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 .Iran's M آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٠۴
  

   خبری وزارت اطالعات و امنيتۀمعرفی شبک
 ! حکومت جھل و جنابت و ترور اسالمی

 

اين شبکه ترور و . پراکنی و تھديد حکومت اسالمی ايران است  شايعه،ھای جاسوسی ، يکی از شبکه»آکام نيور«

رو، اين شبکه ھمواره خبرھای دروغ و انحرافی در رابطه   در رابطه با مسايل کردستان فعال است از اينًتخريب، عمدتا

 : در اھداف اين شبکه آمده است. کند ھا و احزاب کردی اپوزيسيون پخش می با سازمان

اھی نو به کردستان، چشم انداز جديدی بر رويکردھای جامعه کردی ايران و گزاره ھای مؤثر در آکام نيوز، با نگ«

سعی ما بر اين است در چھارچوب قوانين جمھوری اسالمی ايران، نه تمامی اخبار، بلکه رويدادھای مھم را . دارد آن

  !بازتاب داده و به تحليل آن بپردازيم

جام ايدئولوژی ھای کالسيک، حق ھر گونه نقد و تحليل اخبار در خصوص آکام نيوز با شعار کردستان در فر

 !ايدئولوژی ھای مدعی ارائه طرح برای پيشرفت کردستان را محفوظ می دارد

در اين راستا آماده ھمکاری با تمامی جوانان مستعد، نويسندگان دست به قلم، تحليلگران حوزه قومی و کردی و 

  !يمانديشمندان اين حوزه می باش

  .مندان می توانند در صورت تمايل به ھمکاری به عنوان خبرنگار، مشخصات خود را برای سايت ارسال دارنده عالق

  با تشکر

  »مديريت آکام نيوز

***  

ھای  تاکتيک«نام   مطالبی از من به،٢٠١٦ مبردس ھفدھم - ١٣٩٥ ]قوس[آذر ھفتم و بيست شنبهپس از اين که در تاريخ 

 مطلب ديگری در ؛!»يتی و تخريبی وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران در خارج کشورزيکی و شخصترور ف

حکومت اسالمی ايران، حکومت «نام   به٢٠١٦مبر يکم دس بيست و -١٣٩٥ ]جدی[چھارشنبه يکم دیتاريخ 

روريسم حکومت  با راديو شبکه زنان درباره تمصاحبهچنين  و ھم» !ئیھای مافيا ھا، مداحان و گروه ھا، الت چاقوکش

البته . فحاشی و تھديدھای شفاھی و کتبی عليه من تشديد گرديدھای اجتماعی منتشر شدند  اسالمی ايران، در برخی شبکه

ھای  رو، ھدف اين مطلب نيز معرفی يکی از اين شبکه از اين. اين تھديدات برای من نه اھميتی دارد و نه تازگی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

پراکن وزارت اطالعات و امنيت حکومت  اين شبکه خبری و شايعه. است» يوزآکام ن«نام  جاسوسی حکومت اسالمی، به

 جاسوسی نيروھای غيبی و غيرغيبی امام زمان و - ھای خبری  ، مانند ديگر شبکه!جھل و جنابت و ترور اسالمی

 الخصوص نيروھای کردستان فع شان، به ن حکومتاوزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی، ھمواره عليه مخالف

  . اندازد ھا راه می ذب عليه آناست و خبرھا و تحليل و شايعات ک

حکومت و  ھای وابسته به ھا و شبکه در سی و ھشت سال گذشته، پشت سر ھر اقدام تروريستی خبر و تحليل رسانه

ی درونی ھا و با ھدف پاکساز اش اين بود که اين ترورھا در اثر اختالفات درونی احزاب و سازمان نيروھای امنيتی

خواھد   است که میئینما نوعی قدرت زيکی و تبليغی، بهف دوم حکومت اسالمی از ترورھای فھد. صورت گرفته است

البته يکی از وظايف . آن ھا ضربه بزنيم توانيم از درون به ھا داريم و می بگويد ما افراد نفوذی در درون اين تشکيالت

المللی،  زبان بين ھای فارسی ھا و احزاب سياسی، رسانه نفوذ در سازمانبرخی نيروھای ويژه امنيتی حکومت اسالمی، 

 چنين تأسيس ًھای فرھنگی و حتی در صورت امکان مستقيما ھای دموکراتيک و تشکل ھای اپوزيسيون، تشکل رسانه

  . است» اپوزيسيون«ھا اسم رنگارنگ با پوشش  ھای فرھنگی و پناھندگی با ده  تحت عنوان تشکلئینھادھا

***  

چنين ارسال  ام و ھم ھای آبی و قرمز برجسته کردهھا را با رنگھای ارسالی اين شبکه به اميل من که آن در زير اميل

خبر و تحليل جعلی و سرتاپا دروغ اقدام تروريستی حکومت اسالمی عليه حزب دموکرات کردستان در کردستان عراق 

  . است

  

Re :به بھرام رحمانی   

Inkorgen ×

13:49 (4 timmar sedan) 

ما از آب خوردن شما ھم خبر داريم اکثر نيروھاتون با خبرگزاری ھای ما ھمکاری دارن بدون اينکه بدونيد نزديک 

 ترين کسان به کميته مرکزی تون حرامزاده

 

   :نوشت  akam news  <com.gmail@95akamnews،  ۴:۴٨، ساعت .ش.  ھ١٣٩۵ ]جدی [ دی۵در  

مردک تو يه جيره خور وطن فروش ھستی عين تروريستھای دمکرات که ميان بين خودشون بمب گذاری ميکنن و به 

   کردن نظام ميندازن اما مردم اگاه ھستن

  :گذاری اخير در اردوگاه حزب دمکرات کردستان تحليلی پيرامون بمب

  گذاری اخير در اردوگاه گروھک تروريستی حزب دمکرات کردستان مشکوک است؟ چرا بمب

ھا و فعاليتھای خالد عزيزی ابراز  ًصراحتا نسبت به برنامه) حدک(ای از عناصر مرکزيت حزب دمکرات کردستان  عده

ًا اين موضوع باعث بروز مخالفت نموده و عنوان داشته اند، خالد عزيزی عامل جمھوری اسالمی می باشد و نھايت

 و کناره گيری از سمت خود می ءخالد عزيزی را ناچار به استعفا اختالفات شديد درون گروھی گرديده و اين افراد،

  .کنند

) ١٣٩٥]قوس[ آذرماه٣٠شنبه ٣(ھمانگونه که سايتھای خبری اعالم کردند، نيمه شب گذشته  : نادر کيانی- رجانيوز 

موسوم به حزب دمکرات کردستان شاخه خالد عزيزی بمب گذاری شد که در جريان اين اردوگاه گروھک تروريستی 
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بمب گذاری که به وسيله دو موتورسيکلت به وقوع پيوست، تعداد زيادی از فرماندھان و پيشمرگان حزب دمکرات 

  .کردستان کشته و زخمی شدند

 فرمانده و کادر اين گروه در جريان ٧ تا اين لحظه به گزارش رجانيوز منابع خبری در شمال عراق اعالم کرده اند که 

   .اين بمب گذاری کشته و تعداد زيادی نيز دچار سوختگی شديد شده و راھی بيمارستان کويسنجق کويه شده اند

علی قيطاسی از فرماندھان نظامی شناخته شده دمکرات که از اعضای دفتر سياسی اين گروه نيز بود از کشته شدگان 

   .است

چنين ارسالن عباس نيا اھل مھاباد، ساالر باقری اھل بوکان، وھاب ميرخضری اھل مھاباد، ناصر کريمی و عدنان ھم

   .عبدهللا از نيروھای آسايش نيز در شمار کشته شدگان قرار دارند

در محل ھا در دو موتورسيکلت پارک شده  بمب. اين بمب گذاری در پايان مراسم شب يلدای اين گروه به وقوع پيوست

   .جاسازی شده بودند که به فاصله زمانی بسيار اندک از يکديگر،يکی پس از ديگری منفجر شدند

ان اقليم کردستان عراق در اين مأمورکه اين بمب گذاری نيمه ھای شب اتفاق افتاد و ھنوز تحقيقات  اما با وجود آن

ستور رھبری اين گروه،اجساد کشته شدگان بالفاصله مل و مشکوک، به دأارتباط تازه شروع شده بود، در اقدامی قابل ت

  !و تنھا ساعتی پس از کشته شدن،به خاک سپرده می شوند

سرعت خاکسپاری کشته شدگان توجھات را به مشکوک بودن اين حادثه بيشتر جلب کرده و اين شائبه را به وجود آورده 

اف کشاندن تحقيقات مراجع ذيربط، گروه، تنھا ساعاتی گذاری، اقدامی درون گروھی بوده و با ھدف به انحر که اين بمب

   !پس از مرگ نيروھايش، آنھا را دفن می کند

 اجساد برای بررسی بيشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و پس از ءروال طبيعی در چنين حوادثی اين است که ابتدا

   .شود ت تحقيق، اجازه دفن صادر میأگزارش ھي

   نکته الزم و ضروری است؛در ھمين ارتباط ذکر چند 

ھا و فعاليتھای خالد عزيزی ابراز  ًصراحتا نسبت به برنامه) حدک(ای از عناصر مرکزيت حزب دمکرات کردستان  عده

