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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 رادیو زمانهگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۸فروردین  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 های ضد دینبرخورد قوه قضاییه با سایت

 .به شدت برخورد خواهد کرد« ضد دینی و ضد فرهنگی»های گوید که قوه قضاییه با سایتعلیرضا جمشیدی می

هایی که تبلیغ آئین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت که برخورد با سایت

 .کنند نیز در دستور کار این نهاد قرار داردبهائیت می

به طور مرتب در قوه قضاییه بررسی « ضد دینی و ضد فرهنگی»های به گفته این مقام قضایی، پرونده سایت

 .شودمی

 .ها در قوه قضاییه نکردهای به تعداد این پروندوی هیچ اشاره

چند شبکه « شناسایی و انهدام»اظهارات آقای جمشیدی چند هفته پس از آنکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 

 .شوددر ایران خبر داد، ایراد می« برانداز اینترنتی»

اند را بازداشت کرده کردهفعالیت می« ضد دینی و مستهجن»های سپاه اعالم کرد تعدادی از افراد که در این سایت

 .است

کنند نیز در دستور کار این نهاد هایی که تبلیغ آئین بهائیت میسخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که برخورد با سایت

 .قرار دارد

ای و فناوری ارتباطات نیز رضا جعفری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه

نفر اعالم  ۵۰اند را امروز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تعداد کسانی که در رابطه با این پرونده دستگیر شده

 .کرده است

 .اکنون به قید وثیقه آزاد هستندتن از این افراد هم ۲۵به گفته آقای جعفری، 

یافته یی که توسط دایره جرایم سایبری مرکز بررسی جرایم سازمانهااین مقام قضایی در عین حال افزود سایت

 .انداند، بیش از سه میلیون کاربر داشتهشده« منهدم»

اند که طی های مستهجن و متهمان آنها نیز شناسایی شدهمعاون دادستان تهران خبر داد که "تعداد دیگری از سایت

 " .افراد صورت خواهد گرفتهایی جهت دستگیری این روزهای آینده عملیات

هایی که ها و پولاند و حتی چکبه گفته آقای جعفری تمام متهمان این پرونده "به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرده

 ".های آنها موجود استاند، به صورت مستند در پروندهاین افراد از عوامل خارجی دریافت کرده

 .به صورت علنی برگزار خواهد شد وی همچنین گفت که دادگاه این افراد

دار نقشی شدند، عهده« مستهجن»های معاون دادستان تهران هشدار داد با کاربرانی که در پیشبرد اهداف سایت

توان این افراد را نیز شناسایی کاربران می IP برخورد خواهد شد و "به راحتی با استفاده از ابزار الزم جهت شناسایی

 ".دادو تحت پیگرد قرار 
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 ایاصالح الیحه جرایم رایانه

ها، مجلس شورای اسالمی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، امروز یکشنبه ایرادهای براساس گزارش خبرگزاری

 .ای را بررسی و ایرادهای آن را رفع کردالیحه جرایم رایانه

 . .ا به مجلس بازگردانده بودایراد از این الیحه گرفته و آن ر ۱۱تر شورای نگهبان قانون اساسی پیش

 .ماده تدوین شده است ۵۶ای نیز در سه بخش و الیحه جرایم رایانه

ای و مخابراتی، های رایانههای محرمانه و دستگاهدسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده»به موجب این الیحه 

 .جرم شناخته خواهد شد« ستمها، کالهبرداری و اختالل در سیجعل، تخریب و ایجاد اختالل در داده

های مختلفی برای کسانی که به کمک ای همچنین بر اساس قانون مجازات اسالمی، مجازاتدر الیحه جرایم رایانه

 .بینی شده استای یا مخابراتی، محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند، پیشهای رایانهسیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهاصل سند است. اگر به نکتویسی از ]متن باال رون

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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