
ثمانه اک�وان/ فرزانه دانایی: ترامپ در زم��ان اعالم نامزدی برای 
انتخابات سال 2016، رسانه ای در اختیار نداشت. رسانه های جریان 
اصلی در واش��نگتن، او را به دلیل اینکه هیچ تجربه ای در مسائل 
سیاسی نداشت به سخره می گرفتند و صحبت هایش را نژادپرستانه 
و گاه مخالف موازین اصلی حقوق بشر می دانستند. او با این حال 
پلتفرم جدیدی برای کار رسانه ای در دنیای بزرگان سیاست انتخاب 
کرد: شبکه های مجازی و بویژه توئیتر. او مانند سایر روسای جمهوری 
دنیا یا اشخاص فعال در صحنه سیاست به توئیت های رسمی نیز 
بسنده نکرد. هر روز صبح ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شد و 
یکراست سراغ تلفن همراه رفته، خبرها را چک می کرد و درباره هر 
خبری که احساس می کرد عصبانیتش را تحریک می کند، موضع 
می گرفت. گاه نمایندگان کنگره را مورد خطاب می داد و از آنها به 
دلیل برخی کارها و اقدامات شان انتقاد می کرد، گاه به افرادی که در 
دولتش بودند و کاری خالف میل او انجام داده بودند حمله ور می شد 
و گاه حتی خبر برکناری آنها را از توئیتر اعالم می کرد و زحمت 
رویارو شدن با کارمند یا مسؤول اخراجی را نیز به خود نمی داد. او 
از توئیتر برای پیشبرد اهداف دیپلماسی خود نیز استفاده می کرد؛ 
دیپلماس��ی توئیتری او و ناس��زا گفتن هایش به کیم جونگ اون، 
زمینه ساز دیدار و روابط رؤیایی شان شد! و در مقابل، توئیت هایش 
درباره بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو مثل شمشیر بر 

قلب سیاستمداران اروپایی مانند آنگال مرکل فرو می رفت. 
در همین حال دعوای ترامپ با رسانه ها نیز همچنان ادامه داشت. 
رسانه های لیبرال وابسته و متمایل به حزب دموکرات، از سوی او با 
عنوان رسانه های جعلی یاد می شدند و کار تا جایی پیش رفت که در 
یکی از جلسات مطبوعاتی کاخ سفید، او خبرنگار سی ان ان را از جلسه 
بیرون کرد یا با خبرنگاران »سی ان ان« و »واشنگتن پست« درگیری 
لفظی پیدا کرد. در طول ۳ سال فعالیت ترامپ در کاخ سفید، او دیگر 
دشمن درجه یک رسانه ها شناخته می شد و تا زمانی که توئیترش را 
داشت، مشکلی با این مساله نیز نداشت. به نظر می رسید رسانه ها، 
فعاالن سیاسی، سیاستمداران و رهبران جهان نیز به این اقدامات 
او عادت کرده بودند. با این حال سال پایانی فعالیت او مصادف با 
موضع گیری های خشن تر و توئیت های عصبانی ترش شد. آنطور که 
نویسندگان کتاب های مرتبط با کاخ سفید ترامپ از جمله »جان 
بولتون«، »باب وودوارد« یا حتی »مایکل وولف« مطرح کرده بودند، 
او دیگر هیچ محدودیتی در استفاده از توئیتر برای حمله به طرف های 
مقابلش یا اخراج وزرایش نداشت و در عین حال هر روز بیشتر از 
دیروز از رسانه های سنتی مانند روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی 

-حتی فاکس نیوز مورد عالقه اش- فاصله می گرفت. 
تکلیف رسانه ها از همان روزهای ابتدایی با ترامپ مشخص بود 
اما تکلیف شبکه های مجازی اینترنتی تا حدی در ابهام باقی مانده 
ب��ود. آیا آنها واقعاً باید توئیت های ترامپ را که در هر کدام از آنها 
خبرهای جعلی و دروغین وجود داشت حذف می کردند یا مانع از 

