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  31 ژانو�ه 2015 - 11 بهمن 1393 

پروژه 'عنکبوت' سپاه علیه برخی کاربران فیسبوک در ایران

سپاه �اسداران می گو�د چند کاربر فیسبوک را که با گرداندن صفحاتی به "ترویج فساد" می پرداختند شناسایی و دستگیر

کرده است.

"مرکز بررسی جرا�م سازمان �افته سا�بری"، وابسته به سپاه، اعالم کرده است که این افراد طی حدود ۲ سال فعالیت در فیسبوک

نزد�ک به ۳۵۰ صفحه ا�جاد کرده و از این طریق مخاطبان ز�ادی داشته اند.

آنها متهم شده اند که برای "ترویج فساد" و "هدف قرار دادن نهاد مقدس خانواده" مامور�ت داشته اند.

مطابق اعالم سپاه برخورد با این افراد در قالب "پروژه عنکبوت" صورت می گیرد و این پروژه "با هدف ناامن سازی شبکه های اجتماعی

غربی برای تولیدکنندگان محتوای غیراخالقی، مبتذل و مستهجن" اجرا می شود.

اگرچه در ایران پلیس فتا رسما مسئول پیگیری و برخورد با جرا�م آنالین است، سپاه در مواردی راسا با برخی از کاربران ا�نترنت در

ایران برخورد کرده است.
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در اطالعیه مرکز جرا�م سا�بری سپاه آمده که افراد بازداشت شده به "ترویج فرهنگ اباحه گری، سست کردن و نفی نهاد خانواده،

تمسخر اعتقادات و ارزش های د�نی، ترویج روابط خارج از قواعد اخالقی و انتشار تصاویر خصوصی دختران جوان" می پرداختند.

این افراد همچنین متهم شده اند که از طریق "اغفال زنان و دختران عضو فیسبوک" پول در می آورده اند.

تعداد، هو�ت و �ا جزئیات فعالیت های بازداشت شدگان عنوان نشده اما مرکز جرا�م سا�بری سپاه در اطالعیه خود گفته است که به

زودی اطالعات بیشتری را در این باره به همراه اعترافات بازداشت شدگان منتشر خواهد کرد.

مشاهده نظرات

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مطالب مرتبط

محکومیت ۸ نفر از گردانندگان صفحات فیسبوکی در ایران به مجموعا ۱۲۷ سال حبس

13 ژوئیه 2014 - 22 تیر 1393

دستگیری گرداننده صفحه فیسبوکی 'شرارت'

26 ژانو�ه 2014 - 06 بهمن 1392

نگرانی خانواده سهیل عربی از حکم اعدام برای مطالب او در فیسبوک

27 نوامبر 2014 - 06 آذر 1393

فرمانده پلیس فتا: استفاده از وی پی ان جرم تلقی شود

12 مٔه 2014 - 22 ارد�بهشت 1393

افزا�ش دوران محکومیت فعال فیس بوکی در ایران

22 دسامبر 2014 - 01 دی 1393

پلیس ایران: سرنخ هایی از جوک های وا�بری درباره آ�ت الله خمینی پیدا کرد�م

13 سپتامبر 2014 - 22 شهریور 1393

وزیر ارشاد ایران: خودم عضو فیسبوکم و این از مصادیق مجرمانه نیست

15 نوامبر 2013 - 24 آبان 1392
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رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

مطالب بیشتر از ايران

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160926_l57_khamenei_presidential_election
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روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت معترضان زندانی در ایران

در پی بازداشت گسترده شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی در ایران و گزارش های حاکی از "خودکشی" شماری از آنان

در زندان، چند سازمان مدافع حقوق بشر ضمن تاکید بر حق آزادی اجتماع و بیان، �نهانکاری در مورد وضعیت بازداشتیان را

باعث نگرانی دانسته و خواستار آطالع رسانی در این مورد شده اند.
10 ژانو�ه 2018 - 20 دی 1396

دولت ترامپ تصمیم درباره برجام را جمعه اعالم می کند

9 ژانو�ه 2018 - 19 دی 1396

بارش سنگین برف هزاران نفر را در آلپ گرفتار کرد

10 ژانو�ه 2018 - 20 دی 1396

گزارش و تحلیل
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