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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[

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹٨تیر  ۳٠]تاریخ:[ 

 

 »مسدود شدن حساب چندین رسانه دولتی ایران در توئیتر به دلیل »آزار بهائیان

های و نهادهای جمهوری اسالمی در این شبکه اجتماعی  در ایران فیلتر است اما تعدادی از مقام ٨٨توئیتر از سال 

 حساب کاربری دارند

سایت دیگر از جمله  توئیتر حساب کاربری خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی و چند وب

 .ن جوان را غیر فعال کرده استسایت باشگاه خبرنگاراخبرگزاری مهر و همچنین وب

پدرام الوندی، از معاونان در خبرگزاری ایرنا، در توئیتر خود نوشت که حساب فارسی این خبرگزاری تعلیق شده و 

 .مقامات این خبرگزاری مشغول بررسی دلیل این اقدام توئیتر هستند

هایی چون خبرگزاری ایرنا، کاربری رسانهخبرگزاری صدا و سیما نیز خبر داد که پس از مسدود شدن حساب 

خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان حساب روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیما در توئیتر مسدود  

 .شد

 .ها را انتشار اخباری در ارتباط با توقیف نفتکش بریتانیایی ذکر کرده استاین خبرگزاری دلیل معلق شدن این حساب

هایی برای آزار بهائیان از سوی ایران  نویسد که توئیتر دلیل این اقدام ارسال پیام حال خبرگزاری فرانسه میبا این 

 .ها اعالم کرده استرسانه

های و نهادهای جمهوری اسالمی در این شبکه اجتماعی  در ایران فیلتر است اما تعدادی از مقام ٨٨توئیتر از سال 

 .حساب کاربری دارند

ای، رهبر جمهوری اسالمی، نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی سخنان او را  توئیتری منسوب به علی خامنهدو حساب 

 .کنندمنتشر می

 .خبر داده بودند نیز از بستن صدها صفحه و حساب کاربری مرتبط با ایران ۹۷مرداد   ۳٠شنبه بوک سهتوئیتر و فیس

های  سمی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروهفروردین و یک روز پس از ثبت ر ۲۷شنبه روز سه 

تروریستی آمریکا نیز شبکه اجتماعی »اینستاگرام« صفحات فرمانده کل این نیرو و تعدادی از دیگر فرماندهان از  

 .جمله قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، را رسماً مسدود کرد

اکبر والیتی مشاور رهبر جمهوری  ، رئیس قوه قضائیه ایران و علی یک روز بعد نیز حساب کاربری ابراهیم رئیسی

 .فروردین، بار دیگر فعال شدند ۲۹اسالمی مسدود شدند اما این صفحات روز پنجشنبه 

های کاربری های یوتیوب و سایر حسابگوگل نیز در شهریور ماه سال گذشته نیز اعالم کرده بود که شماری از کانال

 .اط مخفی« آنها با کارزار اطالعات جعلی مرتبط با ایران مسدود کرده استرا به دلیل »ارتب

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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