ادامه فعالیتش می شدند و یا اینکه باید با حضور 
او در این ش��بکه ها مدارا می کردند تا دوران 

ریاست جمهوری اش تمام شود؟
رسانه ها، شیوع کرونا و انتخابات 2020 ■

ش��یوع کرونا در جه��ان و بویژه آمریکا و 
تالش ترامپ برای نادیده گرفتن این بیماری، 
کم اهمیت دانستن آن یا حتی اعالم کردن 
آن ب��ه عنوان عامل گمراه کنن��ده و »فریب 
دموکرات ها«، در نهای��ت حزب دموکرات را 
به این نتیجه رس��اند باید نفوذ بیش��تری بر 
شبکه های اجتماعی داش��ته باشد و از تنها 
سالح رسانه ای ترامپ علیه او استفاده کند. این 
رسانه ها با این نقشه راه کم کم برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 آماده شدند. 
در مقاالت علمی مرتبط با نقش رسانه ها 

در سیاست، اینگونه مطرح شده است که رسانه ها و مطبوعات به 
عنوان رکن چهارم دموکراس��ی در جهان، نقش بسیار زیادی در 
تحکیم دموکراسی و تشویق حکومت های مختلف به توجه به  حق 
تمام اتباع کشورشان در رأی دادن دارند. با این  حال رسانه ها معموال 
از همین هدف تعیین ش��ده برای خود استفاده کرده و با توجه به 
نقش سیاسی و وابستگی های حزبی که برای خود تعریف کرده اند، 
نقش دیگری را نیز بازی می کنند که آن تهییج مردم و تشویق آنها 
به رأی دادن به نامزدی در انتخابات اس��ت که بیشترین قرابت را 
با خط مشی های روزنامه یا منافع رسانه های وابسته به یک حزب 
خاص دارد. زمانی که کار به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
سال 2020 کشید، جایگاه رسانه ها کامالً مشخص بود. رسانه های 
دموکرات حمالت شدیدی را علیه ترامپ و سیاست هایش بویژه در 
بحث مدیریت کرونا یا سیاست های خارجی اش در قبال متحدان 
آمریکا مطرح می کردند و رسانه های جمهوری خواه مانند فاکس نیوز، 
س��عی می کردند در تقابل با آنها، از نق��ش دموکرات ها در ترویج 
خش��ونت و تروریسم در منطقه غرب آسیا، ضرورت بیرون آمدن 
نیروهای آمریکایی از منطقه -که خواست همیشگی ترامپ بود- یا 
موفق جلوه دادن سیاست های ترامپ در جبران ضررهای اقتصادی 
ناشی از کرونا بگویند. تا اینجا نیز رسانه های سنتی جمهوری خواه 
همچنان از ترامپ حمایت می کردند و شبکه های اجتماعی نیز با 
وجود اینکه بس��یاری از توئیت ها و پست های او را اخبار جعلی یا 
اطالعات غلط و گمراه کننده می دانستند، در نهایت به پنهان کردن 

برخی مطالب می پرداختند و دعوایی جدی با او نداشتند. 
نتایج انتخابات و موضع گیری شدید رسانه ها علیه ترامپ ■