ًمخالفت نموده و عنوان داشته اند، خالد عزيزی عامل جمھوری اسالمی می باشد و نھايتا اين موضوع باعث بروز 

 و کناره گيری از سمت خود می ءده و اين افراد،خالد عزيزی را ناچار به استعفااختالفات شديد درون گروھی گردي

   .کنند

يک . با توجه به وجود دو جناح و دسته در حزب دمکرات کردستان مدتھاست، اين گروه به دو دسته تقسيم شده است

 نظامی و مسلحانه موافق است، که دسته موافق با رويکرد فعاليتھای سياسی است و يک دسته نيز با رويکرد و فعاليتھای

زند و حزب دمکرات  در نتيجه اين دو دستگی جناح نظامی کار، قدرت را در دست گرفته و خالد عزيزی را کنار می

   .ھای نظامی و مسلحانه سوق می دھند را به سمت فعاليت) حدک(کردستان 

طراحی و پياده سازی می کنند، که مرحله اول آن، اين جناح برای تحقق اھداف و سياستھای خود، چند فاز و مرحله را 

ھای نظامی و مسلحانه در کردستان ايران بوده  کنار زدن خالد عزيزی و ھمچنين سياست ايجاد بھانه برای شروع فعاليت

گذاری مشکوک و انتصاب آن به جمھوری اسالمی ايران، بھانه و محملی مناسب،  رسد، انجام اين بمب که به نظر می

   . رويکرد کنونی و شروع فعاليتھای نظامی می باشدتغيير برای

مرحله دوم نيز وقوع انفجار و دفن سريع اجساد کشته شدگان است که با اين کار، موجبات انحراف مسير تحقيقات را به 

   .وجود خواھد آورد
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گذاری شائبات قابل   بمبدر خصوص اين. گذاری دارد ھا دليل بر ساختگی بودن اين بمب با اين تفاصيل ھمگی نشانه

که چگونه ممکن است با وجود تدابير شديد امنيتی و بازرسی ھای بسيار  ملی ديگری نيز وجود دارد، شائبه اول اينأت

شديدی که در مقابل درب اصلی اردوگاه وجود دارد، دو موتورسيکلت بمب گذاری شده به راحتی بتوانند وارد محوطه 

 در مقابل رھبران و فرماندھان حزب دمکرات، بمب ھا يکی پس از ديگری منفجر اصلی مراسم اين گروه شوند و

  شوند؟

ھا يک  گذاری ھای صورت گرفته در اين باره، اين شائبه قوت می گيرد که اين بمب که با تحليل و ارزيابی نتيجه اين

، حزب دمکرات کردستان تحت تسويه حساب درون گروھی از سوی دسته نظامی کار خالد عزيزی بوده تا به اين ترتيب

ھای نظامی و تروريستی سوق  ھای مسلحانه بود را به سمت و سوی فعاليت رھبری خالد عزيزی که موافق تعديل فعاليت

  .دھند

   ٣٤٤٤: کد مطلب ١٢٣٨: آمار بازديد

ر اين جمھوری اسالمی ايران نقشی د+بمب گذاری مشکوک در اردوگاه گروھک تروريستی حزب دمکرات کردستان

  بمب گذاری ھا ندارد

  آکام نيوز

      نسخه چاپی     ارسال به دوست

 )]قوس[١٣٩٥ آذرماه٣٠شنبه ٣(نيمه شب گذشته ھمانگونه که سايتھای خبری اعالم کردند،":نادر کيانی:"آکام نيوز

اردوگاه گروھک تروريستی موسوم به حزب دمکرات کردستان شاخه خالد عزيزی بمب گذاری شد که در جريان اين 

تعداد زيادی از فرماندھان و پيشمرگان حزب دمکرات  پيوسته بود،بمب گذاری که به وسيله دو موتورسيکلت به وقع 

  .کردستان کشته و زخمی شدند

   ١٩:١٨ساعت  ی د١چھارشنبه  ١٣٩۵

  

اردوگاه )١٣٩٥ آذرماه٣٠شنبه ٣(ھمانگونه که سايتھای خبری اعالم کردند،نيمه شب گذشته":نادر کيانی:"آکام نيوز

گروھک تروريستی موسوم به حزب دمکرات کردستان شاخه خالد عزيزی بمب گذاری شد که در جريان اين بمب 

ادی از فرماندھان و پيشمرگان حزب دمکرات کردستان گذاری که به وسيله دو موتورسيکلت به وقع پيوسته بود،تعداد زي

  .کشته و زخمی شدند
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 فرمانده و کادر اين گروه در جريان اين بمب گذاری کشته ٧منابع خبری در شمال عراق اعالم کرده اند که تا اين لحظه 

  .و تعداد زيادی نيز دچار سوختگی شديد شده و راھی بيمارستان کويسنجق کويه شده اند

يطاسی از فرماندھان نظامی شناخته شده دمکرات که از اعضای دفتر سياسی اين گروه نيز بود از کشته شدگان علی ق

  .است

  ھمچنين ارسالن عباس نيا اھل مھاباد

  ساالر باقری اھل بوکان

  وھاب ميرخضری اھل مھاباد

  ناصر کريمی

  .رندو عدنان عبدهللا از نيروھای آسايش نيز در شمار کشته شدگان قرار دا

  .اين بمب گذاری در پايان مراسم شب يلدای اين گروه به وقوع پيوست

بمب ھا در دو موتورسيکلت پارک شده در محل جاسازی شده بودند که به فاصله زمانی بسيار اندک از يکديگر،يکی 

  .پس از ديگری منفجر شدند

ان اقليم کردستان عراق در اين مأمورقيقات اتفاق افتاد و ھنوز تح نيمه ھای شب که اين بمب گذاری اما با وجود آن

مل و مشکوک،به دستور رھبری اين گروه،اجساد کشته شدگان بالفاصله و أدر اقدامی قابل ت ارتباط تازه شروع شده بود،

  !!تنھا ساعتی پس از کشته شدن،به خاک سپرده می شوند

شتر جلب کرده و اين شائبه را به وجود آورده سرعت خاکسپاری کشته شدگان توجھات را به مشکوک بودن اين حادثه بي

که اين بمب گذاری،اقدامی درون گروھی بوده و با ھدف به انحراف کشاندن تحقيقات مراجع ذيربط،گروه،تنھا ساعاتی 

  !پس از مرگ نيروھايش،آنھا را دفن می کند

ر به پزشکی قانونی منتقل شده و پس  اجساد برای بررسی بيشتءچرا که روال طبيعی در چنين حوادثی اين است که ابتدا

  .ت تحقيق،اجازه دفن صادر می شودأاز گزارش ھي

  در ھمين ارتباط ذکر چند نکته الزم و ضروری است؛

صراحتا نسبت به برنامه ھا و فعاليتھای خالد عزيزی ابراز )حدک(عده ای از عناصر مرکزيت حزب دمکرات کردستان

 اين موضوع باعث بروز ًجمھوری اسالمی می باشد و نھايتا د عزيزی عاملمخالفت نموده و عنوان داشته اند،خال

 و کناره گيری از سمت خود می ءخالد عزيزی را ناچار به استعفا اختالفات شديد درون گروھی گرديده و اين افراد،

  .کنند

  .قسيم شده استبا توجه به وجود دو جناح و دسته در حزب دمکرات کردستان مدتھاست،اين گروه به دو دسته ت

يک دسته موافق با رويکرد فعاليتھای سياسی است و يک دسته نيز با رويکرد و فعاليتھای نظامی و مسلحانه موافق می 

  .باشند

که در نتيجه اين دو دستگی و در نھايت،جناح نظامی کار،قدرت را در دست گرفته و خالد عزيزی را کنار می زنند و 

  .ه سمت فعاليتھای نظامی و مسلحانه سوق می دھندرا ب)حدک(حزب دمکرات کردستان

  .اين جناح برای تحقق اھداف و سياستھای خود،چند فاز و مرحله را طراحی و پياده سازی می کنند

که مرحله اول آن،کنار زدن خالد عزيزی و ھمچنين سياست ايجاد بھانه برای شروع فعاليتھای نظامی و مسلحانه در 

به نظر می رسد،انجام اين بمب گذاری مشکوک و انتصاب آن به جمھوری اسالمی ايران،بھانه کردستان ايران بوده که 

  . رويکرد کنونی و شروع فعاليتھای نظامی می باشدتغييرو محملی مناسب،برای 
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مرحله دوم نيز وقوع انفجار و دفن سريع اجساد کشته شدگان است که با اين کار،موجبات انحراف مسير تحقيقات را به 

  .وجود خواھد آورند

  .با اين تفاسير،،ھمگی نشانه ھا دليل بر ساختگی بودن اين بمب گذاری می باشد

  در خصوص اين بمب گذاری شائبات قابل تاملی ديگری نيز وجود دارد،

  يکی از اين شائبات اين است که؛

ابل درب اصلی اردوگاه وجود چگونه ممکن است با وجود تدابير شديد امنيتی و بازرسی ھای بسيار شديدی که در مق

