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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

 یرحمان بھرام

  ٢٠١١ جون ١١

 

  ونيسي اپوزاني در مکي تشکاينفوذ 

  "دگاهيد"
  . سالمزي عزبھرام

 ونيسي اپوزانير نفوذ وزارت اطالعات در م بیمبنی  خبرمي رژی رسانه ھاهي امشب کلد،ي طور که مطلع ھستھمان

  . پخش خواھند کردی اسالممي رژیماي اول سۀ را در شبکی کرده، ومستندیخارج از کشور، را آنتن

  فارس، سنايا :دي کنھای  اين مرجع مراجعه نکي اطالع به لجھت

  : نظر شمابه

 جاني ھنيرا چن) در اتاق فکر وزارت اطالعات شده اساختهي و یقيحق (وي سنارني امي برھه از زمان، رژني در اچرا

   کند؟ی میزده آنت

 ی ھاتي از نفوذ وزارت اطالعات در ساامريکا ی زاده  درصدای نورشي پی چندد،ي طور که به خاطر دارھمان

   شود؟ی خبر مربوط منيا  آن خبر بهايآ. خبر داد) کلمه(سبز 

   تشکربا

   ناظریعل

   ١٣٩٠ خرداد ١٨

  

***  

  

  ، فراوانیبا درودھا زي عزیعل

 راه انداخته اند ھر چند ران،ي ای اسالمحکومت یغاتي تبل– یتي امنی مورد دستگاه ھاني که در ائیاھوي ھنظرمه ب

 از ھمه قرار شي بو،ي سنارني دھند که ای آن، نشان میغاتي تبلۀ انتخاب زمان وابعاد گستردۀ ندارد اما نحویتازگ

  . خارج کشورۀلأ به مسا جواب دھد تیکومت اسالم حی درونی کشمکش ھایکسرياست به 
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گذشته  شب» مستند؟« با آب و تاب گزارش نمودند که ران،ي ای حکومتی رسانه ھاۀ، ھم١٣٩٠ ]جوزا[خرداد١٩

تى از يپخش شد كه روا ماي اول سۀاز شبك» بيالماسى براى فر« تحت عنوان یوزارت اطالعات حکومت اسالم

 ضدانقالب و ركاتو اشراف بر تح نينش ون خارج يسيرى اسالمى در كانون اپوزنفوذ دستگاه اطالعاتى جمھو

  . ھاى جاسوسى غرب بود سيدربه سخره گرفتن سرو) عج(شى از اقتدار سربازارن گمنام امام زمان ينما

ون و يسيھمواره با استمداد از اپوز  سال گذشته٣٢ کردند که دشمنان نظام اسالمى در طى تأکيد ی حکومتیھا رسانه

ش يھاى خود را براى براندازى جمھورى اسالمى پ كردند توطئه   افزارانه تالش به كار گرفتن اقدامات نرم و سخت

ھاى جاسوسى دشمن و ضدانقالب  س يد كه ھمه سروي بزرگ دولت در تبعۀاطالعات به توطئ برند اما پاتك وزارت

 -ى ئكايمران طرح يج اينتا شى شدن آن موجب كاھشي فرسار افتاد ويخأك به تيدرلواى آن بودند با اقدامى ستراتژ

خواندند   ی اى كه آن ھا الماس خود م ده شده بود، نقشهيشياند بيستى شد و سپس با نجات الماسى كه براى فريونيصھ

  .شد گر منھدمي دىبا الماس

 یماي که ازصدا و سئیوي سنارني از ای کامال متفاوتیرھاي تفسی طرفدار دولت و طرفدار خامنه ایھا رسانه

  . پخش کرده اند، دارندیحکومت اسالم

ن سال يدومۀ درآستان. را در نطفه خفه كرد» ديدولت در تبع «ئیكايمرا ۀوزارت اطالعات پروژ: سدي نویم سنا،يا

ظام ن فتنه در طول عمر نيتر ش متفاوت يرھايمتغ ع بودنيث بديد بتوان آن را از حي كه شای ا ، فتنه٨٨وقوع فتنه 

 ی شد كه چندئی ھا  از چھرهیكي بازگرداندن به موفق ی اسالمیجمھور د، وزارت اطالعاتي نامی اسالمیجمھور

  نظامیرا با ھدف نابود» ديدولت در تبع«ن فرد ي  ای بر روی گذار هيكا به زعم خود با سرمايمرۀ ااالت متحديقبل ا

  .ل داديافزارانه تشك  سختیھا ق اقدام ي از طری اسالمیجمھور

 ی نرم نظام جمھوریبراندازۀ  ناكام ماندن پروژی، در پ)سنايا(ران يان اي دانش جوی خبرنگار خبرگزارگزارش به

گاه مذھب ين فكر افتادند كه با توجه به جاي به انرم ی طراحان برانداز،یاست جمھورين انتخابات ري در دھمیاسالم

 دفاع از ئیكايمرااد ين رو بني شوند، از امتوسلز يالح سخت ناقدامات به اصط د بهيران باي مانند ایدر كشور

. را مطرح كرد» ديدولت در تبع«ل يد، تشكيطول انجام خود كه به مدت سه ساعت به  از جلساتیكي در یدموکراس

 اوباما سپرده ۀانيس، معاون امور خاور ميس راياد به دنين بني ایاز سو»ديدولت در تبع «ۀ پروژیت اجرايمورأم

  .شد

 زود یليخ.  داشتی مذھب-  ی با سوابق اجتماعی ا از به  چھرهي نیدا كردن وجود خارجي پیبرا» ديدولتدر تبع«

 بود ی اسالمی جمھوری ازنھادھایكي خدمت در ی طوالنۀسابقۀ  وجھین فرد را كه دارايكا ايمرا یس اطالعاتيسرو

  .ن فرد  فرستاديلند را نزد اير خود در تاي سفلهص وبالفائیپرداخت، شناسا  یو در بانكوك به تجارت الماس م

