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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ دسمبر ١٨

  
 ھای ترور فزيکی و شخصيتی و تخريبی کتيکت

  !وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران در خارج کشور
         

ھای اطالعاتی  ترين سازمان رحم ترين و بی ترين و مخوف يران، شايد يکی از پيچيدهوزارت اطالعات حکومت اسالمی ا

خدمت گرفت، بلکه از  را به) ساواک(  مخفی حکومت شاهپوليسچرا که اين حکومت نه تنھا . و امنيتی جھان است

ارب سازمان اطالعاتی تج  ھای زبده جاسوسی جھان را که در دوره حکومت پھلوی، عمدتا به تجارب اطالعاتی سازمان

ھای اطالعاتی و امنيتی  تجارب و آموزه محدود بود اين بار حکومت اسالمی به» موساد«و اسرائيل » سيا «امريکا

ن کار کشته اين مأمورويژه پس از فروپاشی آن دست يافت و بسياری از  به)  مخفی شوروی سابقپوليس( »ب.ژ.ک«

چنين  وزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی ايران، ھم. استخدام کردسازمان را از کشورھای بلوک سابق شوروی 

توان گفت  جرات می بنابراين، به.  نيز برخوردار بوده استالمانھای اطالعاتی چين و  ھای سازمان از تجارب و آموزش

اطالعاتی و ھای  ترين سازمان ترين و خشن ای که وزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی ايران، يکی از حرفه

ھای جنگ ايران و عراق، کشتارھای دھه شصت در  عالوه اعضای اين سازمان، اغلب در جبھه به. امنيتی جھان است

ھای اعدام و ترورھای خارج و داخل کشور و نحوه نفوذ و تخريب و جنگ  ھا، جوخه گاه سراسر ايران، در شکنجه

  .روانی بسيار بسيار مھارت دارند

  
نحوه  ھا و غيره به ھا، نھادھای دموکراتيک و رسانه ار ديگر جلب توجه جدی ھمه احزاب و سازمانھدف اين مطلب، ب

انداختن تفرقه و فروپاشی   و راهئیخانه و نحوه انتخاب افراد برای استخدام و ھمکاری و شناسا ھای اين وزارت فعاليت

  .ھاست آن
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 تاريخی در حدود سه دھه را پشت سر خود دارد و حاصلش ھای من در اين عرصه، ھا از جمله تالش تحقيقات و بررسی

ھا تروريستی جمھوری اسالمی ايران  مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت«نام   به١٣٩٣انتشار دو کتاب، اولی در سال 

ر د» ترور نويسندگان در دوران حکومت خانواده پھلوی و حکومت اسالمی ايران«نام  و کتاب دوم به» در خارج کشور

من گفتگوی نسبتا طوالنی با يکی از اعضای جوان . ھا مطلب و مقاله و سخنرانی و گفتگو است  و ده٢٠٠٥سال 

آھنگی رھبری وقت  ، با ھم)سويدن -گوتنبرگ (  در شھر يوتبوری١٩٩٨وزارت اطالعات حکومت اسالمی در سال 

اين حزب بودم و ارسال نوار آن از طريق حزب کمونيست کارگری داشتم که آن موقع من ھم يکی از کادرھای فعال 

ھای  ھای سياسی در آن دوره و مطالعه پيگير نحوه فعاليت حزب کمونيست کارگری ايران به احزاب و سازمان

ی و شخصيتی و تخريب وزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی ايران و کشورھای ديگر فزيکتروريستی و ترور 

  . است

ين مسؤولاز » بھرام رحمانی«س فدارسيون پناھندگان ايرانی فرستاده و خواستار مالقات با آدر اين فرد، ياداشتی به

شده بود که اطالعات » ھای تروريستی حکومت اسالمی فدارسيون و نويسنده کتاب مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت

ای  رنظر گرفتن موازين امنيتی در کافهاين مالقات با د. ھای تروريستی حکومت اسالمی دارد مھمی در رابطه با فعاليت

دليل شلوغی صورت گرفت که از قبل و طبق برنامه تنی چند از اعضای حزب  در ايستگاه قطار شھر يوتبوری به

پس از دقايقی جوانی قدبلند با موھای بلند و بور . جا حضور داشتند تا مواظب اوضاع باشند کمونيست کارگری نيز در آن

شد که اين فرد  سر ميز من آمدند و تا او خودش را معرفی نکرده بود من باورم نمی ی بهسويدنان ھمراه دختر جو به

خواھد درباره  چينی سر اصل مطلب رفتيم و اين که او چه اطالعاتی می ما بالفاصله و بدون ھيچ مقدمه. ايرانی است

ين وزارت مأمورمن از : نين معرفی کرداو خودش را چ. حکومت اسالمی به من بدھد و در مقابل چه انتظاری دارد

 بودم که پس از ترور ميکونوس از اين شغل خود شرمنده و پشيمان شدم و مدتی در ھلند بودم و االن الماناطالعات در 

من به او پيشنھاد کردم که با خودم . يه دھيدتأئيدکنم به من  رو، خواھش می جا آمدم و تقاضای پناھندگی کردم از اين اين

انگار که انتظار چنين پيشنھادی را نداشت لحظاتی با . دھد صدايش و سخنانش را ضبط کنم  دارم و اگر اجازه میضبط

. کنم ھا پخش نمی من ھم گفتم در رسانه. ھا پخش نکنيد خود فکر کرد و جواب داد اشکالی ندارد و اما آن را در رسانه

ھای جنگ ايران   سالگی در جبھه١٣او از . ت من جواب دادسؤاال خالصه کالم او بيش از يک ساعت صحبت کرد و به

 سالگی نخست وزارت اطالعات سپاه و سپس وزارت اطالعات او را برای عضويت ١٨و عراق بزرگ شده بود و در 

ی ھای ايدئولوژيکی، سياسی، نظامی و امنيت او در دانشگاه امام باقر وابسته به سپاه پاسداران، آموزش. انتخاب کرده بود

 من که پرسيدم سؤالاو در جواب .  شده بودالمانی ياد گرفته و متخصص نفوذ به سازمان مجاھدين خلق در المانو زبان 

ھنگامی که قرار شد دو تن از اعضای مجاھدين خلق :  را ترک کرده از جمله جواب دادالمانچرا وزارت اطالعات و 

 آمده سويدن  را ترک کردم مدتی در ھلند بودم و االن بهالمانم  ترور شوند من از دست وزارت اطالعات بگيرالماندر 

بعدا اين ماجرا را پيگيری . يه بدھيدتأئيدام تا در اين جا درخواست پناھندگی کنم و از شما ھم درخواست دارم به من 

نھايت .  است واقعيت داشت اما باور نکردم که او از دست وزارت اطالعات گريختهمسألهکردم و معلوم شد که اين 

  . قرار شد ما ديدار ديگری ھم داشته باشيم که در مالقات دوم سر قرار نيامد و تا اين تاريخ ديگر او را ھرگز نديدم

آيند اوال تحقيقات زيادی درباره وی به عمل   کنيم کسانی که به عضويت وزارت اطالعات و امنيت درمیتأکيدالبته بايد 

بيرون  گردند تا اسرار درون تشکيالتی امنيتی به د از تشکيالت دور شوند سر به نيست میآروند و دوما اگر اين افرا می

توانند از وظايف جاسوسی خود غافل  دھند ھرگز نمی ھمکاری با وزارت اطالعات تن می حتی کسانی که به. درز نکند

  .وانند به ھمکاری خود پايان دھندگيرند که نت ھای مھمی می ھا تعھدات زياد و به نوعی گرو چرا که از آن. بمانند
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يادآوری است که پس از پايان مراحل دادگاه ميکونوس و محکومت سران حکومت اسالمی به دليل طراحی اين  الزم به

 مترکز بود تقريبا بخشی از اين شبکه از ھم المانترور، شبکه مھم و اصلی وزارت اطالعات حکومت اسالمی که در 

 و اسکانديناوی رفتند تا تحت عنوان پناھنده اقامت بگيرند ئیاطالعاتی به کشورھای ديگر اروپاپاشيد و برخی از عوامل 

نگار، فعال سياسی، زندانی  چون نويسنده، روزنامه ھای مختلفی ھم اين افراد با عنوان. پوشی کنند و گذشته خود را پرده

ھا دريافت کنند و خود را در صفوف  ای از آن يهيدتأئگرفتند تا  ھای پناھندگی تماس می ، با تشکل...سياسی سابق و

  . اپوزيسيون تحت عنوان پناھنده سياسی جای دھند

گذاران فدراسيون شوراھای پناھندگان ايرانی در خارج کشور و   که يکی از بينان١٩٨٩خصوص ھنگامی که از سال  به

ز کادرھای برجسته حزب کمونيست ايران بودم؛ سخنگوی وقت اين فدراسيون و ا» ھمبستگی«ھمکار فعال نشريه آن 

پناھندگان ايرانی چرا «نام  ای که در آن سال به فکر بودم؛ در جلسه از نزديک آشنا و ھمکار و ھم» غالم کشاور«ياد  زنده

 نفر در آن ٣٠٠استکھلم برگزار کرده بوديم و نزديک به » مدبوريار پالتسن«در سالنی در » و چگونه بايد متشکل شوند

اش را ھم برداشته  غالم با توصيه تشکيالتی کاله کيس گذاشته بود و عينک. س جلسه بودمئيه حضور داشتند؛ من رجلس

 ساعت از ورود ٤٨عشق ديدار مادرش به قبرس رفت و ھنوز  با اين وجود، چند روز بعد غالم به. بود تا شناخته نشود

 ترور و جان باختنش رسيد و قلب ھمه کسانی که از دور و وی و نزديکانش از ايران به الرناکا نگذشته بود که خبر

تر با نحوه فعاليت جاسوسان حکومت  در اين دوره بود که من بيش. دار کرد شناختند سخت جريحه نزديک غالم را می

ھا و جاسوسان حکومت  جای تعقيب تروريست که به) سپو( سويدن مخفی پوليساسالمی و اين که اطالعات جزئی از 

زندگی  شان ھم اين بود که برای حفظ جان خود، يا به تر مرا تحت فشار قرار داده بودند و توجيه می، غيرمستقيم بيشاسال

شرح اين .  پيدا کردمئیھای سياسی و اجتماعی دور شوم، آشنا تدريج از فعاليت ھای مخفی پناه ببرم و يا به و فعاليت

ترديد يا غالم و ھمه  بی. ام جد و قبال در اين مورد مطالبی نوشتهگن ماجرا طوالنی است و در حوصله اين مطلب نمی

  !ست باختگان راه آزادی و سوسياليسم ھميشه عزيز و گرامی جان

ای در فدراسيون شوراھای پناھندگان  نھايتا من حدود بيش از يک دھه فعاليت و مبارزه سياسی مستمر و پيگير و حرفه

ھای سياسی، اجتماعی،  رکيه و پاکستان و غيره، با طيف وسيعی از ايرانیايرانی در کشورھای مختلف غربی و ت

ی و جاسوسی پوليسفرھنگی و غيرسياسی آشنا شدم که بسياری از مسايل مختلف، از جمله چگونگی تعقيب و مراقبت 

طلب  ان اپوزيسيون سرنگونیعنو ام که ما به ام و تجربه کرده در نتيجه ياد گرفته. ام ھا شنيده را بارھا و بارھا از زبان آن

تر در مقابل حمالت و  ھايمان باشيم اما ھرچه بيش کليت حکومت اسالمی، در عين حالی که بايد مواظب امنيت و تشکل

تھاجم وحشيانه  چنان به شوند و ھم ھا ھارتر می ھمين حد نيز آن م بهئيھر دليلی کوتاه بيا تھديدھای جانيان اين حکومت به

عقيده من، اگر در مقابل آن و با وجود ھمه  اما به. ھند تا مخالفان سرسخت خود را زير بگيرند و له کنندد خود ادامه می

تر و  تر، وسيع مان را شديدتر، عميق ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی تر فعاليت تھديدھا ايستادگی کنيم و ھرچه بيش

. توانيم خنثی کنيم جاسوسی و تخريبی حکومت اسالمی را میھای تروريستی و  ھمان نسبت نيز فعاليت م بهئيتر نما علنی

تر و  حکومت اسالمی، پيگيرتر و سيستماتيک قدر تعرض سياسی، اجتماعی و فرھنگی ما به عبارت ديگر، ھر چه به

ن نيز نشينی وادار خواھيم کرد و تاکنو عقب ھمان نسبت نيز حکومت اسالمی و عوامل آن را به ترديد به مند گردد بی نقشه

تری  شود که فعالين داخل کشور با قوت قلب بيش وقفه ما سبب می چنين اين مبارزه پيگير و مداوم و بی ھم. ايم کرده

  !مبارزه و مقاومت کنند

اين دليل اشاره کردم  گردد، به ھای شخصی خودم برمی تجربيات و فعاليت ويژه در چند سطر اخيری که به  مسايل، به اين به

ين و عوامل مأمور درباره نحوه فعاليت و نفوذ  تجربيات خود را مرور کنند تان محترم اين سطور نيزتا خوانندگا
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تری داشته باشم و ھر چه  جو، تعمق بيش طلب و عدالت خواه و برابری حکومت اسالمی در صفوف اپوزيسيون آزادی

.  امنيتی اين حکومت در خارج کشور آشنا شوندھای ھای وزارت اطالعات و ديگر ارگان انواع و اقسام تاکتيک تر با  بيش

ھای  تری مواظب امنيت و سالمتی خود و سازمان سياسی و نھاد دموکراتيک و رسانه نھايتا با دقت و حساسيت بيش

 کنم تأکيدخصوص  به. ھا نباشيم ھای آن مخالف خود در خارج کشور باشيم تا بار ديگر شاھد عواقب ناگوار و ضربه زدن

شود که گاھی  ھای مختلفی وارد نيروھای اپوزيسيون می ھا و تاکتيک ھا و شمايل رنگارنگ و چھره با شکلکه دشمن 

شايد ھم زمانی متوجه شويم که کار از کار گذشته و دير . کشد ھا چندان ھم ساده نيست و يا طول می تشخيص قطعی آن

د که الزم نيست خط قرمزھای حکومت اسالمی را کن عناصر خود گوشزد می برای مثال، وزارت اطالعات به! شده است

تشکل  زدن به  کنند که قصد تخريب و ضربهئیھا رنگ ھمان شود که خودشان را ھم ھا آموزش داده می آن به. رعايت کنند

مخالفت با حکومت اسالمی، مد روز و شيک و پيک لباس پوشيدن و  از جمله در اين ميان، تظاھر به. ھا را دارند آن