دارد،دو موتورسيکلت بمب گذاری شده به راحتی بتوانند وارد محوطه اصلی مراسم اين گروه شوند و در مقابل رھبران 

  !!و فرماندھان حزب دمکرات،بمب ھا يکی پس از ديگری منفجر شوند؟؟

شائبه قوت می گيرد که اين بمب گذاری ھا يک که با تحليل و ارزيابی ھای صورت گرفته در اين ارتباط،اين  نتيجه اين

تسويه حساب درون گروھی از سوی دسته نظامی کار خالد عزيزی بوده تا به اين ترتيب،حزب دمکرات کردستان تحت 

رھبری خالد عزيزی که موافق تعديل فعاليتھای مسلحانه بود را به سمت و سوی فعاليتھای نظامی و تروريستی سوق 

  .دھند

  "خبرنگار حوزه بين الملل/نینادر کيا"

com.akamnews.www  

akamnews/me.telegram              آکام نيوز را در کانال خبری تلگرام نيز دنبال کنيد  

  

***  

   :نوشتBahram Rahmani  <com.gmail@rehmani.bahram،  ٩:٠٨، ساعت .ش.  ھ٩۵١٣ ]جدی[ دی٣در  

  

. ام  کردهءتان را افشا  از تروريسم نيروھای گمنام و با نام امام زمان و حکومتئیمن گوشه ھا.  چرا فحاشی می کنيدًاوال

ھای   من غير از بيان واقعيت سوم.  کنيدءتوانيد مرا نقد و يا رد و افشا ر عقل و وجدان و قلم داريد میدوم شما ھم اگ

مگر اين ترورھا و کشتارھا و ! ام سرکوبگری و آدمکشی و تروريستی حکومت اسالمی ايران، ھنوز کار ديگری نکرده

 ھر ساله نزديک به چھاردھه تاريخ حکومت جھل و ظلم ھا و استثمارھا کسب و کار ھر لحظه و ھر روزه و ھر ماھه و

  ؟!جنايت و ترور اسالمی نبوده است

ھای  ندازيد شايد آن موقع متوجه شويد که من و انسانکار بي نديد و کمی عقل تان را بهھايتان را بب حاال يک لحظه چشم

ھايش، ھمه و ھمه کالش  عوامل و جناحھا و  مانند من نه تنھا کالش عوضی نيستيم، بلکه کليه حکومت اسالمی و ارگان

  ! ھستندئیو عوضی و آدمکش و مافيا

ايد؟ اگر جسارت داريد مانند من علنی و مشخص و با اسم و رسم  به عالوه شما کی ھستيد که اين چنين برآشفته شده

  .حرف بزنيد

١٦:٢٥ ٢٣- ١٢- ٢٠١٦ +GMT٠١:٠٠ akam news <com.gmail@95akamnews:  

مردک حرامزاده گستاخی ھای زيادی بر عليه نيروھای امنيتی کشور انجام دادی خودفروش و مزدوری پيشته شياد 

  عوضی کالش

***  
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، ھای امنيتی حکومت اسالمی ايران  تحليلی ارگان- ھای به اصطالح خبری  بينيم که زبان و فرھنگ و لحن شبکه اوال می

کند با انتشار نوع   اين شبکه تالش می دوم. ھا و بازجويان حکومت اسالمی است ھا و لمپن ھمان زبان و فرھنگ الت

خاصی خبر و تحليل ساختگی و جعلی نشان دھد که اقدام تروريستی عليه اردوگاه حزب دموکرات، نه از سوی نيروھای 

ترين اطالع و آگاھی  اما کسی که کم. شان بوده است زمانیسا امنيتی حکومت اسالمی، بلکه نتيجه دعواھای درون 

 و ًدھد، بلکه انگشت اتھام خود را مستقيما ھا اھميتی نمی اين نوع خبرھا و تحليل سياسی و اجتماعی داشته باشد نه تنھا به

 !گيرد سوی حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی می محکم به

تر جريانات سياسی چپ  وھای امنيتی حکومت اسالمی بوده و به درستی بيشترور در اردوگاه حزب دموکرات، کار نير

 . محکوم کردًنيز آن را محکوم کرده و بايد اين ترور را شديدا

ويژه در اين دوره در شبکه ھای اطالعاتی و امنيتی آموزش  کشد بی ترديد نسلی که به  سال است آدم می٣٨حکومتی که 

ھا ھستند که مانند روبوت  ترين و پرروترين آدم ترين و در عين حال سمج عاطفه رين و بیت ترين و خشن رحم اند بی ديده

در واقع سانسور و شکنجه و اعدام .  نيازھايشانتأمينشناسند جز حفظ موقعيت خود و  کنند و دوست و دشمن نمی کار می

نزديک به چھار دھه گذشته بوده و ترور کسب و کار دايمی ھمه سران و مقامات و عوامل حکومت اسالمی در اين 

 .است

جا  ھا آشنا شويم در اين ھای حکومت اسالمی و نوع فعاليت آن ھای جاسوسان و تروريست گی تر با ويژ برای اين که بيش

  .کنيم چند نمونه اشاره می به

مجازی و امنيت فضای «سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت، وزارت اطالعات در رابطه با 

 کانال تلگرامی و حساب اينستاگرامی ٣٠٠گوی ناجا از برخورد با  زمان سخن ھم. دارد» ھای سنگينی پااليش آن برنامه

 .خبر داد

 -١٣٩٥ دی ۴گوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی، روز شنبه  حسين نقوی حسينی، سخن

سيون با حضور معاونان وزارت اطالعات و قائم مقام اين وزارتخانه خبر ، از تشکيل جلسه اين کمي٢٠١٦ دسامبر ٢۴

  ...تشکيل شده است» جھت بررسی بودجه و اعتبارات دستگاه امنيت«نقوی حسينی گفت، اين جلسه . داد

 و ھا گروه«چنين گفته است که اين وزارتخانه در رابطه با  ادعای نقوی حسينی، معاون امنيتی وزارت اطالعات ھم به

 .»دست آورده است ھای چشمگيری نيز تاکنون به ھای گسترده و دقيقی دارد و موفقيت برنامه«نيز » ھای انحرافی حلقه

چيست، » ھای انحرافی ھا و حلقه گروه«نقوی حسينی، البته توضيحی نداده که منظور معاون امنيتی وزارت اطالعات از 

جمھوری اسالمی ايران امروز در حدی است که تھديدات امنيتی را در اقتدار امنيتی «اما از قول او افزوده است که 

 .»کند خارج از مرزھا مديريت می

يکی از » امنيت فضای مجازی و نحوه حفظ امنيت و پااليش آن«که  چنين ضمن اشاره به اين حسين نقوی حسينی، ھم

ھای سنگينی دارد  زارت اطالعات برنامهدر اين زمينه و«: موضوعات بحث با معاونان وزارت اطالعات بوده، افزود

  .»شود و نيازمند حمايت است  و مادر میئیزيرا تھديدات اين بخش متوجه صنايع زيربنا

است در اظھارات سخنگوی کميسيون »  و مادرئیصنايع زيربنا«ماھيت تھديداتی نيز که در فضای مجازی متوجه 

نفوذ  « مسألهای، رھبر جمھوری اسالمی، بر  ھای مکرر علی خامنهتأکيداما با توجه به . ماند امنيت ملی ناروشن می

ھای  ھای دستگاه ی برنامه رسد که دامنه نظر می شود، به نام برده می» ھشدارھای راھبردی«عنوان  که از آن به» دشمن

 .اطالعاتی و امنيتی ايران بسيار فراگير باشد
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، در جلسه شورای اداری استان کردستان در ھمين ١٣٩٤ سال محمود علوی، وزير اطالعات حکومت اسالمی، آبان ماه

تر در معرض آسيب است، بايد مراقب باشيم و کسانی را که  در شرايط کنونی جامعه که کشور بيش«: رابطه گفته بود

 در کنار اين مھم بايد عناصر نفوذ و«: علوی افزوده بود. » کنيمئیکنند، شناسا در راستای اھداف دشمن حرکت می

ھای اقتصادی، اجتماعی و ھنری بخواھند به نظام در راستای منافع خود ضربه بزنند  منافذی را که در پوشش فعاليت

  .»بشناسيم

تواند بستری برای نفوذ   عرصه فضای مجازی می«که  وزير اطالعات دولت شيخ حسن روحانی، ضمن اشاره به اين

 که چه کسانی با حضور خود در کشور مسألهبه اين « امنيتی ايران مدعی شده بود که نھادھای اطالعاتی و» دشمن باشد

 .»باشند، اشراف کامل دارد دنبال فعاليت سالم اقتصادی، علمی و پژوھشی ھستند و چه کسانی دنبال اھداف ديگر می به

د به فاصله کوتاھی پس از تشکيل جلسه کميسيون امنيت ملی مجلس با حضور معاونان وزارت اطالعات، سعي

 کانال اينستاگرامی و ٣٠٠ و برخورد با ئیشناسا«، از )ناجا( گوی نيروی انتظامی جمھوری اسالمی المھدی، سخن منتظر

