ﻓﯿﺴـﺒﻮک ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺣﺴـﺎب اﯾﺮاﻧﯽﻫـﺎ
را ﺑﺴﺖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک روز ﺟﻤﻌﻪ  ۴آﺑﺎن اﻋﻠﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی در اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک روز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ در
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﻫﻢ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﻣﯿﻼدی ،ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﯿﺶ
از  ۶۰۰ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﻣﻮﺛﻖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻓﺎرﻧﺰﯾﮏ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎﻧﺴﯿﻞ ،ﮔﺰارش داده ﮐﻪ اﯾﻦ
اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ ﻣﺒﺪا آﻧﻬﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﻞ ﮔﻠﯿﭽﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ۸۲
ﺻﻔﺤﻪ ،ﮔﺮوه و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﺎ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺬف ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻤﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪی را در ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن رواﺑﻂ ﻧﮋادی ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ دﻻر ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺪا اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ اﯾﺮان
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎب
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﺮان را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﻞ
ﮔﻠﯿﭽﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺧﯿﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻮده و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﺷﻮارﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