ھا بايد  چنين آن ھم... ھا و انسان» عشقی«استفاده از روابط مختلف نھان و آشکار  گيری و سوء  خوردن و بھرهمشروب

اند وارد آن شوند، ھمواره سنگ آن  دفاع از آن سازمان و نھاد اپوزيسيون که توانسته طوری تظاھر سفت و سخت در 

ھا وظيفه دارند با  اما در عين حال، آن.  آن سازمان و نھاد استئیزنند تا ھمه باور کنند که او فدا سينه می نھاد را به

ھا  گری عليه فعالين و ھمکاران آن سازمان و رسانه پراکنی و توطئه بافی و شايعه زنی و دروغ سر حرف  و پشتئیبدگو

  !ھا را از درون دچار بحران و فروپاشی سازند  بياندازند تا آن تفرقه

ھا مبارزان سياسی  آن. ان وزارت اطالعات حکومت اسالمی استمأمور، مملو از ئیروپاھای کشورھای ا اکثر پايتخت

دليل روابط خوب اقتصادی،  ھای مختلف، به جاسوسان حکومت اسالمی در پوشش ابعاد. کنند  و تھديد میئیرا شناسا

ھا  آن. تر است ی وسيع و اسکانديناوئی امنيتی بين ايران و برخی از کشورھای اروپا-ديپلماتيک و حتی نظامی 

ھای دموکراتيک و  ھا، غيرسياسی کردن تشکل آورند و يکی از اھداف آن وجود می اصطالح فرھنگی ھم به ھای به تشکل

  .پناھندگی ايرانيان خارج کشور است

ھا در ھر سفر  برخی از آن. ای، حداكثر استفاده را دارد هيان بورسيوزارت اطالعات حکومت اسالمی از دانشجو

ھا  ن، آنيعالوه بر ا. شوند ه اطالعاتی و جاسوسی میيه اطالعاتی شده و توجيژه دارند و تخليران، جلسات ويا به

ھا، برای نفوذ   آن ھا و به خصوص از خانواده از آن. ژه اگر الزم باشديا گزارش ويد بدھند و يانه بايھای ماھ گزارش

ھا  زدن به خط آزاد رسانه  مانند تلفنئیھا تمأموري. شود ر استفاده میان مخالف حکومت در ھر كشويرانيھای ا خانواده به

بعضی حتی . ھاست عھده آن ز بهيو تخريب اپوزيسيون و دفاع مستقيم و غيرمستقيم از حکومت اسالمی و اسالم ن

  .كنند افت میيبينند و پاداش ھم در ھای آموزشی قبل از اعزام می دوره

ايران  گيرند و به سياسی و فرھنگی خارج کشور، برای اولين بار پاسپورت ايرانی می داريم که فعاالن ئیھا نمونه

. شود افراد مساعد نيز پيشنھاد ھمکاری داده می گردند و به گيرند و تخليه اطالعاتی می  قرار میئیروند مورد بازجو می

  . ھا کشيد رسانه  علنی شد و بهالمان نيز چند سال پيش در مسألهيک نمونه اين 

وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، برای نفوذ به جوامع ايرانيان خارج از کشور و يارگيری از ميان افراد و 

 با ئیھا ھای سياسی و فرھنگی و يا تشکل »شخصيت«عنوان مثال، برخی  به. گيرد ھا بھره می ھا، از انواع روش جريان

ام ايرانيان خارج کشور، جاسوسی و اطالعات الزم را کند تا جھت استخد  و معرفی میتأسيسکمک عوامل خود 

ايران  ھا را به انی دارد که افراد را در خارج از کشور ربوده، آنمأمورچنين  وزارت اطالعات ھم. آوری کنند جمع

را ھا  ھای دوباره آن و يا با شرط و شروطی و گرو گرفتن. کشند کنند يا می ھا را زندانی می گردانند و سپس آن برمی

  .فرستند تا برايشان جاسوسی کنند خارج می به
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. کند ھمکاری با اين وزارت اطالعات استفاده می چنين از اعضای سابق خود و يا افراد حاضر به وزارت اطالعات، ھم

 جاسوسان ئیرسوا«، تحت عنوان ٢٠٠٦ بيست و سوم دسامبر - ١٣٨٥برای نمونه در مطلبی که در تاريخ دوم دی 

دولت «: ھای انيترنتی قبال دسترسی است از جمله آمده است نوشته بودم و در شبکه، »!می در استکھلمجمھوری اسال

شايد بعد از اخراج . سر و صدا را از اين کشور اخراج کرده استھا جاسوس حکومت اسالمی بی تاکنون، دهسويدن

اما اکنون، برای اولين بار حکم اخراج . تای مطرح گرديده اسعنوان يک خبر حاشيه ای بهجاسوسی در گوشه روزنامه

چندين روز است که پيرامون اخراج او، . زنديک جاسوس جمھوری اسالمی که ھنوز ھم آزادانه در استکھلم پرسه می

ين مسؤولو مصاحبه با ) سپو( امنيتیپوليسی مانند مترو، سلسله گزارشاتی ھمراه با اسناد سويدنروزنامه پرتيراژ 

 سؤال و گفتگو با سفير جمھوری اسالمی در استکھلم را پخش کرده است، بسيار سويدنر اداره مھاجرت پرونده او د

 با جمھوری اسالمی خوابيده است؟ آيا سويدنحال بايد ديد چه بده و بستانی در پشت پرده معامالت دولت . برانگيز است

ی که سويدن ماجرا نقش دارد؟ آيا دو شھروند  در اينامريکا، با دولت سويدنرابطه و ھمکاری نزديک دولت جديد 

عنوان جاسوس چندين ماه است توسط جمھوری اسالمی دستگير و زندانی ھستند در اين ماجرا دخيل است؟ يا اين که  به

ھای جديدی پيدا کند؟ در اين ميان ھر کرد که سرنخ، در سکوت تعقيب می»آوا«ھای راديو سپو، مجری يکی از برنامه

تر به کردند، به اين واقعيت منجر شد که اين جاسوس جمھوری اسالمی، ھر بيش، دنبال میسويدن سپو و دولت ھدفی که

مخالفين جمھوری اسالمی نزديک شود و از سوی ديگر، با ميدان دادن به سفير و ديگر عناصر جمھوری اسالمی، به 

  .ری رساندھای غيرانسانی جمھوری اسالمی در استکھلم يا جا انداختن سياست

 رسواتر شده سويدنعنوان يک حکومت تروريست در افکار عمومی  اما در ھر صورت جمھوری اسالمی ايران، به

ھا ھا و تظاھراتھا در جلسات و کنفرانساست و حقانيت نظر اپوزيسيون چپ و سوسياليست که ھمواره در اين سال

اند که سفارت ھا فرياد زدهھايشان در رسانه و نوشتهيدنسوخيابانی و مالقات با احزاب پارلمانی و غيرپارلمانی 

طور جدی در  دھی ترور و جاسوسی بر عليه اپوزيسيون است بهجمھوری اسالمی ايران در استکھلم، مرکز سازمان

سرنگون باد حکومت تروريستی اسالمی «شعار.  قرار گرفته استسويدنمعرض قضاوت افکار عمومی جامعه 

بايد از اين فرصت در جھت برچيدن بساط . انداز شده استتر در افکار عمومی جامعه طنينبيش، ھر چه »!ايران

بايد از احزاب پارلمانی اپوزيسيون . ھا و طرفداران جمھوری اسالمی، نھايت استفاده را بردجاسوسان و تروريست

ده با جمھوری اسالمی بر سر اين ، در پشت پرسويدنويژه حزب چپ خواست که نگذارند دولت راست  ، بهسويدندولت 

بايد ماھيت واقعی اين جاسوسان و اين که از چه جريانات و افرادی از اپوزيسيون و در چه . ھا معامله کندتروريست

اند، دنبال شود و رسمی و علنی  اند و يا در کدام راديو محلی فارسی زبان ديگری نفوذ کردهسطحی اطالعات جمع کرده

 .انتشار يابد

سو با سفير از يک» آوا«ھا و نظريات عجيب و غريب و گفتگوھای مجری راديوی الين سياسی چپ، با شنيدن تحليلفع

ھای سرشناس اپوزيسيون راست جمھوری اسالمی، نمايندگان مجلس جمھوری اسالمی و از سوی ديگر، گفتگو با چھره

ه، مرز اپوزيسيون و پوزيسيون را شنيدند، ھر چه صدر، داريوش ھمايون، کامبيز روستا و غير مانند ابوالحسن بنی

ھا و را از طريق کانال )محمد جواد صبوری(»مجيد دراز گيسوی صادقی«رو، سابقه  از اين. او مشکوک شدند تر بهبيش

ل ، نه کارمند سازمان ملئیجو ايران پيگيری کردند، معلوم شد که او نه پزشک، نه فعال جنبش دانش ارتباطات خود در

قدر بگويم  ھمين.  سرکوب و تروريست و مخوف جمھوری اسالمی است، بلکه از اعضای سپاه پاسداران، اين ارگان...و

کرد و بر روی اسناد پزشکی جعلی او قرار دارد، يک شماره نظام  که صادقی استفاده می... شماره نظام پزشکی 
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خارج از ايران نيز  است که او ھرگز به... تبريز، در آدرسيک دندانپزشک در شھر  پزشکی واقعی در ايران و متعلق به

  .شناسدسفر نکرده و صادقی را ھم نمی

ين مأمورھا قرار داده شد، رفت و آمدھای ھا و اسنادی که در اختيار آنی، با فشار اين فعاليتسويدناساسا مقامات 

اکنون با پيگيری روزنامه . ر زير نظر گرفتندتھا با ھمديگر را جدیسفارت جمھوری اسالمی و صادقی و ارتباط آن

ھای مترو، در اين پيگيری. ھم در اختيار آن قرار گرفته است) سپو(سويدن امنيتی پوليس، که اسناد »مترو«ی سويدن

خود به جاسوس دوم جمھوری اسالمی، در ارتباط با صادقی نيز دست يافته است که يک افسر اطالعاتی در سفارت 

، حکومت جمھوری سويدنھای عمومی رسانه اين ماجرا و کشيده شدن آن به. می در استکھلم استجمھوری اسال

  .تر رسواتر و در تنگنا قرار داده است را ھر چه بيشسويدناسالمی و سفير آن در 

شده استفاده » ن ن«نام جاسوس جمھوری اسالمی، از حروف ) سپو(سويدن امنيتی پوليساداره مھاجرت و   در پرونده

محمد جواد (ھای روزنامه مترو نيز از ھمين حروف استفاده شده است، مجيد دراز گيسوی صادقیو در گزارش

، نه حروف اول نام و نام خانوادگی اين فرد، بلکه حروفی است که در »ن ن«در واقع حروف . ، نام دارد)صبوری

  .شودھای امنيتی به کار برده میپرونده

ای سازمان ملل در ترکيه دريافت کرد و در اواخر عنوان پناھنده سھميه  را بهسويدناقامت ، ٢٠٠٣وی در سپتامبر 

 زندگی کرد و سپس به - سويدن شمال -» امئو«، در شھر ٢٠٠٤صادقی، تا ژانويه سال .  شدسويدنھمين سال وارد 

رفت و از آن » استکھلم«، به »لهيو«او حدود سه ماه زندگی در شھر .  نقل مکان دادسويدندر شمال » لهيو«شھر 

  . ساله و دارای ھمسر و يک فرزند ھشت ساله است٣٧صادقی، . تاريخ در استکھلم زندگی ساکن شد

طلبان و راديوھای محلی راست استکھلم ھای جاسوسی خود را در ميان پناھجويان و طيف سلطنتاو، عمده فعاليت

 و جامعه ايرانيان مقيم سويدنادقی، برای مقامات امنيتی دولت قبل از اين که ماھيت واقعی ص. متمرکز کرده بود

عنوان فرد مطلع  تحليل مسائل سياسی و اجتماعی و به استکھلم، آشکار شود، او در برخی راديوھای راست استکھلم، به

  .پرداختدر قوانين و امور پناھندگی می

او مشکوک شدند و  ھای مکرر صادقی، به و کالھبرداریھااستفادهدليل سوء اما در اين ميان برخی از پناھجويان به

  . سياسی نيز نسبت به او افزايش يافتپوليسبدين ترتيب، حساسيت . مستقيما از او شکايت کردند

کارمند تقلبی سازمان « خود، در مطلبی تحت عنوان ٢٠٠۴ اوت ۴ی مترو، در شماره صبح چھارشنبه سويدنروزنامه 

کرد که اين مرد ادعا می«: يورانسون، نوشت. ، درج کرد»آندرس يورانسون«قلم  ، به»فريب دادملل متحد پناھندگان را 

اما اين بلوف رسوا شد و اکنون .  اقامت بگيردسويدنتواند برای متقاضی پناھندگی در  ھزار کرون می۵٠با دريافت 

  .اندفاش شده است که تعداد زيادی از وی فريب خورده و مورد تھديد قرار گرفته

 ناحيه غرب استکھلم تسليم شد که پوليس شکايت در اين رابطه از جمله با عنوان کالھبرداری به ٨روز گذشته حداقل 

گيرد، شکايت به عمل آمده در آن از مردی که مدعبی بود با دريافت پول برای ھموطنان در خطر اخراج، اقامت می

ھای پناھندگی ان پيشنھاد کمک به ھموطنان خود در زمينه پروندهاو از طريق يکی از راديوھای محلی فارسی زب. است

او ادعا کرده است که کارمند سازمان ملل متحد است و از طريق روابط و اسنادی که در اختيار دارد قادر . را داده است

 ترس اخراج به اش پاسخ منفی گرفته است و ازپيمان که درخواست پناھندگی. به حل کردن ھمه مشکالت پناھندگی است

 روز ٣۵ ھزار کرون اين کار فقط ۵٠به من گفت که با پرداخت : گويدايران، به زندگی مخفی روی آورده است، می

برای شھريار که او ھم پاسخ منفی گرفته و به ... من در حالت درماندگی بوده و به او اطمينان کردم. طول خواھد کشيد

  ...گذاری گرديد ھزار کرون قيمت١٠٠قامت کند برای گرفتن اصورت مخفی زندگی می
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تری به انواع مطمئنا افراد به مراتب بيش:  ناحيه غرب استکھلم، گفتپوليسس دايره خارجيان ئيماگنوس سالروت، ر

 مراجعه پوليسترين ايستگاه کنيم که به نزديکھا تقاضا می ما از ھمه آن. اندمختلف مورد صدمه اين مرد قرار گرفته

  ».غرض در اين زمينه تسليم نمايندو شکايتی بینموده 

گردد و يکی از راديوھای فارسی کند، اما پس از غيبت کوتاھی دوباره برمیصادقی، دوره کوتاھی سکوت اختيار می

