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گذشته خوانى

اینترنت داریم، اینترنت نداریم ؟
اعتراضات در ایران وارد هفته هشــتم خود می شود. از همان 
روزهــای اول محدودیت اینترنت در دســتور کار قــرار گرفت، اما 
مسئوالن بر این باورند که قطعی اینترنت در ایران رخ نداده است .

تجارت نیــوز در اول مهــر نوشــت اینترنــت در ایــران از روز 
چهارشــنبه (۳۰ شهریور) قطع شده و فقط سایت های داخلی در 
دسترس هســتند. در این مدت اینستاگرام و واتس اپ هم مسدود 
شــده اند. این سایت این سؤال را مطرح کرد : «اما چه فرد و نهادی 
دستور مسدودسازی اینستاگرام و واتس اپ را صادر کرد؟ » و جواب 
آن را به نقل از فارس چنین نوشــت : « مسدودسازی اینستاگرام و 
واتس اپ به دســتور شــورای عالی امنیت ملی کشور انجام شده 
است. این شــورا تنها دستور مسدودســازی را اعالم کرده و زمان 

برداشتن این محدودیت ها را مشخص نکرده است ».
قطع اینترنت البته هیچ وقت از ســوی مسئوالن پذیرفته نشد؛ 
به طوری که در تاریخ ۲۷ مهر «عیســی زارع پــور»، وزیر ارتباطات 
گفت : «در یک ماه گذشــته اینترنت کشــور به طور سراسری قطع 
نشــده بود. محدودیت هایی در برخی ساعات اعمال شده بود که 
نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند و در همه کشــورها هم مرســوم 
است. اپراتورها ضرری را که به مشترکین وارد شده، جبران می کنند. 
به غیر از دو پلتفرم، محدودیت ها برداشته شده است و بسته بودن 

این پلتفرم ها هم بر اساس مصوبه نهادهای امنیتی است».
در روز ســوم آبان بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، سخنانی 
تاریخــی را بیان کرد و در جمع دانشــجویان در قم گفت : « دولت 
ســیزدهم هیچ وقت اینترنــت را قطع نکرده اســت، بلکه برخی 
پیام رســان های خاص فیلتر شده اند؛ این در حالی است که دولت 
قبل در حوادث مشــابه تمام اینترنت را قطع می کرد و اســتثنائی 

قائل نمی شد».
اما به نظر می رســد مســئوالن و مردم از دو منظر متفاوت به 
ماجراها نــگاه می کنند؛ چرا که جمع هــزارو ۲۰۰ نفری از فعاالن 
حــوزه فناوری خطــاب به ابراهیم رئیســی درخواســت کرده اند 
«محدودیت های اینترنت را رفع کنید». در این نامه از او خواســته 
شده تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، محدودیت های اینترنت 

را رفع کند.
به گزارش دیجیاتو، این فعاالن به او وعده انتخاباتی اش یعنی 
«دسترســی به اینترنت بــدون محدودیت» را یــادآوری کردند و 
با تأکید بر اینکه چه مشــکالتی در این مدت بر ســر کسب و کارها 
و ارتباطات آمده اســت، نوشــته اند : « دسترســی به اینترنت برای 
۵۰ میلیون نفر از مردم ایران مترادف با دسترســی به شــبکه های 

اجتماعی و پیام رسان هاست».
انجمــن  الکترونیــک،  کســب و کارهای  انجمــن  پیش تــر 
کســب و کارهای مجازی و... نیز در نامه هایی جداگانه نســبت به 
محدودیت های اعمال شده در اینترنت واکنش نشان داده بودند و 