سرقت و اخاذی  اقدام به... يابی، صيغه و  ھای مدلينگ، ھمسريابی، دوست در حوزه"ی او  خبر داد که به گفته» تلگرامی

 درصد ٩٠ درصد از جرائم مربوط به اين حوزه است که باالی ٢۴«: ودگوی ناجا افز سخن.»از شھروندان کرده بودند

  .»شود آن کشف می

) فضای مجازی( دشمن از اين فضا«: منتظری، دادستان کل کشور، گفته بود اواسط ماه آذرماه گذشته نيز محمد جعفر

ت کشور و عليه ما يک جنگ نرم مقدسا نوعی شبيخون زده به دين و فرھنگ جامعه استفاده کرده و به زدن به برای ضربه

 ھزار شبکه ١۴ تا ١٣ھر ھفته » به ناچار« فتا پوليس منتظری،  گفته به. »راه انداخته است که بايد با آن مقابله کنيم

  .کند فيلتر می» شوند مرتکب جرم می«ای را که  رايانه

دادستان . عنوان کرده بود» ديده دارکتھاجم فرھنگی که دشمن ت«ھای افزايش جرايم سايبری را  منتظری، يکی از علت

فناوری خوبی است . استفاده از فضای مجازی از ضروريات زندگی در سطح جھان است«: چنين گفته بود کل کشور، ھم

انه اين فضا از طريق جرياناتی در خارج کشور متأسفھای مختلف از اين تکنيک استفاده کرد اما  توان در بخش و می

 .»ته تا به نظام جمھوری اسالمی ايران ضربه بزندمورد ھجمه قرار گرف

زمان  ھم.  مديران چندين کانال شبکه اجتماعی تلگرام در ايران خبر دادندئیھا از احضار و بازجو چندی پيش نيز رسانه

کننده، موظف ھستند برای   ھزار دنبال۵ھای تلگرامی با بيش از   حکومت اسالمی ايران اعالم کرد که کانالپوليس

  .فعاليت خود مجوز بگيرند

 ١٧و احضار »  نفر از گردانندگان يک شبکه مدلينگ۶دستگيری «سرپرست دادسرای مشھد نيز حدود سه ماه پيش از 

در » تصاوير مستھجن و مبتذل«انتشار  ، اين افراد اقدام بهمسؤولگفته اين مقام  به. نفر به دادگاه در اين رابطه خبر داد

ترويج «چنين  قاضی خدابخشی، ھم. بوده است» غيرقانونی و غيراخالقی«ھايشان  کردند و فعاليت ھای اجتماعی می شبکه

ھا با انتشار تصاوير مستھجن و  اين شبکه«: را از ديگر اتھامات اين افراد دانسته و گفته بود» سبک زندگی غربی

 تالش برای از بين بردن اصول و کردند و در ترويج فساد و بی بندوباری اقدام به ترويج سبک زندگی غربی می

 از سوی معاونت اطالعات سپاه در دستور کار ئیھای مذھبی جامعه بودند که پيگيری اين مورد با دستور قضا ارزش

 .»قرار گرفت

 مدير ١٧٠رسانی سپاه پاسداران استان فارس، از قول يک منبع آگاه امنيتی اعالم کرد که  چند ماه پيش نيز سايت اطالع

 .اند يا کانال اجتماعی و نيز تعدادی از کاربران فضای مجازی احضار و برخی ھم دستگير شدهگروه 
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. اند ھای اجتماعی ھم جزو افراد احضار يا دستگير شده بوده ھا و شبکه رسان اين گزارش، شماری از کاربران پيام بنا به

عنوان شده » رمانه و توھين به عقايد دينی مردمھای ضد امنيت اخالقی، چرخه مدلينگ مج حوزه«اتھام آنان فعاليت در 

 .اپ و اينستاگرام ذکر شده بود عرصه فعاليت افراد احضار يا دستگير شده نيز تلگرام، واتس. بود

" نفوذ" و امنيتی اعالم کردند که برای جلوگيری از فساد و مقابله با ئیھای قضا اواخر خرداد ماه سال جاری نيز مقام

 ٢٠ خرداد ٣١دادستان تھران، روز  آبادی،  عباس جعفری دولت. اند بر فضای مجازی را افزايش داده کنترولدشمنان، 

او . اند در تھران بازداشت شده» يافته عليه اخالق و عفت عمومی ھای جريان سازمان سرشبکه« نفر از ١٧ژوئن، گفت، 

 .اند داشته» ت مجرمانهفعالي«ھای اجتماعی  مدعی شد که متھمان از طريق فضای مجازی و شبکه

 ميليون گوشی موبايل ھوشمند در اختيار کاربران ايرانی قرار دارد که ۴٠ھا در حال حاضر بيش از  مطابق گزارش

  .کنند ھای خارجی استفاده می رسان ھای اجتماعی و پيام ھا از خدمات شبکه  ميليون آن٣٠کم  دست

ھای اجتماعی و  ھا ايرانی از شبکه اه، در حالی که ميليون آذر م١٧گزارش خبرگزاری مھر در روز  چنين به ھم

ميھن و افسران که  تر، ھمئيتو نما، فارس مانند تبيان، کلوب، فيس «ئیھا کنند، سرويس ھای خارجی استفاده می رسان پيام

 .»ھای بومی قرار دارند، ھر يک دارای چند ده ھزار کاربر ھستند ھای نخست پرطرفدارترين شبکه در رده

اگر تعداد کاربران ايرانی «: ابوالحسن فيروزآبادی، دبير شورای عالی فضای مجازی، به خبرگزاری مھر گفته بود

 تا ١٢ ميليون عضو ايرانی دارد و اينستاگرام نيز چيزی در حدود ١۴اپ ھم  شود، واتس  ميليون برآورد می٢۴تلگرام 

توجه به ميزان درخواست خود از سرويس، شبکه اجتماعی اين در اختيار مردم است که با .  ميليون عضو دارد١۴

 .»مورد عالقه خود را انتخاب کنند

ھای مجازی خارجی در ايران وجود دارد، استقبال کاربران   که برای استفاده از شبکهئیھا با وجود تھديدھا و محدوديت

ھا فعال   ارتباط با مخاطبان در اين شبکهن ارشد دولتی و حکومتی نيز برایمسؤوالای است که اغلب  گونه ھا به از آن

 .ھستند

 بر ئیتر نھادھای امنيتی و قضا ران در پيش بودن انتخابات رياست جمھوری را نيز از داليل تمرکز بيش برخی تحليلگ

 زيادی بر نتايج سه تأثيرھای اجتماعی  به باور کارشناسان و فعاالن فضای مجازی، شبکه. دانند ھای مجازی می شبکه

 .اند انتخابات اخير ايران داشته

اين رسانه وابسته به سپاه پاسداران با ھمکاری . نھادھای امنيتی است  ھای وابسته به خبرگزاری فارس، يکی از رسانه

ھای زندانيان   در مورد چھرهئینما  که دارند توليد اخبار کذب و سياهئیھا ھای امنيتی يکی از کار ويژه ديگر رسانه

  .است... سياسی و

 تأمينھای امنيتی چه کسانی ھستند؟ منابع  ھای امنيتی چيست؟ مديران رسانه اندازی رسانه اما ھدف و ماھيت از راه 

 ھا کجاست؟ کننده اين رسانه

کارل . کنند ھا برای پيشبرد مقاصد خود و حفظ دستگاه قدرت استفاده می ھای مستبد نيستند که از رسانه اين تنھا حکومت

پست را ترک کرد، طی تحقيق  که واشينگتن  در حيطه خدمات عمومی، پس از آن١٩٧٣ رنده جايزه پوليتزربرنشتاين ب

در ) ای آی سی( امريکانقش سازمان اطالعات مرکزی   در رولينگ استون منتشر شد، به١٩٧٧مفصلی که سال 

 .نگاران در دوران جنگ سرد پرداخت ھا و روزنامه کارگيری رسانه به

تر سازمان  ھای الکترونيک، کم رسانه يابی ساده و سريع شھروندان به ھای ارتباطی و دست آوری ا پيشرفت فنامروزه و ب

. ھا با توجه ريسک حيثيتی آن دنبال کند ھای قديمی را درنفوذ به رسانه امنيتی در کشورھای پيشرفته حاضر است روش

ھای اطالعاتی اياالت   اسناد مربوط به جاسوسی سازماندر سال گذشته ميالدی شاھد بوديم که تنھا يک مورد انتشار
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ھای مذکور را رقم  ھا عليه سازمان ترين جنجال ھا توسط ادوارد اسنودن، يکی از بزرگ متحده از شھروندان در رسانه

 .زد

گو   اند، مسوول و پاسخ اما که خود را در برابر افکار عمومی و حتی قوانينی که خود وضع کردهھای اقتدارگرا  حکومت

نھادھای امنيتی يا  ھای وابسته به  يا حمايت مالی از رسانهتأسيس چون ئیھا  از به کار بردن شيوهئیدانند، کماکان ابا نمی

جمھوری اسالمی يکی از اين .مت کار کنند، ندارندھا نيروھای وابسته به حکو  که در راس و بدنه آنئیھا رسانه