- او، از طريق اين صدا، مصاحبه. گذارد، اين بار برنامه ثابتی در اختيار او می»آوا« به نام راديو سويدنزبان محلی 

صدر،علی اصغر حاج ھای شناخته شده اپوزيسيون راست جمھوری اسالمی، نظير ابولحسن بنی با برخی چھرهئیھا

چنين در داخل  وی ھم. دھدزاده و ديگران ترتيب میرضا نوریسيد جوادی، داريوش ھمايون، کامبيز روستا، علی

کند ، گفتگو می...دگان مجلس شورای اسالمی وکشور نيز با کسانی چون ابراھيم يزدی، دبيرکل نھضت آزادی و نماين

حتی گفته شده است که آقای . ھا نيز بايد از کانال مجراھای امنيتی جمھوری اسالمی بگذردکه مسلما دسترسی به اين

سان، از اين  بدين. دھندھای اداری و حقوقی نيز به خرج می راديو آوا، برای تبرئه کردن او تالشمسؤولزاده و نوری

در حال حاضر يک . کندای در ميان اپوزيسيون راست، پوشش امينتی خوبی برای خود درست میريق جايگاه تازهط

 اين راديو اين است که در اين ميان ھمکاری او با وی و سفارت جمھوری اسالمی برای مصاحبه مسؤول مھم از سؤال

 سويدن امنيتی پوليس؟ در اين ميان شکی نيست که ين ديگر اين سفارت چه نقش و منافعی داشته استببا سفير و مسنو

  . قرار داده استئیايشان را نيز زير نظر گرفته و تحت بازجو

ھای اپوزيسيون جمھوری اسالمی، به بھانه تھيه گزارش چنين با حضور در برخی جلسات و آکسيون صادقی، ھم

  .گرفتکرد و عکس می صداھا را ضبط میئیراديو

اما پس . دھد ادامه می٢٠٠٥ خود از جمله با مقامات جمھوری اسالمی در نوامبر و دسامبر ئی راديوھایاو، به مصاحبه

، بيش از پيش خشم و نگرانی ٢٠٠٦ در اوايل سال سويدناز مصاحبه او با حسن قشقاوی، سفير جمھوری اسالمی در 

  .انگيزداپوزيسيون راديکال و چپ جمھوری اسالمی و پناھجويان را برمی

ه اين اعمال صادقی و راديو آوا، سبب شد که برخی جريانات و فعالين سياسی مخالف جمھوری اسالمی، نسبت به ھم

 و امنيتی ئی و مقامات قضاپوليسدر حالی که ظاھرا . ھا و حرکات او بيش از حد مشکوک شوند رفت و آمدھا و رابطه

  .ه بودندکم ھشت پناھجو از او را به بايگانی سپرد، شکايت دستسويدن

ھای اپوزيسيون، کسب آوری اطالعات از سازمانھای مھاجر ايرانی و پناھندگان سياسی و جمعجاسوسی بر عليه گروه

کارانه خود را سر و صدا اين کار جنايت، بیسويدناما تاکنون جاسوسان ايرانی از . و کار دايمی جمھوری اسالمی است

وجود آورده بود،  ھا بهو پوششی که راديو اوا آگاھانه و يا ناآگاھانه برای آنبردند اما اين بار در سطح علنی پيش می

ھای سفير و ديگر عوامل حکومت تروريستی کردند و سياست اپوزيسيون و فعالين سياسی شناخته شده را بدنام می

دگان و مھاجرين ايرانی اسالمی و ارگان ديگر جمھوری اسالمی در استکھلم، به نام مسجد امام علی را در ميان پناھن

  . ... کردندتبليغ می

 نفر که برای ٢٠ الی ١۵، به مترو گفته است، ساالنه اقامت حدود سويدنالرش گونار، از روسای ارشد اداره مھاجرت 

  . ...»گردد شوند باطل می خطرناک تشخيص داده میسويدنامنيت 

نمايش  ، به»کماندوھای مرگ«ی مستندی را تحت عنوان ، فيلم٢٠٠٢مبر سال  سپت١٩شنبه شب ويزيون سويدن، پنجتل

، سويدن مخفی پوليسداد، دولت و تھيه شده بود که نشان می» اوسکار ھدين«ی سويدناين فيلم توسط خبرنگار . گذاشت

   .گيرنده انجام ندادندھای اعزامی جمھوری اسالمی به اين کشور آگاه بودند، اما ھيچ اقدام پيشاز تروريست
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ھای جاسوسی و تروريستی جمھوری ، از فعاليتسويدن امنيتی پوليسشود که دولت و ين فيلم مستند، نشان داده میدر ا

، مطلع بودند، اما مصلحت اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک بر اين بوده است که چشم خود را بر اين سويدناسالمی در 

  . را به خطر بياندازندسويدنمقيم واقعيت ببندند و جان و زندگی بسياری از فعالين سياسی 

 در حين ارتکاب سويدنھای جمھوری اسالمی، در ھاشمی، يکی از تروريستدر اين فيلم آمده است که عبدالرحمن بنی

رستوارن «وی بعدا در جوخه ترور . شودجرم دستگير و پس از بيست و چھار ساعت به ايران باز گردانده می

سلسل شرفکندی دبيرکل حزب دمکرات ايران و سه تن از ھمراھانش را در رستوران کند و با م شرکت می» ميکونوس

  .بندد، به مسلسل میالمانميکونوس در شھر برلين 

ويژه بر عليه  ھا به بود و سالسويدن با يکی از جاسوسان جمھوری اسالمی، که مقيم ئیچنين در اين فيلم مستند، گفتگو ھم

  . اخراج و به کانادا رفته، داشتسويدنسر و صدا از ی جاسوسی کرده بود و سپس بیھا و فعالين کرد ايرانسازمان

 ساعت با ٥٢ حدود سويدناز کانادا، گفت گزارشگران تلويزيون ) بھرام رحمانی( اين فرد در يک گفتگوی تلفنی با من

کانادا  رو، او از من دعوت کرد که به يناز ا. خواه شان بوده است اند که دل  را پخش کردهئیاند اما آن جاھا او گفتگو کرده

داليلی اين درخواست  اما من به. ی ھم من دارم جواب بدھدسؤالبروم تا او اين گفتگوھا را در اختيار من قرار دھد و ھر 

  .او را رد کردم

. ديل شدھای حکومت اسالمی ايران تب يکی از مراکز رفت و آمد تروريست  پس از ترور رستوران ميکونوس، بهسويدن

نام  وی محلی در استکھلم، نسخت بهيک راديعه، يک انجمن شي، حتی در پوشش سويدنسفارت حکومت اسالمی در 

ر حکومت ي، سف١٣٨٤ بھمن ٢٣روز جمعه .  دادتغيير» سالم«نام راديو  داليل نامعلومی به و سپس به» سحر«راديو 

سوی پناھندگان دراز کرد   خود را بهدست» کيدمکرات«ر با ژست يسف. را روی خط سخن خود آورد) قشقاوی( اسالمی

  .شکنی از سوی اپوزيسيون چپ به او داده شد اما در آن موقع، جواب دندان. و خواھان ديالوگ شد

ھای  جا به مراجعين سرويس دارد که در آن» اما علی«نام مسجد  حکومت اسالمی در حومه استکھلم يک مسجد بزرگ به

  .دھد نشان می... بوس مجانی، غذای مجانی و حتی مسابقات فوتبال ومختلفی از جمله اتو

سفير جمھوری اسالمی در استکھلم و سفرای ديگر اين حکومت در جھان، سفيران جھل و خشونت و جنايت جمھوری 

 و عام زندانيان سياسی، سفيرھای سانسور و اختناق، سفيرھای جنگاسالمی، سفيرھای آپارتايد جنسی، سفيرھای قتل

  . ...خشونت، سفيرھای فقر و فالکت اقتصادی و سفيرھای تھديد و جاسوسی و ترور ھستند

. شوندايرانی نمايندگی می  ھای ھا توسط شرکتتر آنی، در ايران فعاليت دارند که بيشسويدن کمپانی ٩٠بيش از 

 ولوو، اسکانيا، اطلس کپکو، آلفا ھستند عبارتند از ی که دارای نمايندگی مستقل در ايرانسويدنھای بزرگ کمپانی

  .اف و اريکسون. کی.الوال، اس

  . در تھران، فعاليت رسمی خود را آغاز کرد١٣٨٥ تير ٢٩شنبه   ايران بعد از ظھر پنج- اتاق بازرگانی اسکانديناوی 

ست و تالش  ايران يک نھاد کامال اقتصادی ا- اتاق اسکانديناوی : ، در جمع خبرنگاران گفت»رضا خليلی ديلمی«

، دانمارک، نروژ سويدنھای گسترش روابط اقتصادی ايران با کشورھای منطقه اسکانديناوی مانند  خواھد کرد تا زمينه

  .و فنالند را بيش از پيش فراھم کند

 شرکت عضو اين اتاق ٥٨٠ شده و تاکنون تأسيس، حدود دو سال پيش سويدندفتر اتاق اسکانديناوی در : او افزود

  . ...کند  شد، عضوگيری را در ايران به زودی آغاز میتأسيسو امروز که دفتر اين اتاق در ايران اند  شده
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با وجود قدمت زياد روابط اقتصادی ايران با کشورھای اسکانديناوی، تاکنون نمايشگاھی از توليدات ايران در : او گفت

اين منطقه  ت ايرانی از طريق برگزاری نمايشگاه بهاين اتاق تالش خواھد کرد تا توليدا. اين منطقه برگزار نشده است

  .معرفی شود

ھای بازرگانی اسکانديناوی و ديگر کشورھا، زمينه  اين اتاق تالش خواھد کرد تا با ارتباط با اتاق: خليلی تصريح کرد

  .بازديد از ايران و گسترش روابط اقتصادی با کشورھای ديگر را نيز فراھم کند

عنوان  ، بهسويدنکار مدرات ، از حزب محافظهسويدنت که رضا خليلی ديلمی، در اتخابات اخير يادآوری اس الزم به

  . شده استسويدننماينده، وارد پارلمان 

ر اتاق مشترک يلی با دبي، گفتگوی تفض٣١/٠٢/١٣٨٥  ، در تاريخ»ايلنا«ران يخبرگزاری كار جمھوری اسالمی ا

  . ... گيرد را در برمیسويدنط و معامالت تجاری دو حکومت ايران و  داشت، نقاط مھمی از روابسويدنران و يا

کم تالش مخرب و  و دبير آن بودم دست) در تبعيد(  دبيران انجمن قلم ايرانھيأتمن در حدود سه سال اخير که عضو 

 شاھد نفوذی حکومت اسالمی را در پن جھانی و تخريب آن و منزوی کردن نويسندگان ايرانی در خارج کشور را

 دبيران ھيأتنماينده پن سيرالئون که کانديد . ٢٠١٤ ايسلند در سال -نخست در کنگره پن جھانی در ريکارويک : بوديم

ھايش از جمله اشاره کرد که سفارت ايران در  پن جھانی شده بود در معرفی خود به کنگره و برشمردن فعاليت

تواند از  نوان يکی از دبيران پن جھانی انتخاب شود در آينده ھم میع کند و اگر به ھا کمک مالی می کشورشان، به پن آن

ما . عنوان يک حکومت فرھنگ دوست معرفی کرد او در ادامه حکومت اسالمی ايران را به. اين حکومت کمک بگيرد

مت اسالمی نمايندگان انجمن قلم ايران در تبعيد در اين مورد افشاگری وسيعی عليه سانسور و اختناق و تروريسم حکو

ويژه اسالمی در آفريقا و آسيا و جھان  ھای تروريستی به گروه کرديم و نشان داديم که حکومت اسالمی ايران، فقط به

ھاست که اين حکومت در جھان و در راس  دھه. خواھانه انسانی طلبانه و آزادی ھای برابری فرھنگ کند نه به کمک می

ھای کنگره ايسلند در گزارش  بحث. درجه يک آزادی در جھان معرفی شده استعنوان دشمن  ای، به ھمه رھبر آن خامنه

  .ھای منتشر شده است  انجمن قلم ايران در تبعيد در رسانه٢٠١٤

، کنگره پن جھانی برای اولين بار در تاريخ فعاليت خود در خارج از کشورھای غربی در ٢٠١٥چنين در سال  ھم

د که سفارت حکومت اسالمی، به دليل اين که يکی از اسپانسورھای آن توسط پن برگزار ش) پايتخت قرقيزستان( بيشکک

ھای روسی و  زبان ھای خمينی را به اين کشور شده بود حتی اجازه يافته بود در محل کنگره ميز کتاب به خصوص کتاب

اض کرديم و بسياری از زبان انگليسی اعتر  با انتشار يک اطالعيه بهمسألهما به اين . نمايش بگذارد انگليسی به

صدا شدند تا سرانجام ساعاتی بعد بساط سفارت جھل و جنايت و  ھای کشورھای مختلف با نمانيده ما ھم نمايندگان پن

اما نمايندگانی از سفارت حکومت اسالمی به محل کنگره آمدند تا در گفتگو با روسای کنگره و پن . ترور را برچيدند

ھا از  و خود انجمن را دشمنان ايران و اسالم معرفی کنند و خواھان اخراج آن) ام رحمانیبھر( جھانی، دبير اين انجمن

مرکز  ھا مجبور شدند دست از پا درازتر و روسواتر به ھا را نپذيرفتند و آن ين پن آنمسؤولاما . پن جھانی شوند

ھای اجتماعی قابل  عيد در شبکه انجمن قلم ايران در تب٢٠١٥ ھم در گزارش مسألهاين . تروريستی خود بازگردند

  .دسترسی است و اخيرا ھم اين مسايل به مجمع عمومی انجمن قلم ايران در تبعيد گزارش داده شده است

 و ھاينس المان وزير داخلی ٢٠١١در ژانويه .  استالمانتوجه در  در اروپا وزارت اطالعات دارای يک شبکه قابل

يت اصلی مسؤولگزارش کردند که . ای است.بی. قانون اساسی که معادل افس دفتر فدرال برای حفاظت ازئيفرو م ر

بنابراين . ھاست ھا در داخل و خارج ايران و مبارزه با آن ھای اپورتونيست وزارت اطالعات مانيتور کردن گروه

 الماندر آوری اطالعات در رابطه با سياست، اقتصاد و علم  چنين مشغول جمع گزارش وزارت اطالعات و امنيت ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 توسط وزارت اطالعات ايران صورت المانھای اطالعاتی عليه  افزايد، عمده فعاليت بوده است و ھمين گزارش می

