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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ مارچ ٢٨

  »فرھنگی«فعاليت ھای 

 ! سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران
  

   

 

ز يک آيت هللا خامنه ای در نخستين روز سال نو، به طور غيرمستقيم ا

و از سوی ديگر، به تشديد ) اقتصاد مقاومتی(سو به رياضت اقتصادی 

 ١روز جمعه، .  ورزيده استتأکيد، ) فرھنگیۀرخن(سانسور 

 کرد تأکيد، خامنه ای در سخنانی در مشھد، از جمله ]حمل[فروردين

 ئیفرھنگ از اقتصاد ھم مھم تر است، فرھنگ به معنای ھوا«که 

ر اين ھوا تميز باشد يک اثر و اگر کثيف است که تنفس می کنيد اگ

  ».باشد اثر ديگری دارد

فرھنگ يعنی ايمان به باورھای مردم، عادات مردم و . بايد فرھنگ توليد داخلی در ذھن مردم جا بيفتد«: او، افزود

  ». که مردم با آن سر و کار دارندئیچيزھا

 ۀوالن فرھنگی بايد مراقب رخنؤمس«: او، گفت.  جاستگ بيش از ھمه ای، تمرکز دشمن بر روی فرھن  خامنهۀبه گفت

 ھای فرھنگی کار بيگانگان نيست خودمان ھم   آسيبۀھم.  فرھنگی بسيار خطرناک استۀفرھنگی باشند، رخن

  ».مقصريم

س أنھادھای بين المللی و فعاالن و سازمان ھای مدافع حقوق بشر و آزادی بيان و اطالعات، حکومت اسالمی و در ر

 جھانی وب معرفی می ۀخامنه ای را يکی از بزرگ ترين دشمنان آزادی، اينترنت و گردش آزاد اطالعات در شبکھمه 

  .کنند

کوب اعتراضات مردمی و ترور سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، يک ارگان مخوف ھزار چھره است که از سر

مھم ترين و اصلی ترين عرصه ھای فرھنگی، ن حکومت شان در داخل و در خارج کشور، چنگ انداختن به امخالف

فريقا، حضور فعال در ادھی گروه ھای تروريستی اسالمی در آسيا و ھنری و ورزشی گرفته تا سازماناقتصادی، 

ن حکومت آدم کش بشار اسد در سوريه، دخالت در امور داخلی لبنان از طريق حزب هللا، قاچاق مواد اسرکوب مخالف

به عالوه سال ھاست که بسياری از فرماندھان . ی ديگر نيز بسيار فعال است و کسب سود می کندمخدر، اسلحه و کاالھا
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 فرماندارھا، استاندارھا و شھردارھا نيز از ۀسپاه وارد وازتخانه ھای مھم و کليدی، دولت، مجلس شده اند و بخش عمد

  ...ميان فرماندھان سپاه انتخاب می گردند و

  .سپاه پاسداران متمرکز می کنم» فرھنگی«رامون فعاليت ھای به اصطالح در ادامه، بحث خود را پي

  

   از فعاليت اقتصادی سپاهئیگوشه ھا

گاه  برای نمونه، رستم قاسمی، فرمانده قرار. کادرھای اصلی حکومت اسالمی از ميان اعضای سپاه انتخاب می گردند

احمدی نژاد به عنوان وزير نفت و يا صفار ھرندی، وزير  ۀکاری سپاه، به عنوان گزين ، بازوی پيمان ءاالنبيا خاتم

  .فرھنگ و ارشاد اسالمی، انتخاب شد

. ھای دولتی است  با وزارت نفت و سازماندالر ميليارد ١۵ به ارزش بيش از ئیھا ، دارای قراردادءاالنبيا گاه خاتم قرار

ز راه ترک مناقصه به سپاه پاسداران واگذار شده  کاری در نفت و گاز خالف قانون و ا ھای جاری پيمان اکثر قرارداد

  .است

 ميليارد ۵ و ء ھای در دست اجرا  پيماندالر ميليارد ١٠ ھای واگذار شده به سپاه،   حجم پيماندالر ميليارد ١۵از مجموع 

  .  شده استئی قراردادھای نھادالر

اخت ماليات و اعمال نظارت عمومی، با رشد  مصون از ھر نوع کنترل و حسابرسی مالی، پردءاالنبيا قرارگاه خاتم

کاری  ھای فرعی پيمان  امضای قرارداد. شود ترين بازوھای اقتصادی سپاه محسوب می   ساز وسيع و دايمی، يکی از پول

 ۀ شده، از جملء ھای امض  اجرای طرحۀو مبادرت به واردات مستقيم کاال و خريد خدمات، بدون نظارت گمرکی به بھان

  .کار نظامی است ھای نجومی توسط اين پيمان ی کسب درآمد ھا راه

سران حکومت اسالمی، حتی مبالغ زيادی از سرمايه ھای عمومی جامعه را به طور پنھانی و به دور از ديد مردم و به 

مده سپاه، بخشی از سودھای به دست آ. شکل يارانه ھای بی حساب در اختيار شرکت ھای وابسته به سپاه قرار می دھند

ی ئرا برای راضی نگه داشتن افسران و فرماندھان خود و ھم چنين ميان انصار حزب هللا، بسيج و چماقداران حرفه 

پخش می کند؛ بخشی را نيز به تبليغات نمايش ھای انتخاباتی مقامات سياسی نزديک به خود، اختصاص می دھد تا آن ھا 

 .تری را در اختيار سپاه و شرکت ھای وابسته به آن بگذارند بيش پس از کسب قدرت، منابع مالیھمانند احمدی نژاد،

حسن روحانی ھم به محض اين که به قدرت رسيد از سپاه پاسداران دعوت کرد تا ھر چه بيش تر در امور اقتصادی 

