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ﺳﯿﺎﺳﯽ

 ۱۱ﺗﻦ از اﻋﻀﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران )ﻋﺮﻓﺎن
ﺣﻠﻘﻪ> در ﻧﺠﻒآﺑﺎد اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ
/۲۷ﺗﯿﺮ۱۳۹۶/

ﺷﺎﺧﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﺗﯿﺮ اﻋPم ﮐﺮد ﮐﻪ ) ۱۱ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء و ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺒﮑﻪ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻠﻘﻪ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد> ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃPﻋﺎت )ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن> اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در اﻃPﻋﯿﻪای از ﺑﺎزداﺷﺖ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﺳﺖ )ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن> ﺧﺒﺮ داد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻠﻘﻪ>،
ﻣﺪرس آن ﺑﺎزداﺷﺖ و )ﺳﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺘPﺷﯽ ﺷﺪ>.
اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
اﯾﺮان ،در اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪادی از ﻫﻮاداران ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی،
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ او را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﻫﻮاداران آﻗﺎی ﻃﺎﻫﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ او در ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﻃPﻋﯿﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃPﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃPﻋﺎت ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎÄن ﻋﺮﻓﺎنﻫﺎی ﮐﺎذب و ﻧﻮﻇﻬﻮر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ>.
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮای )اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ> ﺟﻮاﻧﺎن و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰود ﮐﻪ )ﭘﺎﺳﺪاری از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﻨﯽ اﯾﺮان اﺳPﻣﯽ ﺟﺰء دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ذاﺗﯽ ﺳﭙﺎه ﻗﺮار دارد> و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ )ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﻄﺎط در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮرد رﺻﺪ و اﺷﺮاف> ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻠﻘﻪ> ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
)ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮادرﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﻨﺘﻮﻟﻮژی> ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻧﯿﺰ )اﻋﺪام> ﺑﻮد.
ﺳﺎل  ۹۵ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘPب ارﺟﺎع ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻃﺎﻫﺮی در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۳در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎر ٔه ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ )ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺑﺎزﭘﺮسﻫﺎ> او را ﺑﺎ )اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ رواﻧﯽ> ﺑﻪ )اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ> وادار ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﺰاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی ،ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا از
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﮐﻠﺶ در دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺗﻬﺎم )اﻓﺴﺎد ﻓﯽاÄرض> ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رأی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ روز  ۱۴ﺗﯿﺮ از اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﻣﺠﺪد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ،ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی ﺧﺒﺮ
داد و از ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ﺑﯽ ﻗﯿﺪوﺷﺮط آزاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت )ﺑﯽﻃﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ> در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﻃﺎﻫﺮی ﺷﺪ.
ﻋPوه ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی ،ﺷﻤﺎری از ﻫﻮاداران او و اﻋﻀﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎن در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮق روز  ۱۷ﺗﯿﺮ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ  ۲۷ﺗﻦ از ﻫﻮاداران ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮی در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻣﺸﺮق ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای اﻧﻘPب ﻣﺸﻬﺪ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪادی
از ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎن در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  ۲۵ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﻮزش
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
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