  .گيرد می

خانه  ی است که با اين وزراتالماندنبال جلب شھروندان  چنين به گويد وزرات اطالعات ايران، ھم اين گزارش می

   .کنند  است که اغلب به ايران برای ديدار خانواده و يا برای تجارت سفر میئیاھ یالمانھمکاری کنند و اين در رابطه با 

ھای اجتماعی نيز  در گزارش مفصلی که آن را در شبکه» صدای مسيحيان ايران«چندی پيش يک خبرگزاری به نام 

می، ھدف خود را دستگاه امنيتی جمھوری اسال«دھد  شواھدی دست يافته که نشان می نويسد به منتشر کرده است می

اکنون در خارج از کشور مستقر  ھای مختلف امنيتی ھم اند و خانواده ھای خارج از کشور گذاشته گذاری روی جريانتأثير

  ».اند شده

اروپا پناھنده  تازگی به است که به ان سابق وزارت اطالعات شده مأمورگفتگو با يکی از  اين خبرگزاری گفته که موفق به

  .اليل امنيتی از افشای نام او خود داری کرده استد شده و بنا به

اند که دانستن  ھا مھم جاسوسی و نفوذی در اين گزارش مطرح شده ، اما روشمسألهجدا از واقعی و غيرواقعی بودن اين 

 ھمين دليل نيز من اين اطالعات را در و به. خورد درد ھر فعال سياسی و فرھنگی مخالف حکومت اسالمی می ھا به آن

  .کنم جا بازگو می اين

ھای ده گانه  سابقه اعالم كرده كه در معاونت ك افشاگری بیياين مقام ناشناس وزارت اطالعات حكومت اسالمی، در 

ون خارج از يسيھای تحت كنترل در درون اپوز جاد ھستهيشان ا تمأموري وجود دارد كه ئیوزارت اطالعات واحدھا

ھای حکومتی الزم  ان جناحيجاد توازن مي وزارت اطالعات مطالبی را كه برای ا، حتیمأمورن يگفته ا به. كشور است

ھا در خارج از كشور مطرح  ن ھستهيق ايھای آن، از طر ا جناحيه نظام، يھای بلندپا تيكی از شخصيه يا عليدارد به له 

  .دينما می

 ھستند ئیھا ھا و رسانه ھا افراد، گروه نيا«: غاتی در خارج از كشور گفته استيھای تبل ن ھستهيف ايف وظاياو در تعر

ا يھا  كی از جناحيه يرند تا برعليگ ، مالی و تداركاتی قرار میئیبانی محتوايمورد پشت) اطالعات( كه از طرف وزارت

ق انتشار، سخنرانی، مصاحبه، حضور در مجالس، تلفن بر يد از طريافراد با. غ كننديھای حكومت اسالمی تبل تيشخص

ش برند و در يشده را پ كته شده و توافقيد خط ديھا با رسانه. ره عمل كننديونی و غيزي و تلوئیويھای راد نالروی كا

د در يز بايھا ن ھا و گروه سازمان. شده توجه كنند تعيينر يمس سازان به انتخاب موضوعات، اخبار، مطالب، افراد، برنامه

او اضافه . »ش ببرنديكته شده را پي جلسات و سخنرانی خطوط دنترنت،يھای ا تيه ھا و انتشارات خود، ساياطالع

ون و يسيھای سرشناس اپوز ست از تماس با چھره م كه كارشان عبارتيما افرادی را در خارج از كشور دار«: كند می

د از يف و تمجيعرطور فعال انجام دھند و با ت ك شدن را بهين نزديد ايھا با آن. ھا نشان دادن ا ھوادار آنيرو و يخود را پ

ت خوب و جھت مبارزه با حكومت اسالمی عمل يھای فردی با وی برقرار كرده و بباورانند كه با ن ت تماسيآن شخص

ت، ين شخصيھای ھمكاری ا د، روانشناسی فردی، روابط و شبكهيج ضمن كشف افكار، عقايتدر سپس به. كنند می

  .»رنديكار گ ت بهين شخصيت وزارت را در رابطه با اوزارت بفرستند و در مقابل دستورا اطالعات را به

ان خارج از كشور را تحت يرانيری از ايق برخی افراد كه با ما ھمكاری دارند جمع كثيما از طر«: افزايد  میمأمورن يا

دھد،  میھا خط  آن كند و به ھا كسب اطالع می  با افرادی چند در تماس است از آنمأمورب كه ين ترتيم، بديار دارياخت

   .»كند ھا استفاده می عه از آنيك شايع يا برای توزيكند و  ك میيانی تحريا جريه كسی يا عليھا را بر له  آن

م، در يكن  میتعييند مطرح شود ي بایھای خارج عنوان موضوع عمده برای رسانه چه را كه به ما آن«: دھد او ادامه می

ان ين جريا ك موضوع را مطرح كرده و سپس از شبكه خود بهيار خود، يھای در اخت ق امكانات رسانهيھر زمان از طر
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ا انتقاد يا طرفداری و يصورت پرسش  ن موضوع را بهيھا ا ونيزيو و تلويھای مختلف به راد با تلفن. ميزن دامن می

  .»م كه به واكنش بپردازديكن ساز را وادار می ا آن برنامهيمطرح كرده و آن رسانه 

شود و فقط در  ھا در ھر كشور انجام می سفارتخانه ق واحدھای مربوط بهيان از طريرانيكار جذب ا«: ندك او اضافه می

ران رفت و آمد داشته باشد يكه به ا ني شد بسته به ائیكه فرد شناسا پس از آن.  استیعھده افراد مشخص ن كار بهيكا ايآمر

شان راحت  شيار ساده است و ريند بسيآ روند و می ران میي به امعموال كار جذب افرادی كه. شود م میير كارھا تنظيا خي

ھا و  له دوست و آشنای آنيشود از جمله بوس ز از طرق مختلف اقدام میيھا ن رانیير ايدر مورد سا. باشد در گرو می

  .»شود ن كار انجام میيشان ا التيشان و تما شان، مشكالت ازھایيشان، ن شناخت از زندگی

فه دارند كه در يوظ) اطالعات( الت متعلق به وزارتيھا و تشك افراد، رسانه«: دھد عاتی سابق ادامه مین فرد اطاليا

البته مخالف آن بخش از . فا كننديا مخالف نظام را ايطرف و  ا بیيھا  كار خود بپردازند و نقش رسانه ھای معمول به زمان

عنی دوركردن يش بردن اھداف كلی نظام است، يدف فقط پن مواقع عادی ھيدر ا. ف شده استي و تعرتعييننظام كه 

فه ين دو وظيا ھا به آن. گريك خط متحدساز شدن از طرف ديری يگ سو و مانع از شكل كيكال از يافكار از نوع مبارزه راد

ت ريمأموآن  د بهيروھا باين نيدر آن زمان ا. ھای مشخص داده شود تمأموريدھند تا در مواقع خاص  كلی ادامه می

ه يكه برعل مثال آن«: دھد ح میيھا توض تمأمورين ياو درباره ا» .بپردازند و از امكانات خود برای احراز آن استفاده كنند

ت مطرح يا شخصيان ين جريك شخص وارد عمل شوند و اجازه ندھند كه ايا يالت و يك تشكيا يون يسيان اپوزيفالن جر

ھای شبكه  كی از رسانهيشود و   میتعيينت كه خط اصلی توسط تھران طورس نيان ايرد، معموال جريشود و پا بگ

ن يا افراد درون آن كار خود را آغاز كرده و ايگر شبكه و يل ارتباطی ديسازد، بالفاصله وسا وزارت، آن را مطرح می

ھا، تلفن و ارتباط  نويزيوھا، تلوينترنت، راديمطبوعات، ا: شود ھمه ابزارھا به كار گرفته می. برند ش میيخط را به پ

ش يكه خط را به پ ھا مجازند به شرط آن ھمه راه. رهينار و امثالھم و غي و سمئیآ ل جلسه و سخنرانی، گردھميفردی، تشك

   .»ھدف اشغال صحنه توسط موضوعات مورد نظر وزارت است. ت كننديغات را تقويبرند و تبل

ژه دارند و يران جلسات ويھا در ھر سفر به ا شود، آن  استفاده میه حداكثريان بورسياز دانشجو«: ديگو ن میيچن او ھم

از . ژه اگر الزم باشديا گزارش ويد بدھند و يانه باين، گزارش ماھيعالوه بر ا. شوند ه میيه اطالعاتی شده و توجيتخل

 مانند تلفن ئیھا تمأموري .شود م ھر كشور استفاده میيان مقيرانيھای ا ه برای نفوذ به خانوادهيان بورسيھمسران دانشجو

در زمان حضور در ھر كشور . اند بعضی حتی دوره آموزشی قبل از اعزام طی كرده. ھاست ز با آنيھا ن رسانه زدن به

 مسؤولك ينظر  ه تحتيھر چند زوج دانشجوی بورس. كنند افت میيژه دارای ارزش حتی پاداش دريھای و ز گزارشين

  .»م با تھران در ارتباط استيا مستقيرت و شود كه معموال با سفا اداره می

ان يآھنگ م ك كار ھميھای خارج از كشور  غاتی و رسانهيپر كردن صحنه تبل«: ديافزا  سپس میمأمورن يا

بودجه آن از . است) اسالمی(غات يگر مانند سازمان تبليز چند سازمان دولتی ديو وزارت خارجه و ن) اطالعات( وزارت

. شود  میتأمينكند  ای كه ظاھرا برادر رفسنجانی اداره می ژهيز بودجه ويه و ني جمله دفتر ولی فقن منبع ازيق چنديطر

ن افراد يگر از ايز برخی ديك رابط در امارات نيعھده دارند و  ن بودجه را در اروپا بهيع اين رابط در لندن كار توزيچند

   .»رديپذ ن كارھا صورت میيك شركت تجاری اي پوشش در دبی در. دھند ت مالی قرار میيھا را مورد حما و رسانه

گری برای معامالت انجام شده توسط فالن شركت خارجی  ن مورد بوده كه پورسانتاژھای حق واسطهيچند«: ديگو او می

ن يران در ايتری از جانب دولت ا ست كه رد كم ھدف آن. خته شده استيھا در خارج از كشور ر حساب رابط ران بهيدر ا

ق يك بوده كه در خارج از طريپلماتيھای د فياك در كيھای تر مواردی از حمل بسته. جای گذاشته شود ھا به ه بستانبد

  .»شود ھمكاران شبكه داده می عنوان پاداش به ھا به رابط
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ق يھا روزانه ھزاران مكالمه را كه از طر در داخل وزارت مخابرات واحد كنترل تلفن«: دھد ن فرد ادامه میيا

ن واحد در واقع متشكل از يا. دھد شود مورد شنود قرار می ھای مخصوص انجام می ھای مخصوص و شماره كارت

ھای ساخته وزارت  ھای شركت پردازد كه از كارت  میئیھا كنترل شماره ان سپاه وزارت اطالعات است كه بهمأمور

ن يھای ا ناليترم گذاری قرار گرفته به هيمورد سرماھا  چند شركت كه توسط آقازاده. كنند اطالعات در خارج استفاده می

. »رنديگ  و شنود قرار میئیھا مورد شناسا ھای آن كنندگان از كارت ران وصل ھستند و تمامی استفادهيواحد كنترل در ا

ه شبكه يف اوليھا جزو وظا ه پرونده از آني مخالفان فعال در خارج از كشور و تھئیشناسا«: كند ن اضافه میيچن او ھم

  .»اند خارج از كشور ارسال داشته ن منظور بهيوتر برای اين كارشناس كامپيھا چند است و آن

نام … توان از واحد رھبری، رفسنجانی، خاتمی و در بين اين واحدھای معاونت اپوزيسيون می: او در ادامه افزوده است

  .برد

داخلی و خارجی حکومت اسالمی  م از وضعيت مخالفين ھای الز دست آوردن آگاھی در واقع حفاظت اطالعات، برای به

ھيچ آمار رسمی در مورد تعداد  .آنان عليه حاکميت تشکيل شده است ھا  گيری و مقابله با فعاليت و در جھت پيش 

با اين حال، . کارمندان و پرسنل شاغل در وزارت اطالعات حکومت اسالمی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد

ٔای درباره وزارت اطالعات حکومت   صفحه۶۴ ميالدی، با انتشار يک گزارش ٢٠١٣، در ژانويه امريکااع وزارت دف
 ھزار برآورد کرده بود، اعضای اين ٣٠خانه را حدود  نقل از مگنوس رانستورپ، تعداد پرسنل اين وزارت اسالمی، به

چنين اين  شوند، ھم شناخته می» ام زمانسربازان گمنام ام«ای ايران با لقب  خانه در ادبيات رسانه وزارت

  .است» دانشگاه امام باقر«نام  دارای دانشگاھی تخصصی به خانه وزارت

 سروصدا پر ھم بسيار که اسالمی حکومت اطالعات وزارت نفوذی و جاسوسی بزرگ و مھم بسيار ھای پروژه از يکی

 کشور خارج در ناسيوناليستی و مذھی و ملی فمختل گرايشات مشترک فعاليت به مربوط اطالعات وزارت ورود بود

 نيز زاده نوری .داشتند حضور آن در غيره و بلوچ و کرد ناسيوناليسيت گرايشات تا گفته طلبان سلطنت طيف از که بود

 حکومت پاسداران سپاه سابق سرداران از يکی حضور با »تبعيد در دولت« تشکيل يعنی .بود پروژه اين روز شبانه مبلغ

  !ايران میاسال

 نھادھای در خدمت طوالنی سابقه دارای که » مدحی محمدرضا« که است آمده تحقيقات و ھا بررسی از برخی در

 سفارت توجه مورد داشت، اشتغال قيمتی ھای سنگ و جواھرات تجارت به بانکوک در و بود اسالمی حکومت

 راست اپزيسيون  به پيوستن برای امريکا یاطالعات سرويس طريق از زود خيلی و گرفت قرار تايلند در امريکا

  .کرد ديدار کشور اين در امريکائی مقامات با عربستان به سفری در و شد جذب کشور از خارج

 ھزاران سازماندھی ادعای طرح و کشور خارج راست اپوزيسيون و امريکا با ھمکاری پذيرش با مدحی

 به سفر از پس او، که است شده گفته .داد تشکيل »رانيا جمع« عنوان تحت را جنبشی داخلی نيروھای از نفر

 مالقات، اين در که کرد ديدار »بايدن جو« با شھر اين حومه در ئیويال در استقرار و اختصاصی ھواپيمای با واشنگتن

 ژهپرو در ھمکاری با مدحی موافقت پی در .کرد اعالم را برده نام از کشورش کامل حمايت امريکا جمھور سئير معاون

