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 مقدمه
ین یا تله جنیس عملیابر است که در آن یک سازمان  پرستو یا هابی ترپ( - Honey trap )انگلییس:  دام شبر

وع جنیس یا عاطفی و رسواسازی مخفی تالش دارد تا با تهدید به تله، او را « هدف»برمال کردن روابط نامشر
 .رآوردخدمت خود دعنوان عامل بهبه

ی رویسر برای جمعتله جنیس هم های اطالعابر و این صورت که سازمانآوری اطالعات است، بهچنیر
یان خود جاسویس کنندرا آموزش یم فروشابی تن امنیپر   .دهد تا از مشبر
شود و در تمایم نامیده یم« پرستو»در ادبیات سیایس حکومت اسالیم ایران، « تله جنیس»پدیده 
نگارنگ اطالعابر و امنیپر این حکومت وجود دارد. این پرستوها بر علیه گرایشات و عنارص های ر دستگاه

ی و منتقدین به  شود. کار گرفته یممختلف درون حاکمیت و هم بر علیه مخالفیر
ها از زنان و حپر مردان برای جاسویس و یا اجرای موارد بسیاری در خصوص استفاده ابزاری این دستگاه

بههای مدنطرح  .فرد یا جریابی در طول تاری    خ حکومت اسالیم وجود داردزدن بهظرشان برای رصی
انسابی هر جنایپر متوسل یمدر حقیقت حکومت اسالیم ایران، برای حفظ بقای خود به شود تا به بقای غبر

 و مضی و مخرب خود ادامه دهد. 
ی خود را برای بهخ و مردان نهادهای اطالعابر و امنیپر حکومت اسالیم ایران، زنان چیر ی مخالفان ب  دام انداخیر

 !نامندیم« پرستو»و حپر افراد خودشان، 
های اطالعابر و امنیپر رنگارنگ حکومت اسالیم این توانابی را دارند کردبی نباشد، اما تشکیالتشاید باور 

مند بفر رساغ زنان فعال سیایس و روزنامهحپر پرستوهای مرد به  ستند. نگار و نویسنده و هبی
گذارند و یا پیام خصویص بوک هم حضور فعایل دارند و بعضا کامنت یمصفحه فیسپرستوهای مرد و زن در 

ی وزارت اطالعات حکومت فرستند. اغلب آنهای خود یمسوژهبه ها از کارکنان رده باالی لشکر سایب 
 اند. بویک را بر عهده گرفتهاسالیم هستند که این بار نقش پرستو فیس

 دارند تا حپر در کشوری تشکیالت
ی
ه کاق ی ، امکانات و انگبر های اطالعابر و امنیپر حکومت اسالیم توانابی

ها در واقع دیگر زنان و مردابی را استخدام کنند که برای زن و مرد مخالف ایرابی تور جنیس پهن کنند. آن
یس بیشامنیپر  هر اقدام ناشایسپر دست ها بهدارند. آنمنابع این کمایل هم تر بههای کثیفی هستند که دسبر

چنان در تالش است تا مخالفان زنند. امروز شاهدیم که  حکومت اسالیم پس از چهل و چهار سال همیم
مندان و همسیایس و روزنامه ی چهرهنگارها و روشنفکران و هبی های اجتمایع را های رسشناس جنبشچنیر

 دام بیاندازند. به
اند، مانند آن کیس که رس راه من آیند. گاه روشنفکر و ادیبدیه نیمچیپی و بدون سازمانمقدمهپرستوها ب  

ی یم شوند تا روند و گایه برای این ارسال یمآسابی نیمآیند. اما وقپر بیایند، بهقرار گرفت، و گایه هم با دلب 
بان و پرستو را با هم بسوزانند.  ی  مبر

 
راه انداخته است. اما این  سیایس زلزه ، یکحاکمیت حکومت اسالیم ایرانشکدم در  ین پرز خانم کاتر اکنون 

برای افکار عمویم آگاه  ،های حکومت اسالیم ایرانگوید یا مقامات و رسانهکه کاترین شکدم درست یم
  ایران،جامعه ایران روشن نیست چرا که افکار عمویم جامعه 

 
چون خانم شکدم ورود کسابی هم نه از چگونیک

ی ندارند و مهم فرد، های ایندرون حکومت اسالیم و نه گفتهبه همه، از دیدگاه افکار عمویم تر از هیچ خب 
 را باور ندارند. دو طرف  آگاه جامعه ما، مواضع هر 
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ی بار یک کانال تلگرایم به ، «نژادمحمود احمدی»شود، نزدیک به که گفته یم« رسانه ثلث»نام اولیر
یه ارسایییل، او را اسالیم ایران است. با اشاره به جمهور سابق حکومترییس یادداشت خانم شکدم در نشر

 کرد. هرچند خانم شکدم شخصا عامل نفوذی ارساییل به
ی
باالترین ارکان قدرت در حکومت اسالیم معرق

ی موضویع صحه یم را، گذاشت. در ب  این ماجاین ادعا را مطرح نکرده بود، محتوای یادداشت او اما بر چنیر
 موضوع نفوذی بودن یا نبودن خانم شکدم واکنش نشان دادند. برخی مقامات رسیم در حکومت اسالیم به

ی پرز شکدم را تکذیب رسابی دفبر حفظ و نشر آثار عیل خامنهبخش انگلییس پایگاه اطالع ای همکاری با کارتیر
ش برخی شایعات در خصوص »، رسانه تصویری وابسته به این دفبر اعالم کرد: «نگار»کرد. رسانه  و گسبر پبر

رسابی دفبر حفظ و نام کاترین پرز شکدم با بخش انگلییس پایگاه اطالعای یهودی بهادعای ارتباط نویسنده
ثابت ندارد و نویسنده مزبور ای، شایان ذکر است این رسانه ستونهللا خامنهنشر آثار آیت نویس ثابت یا غبر

 «ایگاه اطالع رسانه نداشته است. گونه ارتباط مستقیم با پهیچ
شکست »های جمهوری اسالیم از ها به موضوع سفر کاترین پرز شکدم به ایران، برخی مقامدر ادامه واکنش

ی سناریوسازی علیه سپاه پاسداران  مصاحبه او با ب  « دومیر
ی یس فاریس را ب  سخن گفته و معاون سپاه نبر

 .کرد  توصیف« ای شیطابی نقشه»مسدودکننده راه 
ی موضوع  گزاری تسنیم وابست « نفوذ»مقامات دیگری نبر کاترین شکدم در نهادهای نظام را انکار کردند و خب 

هبه سپاه پاسداران و نه تنها همکاری خود با شکدم را تکذیب کرد؛ بلکه به نقل از منبع آگاه بدون اینکه 
های ژورنالیسپر و پردازیخیال»ها را  چهرهها درباره ارتباط این نویسنده با برخی نامش عنوان شود، گزارش

 «روز در ایران اقامت و حضور داشته است.  18او فقط »نامید و تاکید کرد که « سناریوی تبلیغابر 
ی در واکنیسر مشابه اظهارنظرها درباره نفوذ شکدم را برنامه  ، معاون سیایس سپاه پاسداران نبر یدهللا جوابی

 خواند. « نادرستهای روایت»دشمن برای ایجاد 
عنوان فردی که شکدم را به ایران دعوت کرده نام برده شده زاده، مجری صداوسیما که از او بهنادر طالب

پیمابی کربال خانم شکدم را دیدم و درباره فلسفه دوبار در راه»شناخته و تاکید کرد: بود، گفت که او را نیم
ی گفت: « کربال با او مصاحبه کردم.  ی بوده و با تایید ن»او همچنیر ویسنده یهودی مهمان کنفرانس فلسطیر

 «جا به ایران آمد. ها و چک و بازریس آنسیستم دعوبر آن
رهب  حکومت اسالیم ایران حذف شده است، اما  ایخامنه سایتمقاله شکدم در حال حارصی از وب 18

د. مطالب حذف شده شکدم دهای نشان یمسایت عیل خامنهبرریس آرشیو جهابی وب، نام او را در وب
رهب  حکومت اسالیم در اداره « امامت»عنوان یک مسلمان و نقش اغلب درباره اسالم و نگاه مثبت او به

 حکومت اسالیم است. 
ی با شکدم هم ی همکاری داشته و در سال « تهران تایمز»و روزنامه « ویپرس بر »چنیر و در آستانه  1396نبر

که در آن زمان نامزد انتخابات بوده و در شهر « ابراهیم رئییس»ان، با جمهوری در ایر انتخابات ریاست
 رشت حضور داشته، مصاحبه کرده است. 

 رهب  حکومت اسالیم مقاله یمدر مقطیع که کاترین شکدم برای پایگاه اطالع
حمیدرضا »نوشته، رسابی

ی دفبر حفظ و نشر عیل خامنه«فرمقدم ، برادرزاده «کمیل خجسته» ای و ، عضو سپاه پاسداران، معاونیر
ی از مسئوالن وبهمش خامنه  سایت بودند. ای نبر

با کسابی « برخورد قضابی »خواستار  ، ظاهرا های حکومت اسالیمروزنامه کیهان و برخی دیگر از رسانه
 .انداند که مطالب مربوط به شکدم را بازنشر کردهشده
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پس از شکست در ماجرای فایل »که مخالفان   نوشت 1400اسفند  18روزنامه کیهان روز چهارشنبه 
اما با مصاحبه این شخص و رد »فساد در سپاه( تخریب علیه سپاه را با ماجرای شکدم ب  گرفتند )«صوبر 

 «ها برمال شد. گوبی آنادعاهای پمپاژ شده بار دیگر رسوا شدند و دروغ
اند، یم درباره شکدم منتشر کردههای حکومت اسال هابی که رسانهاز سوی دیگر در مطالب و یادداشت

روز  18اند او فقط نقل از یک مقام قضابی گفتهها بهشود؛ از جمله در حایل که رسانههابی دیده یمتناقض
ی زاده مستندساز نزدیک بهدر ایران بود، نادر طالب  نبر

در « آزادانه»نهادهای حکومپر گفت این زن مدبر
 یم

 
 .کردایران زندیک
کاترین پرز شکدم، جاسوس حکومت اسالیم ایران اعالم کردند که  های اجتمایع وابسته بهبرخی شبکه

« صیغه»و « جنیس»را از طریق روابط  حکومتمقام این  100در زمان حضورش در ایران،  ست و ا ارسائییل
 .در تور اطالعابر خود گرفتار کرده بود

های بحث کاترین شکدم و ماجرای جاسوس بودن و ادعای مراودابر که با برخی از مقامات و چهره در واقع
ساز شده است، زبی که معروف سیایس و نظایم حکومت اسالیم ایران داشت خ مسلمان  گفته خودشبهب 

جاسوس ارساییل بوده و در محافل قدرت ایران  وی ،ی حکومت اسالیمهاادعای برخی از رسانهشده و به
 نفوذ کرده است. 

یه صبح صادق ادعاهای مطرح شده  ، معاون سیایس سپاه پاسداران و مدیر مسئول نشر رسدار یدهللا جوابی
با رصاحت اعالم »های معاند خارج از کشور را رد کرده و گفته است: و برخی رسانه توسط کاترین شکدم

ام، لذا مطالب منتشر شده در این خصوص را قویا تکذیب شناسم و نه دیدهکنم اساسا بنده نه ایشان را یمیم
 «کنم. یم

ی داخل ایران آمده است که کاترین پرز شکدمدر بسیاری از رسانه -Catherine Perez) های خب 
Shakdam) است. شکدم در یک خانواده یهودی  گر سیایس، نویسنده و مفش مسائل خاورمیانهتحلیل

سکوالر در فرانسه متولد شده و رییس موسسه مطالعات شفقنا در انگلستان و مشاور خاورمیانه پرنس عیل 
ش عربستان تحترساج در افغانستان بوده است. او نویسنده کتاب ی ی امام، از مکه تا  های خبر پرچم اولیر

صحرای کربال، داستان مقاومت بزرگ: یمن و وهابیون بوده است. شکدم بعد از ازدواج با یک فرد مسلمان 
ی جزو تحلیلیمپی ظاهرا به اسالم شیعه گرویده و به ایران سفر کرد. کاترین پرز شکدم هم گران ثابت چنیر

ی از سوی این بوده و در برهه حکومت اسالیم صدا و سیما وی متعلق بهدر شبکه پرس بر  های گوناگون خب 
 .شد گر ویژه دعوت یمعنوان تحلیلشبکه به

های گذشته به ایران گر در سالعنوان یک زن انگلییس تازه مسلمان و شیعه و تحلیلکاترین پرز شکدم که به
مهوری ایران نزدیک شود، در بالگ خود ای، سپاه و ٰرئییس، رییس جسفر کرده و توانسته بود به بیت خامنه

 .نوشت که او یهودی و ارسائییل است« تایمز ارسائیل»در سایت 
ای، رهب  حکومت سایت عیل خامنهخانم شکدم که به مدت دو سال ییک از نویسندگان بخش انگلییس وب

سته به حکومت اسالیم های وابهای سپاه و تلویزیونهای متعددی با روزنامهاسالیم ایران بود و مصاحبه
ی  ان حکومت اسالیم ایران را نیاز شدید آنان به گرفیر ایران داشت، دلیل موفقیت خود در نزدییک به رهب 

 .تایید از متفکران خارخ  دانسته است
قشکدم در مصاحبه گزاری وابسته به در وب 1397نیوز که در سال ای با مشر سایت تسنیم، هر دو خب 
های اقتدار جمهوری اسالیم تمجید کرد و سخنابی گفت که با ایدئولوژی و روایت سپاه، بازنشر شد از 

 .تبلیغابر حکومت ایران کامال منطبق است
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بایست شکست بخورد، کرد که ایران یمهنگایم که عقل و منطق دیکته یم»او در آن مصاحبه گفته بود: 
ی هرگز چشمانش را از هدف  وز شد. چرا که رهب  ام این کشور پبر واقیع برنداشت. خدمت به اسالم و احبر

 «به سنت امامان ما. 
ی هرگز حپر یک بار هم بر رس اصول خود سازش نکرد، »شکدم افزود:  وز شد که رهب  ایران به این دلیل پبر

ی اجازه نداد برای جلب رضایت و خشنودی قدرتو هم های غرب، نظام حکومتش آلوده و ملوث چنیر
 «بشود. 

ی سفرش به ایران با خامنه کاترین شکدم در  ی سفر هم با رئییس در کارزار انتخابابر اولیر ای دیدار کرد و در دومیر
ی او در سال   .همراه شد 1396پیشیر

قبه ایرانش بهاو درباره سفر  شخصا برای من سفر به ایران، سفر به رسزمیپی است که »نیوز گفته بود: مشر
 «شاهد ظهور والیت فقیه بود. 

ی دعوت»ه داد: او سپس ادام نامه دریافت کردم، هیجان و هنگایم که برای حضور در کنفرانس فلسطیر
ی سفر من به ایران به این امر منجر شد که در چند قدیم مرجع شادی مرا فقط یم توانید تصور کنید. اولیر
 «ای بایستم. عیل خامنههللا سید تقلید خود، آیت

ای تبدیل شود و میان سایت خامنهیسندگان بخش انگلییس وبییک از نو شکدم با این ادبیات توانست به
 .ای منتشر شدسایت خامنهمقاالت متعددی از او در وب 2017تا  2015های سال

 کرد و درباره تجربه خود در ایران نوشت، « تایمز ارسائیل»اما پس از آن که شکدم در 
ی
خود را معرق

 .های او را حذف کردندت و مصاحبههای سپاه مقاال ای و روزنامهسایت خامنهوب
نت است، کماکان قابل « آرکایووب»سایت با این وجود این مقاالت در وب که آرشیوی از شبکه جهابی اینبر

یس است  .دسبر
ی تجربه دست اول از ایران یمشکدم در تایمز ارسائیل یم رنگ دانسته که باید همنویسد که برای داشیر
شدت نیاز دارند از یک متفکر غرب  در تمجید خود بیابر استفاده کند که آنان بهحکومت بشود و از همان اد

 .بشوند
ی سفر خود در سال  وی که با ابراهیم رئییس در کارزار انتخابابر وی همراه شد، 1396 - 2017درباره دومیر
ی طبق طرح و نقشه نظام پی»نویسد که ییک از نزدیکان رئییس به او گفته بود: یم رود. ٰرئییس ش یمهمه چبر

جمهور خواهد شود و این بار رییسخورد. ویل چهار سال دیگر دوباره نامزد یمدر انتخابات امسال شکست یم
 «شد. 