 .گمارد ھا می گذاری در حيطه رسانه نيروھای خود را به مديريت آن ھاست که دستگاه امنيتی آن با سرمايه حکومت

ھای سازمان بسيج و يکی   تشکيل شد، اين خبرگزاری که يکی از زير مجموعه٨١خبرگزاری فارس در بھمن ماه سال 

ای تحت حمايت سپاه پاسداران است، در اوايل به دليل نداشتن نيرو تخصصی در امر رسانه، مھدی فضائلی ھ از رسانه

مھدی فضائلی عضو شورای عمومی فرھنگی بود که يکی از نھادھای زير مجموعه . را به سمت مدير عامل برگزيد

  .بخش فرھنگی بيت رھبری است

ی فارس شود ھرچند روابط خانوادگی فضائلی ھم در رسيدن به مديريت ھمين واسطه توانست مديرعامل خبرگزار او به 

برادر فضائلی با نام احمد فضائلی که يکی از سرداران سپاه پاسداران است که در .  نبودتأثير خبرگزاری فارس بی

 .دوران جنگ ھمراه با غرضی و رحيم صفوی وظيفه واردات اسلحه از لبنان به ايران را داشتند

تری با حوزه   بيشئیيد اين نکته را در نظر داشت که مھدی فضائلی نسبت به ديگر مديران خبرگزاری فارس آشناالبته با

رسانی را بر عھده  تر نقش اطالع اندازی خبرگزاری فارس اين سايت بيش فرھنگ و رسانه داشت و در ابتدای راه

 . داشت اما ھنوز آشکار نبودئیداشت، و اگرچه سپاه در آن نفوذھا

ھای داخلی و خارجی شد،  يکی از منابع خبری معتبر برای رسانه  تبديل بهئیھای ابتدا خبرگزاری فارس در ھمان سال

 . در انتخابات رياست جمھوری ھشتم آشکار شد٨۴اماچھره امنيتی فارس و جھت گيری آن ابتدا در سال 

اين . نژاد کرد  سوی ديگر تبليغ چھره احمدیسايت فارس در آن روزھا شروع به تخريب چھره ھاشمی رفسنجانی و از

وظيفه را ھم محمد پارياب دبير سرويس سياسی خبرگزاری فارس و يکی از اعضای سابق نشريه صبح صادق وابسته 

 .به ارگان سپاه پاسداران بر عھده داشت

 طی حکمی از سوی ٨۴ دی ماه ١۴وی به دليل خوش خدمتی ھايش بعد از انتخابات رياست جمھوری ھشتم، در تاريخ 

 .رسانی دولت منصوب شد گو و دبير شورای اطالع عنوان معاون سخن نژاد، به گوی دولت احمدی غالمحسين الھام، سخن

 ماھيت امنيتی خبرگزاری فارس و وابستگی آن به سپاه کامل محرز شد و اخبار و مطالب ،١٣٨۴بعد از انتخابات سال  

 با انتصاب يک چھره نظامی و امنيتی به عنوان مدير عامل ٨٧ا در سال ام. منتشر شده کامال جھت دار شدند

ای در حوزه فرھنگ و رسانه نداشت، مھدی فضائلی از خبرگزاری فارس رفت و  خبرگزاری فارس که ھيچ سررشته

گاران ن عنوان مديرعامل انتشارات سروش منصوب شد؛ البته فضائلی به عنوان دبير کل انجمن روزنامه  به٨٩در سال 

 . فعاليت می کرد٨٩ تا ٨٧ھای  مسلمان نيز در سال

به اين ترتيب حميدرضا مقدم فر از سرداران سپاه پاسداران که با نام مستعار حاج حميد ناصری در سپاه قدس فعاليت 

با ورود مقدم فر به خبرگزاری فارس، اين خبرگزاری . می کرد به عنوان مديرعامل خبرگزاری فارس منصوب شد

اندازی شد، که اخبار را  در اين خبرگزاری راه» اخبار ويژه«تری به خود گرفت و بعد از آن بخشی با نام  ه امنيتیچھر

 .فروخت ھای مختلف می رسانه به

عنوان زير مجموعه خبرگزاری فارس به تمام مساجد برای جذب  اندازی خبرگزاری توانا به در ھمين اثنا مقدم فر با راه

د و آنان را آموزش داد و بعد از تصفيه گسترده خبرگزاری فارس، اين نيروھای آموزش ديده وارد نيرو فراخوان دا
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تمامی نيروھای جديد توسط عباس درويش توانگر، سردبير خبرگزاری . مجموعه فارس و جايگزين نيروھای قبلی شدند

ھا بايد از فيلتر توانگر عبور  اصل آن در .کردند شدند و سپس اجازه ورود به خبرگزاری را پيدا می فارس گزينش می

 . کردند تا مجوز حضور در خبرگزاری فارس را بگيرند می

که از سوی سپاه پاسداران جھت  ريزی مشخصی انتخاب مدير عامل جديد خبرگزاری فارس کامال ھدفمند بود و با برنامه

اولين سايتی که خبر پيروزی احمدی . د صورت گرفته بو٨٨مديريت اخبار در انتخابات رياست جمھوری نھم در سال 

که ھنوز بسياری از حوزه ھای رای گيری   ميليون رای را منتشر کرد خبرگزاری فارس بود، آن ھم در حالی٢۴نژاد با 

 .داير بودند و شمارش آرا آغاز نشده بود

ان بازگشت و با يک درجه يت حميدرضا مقدم، وی بار ديگر به سپاه پاسدارمأمور و پايان ٨٨بعد از انتخابات سال 

 .عنوان معاون فرھنگی و اجتماعی سپاه پاسداران مشغول به کار شد ارتقاء سرتيپ تمام شد و به

سيدنظام . بعد از حميد رضا مقدم، سردبير روزنامه جوان سيد نظام موسوی به عنوان مدير عامل فارس منصوب شد

 دانشگاه تھران آغاز کرده و از ئیرا از بسيج دانشجوموسوی يکی از نيروھای تئوريک بسيج است که فعاليتش 

 .رود شمار می نيروھای نزديک به عليرضا زاکانی، از نمايندگان تندروی مجلس شورای اسالمی، به

 دانشگاه تھران آغاز کرد، ئیسيد نظام موسوی که ھمکاری خود را با عليرضا زاکانی در زمان رياست بسيج دانشجو

اما به دليل اينکه بسياری از .  را بر عھده داشتئیھای بسيج دانشجو وظيفه تھيه بيانيه) ١٣٨٠-١٣٧۵(در بين سال ھای 

نيروھای خبرگزاری نزديک به عباس درويش توانگر بودند و در اصل او مديرعامل در سايه خبرگزاری فارس بود، 

 از ٩١باس درويش توانگر در سال اختالفات شديدی با سيد نظام موسوی پيدا کرد و ھمين موضوعات باعث شد که ع

 .فارس خارج شود

حميدرضا مقدم بعد از خارج شدن از فارس، در زمانی که معاون فرھنگی و اجتماعی سپاه پاسداران بود، اقدام به  

ھای قالب بر اين خبرگزاری  ديدگاه. اندازی خبرگزاری تسنيم، ديگر رسانه امنيتی و وابسته به سپاه پاسداران کرد راه

بعد از جدا شدن عباس درويش توانگر از خبرگزاری . فرد در فارس بود ھای تيم سابق مقدم امال امنيتی و ھمان ديدگاهک

 .فارس به دليل روابط نزديک وی با حميد رضا مقدم، توانگر به عنوان سردبير خبرگزاری تسنيم منصوب شد

گر عبور کرده بودند به عنوان خبرنگار در خبرگزاری تمام نيروھای تحريريه فارس ھم که ھمگی از فيلتر درويش توان

 خواسته ھای مديران خود که سرداران سپاه تأميناين خبرگزاری ھم در راستای . تسنيم فعاليت خود را آغاز کردند

دليل شکايت دولت از وی چند ساعت را  نژاد به پاسداران ھستند حرکت می کند؛ عباس درويش توانگر در دوره احمدی

 .ازداشت گذرانددر ب

کند در انتخابات دھم رياست جمھوری اولين خبر رد  خبرگزاری تسنيم که به موازات خبرگزاری فارس فعاليت می

 . را منتشر کردئیصالحيت ھاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشا

رزمندگان «ی با نام ا همؤسس زير نظر ٧٨روزنامه جوان، ديگر رسانه امنيتی زير نظر سازمان بسيج است که از سال  

 اين ،٨٧در سال . ات وابسته به سپاه پاسداران استمؤسسکند که کارھای فرھنگی انجام می داده و از  فعاليت می» اسالم

روزنامه جوان، تنھا نھاد باقی مانده از سازمان،  ھای مجھز است به ه منحل شد و چاپخانه آن که يکی از چاپخانهمؤسس

 .رسيد

 تأمينھای خود را توسط ھمين چاپخانه  کند و ھزينه مشکالت و ھزينه چاپی برخورد نمی ن روزنامه بهھمين دليل، اي به

روزنامه   با آمدن سيد نظام موسوی به٨٧اما در سال . شود ھای دولتی نيز شامل اين روزنامه می کند؛ البته کمک می