 ھای ويژگی به توجه با را خود پروژه داشت، را دولت اين تشکيل يتمأمور که »راس دنيس« تبعيد، در دولت

 .ديد شده تکميل جديدش ھمکار سوابق و شخصيتی

 - فرانسوی تابعيت دارای ايرانی دار سرمايه جھانشاھی اميرحسين با جا آن در و رود می فرانسه به مدتی از پس مدحی

 مھرداد چنين ھم .شود می آشنا بود اشرف ويژه به پھلوی حکومت به نزديک ھای چھره از پدرش که اسرائيلی

 ديدار اين در .کرد مالقات بود، شاه حکومت ھای ديپلمات از نيز وی پدر که طلب سلطنت عناصر از خوانساری
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 ٣ اين ھمکاری آغاز نيز مکان ھمان در و شد انجام )جھانشاھی کار محل( پاريس آتالنتيک ھتل در که خصوصی

 .کردند اعالم رسما را »تبعيد در دولت« رھبری شورای تشکيل پروژه مطبوعاتی کنفرانس يک در نفر

 براندازی زمينه در فکریھم برای »٢ گوادالوپ« عنوان تحت کنفرانسی ١٣٨٩ سال دوم نيمه در اپوزيسيون بخش اين

 بلوک مھم قدرت ٤ روسای حضور با )١٣٥٧ ماه دی( ١٩٧٩ ژانويه در ١ گوادالوپ که کرد برگزار اسالمی جمھوری

 گردانندگان که نشست اين در .بود شده برگزار نام ھمين به ای جزيره در ايران، تحوالت بررسی برای غرب

  .کرد موجوديت اعالم رسما تعبيد در دولت داشتند، ضورح طلبان اصالح و راست ھا سازمان و جريانات

 
 مدحی و زاده نوری

 عليرضا ايران، کردستان دموکرات حزب از شرفی حسن له، کومه از منشعب سازمان رھبر مھتدی عبدهللا جمله از

 در »سبز بشجن« رابط مخملباف محسن بلوچ، ھای سازمان از يکی رھبران از ُبر حسين رضا طلب، سلطنت زاده نوری

 براندازی ھای راه جلسه اين در .داشتند حضور ...و طلب سلطنت عناصر از جھانشاھی اميرحسين  کشور، خارج

 مورد مھم مراکز از نيرو جذب طريق از اسالمی حکومت قدرت ساختارھای در نفوذ چنين ھم و اسالمی جمھوری

  .يافت اختصاص حرکت اين آغاز برای نيز امريکا دالر ميليارد ٧ و گرفت قرار بررسی

 ھای فعاليت برای نفره ٣٠ شورای ايجاد و وی جانشينی به جھانشاھی و تبعيد در دولت رھبری به مدحی انتخاب از پس

 اقدامات از يکی .شد جديدی فاز وارد مذکور پروژه حقيقت در ای ورسانه اقتصادی و سياسی ھای حوزه در ئیاجرا

 .بود کشور خارج در ايرانی ھای پلماتدي جذب مرحله اين در گرفته صورت

 حکومت براندازی و ايران در ھا عمليات ھدايت و مديرت برای تبعيد در دولت رھبری شورای شد قرار که ھنگامی

 از سر مدحی، تاجر و سردار ناگھان شوند، مستقر آويو تل سيکلن پادگان در سال يک ظرف کودتا، طريق از اسالمی

 با خود درونی روابط از که ئیھا فيلم و اسناد تمام و درآورد اسالمی حکومت سيمای و صدا تلويزيون و ايران

 .داد نشان را داشت راست اپوزيسيون

: وزارت اطالعات ايران«: ، نوشت١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد١٩ برابر با ٢٠١١ جون ٩شنبه  پنجسی،  بی شبکه بی

  .»ھای امنيتی در اپوزيسيون خارج نفوذ کردند دستگاه

ھای  ھای مخالف جمھوری اسالمی و فريب سازمان محمدرضا مدحی در تشکل» نفوذ«م الماسی برای فريب ماجرای فيل

 .اطالعاتی غربی است

ھای اپوزيسيون خارج از کشور و  ان آن در تشکلمأمورسی، وزارت اطالعات ايران گفته است که  بی طبق گزارش بی

 .ھا عليه جمھوری اسالمی شدند ھای آن ه و مانع از انجام طرحھای اطالعاتی کشورھای غربی نفوذ کرد سازمان
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گوی يک  و ھای جمھوری اسالمی، از جمله سايت تلويزيون شبکه خبر، گفت ، رسانه) ژوئن٩(  خرداد١٩شنبه،  روز پنج

ن در جزئيات نفوذ دستگاه ھای امنيتی ايرا«مقام وزارت اطالعات جمھوری اسالمی را منتشر کردند که در آن، او 

 .را شرح داده است»  صھيونيستی تشکيل دولت در تبعيد- امريکائیاپوزيسيون خارج نشين و انھدام طرح 

گاه گذشته از شبکه تلويزيونی  منتشر شده است که شام» الماسی برای فريب«اين گفتگو پس از پخش فيلمی با عنوان 

شود که در اين فيلم  بازگو می» محمد رضا مدحی«نام  جمھوری اسالمی پخش شد و در آن، داستان فعاليت فردی به

 .در خارج خوانده شده است» عامل نفوذی وزارت اطالعات ايران«

، آنان در صدد »برد طرح براندازی نرم  در پيش٨٨شکست دشمنان در فتنه «اين مقام وزارت اطالعات گفته است که با 

 .»اقدامات سخت و عمليات خرابکارانه متوسل شوند ن، بهجايگاه اقوام و مذاھب در ايرا با توجه به«برآمدند تا 

نژاد در انتخابات دھمين دوره رياست  مقامات جمھوری اسالمی از حرکت اعتراضی عليه اعالم پيروزی محمود احمدی

 .خوانند می» جنگ نرم«برند و معموال انتقادات و تبليغات مخالف حکومت را  نام می» فتنه«جمھوری با عنوان 

برخوردار از سوابق «يک شھروند ايرانی  ھای غربی برای اين منظور، به قام اطالعاتی افزوده است که دولتاين م

محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طوالنی در نھادھای انقالبی بود و در «نياز داشتند و » اجتماعی و مذھبی

 .» در تايلند قرار گرفتامريکاه سفارت ھای قيمتی اشتغال داشت، مورد توج تجارت جواھرات و سنگ بانکوک به

 و شماری از نھادھای تحقيقاتی و اطالعاتی آن کشور، امريکاگفته اين مقام اطالعاتی، ظاھرا مقامات ارشد حکومت  به

که در صدد سرنگونی جمھوری اسالمی بودند، توانستند موافقت محمدرضا مدحی را جلب کنند و ظاھرا با اطمينان 

 از جمله ھيالری کلينتون، وزير امور امريکائیاو در سفری به عربستان سعودی با مقامات «دحی، آقای م کامل به

، ديدار کرد که امريکاس جمھوری ئيبا سفر به واشنگتن با جو بايدن، معاون ر«و بعدا » خارجه اين کشور، ديدار کرد

 .»حمايت کامل کشورش را از نامبرده اعالم داشت

کنندگان با   از مالقاتامريکاس جمھوری ئياتی حکومت اسالمی ايران، وزير خارجه و معاون رگفته مقامات اطالع به

 . نفوذی جمھوری اسالمی بودندمأمور

تداوم حيات «ھای براندازی جمھوری اسالمی با  اين مقام اطالعاتی اظھار داشته که دستور کار اين جلسه بررسی راه

 و اغتشاش و حتی ترور چھره ھای منتسب به جريان مذکور در داخل کشور و جريان فتنه از طريق اقدامات آشوبگرانه

بود و افزوده است که ھفت ميليارد » نفوذ در ساختارھای قدرت جمھوری اسالمی از طريق جذب نيرو از مراکز مھم

 .»برای آغاز اين تحرکات اختصاص يافت« ھم صرفا امريکائیدالر 

آميز حکومت با معترضان را  ھای جمھوری اسالمی در اعتراض به برخورد خشونت گيری چند تن از ديپلمات وی کناره

 .نيز بخشی از طرح براندازی دانسته است

داليلی که ذکر نشده، در انتظار ادامه  گفته اين مقام اطالعاتی، تشکيالت امنيتی جمھوری اسالمی به در عين حال، به

ھنگامی که قرار شد شورای رھبری دولت در تبعيد برای «اندند بلکه تر نم ريزی مخالفان و کسب اطالعات بيش برنامه

ھای خرابکارانه در ايران و براندازی جمھوری اسالمی از طريق کودتا ظرف يک سال، در  مديريت و ھدايت عمليات

ام شد و او انج) ان وزارت اطالعاتمأمور( مستقر شوند، عمليات نجات مدحی توسط) در اسرائيل( پادگان سيکلن تل آويو

 .»به کشور بازگشت

از مالقات با کلينتون در عربستان تا « در گزارشی تحت عنوان -  ايرنا -در ھمين زمينه، خبرگزاری دولتی ايران 

ان مأمورنفوذ و حضور «تشريح محتوای فيلم پرداخته و در ستايش از  به» شکست فرماندھی ضد انقالب در اسرائيل
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اين دستگاه مقتدر توانسته است در کانون «ندازی مطرح شده در اين فيلم، گفته است که در طرح برا» اطالعاتی ايران

 .»ھا را در نطفه رصد، مديريت و خنثی کند طراحی ھای ضد ايرانی حضور يابد و توطئه

 معرفی محمدرضا ايرنا سپس به. گفته شده مدحی در مالقات دو مقام ارشد ايرانی و اسرائيلی در اردن حضور داشت

مدحی پرداخته و گفته است که اين فرد ظاھری مذھبی داشت، از مجروحان جنگ ايران و عراق و دارای سابقه فعاليت 

 او را - سيا - امريکاھمين داليل ھم سازمان مرکزی اطالعات  در يکی از نھادھای نظامی جمھوری اسالمی بود و به

 .برای رھبری حرکت عليه جمھوری اسالمی انتخاب کرد

ھای  تجارت الماس در اندونزی مشغول بود اما دستگاه گفته اين خبرگزاری، مدحی قبل از ھمکاری با سيا، به به

 بارھا با وی امريکاسفير «ھمين دليل ھم   در صدد جلب نظر او برای رھبری دولت در تبعيد بودند و بهامريکااطالعاتی 

 .»مالقات کرد

ودند که فرد ديگری برای رھبری حرکتی جدی برای براندازی حکومت ھای غربی متفقا تشخيص داده ب ظاھرا دولت

، انگليس و فرانسه در امريکاسفرای «عربستان رفت،  که محمدرضا مدحی به ايران مناسب نبوده است زيرا پس از آن

ت او را  ترتيب مالقاامريکاو سپس سفير »  با مدحی در عربستان تالش ھا برای جذب وی را آغاز کردندئیمالقات ھا

 .با وزير امور خارجه اياالت متحده داد

ھمکاری در طرح ضد حکومتی را پذيرفت و در  ، مدحی سرانجام دعوت به»الماسی برای فريب«بر اساس فيلم 

البته ادعای «ای ادعا کرد که بيست ھزار نفر در يک نھاد انقالبی نظامی با وی ھمراه ھستند، که به گفته ايرنا  مصاحبه

 .» بيش نبوداو دروغی

يت داشت با استقرار در مأمورنوشته ايرنا، در طرحی که برای براندازی جمھوری اسالمی تھيه شده بود، مدحی  به

ی و کودتا را برعھده فزيکنظير ايجاد ناامنی، اغتشاش، آشوب، حذف «ھای ضد ايرانی  پايگاھی در اسرائيل، برنامه

 . مخالف حکومت برخوردار شودھای و در اين زمينه، از ھمکاری گروه» گيرد

ھای اطالعاتی خارجی مدحی را برای رھبری  که دستگاه براساس فيلمی که از تلويزيون ايران پخش شده، در حالی

کردند، وزارت اطالعات جمھوری اسالمی زمينه نفوذ او در  عمليات سرنگونی حکومت اسالمی ايران آماده می

آورد که در نھايت، موفقيت نصيب وزارت  دن طرح آنان را فراھم میھای اطالعاتی خارجی و بر ھم ز دستگاه

 .اطالعات ايران شد

نوشته سحام نيوز،  به. ان لباس شخصی خبر داده بودندمأمورھای منتقد دولت از حضور مدحی در ميان  برخی سايت

زيسيون در بانکوک و ھای مشھور اپو منظور برقراری ارتباط با چند تن از چھره  به١٣٨٧ظاھرا مدحی در سال 

چنين پيگيری تالش برای بازگرداندن سه تن از افسران ارشد معاونت اطالعات سپاه پاسداران  امارات عربی متحده و ھم

  .يت گرفت و به تايلند رفتمأمورکه در تايلند تقاضای پناھندگی کرده بودند، از سوی وزارت اطالعات 

 از حضور مقامات ارشد ايران و اسرائيل در جلسه ئیھا ت حکومتی، گزارش ارتباط مدحی با تشکيالتأئيداين سايت در 

باشد   میئیھا ھمان چھره سانسور شده در عکس«ای علمی در اردن را يادآور شده و افزوده است که محمدرضا مدحی 

ا وزير علوم  در کشور اردن شرکت کرده و ب٢٠٠٨نژاد در کنفرانس سزامی  ھمراه وزير وقت علوم دولت احمدی که به

 .»کشور اسرائيل گفتگو کرده است

شدن سالگرد انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری در سال  سحام نيوز، انگيزه پخش اين فيلم را مرتبط با نزديک

 ئیسناريو« و تالش حکومت برای مرتبط جلوه دادن اعتراضات پس از انتخابات با بيگانيگان دانسته و آن را ١٣٨٨
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ھای اطالعاتی اسرائيل و  سرويس ھا به ھای مدنی آن اندن پايه و نيز ادامه اعتراضات مردمی و خواستتکراری از چسب

 .توصيف کرده است» امريکا

 اعزامی وزارت اطالعات برای بازگرداند مأمورپيش از اين ھم تعدادی از سايت ھای مخالف دولت ايران، مدحی را 

 و گفته بودند که اگرچه او خود را از مخالفان حکومت و مستقر در خارج افسران پناھجوی سپاه پاسداران معرفی کرده

ايران رفت و آمد داشته و حتی تصويری از برخورد با تظاھرات اعتراضی را منتشر کرده و گفتند  کند، اما به معرفی می

 .ان لباس شخصی در اين تصوير بوده استمأمورکه محمدرضا مدحی يکی از 

 وزارت اطالعات، اما ھنوز مأمورخورده سازمان سيا بوده و يا  که آيا مدحی عامل فريب ر سر اينگذشته از اختالفات ب