های رسیم حکومپر بوده و با حجاب کامل آمد کرده، مورد استقبال رسانهو این خانم که بارها به ایران رفت
 آن رفته است. روی و حپر چادر به زیارت کربال و پیاده

در ارتباط « مالها»گوید طور که یمتر با روحانیون یا آن، شکدم بیش«تایمز ارسائیل»به گزارش روزنامه 
ترین منابع اطالعابر ها دارای مقام و پست در جمهوری اسالیم بودند و از مهمتر آنبوده است و گفته بیش

 .رفتندشمار یموی به
ضو مجلس ایران سخن گفت که چگونه این نماینده پس از قرار مالقات شکدم سپس از ارتباطش با یک ع

 را برای او بازگوبی کرده استخصویص، گفت
 .وگوهای جلسه غبر علپی درباره مسائل مهم حکومپر

گزاری  ی رابطه خب  ی آورده که پیش«تسنیم»در همیر تر چند ، نزدیک به سپاه پاسداران ایران در خب 
 .م منتشر کرده اما نقیسر در دعوت این جاسوس ارسائییل به ایران نداشته استوگوی کوتاه از شکدگفت

گزاری توضیح داده که شکدم با پاسپورت فرانسوی و به عنوان یک زن مسلمان و همش یک شهروند  این خب 
 .ای را از خود دور کندیمپی وارد ایران شده بود تا هر گونه شک و شبه
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ی طور که در پروندهایان، همانگر های گذشته، صف اصولیط سال تر بوده است، های فساد اقتصادی رنگیر
ی در صف نفوذ دستگاه ی وزنه سنگیر  تری دارد. های امنیپر کشورهای دیگر و جاسویس نبر

ماه جمهوری اسالیم ایران، اشاره عیل یونیس، وزیر اطالعات سابق به نفوذ موساد، سازمان  1400 در تبر
ی یمهای مختلف کشور و نگرانجاسویس ارسائیل، در بخش ی موضوع کننده بودن آن، نبر تواند نایسر از همیر

 باشد. 
ی در خردادماهمحمود احمدی اف اطالعابر  1400 نژاد نبر ی موساد در مورد ارسر و پس از افشاگری رییس پیشیر

سئول مقابله با کرده بود که در زمان او، باالترین م  اقرار  حکومت اسالیم ایران، ایارسائیل بر برنامه هسته
 بود. « خودش جاسوس ارسائیل»جاسوسان ارسائیل در وزارت اطالعات، 

، تا اتهام جاسویس معاون وزارت اطالعات به نقل از  از ماجرای پرحاشیه جاسویس دخبر آمیل الریجابی
 زبی در رابطه با جاسویساست که بحث و گمانه نژاد. حال کاترین پرز شکدم آخرین فردیمحمود احمدی

 چرخد. های ایران دست به دست یماو برای ارسائیل در رسانه
گرا هم مرتبا های اصولها و روزنامهشد و با سایتای شناخته یمنویس سایت خامنهعنوان ستونشکدم به

ق درباره مصاحبه خود با او نوشته بود: کرد و برایشان مطلب یممصاحبه یم شکدم »نوشت. مشر
ی مسیحیت بود. نگار مسلماروزنامه ی که از « ن و شیعه شده انگلییس است که پیش از آن بر آییر ی اما چبر

 .آید این است که او یک یهودی استیادداشت شکدم بریم
ی مثل من به جابی رفته بود که کمبر فرد »او در یادداشتش در رابطه با دیدارش با رئییس نوشته است: 

دخبر
ن به شکم هیوال رفتم. جابی که دولتش خواهان مرگ همه یهودیان یهودی اجازه ورود به آنجا را داشت. م

ی از این نوشت که انتقاداتش به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او هم« و دولت ارسائیل بودند.  چنیر
تر به او اعتماد کنند و او علت اصیل به ایران آمدنش را برای عربستان سعودی باعث شد که ایرانیان راحت

 .ها فاش نکرده استایرابی 
کنند اتهام جاسویس در جمهوری اسالیم اغلب به مخالفان و منتقدان وضع موجود که علنا از نظام انتقاد یم

های مخالف سمت گروههای امنیپر همیشه بهشود. انگشت اتهام کیهان، فارس و دیگر رسانهنسبت داده یم
از حلقه اصالح طلبان هم نزدیکبر آمد و در چند سال  طلبان است. اتهایم کهنظام و در مرحله بعد اصالح

ای و حسن روحابی هم رسید. جواد کرییم قدویس نماینده مجلس با ادعای کننده هستهاخبر به تیم مذاکره
زد گفت: رسویس جاسویس مرتب به خواهرزاده روحابی زنگ یم   MI6جاسویس خانواده حسن روحابی برای

 «کرد. اش دیکته یممهور را به خواهرزادهو خط و میسر و مواضع رییس ج
، در نقد برجام و در دفاع از مذاکرات فعیل  محسن زنگنه، ییک دیگر از نمایندگان مخالف دولت روحابی

در تیم »ای جاسوس بودند: کننده هستهعضو تیم مذاکره 6نفر از  3صحبت کرده است و مدیع شد که 
د داشت که از مجموع شش نفر تیم مذاکره کننده در نهایت مذاکره کننده قبیل افرادی سست عنض وجو 

ها اعتماد کرده بود، آنها بودند و متاسفانه شخص وزیر امور خارجه هم بهها جاسوس غرب  سه نفر از آن
 «اما در تیم مذاکره کننده فعیل افرادی قوی، با روحیه انقالب  و جهادی و مقتدر ظاهر شدند. 

وهای سیایس وهای امنیپر هم از برچسب جاسویس برای پیش بردن اهدافعالوه بر نبر شان استفاده ، نبر
ده از جاسویس او سخن گفته یمهللا زم هر چند در اخبار بهکنند. در پرونده روحیم شد اما صورت گسبر
شد. های بیگانه نیمگفته خانواده و وکیلش هیچ جابی از پرونده او مربوط به جاسویس برای رسویسبه
 که فیلم بازجوبی پرونده سعید امایم یمهای جاسویس مربوط بهترین مورد برچسبروفمع

های شود. زمابی
وهای وزارت اطالعات از همش سعید امایم و دوستانش منتشر شد همه به چشم دیدند که بازجویان نبر
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دروغ اعالم کنند هها را مجبور کنند که بوزارت اطالعات چگونه با شکنجه و جنگ روابی قصد دارند آن
 .اندجا سفر کردهجاسوس ارساییل هستند و به آن

ی جنس برای وزارت اطالعات جمهوری پرونده تیم ترور دانشمندان هسته  از همیر
 

ای هم رسوابی بزریک
ای نرسید، گرویه را بازداشت شان به جاسوسان و تیم ترور دانشمندان هستهاسالیم بود. زمابی که دست

ی هکردند و آن اف علیه خود روبروی دوربیر های تلویزیون کردند. فقط بعضی از این افراد ا را وادار به اعبر
ند، اما کسابی مانند های فراوان توانستند جان بهها و شکنجهمانند مازیار ابراهییم پس از یط بازجوبی  در بب 

 بسازند 
 

. مصطفی احمدی روشن در مجید جمایل فیسر اعدام شدند تا رسانجایم برای این داستان ساختیک

ی آن اتفاق در حال تفتیش خانه1390دی ماه  21 وهای امنیپر در چند صد مبر  که نبر
ی ، درست زمابی

، بودند، ترور شد  دانشجوبی
ی ی احمدیان، فعالیر  .بهاره هدایت و امیر

کند ن تعریف یمهابی درباره حضورش در ایراکه شکدم در زمان حارصی با رسانه ارسائییل همکاری و داستاناین
ها به زن هللاچه مسلم است حرص و ولع رسان و مقامات و آیتسازد چندان مشخص نیست. اما آنو یا یم

 تواند شاهدی بر ادعاهای شکدم باشد. و پول و قدرت است و این موضوع یم
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 ای و سپاه پاسدارانبیت خامنهنفوذ شکدم به
 

قحبهشکدم در مصا سپاه پاسداران، سایت تسنیم، هر دو وابسته بهدر وب 1397نیوز که در سال ای با مشر
های تبلیغابر بازنشر شد از اقتدار حکومت اسالیم تمجید کرد و سخنابی گفت که با ایدئولوژی و روایت

 حکومت ایران کامال منطبق است. 
بایست شکست بخورد، کرد که ایران یمکته یمهنگایم که عقل و منطق دی»او در آن مصاحبه گفته بود: 

ام  ی هرگز چشمانش را از هدف واقیع برنداشت. خدمت به اسالم و احبر وز شد. چرا که رهب  این کشور پبر
 «به سنت امامان ما. 

ی هرگز حپر یک بار هم بر رس اصول خود سازش نکرد، ایران به»شکدم افزود:  وز شد که رهب  این دلیل پبر
ی و هم های غرب، نظام حکومتش آلوده و ملوث اجازه نداد برای جلب رضایت و خشنودی قدرتچنیر
 «بشود. 

ی سفرش به ایران با خامنه ی سفر هم با رئییس در کارزار انتخابابر کاترین شکدم در اولیر ای دیدار کرد و در دومیر
ی او در سال   .همراه شد 1396پیشیر

قاو درباره سفر خود به رسزمیپی است که شاهد ایران، سفر بهشخصا برای من سفر به» نیوز گفته بود: مشر
 «ظهور والیت فقیه بود. 
ی دعوت»او سپس ادامه داد:  نامه دریافت کردم، هیجان و هنگایم که برای حضور در کنفرانس فلسطیر
ی سفر من بهشادی مرا فقط یم مرجع ایران به این امر منجر شد که در چند قدیم توانید تصور کنید. اولیر
 «ای بایستم. هللا سیدعیل خامنهتقلید خود، آیت

ای تبدیل شود و میان سایت خامنهییک از نویسندگان بخش انگلییس وبشکدم با این ادبیات توانست به
 .سایت مذکور منتشر شدمقاالت متعددی از او در وب 2017تا  2015های سال

 کرد و درباره تجربه خود در ایران نوشت،  خود را « تایمز ارسائیل»اما پس از آن که شکدم در 
ی
معرق

 .های او را حذف کردندهای سپاه مقاالت و مصاحبهای و روزنامهسایت خامنهوب
نت است، کماکان قابل « آرکایووب»سایت با این وجود این مقاالت در وب که آرشیوی از شبکه جهابی اینبر

یس است  .دسبر
ی تجربه دست اول از ایران یمنویسد  شکدم در تایمز ارسائیل یم رنگ دانسته که باید همکه برای داشیر

شدت نیاز دارند از یک متفکر غرب  در تمجید خود حکومت بشود و از همان ادبیابر استفاده کند که آنان به
 .بشوند

ی سفر خود در سال  نویسد که که با ابراهیم رئییس در کارزار انتخابابر او همراه شد، یم  2017او درباره دومیر
ی طبق طرح و نقشه نظام پیش یم»او گفته بود: ییک از نزدیکان رئییس به رود. ٰرئییس در انتخابات همه چبر

 «جمهور خواهد شد. بار ٰرییسشود و اینخورد. ویل چهارسال دیگر دوباره نامزد یمامسال شکست یم
ای، رهب  سایت عیل خامنهگلییس وبمدت دو سال ییک از نویسندگان بخش اندر واقع خانم شکدم که به

حکومت اسالیم های وابسته بههای سپاه و تلویزیونهای متعددی با روزنامهحکومت اسالیم بود و مصاحبه
رتبه حکومت اسالیم ایران را نیاز شدید آنان مقامات عایلایران داشت، دلیل موفقیت خود در نزدییک به

ی تایید از متفکران خارخ  به  .دانسته استگرفیر
هابی را بر زبان آورده که حکومت اسالیم ایران یماو به

ی ی دلیل در این مدت همان چبر  .خواسته بشنودهمیر
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 شکدم در ایرانجزئیات تازه درباره حضور 
 

گزاری امنیپر  یه گفت: تمام اسناد و مدارک یک منبع آگاه در قوه قضاینوشت:  16/12/1400، تسنیمخب 
ان اقامتش در کشورمان مشخص و موجود است و در صورت مربوط به سفرهای  ی خانم شکدم به ایران و مبر

 .ای خواهد شدلزوم رسانه
، یک منبع «کاترین شکدم»ای در مورد اقدامات فردی به نام پس از مطرح شدن ادعاهای عجیب رسانه

ژورنالیسیپر و یک  هایپردازیگفت: ادعاهای مطرح شده خیال وگو با تسنیمیه در گفتآگاه در قوه قضای
 .سناریوی تبلیغابر و سیایس دور از واقعیت است

ده در طول سالیان گذشته این منبع آگاه تاکید کرد: بر اساس برریس سفر به  5های دقیق انجام شده، نامب 
، رصفا  5ایران داشته و در مجموع این  ی روز در کشورمان اقامت و حضور داشته است که با  18سفر نبر

 .های مطرح شده هیچ تناسپ  نداردادعا
شدت مورد این خانم اخباری جعیل و به ای خاص و پنهان یط روزهای گذشته در ادامه داد: محافل رسانه او 
ند یک سناریوی رسانه اندارتباط با واقعیت را منتشر کرده و سیع کردهب    را پیش بب 

ر
ای، تبلیغابر و ضداخالق

ایط و مناسباکه بیش  .ت داخیل خودشان تناسب داردتر با رسر
ان اقامتش در  او  ی در پایان اظهار داشت: تمام اسناد و مدارک مربوط به سفرهای خانم شکدم به ایران و مبر

 .ای خواهد شدکشورمان مشخص و موجود است و در صورت لزوم رسانه
ی نژاد یک کانال مربوط به بعضی طرفداران احمدی نام کاترین پرز شکدم بهاخبر مطالپ  را درباره فردی  نبر
ها در برخی نهادهای ایران بوده است. استناد این کانال در منتشر کرده و گفته است که او نفوذی ارسائییل

ماه قبل است.  3این زمینه یک یادداشت کاترین شکدم در وبالگ یک سایت ارسائییل آن هم مربوط به 
، این مطلب یمنژادی یاد ماه کانال احمدی 3که چرا بعد از این کند، با توجه به اتفاقات دو سه هفته اخبر
 .در مطالب بعدی نوشت توان مستقال اشد که درباره آن یمتواند معنادار بیم
مطلب کاترین شکدم نژادی بههابی است که کانال احمدیتر اضافات و تحریفات و دروغا مسئله مهمام

ی موضوع جهتاضافه یم  .کنداتفاقات چند وقت اخبر را تقویت یمارتباط آن بهدار بودن و کند و همیر
تر با یک مسلمان یمپی ازدواج پیش دهد که اوال پاسپورتش فرانسوی بوده و ثانیا دم در متنش توضیح یمشک

ی کم چه شکدم در ارتباط شود، با این حال آنتر نسبت به او شک و شبهه ایجاد یمکرده است و برای همیر
گر اروپابی علیه عربستان و هابی با عنوان یک تحلیلمصاحبه ای ایران انجام داده رصفا هرسانهبا برخی 

باز موضع جمهوری اسالیم منتقل  ای هم که برای راشاتودی گرفته استارسائیل و آمریکاست، در مصاحبه
 .شده است

سیع دارد  ت و ظاهرا او بافته اسپ  راجع بههای عجیب و غریب جالنژادی قصهبا این حال کانال احمدی
ی کند خودش به عنوان یک پروژه سیایس ادامه کاری را که او نتوانسته است علیه جمهوری اسالیم پیگبر

 .دهد
 Khamenei.ir ها را مسئول سایتآن ها با کاترین شکدم شده و بعضا یتاین کانال مدیع دیدار برخی شخص

 کرده است و جالب
ی
ی شکدم همتر اینمعرق ی اکه در میر  دعابی وجود ندارد! چنیر
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 گوی شکدم با ابراهیم رئییسو گفت
 

 گر و مجری برنامه ثریا در گفتزاده پژوهشنادر طالب
ی
 ایسکانیوز درباره ماجرای معرق

 
نگار فرهنیک وگو با خب 

فرانس هللا رئییس و حضور او در ایران اظهار کرد: کاترین شکدم میهمان کنکاترین شکدم برای مصاحبه با آیت
ی بود و جزو ششصد میهمابی بود که از آن ها و جا دعوت شده بودند و با تایید سیستم دعوبر آنفلسطیر

شناختیم؛ من تنها مسئولیت میهمانابی را بر عهده جا به ایران آمد و ما پیش از این او را نیمچک و بازریس آن
م که برای کنفرانسیم ، «افق نو»عهده من است مثل شان بهگزاریشوند که مسئولیت بر هابی دعوت یمگبر

