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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 باشگاه خبرنگاران جوان  از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۸مرداد  ۱ ]تاریخ:[

 

 بازگشت حساب توییتر باشگاه خبرنگاران جوان +عکس

 .کاربری توییتر باشگاه خبرنگاران جوان پس از چند روز تعلیق بودن، دوباره در دسترس قرار گرفتحساب 

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حساب توییتری باشگاه 

سترس قرار گرفت. شبکه  خبرنگاران جوان که چند روز پیش به حالت تعلیق درآمده بود، شب گذشته دوباره در د

اجتماعی توییتر همزمان با باشگاه خبرنگاران، حساب کاربری چند خبرگزاری دیگر مانند ایرنا و مهر را تعلیق کرده 

 .بود

ها و نهادهای های کاربری توسط توییتر، این شبکه اجتماعی بیش از خبرگزاری البته در این سری از تعلیق حساب

دی از کاربران آتش به اختیار و انقالبی را که مطالب ضداستکباری به اشتراک  های تعداد زیارسمی، صفحه 

 .گذاشتند، تعلیق یا ساسپند کرده بودمی

اش با ارسال ایمیلی به مسئوالن توییتر، از آنها علت این  باشگاه خبرنگاران جوان پس از تعلیق حساب کاربری

یق برداشته شود. توییتر نیز در پاسخ مدعی شد علت تعلیق مسدودسازی را جویا شد و از آنها خواست که این تعل

حساب کاربری باشگاه خبرنگاران جوان تخطی از قوانین فنی این شبکه اجتماعی برای این منظور است. این در حالی  

"آزار و   های کاربری ایرانیسی در ادعایی دروغین اعالم کرد علت تعلیق حساببیاست که روز گذشته شبکه بی

ذیت هماهنگ شده و هدفمند اعضای جامعه بهائیان ایران" است! ادعای توییتر مبنی بر تخطی از قوانین فنی این  ا

شبکه اجتماعی درحالی مطرح شده است که چند حساب کاربری که عمدتاً وابسته به جریان انقالبی بودند، به طور 

سیاسی است و تخطی از قوانین فنی این شبکه اجتماعی  دهد پست این اقدام اهداف همزمان تعلیق شدند و این نشان می

 .بیش نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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