  . زوايای مختلف اين ماجرا از ابھامات مختلفی برخوردار است

ن گفته يچن نيدر مورد مدحی ا» خانه پدری ای رو به پنجره«ھای خود با عنوان  كی از برنامهيزاده در  رضا نوریيعل

  :است

انسانی كه توی . گذار بودتأثيرلی ين برای من خيا... گذار استتأثيرار يش بسيھا حرف... كند می و با اقتدار صحبت ا«

ھا  ن حرفيا( و پر از درد و خاطره است.  استئیايمياش را از دست داده و تمام تنش پر از درد است و ش جبھه سالمتی

 »)!...زند را می

 :كند گونه با او صحبت می ني با مدحی او پس از برقراری ارتباط تلفنی

ولی آدم وقتی عاشق باشه كار . ای كنی خسته نی كه االن داری میيدونم كه با كار سنگ می... كنم سردار بھت سالم می«

 » ...كنه می

نام » زيسردار عز«ا يو » سردار«عنوان  ن ماجرا، ھمواره از مدحی بهيوگوھای خود با مدحی قبل از ا او كه در گفت

ت رھبری و پاكدستی آن در مسائل اقتصادی يھای تلفنی با مدحی ھنگامی كه او در مورد ب  كی از مصاحبهيبرد؛ در  می

چنان مشتاقانه  دھد بلكه ھم العملی نشان نمی چ عكسيشگی خود، نه تنھا ھياق ھميزاده بر خالف س د نوریيگو سخن می

ند و حرف بزند، تا صبح ادامه يبنش! اگر آدم با سردار«كه  نيان ايه با بھای مدحی ادامه داده و در ادام دن حرفيشن به

 .»ميكرد ھا سردار را ول نمی ن صحبتيما در ا«: ديگو ، می»دھد می

  

 
 ويژه به و راست اپوزيسيون ھا مدت تا که بود باور غيرقابل و سابقه بی حدی به نفوذ، عمليات اين پيچيدگی واقع در

 ھای صحبت پخش وجود با و برد فرو آن شوک در بود، کرده برقرار مدحی با نزديکی بسيار تباطار که را زاده نوری

 و ديدين اش، شبکه آنتن روی او گريه و زاده نوری ناباورانه بغض .کرد نمی باور را آن ھنوز تلويزيون از مدحی

  !ھاست صحنه ترين انگيز خاطره
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ھای  ھای مخالف در خارج و سازمان ھوری اسالمی از نفوذ در تشکلاين نخستين باری نبود که مقامات اطالعاتی جم

دانند ھر چند  ھای خود می گويند و آن را نشانه قدرت و گستره جھانی فعاليت اطالعاتی کشورھای مختلف سخن می

طرفداران گفته مخالفان، ھدف از چنين اظھاراتی را احتماال ايجاد نگرانی در ميان مخالفان، تقويت تقويت روحيه  به

 .ان امنيتی و ارتقای موقعيت نھادھای اطالعاتی در تشکيالت حکومتی بوده استمأمورحکومت و 

دھی جاسوسی و نفوذی در صفوف   ھای مھم و اساسی حکومت اسالمی ايران، سازمان اين ترتيب، از پروژه به

، فعال سياسی، فرھنگی و تشکيل دار دھی بايد در پوشش مختلفی چون سرمايه اين چنين سازمان. اپوزيسيون است

در اين ميان . دور از چشم ھرکس به وظايف خود عمل کنند ھا به نھادھای فرھنگی است که عواملش در پوشش آن

ھا  راحتی در تشکل ھا به ھا و احزاب سياسی کمی مشکل باشد اما آن ترديد نفوذ جاسوسان حکومتی، شايد در سازمان بی

  .کنند ھا نفوذ می لين فرھنگی و ھنری و رسانهدموکراتيک پناھندگان، فعا

ويژه  يکی از نويسندگان حکومتی به» شھريار عباسی«. کنم يک نمونه آخری، باز ھم درباره مسايل فرھنگی اشاره می به

 سخنرانی داشته و از المانالمللی فرانکفورت در  او سال گذشته در نمايشگاه کتاب بين. »دفاع مقدس است«در عرصه 

  . عنوان نويسندگان خارج کشور معرفی شده است  حکومت بهطرف

 ١٣٨١سال  در » التھاب«او فعاليت خود را در عرصه نويسندگی و اصوال ادبيات داستانی با نگارش رمانی با عنوان 

 احمد در بخش رمان برنده ھشتمين جايزه ادبی جالل آل» دختر لوتی«خاطر نگارش رمان  او که اخيرا به. شروع کرد

بخش اعظم آثار . ، در کارنامه خود دارد»دفاع مقدس«ھای مختلف به ويژه  نيز شده تا امروز آثار متعددی را در زمينه

  .گردد او، به جنگ حتم می

جامعه معرفی  ای به حکومتی نيز با او گفتگو می کنند و از طريق، در سطح گسترده ھای حکومت و نيمه اغلب رسانه

دختر «ای با عنوان  ، از تاليف رمان تازه١٣٩٤ آذر ٤ر گفتگو با خبرنگار مھر، چھارشنبه شھريار عباسی د. شود می

  »...گذرد و رمان تازه من در فضای جنگ تحميلی و در منطقه جنوب ايران می«: خبر داد و گفت» لوتی

 منطقه به منطقه ھای دوران جنگ تحميلی برای تدريس به دختر لوتی داستان معلمی است که در سال: عباسی افزود

ھای دارای رفت و آمد فراوان  او در اين مکان که در آن سال. شود پلدختر در شمال خوزستان و جنوب لرستان اعزام می

ای برای  است و از سوی ديگر ميل و انگيزه» کولی«شود که از قوم   دلبخانه دختری میئینيروھای نظامی است، از سو

 .آيد میشرکت در مناطق جنگی در او پديد 

در ھمه : پور ادامه داد غنی نويسنده تقدير شده در جايزه ادبی شھيد حبيب«: نويسد می» مھر«خبرگزاری حکومتی 

برخی دوستان که . بخشی از زندگی من است ھای من ھشت سال جنگ تحميلی حضور داشته است چون جنگ رمان

دانند و يا سردی و سنگينی يک تفنگ را در دست خود حس  جنگ را نديده و حتی تفاوت صدای توپ و خمپاره را نمی

تر و  ھا در جای ديگری است که بيش نويسند در حالی که شايد استعداد آن اند اين روزھا درباره جنگ داستان می نکرده

خاطر آن است که متکی بر تجربه خود  ای اگر مشھور شده به من بر اين باورم که ھر نويسنده. اند ردهبھتر لمسش ک

توانم و بايد بر مبنای  ام و می من در مناطق جنگی و پشت جنگ بوده. نويسند و اصالت کارشان نيز ھمين است می

 .»اش بنويسم ام از اين بودن درباره تجربه

رمان ھتل گمو . دھد در فضای جنگ شھرھا رخ می» خواھم يک نامه کوتاه عاشقانه بنويسم می«رمان : عباسی ادامه داد

  . رمان دختر لوتی ھم متعلق به فضای بينابين اين دو است. گذرد ھم در صحنه نبرد می

  ؟!»نماينده نويسندگان ايرانی در نمايشگاه فرانکفورت شد شھريار عباسی«
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اند و بسياری از آثارشان در آرشيو وزارت  نشين شده ن معروف و مردمی ايران خانهدر حالی که نويسندگان و ھنرمندا

  .شود ھا اجازه سخنرانی و شعرخوانی و معرفی آثارشان نيز داده نمی آن حتی به. خورند ارشاد خاک می

ومت آخرين ی حکومت اسالمی ايران در خارج کشور برگرديم، اين حکفزيکای ترورھای  آغاز و پايان دوره اگر به

، در رستوران ميکونوس برلين انجام داد که ١٣٩٢ سپتامبر ١٧ی خود در خارج کشور را در عصر دوشنبه فزيکترور 

  : در اثر آن، افراد کشته شده در اين حادثه شامل افراد زير بودند

ران در يستان انده حزب دمكرات كردي؛ ھمايون اردالن نما صادق شرفکندی دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران

ب سرخ و فعال در ي؛ نوری دھكردی كارمند صل ران در اروپاينده حزب دمكرات كردستان اي؛ فالح عبدلی نماالمان

ز دستمالچی و فرھاد فرجاد نيز يھای پرو نام عالوه بر اين پنج نفر دو ايرانی ديگر به. المانم يرانی مقيامور پناھندگان ا

گيرد  با وجود تيراندازی شديد توسط مسلسل که توسط فرد ضارب صورت میدور ھمان ميز حضور داشتند که 

 صادق شرفکندی دبير کل .صورت اتفاقی در رستوران حضور داشتند دو فرد ديگر نيز به. بينند خوشبختانه آسيبی نمی

 پوليسبين وقت حزب دموکرات کردستان ايران و ھمراھانش جان باختند اما از شانس بد حکومت اسالمی، و رقابت 

ھای حکومت اسالمی دستگير شدند و نتايج و تحقيقات  ، تروريست...، انگليس وامريکا مخفی پوليس و المانمخفی 

ھا مھم جھان عليه تروريسم جمھوری  يکی از دادگاه ھا طول کشيد و به قدر گسترده بود که سال دادگاه ميکونوس، آن

ھا صورت   و حکومت اسالمی ايران چه بده و بستانالمانحکومت حال در پشت پرده در روابط . اسالمی تبديل شد

المللی و با رای  بار در سطح بين مھم آن است که حکومت اسالمی ايران برای اولين. جا مورد بحث ما نيست گرفت اين

نوس اتھام طراحی ترور ميکو ترين سران حکومت اسالمی ايران را به رتبه عالی» مستقل«يک دادگاه غربی نسبتا 

طلب يک دستاورد مھم  اين اقدام برای افکار عمومی مترقی جھان و اپوزيسيون سرنگونی. معرفی و محکوم کرد

، اجبارا در خارج کشور ١٩٩٣اما حکومت اسالمی از سال . تاريخی بوده و در تاريخ ايران و جھان ثبت شده است

 کرده، بلکه به نفع تغييرکشی او  ی و ماھيت آدميعنی اھداف و استراتژی تروريست. ی نزده استفزيکترور  دست به

 تاکيک داد و نفوذ و تخريب و ترور شخصيت تغييربنابراين . المللی نبود که آن را ادامه دھد ھايش در سطح بين سياست

 اين سياست از قبل ھم در داخل ايران مانند. ھای وزارت اطالعاتش در خارج کشور قرار داد را در دستور روز فعاليت

  .اين سياست روی آورده است اجرا شده بود و اکنون نيز ھرچه متمرکزتر از گذشته، به» ھويت«برنامه 

حداقل «كونوس که دو سوم حبس خود را در زندان گذرانده با استناد به قانون يرانی ماجرای ميكاظم دارابی، متھم ا

   . شد آزاد» مجازات

 سال زندان آزاد ١٥الدی پس از ي م١٩٩٢ن در سال يكونوس در برلين مرانی متھم به سوء قصد رستوراي ایكاظم داراب

  .بازگشت شدو به ايران

 شب دو مرد مسلح که ماسک بر چھره داشتند وارد يک رستوران يونانی به نام ١١ ساعت ١٩٩٢مبر سال  سپت١٧در 

اتيک يوزی و الما ـ اسپيشال ميکونوس در منطقه ويلمرسدورف برلين شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوم

 مرد از جمله صادق شرفکندی دبير کل تبعيدی حزب دموکرات کردستان ايران ـ حزبی ٤رولور به رگبار بسته و 

  .ًسياسی که در ايران رسما منحل شده ـ را به قتل رساندند

رای حصول اطمينان از مرگ يکی از مھاجمان ب. شرفکندی کنار ميز نشسته بود و بعد از تير خوردن روی زمين افتاد

  .امين اولين کسی بود که اعتراف کرد... وی، قبل از ترک صحنه يک تير خالص در مغز وی خالی کرد

شرفکندی جانشين . را بر عھده داشت» کنفرانس سوسياليست بين الملل« ميزبانی المانآن سال حزب سوسيال دمکرات 

ساير کشته شدگان عبارت . ين در شرايطی مشابه به قتل رسيده بودعبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در و
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، و نوری دھکردی المان در اروپا، ھمايون اردالن نماينده حزب مزبور در KDPIبودند از فتاح عبدلی، از نمايندگان 

  .ساير اعضا گروه به شدت زخمی شده و صاحب رستوران خود بعدا در اثر جراحات وارده درگذشت. مترجم

  

 
  دارابی

ی خود اطالع داد که المان به طرف MI٦بعد از عمليات ترور مزبور، سرويس اطالعاتی و جاسوسی خارجی بريتانيا 

اين دو، اتباع لبنانی .  ھستندالمانبنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رھبران کرد، ھنوز به احتمال قوی در 

که در (  ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امين برادر يوسف٢٥ امين  ساله و يوسف٢٦به نام ھای عباس رايل 

ی شبانه به منزل يورش برده، ھمه را المانان مأمور. پنھان شده بودند) ايالت نورد راين وستفالن زندگی می کرد

ھا و   اختفای اسلحهاو محل. يوسف امين اولين کسی بود که اعتراف کرد. بازداشت کرده و مقاديری پول خارجی يافتند

چنين آدرس و اطالعات شخصی يک ايرانی به نام کاظم دارابی را  او ھم. اتومبيلی که با آن گريخته بودند را فاش ساخت

  .دارابی سه روز بعد دستگير شد. نيز فاش کرد

ت تلفنی او را معلوم شد سرويس اطالعاتی بريتانيا برای مدت بيست سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالما

 نزد مقامات اداره مھاجرت المان بود که دولت المان در آستانه اخراج از ١٩٨٣وی در سال . کرده است گوش می

ھای اسالمی دانشجويان  دارابی قبال از رھبران فعال اتحاديه انجمن.  بماندالمانپادرميانی کرده و او را قادر ساخت در 

  . آمد شمار می  اسالمی بهدر ايران بود و از طرفداران حکومت

 ساله و محمد ادريس، ٢٧غير از دارابی، يوسف امين، عباس رايل و دو تبعه لبنانی ديگر به نام ھای عطاءهللا اياض 

معروف به ( هللا حيدر بنا به گزارش ھای مطبوعات، يکی ديگر از اعضای گروه مھاجم به نام فضل. متھمان پرونده بودند

  . ود به لبنان بگريزدموفق شده ب) ابوجعفر

اين دادگاه، مستقيما بر ) ١٣٧٥ (١٩٩٦در سال .  آغاز شد١٩٩٣ی در سال المان ئیمحاکمه متھمان توسط مقامات قضا