خواستار برطرف شدن آنها بودند.
همچنین «کیوان جامه بزرگ»، عضو هیئت مدیره سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران، به تشریح شــرایط کنونی پرداخته و گفته 
است : « در حال حاضر چیزی به  نام اینترنت نداریم. چیزی که وجود 
دارد یک شــبکه دست و پا شکسته و ناپایدار است که مسئوالن هم 
به صراحت گفته اند هیچ حسابی روی تداوم فعالیت پلتفرم های 
بین المللی آن باز نکنید. نتیجه این سیاست این است که در آینده، 
اقتصاد دیجیتال هم نخواهیم داشت و پیرو آن سایر صنایع کشور 

نیز در این شکاف دیجیتالی سال ها عقب  می افتند».
او یــک نکته خیلی مهم را یادآوری می کند و می گوید : « روزانه 
میلیون هــا عنوان محتوای تخصصی در شــبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی منتشر می شوند و متخصصان دنیا از همین طریق با 
یکدیگر شبکه سازی می کنند و از یکدیگر می آموزند. مگر می شود 
به دانشگاه ها و مدارس کسب و کار، انجمن های تخصصی علمی، 
نشــریات معتبر بین المللی و افراد شــاخص و تأثیرگذار بر صنایع 
گفــت بیایید در پلتفرم های داخلی ما فعالیت کنید؟ مگر می توان 
به شرکای بین المللی گفت در پیام رسان های ایرانی فعالیت کنید؟ 
توســعه شبکه ملی اطالعات در نبود دسترسی آزاد به اینترنت به 

بهانه استقالل، یک فریب بزرگ و اشتباه تاریخی خواهد بود».
ایــن تضــاد ســخنان در حالی اســت کــه کارگــروه صیانت 
فعالیت های خود را به طور فشــرده پیگیــری می کند. در روزهای 
گذشــته خبرهایی مبنی بر تشــکیل جلســه کمیســیون مشترک 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شــد و یکی از 
اعضای این کمیسیون از پیگیری بررسی طرح صیانت در مجلس 
در هفتــه آینده و یکی دیگر از اعضا هم از برگزاری این جلســه با 
حضور نایب رئیس مجلس خبر داد. به نظر می رســد اعضای این 
کمیسیون به دنبال پیگیری طرح خود هستند که جزئیات آن پیش 
از اعراضات در شــورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا 

ابالغ شده بود.

شعار این سفر
چهارمین ســفر بین المللی پاپ در ســال جاری میالدی به 
مناسبت شــرکت در «مجمع گفت وگوی بحرین: شرق و غرب 
برای همزیســتی انسانی» به این کشــور، صورت می گیرد. وی 
در این ســفر کــه ۶۶ خبرنگار را همراه خود داشــت، به دنبال 
نزدیک شــدن به جریان های مختلف جهان بزرگ اســالم و در 
جست وجوی مستمر جهت یافتن متحدانی برای ترویج صلح، 
مانند ســفر اخیرش به قزاقســتان در ســپتامبر گذشته است. 
اطرافیانش دائما این ســفر را اقدامی ارزشــمند در راســتای 
بــرادری، تفاهم میان اقــوام، ادیان و فرهنگ هــا و همچنین 
به نشــانه گفت  و گو به عنوان ریشــه صلح و یافتن راهی برای 
برون رفت از دردهــای دوران می دانند. از پاپ درباره موضوع 
روابط بین مســلمانان شــیعه که ۶۵ درصد جمعیت بحرین 
را تشــکیل می دهند و ســنی ها که این کشــور خلیج  فارس با 
جمعیتی کمتر از ۱٫۵ میلیون نفر را اداره می کنند، ســؤال شد 
و پاپ پاســخ داد: «هیچ تبعیض براساس جنسیت، نژاد، زبان، 
مذهــب یا عقاید وجود ندارد. اینهــا بیش از هر چیز تعهداتی 
هســتند که باید دائما عملی شــوند تــا آزادی مذهبی کامل 
باشــد و به آزادی عبادت محدود نشود. تضمین کرامت برابر، 
فرصت هــای برابر به گونه  ای که حقوق اساســی بشــر بدون 