با برگزاری انتخابات و مش��خص شدن تدریجی نتایج، ترامپ 
حمالت آشکارتر و وسیع تری را نسبت به حزب دموکرات و رسانه ها 
در پیش گرفت. توئیت های او این بار اما رنگ و بوی شورش داشت؛ 
ش��ورش علیه ساختار سیاس��ی آمریکا. ساختاری که -هم حزب 
دموکرات و هم حزب جمهوری خواه- نش��ان داده بود نمی خواهد 
تا آخر راه از او حمایتی هر چند اندک و ناچیز داشته باشد. بعد از 
گذشت 4 سال درگیری مداوم، ترامپ با پیش کشیدن بحث تقلب 
در انتخابات و هدف قرار دادن نتایج انتخابات در 5 ایالت کلیدی 
آمریکا، در نهایت مشاهده کرد رسانه ها چه در جبهه دموکرات و 
چه جمهوری خواه، در تقابلی شدید با او قرار دارند. او حاال این بار 
در انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری سال 2020، در مقابل 
تمام جبهه های سیاسی موجود در واشنگتن و رسانه ها تنها مانده 
بود و استفاده او از شبکه های اجتماعی مجازی نیز نتوانست باعث 
شود صدایش به مخاطبان آمریکایی برسد، زیرا دموکرات ها برای 
ش��بکه های اجتماعی در فضای مجازی مانند فیسبوک، توئیتر و 
اینستاگرام، برنامه های خاص خود را داشتند تا مانع از این شوند که 
این بار مانند سال 2016، ترامپ از آنها برای تبلیغات خود بهره بگیرد. 
کنگره قبل از برگزاری انتخابات، دیداری با روسای شرکت های 
اینترنتی و شبکه های مجازی مانند توئیتر، فیسبوک و اینستاگرام 

داش��ت و آنه��ا را متقاعد کرد برای برگزار ش��دن بی هرج و مرج 
انتخابات باید دس��تورالعمل های جدی تری را برای مقابله با اخبار 
جعلی یا اطالعات گمراه کننده و غلط در پیش بگیرند. اینجا بود 
که پس��ت های حمایتی از ترامپ و انتقاد به ش��یوه شمارش آرا یا 
اکانت هایی که چگونگی ش��مارش آرا یا امکان تقلب در انتخابات 
را مطرح می کردند، بشدت زیر ذره بین قرار گرفته و مورد به مورد 
بررسی و گاه اکانت های متعددی به دلیل پرداختن به بحث تقلب 
یا احتمال شورش و اعتراض در برخی شهرها و ایالت های آمریکا 

تعلیق شده یا به کلی حذف  شدند. 
فیسبوک از جمله ش��رکت هایی بود که 
خط مش��ی جدیدی را ب��رای تبلیغات خود 
در نظر گرفت تا جلوی آش��وب بیشتر را که 
توسط کمپین های انتخاباتی 2 نامزد انتخاباتی 
یا هواداران شان به راه افتاده بود بگیرد. نرم افزار 
وی چت و تیک تاک نیز که نرم افزارهایی چینی 
بودند، از دس��ترس خارج ش��دند تا مبادا در 
فضای سیاسی آمریکا تأثیری روی نوجوانان و 
جوانان داشته باشند. شبکه های اجتماعی در 
فضای مجازی مجبور شدند بر اساس قانونی 
ک��ه دولت آمریکا و کنگره حمایت خود را از 
آن اعالم کردند، فیلتر اعتبارس��نجی بر روی 
تبلیغات انتخاباتی بگذارند و شعارهای تبلیغاتی 
یا صحبت های انتخاباتی را که به  دروغ مطرح 

می شد و پایه و اساس نداشت از فضای خود حذف کنند. 
توئیتر همچنین تدابیر جدیدی برای جلوگیری از انتشار خبرهای 
جعلی مربوط به انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا در نظر گرفت و 
اعالم کرد بازنشر مطالب بدون اضافه کردن نظری نیز دشوارتر خواهد 
شد تا کاربران در کنار بازنشر یک توئیت نظر خود را نیز اضافه کنند. 
این کار نیز برای بستن دست روبات ها در بازنشر توئیت های یک 
کمپین انتخاباتی خاص به  صورت بی شمار است. بدین ترتیب توئیتر 
جلوی روبات هایی را که گمان می رفت فضا را به نفع یک کاندیدای 
خاص تغییر دهند، گرفت. به  دنبال نگرانی شبکه های اجتماعی از 
بروز احتمالی ناآرامی های پس از انتخابات آمریکا، فیسبوک نیز اعالم 
کرد ممنوعیت تبلیغات سیاسی را به  صورت جدی تری دنبال خواهد 
کرد. فیسبوک از زمان پلمب شدن صندوق های رأی گیری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در روز رأی گیری، هرگونه تبلیغات سیاسی 