  .کشور دخالت کنند

 که ھر ئیت نه دولت ھات می توان گفت که دولت دايمی و اصلی در ايران، سپاه پاسداران اسأبه اين ترتيب، به جر

  .چھار سال يک بار با نمايش ھای انتخاباتی جا به جا می شوند

سسات مختلفی ؤده ھا و نورچشمی ھا، شرکت ھا و مفرماندھان و سرداران سپاه و ھم فکران آن ھا در حاکميت و آقازا

زارھای داخلی و بين المللی، بودجه سيس کرده اند که جدا از درآمدھای کالن روزانه آن ھا در باأرا با اسامی مختلف ت

 .ھای کالنی ھم از بودجه ساالنه کشور می گيرند

 خدماتی ثامن االئمه؛ شرکت -موسسه فرھنگی: اسامی برخی از شرکت ھا و نھادھای سرمايه گذاری سپاه عبارتند از

خمير مايه چھار محال و بختياری؛  ئیآالله کبود کوير؛ شرکت بھاران؛ گروه بھاران؛ مھندسی آماده بھينه ساز؛ مواد غذا

شرکت جھاد خانه سازی؛ شرکت مخابرات ايران؛ شرکت ذوب روی اصفھان؛ صنايع پتروشيمی کرمانشاه؛ شرکت 

کشت و صنعت شاداب خراسان؛ شرکت بازرگانی و صنعتی ايران اطلس کيش؛ شرکت بھارستان کيش؛ موسسه 

 شرکت مخابراتی موج نصرگستر؛ شرکت نويد بھمن؛ مھندسی  مائده؛ موسسه ميثاق بصيرت؛ئیکوثران؛ صنايع غذا

 پارس؛ شرکت مھندسين مشاور سازه ھای ئیافق توسعه صابرين؛ شرکت انديشه و عمران محيط؛ شرکت خدمات ھوا
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پيش ساخته سبک، موسسه خدمات بازرگانی مشاوره ای رحيم کميل؛ مجتمع خانه سازی رزمنده؛ شرکت مجتمع خانه 

صنايع معدنی شھاب سنگ؛ شرکت سرمايه گذاری شھريار مھستان؛ شرکت سرمايه گذاری توسعه سازی سپاھان؛ 

  ...اعتماد؛ شرکت پشم بافی بھار يزد؛ فوالد زاگرس؛ و

موسسه تامين مسکن بسيج؛ موسسه قرض الحسنه بسيجيان؛ موسسه : شرکت ھای وابسته به بنياد تعاون بسيج عبارتند از

ن؛ موسسه فرھنگی ھنری رزمندگان اسالم؛ موسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان؛ تامين اقالم مصرفی بسيجيا

  ...و

شرکت کوثر آذربايجان؛ شرکت کوشا پايدار؛ شرکت خدمات : شرکت ھای وابسته به موسسه مالی و اعتباری مھر 

ان؛ شرکت تدبيرگران بازرگانی آينده نگر مھر؛ شرکت سرمايه گذاری مسکن و عمران مھر؛ شرکت مھر اقتصاد ايراني

  ...آتيه؛ و

سرمايه :  که ھمه يا بخشی از سھام آن ھا متعلق به شرکت ھای سرمايه گذاری مھر اقتصاد ايرانيان استئیشرکت ھا 

 ايران؛ شرکت فراوری مواد معدنی ايران؛ ئیگذاری توسعه آذربايجان؛ شرکت آلمينيوم ايران؛ شرکت صنعتی دريا

ور سازی ايران؛ ريخته گری تراکتور سازی ايران؛ توسعه معدن روی؛ فوالد مبارکه توسعه صنعتی ايران؛ تراکت

اصفھان؛ داروسازی جابربن حيان؛ تايدواتر خاورميانه؛ بانک پارسيان؛ شرکت لوله و تجھيزات سديد؛ تراکتورسازی 

  ...تبريز؛ شرکت مھندسی تکنوتار؛ سرمايه گذاری توس گستر و

م موجوديت کرده بودند قطعا از آن تاريخ تاکنون، ھم به اعداد و ارقام اين شرکت ھا و ھم  اعال٨٩اين شرکت ھا تا سال 

  .ثروت ھای آن افزوده شده است

  

   استان ايران٢۴فعاليت تلويزيونی سپاه پاسداران در 

و در سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، طی سال ھای گذشته به صورت گسترده وارد فعاليت ھای رسانه ای شد 

اما به نظر می رسد که اکنون اين ارگان تصميم گرفته که فعاليت ھای خود را در سطح . اينترنت حضوری پررنگ دارد

  .تلويزيونی گسترش نيز دھد

 استان کشور ٢۴، اعالم کرد، اين ارگان در ۶/٣/٢٠١۴ روابط عمومی سپاه پاسداران ايران، روز پنج شنبه مسؤول

 )١(.و برنامه توليد می کندفعاليت تلويزيونی داشته 

به گزارش فارس، سردار رمضان شريف، بعد از ظھر پنج شنبه در جريان بازديد از مرکز تلويزيونی سپاه خراسان 

 ھا با  اندازی مرکز تلويزيونی سپاه پاسداران ايران در ساير استان ھای الزم برای راه  شمالی، گفته است که پيگيری

 .شور در حال انجام استتعامل صدا و سيمای اين ک

 سال پس از پايان جنگ ايران ٢.  بر می گردد١٩٩٠تاريخ ورود سپاه پاسداران به فعاليت ھای رسانه ای به سال ھای 

اخبار و «در آغاز سپاه با بولتن روزانه ای به نام . وعراق سپاه پاسداران به سوی مطبوعات و رسانه ھا خيز برداشت

 نمايندگی ولی فقيه در سپاه منتشر می کرد، اعضای خود را در جريان رويدادھا و مواضع که اداره سياسی» تحليل ھا