ن توطئه يگرفتار ا  در بانكوك داشت،ئیكايمرا كه با مقامات ئیدارھاي اگرچه در گام نخست و در د،یمحمدرضامدح

اض در حضور ي در ریت ويافت و در نھايادامه  دارھا و اصرارھاين دي كه به عربستان داشت اینشد، اما در سفر

رفت تا با ي پذیدار بود كه وين ديپس از ا. دار كردينتون دي كلیالري عربستان باھۀر امور خارجيصل وزيسعود الف

كشور را   داخلۀ فتن،ی با وی داخلیروھاي ھزاران نفر از نی بر ھمراھیش مبنيو با توجه به ادعا كايمرا یھمكار

  .ت كنديھدا

 آن را بر عھده داشت یركلي خود دبۀل داده بود و به گفتيكرا تش» ارانيجنبش جمع « كه ین چراغ سبز مدحي ابعداز

ن شھر بالفاصله در ي اۀ در حومئیاليو  به  واشنگتن برده شد و در آن جا پس از استقرار دری اختصاصیمايبا ھواپ

  .  كردداريكا ديمر اس جمھورئيدن معاون ريال با جو باين ويداخل ا
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  . دادنانياطم ی به و،یت  بدون حد و مرز كشور متبوعش از مدحيت به حما نسبئیكايمران مقام ي در آن اكه یداريد

 یبه ھمكار  نسبتید را در دست داشت با موافقت مدحيل دولت در تبعيت تشكيمورأ كه در آن مقطع مراس سيدن

خود را از داشت، پروژه ي نیتي امن-  ی نظامۀك چھرياش به  ل پروژه يكه جھت تكم ن پروژه، با توجه به آنيدر ا

  .ديشده د ليتكم

در   سال٩ ی خود وۀ كه به گفتیرشاھي به نام امین پروژه  با فردي خود در این ھمكاري در مراحل آغاززين یمدح

اد گرفته بود و ي آن جا را یده بود و نوشتن و صحبت كردن به زبان فارسين پروژه دوره دي ای اجرایل برائياسرا

س يس پاريتالنتا پرداخت آشنا و در ھتل ی م٦. یآ. ام آنرا ی ھا نهي كه ھزیلعاتس دفتر مطائي ر،ین خوانساريھم چن

  ...د خوردين سه نفر كلي ایاتحاد ھمكار) یر شاھيمحل كار ام(

ن يبودند، ا  با ھم متحد شدهی اسالمیه نظام جمھورين  پروژه عليگر در ايل كه بار دئيس و اسراي انگلكا،يمر اھدف

ر آن ھا ترور ين مسيدر ا. خاموش نشود چ گاهي روشن شد ھ٨٨ كه در خرداد یا آتش فتنه  كنند كه ی كارتابود 

  . در دستور داشتندراان فتنه يجر  منتسب بهی ھا  چھرهی حتی مختلف داخلیھا چھره 

شده بود و قرار بود   ابالغیاز جمله مدح» ديدولت در تبع« كه به سران یني فرامی اجراۀن مرحلي از آخرشياماپ

ران بازگردانده شد تا يبزند، فرد مذكور به ا  آنیدست به اجرا» سكلن«ل و حضور در پادگان ئي در سفر به اسرایو

  )١٣٩٠ خرداد ١٨ سنا،يا: منبع(» .د در نطفه خفه شویكايمر امدنظر دولت مردان» ديدولت در تبع«

   :عات اظھار داشتت داخلى وزارت اطاليامن ول در حوزهؤ نوشت، مقام مسزي فارس نیخبرگزار

ن فتنه در طول يتر ش متفاوت يرھايع بودن متغي كه با توجه به بد٨٨ ۀان فتني پس از آن كه دشمنان در جر

در دستور  افزارانه  تشارپ نشد اقدامات سخ ن ي براندازى نرم جۀش برد پروژيعمرجمھورى اسالمى بود موفق به پ

  .كار قرار دادند

گاه اقوام و يبا توجه به جا ن فكر افتادند كهي جنگ نرم از جمله جوزف ناى به اۀم پروژ طراحان ناكا : دادادامهی و

  .خرابكارانه در كشورمان شودی ھا ات يران متوسل به اقدامات سخت و عمليمذھب در ا

كى از جلسات خود كه يدر  ) PDD(ى دفاع از دموكراسى ئكايمرااد يبن: ول در وزارت اطالعات گفتؤ مسمقام نيا

س راس معاون ين پروژه به دنيا ت اجراىيمورأب كرد كه ميرا تصو» ديدولت در تبع«ليد تشكي ساعت طول كش٣

  . اوباما سپرده شدۀانيامور خاورم

ن اساس يبود و بر ھم اى برخوردار از سوابق اجتماعى و مذھبى ازمند چھره يد نيتحقق دولت در تبع: افزود وى

  .دولت مذكور را در دستور كار قرار داد و جذب عناصر مناسب براى رھبرىى ئكا شناسايمراس اطالعاتى يسرو

 طوالنى خدمت درنھادھاى انقالبى بود و ۀه سابقھام محمدرضا مدحى كه داراى وجيتى در آن اين مقام امني اگفته به

. لند قرار گرفتيكا در تايمرامورد توجه سفارت  متى اشتغال داشت،ي ھاى ق در بانكوك به تجارت جواھرات و سنگ

ان ضد انقالب خارج از كشور جذب ي به جروستنيكا براى پيمرااطالعاتى  سيق سرويلى زود از طرين فرد خيا«

  ».دار كردين كشوردي اۀر امور خارجينتون وزيالرى كليى از جمله ھئكايمراعربستان با مقامات  شد و در سفرى به

ون خارج يسيكا واپوزيمرارش ھمكارى با يمدحى با پذ: ت گفتت داخلى وزارت اطالعاي در حوزه امنولؤمس مقام