در این شبکه اجتماعی را ممنوع کرد. 
کارنامه شبکه های مجازی آمریکایی در سایر نقاط دنیا ■

رس��انه های مجازی آمریکایی اما تنها ب��رای انتخابات آمریکا 
برنامه نداش��تند. آنها که در طول س��الیان گذشته ردپای شان در 
تمام بحران های سیاس��ی در تمام نقاط دنیا دیده می ش��د، حاال 
عزم ش��ان را جزم کرده بودند تا مانع از ایجاد بحران سیاس��ی در 

خانه -آمریکا- شوند. از انتخابات سال 88 ایران گرفته که هیالری 
کلینتون، وزیر خارجه آمریکا رسما خواستار به تعویق افتادن عملیات  
آپدیت توئیتر شد برای اینکه تاثیرگذاری آمریکا در فضای سیاسی 
ایران و خط دهی به معترضان و آشوبگران با مشکل برخورد نکند، 
تا تاثیرگذاری بر انقالب های عربی در سال 2011 که توئیتر پای 
ثابت آنها بود، همگی نشان می داد قدرت این شبکه های مجازی 
در دنیا تا چه میزان اس��ت. ردپای آنها در اعتراضات و آشوب های 
تمام نقاط دنیا بخوبی آشکار بود؛ از جمله در انتخابات بولیوی که با 
کودتای آمریکایی نتایج انتخابات تغییر کرد، انتخابات و اعتراضات 
ونزوئال، اعتراضات لبنان و عراق یا انتخابات و اتفاقات مختلف موجود 
در ایران. در تمام این اتفاقات این روبات ها و تعداد هشتگ ها بود که 
بیانگر نحوه تفکر مردم راجع به موضوعات مختلف می شد! و فضا را 

به سمت خشونت بیشتر سوق می داد. 
مأموریت برای نجات آبروی آمریکا ■

نگاهی به عملکرد رسانه های سنتی و رسمی آمریکا و همچنین 
رسانه های نوین مانند شبکه های اجتماعی اینترنتی در طول دوره 
تبلیغات انتخاباتی و پس  از آن نش��ان می دهد س��اختار سیاسی 
آمریکا به این نتیجه رسیده بود برای حفظ آبروی اندک باقی مانده 
از دموکراس��ی آمریکایی باید جلوی انتشار سخنرانی های ترامپ، 
توئیت های او و ادعاهایش درباره تقلب در انتخابات گرفته شود. آنها 
دریافته بودند روایت ترامپ از فاسد بودن سیستم سیاسی موجود 
در واش��نگتن و همچنین فساد سیاسی موجود در رسانه ها، برای 
حفظ همان باقی مانده اعتماد مردم به سیستم سیاسی آمریکا باید 
تخطئه شده و جلوی انتشار آن به هر قیمت گرفته شود. به همین 
ترتیب بود که صحبت های ترامپ یا سخنگوی کاخ سفید درباره 
تقلب های انتخاباتی در برخی از ایالت های آمریکا پوشش داده نشد یا 
جلوی پخش مستقیم این اظهارات در تلویزیون های مختلف سیاسی 
و حتی فاکس نیوز که رسانه مورد عالقه ترامپ و از حامیان او در 4 