چرا که لیست میهمانان ما مشخص است و درخواست ما برای ویزا از وزارت خارجه کامال معلوم است؛ اما 
ها نبود چرا که او در ایران حضور داشت و تنها کدام از این سیستمدعوت خانم شکدم از طریق هیچ

آقای رئییس که در آن زمان کاندیدای ریاست جمهوری بود، درخواست یک مصاحبه داشت تا بتواند با 
 .صحبپر داشته باشد

داشت که در آن درخواست کرده بود تا با رئییس  «آر بر »ای از شبکه رویس ادامه داد: خانم شکدم نامه او 
ی بر اساس وظیفه و از آن وستان جابی که در تیم حمایت از رئییس بودم با مشوربر که با دصحبت کند من نبر

ی  «آر بر »بندی دوستان بر این بود که شبکه وگو برای او گرفتم چرا که جمعانجام دادم، اجازه گفت در بیر
ی سهای حارصی از همه منصفشبکه ی به ئتر است، البته در این بیر واالبر از جانب دوستان مطرح شد و او نبر
ی عنوان کنم که گفتآن وگوی خوب ا رئییس در زمان خودش یک گفتوگوی او بها پاسخ داد. باید این را نبر

ین کاندیدای ریاست جمهوری در آن زمان  بود چرا که بر مبنای این موضوع بود که چرا آقای رئییس بهبر
 .است
 یمطالب

 
ی نداشتم؛ زاده افزود: بعد از آن خانم شکدم آزادانه در ایران برای خود زندیک ی از او خب  کرد و من نبر

ابی داشتم و برای شبکه افق و پرس بر وی برای مصاحبه  پیمابی تنها در راه ی ییک دو باری که سخبی اربعیر
ی حضور دارد، عکیس که از من و این خانم همه جا پخش شده برای دعوت شده بودم یم دیدم که او نبر

ه شبکه افق است؛ من با او درباره فلسفه کربال مصاحبه کردم، او درست همانند همه کسابی که از غرب ب
داد و انجام یم شان مطرح است مصاحبهاند و جذابیت اسالم برایشوند و مسلمان شدهکشور ما وارد یم

ی منتشر یمآن ای با شبکه شد و مسئله خایص در این میان وجود نداشت تا اینکه این اواخر مصاحبهها نبر
 .م که این همه ماجراستارسائییل انجام داد که برای همه اتفاق عجیب و غریپ  بود و باید بگوی

سمت شما صورت گرفته چیست اتهامابر که بهکه واکنش شما نسبت بهمجری برنامه ثریا در پاسخ به این
که مرا متهم بدانند یا نه برایم اهمیپر ندارد، چرا که سایل صد دهم و اینگفت: من کار خودم را انجام یم

ها کنم بلکه در کنفرانسها مصاحبه یمهای خود با آنا در برنامهرود و من نه تنهآید و یممیهمان به ایران یم
کت یم ی رسر گونه از آب ایم اینها دعوت کردهکنم و تا حاال سابقه نداشته افرادی که ما برای این کنفرانسنبر

 .درآیند
شده بود و  که خانم شکدم را ما به ایران دعوت نکردیم، گفت: او از جای دیگری دعوتبا تاکید بر این او 

ی هزاران نفری که وارد ایران یمما موظف نیستیم در این باره به شوند جابی پاسخ دهیم؛ ممکن است از بیر
ی این ی وجود دارد، ما کار خود را انجام یمیک نفر نبر دهیم و در گونه از آب در آید؛ همیشه امکان همه چبر

ی باید بگ ویم که این مسئله با مشورت کامل با افرادی رابطه با مصاحبه صورت گفته با آقای رئییس نبر
ی بسیار موثر بوده است و درباره این مسئله که او این گونه ذی صالح صورت گرفته بود و در زمان خودش نبر
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ی وجود داشته که منافیع  از آب در آمده است باید بگویم این احتمال وجود دارد که فرد سودجوبی در این بیر
 افتاده استیداشته است؛ باید ریشه

ر
 .اب  کنیم که چه کیس او را دعوت کرده است و چه اتفاق

 

 یس فاریسن  کاترین پرز شکدم با ن  گوی اختصایص  و گفت
 2022مارس  7 - 1400اسفند  16
 

دادید، گفت  «تایمز ارسائیل»که چرا یادداشت خود را به ایندر این مصاحبه اختصایص در پاسخ به شکدم
م داستان خودم را به این روزنامه ارسائییل بدهم. احساس کردم که مردم هم در ایران من تصمیم گرفت»که 

 «. تحوالت خاورمیانه پیدا کنند و هم در ارسائیل باید بدانند و نگاه متفاوبر نسبت به
نپر  ی اینبر از  «تایمز ارسائیل»نام کاترین پرز شکدم پس از آن مطرح شد که او در یادداشپر در پایگاه خب 

ییهودی»تجربه حضور خود در ایران نوشت و در آن نسبت به  ی  داران جمهوری اسالیم و برنامهزمام «ستبر
 ای این کشور هشدار داد. هسته

 کنند. ارسائیل یاد یم «نفوذی»عنوان عامل برخی از منابع ایرابی از او به
 ت این کشور ارتباط نداشته است. ارسائیل سفر نکرده است و با مقاماکاترین پرز شکدم اما گفت هرگز به

بود،  «اهل یمن»و  «مسلمان»که چرا حجاب بر رس داشته گفت چون همش سابقش او در پاسخ به این
 که طالق گرفته حجاب را برداشته است. تن داده است. او گفت پس از آن «درخواست شوهرش»به 

 «. ن چیستمن هرگز وانمود نکردم کس دیگری هستم و اصل و نسب م»او گفت 
ایران رفت تا ببیند که نفرت در ایران نسبت به دولت ارسائیل است یا یهودیان و کاترین پرز شکدم گفت به

 «. این مشکل با یهودیان است»شود متوجه یم
های قدرت شوم های ایران نفوذ کنم، وارد داالنمن سیع نکردم به رسانه»کاترین پرز شکدم اضافه کرد که 

اسالیم دعوت شدم. این ایران بود که از من دعوت  حکومتک شوم. من از طرف دولت یا به کیس نزدی
 «. استفاده نکردمبرداری یا سوءکرد. و این برای من فرصت بود. من از کیس بهره

ی در پاسخ بهکاترین پرز شکدم هم اند مثال نویع داشته «خواسته شخض»وال که آیا از او ئاین سچنیر
 ادعاهابی را مطرح کردهاو گفت گزارش «. وجههیچبهخبر »گفت  «رابطه»

ی اند خوانده هابی که چنیر
ی گزارشبا این»، «من بگویند غبر منطفر استکه مقامات ایران بیایند ارساری بهاین» . است هابی که از چنیر

ی حال مقامات ایران ر  برای کوبیدن شخصیت من استفاده کنند، مشکیل ندارم اما این کار  وال ئا زیر سدر عیر
 «. برد یم

هابی درباره رابطه شخض کاترین پرز شکدم با بعضی های اجتمایع گزاشها و شبکهتر در بعضی رسانهپیش
 از مقامات ایران منتشر شده بود. 

کت در کنفرانس زاده، فیلمکه آیا نادر طالباو در پاسخ به این ساز نزدیک به حکومت ایران، از او برای رسر
ی دع وت کرده یا نه گفت که با او مالقات کرده اما او دعوت کننده نبوده است. بلکه ییک از نهادهای فلسطیر
 مجلس او را دعوت کرده است. نزدیک به

ایط را برایس تایید کرد که آقای طالبب  اما کاترین پرز شکدم در ادامه مصاحبه خود با ب   ی مصاحبه زاده رسر
)راشا تودی(، روسیه از او خواسته ایران، مهیا کرده است اما شبکه آر بر یس جمهور او با ابراهیم رئییس، ری

 بود این مصاحبه را انجام دهد. 
 در جریان سفر انتخابابر ابراهیم رئییس به رشت با او مصاحبه کرده بود.  1396خانم پرز شکدم سال 



 

15 
 

ابراهیم ران و افراد نزدیک بهتر در یادداشت خود برای تایمز ارسائیل نوشته از سوی ییک از هوادااو پیش
و تولیت  1396رئییس که در آمریکا تحصیل کرده بود برای مصاحبه با نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 

 شده بود. 
ی
 وقت آستان قدس رضوی معرق

ی اضافه کرد که برای نگارش یادداشت در سایت رهب  ایران از سوی این سایت با او تماس گرفته او هم چنیر
کنند دست شما نیست که کدام را منتشر یم»کرده است و افزود ها ایمیل یماو گفت مقاالت را برای آنشد. 

 «. و کدام را نه
 

گزاری تسنیم نزدیک به  سپاه پاسدارانمصاحبه پرز شکدم با خب 
 

های انههای فاریس زبان مطرح نشده بود؛ هرچند او قبال بارها با رسپیش از آن نام شکدم چندان در رسانه
زبان دولت ایران وی، روزنامه انگلییسبر گر مصاحبه کرده بود از جمله با پرسعنوان تحلیلمختلف ایران به

 زاده مجری برنامه افق. و نادر طالب
ای، قبال مطالب خانم شکدم را حذف کرده و بعد رسابی دفبر حفظ و نشر آثار خامنهسایت پایگاه اطالعوب

ها و سابقه درباره این اتفاق توضیح داده است. بعضی از رسانهموضوع، در اقدایم کماز جنجایل شدن این 
ئه»بودند، برای های سپاه هم که قبال با شکدم مصاحبه کردهاشخاص مختلف از جمله چهره  از او  «تب 

 کار شدند و توضیح دادند. دست به
 ای چه گفته است؟سایت خامنهوب

 شود. نزاد رئیس جمهوری سابق ایران اداره یممحمود احمدیوی افراد نزدیک بهشود کانال ثلث از سگفته یم
ها ای نوشته که همه آنسایت دفبر حفظ و نشر آثار آقای خامنهیادداشت برای وب 18خانم شکدم حدود 
 حذف شده است. 

اند که مطالبش رفتهای با او تماس گیس گفت که از سایت خامنهب  دقیقه ب  او در مصاحبه با برنامه شصت
 ها مطلب داده است، اما در ازای مطالب پویل نگرفته است. آنرا منتشر کنند و او به

ای نرفته است. هللا خامنهدفبر آیتکرده است و خودش شخصا بهخانم شکدم گفت مطالب را ایمیل یم
ی گفت مطالب او اصالح و ادیت یماو هم  شده است. چنیر

 

 مایش در تهرانکاترین شکدم در یک ه
 

ای هرگونه ارتباط با خانم رسابی دفبر حفظ و نشر آثار خامنهیس، پایگاه اطالعب  اما پیش از این مصاحبه با ب  
از طریق برخی فعاالن  1396تا  1394های این نویسنده رصفا در سال»شکدم را رد کرده و گفته است: 

های اسالم هابی را در موضوعات مرتبط با ارزشداشتای عالقمند به انقالب اسالیم، مطالب و یادرسانه
ی هیچ 1396ها در این رسانه منتشر شده و پس از سال و انقالب اسالیم ارسال کرده که برخی از آن گونه نبر

ارتبایط با این رسانه نداشته است. اما باتوجه به تغیبر مواضع و رویکردهای اخبر این نویسنده و عدم 
 «ای، مطالب نویسنده مزبور از این رسانه حذف شده است. رعایت قواعد حرفه

هللا آیت «امامت»عنوان یک مسلمان و نقش تر درباره اسالم و نگاه مثبت او بهمطالب حذف شده بیش
ای در اداره حکومت اسالیم است. اما بعد از خروج از ایران موضعش تغیبر کرد و در وبالگ تایمز آو خامنه

 رسان حکومت ایران پرداخت.  ارسائیل به انتقاد 
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 یم
ی
ی بازنشر شده کرد و تصاویر او در راهاو خود را زبی مسلمان معتقد به اصول شیعه معرق پیمابی اربعیر

 است. 
 
 

 کاترین شکدم با روزنامه رسالت  1397سال  مصاحبه
 

متهم شد.  «جاسویس»بعد از جنجایل شدن تغیبر موضع خانم شکدم و انتقادش از حکومت ایران، او به 
نپر توصیف کنند که ارتباط چندابی با  «دروغ»ای در این میان سیع کردند موضوع را یک اما عده اینبر
های جمهوری اسالیم ایران ندارد. برنامه بیست و یس تلویزیون ایران بدون اشاره به ارتباط خانم شکدم مقام

 باید با فیکبا وبسایت آقای خامنه
 

ی مقابله کنند. ای، گفت نهادهای فرهنیک های دروغیر  نیوز و خب 
الدین موسوی، مجری شصت دقیقه، هرگونه اتهام جاسویس را رد کرد و خانم شکدم در پاسخ به جمال

ای یهودی گر به ایران رفته است. شکدم که در خانوادهعنوان تحلیلگفت مامور کشوری نبوده و فقط به
 سفر نکرده است. گوید هیچ گاه به ارسائیل دنیا آمده، یمبه

« استفاده تبلیغابر »های ایران برای های ایران نرفته، بلکه مقاماو چند بار تاکید و ادعا کرد که او رساغ مقام
ی دعوت کردهرساغ او آمده دنبال من ها بهآن دنبال کیس نرفتم،من به»اند: اند و او را به کنفرانس فلسطیر

ها از های قدرت شوم. آنهای ایران نفوذ کنم یا وارد داالنرسانه آمدند. در هیچ زمابی من سیع نکردم به
ی دعوت کردند و من رفتم. این  من خواستند تحلیل بنویسم و مصاحبه کنم. از من برای کنفرانس فلسطیر

خواهم مردم فکر کنند سوی من دراز کرد. برای من هم یک فرصت بود. نیمایران بود که هر بار دست به
 «. کردم  ادهاستفسوءمن 

گوید با پاسپورت فرانسوی وال که آیا از خطرات سفر به ایران آگاه بوده، یمئکاترین شکدم در پاسخ به این س
دانستند اصل و نسبم های ایرابی یممقام»اند: های ایران از هویت یهودی او خب  داشتهایران رفته و مقامبه

ها من من شک نداشت. آنکردم، کیس بهو کاری که یمخاطر همشم که مسلمان بوده یهودی است اما به
 «دانستند، بنابر این ارصار نکردند. عنوان ابراز تبلیغات برای اهداف خود یمرا به
ها آشنا بشوم که آیا طرز فکرشان مثل حکومت است یا نه. من خواستم بفهمم و با ایرابی من فقط یم»

 «هدفم جاسویس نبود. خواستم این فرصت را از دست بدهم اما نیم
 

 تغیبر کرد؟ شکدم چرا ظاهر و موضع سیایس
 

ها هم حجاب عرب  و سایر رسانه یسب  شد و در مصاحبه با ب  شکدم که در ایران با حجاب اسالیم دیده یم
کنید مجبور هستید که حجاب داشته ایران سفر یموقپر به بر رس داشت، درباره تغیبر پوشش خود گفت: 

 باشید. 
ی اضافه کرد که همشش مسلمان اهل یمن بوده و تصمیم گرفته برای آرامش خانواده حجاب و هما چنیر

 داشته باشد و وقپر از همشش جدا شده، حجاب را کنار کذاشته است. 
ایران را رد کرده و گفته همشش سپی مذهب بوده و عالقه  اسالیم شکدم ارتباط همش سابقش با حکومت

ی او برای رسانهزیادی به ایران ند  شان شده بوده است. های فاریس ایران باعث اختالفاشته و نوشیر
وال که چرا ارصار داشته خود را در قالب مورد عالقه حکومت ایران بگنجاند، گفت، ئاین سدر پاسخ به

دولت  خواسته از نزدیک ببیند که آیا در ایران کال با کل مردم یهودی ارسائیل مخالف هستند یا فقط با یم
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ها مشکل دارند نه ها کال با یهودیمتاسفانه من متوجه شدم که آن»اند. او تاکید کرد: ارسائیل مشکل داشته
 «با دولت ارسائیل. 