  .ل داديتشك» ارانيجمع «روھاى داخلى جنبشى راتحت عنوان ين و طرح ادعاى سازماندھى ھزاران نفر از نينش

دن ين شھر با جو باياۀ ى در حومئاليماى اختصاصى و استقرار در وياو پس از سفر به واشنگتن با ھواپ: افزود وى

  . كامل كشورش از نام برده را اعالم كرد تيكا حمايمرا جمھور سئين مالقات، معاون رير كرد كه در ادايد
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ل يت تشكيمورأراس كه م سيد دني دولت در تبعۀدر پى موافقت مدحى با ھمكارى در پروژ: تى ادامه دادي امنمقام نيا

  . ديل شده ديدش تكمي سوابق ھمكار جدو تىيھاى شخص  یژگي خود را با توجه به وۀن دولت را داشت پروژيا

ت يرانى داراى تابعيدار ا هين جھانشاھى سرمايرحسي او، مدحى پس از مدتى به فرانسه رفت و در آن جا با امگفته به

ت يولؤز مسيژه اشرف بود و خود او نيپھلوى به و ميك به رژي ھاى نزد لى كه پدرش از چھرهي اسرائ-فرانسوى 

ھاى اشغالى دوره  ني براندازانه در سرزماقدامات سال براى ٩را برعھده داشت و ) موج سبز(سازمانى موسوم به 

به دفتر به اصطالح مطالعاتى سازمان  طلب وابسته ن مھرداد خوانسارى از عناصر سلطنت يده بود و ھم چنيد

  . بود، مالقات كرد م شاهيھاى رژ پلمات يز از ديس كه پدر وى ني انگلMI ۶جاسوسى 

 دموكرات، ۀ كومله، حسن شرفى رھبرگروھك منحلۀعبدهللا مھتدى رھبر گروھك منحل «،یتين مقام امني اگفته به

طلب، محسن  ه يكى از گروه ھاى تجزيبُراز رھبران  ن ي، رضا حسMI ۶طلب عضو  زاده سلطنت   یرضا نوريعل

ز يول مؤن مسي موساد و ھم چنازمانسون خارج كشور باسران فتنه، جھانشاھى از عناصر يسيمخملباف رابط اپوز

  .حضور داشتند» ن كشوري جمھور اسئيكال ساركوزى ريندگى از نيجاسوسى فرانسه به نما ران در سازمانيا

اقدامات آشوبگرانه و  قيان فتنه از طريات جري جلسه راه ھاى براندازى جمھورى اسالمى از جمله تداوم حنيدرا«

ن نفوذ در ساختارھاى قدرت يكشور و ھم چن ان مذكور در داخليسب به جرھاى منت اغتشاش و حتى ترور چھره

ز براى يكا نيمراارد دالريلي م٧رو از مراكزمھم مورد بررسى قرار گرفت و يق جذب نيجمھورى اسالمى از طر

  ».افتين تحركات اختصاص يآغاز ا

د و يى به رھبرى دولت درتبعپس از انتخاب مدح: ت داخلى وزارت اطالعات گفتي امنۀ در حوزولؤمس مقام

اسى و اقتصادى و يھاى س ى در حوزه ئ ھاى اجرا تيفعال  نفره براى٣٠جاد شوراى ينى وى و ايجھانشاھى به جانش

  .دى شديمذكور وارد فاز جد قت پروژهياى در حق رسانه 

كشور بود كه براى آن  رانى در خارجيھاى ا پلمات ين مرحله جذب ديكى از اقدامات صورت گرفته در اي: افزود وى

ن ي مھدى كروبى بود اۀا كه خواھرزاديتاليرانى در ايا پلماتيت احمد ملكى ديل شد اما با افشاى ھوينى ھم تشكيكمپ

  . پروژه با شكست مواجه شد

ھاى  اتيت عمليرت وھدايد براى مديتى ھنگامى كه قرار شد شوراى رھبرى دولت در تبعين مقام امني اگفته به

و مستقر يكلن تالآويك سال در پادگان سي ق كودتا ظرفيران و براندازى جمھورى اسالمى از طرينه در اخرابكارا

  .انجام شد و او به كشور بازگشت) عج(امام زمان  ات نجات مدحى توسط سربازان گمناميشوند، عمل

ت يف امنياطالعات و تعر تكرد تھاجمى وزاري گرفتن رو شيحمدهللا با در په د كرد كه امروز بيكأان تي پادر وى

ن سطح ين عرصه جمھورى اسالمى در باالتريدر ا ثر و ھوشمندانهؤمنظام اسالمى در خارج از مرزھا و اقدامات 

  . ت قرار دارديثبات و امن

 فرمانده سابق سپاه پاسداران و بازار گرمکن انتخابات ئی به محسن رضاکي نزدتي، سا»تابناک «تيرسايتفس

 ی دولتی رسانه ھاريدر مقابل تفس  است و کامالً گري دی جالب تر از رسانه ھا،یکومت اسالم حی جمھوراستير

  .قرار دارد

 در ی حکومتیتيامن  مقامکي ی ھایگرء بحث از افشارهي و فارس و مھر و غرناي و اسناي ای حکومتیدرخبرگزار

 وازرت اطالعات حکومت ی به عنوان نفوذ،یتيامن  مقامني که تابناک از ایدر حال.  است»ديدولت در تبع«رابطه با 

  . بردی نام م»ونيسياپوز« در یاسالم
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موران وزارت اطالعات كه در قالب عامل أ از میكي، ١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد١٩شب گذشته، : سدي نویم تابناک،

ح يتشر ران نفوذ كرده بود، بهي برانداز حكومت ایروھاي اول نۀ كشور در درون حلقیاطالعات  دستگاهینفوذ

ل و يران پرداخت و با تفصي ایاسالمي برانداز جمھوریروھاين نيران در بي ای نفوذ خود و دستگاه اطالعاتیچگونگ