سال گذشته بود، گرفته شد. 
ضربه ای که ترامپ به جایگاه دموکراس��ی آمریکایی در جهان 
وارد کرد یا به بیان بهتر اقدامی که ترامپ برای آشکار کردن فساد 
ساختاری در درون نهادهای سیاسی آمریکا انجام داد، تاکنون در 
تاریخ آمریکا بی نظیر بوده اس��ت. این اقدام اما در ماجرای حمله 
حامیان ترامپ به کنگره، به نقطه اوج خود رسید و تبدیل به موضوع 
امنیت ملی شد. در اینجا نقش رسانه ها از ایجاد دوقطبی شدید به نفع 
دموکرات ها، تغییر کرد و به سمت حمایت از دموکراسی آمریکایی و 
جلوگیری از فروپاشی نهادهای سیاسی این کشور تغییر جهت داد. 
رس��انه ها در ط��ول انتخابات آمریکا و پ��س از آن، تا حدی از 
نقش حافظ منافع ملی و برقرار کننده امنیت در کش��ور برآمدند. 
آنها نه تنها حامیان ترامپ، بلکه خود او را نیز در س��کوت خبری 
گذاشتند، صحبت هایش را قطع کردند، خواهان برکناری او شدند 
و او و حامیانش را اغتشاشگر خواندند. آنها همچنین با فضا سازی 

رسانه ای کار را به جایی رساندند که معترضانی که جلوی در کنگره 
جمع شده بودند را تروریست نامیدند و حاال به این نتیجه رسیده اند 
که باید فکری به حال دوران پساانتخابات 2020 و پساترامپ کرد. 
ترامپ چه بماند و چه برود، سیستم و ساختار سیاسی آمریکا دیگر 
نمی تواند ضربات سیاسی دیگری مانند آنچه او و حامیانش به آن 
وارد کرده بود را تحمل کند و رسانه ها که در خدمت 2 حزب اصلی 
آمریکا هستند، تالش دارند چهره کریه دموکراسی به شیوه آمریکایی 
را تا حدی بزک کنند که بتوانند همچنان برای آینده کشورهای 

دیگر و آینده دنیا و سیستم مدیریت جهانی 
نسخه بپیچند. 

این رس��انه ها بودند ک��ه حمله کنندگان 
به کنگ��ره یا حتی حامیان س��اده ترامپ در 
زمان ریاس��ت جمهوری را عده ای تروریست، 
نژادپرست و آنارشیست نامیدند و حاال با همین 
روش سعی دارند آثار و میراث ترامپ را برای 
همیشه از حافظه تاریخی مردم آمریکا و جهان 
حذف کنند. به همین دلیل نیز ضمن اینکه با 
انتشار عکس حمله کنندگان به کنگره  خواهان 
شناسایی و بازداشت آنها توسط مردم می شوند، 
در عین حال تصمیم دارند مدارک، عکس ها و 
فیلم های مربوط به این اقدام تاریخی را که در 
طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است، از 
شبکه های مجازی و محیط اینترنت پاک کنند. 

این اقدامات رادیکال که بیشتر به حال و هوای رمان 1984 جورج 
اورول شبیه است تا دنیای »آزادی بیان« غربی، به یک دلیل صورت 
می گیرد: همان اتهامی که توئیتر به پست های ترامپ وارد کرده است: 
احتمال تشویش و خشونت! همان اقدامی که اگر در سایر کشورهای 

دنیا انجام شود، مصداق بارز آزادی بیان است!
اینس��تاگرام که در زمان ترور شهید سلیمانی با دستور دولت 
آمریکا، با تالش شبانه روزی تمام پست های مربوط به این اقدام را 
پاک می کرد و امکان دسترسی به اکانت ها را به کاربران نمی داد، 
حاال دسترسی شخص ترامپ به اکانت هایش را مسدود کرده است. 
از سوی دیگر فیسبوک هم اکانت های او را تعلیق می کند و توئیتر 
نیز صفحه او با بیشتر از 8 میلیون دنبال کننده را برای همیشه از 
فضای مجازی پاک کرد. نکته جالب اما اینجاست که این کار توئیتر 
در ش��رایطی صورت گرفته است که در گزارش ماه آگوست سال 
2017 میالدی مجله فورچون ذکر شده بود که حضور و فعالیت 
ترامپ در این شبکه مجازی، گردش مالی حدودا 2 میلیارد دالری 

