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مقدمه، با گربه ها

بیایید با گربه ها شروع کنیم�

ماندگارترین  آمدن  وجود  به  باعث  آنها  هستند�  جا  همه  اینترنت  در  گربه ها 

خاطرات و بامزه ترین ویدئوها می شوند�
چرا گربه ها بیشتر از سگ ها؟1

سگ ها، خودشان برای زندگی کردن به سمت انسان های پیشین نیامده اند� در 

واقع، انسان ها خودشان آنها را اهلی و رام کرده اند�2 آنها طوری پرورش یافته اند 

که مطیع و فرمان بر باشند� آنها آموزش می بینند، قابل پیش بینی هستند و برای 

ما کار می کنند� این جمالت به معنای این نیست که ما خصومت یا دشمنی با 

سگ ها داشته باشیم�3 اینکه آنها وفادار و وابسته به ما هستند، چیز بسیار خوبی 

است�

گربه ها متفاوت هستند� آنها خودشان با ما همراه و تا حدودی اهلی می شوند 



            ده دلیل برای حذف فوری حساب هایتان در شبکه های اجتماعی 12

و همچنین قابل پیش بینی نیستند� آموزش سگ ها در ویدئوهای پر بازدید بیشتر 

بزرگ نمایی می شوند، در حالی که بیشترین ویدئوهایی که گربه ها در آنها حضور 

دارند و به شدت پربازدید و مورد توجه هستند، آن دسته از ویدئوهایی است که 

رفتارهای عجیب و غریب آنها را شکار کرده و از آنها فیلم برداری می کند�

گربه ها باهوش هستند، اما اگر شما حیوانی را می خواهید که به آموزش دادن 

آنها  باشید، می توان گفت که  اطمینان داشته  به عنوان یک حیوان خانگی  آن 

ببینید� چیزی  اینترنت  انتخاب خیلی خوبی نیستند� یک گربه ی سیرک را در 

به  گربه ها  که  است  این  است،  محسوس  و  لمس  قابل  خیلی  آنها  مورد  در  که 

طور خیلی واضح و مشخصی خودشان تصمیم می گیرند که ترفندی را که یاد 

گرفته اند، انجام بدهند یا ندهند یا فقط به تماشاچی ها ُزل بزنند و به آنها خیره 

شوند� 

نظر  به  غیر ممکن  آنها  توسط  انجام شان  که  کارهایی  پِس  از  گربه ها  ظاهراً، 

می رسد، برمی آیند� آنها خودشان را وارد دنیایی با فناوری باال و پیشرفته کرده اند، 

بدون آنکه خود را از این دنیا کنار بکشند و آن را رها کنند� آنها هنوز هم مسئول 

بعضی از اتفاقات هستند� 

و  رفتاری سّری  الگوهای  از  بعضی  توسط  گربه ی شما  که  ندارید  شما شکی 

مخفیانه تسخیر شده که توسط الگوریتم ها و الگوهای رفتاری ساخته شده اند و 

هزینه  ی آن توسط عده ای معدود، مرموز و پنهان پرداخت شده است� در واقع 

هیچ کس گربه ی شما، خود شما یا هیچ فرد دیگری را تسخیر نکرده است�

آه! چطور می توانیم این اطمینان و قطعیت را نه تنها در مورد گربه های خود، 
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بلکه درباره ی خودمان هم داشته باشیم! گربه ها در اینترنت، امید و رؤیاهای ما 

برای آینده ی بشریت هستند� 

یا  باشیم  سگ ها  مثل  نمی خواهیم  هستیم،  سگ ها  عاشق  ما  اینکه  وجود  با 

حداقل در خصوص روابط قدرتمند سیاسی خود با همدیگر مثل آنها باشیم� ما از 

فیس بوک می ترسیم و چیزهایی مانند آن دارند ما را شبیه سگ ها می کنند� وقتی 

آنها، ما را به انجام کاری یکنواخت و خسته کننده در اینترنت مجبور می کنند، 

ممکن است نام آن را پاسخی به سوتی که برای سگ ها زده می شود، بگذاریم� این 

سوت فقط توسط سگ ها شنیده می شود� همه ی ما از اینکه پنهانی و مخفیانه 

تحت کنترل و نفوذ کسی یا چیزی باشیم، نگران هستیم�

موضوع این کتاب در مورد این است که چطور می توانیم مثل یک گربه باشیم� 

الگوهای  توسط  و  نظر هستید  زیر  مدام  آن  در  که  دنیایی  در  می توانید  چطور 

رفتاری  خاصی که توسط بعضی از ثروتمندترین شرکت های تاریخ اداره می شوند 

بلد  رفتار شما  برای کنترل و هدایت  پول  پرداخت  به جز  راه پول در آوردنی  و 

نیستند، مستقل عمل کنید و خارج از کنترل آنها باشید� شما با وجود این موضوع 

چطور می توانید مانند یک گربه باشید؟

کل  کردن  حذف  برای  را  مباحثی  کتاب،  این  نیست�  دروغ  کتاب  عنوان 

حساب های شما در شبکه های اجتماعی ارائه می کند� من امیدوارم این مباحث 

به شما کمک کند، حتی اگر شما با هر ده استدالل و بحث من هم موافق باشید، 

فضای  در  خود  حساب های  از  تا  چند  داشتن  نگه  قصد  هم  هنوز  است  ممکن 

مجازی را در سر داشته باشید� این بخشی از حق مسلم و بدیهی شما است که 
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مانند یک گربه باشید�

من در این ده مبحث، بعضی از روش هایی را که ممکن است درباره ی وضعیت 

است،  بهتر  از همه  برای شما  بگیرید که کدام روش  و تصمیم  فکر کنید  خود 

توضیح خواهم داد، اما فقط شما می توانید درک کنید و متوجه شوید که کدام 

روش برای شما از همه بهتر است� 

یادداشت نویسنده، مارس سال 2018:

در ابتدا نوشتن این کتاب در چند ماه آخر سال 2017 تمام شد، اما اتفاقاتی که 

در سال 2018 در زمان اتمام این کتاب رخ داد و به نظر می رسد که به شدت 

رسوایی  داستان  فاش شدن  زمان  با  مقارن  یعنی  ما هستند؛  موضوع  با  مرتبط 

دانشگاه »کمبریج آنالیتیکا« که باعث به وجود آمدن جنبش ناگهانی توده ای از 

مردم شد که حساب های فیس بوک خود را  بستند، باعث شدند دست نوشته ی این 

کتاب بارها و بارها ویرایش شده و به چاپخانه فرستاده شود� 

این جنبش  متأسفانه، همه ی چهره های سرشناس، مردمی و رهبران متفکر، 

را آن طور که نیاز بود حمایت و تشویق نکردند� در این میان صاحب نظرانی هم 

بودند که برای خارج شدن از این جنبش و خارج شدن از حساب فیس بوک تالش 

کردند، اما اصاًل نتوانستند چنین کاری را انجام دهند� 

افراد دیگری بودند که اظهار می کردند هیچ کس آن قدر امتیاز ویژه و خاصی 

برای خروج از آن ندارد، چون ترک فیس بوک توسط افراد کم بضاعت این حس 

و معنی را می دهد که در حق آنها ظلم شده است� 
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چون  ندارد،  شدن  خارج  به  ربطی  موضوع  این  که  گفته اند  این طور  دیگران 

چیزی که اهمیت دارد، تحت فشار قرار دادن دولت برای قانونمند کردن و تحت 

مفسرین  نگرش  و  تفکر  طرز  کلی،  طور  به  است�  فیس بوک  آوردن  در  کنترل 

و  توهین آمیز  تحقیر آمیز،  فیس بوک،  حساب  حذف کنندگان  مورد  در  حرفه ای 

البته به شدت اشتباه بوده است�

از این موضوع که بگذریم، می توان گفت توانایی خروج از حساب، یک مزیت 

محسوب می شود، اما بعضی افراد واقعاً نمی توانند این کار را بکنند� اگر شما برای 

خروج از آن آزاد و بی قید و شرط هستید و این کار را نمی کنید، پس می توان 

حمایت  دارند،  کمتری  مالی  بضاعت  که  افرادی  از  دسته  آن  از  شما  که  گفت 

نمی کنید�

شما تنها دارید سیستمی را که در آن بسیاری از افراد گیر افتاده اند، تقویت 

می کنید و من ثابت می کنم که شما می توانید یک زندگی اجتماعی در فضای 

مجازی، بدون داشتن حساب های شبکه های اجتماعی داشته باشید� آن دسته از 

انتخاب هستیم، می بایست به دنبال آن بگردیم و آن را پیدا  ما که دارای حق 

کنیم؛ وگرنه آنها تنها به صورت یک نظریه باقی خواهند ماند� 

تجارت به دنبال پول است؛ بنابراین ما که این اختیار را داریم، پس در قبال 

این موضوع هم قدرت و هم مسئولیت داریم� شما مسئولیت بسزایی برای کشف 

چیزهای  این  بدون  دارید،  کردن  زندگی  برای  روش هایی  دادن  نشان  و  کردن 

مزخرفی که دارند جامعه ی ما را رو به تباهی و نابودی می برند� خارج شدن، در حال 

حاضر تنها راه برای یافتن چیزی است که بتواند جایگزین این اشتباه بزرگ ما بشود� 





مبحث اول

شما در حال از دست دادن قدرت اختیار و
اراده ی خود هستید

به قفسی که در هر کجا همراه تان است، خوش آمدید

در دنیا، یک چیز کاماًل جدید در حال اتفاق افتادن است� فقط در عرض پنج یا ده 

سال، تقریباً بیشتر اوقات همه ی ما شروع به حمل دستگاه کوچکی به نام تلفن 

هوشمند همراه با خودمان کرده ایم که برای اصالح و تغییر الگوی رفتاری مناسب 

نام  به  مشابهی  دستگاه های  از  استفاده  حال  در  ما  از  بسیاری  است� همچنین، 

بلندگوهای هوشمند در پیشخوان آشپزخانه های خود یا در داشبورد ماشین های 