 که برای تایمز آو ارسائیل نوشته، خانم شکدم تاکید کرده که 
ی

 «ایایران به دنبال بمب هسته»در وبالگ
 است، «ایران به دنبال بمب»که ای ایران ندارد اما ایننامه هستهگوید اطالعات رسی درباره بر است. او یم

 ایران است.  اسالیم نظر شخض و برداشتش از حکومت
اند. او های ایرابی به او ارساری ندادههای ایرابی را رد کرد گفت مقامشکدم رابطه نزدیک شخض با مقام

های کنند. من مشکیل ندارم اما در واقع دارند مقامبرای کوبیدن من از این اظهارات استفاده یم»گوید یم
 «برند. وال یمئخودشان را زیر س

 

 ماجرای مصاحبه با ابراهیم رئییس
 

با  1396رئییس، تولیت وقت آستان قدس رضوی، در سفر تبلیغابر خود در دور قبیل انتخابات در سال 
بر روسیه این مصاحبه از تلویزیون آر  خانم شکدم مصاحبه کرد. رئییس در این انتخابات شکست خورد و 

 پخش شد. 
 نادر 

 
شکدم در سفر انتخابابر به رشت با رئییس مصاحبه کرد. او توضیح داد که این مصاحبه با هماهنیک

 ها بدهد. بر روسیه از او خواست که مصاحبه را برای پخش به آنزاده انجام شد اما آر طالب
مردی »م در یادداشتش برای تایمز ارسائیل، ابراهیم رئییس را حدود چهار سال بعد از آن مصاحبه، شکد

ی  «طلبجاه اتژی و نیاز به جلب نظر بیر الملیل را برای رسیدن به توصیف کرد که اهمیت قدرت، اسبر
 اند. ها رشد کردههللاکند و متفاوت از دیگر اهایل حوزه است که در مکتب آیتاهدافش درک یم

با ابراهیم رئییس به واسطه ییک از  1396ائیل نوشته که مصاحبه او در سال کاترین شکدم در تایمز ارس 
دهد نزدییک کنندگان انقالب اسالیم که تحصیل کرده آمریکا بوده، انجام شده است. شواهد نشان یمتبلیغ

ه کیس ترین گزینه با توجه به اشاره کاترین شکدم چها بوده است. اما نزدیکشکدم با این فرد بیش از این
 تواند باشد؟یم

زاده بود که تحصیالت آمریکا در رشته سینما از های نزدیک به رئییس در آن سال نادر طالبدر میان چهره
 .کننده اصیل وی در وزارت کشور بودنوییس ابراهیم رئییس مشایعتدانشگاه کلمبیا داشت. او هنگام نام

ی رفت. به راه« افق نو»ت کنفرانس هم به دعو  1396کاترین شکدم شش ماه بعد در آبان  پیمابی اربعیر
ها چهره غرب  را مانند شکدم به ایران های اخبر دهزاده دببر آن است و در سالای که نادرطالبمجموعه

ی برده استآورده و یا به راه  .پیمابی اربعیر
ی کاترین شکدم در شبکه پرس بر وی در کربال با همرایه نادر طالبهم  .ضور یافته استزاده حچنیر
 

 زاده کیست؟نادر طالب

مرداد  28های کودتای شود از ستونزاده اردوبادی است. کیس که گفته یمفرزند رستیپ منصور طالب او 
 به درجه رستیپ  در ارتش شاهنشایه ایران ارتقاء یافته.  1332

 
بوده و پس از این کودتا از درجه رسهنیک

 .کرده استزاده البته این موضوع را رد  طالب
گاه های پس از انقالب در آمریکا ساکن بود و در همان کشور هم درگذشت و هیچزاده در سالپدر نادر طالب

 .نگشت. اموال او هم چند سال پس از انقالب در ایران مصادره شدند به ایران باز 
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خود وی مجری آن از شبکه افق که « عض»ای به نام ، در برنامه1400خرداد  13زاده روز نادر طالب
 و تمجید سوابق تیمسار منصور اردوبادی پرداخت، ب  است، به

ی
 آنمعرق

 
که به بخش اصیل نام خانوادیک

 .و نسبت پدر و فرزندی خود با او اشاره کند« زادهطالب»وی یعپی 
بعد از پخش این برنامه از شبکه افق رضا گلپور نویسنده معروف کتاب شنود اشباح در یک یادداشت 

 نویسد؛انتقادی مفصل خطاب به نادر طالب زاده یم
امون هویت اصیلطالب ، نام پدر و نام مادر، کد میل، زاده! آیا یم توانید به شکل شفاف پبر

ی
)نام، نام خانواگ

ی ترین مشاوران خود که عده ای او را مغز  محل صدور شناسنامه و سوابق تحصییل و کاری( ییک از امیر
 یم کنند شفاف منفصل شما و به نام

ی
ی بهزاد معرق )ولو در حد ارائه تصویر پاسپورت یا شناسنامه( حسیر

 بیان فرمایید؟
یک پزشک و استاد دانشگاه معروف در آمریکا بود  (Noah Mckay) یکزاده با نام نوآ مکبرادر نادر طالب

 .به شکل مشکویک در ایالت اورگن درگذشت 1387که سال 
بر ادعاهابی بعضا عجیب مانند تالش آمریکا برای آلوده کردن آب زمزم جهت های اخزاده در سالطالب

، ترور بیولوژیک، تقاضای غرب    به ایران را مطرح کرده، ب  مسمومیت زائران ایرابی
 

که آنها برای پناهندیک
 ها را اثبات کند. حاال آیا او درباره پدیده شکدم توضیح خواهد داد؟بتواند آن

ها از همکاری شکدم با زبی دعاهای کاترین شکدم درباره نفوذ در جمهوری اسالیم برخی گمانهبعد از انتشار ا
گزاری تسنیم مطرح شد که واکنشهللا خامنهسایت دفبر حفظ و نشر آثار آیت  .ها را درب  داشتآن ای و خب 

 :است هگفت رئییس ابراهیم با  یشوگو گفت  حوایسر  و  ارسائیل تایمز  در  «شاکدم پرز  کاترین»
از من خواسته شد برای مصاحبه با سیدابراهیم رئییس، نامزد ریاست جمهوری وقت،  1396-2017در سال 

دهم در ایران برگزار شودبه ایران سفر کنم. یک روز قبل از این ی من رئییس  که انتخابات ریاست جمهوری سبر
با من درباره ایران رصی    ح صحبت  او تا حدودیاز تهران تا رشت،  -را در مسبر مبارزات انتخابابر دنبال کردم 

 .کرد
جابی که در سخنان او )رئییس( حساب شده باشد، اما از آن کنمبگویم که تصور نیماین را یم توانم رصاحتا 

به حساب  تهدیدی دوستانه یا شاید بهبر بگوییم تهدیدی برای جمهوری اسالیم»عنوان یک آن زمان به
دازم که پشت تحلیل آمدم؛ حپر در نقش یکیم گر سیایس؛ اما با این وجود اجازه داشتم به این موضوع بب 

 «. های سیایس ایران چه یم گذرد پرده بازی
  -فردی که در آمریکا تحصیل کرده بود  -من توسط ییک از مبلغان اصیل انقالب اسالیم 

ی
به رئییس معرق

 بود تا مصاحبهاخالق حسنه من برای من کشده بودم و رای اعتماد او به
ی
های و ای را که اکبر رسانهاق

نگاران غرب  نیم  .گو شومو انجام این گفترا انجام دهند، من موفق به توانستند آنخب 
ی سخت انه ایران، هیچ روزنامهطبق قوانیر ، مگر در گبر صورت درخواست و توصیه خاص، نگار خارخ 

در آستانه انتخابات را داشته باشد. ترس از مداخله تواند اجازه مصاحبه با نامزد ریاست جمهوری نیم
نگاران خارخ  به کشور حساس استخارخ  آن  .قدر زیاد است که ایران به شدت روی این مسئله و ورود خب 
دازم، اجازه دهید توضیح دهمکه به آنقبل از این ی مثل »که چگونه  چه گفته شد و نحوه درک آن بب  دخبر

گویم که آن را داشتند. این را برای آن یمتنها تعداد کیم از یهودیان اجازه رسیدن بهجابی رسید که به« من
مکان مناسپ  برای ما یهودیان نیست. با این وجود من  «حاکمیت کنوبی »هر حال، ایران تحت به
یهودیان  درخواست همان دولپر که شعارش را در دست داشتم، وارد کشوری شدم که رابطه خوب  بابه
 خواهان نابودی ارسائیل استند

ی
 .ارد و از طرق
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ی  اف کنم که داشیر من کرد. اگر فرانسه کمک زیادی به« پاسپورت فرانسوی»البته به این نکته هم باید اعبر
ی نیستم جا و مکان نیم به ایشان لوتاشوو در نوفل کرد هللا خمیپی کمک نیمآیتبه 1970در دهه  داد، مطمی 

چنان برای فرانسه که جمهوری اسالیم ایران همداد. برای اینورود به کشورش را یم که ایران به من اجازه
ام زیادی قائل است و این باعث شد تا حکومت ایران  .ای از من پذیرابی کندبا روحیه سخاوتمندانه احبر

ده بودم، این ازدواج با یک مسلمان اهل یمن ازدواج کر  هم باید یادآوری کنم که من قبال  البته باید این نکته را 
 .ورود آسان به بسیاری از کشورهای اسالیم هم برای من مجوزی بود برای

ی رسنوشت ملت و  «گر یایس خاورمیانهتحلیل»یک  عنوانحرفه من به ی ها و همدفاع از حق تعییر چنیر
شد تا مسئوالن  های رادیکالیسم اسالیم باعثعنوان منبع اصیل ایجاد جریانانتقادم از عربستان سعودی به

 .تری کنندایرابی به من اعتماد بیش
ی هدف هم نه بحث کردم م، در رسیدن به همیر و نه  من فقط مشتاق بودم تا اجازه ورود به ایران را بگبر

ه واقیع خودم را فاش کرد.  ی از نزدیک شاهد این موضوع  من خییل زود متوجه شدم که اگر قرار است انگبر
کنم. هرچند همش یک مرد مسلمان بودن   گوش یانه( چه خب  است فقط بایدمور )خاباشم که در منطقه

 گونه تهدید متوجه من نباشد. شد تا هیچهم باعث یم
نویع تحت یک شخصیت خواستند و مد نظرشان بود جا بیفتم و بهها یمهر حال، قرار بود در قالپ  که آنبه

را درک کنم. ویل به هر حال االن  هااین گونه استدالل کنم هرگز بتوانمجدید دوباره متولد شوم. فکر نیم
اک بگذارمهایم آموختهچه را که از سفرها و مالقاتدهم آنترجیح یم  . ام را با شما به اشبر

ها در های متعدد. فهمیدم که برخی از زندابی طلپ  ایران مکان بسیار عجیپ  است، پر از تضادها و جاه
با آن میانه خوب  ندارد.  و تشنه دنیابی هستند که طبقه مذهپ  در جمهوری اسالیمذهپی سکوالر دارند  ایران

خودشان پشت آخوندهابی که  اما با این وجود این طرفداران سکوالریسم، گایه اوقات و در برخی مواقع
 .شوندشان دارند جمع یمخییل دوست

 دارند بینند دلهای خود یموان سنتعنچه بهبه آن شدت ناسیونالیست هستند و عمیقا هب هاایرابی 
 

بستیک
ی یمکه البته این شامل هویت مذهپ  آن  بهها نبر

 
ها مذهب و مذهپ  بودن آنشود، حپر اگر این دلبستیک

 .برای نمایش باشد
 باشند، نداشته «اسالیم جمهوری» به چندابی  عالقه اگر  حپر  ایران مردم که  شدم متوجه سفر  این در  من

ی دلیلبه کنند.   مداخله ها آن داخیل امور  در  بیگانگان که  کنند نیم تحمل هرگز  های تمام تالش همیر
ترشدن تنها منجر به نزدیک« انقالب» ها از مردم ایران براییا دعوت آن« مداخله»های خارخ  برای قدرت
 یک یکدیگر یمهای مردم بهتوده

 
ی دلیل این ویژیک  را نباید نادشوند. به همیر

 
یده گرفت. های فرهنیک

 
 

 .داندرا بیش از همه یم سیدابراهیم رئییس این ویژیک
ت محمد طور ادعا یماین مردی مدرن است  )ص( است. رئییسشود او ییک از نوادگان مستقیم خاندان حضی

 نسپ  
 .معپی رایج، او را در میان مردم محبوب کرده استهللا بهاش در مقایسه با جوابی یک آیتکه جوابی
به من گفته شد که اختیارات ایشان بسیار باالست. رئییس، خادم وقت  ریییس القات با ابراهیمقبل از م

مشهد، ثروتمندترین شهر مقدس ایران است که میلیاردها دالر دارابی را تحت فرمان خودش داشت، با کمک 
 !نظامیان خصویص، بدون هیچ نظاربر شبه
، و حپر بود  شده بیپی پیش پیش ها مدت از  جمهوری ریاست مقامبه رئییس صعود عنوان یک فرد بانفوذ،به

 .اطرافیان او به من گفتند شده بود. مطلپ  که البتهمهندیس تر از این شایدبیش
)انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال . ها یم گفتند رئییس اگر در این انتخابات شکست بخورد آن

وز خواهد شد  و حتما  شود ( چهار سال دیگر دوباره نامزد یم1396  (1400)انتخابات . پبر
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حاکمیت فردی مانند رئییس را  گفتند بهبر استکاندیدای حاکمیت است. یم به من گفتند که آقای رئییس
در سفر ما به تهران ییک از روحانیون نزدیک ابراهیم رئییس  ها سخنابی بود کهاین در کنار خود داشته باشد. 
 .ات انتخابابر بودیم با من در میان گذاشتدر حایل که در مسبر مبارز 

عنوان یک تندرو چه انتظاری از مردی که به هر حال به مدار کیست؟ و مردم ایراناما رئییس سیاست
 شود دارند؟شناخته یم

ی مردم مشکیل  اعتقاد من ابراهیم رئییس در ُبعد مذهپ  انسابی شناخته شده است و از این بابتبه در بیر
استناد کند و عملکرد دروبی  به دکارت تواند شود، مردی که یمعنوان یک مرد معقول شناخته یمبهندارد، او 

هللا )دانشگاه اسالیم( نیست که بر اساس تعالیم آیترئییس یک مرد معمویل حوزه .دموکرایس را درک کند
اتژی و نیاز به جلب طلب است که قدرت را دوست دارد و اسبر مردی جاه. او ای تربیت شده باشد خامنه

ی   .کندالملیل را برای آرمان خود از طریق درخواست دیپلمایس و ایجاد صلح بسیار درک یملطف بیر
ام کشورها آقای رئییس در بیش تر مدت مصاحبه ما با من در مورد اهمیت عدم مداخله نظایم و لزوم احبر

 . به حاکمیت میل دیگران صحبت کرد 
چگونه این  کهمداخله ایران در بحرین، یمن، لبنان و سوریه پرسیدم. و این وگو از رئییسمن در این گفت

 کند؟ایاالت متحده یا روسیه در این مورد متمایز یم را از مداخله مثال  مداخله خود 
 انجام یم)مداخله در یمن و عراق و..( را بهاو معتقد بود ایران این کار را 

ر
دهد او این عنوان یک کار اخالق

ع اسالم بهای یموظیفه ت رادخال  .است ها محول کردهآنداند که رسر
 از ب  ما به: رئییس گفت

 
ها شویم تا آنهای بدخواه وارد عمل یمگناهان و مظلومان در برابر قدرتنمایندیک

 و رادیکالیسم اسالیم رها کنیم
 

 (عربستان سعودی بود )منظور او اساسا . را از یوغ غرب زدیک
امون مذاکرات هسته« ابراهیم رئییس» خودم اجازه دادم تا ازبه جا بود کهاین  .وال کنمئای سپبر

از ایدئولوژی  او یم گوید: ایران حق و وظیفه دارد از خود، مردم و آینده خود دفاع کند. ایران موظف است
 شده توسط آیت (حکومت فقیه)سیایس خود 

ی
، که بهمعرق به جزییات موجب آن تنها فقییه که هللا خمیپی

ی کند   . تعالیم اسالیم ارتقا یافته باشد، یم تواند و باید ملت را رهب 
؟های هستهطلپ  از جاه» از او )رئییس( پرسیدم واالت هرگز در ئناگفته نماند که این س)«ای ایران چه خب 

گذارم تا بیش اک یمام را به اشبر جا جمع کردهجا و آناین هابی را کهتکه د( منمصاحبه رسیم گنجانده نشدن
 .دشمپی نکرده باشم ابراهیم ریییس از حد با

ی نباید ما را از گوید: برنامه هستهاو به من یم ای ایران موضوع حاکمیت میل است. هیچ کشوری روی زمیر
ی ما فرموده چه عمل یمآنتهدید نیستیم، ما به ما برای هیچ کس»ای بازدارد. فعالیت هسته کنیم که رهب 

 «. است
من گفت: ایران را ببینید، خارج از اجماع عمویم استقالل خودش را حفظ کرده است. جمهوری اسالیم او به

ها در چارچوب هویت آزادکننده ملت داند، بلکه خودش رانه تنها خودش را تهدیدی برای سایر کشورها نیم
معتقد است که به دلیل  اسالیم ایرانکند. عالوه بر این، جمهوری داند که از آن حمایت یمایدئولوژییک یم