 ی از مرزھاروني در بیتيت مسائل امنيرياطالعات كشور در مد  از قدرت نفوذ دستگاهی مداركۀي و با ارااتئيجز

  .كشور پرده برداشت

 یروز گذشته، برخ  صورت گرفت كهی در حال،ین دستاورد بزرگ اطالعاتين ا شدی، رسانه ا»تابناك «گزارش به

ك ي با نام اعترافات ی با انتشار خبرروند، ی دولت به شمار مۀم رساني كه مستقئی رسانه ھااز رسانه ھا و اتفاقاً 

 خدمت  كنند كه دری خورده معرفبير فی را عنصر»یمحمدرضا مدح«دندي كوش،»ی ای آیس«عنصر وابسته به 

 عكس،به   كه اتفاقاً ی در حال اعتراف است، در حالیمانيل پشيكا بوده و به دليمر ای اطالعاتیسازمان ھا

 وارد سازمان ،یاطالعات ئیروي به عنوان نیات اطالعاتي كامال آگاھانه و به قصد انجام عمل»یمحمدرضا مدح«

  .بودران شده ي ای اسالمی مخالف جمھوریھا

ن خبر با ي انتشار اشد ی گونه منتشر كرد كه گمان منين خبر را اي ایدر حال» رنايا «یخبرگزارن گزارش، ي ابنابر

 دولت دراسرع وقت خبر را درست کند؛ اما با وجود ی اشتباه صورت گرفته باشد و خبرگزارین عنوان از رويا

 ۀلكه امروز پنج شنبه روزنام اصالح نكرد، بان خود ريشيرنا خبر پيا  نه تنھا،ی پس از پخش اظھارات مدحن،يا

  . نادرست منتشر كردئین خبر را با نام و محتواي ھمگريز بارديران نيا

 یروھاي در درون نرانيا یتي و امنیت داشت، قدرت نفوذ دستگاه اطالعاتين خبر اھمي آن چه در انتشار ادرواقع،

ست كه از ھمان آغاز، ي نیديه ھا بود، و گرنه تردبرنام ني آنان به منظور مقابله با ای از برنامه ھایبرانداز و آگاھ

 ھستند و ی اسالمی ساقط كردن نظام جمھوری برایاتي عملیو و اجرايسنار  برانداز در صدد طرحیروھاين

  .ستي نیديموضوع جد پرداختن به آن

 به ذھن را ن موضوعيرنا منتشر كرده است، اي ایران و خبرگزاري اۀ كه روزنامی است که خبری حالدر نيا

ران در درون يوزارت اطالعات ا تي خواھند موفقی متعلق به دولت مین رسانه ھاي ا،ئی آورد كه گویمخاطبان م

ب يك عنصر فري را در حد اعترافات رتت و قدين موفقيو ا  جلوه دادهیرواقعي برانداز را غیروھاي اول نیحلقه ھا

  .ف دھنديخورده تخف

 از  شبکه اول  شب گذشته»بي فری برایالماس« مستند که با عنوان نيدر ا مھر، ی حکومتی خبرگزارگزارش به

 و کنکاش ی موردبررسامريکا و دولت اي سی در سازمان جاسوس»یمحمدرضا مدح« نفوذ ۀ پخش شد، نحومايس

  .قرار گرفت 

 نداشته و یاتاطالع  و نفوذ عواملونيسي به اپوزی ربط چندانو،ي سنارني ماند که ای نمی باقی شکب،يترت نيبد

 ۀ مضحکۀ به بھان٨٨ سال یاعتراضات مردم  در سال گردی اطالعات- ینتي اموسازاني سنارۀساخته و پرداخت

 در ی حکومتی درون جناح اصول گراه کی دعوا و اختالفاتیراستا رد نيانتخابات و تقلب آشکار در آن و ھم چن

  .و پخش کرده اند  است آن را نوشتهانيجر

 را شيھا تي سازمان ھا و شخصۀ عمدۀ آن چنان ورشکسته است که مشغلزي راست نسونيپوز اگر،ي دیازسو

  . گرفته استرهي و غی غربی و دولت ھای حکومت اسالمی با جناح ھایھمکار

 یراني نفر ا٢٥ دي اشاره کرد که درگزارشات آمده بود کاخ سفدي کاخ سف١٣٨٥ توان به کنفرانس سال یم مثال، یبرا

 دعوت کرده بود تا با آن ھا به بحث و تبادل نظر یراني ایاسيبشر و س ان کارشناسان و فعاالن حقوقرا تحت عنو
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 یاسيس  برنز معاونکالسي نزي و ندي کاخ سفیت ملي امنی در شوراانهيول بخش خاورمؤ مسآبرامز، وتيال. نديبنشن

 ن و فعاالی مذھب،ی قومی ھاتياقل ،جلسه نيگفته شده است در ا.  شرکت داشتندجلسه ني در اامريکا ۀوزارت خارج

 درباره اھداف و زي ن١٣٨٥ ماه ی اول دمروزي نهينشر  توان بهی مورد منيدر ا. حقوق بشر شرکت کرده بودند

 اي.  مراجعه کردامريکا وقت ۀ امور خارجري وزسي راست به سخنان راونيسي و ارتباط بااپوزامريکا ی ھااستيس

با ) یمحمدرضا مدح (یني حسدرضاي سردار سۀ مصاحباي...  برگزار شد وسي در پارشي چند سال پکه یکنفرانس

 ،یري شکل گۀونح)  نظامفي از تضعیري و جلوگتيتقو( حفظ نظام ۀتيکم راموني زاده، پی رضانوریدکتر عل

 و هيضائقۀ  الخصوص قوی نظام علۀ رتبی عالنيولؤ فساد گسترده مسني ھم چنارات،يمحدوده اخت عملکرد، وظائف،