س دادگاه در برلين که از ئي، قاضی ر)١٣٧٥( ١٩٩٦ مارس سال ١٦در روز جمعه .  اثر سوء نھادالمانروابط ايران و 

ھامات و دفاعيات متھمان قضيه ميکونوس پرداخته بود، احضاريه ای برای علی  به استماع ات١٩٩٣ اکتبر سال ٢٨

  .ھا به دادگاه فرا خواند قتل  وزير اطالعات ايران بود صادر کرده و او را به عنوان مظنون به١٩٨٩فالحيان که از سال 

. صادر شده بود» کی نھم «المان  شد به درخواست دادستان کلتأئيد نيز الماناين احضاريه که توسط ديوان عالی فدرال 

چند . ھا با نظارت وزارت اطالعات ايران صورت گرفته است که قتل گفت داليل قطعی وجود دارد مبنی بر اين او می

که مقتولين ( ، علی فالحيان در يک مصاحبه تلويزيونی در ايران سازمان کردی١٩٩٢ھا در سال  ھفته قبل از وقوع قتل

 اعالم کرده بود وی آنان را در داخل و  عنوان يکی از اھداف وزارتخانه خود برشمرده و  را به)آن وابسته بودند به

  .خارج از کشور تحت نظارت دارد
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 المانبه عالوه، . ی برای ايجاد وجھه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از ھيچ چيز مضايقه نکردندالمانسياستمداران 

  .ترش نفوذ خود در منطقه مانند ساير قدرت ھای غربی منتفع شده بوداز رابطه خود با ايران در جھت گس

دکتر محمدی سخنگوی وزارت امور خارجه جمھوری اسالمی ايران احضاريه صادره برای آقای فالحيان را از طرف 

   .ايران رد کرده و آن را مغاير استانداردھای معمول در رفتار بين الملل و غير قابل قبول خواند

س دادگاه ئي به رالمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزير دادگستری المانھای  روزنامه

   . شده است وزارت قصد ندارد از تھران برای احضار آقای فالحيان درخواست کندتأکيدبرلين 

دادگاه حدود سه سال به . وددادستان آخرين نطق خود در دادگاه را ايراد نم) ١٣٧٥( ١٩٩٦مبر سال  نو١٢در تاريخ 

مسايل سياسی  طول انجاميده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به

  .گذاری بر جريان دادگاه به عمل نياورده استتأثير تالشی برای المانحادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت 

س جمھور، واليتی وزير ئي استفاده کرده و ادعا نمود که مقام رھبری، رفسنجانی ردادستان از واژه تروريسم دولتی

عنوان اعضای کميته ويژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از  امور خارجه و فالحيان وزير اطالعات ايران به

ارائه شده به دادگاه در مورد دادستان کل بدين ترتيب شواھد . اند ھای برلين مشارکت داشته کشور، در صدور دستور قتل

  .اند را معتبر دانسته بود که مقامات ايرانی در موضوع قتل مسووليت داشته اين

ھا بوده و تصميم مزبور در کميته ويژه  اظھار دادستان، مقام رھبری شخصا مبتکر دستور اوليه اجرای طرح قتل به

 در آن عضو بودند به تصويب رسيده و اجرای تصميم س جمھور و وزير امور خارجه نيزئيشد ر  که گفته میئیادعا

  .عھده عضو ديگر کميته يعنی فالحيان قرار داشت کميته در زمينه قتل رھبران کرد به

چنين گفته است کاظم دارابی، فرد ايرانی متھم به مشارکت در جنايت، رھبر گروھی بوده که عمال اجرای  دادستان، ھم 

که چگونه متھم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله  دادستان کل به تفصيل در مورد اين. ھا را بر عھده داشته است قتل

  .  جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضيح دادئیتھيه مدارک شناسا

، در حال مذاکره با نمانداگن حکومت )شيتخت اتريپا( نيش از صادق شرفکندی، دکتر عبدالرحمان قاسملو در ويپ

  . کشته شداسالمی،

ھا فروھرھا، مجيد  رحمانه ، اين ترورھا را در داخل ايران از جمله با کشتن فجيع و بی١٣٧٧اما بعدھا و در سال 

که در ...  وئیو قبل از ان نيز با کشتن سيرجانی، ميرعال... اش، مختاری، پوينده و  ساله١٠زاده و فرزند  شريف، حاجی

 بود که از دوره رياست جمھوری رفسنجانی و وزير اطالعات او فالحيان ئیرھاامتداد تعقيب و تھديد و کشتار و ترو

ھا، تھديد و تعقيب  و تشکيل نھادھای موازی با نھادھای مردمی، کشتن کشيش» سعيد امامی«داستان . تشديد شده بود

 نويسنده که راھی ٢٠ بيش از و تالش برای به دره انداختن اتوبوس) ايم ما نويسنده(  نويسنده١٢٤کنندگان بيانيه  ء امضا

  ... ارمنستان بودند و

 دبيران ھيأتھای سرشناس و انقالبی   که سعيد سلطانپور شاعر و از چھره٦٠ خرداد ٣١حکومت اسالمی ايران، از 

 زمان دفتر نويسندگان نيز با  مردم ايران، به ھمراه تعدادی از مبارزان اعدام شد ھم١٣٥٧کانون نويسندگان در انقالب 

از آن تاريخ تاکنون، نه تنھا حکومت اسالمی برای . پوشان حکومت اسالمی قرار گرفت و تخريب گرديد تھاجم سياه

 دبيران ھيأتکانون نويسندگان يک کشور ھشتاد ميلوين اجازه باز کردن يک دفتر علنی و رسمی نداده، بلکه جمع شدن 

حتی امروز نيز . گيرد زان گمنام امام زمان قرار گرفته و میکانون در منازل شخصی شان نيز با تھاجم سيتماتيک سربا

  .شود شان، جرم محسوب می برگزاری يادمان اين عزيزان چه بر سر مزارشان و چه در منازل
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 برای ليبرال، و ديکتاتور چه و کوچگ و بزرگ چه حکومتی ھر امروزهبندی کرد که  توان چنين جمع در خاتمه می

 تا است قايل را اولويت ترين اصلی و ترين مھم ،»کشور امنيت« حفظ نام به البته خود، حاکميت و قدرت امنيت برقراری

 ھای سياست جزو دولت سازی کوچک که ئیکشورھا در که نحوی به .شھروندان رفاه و امنيت و زندگی و زيست تأمين

 ترين اساسی از يکی و شود می قلمداد حاکميت  ويژه ر کا جزو امنيتی ھای حوزه ھنوز آيد، می شمار به اوليه

 ای خامنه ھمواره که نيست جھت بی بنابراين، .است اطالعاتی نھاد آن از کشور، يک امنيتی ساختار در ھا جايگاه

  .کند می دوچندانی ھای قدردانی ھا آن از و کند می معرفی »نعمت« ترين بزرگ را اطالعاتی و امنيتی ھای ارگان

 شورای تأئيد به و تصويب اسالمی شورای مجلس در ،١٣٦٢ سال ماه ارديبھشت ٢٩ در اطالعات وزارت تشکيل قانون

 اطالعات و امنيتی اطالعات پرورش و کشف منظور به« :است آمده وزارت اين تشکيل قانون در .رسيد نگھبان

 خارجی و داخلی دشمنان وضعيت از الزم ھای آگاھی آوردن دست به و ضدجاسوسی و اطالعات حفاظت و خارجی

 وزارت ايران، اسالمی جمھوری نظام و کشور اسالمی، انقالب عليه آنان ھای توطئه با مقابله و گيری پيش جھت

  .»شود می تشکيل ايران اسالمی جمھوری اطالعات

 .دارند عھده بر را حاکميت امنيت تأمين وظيفه که ھستند ئینيروھا ترين اصلی جزو ،»زمان امام گمنام سربازان«

 و ماند می مخفی ھمواره حاکميت، امنيتی مناقع و مصالح و مالحظات علت به مواقع اکثر ھا آن ھای تالش و فعاليت

 .رسد نمی مردم آگاھی به

حالت اول از طريق شرکت در آزمون سراسری و سپس انتخاب . توان جذب شد در وزارت اطالعات به دو صورت می

دانشگاه امام محمد باقر وابسته به وزارت اطالعات جمھوری اسالمی . صھای خا دانشگاه امام محمد باقر در بخش رشته

اما . گيرد ھای داوطلبين نه در تھران، بلکه در استان ھمدان و در اداره کل اطالعات استان ھمدان انجام می آزمون. است

ين مراحل شش ماه و مدت زمان ا. پذيرد ھا صورت می مراحل مصاحبه در واحدھای گزينش ادارات کل اطالعات استان

 ديگری ھم برای استخدام در وزارت اطالعات وجود دارد و آن از طريق معرفی  اما شيوه.  ماه است١٤گاھی بيش از 

معموال کارکنان وزارت . باشد مند به استخدام در وزارت اطالعات توسط يکی از کارکنان وزارت اطالعات میه عالق

ندی با خود دارند را از اين طريق به واحد گزينش اداره کل اطالعات استان اطالعات افرادی را که ارتباط خويشاو

شوند وارد سيکل   میتأئيددر اين شرايط افرادی که از سوی واحد گزينش آن اداره کل اطالعات . نمايند معرفی می

چه فرد در مصاحبه  نانانجامد چ طول می  سال به٢ ماه و گاھی ٩مدت مصاحبه و تحقيقات در اين شيوه . شوند گزينش می

ھای اطالعاتی را ببيند و   ماه به دانشگاه امام محمد باقر رفته تا آموزش١٢و تحقيقات محل پذيرفته شود برای مدت 

  .ھا و يا استان ھای وزارت اطالعات در يکی از استان سپس با توجه به استعداد فرد او را در يکی از معاونت

ار ياتی كه مورد تقاضای وزارت اطالعات باشد، موظفند آن اطالعات را در اختن ھرگونه اطالعيچن ، ھم....١ماده  طبق

 اطالعات، درحدود ئیآھنگی امور اجرا ھای الزم جھت ھم منظور انجام مشورت ـ به٢ماده .وزارت اطالعات قرار دھند

ر يـ وز٣.كل كشورـ دادستان ٢.ر اطالعاتيـ وز١ :گردد ل میير تشكي مركب از اعضای زئیقانونی ھر ارگان شورا

ـ ۶. واحد اطالعات سپاه پاسدارانمسؤولـ ۵. حفاظت اطالعات سپاه پاسدارانمسؤولـ ۴.ار اوياالخت نده تاميا نمايكشور 

ـ ٩.ار اوياالخت نده تاميا نماير امورخارجه يـ وز٨. واحد اطالعات ارتشمسؤولـ ٧. حفاظت اطالعات ارتشمسؤول

روی انتظامی متشكل از شھربانی، يـ اطالعات انتظامی بر عھده ن٣ماده . یروی انتظامي حفاظت اطالعات نمسؤول

ای خواھد بود  نامه نئيروھای انتظامی طبق آيك از نيت اطالعاتی ھر مأموريحوزه . باشد ته انقالب میيژاندارمری، كم

ت ي امنئیه امور اجرايـ كل۴ماده . باشد ر كشور میيھا بر عھده وز ن آنيآھنگی ب رسد و ھم ر كشور میيب وزيكه به تصو

ار يات، اطالعات الزم را در اختيـ وزارت اطالعات قبل از عمل١تبصره . باشد ه میئين قوه قضايداخلی بر عھده ضابط
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آورند،  دست می ات بهين عمليه اسناد و مدارك اطالعاتی را كه در حين، كليـ ضابط٢تبصره .ن قرار خواھد داديضابط

مشی وزارت اطالعات در  ت از خطيـ سپاه پاسداران ضمن تبع۵ماده . ل خواھند داديعات تحووزارت اطال بالفاصله به

ھای محوله در اساسنامه سپاه تا اعالم آمادگی وزارت اطالعات،  تمأموريمورد مبارزه با ضد انقالب داخلی و 

 ضدانقالب را داشته و ئیو شناسال آن يه و تحليد اطالعات و تجزيآوری اخبار و تول اطالعات داشته و حق كسب و جمع

. ـ اطالعات نظامی١:ر را بر عھده دارديف زيـ واحد اطالعات سپاه پاسداران وظا۶ماده . كند ن وزارتخانه را كمك میيا

تی يل اخبار واصله امنيـ تحو٣. هئيقضا عنوان ضابط قوه ات بهيـ گرفتن اطالعات الزم از وزارت اطالعات قبل از عمل٢

  ... ـ حفاظت اطالعات در ارتش جمھوری اسالمی و٧ماده . العاتوزارت اط به

ھا موقتا  آن. کند ھمکاری با اين وزارتخانه استفاده می وزارت اطالعات از اعضای سابق خود و يا افراد حاضر به

ھای سياسی  شوند، بعد از مدتی کسی از فعاليت عنوان فعال مخالف حکومت اسالمی شناخته می زندان فرستاده شد و به به

. عنوان يک چھره مخالف شناخته شود چون ھمين که زندانی سياسی باشد کافی است که به. کند  نمیسؤالھا  گذشته آن

يا . المللی کمک کنند فعاالن خارج کشوری ممکن است در خروج چنين زندانی از کشور با مساعدت يک سازمان بين

  .تد و او را يک مخالف فراری بنامدکه وزارت اطالعات زندانی را به خارج بفرس اين

 وزارت انمأمور نقش و اسالمی حکومت ھای سازی انجمن درباره ھا هللا آيت خدمت در اواک و کتاب از ئیھا يادآوری

ت با انتشار کتاب .اس.س پيشين سازمان ضدجاسوسی فرانسه دئيايو بونه ر ،١٣٨٨ خرداد - فرانسه در اطالعات

ھای وزارت اطالعات در فرانسه و ديگر  ھا و انجمن ھای جاسوسی و نقش مھره ھا از فعاليت هللا واواک در خدمت آيت

  . کشورھا پرده برداشت

ھاينس پيتر فردريش وزير کشور و ھاينس فروم سرپرست سازمان امنيت :  خبر داد١٣٩٠تير ماه ١٠ روز المانراديو 

  . در يک سال قبل از آن را در برلين ارائه کردندالمانی  اول ژوئيه گزارش امنيت- تير ١٠ در روز جمعه المانداخلی 

ھای افراطی در اين کشور ابراز نگرانی شده  آميز گروه ھای خشونت  درباره افزايش فعاليتالماندر گزارش امنيتی 

ند، ک  پرداخته و خاطرنشان میالمانچنين به نقش نھادھای اطالعاتی رژيم ايران در جاسوسی در  اين گزارش ھم. است

ھای اداری در سفارت برلين نقش مھمی را  واحدھای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در پوشش فعاليت