داند که فراتر های مظلویم یممسئول مراقبت و پاسداری از ملت ماهیت نظام سیایس که دارد، خودش را
 . از مرزهای ایران است

و  «. ای خود استهای هستهطلپ  چنان به دنبال جاهایران هم»این اظهارات رئییس حاگ از این است که 
 .خوابی نداردای همانجام مذاکرات هسته طلپ  با این جاه
است. من دیگر « دراماتیک»ای ایران های هستهکردم ارسائیل بیش از حد در مورد فعالیتفکر یم من قبال 

نظایم محدود ای ایرااین را باور ندارم. ایران تهدید بسیار واقیع است و رویای هسته ن به استفاده غبر
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یاب  به تسلیحات هسته ای به این معپی است که این کشور به برای دست شود. تالش جمهوری اسالیمنیم
ی قصد نابودی دشمنان خودخواسته خود را دارد. هر چند فکر نیمطور چشم کنم ایران حپر اگر بخواهد گبر
 . ای بسازد بمب هسته تواندهم نیم

 
 در تایمز ارسائیل مطلپ  با عنوان  2021شکدم در نوامب  

ی
به  ایران احبه با رئییس چه دربارهمص»در بالگ

عنوان یک را قانع کند بهایران  طور توانستهمنتشر کرد و در آن مختضا توضیح داده که چه «من آموخت
نگار خارخ  تهدیدی علیه امنیت میل این کشور نیست  …خب 

 

 : ترجمه این مصاحبه
نگار:   توانستید بهطور بهچهخب 

 
یاین سادیک  فوذ کنید؟نایران  کادر رهب 

ی هستند ها بسیار به انگلیسوجه ساده و آسان نبود بلکه برعکس اونهیچکانرین شکدم: به  . ها بدبیر
نگار: ویل شما در سایت رهب  حکومت حکومت  نوشتید و با مقامات بسیار باالبی در مطلب یمایران  خب 

 مصاحبه داشتید. 
 میش نشد. سکاترین شکدم: بله ویل این کار به

 
در  ها را جلب کنم؛ها طول کشید تا اعتماد آنالسادیک

 است تظاهر کنید که مسلمابی افرایط هستید فورا درب ایران
ی
های بسته ارکان قدرت به روی شما باز کاق

 شود. یم
نگار: کیم بیش  دهید؟تر توضیح یمخب 

یار پیچیده است و مانند بسایران  در  در ایران کاترین شکدم: برای مخاطبان شما باید بگویم ساختار قدرت
و  کنند تر بشوند با هم رقابت یمرهب  نزدیککه بهشود و همه برای اینیک سازمان مخوف مافیابی اداره یم

 . بسیار کاربرد دارد ایران  کند در جمله معروف هدف وسیله را توجیه یم
ی قدم برای رسیدن به اهداف نگار: اولیر  تان چه بود؟خب 

ی  برای این کار  قدم این بود که تظاهر کنم مسلمان شدم و البته یک مسلمان افرایط، کاترین شکدم: اولیر
های اسالیم را مطالعه کردم و احکام و آداب شیعه را برریس دقیق کردم و مثال فهمیدم بسیاری از کتاب
 دهند. حجاب بسیار اهمیت یمایط بهمسلمانان افر 

ی افراد و مقامات نگار: برای نفوذ بیر  بود؟ان ایر  خب 
ی
ی کاق  همیر

مقام و رتبه داشته باشد با یک  در ایران کاترین شکدم: قطعا نه! ویل مقامات با نفوذ یا اصوال هر کیس که
محجبه مصاحبه نیم ی قدم استفاده از اهرم حجاب و ظاهری اسالیم برای زن غبر ی اولیر کند برای همیر

 مالقات با مقامات ایرابی است. 
ی شخض که  نگار: اولیر  مالقاتش شدین چه کیس بود؟موفق بهخب 

ی شخص و  مداران ایرابی به دنیای سیاستترین شخض که باعث ورود من واقع مهم در  کاترین شکدم: اولیر
نگار بود   مدیرمسئول صبح صادق بود که از طریق خب 

 شدم. بعدها  ، یداله جوابی
ی
تهران تایمز به ایشان معرق

 اسداران دارند. فهمیدم مقام بسیار باالبی در سپاه پ
نگار: به  شما شک نکرد؟نکته بسیار حساس و مهیم اشاره کردید آیا رسدار سپاه بهخب 

ی هستند و مدتما انگلییسبسیار بهایران  طور که گفتم مقاماتکاترین شکدم: همان ها طول کشید ها بدبیر
 تا توانستم اعتماد رسدار یداله جوابی را کسب بکنم. 

نگار: قدری بیش  تر در مورد جزئیات این رابطه بگویید. خب 
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 به
ی
نگار ارشد تهران تایمز دوست باشم و کارتن شکدم: برای معرق  با خب 

رسدار جوابی مجبور شدم مدبر
 . رابطه برقرار کنم

ی برقراری رابطه با مدیر تهران تایمز بود؟ نگار: پس اولیر  خب 
زبابی است که به تندروها تعلق دارد و در تهران  کاترین شکدم: بله روزنامه تهران تایمز روزنامه انگلییس

 شود. منتشر یم
 شما به

ی
نگار: معرق یخب   هم از طریق رسدار جوابی انجام شد؟ایران  سایت رهب 

 ردم توسط رسدار یداله جوابی بود. دست آو بهایران  کاترین شکدم: من تمام موفقیپر که در 
 ورود خود به

 
نگار: از چگونیک ی خب   و مصاحبه با مقامات بلندپایه حکومت بگویید؟سایت رهب 

 . جوابی تمام مشکالت را حل کرد  کاترین شکدم: خوشبختانه دوسپر من با رسدار 
نگار: تقریبا تمام مقامابر که با شما ارتباط داشتند مقامات تندرو حکومت بودند با بقیه جناح ها هم خب 

 رابطه داشتید؟
شود که مثال گروه تندروها مانند گروهای مافیا اداره یمایران  متطور که گفتم حکو کاترین شکدم: همان

ی نیماصالحبه  همه گروها نفوذ کرد. شود بهطلبان اعتماد ندارند و برعکس، برای همیر
نگار: نوشته گزاریخب   خب 

ی اکبر طور موفق ههای تندرو حکومت بازتاب داشته چها و روزنامههای شما در بیر
 به این کار شدین؟

مثل یک قلعه است که کافیه از دیوار رد بشوید بعد از آن گردش در کل قلعه ایران  کاترین شکدم: حکومت
 مرتبط بودم.  در ایران کمک رسدار جوابی با اکبر مراکز قدرتبرای شما آزاد است من به

نگار: ارسار و اطالعات را چگونه جمع  کردید؟آوری یمخب 
 توانم کامل بهش پاسخ بدهم. و پیچیده است که نیم وال سختئکاترین شکدم: این یک س

نگار: چرا؟  خب 
های من آوری اطالعات هستند و با حرفکاترین شکدم: چون هنوز هم افرادی هستند که در حال جمع

 خطر بیفتد. ها بهممکن است جان آن
نگار: تا جابی که امکان دارد بگویید.   خب 

 بعدی لطفا! وال ئکاترین شکدم: س
 

 گوی اختصایص شکدم با صدای آمریکاو گفت
 1400اسفند  18
 
های حکومپر ایران حضوری فعال داشت، این روزها و با انتشار هویت زمابی در رسانه« کاترین شکدم»

ی رسانهاصیل  .استها قرار گرفتهاش، در کانون حمله همیر
 یمصدور ارزشعنوان نماد های دولپر ایران بهکاترین که زمابی در بسیاری از رسانه

ی
شد، های انقالب  معرق

، مورد انتقاد استاین روزها با اتهام
ر
 .های گوناگوبی از جمله جاسویس برای ارسائیل و فساد اخالق

واسطه ازدواج با یک خانم شکدم که اصالتا یک یهودی فرانسوی است، در بریتانیا سکونت دارد. او به
این منطقه، تحقیقات خود در مورد مسائل با سفر و فعالیت به خاورمیانه گرایش و تبار، بهشهروند یمپی 

ی مقاالت و مصاحبه  و سیایس خاورمیانه را با نوشیر
 

ش دادفرهنیک  .هابی تلویزیوبی گسبر
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هایش در مورد خاورمیانه و زمان دیدگاهدر مقطیع خانم شکدم به اسالم شیعه گرایش پیدا کرد و در آن
، الجزیره و متعاقب آن پرسهابی از جمله شبکه تلویزیوبی آر هویژه یمن، مورد توجه رسانبه وی و روزنامه بر .بر

 .تایمز قرار گرفتتهران
وع کرداو نهایتا به ایران سفر کرد و کار با رسانه  .های ایران را رسر

 
 

اسالم  و با گرویدن من به 2011فکر کنم این دوره از سال »گوید: اش یمشکدم درباره این مقطع از زندیک
وع شد و تا حدود سال   «های ایران بودم. ادامه داشت. در این دوره من در همکاری با رسانه 2016شیعه رسر

های ایرابی را گرفتار آمدن در دایم وگوی خود با بخش فاریس صدای آمریکا، همکاری با رسانهشکدم در گفت
ل، من در دایم افتادم که خروج از آن حدود پنج سا»خواند که خروج از آن ناشدبی بود. او گفت که یم

 «کردند. ها مکانیسیم داشتند مبتپی بر پروپاگاندا و همه مسائل جهابی را در آن قالب عرضه یمنشدبی بود. آن
ید، اکوسیستم محدود و کوچیک که همیشه فقط صدای خود در محییط بسته قرار یم»شکدم افزود:  گبر

ارد. اطراف شما کسابی هستند که فقط یک دیدگاه را پشت رسهم شنوید و صدای مخالفی وجود ندرا یم
 را برای مدت طوالبی بگوید، به آن باور پیدا یمتکرار یم

ی
 بود که کنند. اگر کیس درویع

ر
کند و این دقیقا اتفاق

، کردند و در آن فضا هللا و حماس را بازگو یمبرای من افتاد. اطرافیابی کنارم بودند که فقط دیدگاه حزب
 کار دشواری است. ادامه ب  

ی
 «طرق

های مربوط به کاترین شکدم، عنوان شده است که او زمابی در سایت انگلییس  در شماری از خب 
گوید فقط چند مطلب برایشان نوشته و ای، رهب  حکومت اسالیم فعالیت کرده است. او یمخامنهعیل
اند که او پس از مدبر از ادامه این دادهود تغیبر یمکاری و طبق ایدئولوژی خقدری مطالبش را دستها بهآن

 کار یمزمان فکر یمگوید که آنشود. با این حال او یمکار منضف یم
 

کند و این کرده برای رهب  سیایس بزریک
 .برایش افتخاری بوده است

 «خییل برایشان کار نکردم؛ پنج یا شش مقاله فقط. »گوید: او یم
ی اشاره یمنظام او با اشاره به ل افراد نبر

ام یمبه»کند: پروپاگاندا در جذب، توجیه و کنبر گذاشتند و من احبر
ی القا یم ی حیس پیدا یمچنیر ی راه ادامه یمکپی بهکردند که برایشان مهم هستم. وقپر چنیر دیه. نویع همیر

ام گذاشته یمحس تعلق پیدا یم ، به فکرت احبر . انگار تنها نیسپر شمند بودن و شنیده شود. حس ارز کپی
 «شود. رو یمبهتر مواقع، با انتقاد رو دهند که در این حرفه خییل نادر است چون آدم بیشتو یمشدن به

گرانه خییل زود کنار توانابی تفکر سنجش»گوید که غلبه احساسات در این برهه زمابی یمشکدم با اشاره به
وشوی شود که معنای آن همان شستکه به تناوب تکرار یم  رو هسپر بهرود چون همیشه با یک دیدگاه رو یم

ی بود که اتفاق افتاد هایم در آن زمان نیممغزی است. این را برای توجیه شماری از دیدگاه ی گویم ویل این چبر
ی واقیع است و رایه عجیب برای کنم باید بهو فکر یم بقیه در این مورد هشدار داد چرا که پروپاگاندا یک چبر

 را ببندد. مسم
ی
 «وم کردن تفکر دارد تا هرگونه نگایه به بیطرق

ی منکر شده استوگو، شایعات مربوط بهکاترین شکدم، در این گفت  .روابط شخض او با مقامات را نبر
 برخی رسانه

 
 کرده« رمز صیغه»های ایران، از جمله همشهری آنالین او را با عنوان به تازیک

ی
اند و مدیع معرق

 .استصد مقام رسیم ایران ارتباط داشتهاو با یک اند کهشده
 است و هیچ سند و مدریک برای آن ندارند، این»شکدم در پاسخ به این اتهامات گفت: 

 
ها همه ساختیک

 «چون دروغ است. 
 

 ای در یک اتاق بودم و سالم علیک کردمهللا خامنهکاترین شکدم: با آیت
 2022مارس  22 - 1401فروردین  2
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عبارت وگوبی با عنایت فابی در برنامه بهفرانسوی در گفت-گر و نویسنده بریتانیابی ن پرز شکدم، تحلیلکاتری

شد و اکنون عنوان بلندگو و مبلغ جمهوری اسالیم ایران در غرب تلفر یمیس، گفت زمابی او بهب  دیگر ب  
 کند. ها را نقد یمای مقابل رژیم گرفته و آنآینه

ای حضور داشته و با او سالم علیک کوتاه هللا عیل خامنهدر ایران بوده در یک اتاق با آیت او گفت زمابی که
 کرده است. 

ی در تهران وجود دارد که آن ران مراسم است اما ای سخنجا خامنهتصاویری از شکدم در کنفرانس فلسطیر
داشته است. شکدم گفت این دیدار  ای دیداری هرچند کوتاههللا خامنهتاکنون گفته نشده بوده که او با آیت

 اسم بشناسد و مالقات بسیار کوتاه بوده است. این صورت نبوده که رهب  ایران او را بهبه
علیه او « های عجیباتهام»جای محتوای مطالبش، درباره شخصیتش و که بهکاترین پرز شکدم از این

 کنند، ناخشنود است. صحبت یم
« شخصیتشحمله به»های ایران را تکذیب و این سخنان را جنیس با مقامشکدم بار دیگر اتهام رابطه 

کنند. او البته تایید « اعتبارب  »ها آن بوده که اظهارات آینده او را توصیف کرد. او گفت هدف از این اتهام
رده اند با هدف رابطه جنیس به او نزدیک شوند اما او قبول نککرد که بعضی افراد در ایران قصد داشته

 است. 
های ایران دارد که اکنون این افراد باید نگران فاش شدن آن اطالعات باشد؟ این آیا او اطالعابر از مقام

ی باید در زمان دهد اما یمآن پاسخ مثبت یمطور رسبسته بهسئوایل است که خانم شکدم به ی گوید هر چبر
 خودش گفته شود. 
شود، با دفاع از عملکرد خودش اعتقاد دارد یاد یم« جاسوس»ن عنواهای ایران از او بهشکدم که در رسانه

شان را ها انتقاد و ماهیت واقیعحکومت اسالیم ایران نزدیک شده و حاال از آنقدر بهکه شخض آناین
ی و آسیبها چالشکند، برای آنعلپی یم جای محتوای مطالبش، زننده است اما مردم به گفته او بهبرانگبر
 کنند. علیه او صحبت یم« های عجیباتهام»خصیتش و درباره ش

هحلقهقدر مشتاق بوده بهشکدم قبال گفته آن ی های اصیل خود را های حکومت ایران نزدیک شود که انگبر
ه ی اند؟ این سئوایل است که عنایت فابی در ابتدای برنامه از او ها چه بودهفاش نکرده است. اما این انگبر

 پرسد. یم
ه»دهد: دم جواب یمکاترین شک ی عنوان یک آدم غرب  یادم است حپر در سن کم های زیادی داشتم. بهانگبر

م، هرگز»خواندم. ییک کتاب مطالب جالب زیادی درباره ایران یم شاه و انقالب بود. بعد راجع به« بدون دخبر
نزدیک ببینم. عالوه بر خواندم و خودم مایل بودم این تحوالت ایدئولوژیک و سیایس را از  1979و وقایع 

ی سیایس و اجتمایع این همش سابقم یمپی بود و من کانون سپی اسالم را تجربه کرده بودم و از جبهه گبر
ی آیتمذهب آگاه بودم. بنابراین خییل عالقه داشتم بهآن علیه نه فقط ایران، بلکه دنیای شیعه ها هللارسزمیر
اه بشوم. از طرف دیگر چون نیاکان من یهودی بودند، خییل عالقه بروم و از طرف دیگر دعوای خاورمیانه آگ

