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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠۶

 لمبردار امنيتی صدا و سيماف

 !در نيويورک ناپديد شد
بردار پروژه فلم خبر کار می کرده و ۀلمبردار قديمی صدا وسيما که در واحد مرکزی خبر و شبکف" حسن گلخنبان"

جدا ای نيز بوده در جريان سفر احمدی نژاد به نيويورک از تيم ھمراھان وی  ھای خاص امنيتی و نظامی و ھسته

در برنامه ھای بازديد آنھا  بردار مخصوص رئيس جمھور و مقام رھبری بوده وفلم وی يکی از دو. و پناھنده شد

 .کرده است برداری میفلم صورت اختصاصیه ومانورھای دفاعی و مراسم رژه ب از صنايع نظامی

مجتمع انرژی اتمی امير آباد تھران و  برداری از سايت اتمی نطنز و سايت فردوی قم و ھمچنينفلموی عالوه بر 

و ارتش نيز  و توانمندی ھای جديد وزارت دفاع و سپاه اجازه يافت از تجھيزات... پارچين و سيسات نظامیأت

  .برداری کندفلم

دستاوردھای دفاعی جديد و   ازفلمگونه ای بود که برای تھيه ه آن به وی ب ھاد ھای حراستیاعتماد صدا وسيما و ن

  .می کردند طور اختصاصی او را اعزامه خريداری شده يا ساخت داخل ب تجھيزات و مھمات جديد

ی گروه  سال قبل برا١٠حدود  بردار صدا وسيما ازفلمو به ھمين خاطر از بين صدھا  وی سالھا عضو بسيج بود

 فلم ۀرئيس جمھور و ھمينطور تھي  از برنامه ھای بازديد رھبر وفلم خبر و ۀ تھيۀوظيف  واحد مرکزی خبر کهۀويژ

  ھا برای پخش در صدا وسيما و بخشفلممحدودی از اين  بخش. امنيتی را به عھده داشت از اماکن حساس و فوق

  .می گرفت مھم تری از آن در اختيار مراجع امنيتی و نظامی قرار

  :اين مراجع عبارت بودند از. ی شده بودئو گزينش نھا وی از فيلترھای مراجع متعدد امنيتی عبور

دفتر اطالعات بيت رھبری و حراست رياست  مرکزی صدا وسيما، وزارت اطالعات، اطالعات سپاه، حراست

  .جمھوری

آنھا با خارج از  ر اين افراد و ارتباطاتامنيتی، که شامل اقوام دو  و بررسی ھای اين گزينش ھاۀعالوه بر ھم

 گونه ای که اين گروهه  او تحت نظارت شديد بود، بۀو افراد گروه ھم رد کشور نيز می شد، کليه ارتباطات وی

   .شود حکومت نداشته و حتی کليه تماس ھای آنھا شنود می حق خروج از کشور را بدون ھمراھی نيروھای
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که   جالب اينۀو نکت شد که ھمراه رئيس جمھور به سفر نيويورک خواھد رفت به وی اطالع دادهماه قبل ٣حدود

خانواده اش را به  فروخته و قبل از اعزام به نيويورک، خانه اش را در تھران اکنون مشخص شده او يک ھفته

  .ترکيه فرستاده بود

تھيه کرده بود و روز برگشت از  مريکاا نيويورک او يک خط موبايل اختصاصی مربوط به در زمان حضور در

 ۀفرودگاھھا تحويل داده بودند وی به بھان که شب قبل ھمه چمدان ھای خود را برای حمل به نيويورک در حالی

  ! ديگر ھيچ کس او را نمی بيند  فنی، چمدان خود را پس می گيرد و از آن پسۀوسيل برداشتن يک

و سيما  روز گذشته جلسه ای در صدا وسيما با حضور مديران صدا ،  موثقدر ھمين ارتباط، بنابر اعالم يک منبع

بنا بر . کس فکر آن را نمی کرد خروجی جلسه گزارشی بود که ھيچ. و مديران ارشد امنيتی اطالعاتی تشکيل شد

سالھا بوده و) سيا(مريکا ابسيار زياد جاسوس سازمان اطالعات مرکزی  جمع بندی مقامات امنيتی وی به احتمال

  .خود برای اھداف جاسوسی استفاده می کرده است ی شغلیئموقعيت خاص واستثنااز 

و  ی و پادگانھای خاص موشکیئکيلومتری مراکز ھسته  عبارتی، در حالی که حتی امکان تردد از فاصله چند به

 برداریفلمماکن پوشش شغلی خود به راحتی از اين ا ديگر اماکن نظامی ايران برای کسی ميسر نيست، وی تحت

 ھا فلم می کرده و به احتمال زياد يا شخصا از آنھاکپی تھيه می کرده يا پس از در اختيار گذاشتن کامل وسفارشی

  .آنھا دسترسی پيدا می کرده است به صدا وسيما، با توجيھات فنی و کاری، مجددا به

 از ۀ وی از کشور بوده يک برنامۀج خانوادمريکا که ھمراه با خرواطبق نظر اين مراجع امنيتی پناھندگی وی در 

 ھای فوق سری و محرمانه از اماکن حساس فلمقبل طراحی شده بوده و به احتمال زياد وی ھمراه خود اطالعات و 

 فرار يک ألۀ پناھندگی که مسألۀعبارتی نه مسه ب. ايران را برده تا به سازمان ھای جاسوسی مربوطه تحويل دھد

  !ستجاسوس بزرگ مطرح ا

  ١٣٩١ ]ميزان[ مھر١٣پيک نت 

  

  :يادداشت

  :جھت تکميل گزارش بايد افزود

اين که وی جاسوس رژيم واليت فقيه باشد و روی اھداف و برنامۀ خاصی به اين مأموريت گزيده شده باشد، حين 

  .ارزيابی ھا و حدسيات، نبايد به مثابۀ يک احتمال ناديده گرفته شود

 AA-AA  ادارۀ پورتال