 کردند و روزنامه جوان در آن تغيير تحريريه ، کليه کادر مالی، بازرگانی و بخشی ازمسؤولعنوان مدير جوان، به
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ترين  منابع سپاه و بسيج يکی از پرخواننده خاطر وابستگی نظام موسوی به  به٨٨خصوص در سال  ھا، به سال

 .ھای کشور شد روزنامه

ی قرار اما منابع اطالعاتی روزنامه با ھيچ يک از خبرنگاران در تماس نبودند و اخبار تنھا در اختيار نظام موسو

 رفتن سيدنظام موسوی به خبرگزاری فارس، محمد ودودحيدری، از نيروھای تئوريک  با. شد گرفت و منتشر می می

بسيج و سپاه پاسداران که قائم مقام وقت نھاد نمايندگی واليت فقيه در دانشگاه و داماد سردار عبدهللا عراقی جانشين 

 .ايگزين نظام موسوی شدفرمانده نيروھای زمينی سپاه پاسداران بود، ج

واسطه روابط  ای نداشت و مدرک دکترای عمومی داشت، صرفا به گونه سابقه رسانه محمد ودودحيدری که ھيچ

در سال ھای مديريت ودودحيدری روزنامه جوان با کاھش شديد مخاطب روبرو . يتی شدمسؤولدار چنين  خانوادگی عھده

 . بود رسيد و رفتئیود که رياست بسيج دانشجو او به خواسته خ٩٢که در سال  بود تا اين

 و استاد دانشگاه عالمه که دکترای علوم سياسی داشت به عنوان مدير ئیبعد از او عبدهللا گنجی قائم مقام بسيج دانشجو

 را در سيستم تغييرترين  ھای امنيتی است که بيش روزنامه جوان يکی از رسانه.  روزنامه جوان منصوب شدمسؤول

 .تی داشته استمديري

  

 ھای امنيتی منابع مالی رسانه

براساس قانون برنامه چھارم توسعه بايستی ھر  .بودجه خود را از سازمان بسيج دريافت می کند خبرگزاری فارس

ميليارد تومان و  ١٧٣، ١٣٨۴ ميليارد تومان برای بسيج در نظر گرفته شود که در سال اول برنامه يعنی سال ۴٠٠ سال

گفته فرمانده بسيج و نشريه صبح صادق ارگان  به .است ميليارد تومان در نظر گرفته شده ١٧٣ نيز مجددا ٨۵ در سال

 .افزايش پيدا کرده است درصد ٢٠٠، ١٣٨٧ دفتر سياسی سپاه بودجه اين نھاد در سال

 در سال .است رفته شده ميليارد تومان نيز برای کمک به بسيجيان بيکار در نظر گ ۵٠صورت جداگانه از اين بودجه،  به

س جمھوری، بودجه ئيريزی و نظارت راھبردی ر ھم بر اساس اعالم نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ١٣٨٨

 .ميليون تومان افزايش يافت ٢٣٨ ميليارد و ۴۵ بسيج

 رديف بودجه کند اما به دليل اينکه بودجه خود را از معاونت فرھنگی سپاه پاسداران دريافت می خبرگزاری تسنيم،

 .نھادھای زير مجموعه سپاه پاسداران محرمانه است اين امر تاکنون مشخص نشده است

 تخمين زده شده است و دالر ميليارد ١٢ھای اقتصادی در ھر سال حدود  بودجه کل سپاه پاسداران از طريق فعاليت 

کننده  تأمينز بودجه سازمان بسيج است که مقايسه آن با بودجه سازمان بسيج نشان می دھد که اين رقم بسيار بيشتر ا

 .مالی خبرگزاری فارس است

که سپاه پاسداران، سازمان بسيج و ديگر نھادھای نظامی و امنيتی که تحت  توان نتيجه گرفت با توجه به اين در کل می

وسط نھادھای زير ھا ھمگی، چه از نظر مديريتی و مالی ت ای ھستند، اين رسانه نظر فرماندھی کل قوا يعنی خامنه

گيرد اجازه انتشار ھر نوع  ھا صورت می  که از آنئیھا حمايت شوند و با توجه به  میتأمين» بيت رھبری«مجموعه 

ھای امنيتی در اصل ابزاری برای اين نھادھا ھستند تا اگر بخواھند شخص، گروه، حزب يا  اين رسانه. مطلبی را دارند

 .کنند جامعه القاء می ھا به شان را توسط اين رسانه ھا استفاده و تفکرات د از آنای را تخريب کنند يا برچينن رسانه

ظرفيت غنی وزارت اطالعات در برخورداری از نيروھا و « بر تأکيدای، رھبر حکومت اسالمی ايران، با  خامنه

چون گذشته،  را ھمنسل جديد وزارت اطالعات «: مديران اين وزارتخانه گفت ، خطاب به»جوانان مؤمن و انقالبی

 .»ارزشی و انقالبی، رشد و ارتقا دھيد
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وزارتخانه   با محمود علوی وزير اطالعات ايران و معاونان و مديران اين  مرداد، در ديدار١٩شنبه  ای روز سه خامنه

: زوداو اف. »طور کامل در وزارت اطالعات حفظ شود ھای انقالب اسالمی بايد به گيری مبانی و جھت«:  کردتأکيد

 .»پذير شود وجه نبايد آسيب ھيچ  سخت نظام است و به وزارت اطالعات، پوسته«

 سال از تشکيل اين ٣٢حدود مالحظات خامنه ای در مورد نسل جديد وزارت اطالعات در حالی عنوان شده که با گذشته 

ده اند و در سال ھای اخير، نحوه وزارتخانه، بسياری از نيروھای قديمی آن در آستانه بازنشستگی ھستند يا بازنشسته ش

 .ھای مطرح در ارتباط با اين وزارتخانه بوده است جايگزينی نيروھای قديمی، يکی از چالش

تصويب رسيد که به وزارت اطالعات   قانونی در مجلس ايران به،١٣٩٠در ارتباط با ھمين چالش، در خرداد سال 

کار   سال نرسيده مجددا به۶۵ھا به  مادگی خدمت دارند و سن آناجازه می داد بازنشستگان اين وزارتخانه را که آ

شوند، ھرچند در شرايط خاص، امکان ادامه   سال سابقه کار بازنشسته می٣٠کارکنان وزارت اطالعات با . بگيرند

 . سال را ھم خواھند داشت٣۵فعاليت تا 

ايجاد خط فاصل با «ت اطالعات، بر اھميت ای، در بخش ديگری از اظھارات امروز خود در جمع مديران وزار خامنه

انگاری  گونه مسامحه و سھل  جای ھيچمسألهاين « کرده و گفته است که تأکيد» امريکارأس جريان استکبار يعنی 

 .»ندارد

مھم دانسته و » برخورد و پيشگيری از مفاسد اقتصادی«و » تحقق اقتصاد مقاومتی«وی نقش اين وزارتخانه را در 

زدن به نظام اسالمی  تواند پايگاھی برای کمين دشمن و ضربه وزارت اطالعات در ھر بخشی که می«: افزوده است

 .»قرار بگيرد، بايد حضور داشته باشد و آن بخش را حوزه کاری خود بداند

ين پذيرد و خبر کوتاھی از ا حضور می طور معمول، ھر سال مجموعه مديران ارشد وزارت اطالعات را به ای به خامنه

  .شود ای می ديدار رسانه

  

 گرفته مديران سر پشت از معموال اطالعات وزارت مديران با ای خامنه ساالنه ديدارھای از شده منتشر ھای عکس

 .نباشد رويت قابل ھا آن ساير چھره وزير، شخص قيافه جز تا شود می

***  

ھای سياسی،  يگير و مداوم برای نفوذ در سازمانبدين ترتيب، نيروھای امنيتی حکومت اسالمی ايران، عالوه بر تالش پ

 تحليلی باز - ھای خبر  ھای مختلف شبکه چنين با نام ھای سياسی اپوزيسيون، ھم ھا و شبکه اجتماعی، نھادھا، رسانه

کنند و حتی گاھی از نيروھای اپوزيسيون درخواست می کنند که مطالب خود را به اين شبکه بفرستند تا از اين  می

  .آوری کنند نيز اطالعات ضروری خود را جمعطريق 
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تر  کنند بيش خود جلب  پوشانند تا نظر و اعتماد شما را به ھا، برخی مواقع چھره و اھداف واقعی خود را می اين شبکه

کنند اين در  اوقات خود را از نيروھای طرفدار اين و يا آن سازمان اپوزيسيون و مخالف حکومت اسالمی معرفی می

فعاليت ھستند و ھرگز خود را معرفی  ھای امنيتی و اطالعاتی مشغول به جور افراد در سازمان ست که اينحالی ا

 ...گذارند و  جا نمی کنند و يا گاھی اثری يا نشانی از خود به نمی

ع ای طوالنی در تاريخ جوام ين اطالعاتی و امنيتی است سابقهمأمورای  ھای پايه که يکی از آموزش» جنگ روانی«

گيرد؛ با اين حال، حدود پس   اين نوع جنگ از ارتباط چھره به چھره تا اجتماعات بزرگ و کوچک را در بر می.دارد