برای توئیتر به همراه داشته است.
مردم آمریکا چه می گویند؟ ■

مردم آمریکا اما ظاهرا نظری بشدت متفاوت نسبت به گردانندگان 
س��ایت ها، رس��انه ها و ش��بکه های مجازی دارند. آنطور که نتایج 

نظرسنجی مؤسسه »راسموسن« نشان می دهد، با وجود حوادث 
اخیر در واش��نگتن، میزان رضایت شهروندان آمریکایی از ترامپ 
که قبل از کریسمس 45 درصد بود، اکنون به 51 درصد افزایش 
یافته اس��ت. در عین حال در نظرسنجی انجام شده توسط مجله 
اکونومیست، مشخص شده است تقریبا نیمی از جمهوری خواهان 
و 20 درصد از افرادی که خود را مستقل معرفی کرده اند، از حمله 
به س��اختمان کنگره حمایت می کنند و در ح��دود 60 درصد از 
جمهوری خواهان و نزدیک به 40 درصد از افراد مستقل معتقدند 
حمله به ساختمان کنگره خشونت آمیز نبوده و 
در زمره اقدامات صلح آمیز طبقه بندی می شود. 
در نظرسنجی دیگری تنها 15 درصد از مردم بر 
این عقیده بوده اند ترامپ باید به دلیل حمایت 
از معترضان استیضاح شده یا اقدام قانونی علیه 

او انجام شود. 
در ه��ر ص��ورت این بار بومرن��گ دروغ و 
نیرنگ به  س��وی سیستم سیاس��ی داخلی 
آمریکا بازگشته است و رسانه های آمریکایی 
که تا به  حال دس��تور داشتند در کشورهای 
دیگر روایت های مدنظر آمریکا را رواج دهند، 
این بار مس��یر خود را تغییر داده و به سمت 
اف��کار عمومی داخل آمری��کا چرخیده اند تا 
روایتی حکومتی را از ریشه های دولت عمیق 
آمریکا گرفته و مردم این کشور را برای دنیای 

پساترامپ آماده کنند. 
ترامپ به دنبال رسانه مجازی؟ ■

س��ایت خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا روز گذشته با 
اشاره به تعلیق شدن حساب توئیتری ترامپ نوشت: دونالد ترامپ 
بعد از اینکه توئیتر، حساب کاربری او را مسدود کرد، از طریق 
حس��اب کاربری رئیس جمهوری آمریکا POTUS در توئیتر 
نوش��ت او و تیمش به دنبال امکان »ایجاد پلتفرم خودشان در 
آینده نزدیک هستند«.  وی افزود: همان طور که از مدت ها قبل 
گفته ام، توئیتر بیش از پیش به دنبال منع آزادی بیان است و 
امشب کارکنان توئیتر با دموکرات ها و چپ افراطی دست به یکی 
کرده اند تا حساب من را از این رسانه حذف کنند و من و شما، 
75 میلیون وطن پرست بزرگ را که به من رای داده اید، ساکت 
کنند.  ترامپ با تکرار انتقاد همیش��گی اش درباره حمایت های 
قانونی از شرکت های فناوری که او تالش کرده آنها را لغو کند، 
گفت: توئیتر یک شرکت خصوصی است اما بدون بخش 2۳0 
قانون ارتباطات آمریکا، این رسانه دیگر نمی توانست برای مدتی 

طوالنی به فعالیت خود ادامه دهد. 
رئیس جمهوری آمریکا در مجموعه توئیتی که از صفحه کاربری 
توئیتر ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده است، گفت: پیش بینی 
می کنم این اتفاق )که پلتفرم جدیدی را تشکیل دهم( رخ دهد. ما 
با طرف های مختلفی درباره این موضوع مذاکره کرده ایم و بزودی 
این خبر مهم را اعالم می کنیم و به دنبال تاسیس پلتفرم خود در 

