ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ  ۲ﻣﺴﺠﺪ در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ  ۴۹ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺣﺬف اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه ﮐﺸﺘﺎر از ﻓﯿﺴﺒﻮک
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﻣﺮوز ﻃﯽ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﺷﻬﺮ ﮐﺮاﯾﺴﺖ ﭼﺮچ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  49ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و
ﺑﯿﺶ از  20ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ از ﭼﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮕﯽ در دو

ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن )ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در
ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮده و  17دﻗﯿﻘﻪ وﯾﺪﯾﻮ از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد  28ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و

ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻔﺮت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺳﻤﺒﻞ ﻫﻮﯾﺖ
ﻃﻠﺒﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎ ﮔﺎرﻟﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺣﺬف وﯾﺪﯾﻮ و
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﮐﺮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آﻏﺎز اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻋﻼم ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ وﯾﺪﯾﻮ،
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﻢ را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺎرﻟﯿﮏ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻤﻠﻪ
اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﺳﯿﻨﺪا آردرن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﯾﮏ
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ 41 ،ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﻨﺰ و  7ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ در ﺣﻤﻠﻪ

ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﯿﻨﻮود ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و  20ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک و دوﻟﺖ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﺸﻦ از

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