تبعیض نقض نشود، بلکه ارتقا یابد.
احمد الطیب، امام اعظم االزهر مصر، در ســخنرانی خود 
در کنفرانس درباره گفت وگــوی ادیان و موضوعات مختلفی 
از جمله آشتی با شیعیان صحبت کرد. از نگاه او، «این دعوت 
خطــاب به همه اســت و به خصوص به همراهان مســلمان 
شــیعه خودمان. مــا آماده هســتیم به همــراه حقوق دانان 
برجســته االزهر و شورای بزرگان مســلمانان، که امروز پاپ با 
آنها دیــدار خواهد کرد، با قلبی باز و دســت هایی دراز، چنین 
دیداری را برگزار کنیم. با هم دور یک میز بنشــینیم تا تفاوت ها 
را حل کرده، اسالم و وحدت مواضع واقع بینانه را تقویت کنیم 
که اهداف اســالم و قانون آن را خشــنود کرده تا مانع شــود 

مسلمانان درخواست ها به تفرقه و اختالف را گوش کنند».
سفری برای همه

پاپ فرانســیس در سخنرانی خود، مجموعه ای از ارزش ها 
و اصول مهم و ضروری انســانی مربوط به شرایط بحران زده 
سیاســی، حقوقی و انسانی در این کشــور را ارائه کرد. هرچند 
طبق برخی تخمین ها کاتولیک های بحرین که اکثریت مهاجر 
هســتند، ۸۰ هزار نفر هســتند و طبق برخی تخمین های دیگر 
این آمار دوبرابر اســت. پادشاه بحرین، در سال ۲۰۰۲ در قانون 
اساســی جدید اصالحاتــی انجام داد که این امیرنشــین را به 

پادشــاهی تبدیل کرد که طبــق آن زنــان در انتخابات دارای 
حق رأی هســتند. اقلیت کوچکی از جامعــه کاتولیک نیز در 
این کشور وجود دارد. ســفر پاپ به بحرین، تشویق و دلگرمی 
زیادی برای حدودا ۸۰ هزار پیرو کلیسای کاتولیک در این کشور 
یک و نیم میلیون نفری است که گاهی احساس فراموش شدن 
می کنند. در بحرین و همه جای این منطقه، کاتولیک ها عمدتا 
کارگــران خارجی هســتند و از سراســر جهان به این کشــور 
می آیند. اکثر کاتولیک های بحرین اصالتا آســیایی (فیلیپینی و 
هندی) هستند. در این کشور مسیحیان از آزادی کامل مذهبی 
برخوردارند و نیازی به مخفی کردن عقایدشــان ندارند. غالب 
مشــکالت جمعیت کاتولیک، امنیت ناکافی در رابطه با آینده 
شــغلی و اقتصادی است؛ بنابراین متعاقبا بسیاری از این افراد 
مجبور به بازگشــت به وطن شــده اند یا به دلیل ازدست دادن 

شغل خود به کشور دیگری مهاجرت کرده اند.
انتقادهای حقوق بشری به این سفر

نشست رهبران ادیان در بحرین در سایه انواع تبعیض های 
دینی و مذهبی در این کشــور مورد انتقاد بســیاری از محافل 
و ســازمان های داخلــی و حقوق بشــری قــرار گرفت. نقض 
سیســتماتیک حقوق شــیعیان در بحرین مســئله پوشیده ای 
نیســت و این موضــوع بارها در محافل جهانی مطرح شــده 
است. با وجود اینکه ۷۰ تا ۷۶ درصد جامعه بحرین را شیعیان 
تشــکیل می دهند اما آنها در پایین ترین درجه هرم سیاســی ـ 
اجتماعــی قرار دارند و از دســتیابی به مناصــب مهم دولتی 
محروم هســتند. عالوه بر آن تعداد شــیعیانی که در رده های 
پایین تــر در مناصب دولتی نیز اســتخدام می شــوند بســیار 
کم اســت و البته دستمزد کمی نیز نســبت به دیگران دارند. 
بی کاری، فقر و مشــکالت بهداشــتی در مناطق شیعه نشــین 
بحرین امری شــایع اســت. رژیم آل خلیفه از هرگونه نقش و 
مشارکت شیعیان در امور سیاسی بحرین جلوگیری و اقدامات 
آنها را سرکوب می کند. حتی شیعیانی که به مدارج تحصیلی 
عالی در رشــته هایی مانند پزشــکی دســت پیدا می کنند نیز 