 «داشتم ببینم چرا تا این حد از ارسائیل متنفر هستند. 
ی به ی ارتباط با رسانهاما شکدم پیش از رفیر کار طرفدار حکومت، مدبر با موسسه های محافظهایران و گرفیر

اتژیک و امنیپر وییک ت کار یمتحلیل ژئو اسبر ده که در ارسائیل تاسیس شده و دفبر آن در آمریکاست. کر اسبر
زمان شکدم تازه از یمن شده است. آن« گوبی گزافه»با این موسسه « شش ماهه»گوید درباره فعالیت او یم
عنوان کارشناس یمن کار کند. چون در خواسته با یک اندیشکده بهگوید دلش یمبریتانیا رفته بوده و یمبه

 صالح روابط نزدیک داشته است.  خانواده عیل عبدهللا یمن بوده و با 



 

25 
 

یه محافظهبعد از وییک ت شکدم مدبر با نشر کار المجله عربستان سعودی همکاری داشته که این هم اسبر
هابی که به کارش وجود دارد ها در پرونده کاری خانم شکدم است. او درباره تشکیکسئوال ییک از عالمت

ی است که یم« طرفب  »گر گوید تحلیلیم توانسته با یک موسسه که اوضاع یمن بوده و نکته همیر
یه عربستان سعودی همکاری کند. بنیان  گذار آن ارسائییل است و با یک نشر

یه المجله کار یم گوید همشش کرد، مسلمان شده بود و حجاب داشت. او یمزمابی که خانم شکدم با نشر
جامعه اطرافش « رنگهم»اجبار، این موضوع را پذیرفته و ود و او هم نه بهاز او خواسته بود که مسلمان ش

 گوید یک مسلمان معتقد بوده است. شده بود. او یم
یه عربستان سعودی نیم تواند موضویع باشد که حکومت همکاری با یک موسسه ارسائییل و سپس یک نشر

د اسالیم ایران به  از کنار آن بگذرد و نادیده بگبر
که سندی های مشابه بدون آناتهام. شمار زیادی بهآسابی

اند. اما شکدم با وجود این دو سابقه ها ماندههای ایران پشت میلهها در زندانبرای آن ارائه شده باشد، سال
 وی کار کند. بر زبان حکومت اسالیم ایران یعپی پرس کاری توانست در شبکه انگلییس

وهای پرسعبارت دیگر یماو در برنامه به ی بار با او تماس گرفتند و خواهان انجام مصاحبه بر  گوید نبر وی اولیر
ی بسیار خوشحال بوده که رسانهگر سیایس یمگوید خود را تحلیلشدند. شکدم یم های داند و برای همیر

 اند. مختلف از او استقبال کرده و خواهان مصاحبه با او شده
طور جود این پیشینه به او اعتماد کردند؟ این سئوال عنایت فابی را شکدم اینهای ایران با و طور رسانهاما چه

شدت محتاج تشویق که حکومت بهنظرم برای ایناین موضوع فکر کردم. بهمن هم زیاد به»دهد: پاسخ یم
دنبال آن و تایید غرب است چون مردم خودشان منتقد ایدئولوژی حاکمیت هستند. حاکمیت ناامیدانه به

 «های حاکمیت را تایید و تکرار کنند. ها بپیوندند و حرفآننگاران غرب  بهاست که روشنفکران و روزنامه
زمان احساس من این بود حاال نظرم آن»گوید: کاترین پرز شکدم در مورد برداشتش از حاکمیت ایران یم

 «عوض شده. 
هابی که شکدم درباره یمن و عربستان و ارسائیل 

ی نوشت، واقعا از روی اعتقاد قلپ  او بود یا یماما آیا چبر
هابی که نوشته باور داشته و با دهد که بهخواست موقعیپر برای خودش ایجاد کند؟ او پاسخ یمیم

ی همه چبر
دیدم. کنم که در بسیاری موارد مسائل را از همه زوایا درست نیماقرار یم»انتقاد مردم هم مشکیل ندارد: 

هابی را که امروز یممن است و به مسئولیت این ضعف با 
ی ی دلیل مشتاقم این چبر دیگران دانم بنویسم تا بههمیر

 «کاری پذیرفتپی است. نشان بدهم اشتباه کردم و ندانم
پرسد که در بسیاری از محافل ایرابی درباره او مطرح است. عنایت فابی از کاترین شکدم همان سئوایل را یم

ی برداشپر از « لوحانهظاهر سادهبه»قدر طور اینالعات مانند او چهکه زبی با تحصیالت و اطاین چنیر
 حاکمیت ایران داشته است؟

لوخ نیست. آن زمان احساس من این بود حاال نظرم عوض شده. اگر فقط بحث ساده»گوید: شکدم یم
عربستان و فضای سویم  داری از ایران یا درباره خاورمیانه بنویسید فقط با دو دیدگاه مواجه هستید. جانب

شدت منتقد عربستان بودم. انتقاد من از سیستم پادشایه نبود. مسئله دالیل بسیار بهوجود ندارد. من به
من رفتار عربستان از نظر حقوق بشر با کشورهای همسایه مانند یمن بود. و نقد دومم به این کشور، 

 «وهابیت و جنبش رادیکال اسالیم بود. 
م شییع گروید و در مدح امامان شیعه و مخصوصا امام سوم شیعیان مطالب بسیار نوشت. او بعدا به اسال 

 ها از روی اعتقاد واقیع بود؟جاست که آیا واقعا همه این نگرشسئوال این
هابی را ها از او خواسته یمدهد که خییل وقتشکدم پاسخ یم

ی شد که این مطالب را بنویسد. و خییل از چبر
ی در دفاع از ستم»نند نوشت ماکه یم گوید هنوز هم به این باور داشت. او یم« دیدگانقیام امام حسیر
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ی علیه ظلم باور دارد هرچند یک گروه روحابی این ارزشارزش و از « دزدیده»ها را های شییع مانند برخاسیر
 آن را داشت.  شده که زمابی ادعای مبارزه با « هیوالبی »کند و خودش تبدیل به یم« استفادهسوء »آن 

توانسته با شناخپر که از خاورمیانه دارد آن مطالب را در طور یمپرسد که چهعنایت فابی بار دیگر از او یم
موضوع دیگری اشاره کرد که قبال طور دیگری بیان جا شکدم بهتایید حکومت اسالیم ایران بنویسد. این

است « دادهشدت آزار یمترسانده و بههدید کرده و یماو را ت»که در خانه همش سپی و یمپی کرده بود. این
 و او احتیاج به تایید داشته است. 

 
نشنال با کاترین شکدم  مصاحبه اختصایص ایران اینبر

21/12/1400 
 

نشنال، ادعای مسئوالن وب که تنها ای مبپی بر اینسایت خامنهکاترین پرز شکدم در مصاحبه با ایران اینبر
 .اند را رد کردا او در ارتباط بودهصورت ایمییل ببه

ی حال درباره نوع واکنش مقام فکر »فرضیه جاسوس بودن خود گفت: های حکومت اسالیم بهاو در عیر
کنم حکومت هم کامال عالقه داشت که اتهامابر مانند جاسوس نفوذی ارساییل و عضو موساد بودن را یم

 «اقعا باعث یک آبروریزی بزرگ برایش بوده است. نویع پاسخ بدهد چون و که علیه من مطرح شده به
اند یک ضد حمله در این مورد بزنند تا از خودشان دفاع کرده های حکومت تالش کردهمقام»او افزود: 
 «باشند. 

 رهب  جمهوری اسالیم با او او درباره نوع ارتباط خود با دفبر عیل خامنه
ای هم گفت یک نفر از اعضای دفبر

 .افتد اعالم کندخطر یماین دلیل که امنیت این فرد بهتواند نام او را بهه اما نیمدر ارتباط بود
ی    ح این رابطه افزود:  سایت بار تلفپی دریافت کردم از فردی که خود را دببر وبمن یک»شکدم در تشر

 کرد و از من خواست که یک رسی تحلیلخامنه
ی
ی  ها تهیه کنم. ها برای آنها و مصاحبهای معرق اولیر

این معنا نبود که من یک تماس تلفپی از ها انجام دادم با جرج گلوی بود. بهای که من از طرف آنمصاحبه
ای یا نزدیکان او دریافت کرده باشم. من با یک دببر خب  صحبت کردم و تنها تمایس که داشتیم یک خامنه

 «شود. تلفن و بعد ایمیل بود. این دقیقا یک رابطه محسوب نیم
انویه او در پاسخ به سئوایل مبپی بر این که منبع شما درباره مقاله

ٰ
ن تروث»در  2020ای که در ژ ی با « سیتبر

ی  رسباز  100ادعای کشته شدن  یک نفر از »االسد نوشتید چه بوده، گفت: آمریکابی در حمله ایران به عیر
شان را به ها جانتوانم با افشای نام آنای این اسناد را در اختیار من گذاشت اما من نیمدرون دفبر خامنه

 «خطر بیندازم. 
از طریق برخی فعاالن » 1396تا  1394های ای پیش از این نوشته بود که کاترین شکدم در سالدفبر خامنه

های اسالم هابی را در موضوعات مرتبط با ارزشمند به انقالب اسالیم، مطالب و یادداشتای عالقهرسانه
ی هیچ 1396ها در این رسانه منتشر شده و پس از سال یم ارسال کرده که برخی از آنو انقالب اسال  گونه نبر

 «ارتبایط با این رسانه نداشته است. 
نشنال با اشاره به سیاست وقپر »های ضد ارسائییل حکومت اسالیم افزود: شکدم در مصاحبه با ایران اینبر

توانم شود من جز این نیمها یمنوع مذهب و قومیت آنیک رژیم خواهان نابودی یک ملپر فقط به خاطر 
توانستم خود را رو هستیم. من نیمبهفکر کنم که ما با یک حکومت عمیقا عقیدبر و معیوب و خطرناک رو 

 «در کنار رژییم ببینم که مخالفتش نه با دولت یهود ارساییل بلکه با ملت یهود است. 
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دآور بود که کیس، یا یک ایدئولوژی و حزب سیایس بتواند خواهان برا ی من بسیار در »شکدم ادامه داد: 
ی باال برود. عام مردم یک کشور بشود و بعد هم فریاد انتقادشان از اسالمقتل ی  «ستبر

توانید علیه شما نیم»مردم دروغ گفته و خیانت کرده، تاکید کرد: او با بیان این که حکومت اسالیم ایران به
 «زنید. سخن برانید در حایل که خودتان آن را دامن یم اختالفات مذهپ  داد 

نشنال نشان یم کتاسناد ایران اینبر ات طالعابر خصویص به دهد که کاترین شکدم با رسر نام وییک اسبر
ات خودش را پیمان کار بعضی نهادهای اطالعابر همکاری کرده که با ارساییل و روسیه ارتباط دارد. وییک اسبر

 یم
ی
کت نشان یمآمریکا معرق یانش، دولت 74دهد که کند اما اسناد رسر های خارخ  هستند و درصد مشبر

کت، مهمبه  .شان روسیه و عربستان سعودی استترینگفته ییک از محققان رسر
 شغیل خودشان تجربهآدم»شکدم درباره این همکاری گفت: 

 
کنند. وقپر که آموزی هم یمها در طول زندیک

ی هم سیایس است شما مسلما اشتباه هم یم کنید. من منکر ارآموزی یمشما جوان هستید و ک کنید و همه چبر
ی حال اجازه نیماشتباهات خودم نیم  «گر شخصیت من بشود. دهم این اشتباهات بیانشوم. اما در عیر

اد های روزنامه تایمز ارسائیل به نحوه ایجکاترین پرز شکدم آذرماه امسال در یادداشپر در بخش وبالگ
ی مقام  .های حکومت اسالیم پرداخته بوداعتماد به او در بیر

 .اندهای ارسائیل هنوز به این موضوع واکنش نشان ندادهمقام
 

 های حکومت اسالیم در رابطه با داستان کاترین شکدمواکنش برخ  مقامات و رسانه

 
 واکنش عیل مطهری به ماجرای کاترین شکدوم

، عیل مطهری، نماینده سابق مجلس در صفحه شخض خود 1400اسفند  5 شنبهیک نیوز به گزارش تازه
هابی مانند کاترین شکدم در جمهوری اسالیم، نایسر از میل بخیسر از حکومت در توئیبر نوشت: ظهور پدیده

کنند؛ در نهادهای انقالب  نفوذ یم از این روزنه مخصوصا  هاسازی است. جاسوستملق و چاپلویس و بتبه
 .دهد نه در منتقدان و مخالفانر این نهادها رخ یمنفوذ د

 
، مدیر مسئول روزنامه همشهری ی در واکنش به ماجرای کاترین شکدم نوشته است تهران عبدهللا گنج   :نبر

های وگوها و متوبی که از وی در رسانهشود و مطالعه گفتنام وی منتشر یمچند روز با چینش محتوابی که به
تواند جاسوس باشد. رسم جاسویس این نبوده و نیست ه این نتیجه رسیدم که وی نیمکشور مانده است ب

های نفوذ که فردی مدیع نفوذ در اعماق رسی یک حکومت باشد، با افراد کلیدی ارتباط برقرار کند، روش
د اما خود یا سیستم امنیپر فرستنده او را بسوزاند و همه ارتباطات، آینده،  را  … سازی واعتمادرا یاد بگبر

 وارد حوزه مسلمابی شد و مرتبه بدون هیچ دلییل دود کند. یمیک
 

توان گفت او با احساسات و جو زدیک
های مسلمابی را در درازمدت استمرار دهد بنابراین خروج از جغرافیای مسلمابی را نتوانست چهارچوب

 .توجیه کند« های دینبدی»فروخت تا بریدن از اسالم را با دیدن 
شود. اول اجتمایع نابود یم-مقوله به هر کس بسته شود از جهت سیایس 2اسالیم ما -ر فرهنگ ایرابی د

 و جاسویس هم پرهزینه
 

 است. این دو مسئله در ایران از وابستیک
ر
تر است. مسائل مایل و دوم مسائل اخالق

دیگر، پروژه ب  اعتبارسازی سو و مدعای دینداری حاکمان از سوی لذا مبتپی بر شناخت این دو آسیب از یک
توسط یک رسویس « تعمیم»و « انتظار»، «ابهام»تکنیک  3مسئوالن جمهوری اسالیم با رمز صیغه و 

وع شده است. وقپر مدیع ارتباط جنیس با  ف بر فرهنگ و تعصبات اسالیم رسر شود نفر یم 100امنیپر مشر
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یم باشد و وقپر یک مورد با جزئیات به سناریو گذارند که در تعقیب اسایعپی ابهام و مخاطب را منتظر یم
ی در دایره باور مخاطب قرار یم 99افتد و پذیری اتفاق یمتبدیل شد اصل تعمیم ندنفر دیگر نبر  .گبر

 جنیس و دستهاست روشنفکران و غربسال
 

 را گرایان صیغه را بردیک
 

وپاگبر اما ولنگاری جنیس و رهاشدیک
ع از نگاه مسئوالن جمهوری اسالیم در  دانند و از قضا اینآزادی یم فرد مامور است که اثبات کند رسر

دیپی ارصار دارد؟ چرا و ادبیات درون« صیغه»های ارضای جنیس خالصه شده است. راسپر چرا بر روش
وع تاکید نیم خواهند مذهبیون مدیع اسالم و انقالب را تخریب نمایند و فساد کند؟ چون یمبر رابطه نامشر

 
ر
 .اندهزار مورد تبدیل کرده« نمود»را به یک مورد آن« بود» را مکمل فساد اقتصادی کنند که قبال اخالق

ی است و ناگاه میدان وع و تاکید بر جهاد تبییر ی در سپاه از زمان این سناریوسازی مقارن با رسر داران جهاد تبییر
ند. حال آنکه د فر محور هجمه قرار یمجمله دکبر جوابی یا مقدم بار از نزدیک کبر جوابی ایشان را حپر یکگبر

نگار مصاحبه یک نبوده است که ایشان به ندیده است. حپر در قالب خب  ی ای با وی نداشته است اصال چبر
 تبدیل کرده باشد. بدون تردید محتوابی که به

ی شود توسط یک رسویس نام ایشان تولید و توزی    ع یم چبر
 .داندها و احساسات منفی و مثبت ایرانیان را یمحساسیت امنیپر با مشاوری ایرابی تهیه شده و 

