ﺣﺬف ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﯾﺮان در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
اﯾﺮاﻧﯽ و روﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮑﺴﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪای در آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «FireEyeاﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ

ﻫﻤﮑﺎریاش را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه– را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻋﺚ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش
ﺳﻬﺎم  FireEyeدر ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﺪ؛ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
»ﻟﯽ ﻓﺎﺳﺘﺮ« ،ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  FireEyeدر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ والاﺳﺘﺮﯾﺖژورﻧﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ،رواﯾﺖ و زواﯾﺎﯾﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻫﻢﺳﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف  ۶۵۲ﺻﻔﺤﻪ و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی

دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ  ۲۸۴ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﻮﺗﻮب ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ» .ﮐﻨﺖ واﮐﺮ« ،ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ
وﺑﻼﮔﯽ ﺧﺒﺮ از ﺣﺬف ﺷﺪن  ۳۹ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﯾﻮﺗﻮب داد .ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺪا از اﯾﻦ ۳۹
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﻮﺗﻮب ۶ ،وﺑﻼگ در  Bloggerو  ۱۳ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻘﯿﺪه دارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان )(IRIB
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
واﮐﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای  ۳۹ﺣﺴﺎب ﯾﻮﺗﻮب ،در ﺑﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ۱۳
ﻫﺰار ﺑﺎر دﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او از ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۷آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﮐﻨﺶ »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮﯾﻮﺳﻔﯽ« ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﯿﺎت اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ
داﺷﺖ .او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ والاﺳﺘﺮﯾﺖژورﻧﺎل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺸﺎن در واﺷﻨﮕﺘﻦ
اﺳﺖ؛ آرام ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ
دارد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم وارده ﺑﻪ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،ﯾﮏ »اﺗﻬﺎم ﺑﯽﻣﻔﻬﻮم« اﺳﺖ.

واﮐﻨﺶ رﺳﻤﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ :اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﻣﺮوز -ﺳﻮم ﺷﻬﺮﯾﻮر -ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن
ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اش در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ ،ﯾﻮﺗﻮب و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ آن را ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﺛﺮﮔﺬاریاش در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮون ﻣﺮزی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ

اﺳﺖ:

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی
اداره اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ،ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺑﺎره ﻣﻨﺸﺂ ﺑﺎرﮔﺬاری و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻗﺪام آن را ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اداری ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪان آن ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ اﻓﺘﻀﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭼﻮن ﭘﺮس ﺗﯽ وی ،ﻫﯿﺴﭙﺎن ﺗﯽ وی ،اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺳﺤﺮ ،اﻟﮑﻮﺛﺮ و … ﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎر
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺮم دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺮم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﯿﺴﭙﺎن ﺗﯽ وی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ آﺷﮑﺎر و اﻋﻼم ﺷﺪه دارد ،ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی،
ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ارﺑﺎﺑﺎن آن و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﯾﻤﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺮم ﺷﺒﮑﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
“اﻟﻌﺎﻟﻢ” ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺸﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻋﺮاق و ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و … ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻏﺰه و ﮐﻮدک ﮐﺸﯽ رژﯾﻢ ﺳﻌﻮدی در ﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
ﺟﺮم ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮس ﺗﯽ وی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺮب و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ و اﯾﺮانﻫﺮاﺳﯽ دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ،ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و
ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﺗﻮﺘﺮ و … در ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎی آزادی ﺑﯿﺎن و ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ زﯾﻨﺖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ و آدﻣﮑﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﭼﻮن داﻋﺶ و رژﯾﻢﻫﺎی ﮐﻮدک
ﮐﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺣﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺳﮑﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺴﺪود
ﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻗﺎﻃﻊ ادﻋﺎی اداره
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و
اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و اﯾﺎدی آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن و اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪای ﺑﯽ ﺻﺪاﯾﺎن در ﺟﻬﺎن
وﻓﺎدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﮔﻮش ﺧﺮاش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ و ﻫﺮاس آﻧﺎن
از روﺷﻦ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و اﻓﺸﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