عالوه بر اين اخبار رسمی سپاه و بسيج نيز از سوی رسانه ھای دولتی چون صدا و سيمای . فرماندھی سپاه قرار می داد

 و علنی مطبوعاتی سپاه با انتصاب اما فعاليت ھای عمده. جمھوری اسالمی ايران و روزنامه ھا رسمی منتشر می شد

نماينده ولی فقيه و مدير «حسين شريعتمداری عضو ارشد سپاه توسط علی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی به عنوان 

سردبير «س اداره سياسی سپاه بود به عنوان ئيو انتصاب محمدحسين صفارھرندی که سال ھا ر» روزنامه کيھان

 .ب يکی از پرسابقه ترين روزنامه ھای ايران در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفتآغاز شد و به اين ترتي» کيھان
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 و انتخاب محمد خاتمی به رياست جمھوری ايران جريان انتشار روزنامه ھای نزديک به ١٩٩٧پس از انتخابات سال 

تالش کرد فعاليت » نجوا«در ھمان سال ھا سپاه پاسداران با انتشار روزنامه . اصالح طلبان در ايران آغاز شد

نتوانست پاسخ گوی » جوان آنالين« و انتشار نسخه ٢٠٠٩اما روزنامه جوان تا سال . مطبوعاتی خود را گسترش دھد

 .اھداف مورد نظر سپاه باشد

را » بازتاب«مديريت سايت .  بود٢٠٠١در سال » بازتاب«نخستين تجربه اعضای سپاه پاسداران راه اندازی سايت 

عملکرد .  فرمانده پيشين اين ارگان بودند، بر عھده داشتندئیضای پيشين سپاه که از نزديکان محسن رضاشماری از اع

. سايت بازتاب در خصوص مخالفان خارج از کشور و نيز اصالح طلبان داخل ايران با سياست ھای کلی سپاه ھمسو بود

د باقر قاليباف دو فرمانده ارشد سپاه حمايت نکرد  و محمئی، مديران بازتاب از محسن رضا٢٠٠۵با آغاز انتخابات سال 

ھمين امر باعث اختالف درونی سپاه شد و اين سايت ابتدا فيلتر و تعطيل شد، و . و از محمود احمدی نژاد پشتيبانی نمود

 .تاسيس شد» تابناک«بعدھا در دوره احمدی نژاد جای آن سايت 

ه پاسداران بزرگ ترين و تاثيرگذارترين رسانه خود در عرصه ، سپا٢٠٠٢با راه اندازی خبرگزاری فارس در سال 

به عنوان خبرگزاری رسمی » ايرنا«اين خبرگزاری زمانی آغاز به کار کرد که خبرگزاری . عمومی را راه اندازی کرد

صالح حکومت اسالمی در اختيار دولت محمد خاتمی بود و خبرگزاری ھای ايسنا و ايلنا نيز دو خبرگزاری با گرايش ا

 .طلبانه شناخته می شدند

خبرگزاری فارس، تا مدت ھا وابستگی خود به سپاه پاسداران را پنھان می کرد و اين در حالی است که برنامه ھفتگی 

که مرکب از شماری از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران می باشد در طی جلسات »  خط مشیتعيينشورای «آن را 

د ئي را تائیمحمدحسين صفار ھرندی معاون فعلی فرمانده کل سپاه، وجود چنين شورا.  می شد و می شودتعيينھفتگی 

  ». خط مشی خبرگزاری فارس بوده استتعيينشورای ھفتگی «کرده و گفته است که خودش نيز عضو 

به  ھستند که ئیدسته نخست سايت ھا. سايت ھای وابسته به سپاه پاسداران به طور کلی به دو دسته تقسيم می شوند

مرکز «که زير نظر » سپاه نيوز«عنوان سايت رسمی بخش ھای مختلف سپاه و بسيج فعاليت می کنند؛ ھم چون سايت 

از فرماندھان ارشد » رمضان شريف«به فرماندھی » اطالعات و نشر الکترونيک اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه

 .ومی سپاه پاسداران را منتشر می کندکه اخبار روابط عم» حماسه«سپاه فعاليت می کند يا سايت 

قريب به اتفاق سپاه ھای استانی نيز ھر يک سايت مشابھی دارند ھم چون سايت سپاه استان تھران، سايت سپاه عاشورا 

  .وابسته به سپاه آذربايجان شرقی

ماری از سايت ھا و فعاليت رسانه ای سپاه پاسداران و بسيج در اينترنت اما اکنون ابعاد ديگری نيز دارد و به ش

از جمله سايت ھا و خبرگزاری ھای مادر که فعاليت . خبرگزاری ھای مادر، و ده ھا سايت اقماری گسترش يافته است

  :رسانه ای سپاه پاسداران و بسيج در اينترنت را بر عھده دارند، می توان به موارد زير اشاره کرد

 فرھنگ انقالب اسالمی، فاطرنيوز، مشرق نيوز، بولتن نيوز، خبرگزاری فارس، بصيرت، سپاه نيوز، ندای انقالب،

ديده بان، جوان آنالين، عماريون، بسيج پرس، خبر دانشجو و خبرگزاری تسنيم وابسته به سازمان اطالعات سپاه 

 .شاخه برون مرزی سپاه پاسداران-پاسداران و نزديک به سپاه قدس

اسداران ھم چنين اقدام به تاسيس مجموعه ھای رسانه ای کرده است که عالوه بر اين سايت ھا و خبرگزاری ھا، سپاه پ

 ئیيکی از مجموعه ھا» مجتمع رسانه ای اطلس«برای نمونه . ھر يک چندين سايت و خبرگزاری را اداره می کنند

