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 یاجتماع  ھای نبرد نابرابر در شبکه

 
ھای اجتماعی را متھم کرد که در  ھای شبکه ی با انتشار مقاله ای سايتئ استرالياۀنويسند» مانيرلي وی جیس« ًاخيرا

 .پنھان کردن جنايات جنگی اسرائيل به اين رژيم کمک می کنند

ی را به ياد بياورند که به نظر می رسيد اينترنت يک نيروی ئدر اين مقاله آمده است، برخی از مردم ممکن است روزھا

بزرگ برای پيشرفت دموکراسی و حقوق بشر و کمک کردن به روشن شدن فضاھای غير قابل دسترسی برای عموم 

پيش از نيز اين سيستم . يتر اين اميدھا را از بين بردندبوک و توي ھای اجتماعی مانند فيس ًمردم است، اما اخيرا شبکه

ی و دامن زدن به خشونت و نسل کشی و تضعيف ئگرا ھای اجتماعی به ويژه فيسبوک متھم به افراط ھای رسانه عامل

 .دموکراسی شده بودند

ھای   توسط جنگندهی ھنگام بمباران غيرنظاميان نوار غزهئ ھای رسانه دھد که اين شبکه ن میھمچنين شواھد نشا

ی ئ اين در حالی است که بنا به گزارش فعاالن رسانه. عمل می کردند» آپارتايد ديجيتال«اسرائيلی به نوعی در قالب 

اما طرفداران اسرائيل تحت . مريکا محروم ھستندافلسطينيان از فرصت برابر بيان روايت خود در رسانه ھای اصلی 

بی و اياالت متحده در پوشش اخبار مربوط به درگيری ھای اسرائيل و فلسطين حمايت رسانه ھای رسمی کشورھای غر

 .قرار دارند
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در ھمين زمينه شرکت ھای رسانه ھای اجتماعی در جريان اين درگيری ھا در سرزمين ھای اشغالی با به تعليق در 

کشيدند صدای   را به تصوير میآوردن و يا مسدود کردن حساب ھای کاربری که جنايات جنگی اسرائيل عليه فلسطينيان

  .ملت فلسطين و حاميان آن را در فضای اينترنت سرکوب می کنند

 سانسور يا حذف پست ھايشان ۀی با فعاالن فلسطينی انجام داده و از آنھا دربارئھا خبرنگاران در اين چارچوب مصاحبه

غزه و فلسطين  ۀی دربارئھا ھنگامی که ھشتگيکی از کاربران فلسطينی در اين زمينه گفت، . ال کردندؤر سدر توييت

شود حساب من چندين بار به  ی موجب نفرت انگيزی در جامعه میئکه چنين ھشتگ ھا  اينۀکردم به بھان منتشر می

 .حالت تعليق درآمد

 ۀرھای من دربا  گذشته چندين بار بسياری از پستۀيک کاربر ديگر در فضای اينستاگرام گفت که اينستاگرام طی ھفت

ھای زيادی می  ھای من پيش از اين بازديد  ديگری نيز در ھمين زمينه گفت، پستکاربر. فلسطين را پاک کرده است

فلسطين کردم متوجه شدم درصد بازديدھای اين پست ھا تنھا  ۀی دربارئخوردند، اما زمانی که شروع به انتشار پست ھا

 .بسيار مشکوک بود درصد از بازديدھای پستھای قبلی من است و اين ٢٠

ی که مربوط به حمالت اسرائيل به غزه بود را ئيک کاربر ديگر در فيس بوک اظھار داشت که فيسبوک يک کليپ ويديو

 ساعت حق پست گذاشتن در فيسبوک را نداشتم و ھمچنين توييتر نيز مرا مجبور کرد تا ٢۴پاک کرد و من به مدت 

 .کليپ ھای مربوط به غزه را حذف کنم

 ۀی دربارئھا وکيل مستقر در استراليا اظھار داشت که حساب توييتری وی به دليل انتشار پست» آدام ھدی«ه بر آن عالو

 ساعت به حالت تعليق درآمد و ھيچ کس نيز ٢۴جنايت ھای اسرائيل و قتل عام غيرنظاميان غزه از جمله کودکان 

 .پاسخگو نبود

در ھمين . ی دارندئ آن در قسمت مديريت شبکه ھای اجتماعی نفوذ باالدھد که اسرائيل و حاميان اين موارد نشان می

وزير جنگ اين کشور در جريان درگيری ھای فلسطين اشغالی و تجاوزات اسرائيل عليه نوار غزه » بنی گانتس«راستا 

ربری ھای کا از آنھا خواست تا اقداماتی عليه حساب» تيک تاک«ی فيسبوک و ئای با مديران اجرا طی مصاحبه

گانتس خطاب به مديران اين رسانه ھا گفت که ما در يک شرايط اضطراری قرار گرفته . طرفدارن فلسطين انجام دھند

 .ايم و از شما انتظار کمک داريم

ھای اجتماعی ديگر به  ھای اسرائيلی گزارش دادند که مديران فيس بوک و تيک تاک و برخی شبکه بعد از آن رسانه

 ٩۵اين در حالی است که . يلی که نزديکان آنھا در اين درگيری ھا کشته شده بودند تسليت گفتندخانواده ھای اسرائ

 .ای به آنھا نشد ھای فلسطينی بودند که در اين رسانه ھا ھيچ اشاره درصد قربانيان جنگ اخير غزه خانواده

 جالب توجه اينجاست که مدير ۀکتن. را ندارند» صھيونيست«بوک حق استفاده از اصطالح  ھمچنين کاربران در فيس 

کل سابق وزارت دادگستری رژيم صھيونيستی که واحد امنيت سايبری اسرائيل را نيز اداره می کند عضو شورای 

 .نظارت بر فيس بوک است

 که دفتر مرکزی آن ھا بيشتر در اياالت… بوک و توييتر و اينستاگرام و  ھای اجتماعی نظير فيس البته اين رفتار شبکه

توان انتظار داشت که فضای عادالنه  مريکا قرار دارند جای تعجبی ندارد و نمیامتحده واقع شده و تحت فشارقوانين 

 . کاربران ايجاد کنندۀبرای ھم

 


