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 هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

فهرست

دوشنبه 11 دى 1396 ساعت 21:15 شناسه خبر : 281915سیاست

در صور� که هر گونه مشخصا� از صاحبان عکس های زیر و یا هرگونه اخبار و اطالعا� اعم از عکس� فیلم� خبر� ایمیل و آدرس اینترن� و یا
شکای� که درخصوص جریان های اغتشاش طلب دارید� از طریق سایت گرداب گزارش کنید�

حوادث تلخ چندروز گذشته که از اعتراض و تحصن به حق و مسالمت آمیز مردم عادی و معترض به گرانی و بیکاری و تبعیض آغاز شد، در
نها�ت به دست موج سواران و عناصر فرصت طلب داخلی و خارجی و به تحر�ک کانال ها و شبکه های ضدانقالب، کار به اغتشاش و
تخر�ب اموال عمومی کشیده شد. با این وصف، نه تنها مطالبات صحیح مردم به سرانجام مشخصی نمی رسد، بلکه به دلیل تخر�ب ها و
ناامنی هایی که اغتشاشگران به ویژه در عصر شنبه نهم دی ماه در برخی میدان ها و خیابان های شهر و استان های کشور عزیزمان انجام

دادند، اعتراضات شکل امنیتی پیدا خواهد کرد.

بنابراین دشمنان اصلی مردم معترض و مطالبه گر، عناصر فرصت طلب، راد�کال و کینه توزی هستند که خواسته های مردم را از محتوای
ضدفساد خالی کردند و به سوی مقاصد و اهداف فتنه گرانه سوق دادند. در نتیجه با�د تصریح کرد شناسایی و برخورد با عناصر

تخر�ب گر و فتنه گر با�د در سرلوحه مطالبات و خواسته های اصلی مردم از نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی باشد.

با این نگاه، وب سا�ت گرداب از همه مردم درخواست می کند عناصر فتنه گری که سبب امنیتی شدن فضای مطالبات ارزشمند مردم
شدند و به اموال عمومی و خصوصی مردم تعرض کردند، شناسایی نما�ند تا برخورد قاطع سبب شود از این �س هر کسی با هر بهانه ای
جرأت تخر�ب و آشوب را نداشته باشد و مردم نیز مطمئن شوند عامالن و خاطیان حوادث تلخ ابتدای زمستان 1396 به دست قانون

سپرده شده اند.

در صورتی که هر گونه مشخصاتی از صاحبان عکس های زیر و �ا هر گونه اخبار و اطالعاتی اعم از عکس، فیلم، خبر، ا�میل و آدرس
ا�نترنتی و �ا شکا�تی که در خصوص جر�ان های اغتشاش طلب از هر گروه و صنفی که در فضای مجازی اقدام به تحر�ک فعالیت های

مخرب می کنند دار�د، می توانید از طریق سا�ت گرداب (بخش تماس با ما و �ا سامانه تعاملی گرداب) گزارش کنید.
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اوقات شرعی آب و هوا پیوندها جستجو آرشیو تماس با ما درباره ما

اطالعیه روابط عمو� فرماندهی امنیت سایبری

اغتشاش گران را شناسایی کنید+ عکس
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گفتنی است، در روزهای آتی تصاویر د�گری از عامالن نا امنی و آشوبگری منتشر خواهد شد.

راه های ارتباطی:

 http://gerdab.ir/fa/contacts :بخش تماس با ما
https://my.gerdab.ir/web/collect/report/public :سامانه تعاملی گرداب
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پیوندها جستجو آرشیو تماس با ما درباره ما

نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع میباشد� 
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