 واژگان سياسی راه يافت و معناھای   و اروپا وامريکامحافل علمی  از جنگ دوم جھانی بود که اين اصطالح به

 .گوناگونی از آن تعبير و تفسير شد

ھا  تر، معموال از شيوه تر و قوی گذاری بيشتأثيرمدت يا درازمدت باشد اما جھت  کن است کوتاهعمليات جنگ روانی مم

ھا نشان  تحقيقات و بررسی. شوند شود، متوسل می ھای جنگ روانی گفته می ھا تکنيک آن ھای خاصی که به و تکنيک

 . مورد نيز برسد  ١٠٠بيش از  ھای جنگ روانی، شايد به اند که تکنيک داده

بخش يا بعضی عناوين منفی  خواه، نجات کارگيری بعضی عناوين مثبت مانند دمکرات، آزادی گويند که به کارشناسان می

ای متفاوت سوق دھد و نوع برداشت ما را نسبت به يک فرد و  ممکن است ما را به نتيجه...  و مانند تروريست، متحجر

  .يا مفھوم خاص متاثرسازد

آورد که ھمواره از عبارت تئودور کافمن بھره   ھيتلری را مثال میالمان داخلی تبليغاتی جوزف گوبلز، مدير نظام

.  ھستندالمانکرد که متفقين در پی نابودی  و گوبلز از اين طريق ادعا می»  بايد نابود شودالمان«گرفت که گفته بود  می

او توانست با . کرد حل ارائه می عنوان راه ی را بهتھديد کمونيسم، ھمواره پيوستن به حزب ناز آدولف ھيتلر در اشاره به

 .طلبانه خود دست پيدا کند ساختن حزب نازی، تا حدی به اھداف توسعه ھا و منسجم کردن تھديد يھوديان و کمونيست علم

يام بنابراين فرستنده پ. راند داخل می ھای پياپی چکش است که سرانجام ميخ را به عبارت ديگر، تکرار مثل ضربه به

بھترين وجه، تمرکز   به لئونارد دوب. اميدوار است که اين شکل از ضربه زدن مداوم، باعث دريافت نکات پيام شود

اند که ظاھرا  ھا مشاھده کرده  آن.انديشند بسياری از مردم درباره تبليغ می«روی تکنيک تکرار را توصيف کرده است؛ 

البته تکرار در حقيقت مھم است اما نبايد در اين اھميت مبالغه کرد . جام دھدای ان ھای روانشناسانه تواند معجزه تکرار می

 .»يا درباره آن به خطا رفت

طرفی خود به مخاطبان و در نتيجه جلب  ھا، برای القای بی ھای خبری و يا افراد نفوذی در اين رسانه بسياری از رسانه

ھای مخالفان به اشکال  در اين تاکتيک، سخنان و ديدگاه. کنند طرفی استفاده می اعتماد آنان، از تاکتيک تظاھر به بی

تری در  طرف، اعتبار بيش دليل اتخاذ يک موضع بی رسانه به. شود مختلف نظير گزارش، مصاحبه و خبر منعکس می

 .کند ميان مخاطبان خود کسب می

 شھادت داد امريکاتی، در برابر کنگره  ساله کوي١٥زمانی که يک دختر «: نويسد او می. کند تافلر مثالی را مطرح می

کردند، دل  داری نوزادان را به عراق منتقل می ھای نگه کشتند و دستگاه که سربازان عراقی در کويت، نوزادان را می

که به جھانيان گفته نشد که وی دختر سفير کويت در واشنگتن و عضو خانواده  خيلی از مردم جھان به درد آمد؛ درحالی

 .» شده است سازی ست و شھادت او کامال صحنهسلطنتی ا

ھای حکومت  ای که تروريست در زمانه. ھای جديد، ترور فيزيکی جای خود را به ترور شخصيت داده است در شيوه

کنند از طريق  توانند فردی را ترور فيزيکی کرد يا نبايد افراد مورد ترور فيزيکی قرار گيرند، سعی می اسالمی نمی
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ھای مطرح و مؤثر در جناح مقابل را به زير  اتی جنگ روانی و با استفاده از وسايل ارتباط جمعی شخصيتعوامل تبليغ

 . نقاط ضعف، آنان را ترور شخصيت کنندئینما بين کشيده و با بزرگ ذره

 اين عوامل. ھاست کشيدن نقاط ضعف و حرکات نادرست آن تصوير ھای سياسی و مھم از طريق به ھدف، ترور شخصيت

 .منزلتی و تخريب چھره شوند نفوذ نزد مخاطبان، دچار بی شوند فعالين ذی باعث می

کردن  کنند، عمدتا برای مرعوب طور فراوان از آن استفاده می ھا به تاکتيک قديمی دروغ که ھنوز ھم برخی رسانه

وجه  ه پيامی را که به ھيچگيرد؛ بدين معنی ک کردن افکار عمومی مورد استفاده قرار می حريف يا حتی برای مرعوب

: گويد گوبلز می. ترين استفاده اين تاکتيک، در زمان ھيتلر و توسط گوبلز بوده است معروف. کنند واقعيت ندارد، بيان می

 .تر است تر باشد، باور آن برای مردم راحت دروغ ھر چه بزرگ

شايعه انتقال شفاھی پيامی است که برای . نباشدپذير  شود که زمينه دسترسی به اخبار موثق امکان  مطرح میئیشايعه جا

مطالب کلی شايعه بايد حول محورھای اساسی و . شود  در روحيه آنان ايجاد میتأثيرچنين  برانگيختن باور مخاطبان و ھم

، در بھترين شيوه برای القای پيام مورد نظر فرستنده پيام«.  داردئیھا حساسيت باال باشد که مخاطب نسبت به آن مھمی 

کنند با مشکالت قانونی  پذير نيست يا در مواقعی که فکر می طور شفاف و روشن امکان  که پخش پيام بهئیھا زمان

 . استئیگو شوند، استفاده از کنايه و اشاره و تفرقه اندازی و دروغ رو می روبه

ھا يا مدارک  به کسب اطالعات، نقشه، اقدام  شود که با عناوين غيرواقعی و تقلب عمل شخصی گفته می نھايتا جاسوسی به

ين حکومت مدنظر و مخالفين آن مأمورو اسناد مخفی و محرمانه کرده و اسرار نظامی، اقتصادی و سياسی را تسليم 

 . حکومت کند

استخدام يک  آوری کرده و به فردی است که از منبع يا منابع، اطالعات را جمع: ھای متفاوت دارند جاسوسان نقش

 ممکن است تعداد عوامل زياد باشند که در سلسله مراتب .عاتی درآمده ولی عضو رسمی آن سرويس نيستسرويس اطال

 از عاملين ممکن است .شوند تر در نظر گرفته می نئيعنوان سر عامل رده پا ھا به يکديگر قرار داشته و رده باالی آن

 فريب، نشان،   مانند نفوذی،ئیھا پسوندھا  عاملئیانوع کار بسته به. آوری اطالعات استفاده نشود صرفا در جھت جمع

 .شود به عامل اضافه می... مشاور و

نظر آيد و متناسب با  شود که کامال عادی و موجه به  شکل داده و تحت شرايطی انجام میتغييرنحوی  فعاليت جاسوسی به

دھد  فرد جاسوس و نفوذی اجازه می  که بهای ريزی شده عبارت ديگر اقدامات طرح کننده باشد؛ به محيط طبيعی استفاده

  .طور آشکار انجام دھد بدون برانگيختن شک و گمان انجام دھد تواند به عملی را که نمی

طلبی  اما برخی ديگر، مکتيبی و ايدئولوژيک نيستند و صرفا برای پول و مقام و جاه. ھا مکتبی ھستند برخی جاسوس

گرچه اطمينان به جاسوسان حريص، ھمواره از سوی . ر سازمان جاسوسی استپول ابزار سودمند ھ . کنند جاسوسی می

 .گيرد ھا قرار گرفته و می عنوان انگيزه مستقل و مکمل، مورد استفاده سرويس ھا مورد ترديد است ولی پول به سرويس

 .گيرند گيری از نقاط ضعف عامل در جھت اجبارش برای انجام فعاليت جاسوسی بھره می يا بھره

   سياسی ھا و احزاب   سازمان  شناخت  سياسی  جاسوسی  جاسوسی؛ ھدف وجودی،  ماھيت ھا براساس  بندی ر يکی از دستهد

 نھادھا و ايجاد  گونه ھا و روابط اين  آن ھا، مبانی  آن  کادرھا و رھبرانئی موثر در کشور و خارج کشور شناسا و نيروھای

 . ھا و توطئه است  آن  بين تفرقه

ھای اجتماعی،  شبکه. ھای جاسوسی ھستند تر نيز از ديگر مسيرئيبوک و تو ھای اجتماعی نظير فيس چنين شبکه ھم

يک بستر مناسب برای ترتيب و اجرای حمالت اينترنتی، سرقت اطالعات محرمانه و ارزشمند  داليل بسيار، به به