 و تصاحب اموال آنان به یعده ا  صاحب نفوذ بهنيولؤ حد و مرز مسی بی تخلفات و ظلم ھال،ي قبني از ایمسائل

 باشد که به یم) یمدح (یني شده مصاحبه سردار حسادهيپ روشيمتن پ (ی دولتی کانال ھایطرق مختلف و از مجار

 شاني ای ھای ھا و شفاف سازی به روشنگری به صورت مکتوب دسترسی حتی به ھرصورتني که مخاطبني اليدل

 در یريي تغچي ھتا مئي نماادهي پی محاوره ااتي خود مصاحبه با ادبهي شبناي نوشتار را عمي نمودیلذا سع داشته باشند

 مخالف ی ھایاطالعات یجانبازان، رزمندگان جنگ و نظام) اراني جنبش جمع رخانهيدب: (منبع«. دياي نديمحتوا پد

 مهي مطلب ضمني ھمريز * (»دگاهي دانيب | antitaleban توسط ٢٠١١، ١٣اپريل شده در   نوشته-  یروند کنون

  )است

 قي از طریاسالم  حکومتی برای سازليبداين که  نه؟؛ اي است ی و واقعیجد  ئی ادعاني چناي که آني از اصرفنظر

روشن است که .  از ھمه جالب تر استرديگ یاده و ھم فکرانش را م زی ذھن نور،» ويآلترنات «کيکودتا، به عنوان 

 دولت ی ھااستي به دنبال سگري دی و روزھای به دنبال موسوگري و روزدی روز به دنبال خاتمکي نوع تفکر، نيا

  .  گرددی دود و ھمواره دچار بحران می ملئي و فرانسه وعربستان و اسراامريکا

 دي پرسرهي و غی سیب ی فردا و بوي و رادامريکا ونيزي چون تلوی زبانی فارسینه ھا زاده ھا و رسای نوراز ديبا

 ی می معرفرهي و غی را به عنوان فعال حقوق بشر ومخالف حکومت اسالمیکه چگونه آدم کشان حکومت اسالم

  !کنند؟

 مجدد یعات و ابقا اطالري وزیمصلح ی استعفااي و ی برکنارلي به نظر من، وزارت اطالعات به دلکالم،ۀ خالص

 ني نژاد و آشکار شدن اختالفات بی احمدۀ دوازده روزینينش  خانه،ی رھبر حکومت اسالمی خامنه ایآن توسط عل

  . قرار دادی مورد بحث و بررسدي بارهي نژاد وغی و احمدیخامنه ا

 گردد ی تر ممقي عزيروز نه  آمده و روزبشيپ اني خود جناح حاکم اصول گرااني که در میدي کشمکش جدني ادر

 رو، کل نياز ا.  بار آورده استی بزرگئی رھبرقدرقدرت حکومت، رسواژهي و به وی کل حکومت اسالمیبرا

 طرفداران رھبر به ۀحمل بر کاھش یري تاثزي نژاد نی احمدی ھاینيعقب نش. برد یسر مبه  در بحران تيحاکم

 ی مدهيآن سمت کش  جامعه بهی شود احتماال افکار عمومدهي تراشی خارجیوي سنارکي اگر ن،يبنابرا. دولت اوندارد

 و ی و فرماندھان اطالعاتنيمورأ مزشياز ر  قرار استوي سنارنيا.  ماندی می ابھام باقۀ ھا در پردتيشود و واقع

 ی طور وانمود کند که اگر کسني ای عربی و ھم به دولت ھاونيسياپوز  کند و ھم بهیري جلوگرهي و سپاه و غیتيامن

  . حکومت استیکشور فرار کرد اعتماد نکنند چون که نفوذ از ان ھا به خارج

 ی خارج شده اند براني از اراً ي که اخشي از اعضایبرخ  بهزي را نونيسي قرار است اپوزوي سنارني ان،ي بر اعالوه

  . اعتماد کند

  . کمک کندتيد در حاکم ھا و پشت سرگذاشتن بحران موجولهي فتدني کشنئي قرار است به پاوي سنارنيا
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 شده است، دل و في جمھور ضعسئي و رررھبري قرار است به وزارت اطالعات که در کشمکش اخوي سنارنيا

  .  تازه دھدیتأجر

 و ٨٨ خرداد ماه ی جمھوراستي انتخابات رۀمضحک  سالگردی احتمالۀ قرار است جلو اعتراضات تازوي سنارنيا

  .ردي رابگ سالني متعاقب در ایاعتراضات مردم

 و یتي امنی و دستگاه ھای اسالمحکومت ی برای سوخت و ساز داخلوي سنارني به نظر من، اب،ي ترتنياه ب

 به خصوص د؟ي کدام دولت در تبعون؟يسيکدام اپوز. داده شود  نسبتونيسي که به اپوزني آن دارد تا ایاطالعات

 سازان وي که سناری در آن ابعادويار سننيه دست کم ا کميني بی می کنم به سادگی منگاه ی اصلۀ که به سوژیھنگام

  . کند، نبوده استی مغي تبلعي ابعاد وسني کرده اند و در ای طراحیحکومت

 کردندو ادعا نمودند که ري نفر جاسوس دستگی از سشي خبر داد که بی وزارت اطالعات حکومت اسالمشي پدوھفته

 ري دستگدي خواستی را که در دولت می کسانديگو ی نژاد ھم میاحمد.  رابطه داشتنداي از آن ھا با سازمان سیبرخ

 و ی جاسوس پرورن،يبنابرا.  دولت به کار خود ادامه دھدديپس اجازه بدھ  ھستمئی خورده خداني و من زمديکرده ا

  . است ی کارد به دستان حکومت اسالمیمي کسب و کار دا،یونيزي تلوی و اقرارھایجاسوس ساز  شکنجهريز

 ی ھاتي و فعالاستھاي اگر بخواھد در رابطه با سی جدی و فرھنگی اجتماع،یاسي و انسان ساني ھر جرشک،يب

