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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﺶ ﻧﻔﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم Bﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪاﺧ:ﻗﯽ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖE
/۲۸ﻣﻬﺮ۱۳۹۳/

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺻﻔﻬﺎن از دﺳﺘﮕﯿﺮی  ۶ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او Bﺿﺪ اﺧ:ﻗﯽ Eﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﻬﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ Bﻋﻨﺎﺻﺮ Eﺳﺎزﻣﺎن اﻃ:ﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳ:ﻣﯽ ،ﻏ:مرﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻣﻬﺮ
ﮔﻔﺖB :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ دارای ﺷﺶ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺿﺪ اﺧ:ﻗﯽ و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و اﻏﻔﺎل دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﻣﯽﮐﺮدE.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدB :ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﺎ  ۳۶۰ﻫﺰار ﻋﻀﻮ از
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮدE.
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در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﭼﻮن واﺣﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳ:ﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی اﯾﺮان از ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی Bﻏﯿﺮ اﺧ:ﻗﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی Eﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﯿ:ن  ۲۴ﻣﻬﺮ از دﺳﺘﮕﯿﺮی دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺰرگ ﻣﺪﻟﯿﻨﮓ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﺪن و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او Bﻏﯿﺮ اﺧ:ﻗﯽ Eو ﺑﺎرﮔﺬاری آن در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد Bﺗﺮﻏﯿﺐ Eﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن اﺻﻔﻬﺎن در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ  ۶ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﭙﺎه
اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آﻧﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او Bﺿﺪ اﺧ:ﻗﯽ Eاﻋﺘﺮاف
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدB :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ،آﻧﻬﺎ را از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪE.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
در ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی
Bﻏﯿﺮ اﺧ:ﻗﯽ Eراهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی ،در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت Bﻏﯿﺮ اﺧ:ﻗﯽE
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺨﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺟﺒﺎری از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان
ﭘﺲ از آزادی اﻋ:م ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان  ۲۷ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ Bارﺳﺎل ﭘﺎرازﯾﺖ ،ﭘﺨﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺟﺒﺎری
و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ Eﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳ:ﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی BﺟﺎﺳﻮﺳﯽE
ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮéن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ:ﻣﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺲﺑﻮک و واﯾﺒﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ.
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