ن جنگ  مجموعه ای از سايت ھای اقماری شامل برھان، نسيم آنالين، مجلس نھم، افسران جوائیاست که خود به تنھا

 .نرم، اشراق، موج قانون، به دخت، ديدار مديا، ايران ھسته ای، سفير را نيز راه اندازی کرده است
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  ! فيلتر شکن برای ايرانی ھاۀ ميليارد تومان ھزين١٠٠ماھی 

  درصد از مردم ايران از۴۵ بر اساس آخرين آمار چيزی حدود  ھر چند اينترنت در ايران ھنوز ھمگانی نشده است اما

  .خدمات اينترنت استفاده می کنند که به نوبه خود قابل توجه است

 ٧١٨ ميليون و ۴٠ھم چنين بر اساس آخرين آمارھای منتشر شده از سوی سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت کشور، 

ری در  نف۶۶٩ ھزار و ١۴٩ ميليون و ٧۵ کاربر اينترنت در ايران وجود دارند که با توجه به جمعيت ٧۴٠ھزار و 

  .شود  درصد برآورد می ١٨/۵۴کشور، ضريب نفوذ اينترنت تا پايان نيمه اول امسال 

با اين .  مشترک اعالم شده است٩۴٨ ھزار و ۶٧۶ ميليون و ٢۶در ھمين حال تعداد مشترکان اينترنت در ايران نيز 

  .ستند بوک بيش از چھار ميليون نفر ھ توان گفت که کاربران ايرانی عضو فيس رقم، می 

بعد از فيلتر شدن .  افزارھای موبايل را نيز در بر گرفته است محدوده فيلترينگ اين روزھا فراتر از اينترنت رفته و نرم

 ھا ھمانند فراھم آوردن زمينه  دارد و برخی رسانه» اَپ واتس«، اين روزھا خبرھا حکايت از فيلترينگ »چت وی «

  .ھستند» اَپ واتس«دن اذھان برای فيلترينگ چت، در حال آماده کر برای فيلترينگ وی

در روزھای آينده را تقويت » اپليکيشن موبايلی«، احتمال فيلتر شدن اين »اَپ اپليکيشن واتس«فيلتر شدن سايت اينترنتی  

  .پيش روی ماست» چت وی«باز ھم تجربه فيلتر شدن . کرده است

ما ھيچ ارتباطی به : زمين شورای فيلترينگ انداخت و گفت، توپ را به »چت وی«وزير ارتباطات بعد از فيلترينگ 

  . گانه ھستيم نداريم و فقط يک عضو از اعضای دوازده » چت وی«فيلتر 

 کننده از   درصد از چھار و نيم ميليون نفر استفاده۴١چت،   ساعت بعد از فيلتر کردن وی۴٨بنا بر يک گزارش رسمی، 

در حال حاضر ميانگين . ر، روی گوشی موبايل خود فيلترشکن نصب کردند ھزار نف٨۴۵چت يعنی يک ميليون و  وی

 ١١ ساعت اوليه ۴٨با اين حساب فقط در .  ھزار تومان است۶ھای سرويس موبايل چيزی حدود  قيمتی فيلترشکن 

ار افتادن با از ک. چت، فيلترشکن خريداری شده است  ميليون تومان توسط کاربران اپليکيشن موبايلی وی٧٠ميليارد و 

  .خريداری کنند» ان پی وی«فيلترشکن رايگان سايفون، ايرانيان امروز برای دور زدن فيلترينگ بايد يک 

چھار ھزار تومان است که البته اين فيلترشکن ارزان، » ان پی وی«ترين  ماھه ارزان  در حال حاضر اشتراک يک 

را خريداری کرد که ...  مانند کريو، تونل پالس وئی ھا يد سرويستر را ندارد و بائيبوک و تو  گذر از فيلتر فيس ئیتوانا

  .تر ھستند به مراتب گران 

م نصف کاربران ئيھای علمی را نيز در بر گرفته، اگر بگو به اين ترتيب، با اين فيلترينگ گسترده کنونی که حتی سايت 

نيمی از کاربران ايرانی اينترنت بابت گذر از کنند، مبلغی که ماھانه  اينترنت در ايران از فيلترشکن استفاده می 

  .شود  ميليارد تومان می ١٠٠پردازند، چيزی حدود  فيلترينگ می 

 ميليارد تومان، يعنی رقمی که می تواند در وضعيت فعلی اقتصاد کشور بسيار ١٢٠٠مبلغی به عبارتی می شود سالی 

يدی و کمک به صنعت و توليد کشور شود اما به جيب راه گشا باشد و صرف ايجاد کارگاه ھا و کارخانه ھای تول

  .سودجويان فيلتريگ ايران روانه می شود تا اقتصاد کشور را از اين مبلغ محروم کند

س دولت يازدھم شد گمانه زنی ھا درباره آزادی بيش تر در فضای مجازی ئيدر ھر حال، از روزی که روحانی ر

ته ای بود که با تشکيل کمپينی به ھمين نام در اين شبکه اجتماعی مطرح شد رفع فيلتر فيس بوک اولين خواس. شروع شد

  .و عضويت اعضای دولت در فيس بوک احتمال رفع فيلتر آن را قوت بخشيد

  

  نترنتي تن به اتھام استفاده از شبکه ھای اجتماعی ا۴بازداشت 
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تی حکومت يمی کردند، توسط ماموران امننترنت استفاده يبر اساس گزارشات، چھار تن که از شبکه ھای اجتماعی ا

ن المللی تھران توسط ي بھمن در فرودگاه ب٢ان نام دارد که روز ير شدگان مسلم بوشھريکی از دستگي. ر شدنديدستگ

ز در ي بھمن ن۵در روز . ستيت وی اطالعی در دست نياز وضع. ر شديماموران حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دستگ