 کند آن قي و تحقی بررس،امريکادولت  س ھمهأ و در ری غربی با دولت ھاشاني ھای راست و ھمکارونيسياپوز

 که ئیوھايسنار.  نداردی اسالم حکومتیوھاي سنارني چنبه یازي محکم و مستند وجود دارد که نیقدر فاکت ھا

 کي دھند عموما در تالشند با یبه خرد جامعه م» مستند« کنند و به عنوان ی مهيتھ ی حکومت اسالموسازانيسنار

 راست خارج سونياپوز  بهی سازند و ھم فشاری شان را منزوتي درون حاکمی جناحیھم رقبا:  نشان بزنندردويت

  .اورندي آلوده ھستند، بزي نی اسالمحکومت ی جناح ھای با دولت ھا و حتستب بند و استيکشور که به ده ھا س

 ني با چنزين یکس.  نخواھند کاستی از انبوه مشکالت حکومت اسالمی مشکلھيچ ئیوھاي سنارني که چناست مسلم

 حکومت نيا از راني مردم اتيچراکه اکثر.  شوندی نمی آن جناح حکومت اسالماي و ني دچار توھم به ائیوھايسنار

 کنند و به ی می متحد و متشکل و آگاھانه خود، روزشمارۀ آن بامبارزتي کلی برکناری نفرت دارند و برایجان

  . استدهي رساني به پای جھانی دارهي سرمای حکومت برانيا  مصرفخي تاریعالوه حت

  ٢٠١١ جون نھم -  ١٣٩٠ ]جوزا[شنبه نوزدھم خردادپنج

  

  :مهيضم 

  ؛ی زاده با سردار مدحیدکتر نورۀ صاحب شده از مادهي پمتن

  : استنيچن  مصاحبهني از ائی ھابخش

  

  سالم سردار... 

 ۀ رو به خانی پنجره اۀمحترم برنام  و شنوندگاننندگاني دکتر و بیسالم به شما آقا):یمدح (یني حسدرضاي سسردار

  . یپدر

 خوب ادم یول نهي کار سنگ،ی خسته اديکن ی مدي که االن داری که در واقع با کارزمي ممنونم عز: زادهی نوردکتر

 آمدم خدمتتون، چشم سردار ھم مثل مال منه، ی من با چه چشمشبي ھست پرادتوني کنه، ی عاشق باشه کار میوقت

 که به ھر ني ای برادي را بھتر بشناسی مدحنکهي ای براميداشت  کهئی امروز مطابق بحث ھای ولدهي او ھم نخوابیعني
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 نميب ی عکس ھا را می کاراش اغلب در پس پرده بود اما بنده وقتتيخاطر نوع کاراش و حساس وده به بیحال انسان

 دادن شاني را که به ایاحکمي داشته یگاھي شود که چه جای مشخص ممي برادنشي رفته به دی چه کسمارستانيدر ب

 نگه ی تالش برایعني حفظ نظام، تهيکم ۀلأ مسیکيبوده   مھمیلي داشته خی شه دو کار سردار مدحی مم معلونمي بیم

 مقابله ی بوده که در واقع برایالتي تشکگري دیکي کرده و دي که نظام را تھدی ازخطراتیريداشتن نظام و جلوگ

 حي شما تشری ھا را براتهيکم ني واقعا ام خواد به خودش واگذار کنیباخطرات بوده مقابله با دشمن بوده، من دلم م

 خودش ھم گاهي کنه و جای مداي پی بھتریحرف ھاش معن  کنه که اونوقتی داره با ما صحبت میم چه آدديکنه بدان

  . مي شه، سردار سراپا گوشیمشخص م

  ):یمدح (یني حسدرضايسردارس

 ی می چھار شبکي شما بله ما ھم شي فرماتأئيد عرضم به حضورتان دردي کنم در خدمت شما ھستم ببخشی مخواھش

 اري که بسی به لطف خدا و کمک دوستان از جمله حضرت عالمارستاني از بالحمدهللا مي بخوابميتشه که درست نتوانس

انشاهللا که خدا   واقعا افتادهگهي چشمم دکه مثل شما، من مي و مشغولري مرخص شدم اما سخت درگديفرمود محبت

 تهي به نام کممي دارتهيم ککي ما دي فرمودتهي بده کارھامون، عرضم محضرتون در خصوص کمجهيکمک کنه نت

 نقدري ااراتي اختیعني ،یله اأ ھست که با ھر نوع مسنيا فشي وظتهي کمني نظام، افي از تضعیري و جلوگتيتقو

 ئیاي کنه تا بی میني بدبجادي ایله را بگأ مسدي تونی شما مئی از آرد نانوائینانوا د بهي توانیجامع ھست که شما م

 تهي کمني که فعاله شما در ای ھرکساي ئی قضااي یتي امناي ی نظاماي یاسي ساي کشور ئی مقام اجراني به باالتریبرس

 به اي وستهي که به وقوع پیمسائل و با ی را کنکاش بکنیرھبر ی مجموعه ھاري تا زی که حتی داراري قدر اختنيا

از   بوده قبلري حقهي اولشنھادي از دوستان و پی از ابتکارات جمعتهي کمني ای بکنبرخورد وندهي خواھد بپیوقوع م

 یادي جا ني اري به خادشي.  بعد از جنگ شروع به کار کردهي اولی در قالب کشف جرائم و اطالعات در سال ھانيا

عمده کار ما  ن،يولؤ برخورد با تخلفات مسی برالياوا  آندندي زحمت کشیلي خشاني اکه مي بکنی رزاقیاز حاج آقا

 طي شرای نظام بوده ول٣ رده گري دمي آمدی مني به پائیلي خگري و رده و دکي  ردهنيولؤبرخورد با تخلفات مس