ی را از معرکه جهاد خارج اند تا پرچمریزی کردهاین مرحله حمله به قدرت نرم سپاه را برنامه داران جهاد تبییر
ی صدها یا هزاران نفر جوابی را سیبل یم ای کنند به این دلیل است که طرف خود را رسانهکنند. اینکه از بیر

، همیم« مسئول صبح صادق»جازده است و با عبارت  سو و باورپذیر نماید. راسپر خواهد موضوع را جزبی
دهد و مورد رابطه جنیس برای اعتمادسازی و اخذ اطالعات و جاسویس انجام یم 100کجای دنیا یک زن 

های ژه برای تخریب چهرهکند؟ بدون تردید این سناریو و پرو مرتبه پل را نابود یمبعد از اعتمادسازی یک
است تا صیغه را معادل فحش، جاسویس، پرستوسازی ولنگاری، ابزار حاکمیپر « صیغه»موجه با اسم رمز 

 .مثابه جوک لوث نمایندو نهایتا به
برای سپاه در حوزه اقتصادی، این پروژه در « فایل صوبر »هدف هم امثال جوابی نیست که بعد از پروژه 

 سناری
ر
ی جدیدی نیست و وسازی یمحوزه اخالق د با حیثیت و رسمایه اجتمایع جمهوری اسالیم چبر شود. نب 

ی خواهد گذشت. اما آنچه حتیم و قطیع است: گزینش عبارت نام این زن با هدف های تولیدی بهاین نبر
ی دین، حاکمان دیپی و احکام دین و درنهایت، تقابل مذهبیون با نظام بهبه تاریجی جای تقابل مسخره گرفیر

ال ی بگذردها و غربلیب  ا باشند. این نبر  .گرایان با نظام است. امید است جریانات ناکام داخیل از این سناریو مب 
 

ی در واکنش به ادعاهای کاترین شکدم نوشته است  :روزنامه کیهان نبر
نگار زن ارسائییل به نام  ان آمده بود بعد که با پاسپورت فرانسوی به ایر « شکدمکاترین پرز »گفت: یک خب 

ارسائیل مصاحبه کرده و گفته است خودم را فرانسوی جا زدم و در برخی از نهادها و از بازگشت به
گزاری  !ها مقاله و گزارش نوشتمهای ایران نفوذ کردم و برای آنخب 

ب، درباره چه موضوعابر مقاله و گزارش نوشته است؟
ُ
 !گفتم: خ

 !آمریکا و عربستان مطلب نوشته بودم گوید علیه ارسائیل و گفت: خودش یم
نفوذ نداشت! اگر که نیازی بهیعپی نفوذ کرده که به ارسائیل و آمریکا و عربستان فحش بدهد؟! این گفتم: 

 .کنندهای ایران آن را چاپ و منتشر یمخود نتانیاهو هم به آمریکا و ارسائیل و عربستان فحش بدهد، رسانه
 !دم که ممکن است شناسابی بشوم ایران را ترک کردمگفت: نوشته وقپر احساس کر 
 ای شده بود. وقپر گفتم: یارو برای دزدی وارد خانه

بند و بساطش را پهن کرد صدابی شنید و از ترس اینکه صاحبخانه بیدار شده باشد پا به فرار گذاشت. 
 رفقایش پرسیدند
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ی یا روباه؟ طرف با عصبانیت گفت؛ مگه غبر   ای نیست؟از شبر و روباه حیوون دیگه نتیجه خ  شد؟ شبر
 !مگه خر چه عیپ  داره؟

 
ی هللاپیش ی حسیر گرا در مطلب تندی که در اینستاگرام خود منتشر کرد های رادیکال اصولکرم از چهرهتر نبر

 خب  داد و نوشت
 :از ارتباط یک زن جاسوس با پنج وزیر دولت روحابی

« 
ر
اخالق اف یک جاسوس به ارتباط غبر  «وزیر کابینه 5با اعبر

 
افات جدید خود نام چهار رس یمجرم جاسویس در بازداشت بهشود خانم )آ.چ( که بهگفته یم برد در اعبر

افابر که پرونده زبان آورده و مدیع ارتباطوزیر دیگر روحابی را به  با وزرای دولت شده است؛ اعبر
ر
اخالق  غبر

 در کابینه را وارد فاز جدیدی ک
ر
مساری شود. الزم به تواند منجر بهرده است که یمفساد اخالق سونایم رسر

افات )خانم  با عیل جنپر منجر به-ذکر است اعبر
ر
اخالق استعفای ایشان از وزارت ارشاد چ( به ارتباط غبر

 «شده است. 
 

 ایران حکومت اسالیم در ادبیات سیایس« پرستو»واژه 
 

، وادار نمودن به همکاری و یا سکوت، ترور دام انهای مختلفی برای بهدر دنیای جاسویس شیوه ی داخیر
ه علیه مخالفان، مسئوالن و یا حپر اشخاص عادی صاحب نفوذ از لحاظ اجتمایع، سیایس از   و غبر

ر
اخالق

 .های امنیپر و اطالعابر بکار یم رودسوی سازمان
ی یط  حکومتدر   برای رویاروبی با مخادهه گذشته روش چهار اسالیم نبر

لفان اتخاذ شده که های مختلفی
شود که از سوی نهادهای امنیپر بر هستند؛ این اصطالح به زنابی اطالق یم «پرستوها»ها مشهورترین آن

شوند تا از طریق برقراری روابط رس راه فعاالن سیایس مخالف و یا کال اشخاص مورد نظر قرار داده یم
ها علیه دی جمع آوری کند که بعدها بتوان از آندام انداخته و مدارک و شواهها را بهعاطفی و جنیس آن
 اقدامابر  با وجود نحوی که وادار شود او استفاده کرد به

ر
ی از آبروریزی اخالق میل خود و رصفا جهت جلوگبر

 .را انجام دهد
ی شده استای که پیش از این در ادبیات سیایس ایران سابقه داشته، این روزها وارد رسانهپرستو واژه . ها نبر

های سیایس، منتقدان و رود که نهادهای امنیپر بر رس راه مقامات، چهرهکار یمواژه پرستو درباره زنابی به
 .سازی کننددهند تا برای آنان پروندههای خارخ  قرار یممخالفان حکومت و حپر دیپلمات

، شهرد ار سابق تهران، به طور در ایران، بحث پرستو بعد از ماجرای پرونده قتل همش محمد عیل نجفی
جدی مطرح شد، وی ادعا نمود که همشش با نهادهای امنیپر رابطه داشت، اما وزارت اطالعات این 

رتبه ایران در این زمینه اظهار نظر کنند و موضوع را انکار کرد. این موضوع سبب شد تا برخی مقامات عایل
 .ده سخن بگوینددر برخی موارد از تجربیات خود در برخورد با این پدی

با وزارت اطالعات؛ مهدی کواکبیان  او در ب  مطرح شدن ماجرای پرونده قتل همش محمدعیل نجفی و رابطه 
ی نوشت  خود چنیر

 :نماینده تهران در مجلس شورای اسالیم در توییبر
خاطر هب)مداران باید مراقب رفتار خویش باشند واگر گفته شود مخالفان شهردار اسبق تهرانهمه سیاست»

 استفاده کردها افشاگری علیه قالیباف(
ر
 ادعابی را در کمیسیون امنیت میل ز تله اخالق

ی اند. هرچند چنیر
ی یم ی هر پرستوبی ب  کنم اما اگر آشیانهمجلس پیگبر  «. فایده خواهد بود ای وجود نداشته باشد به کار گبر
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ی محمد رسفراز خطاب بهپیش ا رساغ من آمده بود ویل -نام مهک پرستونما بی»حداد عادل نوشته بود: تر نبر
ی طائب ر  او  «. ها به سنگ خورد رس آن ی انتقاد کرده استیدر این توییت از حسیر  .یس اطالعات سپاه نبر

اما عیل مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسالیم با بیان مطالپ  در اینستاگرام، در مورد استفاده از 
ای رایج در جمهوری اسالیم به میان آورده که گویا آن پدیده نحوی سخنهبجنیس -پرستو یا تله عاطفی 

 :است، وی در این رابطه تضی    ح نمود
 معلوم شد که افرادی در کشور پرستوهابی دارند که »

از اخبار رسیده و خصوصا سخنان خود آقای نجفی
آورند و آنگاه فیلم و عکس تهیه یمروند به پرواز در گایه برگرد سیاسیوبی که منتقد یا مخالف به شمار یم

ی دهان او و حذف وی از صحنه سیاست، غافل از این که اگر این روشیم ها در دنیا مرسوم کنند برای بسیر
 «. شود، برای یک مسلمان مجاز نیست بلکه حرام استو رایج است و مجاز شمرده یم

های ستوها در ایران خودشان قربابی سازمانپر »این گفته ها در حالیست که برخی کارشناسان آگاه معتقدند 
 «. شوند اطالعابر هستند و از روی اجبار وارد بازی یم

نهادهای امنیپر و رسیم دولت ایران در قبال این اظهارات واکنیسر از خود نشان ندادند تنها عیل یونیس وزیر 
در  «حسن روحابی  قتو یس جمهور یهای ر ها و قومیتامور اقلیت»اطالعات دوره خاتیم و مشاوره 

 :ای به موضوع پرستوها عنوان نموداعتماد آن را منتشر کرد در اشارهای که روزنامه مصاحبه
وع و » تا جابی که من خب  دارم، قبل و بعد از زمان من در وزارت اطالعات استفاده از این حربه نامشر

 در وزارت اطالعات
ر
اخالق اطالعابر در کشور نیست که افرادی  )پرستو( ممنوع بود؛ یعپی هیچ سیستمغبر

مور در خدمت داشته باشد. جاهای دیگر هم تا جابی که من خب  اعنوان پرستو در قالب کارمند یا م را به
ی حربه وهابی در خدمت ندارند. البته احتیاخ  هم به این چنیر ی نبر ها نیست چون اگر بخواهند دارم، چنیر

ل کنند و از او نقطه ضعف توانند روی مسائل سیایس یا مایل دست بگذارند و آن پیدا کنند، یم کیس را کنبر
 «. را پررنگ کنند 

نفی نمودن وجود و استفاده از پرستوها از سوی وزیر سابق اطالعات ایران، شواهدی وجود دارد  با وجود 
ی مورد بهرهدهد، این پدیده در که نشان یم  .ر گرفته استاسالیم قرا حکومتبرداری فرای مرزهای ایران نبر

ی روح ، اینتل نیوز، در مطالپ  عنوان بعد از دستگبر
هللا زم سایت تخصض در امور جاسویس و اطالعابر

ی؛ ممکن است از تله پرستو  حکومت اسالیمنمود که  ایران برای کشاندن وی به عراق و سپس دستگبر
ی عنوان نموده استفاده کرده است. این وبسایت به گزارش روزنامه تایمز چاپ لندن اش اره کرده که چنیر

 :است
سال است که با خانیم رابطه داشته است، و سپس این خانم وی را متقاعد نموده تا  2هللا زم مدت روح»

هایت زم در عراق دستگبر و هللا سیستابی مالقات کند. در نبه اردن و سپس عراق مسافرت کند و با آیت
یک عملیات اطالعابر طوالبی مدت است گرچه تاکنون مشخص نشده ایران منتقل گردید. این امر گویای به

 «. الهویه مذکور رابطه عاطفی داشته استزم با زن مجهول
ی ایران از پرستو عالوه بر ایرابی  رسد حکومت اسالیمنظر یمبه ی اتباع سایر کشورها نبر

ها برای به دام انداخیر
 .کسب کند  کند تا اطالعابر در زمینه های مختلفاستفاده یم

ز در ژوئیه  گزاری رویبر ی مبپی بر این 2017خب  حکومت که هکرهای احتماال سازمان داده شده توسط خب 
اتژیک استفاده یم اسالیم کنند. آنان ایران از تله جنیس یا پرستو برای نفوذ در میان صاحبان صنایع اسبر

ند تا در میان افراد مختلف نفوذ کرده و امور کردهاهای اجتمایع مرا در شبکه «میا اش»اسم خانیم به
 کرده و برای قربانیان خود فرم نظر  او آوری کند. اطالعات جمع

ی
کند که سنج  ارسال یمخود را عکاس معرق

افزاید قربانیان خانم غالبا برد. این گزارش یمرسقت یمبا باز شدن آن، اطالعات و محتویات کامپیوتر او را به
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های باالی صنایع نفت و گاز، هوافضا و ارتباطات بوده که عمدتا از کشورهای غل در ردهمردان میان سال شا
 .نظبر هند، ارسائیل، سعودی و آمریکا هستند

ی در مورد دخیل بودن پرستوها در موضوع مسافرت وزیر شیالت نروژ به همراه هم ی برخی منابع خب  چنیر
ایران  حکومت اسالیماند که این خانم از سوی تمال دادهزبی کرده و احایران گمانهبه خانم بهاره لتنس

 .دیه شده استسازمان
کند و نام بهاره لتنس به ایران مسافرت یمهمراه یک خانم ایرابی بهبه 2018وزیر شیالت نروژ، در تابستان 

رود، رسقت یمدر یط اقامتش در ایران، تلفن همراه وی از سوی نهادهای امنیپر ایران هک و اطالعات آن به 
 .شودیل این حادثه مجبور به استعفا یمدلوی نهایتا به

سایت ایران ما با منتشر کردن اظهارات عیل یونیس مبپی بر عدم استفاده از پرستو در نهادهای امنیپر ایران 
 :نوشت

اگهان در در جریان سفر وزیر شیالت نروژ به ایران، نقش پرستو بهاره لتنس به خوب  مشخص بود. بهاره ن»
 وزیر شیالت نروژ ظاهر شد و او را به ایران کشاند و تمام اطالعات تلفن همراهش را تخلیه کردند، 

 
زندیک

 «. وی در نهایت ناگزیر شد استعفا بدهد 
ی مقام ارشد حکومت اسالیم نیست که متهم به قتل یم  نخستیر

شود، اما حضور عجیب محمدعیل نجفی
اف نگاران و اعبر -ترین ماجراهای سیایسرصی    ح او به قتل، این پرونده را به ییک از جنجایل او در برابر خب 

جنابی ایران تبدیل کرده است. ماجرابی که با وجود شفافیت ظاهری آن، نکات نامکشوف و مبهم زیادی 
 در این پرونده درمیان است؟« پرستو»دارد. از جمله این که آیا پای 
ته شده در دنیای جاسویس است به طعمه جنیس یا جاسوس زبی های شناخپرستو یا گنجشک که از نام

ی یک مرد ماموریت پیدا یمگفته یم کند. این پرستو شود که از سوی یک دستگاه اطالعابر برای به تله انداخیر
که توسط دستگاه امنیپر   -یا حپر معشوقه مرد هدف-تواند خود مامور زبده امنیپر باشد یا زبی اغواگر یم

 . و به کار گرفته شده باشدشناسابی 
ی این روش توسط دستگاهتاکنون نمونه  از به کارگبر

های جاسویس کشورهای مختلف دنیا های مختلفی
 شوروی سابق و روسیه فعیل در استفاده از آن ب  

پروا و گزارش شده اما مشهور شده که دستگاه امنیپر
ی به دلیل مح دودیت و ممنوعیت روابط خارج از ازدواج، این کارآمد است. در حکومت جمهوری اسالیم نبر

 .های اطالعابر امنیپر تبدیل شده استبرداری دستگاهرویسر مناسب برای بهرهشیوه به
ی ایران آشکارا به مسئله  پیش از این تنها عبدهللا نارصی، مشاور سید محمد خاتیم رییس جمهوری پیشیر

های جنیس اند. نارصی با اشاره به وجود تلهر این تله افتادهپرستوها اشاره کرده و گفته که مقامات مختلفی د
یع ازدواج دوم و سایر  یعروش»به وبسایت انصاف نیوز گفته بود اجازه رسر از جمله صیغه( )«های مباح رسر

 .شودمداران در ایران یمسیاستباعث استفاده دستگاه امنیپر برای فشار به
گزاری جمهوری اسالیم در دول ی گفته بود: ت خاتیم همرییس خب  سید محمدخاتیم و وزارت اطالعات »چنیر

ی مسئله ای کند و یا با آبروی که مسئله را رسانهبدون این»اند اما ای مواجه شدهدولت او چندین بار با چنیر
و او را  -بسته به موقعیت و جایگاه شخص-رفتند کردند و یا به حضورش یمفرد بازی کند، فرد را احضار یم

 «داشتند. بر حذر یم
با  های خصویصپیش از این درباره استعفای محمدعیل نجفی از شهرداری تهران با توجه به انتشار عکس