ھای  ھای مخرب و اجرای کالھبرداری ترنت، لينکھای اين ای، ويروس ھای رايانه کاربران، انتشار و اشتراک آلودگی
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اجتماعی، ھر کاری که الزم  گويند برای افزايش امنيت اين شبکه بوک می ن فيسمسؤوالھر چند . اند آنالين تبديل شده

سياری از انديشند اما ب ھای حفاظتی اين شبکه مھم می ھای جديد برای افزايش قابليت راه اند و ھمواره به بوده را انجام داده

شيوه عمل . بين نيستند ھای اجتماعی خوش وسيله شبکه سطح اقدامات و تدابير امنيتی اتخاذ شده به کارشناسان امنيتی به

 ئیشناسا ھا از طريق تخليه اطالعات سرقت شده، به گونه است که آن ھای اطالعاتی نيز در اين خصوص، به اين سرويس

. کنند وگو می جنگ، با اين افراد گفت  نظير اقدامات بشردوستانه و ضدئیھا  بھانهعوامل مستعد جاسوسی پرداخته و يا به

آوری اطالعات مورد نياز خود و جاسوسی عليه  سپس با استفاده از نقاط ضعف فردی آنان، در راستای جمع

  .گيرند کشورھايشان بھره می

گيری  کاری و يا ضعف و کناره ه کمدر عين حال ھنگامی که وزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی، متوج

برای مثال، اعالم خودکشی سعيد امامی در حالی صورت گرفت که او پس . کنند شود او را شديدا تنبيه می جاسوسی می

ای مشکوک بر اثر  گونه از مسموميت به بيمارستان منتقل شده و بھبود يافته بود، ولی چھار روز پس از انتقال، به

نژاد،  ھای نزديک به دولت محمود احمدی مطابق اظھارات ھمسر سعيد امامی در سايت. يا رفته بوداز دن» ايست قلبی«

 تعدادی از ١٣۶٩ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال  هللا خامنه س جمھور پيشين ايران منتشر شد، آيتئير

 .اش را در جريان سفری دو ماھه به لندن به او سپرده بود اعضای خانواده

با وجود ھمه اين سوابق، پس از اعالم خبر خودکشی سعيد امامی، نخستين ادعاھای بازجويان او در محافل سربسته، به 

 سال پيش رفتار ١١مثال اين ادعای دروغ که او از . سعيد امامی در مورد زندگی شخصيش مرتبط بودند» اعترافات«

 .داردجنسی خاصی داشته که در حکومت اسالمی مجازات اعدام 

 که سر سعيد امامی و زنش آوردند خود او در زمامداريش در وازرات اطالعات بر سر ھزاران ھزار ئیترديد بال بی

جاسوسان  ويژه برای خرده تواند درس عبرتی برای ھمه جاسوسان به انسان آورده بود بنابراين داستانی سعيد امامی می

 کرده، در خصومت و دشمنی با فعالين سياسی و فرھنگی اطالعات بضاعت و راه گم حتی گاھی برخی افراد بی! باشد

ھای و  ھا و کنسولگری ھا سرکوب و ترور از جمله سفارتخانه ھا را بدون جيره و مواجب با يک تلفن در اختيار ارگان آن

ور مساجد و مراکز به اصطالح فرھنگی حکومت اسالمی در خارج کشور که اساسا مراکز جاسوسی و تھديد و تر

 .ھستند

ه و از باکو تا تايلند، از ارپا تا ين و سوريخارج از كشور از عراق تا لبنان و فلسط ست بهيصدور جاسوس و ترور

اى  نى و رفسنجانى و خامنهيھاى بعد از جنگ ھشت ساله ايران و عراق است كه با ھماھنگى خم از ارمغان...  وامريکا

افت كه در حال حاضر ياى ادامه  ر تروريسم، بعدھا توسط خامنهصورت گرفته است و ھمان سياست ترور و صدو

ه؛ عراق، يمن يھاى داخلى افغانستان، سور ن براى جنگيھاى سبك و سنگ روى نظامى تا سالحيھاى ھنگفتى از ن هيسرما

 است حقوق ھا پيش مطرح شده شود و سال ھاى عراق می ستيى كه به تروريھا ك قلم از كمكيشود، فقط  فرستاده مى... و

حدود ( .كنند ت میيستى حکومت در عراق فعالي ھزار نفر از افرادى است كه براى كارھاى ترور٣٢و دستمزد بيش از 

هللا  ھای جنگ داخلی سوريه، حزب به اين رقم ھزينه) کند  عراق ھزينه می ھای  ماھانه برای تروريستدالرارد يلي م٢

  .کشد ز اضافه کنيد سر به فلک میرا ني... لبنان، حماس، يمن، افغانستان و

عنوان يک حکومت ترور و وحشت و اعدام و سنگسار و دشمن آزادی بيان و  در ھر صورت حکومت اسالمی ايران، به

رو ھر جريانی و فردی چه مستقيم  انديشه و تشکل مستقل در افکار عمومی مردم ايران و جھان معروف شده است از اين

  . گردد کومت نزديک شود بالفاصله رسوا میو چه غيرمستقيم به اين ح
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 يک جامعه نوين آزاد ئی که در جھت سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت اسالمی با ھدف برپائیعالوه آن نيروھا به

ترين ھراسی از اين حکومت سنگسار و اعدام و ترور  کنند ھرگز کم و برابر و عادالنه و انسانی در ايران مبارزه می

  !مايع و دست چندم آن ھای جاسوسی بی تھديدات افراد و شبکه چه برسد بهندارند تا 

ديده و استثمارشده به  ترديد دير يا زود اين حکومت جانی با قدرت و مبارزه و ھمبستگی ھمه نيروھای آزاده و ستم بی

 است که ماسک از آن موقع. ھمان گورستانی فرستاده خواھد شد که سی و ھشت سال پيش حکومت پھلوی را فرستادند

  !  بر تاريکی پيروز گرددئیھای حکومت اسالمی برافتد و روشنا سياست چھره افراد آلوده به

  .برم گردد به پايان می  عاشقانه که به دوران انقالب مشروطيت برمی- اين مطلب را با ترانه سرودی سياسی 

  

  سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی 

  ترسانی ا ز سر بريده می ما ر-سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی 

  رقصيديم  در محفل عاشقان نمی-ترسيديم  ما گر زسر بريده می

   دامن زبساط عافيت برچيدن-در محفل عاشقان خوشا رقصيدن 

  ھا گرديدن  در يک يک کوچه کوچه- در دست سر بريده خود بردن 

  سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی

  ترسانی ما را ز سر بريده می

  ترسيديم  میما گر زسر بريده

  رقصيديم در محفل عاشقان نمی

  ای گلی رنگين است  از خون پرنده- کنم خونين است  ھرجا که نگاه می

   از داغ دل پرنده داغ آجين است-مويد و گل  در ماتم گل پرنده می

  فانوس ھزار شعله اما در باد

  سوزد و سرخوش است و چين واچين است می

  نیيعنی که به اشک و مويه خود گم نک

  رسد شيرين است چه می از عشــق ھر آن

  ترسانی  ما را ز سر بريده می-سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی 

  رقصيديم  در محفل عاشقان نمی-ما گر زسر بريده می ترسيديم 

  در آتش و خون پرنده پر خواھد زد

  بر بام بلند خانه پر خواھد زد

  امشب که دوباره ماه باال آمد

   خواھد زدآيد و باد پشت در می

  يک ساقه سبز در دلم خواھد کاشت

  مھتـاب بر آن شبنم تـر خواھد زد

  شکفد صد جنگل صبح در ھوا می

  ھا شرر خواھد زد خورشيـــد به شاخه

  ترسانی  ما را ز سر بريده می-سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی 
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  رقصيديم  در محفل عاشقان نمی-ترسيديم  ما گر زسر بريده می

  . شده استءسرخ توسط داريوش و روژان اجرا گل ٣٠٠ترانه*

جالب است که درباره ارتباط اين شعر . رسد ، به انقالب مشروطيت می»سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی«ريشه 

اين جوان . خواھان تبريز است  در مبارزات مشروطه در کنار مشروطهامريکائیشورانگيز با حضور يک جوان 

  .شود ھا کشته می اقدر نھايت با گلوله قز» نصرانی«

 شعر يک ترانه عصر مشروطيت و با تکرار شاه  ، با الھام از»محمد اصفھانی«، شاعری به اسم اشعر اين ترانه زيبا ر 

 . ترانه جديد سروده است) بند ترجيع(عنوان موتيف  بيت اون ترانه قديمی به

که نزد  ی و عاشقانه عصر مشروطيت،ھای قديم يکی از تصنيف به» سيصد گل سرخ« اصلی ترانه یاصل و منشا

مشھور » تصنيف عاشقانه آفتاب به سر درخت ناربندان«دانان قديمی با عنوان  محققين تاريخ موسيقی ايرانی و موسيقی

تصنيفی که گرچه مضمونی عاشقانه دارد اما بدون ترديد از اوضاع سياسی عصر مشروطيت ھم . گردد است، باز می

  . پذيرفته استتأثير

  ٢٠١٧ جنوری سوم -١٣٩۵ ]جدی[شنبه چھاردھم دی سه

 

 


