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ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۷آﺑﺎن  ۱۳۹۶ﺗﻬﺮان ۱۷:۳۹

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه ۱۵۷ :ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ را ﻣﺘ ﺷﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
/۰۵اﺳﻔﻨﺪ۱۳۹۵/

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ۱۵۷ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در ﺗﻠﮕﺮام را ﻣﺘ ﺷﯽ و ﺳﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻌﺪوم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ  ٬ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎت روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﻋ م و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه را ورزﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃ ﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
وی ﮐﺸﻒ ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺪﻫﮑﺎران اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻧﺠﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ راﻧﺖ داده
ﺑﻮد را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ  ۲۶دی ﻧﯿﺰ اﻋ م ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺑﺰرگ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎن اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﺋﺐ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺟﯿﺴﻮن رﺿﺎﺋﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ وی در
اﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد.
ﻧﺠﺎت اﻓﺰود ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﯿﺴﯿﻮن
رﺿﺎﺋﯿﺎن را ﺑﻪ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد در ﭘﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺷﻬﺎدتﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃ ﻋﺎﺗﯽ ﺳﭙﺎه ٬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﯿﺴﻮن
رﺿﺎﺋﯿﺎن ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن د ر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ  ۳۱ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺑﺮ ﭼﻬﺮه داﺷﺘﻨﺪ ﺟﯿﺴﻮن رﺿﺎﯾﯿﺎن ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ – آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦﭘﺴﺖ در ﺗﻬﺮان را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺷﺎن در
ﺗﻬﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭘﺲ از  ۷۱روز ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ  ۳۲ﻫﺰار د ری ﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯿﺎن از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺟﯿﺴﻮن
رﺿﺎﯾﯿﺎن در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻬﻢ و از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ.
وی ﮐﻪ  ۱۸ﻣﺎه در اﯾﺮان زﻧﺪان ﺑﻮد ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ از دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮔﺮوﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺑﻮده و در ﻃﻮل  ۱۸ﻣﺎه زﻧﺪان ،ﻣﻮرد آزار روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۱۵۷ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ٬ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در
ﺗﻠﮕﺮام در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ » ۷۰درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
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ﻧﺠﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود ﮐﻪ اﻃ ﻋﺎت ﺳﭙﺎه و وزارت اﻃ ﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۱۵ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺧﺮاﺑﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

©  2017ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﮐﭙﯽراﯾﺖ ،ﺑﺮای رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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