نترنت فعال يان و رضا آل ناصر که در در شبکه ھای اجتماعی اياوش جنتي نام ھای ساسان و سگر بهي تن د٣مشھد 

 . ان دانشگاه آزاد مشھد بودندي تن از دانشجو٣ن يا. ر شدنديبودند، توسط ماموران مسلح حکومت دستگ

نترنتی استفاده می کردند در يگزارشات حاکی ست که فقط طی بھمن ماه، شماری از کسانی که از شبکه ھای اجتماعی ا

  .ر شدنديراز، اصفھان، کرمان، کرج دستگيشھرھای مختلف کشور از جمله تھران، ش

  

  » تبليغات فرنگی و تھاجم فرھنگی«

بازخوانی مواضع رھبر معظم انقالب درباره «سايت خبری پارسينه، نزديک به جناح حاکم اصولگرا، تحت عنوان 

  . ی خامنه ای درباره اينترنت در سال ھای اخير را باز نشر کرده است، مجموعه اظھارات عل»اينترنت

 است که او در آن، ١٣٧٩نخستين سخنان نقل شده از خامنه ای درباره اينترنت مربوط به بيست و ھفتم بھمن ماه سال 

 عليه انقالب، از در دنيا تھاجم فرھنگى«: دانسته و گفته» تبليغات فرنگی و تھاجم فرھنگی«اينترنت را از مصاديق 

  » .تر بود   جايى  تر و ھمه گير تر و ھمه  تھاجم سياسى و اقتصادى سريع 

سگ « نيز در سخنانی خطاب به اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی، اينترنت را به ١٣٨١ آذر ٢۶خامنه ای، در 

  . تشبيه کرد» وحشی

در عين حال يک نقمت ) اينترنت(اما «: ، افزود»ستاينترنت يکی از نعم بزرگ الھی ا«او، با وجود بيان اين که 

اين مثل آن . اينترنت االن مثل يک جريان افسار گسيخته است. بزرگ ھم ھست؛ يعنی يک چاقوی دو دم و خطرناک

  » .ايم آھنگر قالده را بسازد اش کو؟ بگويند سفارش کرده است که کسی يک سگ وحشی را بياورد، بگويند قالده 

نه از تالش حکومت ايران برای محدود کردن بيش از پيش اينترنت، رھبر جمھوری اسالمی در اواسط در آخرين نمو

با فضای مجازی » مواجھه فعال«تشکيل شود و درباره »  مجازیئیشورای عالی فضا« دستور داد تا ٩٠اسفندماه سال 

به اين شورا دستور داد با تشکيل يک خامنه ای، . تصميم گيری کند» ئیاز حيث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا«

او، گفت . داشته باشد» اشراف کامل«نسبت به فضای مجازی در داخل و خارج از ايران » مرکز ملی فضای مجازی«

  . ن مرکز خواھند بودي جانبه با ا  ھای کشور موظف به ھمکاری ھمه ه دستگاهيکه کل

ژه شبکه جھانی ي و ھای اطالعاتی و ارتباطاتی به آوری  فن  ندهيگسترش فزا«ن شورا را يل ايل تشکيخامنه ای، دل

زی و ھماھنگی مستمر به ير ضرورت برنامه «: و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی عنوان کرد و نوشت» نترنتيا

ری ي گ مي گذاری، تصم استيکند که نقطه کانونی متمرکزی برای س  ھای ناشی از آن اقتضا می  بيانت از آسيمنظور ص

جمھور خواھد  سين شورا بر عھده رئياست اين دستور، ريه ايبرپا» .ديوجود آ و ھماھنگی در فضای مجازی کشور به 

  . بود

س مجلس، ئي، ر)س شورای عالیئير( جمھور  سئير: ب منصوب کردين ترتين شورا را بدي ای اعضای حقوقی ا خامنه

ر ير علوم، وزير ارشاد، وزيآوری اطالعات، وز باطات و فن ر ارتيما، وزيس سازمان صداوسئيه، ريس قوه قضائئير

روی يغات اسالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده نيس سازمان تبليون فرھنگی مجلس، رئيسيس کمئياطالعات، ر

  . انتظامی جمھوری اسالمی

ار ثقفی، رسول ي ابوطالبی، کاماری، جواد مظلومی، مسعوديد شھرين شورا ھم افرادی به نام ھای حميقی اياعضای حق

  . اند  شده تعيين ھستند که برای مدت سه سال ئیرزاي م رضا شاه لی، محمد سرافراز و علیيجل
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ت يس مرکز ملی فضای مجازی، فعالئير شورای عالی فضای مجازی و ري عنوان دب ما نيز بهيس سازمان صداوسئير

  . خواھد کرد

چرا چين «انشجويان دانشگاه شھيد بھشتی تھران و در پاسخ به اين پرسش که حامنه ای، در ديدار با تعدادی از د

در ھمه «: ، گفته بود» شود؟ کند ولى در ايران اسالمى اين کار انجام نمى  شدت سانسور مى  کمونيست، اينترنت را به

فيلترھايى ھم وجود دارد  شود، معموال   وقتى جھاز عظيم و فراگير اينترنت وارد مى-  مخصوص چين نيست - جاى دنيا 

در . گذارد؛ اين يک امر طبيعى است ھا را کار مى  که ھر کشور به فراخور تمايالت و تفکرات و مصالحى که دارد، آن

البته که بايد . توجھى شد، ليکن بعد اقداماتى کردند و بايد بکنند؛ اين درست است  جا ھم در آغاز کار مقدارى بى  اين

  ».زم را بگذارندفيلترھاى مناسب و ال

 خاطر فروش و   کنند، ولى به ھا را به خاطر نداشتن جواز پلمب مى  چرا مغازه«خامنه ای، در پاسخ به اين پرسش که 

