آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۹۲ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﻣﺴﺪود ﮐﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹
»وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن  ۹۲ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﭘﺮوﭘﺎﮔﻨﺪای دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ و  ۴ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه  ۸۸ﻣﻮرد در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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آدرسﻫﺎی  newsstand7.com، usjournal.net ،usjournal.usو  twtoday.netﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ
ﺧﺒﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و در راﺳﺘﺎی اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺾ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺨﻄﯽ
از »ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺎرﺟﯽ« ) (FARAﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و
ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ» .ﺟﺎن دﻣﺮز« دﺳﺘﯿﺎر وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﯾﻦ داﻣﻨﻪﻫﺎ
ﮔﻔﺖ:

»ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﺮ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ
اﯾﺮان از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا و اﺛﺮﮔﺬاری
ﺑﺮ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
»ﺟﺎن ﺑﻨﺖ« ،از ﻣﺎﻣﻮران وﯾﮋه ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اراﺋﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن  FBIو ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺗﺪاوم آن
در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