شــانس زیادی برای اشتغال مناسب و یافتن جایگاه اجتماعی 
ندارند.

مــوج بازداشــت شــیعیان در بحریــن بعــد از تظاهرات 
مســالمت آمیز آنها در ســال ۲۰۱۱ به طرز جنون آمیزی شدت 
یافت. گزارش هــای متعددی از رفتارهای ضد انســانی رژیم 
بحرین با شــیعیان در زندان ها منتشــر شــده که همه موازین 
حقوقی را نادیده می گیرد. با وجود اینکه محافل و سازمان های 
حقوق بشــری به شکل دائمی درباره وضعیت انسانی بحرین 
ابراز نگرانی می کنند اما عمال هیچ اقدام جدی از جانب سازمان 
ملــل تحت نظر آمریکا و ســایر طرف های غربــی برای توقف 
ســرکوبگری در بحرین انجام نشده است. از هفته های گذشته 
مــردم، جنبش های ملی و علما و شــخصیت های برجســته 
بحرین، در کنار سازمان های حقوق بشری، ضمن محکوم کردن 
برگزاری نشست رهبران ادیان در بحرین، از پاپ خواستند تا در 
ســفر خود به این کشور مسئله حقوق  بشر را مطرح کند. حتی 
چندین انجمن در واتیکان خواستار لغو این سفر شده و هشدار 
می دهند که ســفر پاپ به بحرین می تواند در قالب پوششی بر 
نقض حقوق  بشــر در این کشــور تعبیر شود. رژیم منامه حتی 
ملیت افراد شــیعی را نیز سلب می کند و فرزندان آن را هدف 
قرار می دهد. مجلس اسالمی شیعی را تعطیل کرده تا علمای 
بحرین و شــخصیت های مهم آن نتوانند به فعالیت های خود 
ادامه دهند. گروهی هدف اصلی از ســفر رهبر کاتولیک های 
جهان بــه بحرین را در چارچوب حمایت و تشــویق دولت ها 
برای عادی ســازی روابط شــان با رژیم صهیونیستی می دانند. 
گروهی دیگر نیز این ســفر را مشروعیت بخشــیدن به حاکمان 
بحرین در آســتانه برگزاری انتخابات بحرین در ۱۲ نوامبر (۲۱ 
آبان) می داننــد. از دیدگاه مخالفان، انتخابــات آتی پارلمانی 
صرفا یک اقدام نمایشی اســت که نتیجه آن از قبل مشخص 
بوده و طبق روال همیشگی سیســتم سیاسی حاکم، شیعیان 
در انزوا قرار می گیرند. بحرین تالش می کند از نشست رهبران 
ادیان برای بهبود چهره ناقض حقوق بشری خود استفاده کند.

از همزیستی انسانی تا نقض حقوق بشر
بی شــک یکــی از جنجالی ترین ســفرهای خارجــی پاپ، 
سی و نهمین سفر بین المللی او به بحرین از پنجشنبه ۱۲ آبان 
تا یکشنبه ۱۵ آبان بود. پاپ رهبر کاتولیک های جهان، اولین 
پاپی است که در طول تاریخ کلیسا به این کشور حاشیه خلیج 
فارس سفر کرد. پاپ پس از سفر به ابوظبی در سال ۲۰۱۹، به 
این منطقه عربی بازگشت تا گفت وگو با اسالم را ادامه دهد. 
پاپ از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ به ۱۰ کشــور با اکثریت مسلمان سفر کرده است و این سفر او نیز با دعوت پادشاه 
بحرین بود. ســفری که سبب شد همایش جهانی گفت وگو با مشارکت او و شیخ االزهر و تعدادی از رهبران و 

شخصیت های برجسته و نمایندگان ادیان جهان برگزار شود.

