدام توییتر خشمگین شدند؛

ی های اجتماعرسانه ، جورج سوروس وان ان ی، سکه اوباما ی تصویر کردوریگالرا  ترامپ ی،کاتوریکار دنیبا کش
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ژانویه از وی  6در مقابل هوادارن بایدن و برخی از طرفداران ترامپ که پس از حوادث  خواهند او را ببندند.یم...  و

 اقدام توییتر را تحسین کردند. برائت جسته بودند این

 

 کاریکاتور رئیس جمهور گالیور؛ در اعتراض به مسدود شدن حساب های کاربری ترامپ 7 ریتصو

 ودهگذشته ب یهاسرسخت ترامپ در سال انیکه از حام یدموکراس ادیبن ریو مد ستیونیصه« تزیمارک دوبوو»

یت پس از انتشار این تویبرود.  دیبا او از ترامپ برائت جسته و گفته یتیتوئاز جمله افرادی است که با انتشار 

به  تیسال حما 5حاال چرا پس از »پاسخ داده که وی  به کیموسسه آتالنت ریمد «نیبارا اسالو»از جمله  یاریبس

 «.مهم بود تیقدر برا نیا رانیا یهامیتحر واقعاً ؟یدیرس جهینت نیا

 

 ؟سال به این نتیجه رسیدی 5سئوال اسالوین از دوبوویتز: چرا پس از  8 ریتصو

درصد از شهروندان  55نظرسنجی مؤسسه هیل نشان داد این دوقطبی، واقعی و محسوس است چرا که 

 88این وجود یک نظرسنجی دیگر نشان داده امریکایی بر این باورند ترامپ تقصیری در اشغال کنگره ندارد. با 

درصد از آمریکایی ها با اشغال کنگره مخالف هستند. شاید همین موضوع این انگیزه را به پلتفرم توییتر داده تا 

ه ، در واکنش بمتحد در سازمان ملل کایآمر نیشیپ ریسف« یلیه یکنی»حساب کاربری ترامپ را مسدود کند. 

به  مردم، چه رسد ی. بستن صداستین یباورکردن»نوشت:  ترییدونالد ترامپ، در تو یمسدود شدن حساب کاربر
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خواست از مردم  نیز ترامپ لیوک «پاول یدنیس» .«و نه کشور ما افتدیم نیاست که در چ یاتفاق جمهور،سیرئ

 . خود را حذف کنند سبوکیو ف ترییتو حساب

 

 توییت اعتراضی نیکی هیلی به مسدودشدن حساب های کاربری ترامپ 9 ریتصو

 بوکسیو ف تریاکنون حساب توئ دیکن قیتشو دیشناسیرا که م یهر کس»پارلر نوشت:  یدر شبکه اجتماع یو

داشتند، حذف کردند.  قتیحق یدر جستجو یرا که سع پرستانهنیحساب م ونیلیم 4/5خود را حذف کند. آنها 

ه پس از این فیسبوک از مسدودسازی شبکه اجتماعی پارلر ک .«است یستیفاش یغاتیرسانه تبل کیاکنون  ترییتو

 در چند وقت اخیر به محل تجمع هوادارن ترامپ تبدیل شده بود خبر داد.

 کایآمر یجمهوراستیر یبا استفاده از حساب کاربر اما دونالد ترامپ پس از این اقدام توییتر ساکت ننشست و

دن حساب ، مسدود شندحذف شد تریتوئ یکه البته بالفاصله از سو هاشته توییتی منتشر کرد. او در این توییتر

 ۷5دانست که قصد ساکت کردن او و  ییهاو دموکرات یپلتفرم اجتماع نیا یخود را محصول تبان یشخص یکاربر

 یشرکت خصوص کی تریتوئ دیشا»باره نوشت:  نیدر ا ترامپ. اندداده یأر یرا دارند که به و ییکایآمر ونیلیم