 از یعني مي وارد بشمثال ند کنی میني بدبجادي ھم که ای به افراد عادی حتمي توانستیآن قدر جامع بوده که م امکانات

  . ما بوداراتياخت

 ني ایعني کردند یم یني بدبجاديلکردشون در مردم ا که با عمی که افرادني ایعني سردار دي ببخش: زادهی نوردکتر

  .  بشن به نظامنيبدب  شدند که مردمی ھا باعث مني ھاشون، با سوء اخالقشون، ایکه با دزد

 قوه سئي ریجاني الری آقاراي اخکهي شما وقتديني ببگهي ھست دني ھمقاي دکتر دقیآقا ):یمدح (یني حسدرضاي سسردار

 ی ما پرونده اامرزهي دارند خوب حاال خدا بی اختالس دولتاردتومانيلي م٦ را گرفتن یباند کي اعالم کردند هيقضائ

 نهي ھزفرد غي تبلی تومان براارديلي م٣٧ بودند اختالس، ذاشته اسمش را گی اختالس نبود ولاردتومانيلي م٣٧ ميداشت

 را ی بانک خودم وجھیرفته بودم برا  واقعا، منی وامکي ی و برانهي بی را مني ای جوانکي که یکرده بودند وقت

 ونيلي م٥ یکي ی مبلغ مثال خوب براکي ی براراني در اديدون ی خواستم از حسابم برداشت بکنم حاال خوب میم

 را برداشت ی مبلغکي ھست، به ھر حال من رفته بودم بانک شيھر که بامش برف ب  ھماناني پول ھست جریليخ

 اون ،ی ملبانک هيري حساب خني اولکي ونيليمو  شش دمي اسم شماره حساب م کرد ما در حسابهي گریجوان کنم

 ني به ھمی محمدرضا مدحماسم من ھ  کل کشور بودنی و معاون بانک ملري می و احسانی اصالنري امیموقع آقا

 م خودم درآمدی من باز کردم که از حساب شخصرو هيري حساب خني اولکي و ونيلياسم شماره حساب شش م

 ھمه ناي درآمد ماست ایکي ماست ني دیکي ه،ي ما قبل از انقالبزي که پدرم به جا گذاشته بودالحمدهللا دو چیثراو
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 ی من نامه منيا  که من آن جا افتتاح کرده بودم از محلکيو  ونيلي حساب شش منيانقالب، ااز  به قبل گردهيبرم

 رو ی اتفاق صورت گرفت من جوانني از ابعد نيا. فتن گری تعھد وام مکي رفتن از بانک با سپردن مثال ینوشتم م

 پدرش و مادرش ۀ فقط سند منگولشانيھزار تومان وام ازدواج از ا٢٥٠ ھزار ٢٠٠ وام کي به خاطر دميدر بانک د

 شهي در امروز میارديلي م٦ اختالس کي ی که وقتیطي شراني در چنديني زنش و مادر زنشرو نخواسته بودن ببپدرو 

 گهي ددي ببخشوني آقا،ازدواجشه  امر ازدواج لنگ وامی که برای که اون معضل حل نشده ھنوز ھست جوانديفکر نکن

 ھا را گفتم ني بودم اراني که در ای زمانلممي فیتو من رنيگ ی وام ھا رو مني بزرگ تررني گی وام مارديلي مارديليم

 در اکانتم وبيوتي االن در وبالگم ھست درلمي فنيشده ا برخورد شوني ھا به خاطر فساد مالآقازاده نيبا چند تا از ا

  ... ھست

   دومبخش

 صبح رفت تا نهي بی حرف بزنه منهي خوب با سردار آدم که بنشزانم،ي با درود مجدد خدمت شما عز: زادهی نوردکتر

 مي نشستیدم م کریداشت، من رھاش نمه  داشت، سرفی خسته ھم بود ناراحتشاني ھم شده بود ای جورنياتفاقا ما ا

 ھست اجازه ندارم یني دوست نازنیلي خت ھم ھسگري ددوست کي . تا بامدادانمي کردی حرف زدن و صحبت میپا

  آمد پرستاری بود ممارستاني ھم در بیخوب وقت  تا بامدادان،مي نشستی با سردار ممي به اتفاق اوبودمياسمش را بگو

 مي کردی ما رھاش نمیاستراحت، ول  داره بهازي ن،ژني داره به اکسزاي نني اروني بدي برهي کافگري گفت دیبه ما م

 ومنتي داکزي می من گذاشته روی چون سردار برا، قدرادامه دارهني موضوع اني ا،له جالبهأ مسنياخالصه، آن قدر 

 ی آقاناي جرألۀ داد چون به خصوص مسمي را ادامه خواھني و ما ادمي ھا را دیدزد دمي را دی اسام،دميھا راد

 ألۀ ھم ھست مسگريد انيجر کي بعد ی ولدونهي رو مرشي که آن جا شد سردار تمام تفسئیاي و آن قضازدار،يپال

 کنند که اني را ھم بني اقهي دق١٠طور خالصه در   کنم بهی خواھش مشاني که حاال من از ای ھم براندازگري دۀتيکم

  . شماستاري در اختکروفنيم سردار م بگتوني براديبا  سلسله خبر و مطلب ھستکيبعدش من 

  ):یمدح (یني حسسردار

 کل قوا ی در اصل درحفاظت اطالعات ستاد فرماندھی ضد براندازتهي کنم در خدمت شما ھستم کمی مخواھش

 که ني کودتا مثال در بحث ای مثال آنتهيشاخه ھاش ھم نظام  در سه شاخه ھست عمدهیمستقره، کارش ضد برانداز

 اراني جنبش جمع ني که مثال ھمسائل می انجام بدھند و از آن سریبشوند و کار خاص  بخواھند جذب مسلحیروھاين

 که من در قدرت یامي ادر ،ی ضدبراندازتهي کمني خوره به ھمی ما می از شاخه ھایکي االن مي دادليما االن تشک که