حــدود ۵۰ روز از اعتراضــات می گــذرد. در ایــن میــان 
دانشــجویان بارها با تحصن و اعتراض خواســته های خود را 
بیان کرده اند و در این میان تعدادی از آنان دستگیر و تعدادی 
دیگر ممنوع الورود به دانشگاه شدند و چند روز پیش نیز صف 
طوالنی گشــتن کیف ها برای ورود به دانشگاه حیرت بسیاری 
را برانگیخت. اســتادان دانشگاه های متعدد از جمله مدرس، 
امیرکبیر، شــریف و هنر در نامه هایی درخواســت کرده اند تا 
دانشــجویان زندانی آزاد شوند و بتوانند به دانشگاه بازگردند. 
در این مدت اتفاقات تلخی مانند حمله به دانشگاه شریف نیز 
در چند دانشگاه در شهرســتان ها از جمله نوشیروان بابل رخ 
داد. اکوایران نامه ای به نقل از بســیج هشت دانشگاه منتشر 
کرده که در بخشــی از آن خواسته ای عجیب مطرح شده که 
البته از ســوی مســئوالن با بی توجهــی و بی اعتنایی روبه رو 
شده اســت. آنها با خطاب قرار دادن ابراهیم رئیسی به عنوان 
«رئیس شــورای عالی امنیت ملی» و «رئیس شــورای عالی 
انقالب فرهنگی» در بخشــی از نامه خود می نویســند: «چرا 
هیچ اراده ای برای برخورد اهرم های درون دانشــگاهی با این 
افراد دیده نمی شود؟ به راســتی اگر تحمل وحشت افکنی ها 
و هتاکی هــای این اقلیت خودخواه بناســت به عنوان راهبرد 
«بســط آزادی بیان» توســط دولــت جنابتان انتخــاب گردد، 
خواهشــمندیم نهاد دانشــگاه  و وزارت علوم را تعطیل کنید 
تــا بیش از این شــاهد تعرض بــه اموال عمومــی و حیثیت 
ارزش های ملی و دینی در صحن مقدس دانشــگاه  جمهوری 
اسالمی ایران نباشــیم». در این نامه شرایط این گونه توصیف 
شــده اســت: «صحنه اکنون، صحنه تعجب برانگیز متفاوتی 
اســت؛ دشــمنان قســم خورده این خاک مصمم اند در افکار 
عمومی ملت شــریف ایــران حرمت و حیثیــت امنیت ملی، 
اســتقالل و آزادی اصیل الهی و ایرانــی را هتک کنند. چنین 
آرایشــی نیاز به «اتــاق جنگ» و «فرمانده میــدان» در دولت 
دارد. از جناب عالــی انتظــار می رود از ســویی بــرای مقابله 