 ھا حق دارند ھر تصوير و يا موسيقى  المللى شرکت کنند و چرا در نمايشگاه بين  حتى نمايش تصاوير مبتذل جريمه نمى 

  . ، بسنده کرد»خدا لعنت شان کند«ذکر ، به »ضد دين را پخش کنند؟

امروز اينترنت، ماھواره، «، گفته بود که »من به منبر خيلی عالقه دارم« نيز با بيان اين که ١٣٨۴او، در سال 

  ».ھا منبر نيست کدام از اين تلويزيون و ابزارھاى گوناگون ارتباطی فراوان ھست، اما ھيچ

آيا کندی اينترنت مصداق غش «می وجود دارد که در پاسخ به اين پرسش که  از رھبر حکومت اسالئیھم چنين استفتا

اگرچه مصداق غش در معامله نيست اما مشتری اگر مغبون باشد حق دارد قرارداد را «: ، گفته بود»در معامله است؟

  ».فسخ نمايد

  

  تازه ترين فتوای آيت هللا خامنه ای

 که در سايت رسمی دفتر وی منتشر شده، چت کردن دختر و پسر نامحرم یئآيت هللا علی خامنه ای رھبر ايران در فتوا

 .را جايز ندانسته است

با توجه به مفاسدى كه غالباً بر آن «: گفته است" چت کردن دختر و پسر نامحرم «ۀ در بارئیاو، در پاسخ به استفتا

 ».ستيز نيمترتب است، جا

 ھای تيلفون که در دو ھفته گذشته برخی از نرم افزارھای ويژه چت در اين فتوای خامنه ای، به دنبال آن منتشر می شود

ن ايرانی از احتمال فيلتر شدن ديگر نرم افزارھای مخصوص چت مسؤوالھمراه مانند وی چت در ايران فيلتر شده و 

 .خبر داده اند

افزارھای   شدن ساير نرم ، درباره فيلتر٢٠١٣ دسامبر ٢٩ مصاديق محتوای مجرمانه نيز روز تعييندبير کارگروه 

» .افزارھای خارجی مشابه وی چت ھم در دستور کار کارگروه است فيلتر شدن نرم «: گفت» وی چت«خارجی شبيه 

افزارھای تانگو، وايبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و ھنوز ھم از دستور  فيلتر شدن نرم «: او، افزود

 ». اند خارج نشده

  

  ته سانسور ينه روحانی عضو کمير کابيشش وز

نترنت دسترسی آزادانه يز به ايورک مدعی شد ھمه مردم حتی در روستاھا نيويدر حالی که شيخ حسن روحانی، در ن

ل يتر را به دلئيس بوک و تويشبکه ھای اجتماعی ف«، اعالم کردند ١٣٩٢ بھمن ۴دارند، مقامات حکومتی در روز 

  ».ميتر کرده اليت فيمسائل قانونی و با قاطع
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 تعيينکارگروه «م در ين تصميگفت ا» ق محتوای مجرمانهي مصادتعيينته يکم«ر ارگان يعبدالصمد خرم آبادی، دب

ر اطالعات، يشش نفر از آن ھا وز«او، افزود . گرفته شده است»  عضو دارد١٣ق محتوای مجرمانه که يمصاد

غات اسالمی، صدا و يسه عضو ھم از تبل.  پرورش ھستندارتباطات، فرھنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و

ک ياو که در » .نده مجلسيک نفر ھم از شورای عالی انقالب فرھنگی و دو نفر ھم نمايروی انتظامی است، يما و نيس

 است و از امريکائیت يک سايس بوک يف«: ن اقدام سرکوبگرانه افزوديه ايونی صحبت می کرد برای توجيزيبرنامه تلو

س بوک ابزاری ين ھا فيعالوه بر ا... ست ھستنديونيه سھامداران آن ھم صھيست اداره می شود، بقيونيک صھيوی س

  ».ايار سياست در اخت

نگ وزارت ارتباطات يلتريف« اعمال مسؤول: گفت» شورای عالی فضای مجازی«مھدی اخوان، عضو اين ارگان، به 

ت ھا يری می کنند و محتوای سايم گين مورد تصميم که در ايگر داريی ده و جاھايالبته مجموعه ای در قوه قضائ. است

او، افزود » .نگ دولت استيلتريرا مورد بررسی قرار می دھند و محتوای مجرمانه را مشخص می کنند اما مجری ف

 ماه است دولت االن چند. نگ را انجام می دھديلترياد فاحش نبوده چون وزارت ارتباطات کار فيتفاوت نگاه دولت ھا ز«

ک محتوای ين که نمی تواند يل ايلی جاھا دولت به دليخ... جاد نشده استين حوزه ھا اي کرده اما تفاوت خاصی در اتغيير

: لترشکن گفتيت استفاده از في بر ممنوعتأکيداو، با . »س می شوديخاص را حذف کند مجبور به حذف کل محتوا و سرو

  )٢! (لتر شکنيد به آن دسترسی داشته باشد، ولو با فيگر کسی نبايد دلتر شويس بوک قرار است فياگر ف«

ن مقام يجاد شد و باالتري به دستور شخص خامنه ای ا٩٠شورای عالی مجازی، برای اعمال سرکوب و سانسور در سال 

 جمله س جمھور و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ازئيھای حکومت از جمله شيخ روحانی، ر

  . اعضای آن ھستند

روھای مسلح حکومت به وجود آمد که دست کم يدر ستاد کل ن» قرارگاه جنگ نرم«دی به نام يش ارگان جديک سال پي

  ) ٣. (در آن به کار گرفته شده اند» اجرای فرمان خامنه ای برای مقابله با جنگ نرم« ھزار پاسدار در ٢٠

رانی با شبکه ي، تالش کرد ارتباط کاربران ا»ريبص«نترنتی موسوم به يشبکه اھم زمان سپاه پاسداران با راه اندازی 