 ی چیعني حفظ نظام تهي کمگري دمي بودی ضد براندازبايتقر  مجموعه خودمون چون ما ھمري زمي ھم آوردنيبودم ا

 مجموعه خودمون، که برخوردھامون از ري زمي را ھم آوردني افي از تضعیريوجلوگ و حفظ نظام تي تقویعني

بود در مورد   مطرحیارديلي دو مۀ پروندکي وزارت دفاع بود یباني بود که معاونت پشتیرک عسی آقانيجمله باا

ول حفاظت ؤ اون موقع مسذوالقدر یول حفاظت آن جا بود آقاؤ مسشاني اۀوندول پرؤ بود مسئی آقاکي شانيا

 مثال در مورداحزاب بود و اي  انجام کارھا،ی آمدند برای مامۀ شاخري ھا ھم زنياطالعات وزات دفاع بودند که ا

که خود ما  ئیرو راست از اون جا.  شدیم ی که باعث براندازیزيگروه ھا بود و گروھک ھا بود و در کل ھر چ

 مي گفتم دستگاه قضا را اگر بتونی داشتم می شعارکي گفتم ی بنده مميپرداختي نمیلي به آن مسائل خميدي لنگی میليخ

 شي دادم که کشراي من طرح کشي سال پ١٣ احد و واحد، ی به خدامي را از فساد دور بکننيولؤ و مسميبکن سالمتش

 ني حکومت در ای ماندگارانيبتونن برن و ب  مردم راحتدي ندارتيحدود با شناسنامه مني بشه، آقا شما ھمیمثل دوب

 مسلمان ھم ري غی آقا برامي ھا ھم خوب انتقاد کردند گفتیکردند و بعض  ھا موافقتیلي، خ را رسماً ني نوشتم استھ
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نشست آنجا  فت نفر اگر به نام مسلمان ھم رکي نداره ی حاال به ما ربطنيارذ را بگزھاي چنيو ا نجا شما مشروبآ

 بود اون موقع ما ی طرحني اديگفته نکن  اسالمني د،ديکن ندي عقاشي امام گفت تفت،دي نکندي عقاشي تفت،دي ندھريخورد گ

 اگر به ھمه ره،ي گی اساسا صورت نميی براندازرهي صورت بگنھاي اگر امي گفت،ی ضد براندازی براميداده بود

 تهي در مورد کمني مشکل اشهي نداره جامعه، و حل می مشکلگهي اساسا دمي بکنیدگيرس  سانکيمناطق ما 

 ی ھم سر جاني قوا و اکل ی االن انشقاق به وجود آمده و جدا شده آن رفته ھمان ستاد فرماندھنتھا که میضدبرانداز

  . خود ما ھستشیمي از دوستان قدیکيولش ؤخودش مانده که مس

 اسنادشما، آدم ني در ادمي من دني نشستی جلسات که سردار مني ا در. دارمیگريال دؤ سکي من : زادهی نوردکتر

 ی ھا وقتني افراد واقعا انيفرمانده سپاه تا ا  وقت اطالعات تاري مجلس خبرگان گرفته تا وزۀندي باال از نمایلي خیھا

 راحت فرد یلي خ، کنندی دانستن مردم چطور نسبت به نظام فکر می نم، مردم خبرنداشتندیتي نشستن از نارضایم

 شي ھزار نفر ب٤ ھزار٣ با ما ھستد آن ھا ونيلي م٤٠ گه بله ی مادي می متکیتمام ملت با ما ھستن آقا  گهی آد میم

  . کنندی ھا اقرارداشتند که ملت چطور بھشون نگاه مني ای در جلسات خصوصا،ي زکردي در مصاحبه با فرستنديتر ن

 بپردازم ممکنه که یلياگر بخوام خأله  مسني زاده به ایکتر نور دی جناب آقاديني بب):یمدح (یني حسسردار

 چي جا به ھني خوام ایدل بخواه مردم گفته شده من نم  اخبار در خارجی سرکي چون ادي به وجود بیموضوعات

 رونيب آمدن راني که از ای ھمه افرادميفت ما گی حت. بکنمی احترامی ب،روني بمده آراني که از ایاري چي به ھ،یدوست

 ھمان طور که بچه ھا مي قدرت واحد ھم در خارج از کشورباشکي ديوندي بپاراني به جمع جنبش جمع نياي آقا بميگفت

 تأئيد حرفشون را اي کرده باشم ی دوستان اھانتني از اکدام چي خوام به ھی کنن من اصال نمی متيدر داخل دارند فعال

 ديد کي کرده و جلسه را ترک کرده هيول گرؤ االن بخوام بگم فالن مس شده کهی جورکي دينيبب  باشمکرده بي تکذاي

 ی خداگواھه من نم،ی صفوميرح ئیحي سردار ني کنه، ھمی مري را تطھی داره فالنني گن آقا ای شه می می اگهيد

 رو شه  و دار و دستی محموداسيال ی ھم لطف آقارا ئیايمي ھم آثار شنيدي دست ھا و بدنم را دیخوام شما جا

 ی ھاشمرن،ي بگدي را بایجنت)  جالب بود باور کن سرداریليبا دستبند، خ  را گرفتناسي الیول:  زادهیدکتر نور(

 مظھر که ی در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی شاھرودی ھاشمی آقا خواھرزاده آقارن،ي بگدي رابایشاھرود

 کي ی محموداسي الرني بگدي ھا رابانيھست ا ی مرکز فساد اقتصاداصال ستي ھست مبارزه نی اقتصادنيمفسد

 خواد چه ی ماسشي الني ای برانمي که بااسناد رفته االن در المان ببی خانمني جمع بود آن پروني از ای نظامادهيپ

  ...مي ما ھمه را دارگهي خواد رو کنه که دی ازاسنادش را میکي کنه، کدام یکار
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