دوام  یمدت طوالن ی)قانون حراست از ارتباطات( برا 230همان ماده  یعنیبه لطف دولت  هیباشد اما بدون تک

 «.آوردینم



 

۷ 

 

 

 توییت های اعتراضی ترامپ به توییتر از طریق صفحه ریاست جمهوری 10 ریتصو

ان کاربرانش یدر قبال مطالب منتشر شده از سو یحقوق تیرا از هرگونه مسئول یاجتماع یها، شبکه230 ماده

حزب  یسوء استفاده و خاموش کردن صدا یبرا یمسئله به ابزار نیترامپ، ا یحال آنکه به ادعا داردیمصون م

 نکهیخود با اشاره به ا یدر ادامه ادعاها کایآمر جمهورسیرئ. منجر شد 2020انتخابات  انیدر جر خواه یجمهور

 تیسا نی. در حال مذاکره با چندفتدیب یاتفاق نیکه چن کردمیم ینیب شیپ»افزود:  ست،ین یرسانه آزاد تریتوئ

 یترامپ آن قسمت یهاامیبخش از پ نیمهمتر دیشا اما«. میکنیرا اعالم م یخبر بزرگ یو به زود میهست گرید

 دجایهمزمان امکان ا»باره نوشت:  نیدر ا یو. خودش خبر داد یاپلتفرم رسانه جادیا یاست که در آن از تالش برا

 .«شد می. ما ساکت نخواهمیکنیم یرا هم بررس کینزد ندهیپلتفرم خودمان در آ

 انیتا پا کماعالم کرده دست بوکسیفاما عالوه بر توییتر سایر پلتفرم ها نیز دست به اقدامی مشابه زده اند. 

 چییتو .شود یم قیتعل نستاگرامیبوک و اسیف ترامپ در یحساب کاربر دن،یو انتقال قدرت به جو با فیمراسم تحل

 یاهاست حساب نیفروش آنال یکه برا یاهم شبکه یفایترامپ را بالک کردند و شاپ یهاچت هم حساباسنپو 

 .هم از برخورد مشابه خبر داده است وبیوتی. ته استاو را بس نیمربوط به ترامپ و کمپ
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 نقطه از ایران توسط دونالد ترامپ در توییتر 52تهدید حمله نظامی به  11 ریتصو

 یابر یراه نیاعتقاد دارند ا یبرخهای اجتماعی موجب حیرت کارشناسان شده است سابقه رسانهاین اقدام بی

 نیکه اعتقاد دارند ا ی. در طرف مقابل هستند کساناستخشونت  جیاز گسترش اطالعات غلط و ترو یریجلوگ

و مقابله با جریان آزاد اطالعات نیست. عالوه بر این دو رویکرد یک  انیب یجز بستن آزاد یزیها چمسدود کردن

اجتماعی از مسدودسازی حساب  هایماند که اگر هدف توییتر و رسانهپرسش بزرگ برای همه مخاطبان باقی می

ستور کرد و از دکاربری ترامپ مقابله با ترویج خشونت است چرا وقتی او صراحتاً ایران را به حمله نظامی تهدید می

های وی را مسدود نکردند بلکه در حمایت کرد، نه تنها حسابخود مبنی بر ترور فرمانده نظامی ایران تمجید می

همیشه  برای« سپهبد قاسم سلیمانی»ها هزار کاربر را به علت انتشار تصویری از فحات دهاز اقدام تروریستی او ص

 مسدود کردند.

 

 به دستور دونالد ترامپ مسدودکردن صفحات هزاران کاربر پس از شهادت سپهبد سلیمانی 12 ریتصو

سیاسی آمریکاست که این روزها و به واسطه عملکرد دونالد همه اینها نشان دهنده استانداردهای دوگانه نظام 

ها در معرض دید شهروندان جامعه جهانی قرار گرفته است. دیگر حنای دموکراسی، ترامپ بیش از همه دوران

 حقوق بشر و آزادی بیان آمریکایی رنگی ندارد.

 