  .ن شبکه که تحت کنترل پاسداران است، استفاده کنندينترنت را قطع و آن ھا را وادار کند از ايجھانی ا

ری از ي جلوگنترنتی، ارگان ھای حکومتی با تمام قوا در تالش برایينده ايبه موازات تشديد سانسور و اختناق فزا

زات ماھواره و ي ھزار تجھ١۶ن روزھای کارش از مصادره ير اطالعات روحانی در اوليوز. دسترسی به ماھواره است

  )۴. ( تن خبر داد١٢۵ری يدستگ

 ھزار بشقاب ماھواره ای جمع آوری شده ٣٢، ٩٢تنھا در شش ماه اول سال : ز اعالم کرديفرمانده انتظامی ھمدان ن

افت کننده ماھواره ای در بندر عباس خبر ي در۵٠٠٠ آذر ماه، از ضبط ٢٢ين رسانه ھای حکومتی در ھم چن) ۵. (است

  .دادند

ت ھای يق ماھواره ھا و سايغات منفی دشمنان از طريتبل«ر فرھنگ و ارشاد روحانی، با اشاره به يعلی جنتی، وز

ت ھا و شبکه ين ماھواره ھا، ساي غلط ھمکی از منابع اصلی الگوھای ضد حکومت وي«: ن باره گفتيدر ا» مختلف

) ۶(» .ميق مردم ھستيھای اجتماعی ھستند که با جمع آوری مقطعی در مدت زمان اندکی دوباره شاھد استفاده آن از طر

  ) ٧. ( درصدی مردم به ماھواره ھا ابراز نگرانی کرد٧١او، متعاقبا از روی آوردن 

  

  سپاه از ديد حسن روحانی

ن سپاه پاسداران انقالب مسؤواليران ، حسن روحانی در بيستمين مجمع سراسری فرماندھان و به گزارش عصر ا

  .اسالمی حاضر شد و به سخنرانی پرداخت
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اگر سرمايه معنوی سپاه سايش يابد و قضاوت مردم نسبت به ايثار اين بھترين نيروی «: روحانی، درباره سپاه گفت

 ای ،فرمود) ره(ه خدا آن روز را نياورد، سپاه ديگر آن سپاھی نيست که امام وفادار انقالب روزی به ترديد بيفتد، ک

 ميليون ۵/٢داند چون ما کشوری ھستيم که   سپاه شرايط کشور و دولت را به خوبی می - ... کاش من يک پاسدار بودم

 ميليون تن ۵/٧الی که بايد  فروختيم و امروز اين رقم به کم تر يک ميليون بشکه رسيده است، آن ھم در س بشکه نفت می

پس سپاه بايد آستين را باال بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگيرد که البته بار نظام و مردم است . گندم وارد کنيم

  ».و دولت ھم خادم مردم است

و سپاه شما افتخار سپاھی و پاسدار بودن را بر دوش داريد «: ن سپاه، گفتمسؤوالروحانی، در ادامه خطاب به 

پاسداران فرزند انقالبی است که فاصله زمانی با پيروزی انقالب ندارد و از اول ساعات پيروزی انقالب، پاسداری و 

  ) ٨(» .ايستادگی و جھاد برای حراست انقالب اسالمی شکل گرفت و بعدا سپاه پاسداران انقالب اسالمی ناميده شد

  

  ٢٠١۴رده بندی جھانی آزادی مطبوعات در سال 

  ران در ردهي که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، ا٢٠١۴ ھا در سال  بندی جھانی آزادی رسانه در رده 

ت آزادی اطالع رسانی يک پله باالتر رفته است، وضعي بندی امسال  ک کشور به ردهيل اضافه شدن ي تنھا به دل١٧٣

ران يا) ١٢٨( کشور جھان؛ افغانستان در رديف ١٨٠ان يدر م.  چندانی نکرده استتغييرن در آن يشينسبت به سال پ

  . قرار گرفته اند)١١۵(کستان يو تاج) ١٧٣(

نگر تنزلی   منتشر شده از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، نشا٢٠١۴ ھا در سال   بندی جھانی آزادی رسانه رده

قای مرکزی و گواتماال ي جمھوری آفر،امريکات آزادی اطالع رسانی در کشورھای متفاوت ھم چون يمھم در وضع

اگر فنالند و . قای جنوبی پديد آمده استيوی و آفريت در اکواتور، بليصورت گرفته و بر عکس، بھبودی واضح وضع

 ھای  ن نقطهيتره بدتري دھند، ترکمنستان، کره شمالی و ار ل میيبندی را تشک  نخست جدول رده  گانه ھلند و نروژ سه 

  .نی در جھان ھستنداه اطالع رسايس

اری ي به کار آمد، مع٢٠١٣ بندی سال  ن بار در ردهي نقض آزادی مطبوعات در جھان که برای نخست شاخص ساالنه

 در ٣٣٩۵ن شاخص از يا.  کشور جھان در سال گذشته است١٨٠  مشخص برای سنجش آزادی اطالع رسانی در باره

 درصدی داشته است که نشان ٨/١عنی رشدی ي. ده استي رس٢٠١۴الدی يدر سال م+) ۶١ (٣۴۵۶سال گذشته به 

  . بندی است ت آزادی اطالع رسانی در فاصله انتشار دو ردهيوخامت کلی وضع

ت آزادی يک پله باالتر رفته است، وضعيبندی امسال  ک کشور به رده يل اضافه شدن ي، تنھا به دل١٧٣  ران در ردهيا

  . چندانی نکرده استتغييرن در آن يشياطالع رسانی نسبت به سال پ

در » دات دشمنيتھد« ھای حکومت اسالمی، بارھا از  ر مقامي کرد که در سال ھای اختأکيددر جمع بندی می توان 