با دسیســه های دشــمنان خارجی و نیز از ســویی دیگر برای 
ممانعت از استمرار آشوب دانشگاهی، «برنامه اقدام متقابل» 
به ملت و نخبگان ایران ارائه کنید و با تدابیر مقتضی از بقای 
چنین فضای آلوده  و خطیری جلوگیــری نمایید». با خواندن 
این نامه یــاد روزهای آغازین جنگ و بیانیه های ســتاد جنگ 
علیه عراق می افتیم. این در حالی اســت که وقتی به سخنان 
چند نخبه که در دیدار ســعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی 
انقــالب فرهنگی، حضور داشــتند، گوش دهیــم، از منظری 
دیگر به مسائل پرداختند. به گزارش ایسنا سید محمد حاتمی 
دارنده مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۱۹ و دانشــجوی 
مهندســی کامپیوتر دانشــگاه شــریف گفــت: «معتقدم در 
شــرایط بحرانی نیستیم؛ ولی در شــرایط ناآرامی هستیم که 
فقط صدای رادیکال ها به هم می رســد و صدای افراد میانی 
شــنیده نمی شود. متأســفانه اصال فضای صحبت کردن برای 
افــراد میانی وجود ندارد؛ چون مســئوالن دانشــگاه فقط از 
تندروها حمایت می کنند. مسئوالن دانشگاه می گویند ۴۰ روز 
اســت که ســروصدا کرده اید، دیگر بس است، متأسفانه اینها 
فکر می کنند که ما آمده ایم که ســروصدا کنیم؛ در صورتی که 
این گونه نیســت. ما به دنبال نتیجه هســتیم. نتایج را بگویند، 
مــا کوتاه می آییم. ما این قدرها هم غیرمنطقی نیســتیم. نبود 
مطالعه باعث شــده که برخی از دعواها ســطح پایین باشد؛ 
چون با هر اعتراضی برخورد امنیتی شــده، بحث و گفت وگو 
شکل نمی گیرد و سواد الزم ایجاد نمی شود و وقتی که بحث 

می شود، محتوای مورد انتظار دیده نمی شود».
او ادامه داد: «آیا مطلوب اســت که دانشجویان دانشگاه 
شــریف حرف اجتماعی و سیاسی بزنند؟ برخی می گویند که 
مهندس هستید، بروید درستان را بخوانید. برخی از مسئوالن 
آب به آسیاب دشمن می ریزند. می گویند دانشجویان دانشگاه 
شــریف فحش می دهند. آن بچه ها کمتر از ۵۰ نفر بودند، در 
مقابل در تجمعات هر وقت دانشــجویی فحش داد، ســایر 

دانشجویان به او پشــت کردند. لطفا به مسئوالن بگویید که 
هیــچ کاری نکنند تا مدتی دانشــجویان حرف شــان را بزنند، 

بگذارند تجمع برگزار کنند تا ببینند نقطه تعادل کجاست».
اختالط سلف مسئله است؟

همچنیــن محمدحســین رمضانی راد،  دارنــده مدال برنز 
المپیاد ادبی و دانشــجوی پزشکی شــهید بهشتی، نیز در این 
نشست تأکید کرد: «در جایی در کشور که امنیتی هستند، ثبات 
مدیریــت داریم کــه در مواقع ضروری به صحنــه می آیند و 
آن طور که می خواهند عمل می کنند. این احتمال وجود دارد 
که در آینده گوی ســبقت از نخبگان سیاســی بربایند و به این 
برسیم که امنیتی ها کشور را اداره کنند. دوستان می پرسند که 

ما چین می شویم؟ من می پرسم که ما پاکستان می شویم؟».
او افــزود: «بزرگ ترین مشــکل ما این اســت که به جای 
هم اندیشی، جلسات پاسخ به شبهات راه انداختیم. پاسخ به 
شبهات یعنی اینکه شما افرادی هستید که از سوی دشمنان 
اسالم فریب خورده اید و شــبهاتی برایتان ایجاد شده است، 
حاال بیایید ما این شبهات را برطرف می کنیم. به جای انتقال 
دانــش به افراد، می گوییم بیایید ســؤال بپرســید، ما جواب 
می دهیم. من یک ســؤال دارم. آیا مسئله جمهوری اسالمی 
اختالط ســلف دانشــگاه اســت؟ اگر اختالط سلف هست، 
خب چرا جای دیگر این جداســازی وجود نــدارد؟ پرورش 
اندیشــه باید در نخبگان صورت گیرد، مرکزی برای نخبگان 
در دانشــگاه ایجاد شــود تا نخبــگان برای اجتمــاع تربیت 
شــوند. بنیاد نخبگان افــراد را تک تک شناســایی می کند تا 
اجتماع شــوند. در نهاد رهبری و معاونت فرهنگی می تواند 
بازتعریفی ایجاد شــود». او همچنین پیشنهاد داد: «انحصار 
دولتی در افرادی می بینیم که به شــدت محافظه کار هستند 
و به همین خاطــر از نخبــگان فاصله گرفته اند. جداســازی 
جمهوری از اســالمی را نمی پذیریم و پیشــنهاد می کنیم که 