آینده نزدیک هستیم. ساکت نخواهیم نشست. 
سخنگوی توئیتر به تارنمای هیل گفته است از تالش های 
ترامپ برای دور زدن ممنوعیت استفاده از صفحه کاربری اش در 
توئیتر از طریق حساب ریاست جمهوری یا کاخ سفید جلوگیری 
خواهد شد. وی گفت همان طوری که در خط مشی این رسانه 
آمده اس��ت، اگر معلوم ش��ود از حساب دیگری برای دور زدن 
ممنوعیت استفاده می شود، آن حساب نیز با محدودیت هایی 
مواجه خواهد ش��د. برای حساب های دولتی همچون حساب 
کاربری ریاس��ت جمهوری آمریکا یا کاخ سفید این حساب ها 
مسدود نمی شود اما اقداماتی را به کار می بندیم تا استفاده از 
آنها را محدود کنیم.  در همین حال توئیتر حساب تعدادی از 
حامیان و طرفداران و نزدیکان ترامپ را نیز مسدود کرده است. در 
همین حال »سیدنی پاول« وکیل ترامپ از مردم درخواست کرد 
توئیتر و فیسبوک خود را حذف کنند. وی در شبکه اجتماعی 
پارلر نوشت: هر کسی را که می شناسید تشویق کنید اکنون 

حساب توئیتر و فیسبوک خود را حذف کند. 
آنها  4/5 میلیون حس��اب میهن پرس��تان را که س��عی در 
جست وجوی حقیقت داشتند، حذف کردند. توئیتر اکنون یک 
رسانه تبلیغاتی فاشیستی است. چندی بعد طرفداران ترامپ 
از توئیتر خداحافظی کردندو خداحافظ توئیتر ترند اول ایاالت 

متحده آمریکا شد. 

سیاست

ساختار سیاسی در آمریکا با اعمال شدیدترین محدودیت های رسانه ای علیه رئیس جمهور مستقر  و طرح اتهامات تروریستی علیه هواداران او، مردم این کشور را در مقابل یک دوگانه قرار داده است

امنیت یا آزادی؟
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  رسانه ها در طول انتخابات آمریکا و پس از آن، تا حدی از نقش حافظ منافع ملی و برقرار کننده امنیت در کشور برآمدند. آنها 
نه تنها حامیان ترامپ، بلکه خود او را نیز در سکوت خبری گذاشتند، صحبت هایش را قطع کردند، خواهان برکناری او شدند و او و 

حامیانش را اغتشاشگر خواندند

اینستاگرام که در زمان ترور شهید 
سلیمانی با دستور دولت آمریکا، با 
تالش ش�بانه روزی تمام پست های 
مرب�وط به این اقدام را پاک می کرد 
و امکان دسترس�ی ب�ه اکانت ها را 
به کاربران نمی داد، حاال دسترسی 
ش�خص ترامپ ب�ه اکانت هایش را 
مس�دود کرده است. از سوی دیگر 
فیسبوک هم اکانت های او را تعلیق 
می کند و توئیتر نیز صفحه او با بیشتر 
از 8 میلی�ون دنبال کنن�ده را برای 

همیشه از فضای مجازی پاک کرد

این بار بومرن�گ دروغ و نیرنگ به 
 سوی سیستم سیاسی داخلی آمریکا 
بازگشته است و رسانه های آمریکایی 
که تا به  حال دس�تور داش�تند در 
کشورهای دیگر روایت های مدنظر 
آمریکا را رواج دهند، این بار مسیر 
خود را تغییر داده و به سمت افکار 
عمومی داخ�ل آمریکا چرخیده اند 
تا روایتی حکومتی را از ریشه های 
دولت عمیق آمریکا گرفته و مردم 
این کشور را برای دنیای پساترامپ 

آماده کنند


