ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن رﺳﯿﺪ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ« در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮﯾﻒ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﯾﻒ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از آﻧﻬﺎ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻌﺎل و رﺳﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺘﺮ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺴﺪود ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ رخ دﻫﺪ.

ﻇﺮﯾﻒ از اوﻟﯿﻦﻫﺎی رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺣﺎﻻ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
او ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد:

»ﻣﺎ اﺧﯿﺮا دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﺗﻮﺘﺮ ﻓﻌﺎل
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮای در واﻗﻊ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﻧﯿﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻮﺘﺮ دارد و او
از ﺳﺎل  ۲۰۰۹در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام او ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪ وﺳﯽ ﻫﺰار
ﻓﺎﻟﻮور در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻇﺮﯾﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻻﯾﮏ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻇﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﺪ

ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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