ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
»ﺟﻮاد ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ« ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ،ﺧﺒﺮ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای »ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ داد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺼﺎل وی از ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪد در
ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ذﮐﺮ

ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ واﺟﺐ و ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮات ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ«.

او اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،ﻋﻠﯿﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻬﺮان ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه؛ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم و ﻫﻢ از ﺳﻮی

 ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻫﻮاز ﺑﻮده اﺳﺖ:

»ﻣﺮدم اﻫﻮاز از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ و ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﮐﺸﻮر
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺬب ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی
ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رژه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ رخ داده و ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺮدم اﻫﻮاز ﻫﻢ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ روﻧﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد .ﻋﻨﻮان اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﻮان دوم» ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ راﯾﺎﻧﻪای دﺷﻤﻨﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻼن ﻣﺮدم
)ﺑﯿﮓدﯾﺘﺎ(« اﺳﺖ» :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دادهﻫﺎ ﺳﺮی ﺑﺮای
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﺎ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی در
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﺼﺪاق دﻗﯿﻖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ راﯾﺎﻧﻪای اﺳﺖ«.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در دادﮔﺎه ،وزﯾﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﮑﻢ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻤﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮوم
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻗﺮار داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر در اﯾﺠﺎد

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﺧﺬه و ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم »ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮی« ،واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺟﺮاﺋﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر داﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»اﻣﺮوز ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻨﮓآوری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن
ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎکﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت را اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ و دﺳﺘﻮر اﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