:  ماه گذشته گفته بود آوری اطالعات بھمن ر ارتباطات و فنيپور، وز رضا تقی . اند نترنت سخن گفته يفضای مجازی و ا

  » .دات را به ھمراه دارديک سری تھديچ حد و مرزی يست و جھانی بودن آن بدون ھيان ننينترنت قابل اطميشبکه ا«

دھای يتھد«عنوان  نترنت بهي ھای اجتماعی در ا  ماه از گسترش شبکه  بھمن٢٧ر اطالعات نيز يدر مصلحی، وزيح

ز ھمان روز يران نيعامل ا ريس سازمان پدافند غئي رضا جاللی، ر سردار غالم. اد کرديه حکومت اسالمی يعل» ديجد

 تر  عين موضوع ھر چه سريبرای مقابله با ا«:  کردتأکيداو، . دانسته بود» ابزار جاسوسی«ل را ناامن و يم اھو و جیي

  ».جاد شودينترنت ملی در کشور ايرساختی به نام ايد زيبا

ست يوجو ن گوگل موتور جست«: فته بودز گيران نيروی انتظامی ايمقدم، فرمانده ن ل احمدی يپ اسماعين سرتيش از ايپ

  » .بلکه ابزار جاسوسی است
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آغاز سانسور دولتی در ايران، ھم زمان است با سلطنت ناصرالدين . سانسور در ايران، ريشه تاريخی و طوالنی است

ه که به ھدف اطالع اين روزنام. شاه قاجار و انتشار اولين روزنامه دولتی ايران به نام روزنامه وقايع اتفاقيه برمی گردد

رسانی عامه در مورد مسائل داخلی و خارجی تاسيس شده بود از ھمان ابتدا تبديل به تريبون رسمی دولت شد و به 

خصوص مقاالت سياسی ان به جای گزارش دقيق اتفاقات داخلی و خارجی بيش تر به مديحه سرائی درباريان و شرح 

ن با انتشار اين روزنامه، روزنامه ھای فارسی زبان متعددی در خارج از ھم زما. غلوآميز اتفاقات دربار می پرداخت

از آن ميان می توان به روزنامه قانون در لندن، روزنامه . ايران توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور به چاپ می رسيد

 آن جا که اين روزنامه ھا از. حبل المتين در کلکته، روزنامه ثريا در قاھره و روزنامه اختر در استانبول اشاره کرد

توزيع . تحت قيوميت دولت نبودند انتقادات اجتماعی و سياسی با آزادی بيان بيش تری در آن ھا به چاپ می رسيد

الدوله را  گسترده اين روزنامه ھا در سراسر کشور و محتوای منتقدانه آن ھا وزير انتشارات زمان محمدحسن خان صنيع

، حدود ١٨۶٣در سال . طنه ملقب شد بر آن داشت که به شاه تاسيس اداره سانسور را پيشنھاد کندکه بعد ھا به اعتماد السل

. ، اولين اداره سانسورمطبوعات به دستور ناصرالدين شاه تاسيس شد)کاغذ( سال پس ازچاپ اولين روزنامه ايران ٢٨

وظيفه اين اداره . تماد السلطنه واگذار شدرياست اين اداره ابتدا به چارلز برگز و صنيع الملک و بعد ھا به خود اع

» مالحظه شد«س اداره سانسور به نشان ئيمتون بازرسی شده توسط ر. بررسی تمام روزنامه ھا و کتاب ھای داخلی بود

  .ممھور می شدند

 مرداد تشديد شد و تا سرنگونی حکومت پھلوی ادامه ٢٨سانسور در حکومت ھای پھلوی، به خصوص پس از کودتای 

حکومت اسالمی ھم از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش تيغ سانسور در دست گرفت و ھنوز ھم اين تيغ . اشتد

  .تيز را زمين نگذاشته و با تمام قدرت آثار نويسندگان و ھنرمندان را از دم اين تيغ اش می گذراند

ريبا از ابتدای گسترش اينترنت در کشور وجود به اين ترتيب، سانسور و فيلتر کردن اينترنت در ايران تازگی ندارد و تق

داشته است ھرچند که سال به سال با تشکيل مراجع مختلف برای سانسور وضعيت آن بدتر شده است، اما اکنون در 

به گوش می رسد، بسياری از کاربران در ايران می گويند که از دسترسی به » اينترنت ملی«حالی که زمزمه ھای آغاز 

  .ی با فيلترشکن ھا و شيوه ھای مختلف دور زدن سانسور محروم شده انداينترنت، حت

 قوانين ضدانسانی تغيير دولت در حکومت اسالمی، به معنی تغييرگر نشان می دھد يک بار ديد خفقان و سانسور، يتشد

ومت در حال ش اعدام و سرکوب و اختناق و سانسور، سعی دارد تعادل حکياکنون دولت روحانی، با افزا. آن نيست

  .ضعف را حفظ کنند

  

  :منابع

  ؛۶/٣/٢٠١۴ خيرگزاری فارس، -١

  ؛١٣٩٢ ]دلو[ بھمن۴ خبرگزاری فارس، -٢

  ؛١٣٩١ ]جدی[ دی١٣ روزنامه حکومتی بھار، -٣

  ؛١٣٩٢ ]اسد[ مرداد٢٣ خبرگزاری مھر، -۴

  ؛١٣٩٢ ]ميزان[ مھر١۶ خبرگزاری مھر، -  -۵

  ؛١٣٩٢ ]سنبله[وري شھر٢٢ خبرگزاری مھر، -۶

  ؛١٣٩٢ ]قوس[ آذر٢۶ رسانه ھای حکومتی، -٧

  .١٣٩٢ر وي شھر٢۵ عصر ايران، -٨
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