مسئوالن را از جمهوری اسالمی جدا کنیم».

هنرخوانىخبرخوانی

پرسونا - اینگمار برگمان - ۱۹۶۲
الیزابت وگلر (لیو اولمان): می تونی خودت رو از همه جدا کنی یا در اتاقی محبوس نگه داری.

به این ترتیب دیگه مجبور نیستی نقش بازی کنی، ماسک به صورت بذاری و شکلک های دروغین بسازی.
اما حقیقت به تو نیرنگ میزنه. مخفیگاه تو مهر و موم نیست.

زندگی از هر روزنه ای به درون نفوذ می کنه... و تو مجبوری که عکس العمل نشون بدی!

دیـالـوگ روز

تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

تا هنگامی که ترامپ در توییتر بود، به عنوان رســانه رسمی 
خود از آن اســتفاده می کــرد و حاال ایالن ماســک (مدیرعامل 
توییتــر) نیز هر روز اطــالع جدیدی را توییــت می کند؛ از اینکه 
جعل هویت در توییتر ســبب مسدود شــدن می شــود تا وعده 
و وعیدها. در این میان اخبار متعددی نیز منتشــر می شــود؛ از 
شایعه ای برای برگشت برخی کارمندان اخراجی یا تعویق آغاز 
کار ســرویس تیک آبی تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا! 
بــه گزارش نیویورک تایمــز، توییتر احتماال راه اندازی ســرویس 
جدیــد توییتر بلو را تا پایان انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده 
به تعویق می اندازد. از ســوی دیگر «ایالن ماسک»، مدیرعامل 
توییتر، در پســتی نوشته است: «هر کسی که در شبکه اجتماعی 
توییتر جعل هویت کند، یعنی خود را به جای شــخص دیگری 
جا بزند و به روشــنی اعالم نکند که دارد به عنوان یک حســاب 
«پارودی» فعالیت می کند، با مســدودیت دائمی از این پلتفرم 

مواجه خواهد شد».
او در واقع قانون جدیدی را بــرای کاربران توییتر وضع کرده 
و توضیح داده اســت: «ما در گذشــته پیــش از تعلیق به افراد 
هشــدار می دادیم، اما حاال که تیک آبی به صورت عمومی ارائه 
می شــود، هشــداری در کار نخواهد بود». افزون بر این، ماسک 
می گوید هرگونــه تغییر نام موجب از دســت رفتن موقتی تیک 
آبی برای حســاب ها خواهد شد. توییتر حتی پیش از ارسال این 
توییت از ســوی ماسک، مسدود سازی شــماری از حساب های 
کاربــری که نام خــود را در اعتــراض به ســرویس جدید بلو 
به صــورت Elon Musk درآورده بودند، آغــاز کرده بود. «کیتی 
گریفین»، بازیگر و کمدین یکی از همین افراد اســت که پس از 
تغییر نام حســاب خود به «ایالن ماسک»، دسترسی اش به این 
شــبکه اجتماعی را از دســت داده است. توییتر همین حاال هم 
قوانینی در زمینه حساب های پارودی و طرفداری دارد، اما نکته 
مهم در اطالعیه جدید ایالن ماســک این اســت که از این پس 

مسدودسازی حساب ها بدون اخطار قبلی انجام خواهد شد.

مسدودیت بدون اخطار قبلیدانشگاه ها را ببندید !