ھای ايران موظف به پشتيبانی از واحدھای   حتی کنسولگریالمان به ارزيابی سازمان امنيت داخلی  بنا. دارند برعھده

  . ھستندالمانوزارت اطالعات در 

. کنند مورد نياز معموال از دو روش عمده استفاده می  آوری اطالعات  برای جمعھای اطالعاتی سازمان شکی نيست

نيز به   جاسوسان. عوامل انسانی است که ھميشه مورد توجه سازمان ھای اطالعاتی است  کارگيری نخستين روش، به

ھای الزم در  ھا و آموزش با گذراندن دوره  گروه اول افرادی ھستند که. دو گروه نفوذی و استخدامی تقسيم می شوند

باشد،   ای مختلف در ھرجا که الزم گونه اين افراد به. اند ای شده به جاسوسان حرفه  مراکز مختلف مھارت يافته و تبديل

 .نفوذ می کنند تا به اھداف مورد نظرشان دست يابند

اين . کار خود دسترسی دارند   محيطاند که در محل کار خود به اطالعات ھمکاران و استخداميان نيز افرادی  گروه دوم

خدمت  ھای جاسوسی با به بنابراين سازمان. شدن دارا ھستند  ھا و شرايط مورد نظر را برای جاسوس افراد ويژگی

گيری از  با بھره دست آوردن اخبار، جاسوسی دومين روش به. ابندئيو اطالعات مورد نظر دست م  اخبار ھا به گرفتن آن

حکومت اسالمی ايران، در ھر دو حوزه جاسوسی انسانی و الکترونيکی در اروپا و . الکترونيکی استابزارھای فنی و 

  .شدت فعال است به...  وامريکا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٣

پراکنی و  ھا بارز و مھم افراد نفوذی، ضعف شخصيتی چاپلوسی، سماجت و اصرار در شايعه يکی از ويژگی

  . کامل استئی و پررو ئیگو دروغ

اطالعات . کند گذاری می ھا سرمايه  و بر سر آنئیمت اسالمی، نخست افراد مساعد را شناساوزارت اطالعات حکو

برای . ھای فرد دست آمده از فرد مورد نظر برای وزارت اطالعات بسيار مھم است از جمله شناخت نقطه ضعف به

اھداف   آيا او برای رسيدن بهپرست است؟ پرست و شھوت پرست، شھرت پرست، مقام پرست، قدرت مثال، آيا اين فرد پول

ست يکی از نيازھای برشمرده باال برآورده شود تا آن  و نيازھايش، حد و مرز سياسی، اجتماعی و اخالقی دارد؟ کافی

اين افراد ظاھری فريبنده .  آن قرار دھد ھا اطالعاتی و جاسوسی ھا و سازمان فرد خودش را در اختيار حکومت و ارگان

 و ضعيفی که  ھای درمانده ای را بلد بودن و زبان و غيره و يا انسان خن گفتن، لباس پوشيدن و حرفهدارند حال نحوه س

 . اند دام مافيای قاچاق و غيره گرفتار شده به

زندان  ھا را موقتا به ھمکاری، نخست آن  وجود دارد که حکومت اسالمی، برای وادار کردن افراد بهئیھا حتی نمونه

کرده و » فرار«خارج بفرستد و بگويد فالنی از کشور  عنوان فعال مخالف حکومت اسالمی به  بهفرستد تا بعدا می

ھا  آن. بينند ھای سياسی و ايدئولوژيکی و فنی می اين افراد آموزش. صف مخالفين حکومت اسالمی پيوسته است به

يک زبان  به. گيرند ود را ياد میای که قرار است وارد ش ھا فالن حزب و سازمان و رسانه آموزش تاريخ و سياست

برخی از اين افراد، از طريق سازمان ملل . شوند آن کشور اعزام می ھای مختلف به و از راه. کنند  تسط پيدا میئیاروپا

کنند و کيس  عنوان پناھنده سياسی، فرھنگی و ھنری معرفی می در ترکيه و پاکستان و کشورھای ديگر خود را به

ھا تماس  ھا و احزاب و رسانه عنوان پناھنده با سازمان ھا به آن. شان است مان زندانی شدن موقتپسندشان ھم ھ محکه

نگار، نويسنده، شاعر و زندانی سياسی سابق و طرفدار اين و يا آن سازمان و نھاد معرفی  گيرند و خود را روزنامه می

ز طريق روابط مختلف به عنوان نويسنده و ھنرمند تعدادی معدودی ھم ا. شوند ھا می آن کنند و خواھان پيوستن به می

  .کنند  راه پيدا میئیکشورھای اروپا مھان به

ھزاران پناھجو در رنج و زير تھديد در  کنم که اين افراد انگشت شمارند و ھيچ ربطی ھم به  میتأکيدجا  البته در اين

وجه نه به اکثريت پناھجويان  ھيچ ا بحث و سخن من بهج بنابراين اين. ترکيه و پاکستان و يونان و کشورھای ديگر ندارند

خواه، بلکه اقليتی  دوست و آزادی ھای اجتماعی، فرھنگی و يا غيرسياسی با وجدان و انسان سياسی و فعالين عرصه

  .طلب و نفوذی است طلب و جاه فرصت

. ق، فرھنگ خشونت ھستندھا، محصول سانسور و اختنا ھا، جاسوسان و نفوذی گران، تروريست ترديد شکنجه بی

ھای زيادی وجود دارد و در خاطرات زندانيان سياسی سابق حکومت اسالمی آمده است که برخی قربانيان  نمونه

ھا، در جاسوسی، شکنجه و  حتی گاھی آن. اند گر تبديل شده شکنجه شستشوی مغزی خود به شکنجه، بر اثر شکنجه و

نقش اطاعت در ارتکاب  ھا، بايد به  آن برای درک روانشناسی. اند  پيشی گرفتهای گران و جاسوسان حرفه اعدام از شکنجه

   . جرم و جنايت توجه کرد

ھا در رابطه با اعمال غيرانسانی و جنايت   آنکه دھند می آموزش طوری را خود افراد جانی، و مستبد ھای حکومت

ھا در  اين ترتيب که يک شخصيت آن وگانه دارند به د ھا، شخصيت و زندگی آن. کارانه خود، احساس عذاب وجدان نکنند

. شان در خارج از آن و ظاھرا مانند ھمه شھروندان عادی جامعه حکومت آدمکش است و شخصيت ديگر حوزه خدمت به

عاتی دام نھادھای امنيتی و اطال البته کسانی که به! اند دھند که چه کاره نزديکان و خانواده خود نيز بروز نمی حتی آنان به

خوبی آگاھند در  ھا به چرا که آن. کسب و کار غيرانسانی خود ادامه دھند افتند ھيچ راه گريزی ندارند مگر اين که به می
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سر » خاطی و خائن«عنوان عنصر  صورت عدول از وظايف خود سرنوشتی سياه در انتظارشان است و احتماال به

  .نيست شوند به

آورند و بدون ھيچ شرم و حيا و عذاب وجدان  جاسوسی روی می ھا به خی آدم اساسی اين است که چرا برسؤالاما 

اند   که به او کمک کردهئیھا حريم انسان پردازند؟ حتی با ظاھر عالقه و عشق و دوستی، به تخريب ديگران می به

فع آشکار مادی گيرند؟ پرسش ديگر اين است که در درون چنين افرادی افزون بر منا موضعی تجاوزگرانه در پيش می

گذرد؟ آن زيربنای فکری و اخالقی و  قدرت سياسی و گرايشات کور ايدئولوژيکی، واقعا چه می و مسايل معطوف به

  ھا ھستند؟  سازند، کدام ساختارھای روانی که انجام چنين اعمال شنيع و سخيف را ممکن می

کند؛ شخصيتی ضعيف و درھم شکسته  چينی میجاسوس و نفوذی و حتی فردی که تخريب و خبرتوان گفت  در خاتمه می

گری و خبرچينی  کند و بر عليه کسانی که بشناسند و نشاسند توطئه ھا سر خم می ئیای دارد که در برابر باال  و عقده

ھای، اما در عين حال پر از  ئیچون و چرا از باال چنين فردی فضيلت و اوج انسانيت را در تخريب و اطاعت بی. کند می

او ھميشه کسانی را در . او ھميشه در درون خود و با خودش در حال جنگ و جدال است. بيند  میئیاری و دورورياک

اصوال چنين افرادی مشکل دايمی و تمام نشدنی روحی و روانی ھم دارند که ھيچ وقت . شان کند نظر دارد که تخريب

تراشی کند  او نياز روحی و روانی دارد تا دشمن.  از اين و آناستفاده سوء. امروز عليه اين و فردا عليه آن. ابدئيپايان نم

پايان  بيماری و جنون بی روی ديگر خصلت و روحيه چنين افرادی اين است که به.  و جدل برخيزد جنگ و با آن به

ھا  خالقی آنا ھای درست و نادرست و اخالقی و بی شيوه قدرتی دارند که به ھا، نياز به آن. شھرت و قدرت گرفتار ھستند

برای . بخشد روح و روان نامتعادل خود، تعادل و تعامل می ھا از اين طريق، به آن.  برساندئیپست و مقام و جا را به

ھای مورد نظر  انسان که بتوانند با وجدان راحت بر اعمال غيرانسانی و غيراخالقی خود صحه بگذارند، اساس به اين

ھا از آزار و حقير  رو، آن از اين. کنند  و خبرچينی می ھا توطئه دھند و بر عليه آن یھای ناروا و غيرانسانی م خود، نسبت

چنين فردی، نه . کنند برند و احساس آرامش می ھا لذت می کردن ديگران و ويران ساختن شخصيت و حرمت و جايگاه آن

د تا اعماق تخريب روان و اعصاب خواھ ھا پيش بروند، بلکه می تواند تا مرزھای درھم شکستن حرمت انسان تنھا می

اعتبار کند و  ھا بی ئی و خبرچينی خود در نزد باالئیخواھد ھمکاران خود را، نخست با بدگو او می. ھا نيز نفوذ کند آن

اين افراد، گاه ظاھر طبيعی دارند اما از سوی ديگر، از جمله مردساالر و تا تمام . بعد او را از صحنه بيرون براند

شان نيست  بندند و تفاوتی در کارشان و ذھن  دل نمیئیکس و ھيچ جا ھيچ نھايت چنين افرادی، به. اسد ھستندوجودشان ف

ترين اھميتی برايشان  و عزت و احترام و شرافت و اخالق انسانی کم. کجا خواھند رفت که امروز کجا ھستند و فردا به

  . ب دارندھا استراتژی ذاللت و حقارت و تخري بنابراين، آن! ندارد

ھای تکنيکی خبرچينی و حتی  کارانه است که از کلمات رکيک و دستگاه چينی و خبرچينی، کاری جنايت شک توطئه بی

  .ھا، شايد ھم دچار بيماری ساديسم ھستند برخی از آن. برند ھا لذت می شکستن حريم خصوصی انسان
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گونه  ھا و نيز افکاری بيمار ن نيازھای جنسی و ارضای آنھای جنسی معموال متاثر از عدم تعادل بي ساديسم و ناھنجاری

ھای بسياری در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سياسی و  است که به طرق مختلف در زندگی افراد باعث ناھنجاری

  . گردد فرھنگی می

 و انسانيت تھی ھا، از شخصيت و اخالق کلی آن مغھوم است و به از ديد نفوذی و خبرچين، حرمت و کرامت انسانی بی

در ! شوند عقيده من چنين افرادی قربانی و درمانده و منزوی اند که دير يا زود از ھر جمعی رانده می نھايتا به! ھستند

کارد، نبايد انتظار دوستی  يعنی کسی که تخم نفرت می. کند کارد ھمان را ھم برداشت می واقع ھر کس ھر محصولی می

  !داشته باشد

ھا تماس گرفته و پيشنھاد ھمکاری با حقوق باالی ماھيانه  کنند که وزارت اطالعات با آن ليلی اعالم میھر د ھا به برخی

 مھم اين جاست که چنين فردی چه کار کرده که توجه وزارت اطالعات به او اين قدر جلب شده  که سؤال. ھم داده است

ھای مختلف  ھا و کانال العات فعالين سياسی را از راهدر حالی که وزارات اط. حتی پيشنھاد حقوق ماھيانه ھم می دھند

چنين افرادی ھم  ترديد بايد به بی. کنند ھا را در ايران تھديد و دستگير و زندانی می ھای آن کند و حتی خانواده تھديد می

  .حساس بود و ھم اعتماد نکرد

ھای ديگری، در   ولع و کمبودھا و عقدهداليل مالی و شغلی و حرص و اين ترتيب، کسانی که در خارج کشور، به به

لحاظ روحی و  ھا بگذريم به صفوف جاسوسان و عوامل اطالعاتی حکومت اسالمی فعاليت دارند اگر از ظاھر آن 

ھای خشن و پرخاشگر، مفلوک، سخيف و اغلب  روانی، حتی اگر ھم ظاھری آرام و آراسته داشته باشند اما در باطن آدم

  .زنند خشونت می کنند و دست به ند که در شرايط مختلف روحيات متناقضی پيدا میروحيه نامتعادلی دار

 و ھا موقعيت از استفاده سوء تحرکات، از جدا ايران، اسالمی حکومت نفوذی جاسوسان و عوامل است مسلم که چه آن اما

 سر به دايمی نگرانی و دلھره در ھميشه شان، کاذب تظاھرھای و ھا ئیخودنما ھا، خودفريبی و ھا دادن فريب ھا، انسان

  !کرد؟ خواھند پيدا وضعيتی چه شدند ئیشناسا که روزی نگرانند ھمواره ھا، آن .برند می

فکر و نترس و  کشيده و دردمند و در عين حال مبارز ھم البته خود من و عزيزانم در ايران، ھمانند ھزاران انسان رنج

ا و سرکوب و زندان و اخنتاق حکومت اسالمی ترس و ھراسی نداريم، بلکه ھای زياد، نه تنھا در مقابل تھديدھ تجربه

!  در چارچوب اين حاکميت جھل و جنايت و ترور اسالمی نداريمتغييرای ھم در ماندگاری و  ھيچ عالقه و انگيزه

 باور و عقيده و  که در آن، ھيچئیدنيا. انديشيم دنيای پس از حکومت اسالمی می  بهئیکلی و زيربنا بنابراين، ما به

جنسيت و مليت و با ھر نوع باور و عقيده و سياستی، برای  سياستی پوشيده و مخفی نيست و ھمگان بدون توجه به

  !کنند  يک جامعه انسانی برابر، آزاد، انسانی، مرفه و عادالنه تالش میئیباروری و شکوفا
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