ی احتمایل داده یم ا استاد با همش دومش چنیر شد اما حاال آقای نجفی به رصاحت عنوان کرده که میبر
 .نهادهای امنیپر در ارتباط بوده است
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گو با ایسنا عنوان کرده که همش مقتول محمدعیل نجفی ارتبایط و در گفت« طالعاتدستیار ویژه وزیر ا»
خانه نداشته اما وزارت اطالعات تنها دستگاه امنیپر اطالعابر در ایران نیست و اساسا سازمان با این وزارت

 .بوداطالعات سپاه پاسداران بیش از وزارت اطالعات برای استفاده از پرستوها در مظان اتهام 
ی طائب  که به اطالعات موازی هم -اخبار تایید نشده حاگ از آن است که اطالعات سپاه به ریاست حسیر

 .طور ویژه در مقابل دولت حسن روحابی استفاده کرده استاز این روش به -مشهور است
ی به پروژه پرستوی اطالع  نبر

، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالیم دولت روحابی ات سپاه منتسب استعفای عیل جنپر
 .شده است

ی یک وزیر فرهنگ و ارشاد اسالیم دیگر به دلیل افشای ازدواج دوم تحت فشار قرار گرفت؛ پیش از او نبر
 از ارتباط با دستگاه

ی
های اطالعابر و امنیپر در میان نبود. با این حال عطاهلل هرچند در آن زمان حرق

، وزیر دولت خاتیم و چهره مورد تایید  رهب  حکومت اسالیم پس از افشا شدن ازدواج موقتش و مهاجرابی
هللا عیل شکایت همش دوم، بازداشت شد و در نهایت ترجیح داد تا با سکونت در لندن، به دفاع از آیت

دازدخامنه  .ای بب 
، جریان حایم اکب  

 
نکته جالب این که نجفی و مهاجرابی هر دو از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندیک

 .اند و عیل جنپر هم به گروه حامیان رفسنجابی تعلق داشترفسنجابی بوده هاشیم
در صفحه توئیبر خود خطاب به « محمد رسافراز»یس سابق صدا و سیما است. ترین مورد ادعای ریتازه

غالمعیل حداد عادل رییس فرهنگستان هبی و ادب فاریس و ییک از نزدیکان رهب  جمهوری اسالیم نوشته 
« پرستونما»جاکه یک منصوب شما خواست مثال عملیات روابی برایم راه بیندازد، بدانید یک آناز »است 

 «ها به سنگ خورد. ا رساغ من آمده بود ویل رس آن-نام مبه
 وارد ادبیات سیایس ایران شده باشد اما کاربردش جدید نیست و حپر سابقه 

 
شاید اصطالح پرستو به تازیک

دومت پهلوی بریمآن به دستگاه امنیپر حک  .گبر
، مسئول امنیت داخیل ساواک در کتاب خود با عنوان  ، توضیح داده است «در دامگه حادثه»پرویز ثابپر

، محمود  ، جعفر شجوبی که ساواک زنابی را مسئول ارتباط با برخی از آخوندها از جمله محمد تفر فلسفی
 .قیم و محمد صادق لواسابی کرده بود

ی داستابی این آخوندها در این کتاب آمده ک ی نشان داد و با ساخیر ه ییک از این زنان از خود استعداد بیشبر
، این زن که به بهانه طرح مسئله را به خانه خود، که در اصل خانه امنیپر ساواک بود، کشاند. به نوشته ثابپر

یع به این آخوندها نزدیک شده بود به آن ها در سفر شود و ماهها گفته بود که همشش به او نزدیک نیمرسر
ی مزاج است و نیماست، در حایل  .داند نیاز خود را چگونه رفع کندکه او آتشیر
، واعظ بنام تهران و از آخوندهای مورد در نتیجه عکس هابی از رابطه جنیس این زن و محمد تفر فلسفی

 را تقلپ  خواندند.  ها شود اما انقالبیون آن زمان عکسهللا خمیپی تهیه و منتشر یماعتماد آیت
 

خانه اداره اطالعات و استانداری سازی و روسپ  ترین شبکه پرستو افشای بزرگ
 )سمن(کرمانشاه

 
های مردم اداره اطالعات کرمانشاه را در پوشش سازمان خانهترین شبکه پرستوسازی و روسپ  آواتودی بزرگ

ا مشارکت حوزه امور اجتمایع و بانوان ها بافشا کرده است. شبکه فاسد سمن« سمن»نهاد معروف به 
 .شونددیه و آماده ارائه خدمات امنیپر و جنیس یماستانداری کرمانشاه سامان
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ها در اداره اطالعات سازی و انتخاب روسپ  مسئول اجرابی پرستو « حجپر »فرویسر با نام خانم تن
هاد در اطالعات کرمانشاه است های مردم ناست. حجپر عضو رسیم و مخوف و مسئول سازمان  کرمانشاه

، آنکه به ل و برای نیاتش بەدلیل روابط جنیس با مدیران باالدسپر دخدمت یمها را کنبر  .گبر
 با مدیرکل اطالعات استان برنامهگونهنفوذ حجپر به

 
های خود ای است که در موارد متعدد بدون هماهنیک

ها سمن»گوید: های کرمانشاه یم  NGO از نشست با برد. او در ییک از جلسات امنیپر و قبلرا پیش یم
 «!گنجینه عظیم پرستوهای امنیپر نظام علیه مخالفان در رسارس دنیا هستند

ز نجفی مهر مدیرکل اجتمایع، نشسپر با عنوان جعیل هم 1399اواسط مردادماه  اندییسر جاری فریب 
ی اطالعات استانسازمان  .برگزار کرد تا پروژه حجپر ادامه یابد های مردم نهاد با مدیرکل و معاونیر

ین بر یمفسادهای نجفی مهر در همکاری با اطالعات به  بخیسر از گردد که در زمان شهرداری او در قضشبر
ین از طریق پارکینگ« مدبی »دسپر با هم ها تومان های شهرداری میلیونرییس وقت اطالعات قضشبر
ی در زمان شجا کردند. او همجابه ی مدبر بازداشت اما با وساطت اطالعات استان آزاد چنیر هرداری هرسیر
 شد... 

خانه اطالعات کرمانشاه، زهره رستیم مدیرکل امور بانوان استانداری ضلع دیگر شبکه پرستوسازی و روسپ  
است. وی در زمان دمیاد استاندار اسبق جذب شد و با حجپر پس از پایان وقت اداری جلسات مستقیم 

ل سمنبرای هدای کند. رستیم در زمان بخشداری و مدیرکل امور ها و شناسابی پرستوها برگزار یمت و کنبر
هابی برای حمایت و ها طعمهفساد آلوده کرد و از آنمایل استانداری کرمانشاه بسیاری از مدیران را به

 پشتیابابی از خود فراهم ساخت. 
دلیل اهمیت اصیل زنان عه حوزه اجتمایع است اما بهها بر اساس قانون زیرمجمو قابل ذکر است که سمن 

دار شده و عمال در خدمت حجپر ای را عهدهپرستو برای اهداف اداره اطالعات، حوزه بانوان نقش ویژه
ها باشد که از طریق آنها و فساد لجام گسیخته مایل گزینه مطلوب حجپر برای اهداف او یماست. ضعف
تر در آواتودی پک فاسد بهداشپر که پیش 3000 کند. توزی    عریافت یمتری از رستیم دخدمات بیش

 .سازی و توزی    ع شدافشاگری شد از طریق زهرا رستیم آماده
نجفی مهر و زهره رستیم در استانداری و حمایت اداره اطالعات بر عهده دارند که   تغذیه مایل شبکه را

 و پرداخت تسهیالت از طریق شبکه بانیک آ
ی
شان پشتیبابی دلیل خدمات اطالعابر ها را بهنضمن معرق

 .کنندیم
کربالی های زیاربر بهزدگان رسپلذهاب و موکبهای حمایپر برای زلزلهرویه پرداخپر دیگر از طرق توزی    ع پک

های افشا حساب و کتاب  برای برپابی موکب به سمنهای ب  عراق است. برای نمونه از طریق تنخواه پول
 .گردیده تا حمایت شوندشده پرداخت  

ی مایل دیگر صدور پروانه چندین سمن بهاز روش نام یک نفر است که از طریق تسهیالت بالعوض های تامیر
زمان دارای چندین پروانه مددکاری ای که مدیر یک سمن همگونهپردازند. بهها یمحمایت از آنو یا کم بهره به

، روانو آسیب ترین تمرکز ، امور اجتمایع و مذهپ  و یا جوانان است. بیششنایسهای اجتمایع، حمایپر
پذیر های پرستو و زنان آسیبهای اجتمایع و حمایپر است زیرا باالترین تعداد گزینهپروژه در حوزه آسیب

 .هاستشوند در این حوزهخدمت گرفته یمراحپر بهکه به
 

 « قایص  منصور»در بیانیه نخستیر  سال مرگ مشکوک « پرستو»رد پای یک 
 
 در رومان
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ی مدارا؛ گزارشبه ای منتشر گرد مرگ مشکوک او با بیانیهدر سال «قایصی منصوری» خانواده سایت خب 
ای ضمن پرابهام خواندن گرد مرگ مشکوک او با انتشار بیانیهدر سال «منصوری قایصی »کردند. خانواده 

ی»حذف این متهم پرونده   رصاحتا  آن در  که  است موجود  منصوری قایصی  از  ایمکالمه»نوشت: « اکب  طب 
ی و  شده طراخ پیش از  سناریوی ایشان علیه که  است نموده اعالم  و  رومابی  پلیس توسط وی دستگبر

 «است.  بوده ایران سفارت توطئه با  ایران به او  انتقال و  اعزام در  کارشکپی 
ح زیر است وح این بیانیه به رسر  :مشر

ی سال االسالم غالمرضا منصوری تقریبا با هفته قوه غریبانه و پر ابهام حجت مظلومانه، قتل گرداولیر
و در طول خدمت مورد  قضاییه مصادف شده است. قایصی منصوری که خود ییک از قضات برجسته کشور

ی مورد تایید سازمان  نبر
 

های اعتماد روسای وقت قوه قضاییه بوده است و عالوه برآن تا زمان بازنشستیک
 به پروندهنظاربر و امن

 
ی اعتماد و تایید باعث شده بود که ایشان در رسیدیک های مهیم یپر بودند و همیر

 شده هم تر پیچیده بلکه نشده که  برطرف تاکنون او  قتل پرونده ابهامات متاسفانه نقش داشته باشند اما
 .است

حبه که  است قسمت سه قتلش محل و  کشور   از  خارج در  ایشان به مربوط موضوعات  :داریمیم اعالم ر زی رسر
  رومابی  پلیس و  قضابی  دستگاه -1

الخروخ  قایصی منصوری را در آن کشور صادر و دستگاه قضابی و پلیس رومابی که حکم بازداشت و ممنوع
ی یم  وی را تامیر

دادند که در آن کشور کردند و اجازه نیمایشان راتحت نظر قرار داده بودند باید امنیت جابی
 و گزارش   انگاری خود باشند وگوی اعمال و سهلها باید پاسخنون آنقتل برسد. اکبه

ی
ی را معرق قاتل یا قاتلیر

 قتل و مستندات آن از جمله فیلم و عکس
 

ی تحویل خانواده و چگونیک های موجود از این صحنه تلخ را نبر
، ویژه دستگاه قضابی جمهوری اسالیم بدهند و اساسا گزاریسر از زمان و نحوه ورود اب یشان به کشور رومابی

عنوان خانواده وی مراجعه نموده بودند را در اختیار ما بهمحل استقرار همراهان و افرادی که در این مدت به
 دستگاه قضابی جمهوری اسالیم ایران قرار دهندو اولیاء دم و هم

ی  .چنیر
 رومابی  در  ایران اسالیم جمهوری سفارت و  وقت سفبر  نقش شدن مشخص-2

االسالم غالمرضا منصوری بعد از انتشار فیلم تصویری که در آن اعالم نموده بودند حتما فردا حجت  الف: 
 کرده  اعالم سفبر  روند ایشان بعد از چند ساعت آماده شده بودند که به سفارت بروند ویلسفارت یمبه
ی جهت ایعده اید نموده اعالم که  مهلپر  در  است ممکن چون بود   و  بیایند  سفارت رافاطبه شما دستگبر
بنابراین روز چهارشنبه  بیاندازید.  تاخبر به روز  دو  را  سفارت محل در  حضور  و  مراجعه کنند،  حمله سفارتبه

 قبیل به
 

عنوان بخیسر از خاک ایران و یک شهروند ایرابی در شهر بخارست رومابی قایصی منصوری با هماهنیک
 سفبر در آنو با ه  سفارت جمهوری اسالیم ایران مراجعهبه

 
 .جا اقامت گزیدندماهنیک

 و  مراجعه  مراتب که  داشتند  فراوان ارصار  سفارت مراجعه کردند از همان ابتداب: زمابی که ایشان به
 از  روز شبانه دو  کهاین با  شود  داده اطالع کشورمان  صالحذی مقاماتبه بالفاصله را  سفارتبه حضورش
 سفارت در  حضور  اعالم اطالع جهت ارصارها  و  گذشتیم تسفار  رسایمهمان محل در  ایشان اقامت
 ایران ادارات و  است ایران هفته آخر  االن  گفته  وی فراوان ارصار  پاسخ در  ایران سفبر  بود  شده تر بیش

  و  اعالم شنبه را  سفارت در  حضورتان حتما  باشند یم تعطیل
 

 در  ایرانبه شما برگشت جهت الزم هماهنیک
که در این مورد باید مشخص شود که چرا همان ساعات اولیه که آقای   پذیرفت هد خوا صورت آینده هفته

ساعت حضور وی را به تاخبر انداختند، و  48منصوری آماده حضور در سفارت بودند او را نپذیرفتند و تا 
، اینهم ی بعد از اقامت ایشان در سفارت، سفبر ایران در رومابی  ادارات تعطییل بهانهاعالم حضور را به چنیر

ی به دولپر   بیدار  خواب از  شب شنبهپنج آخر  نیمه را  منصوری قایصی  تاخبر انداخت و در اقدایم شک برانگبر
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ون سفارت محل از  درمان بهانهبه و  کردند   کشور   محیل پلیس تحویل درمابی  مرکز  مسبر  در  را  او  و  بردند  ببر
 دادند.  رومابی 

وط قایصی  آقای  تلفپی برقرار کردند که منصوری، ایشان با سفبر تماسج: بعد از جلسه دادگاه و آزادی مشر
نده قایصی منصوری است تلفن را قطع کردسفبر بالفاصله بعد از این  .که متوجه شد تماس گبر

 د: چرا دیگر اجازه اقامت به اورا در سفارت ندادند.؟
 از  مقایم و  شخص دستور به یا  بود؟ گرفته  سفارت از  منصوری قایصی  اخراج به تصمیم شخصا  سفبر  آیا  :ر

 داد؟ رخ اتفاق این رومابی  کشور 
ایط کرونا به ز: بعد از انتقال و اخراج ناجوانمردانه قایصی منصوری از محل سفارت کشورش که خاطر رسر

 روز در آنمدت دو شبانهو به جا پناه بردهآنایران بهجهت تسهیل اعزام و برگشت به
 

جا منتظر هماهنیک
یپلماتیک و قضابی جمهوری اسالیم ایران شده بود! چرا واقعیت اقدامات وی گزارش سفبر با مقامات د

 برگشت در سفارت 
 

نشده بود بلکه برعکس اعالم شده بود قایصی منصوری فقط در حد مشاوره چگونیک
های کشور نداشته و کار او عمیل تبلیغابر بوده است که در گزارشمانده و قصدی برای بازگشت به

صورت رسیم از رسانه میل اعالم شد که الزم است وزارت امورخارجه و دستگاه قضابی به گویانسخن
ی فیلم دستگاه قضابی  های سفارت از زمان ورود ومحل اقامت قایصی منصوری در های ضبط شده دوربیر

ه دستگاه قضابی و خانوادرا به داشتند مالقات سفارت محل در  روز  دو  این در  وی با  که  کسابی  سفارت و
 .ایشان تحویل دهد

 و اسالیم هم
ر
خوابی دارد که که شهروند مریض خود را در س: این اقدام سفبر با کدام یک از مبابی اخالق

نماینده رسیم و عایل کشورش پناه کشور بهیک کشور غریب که جهت مساعدت و کمک به برگشت به
 او را تحویل پلیس بیگانه بدهد؟درمانش به بیمارستان و کمک به جای بردنآورده است او را به

ای از قایصی منصوری موجود است که در آن رصاحتا اعالم نموده است که علیه ایشان سناریوی ش: مکالمه
ی وی توسط پلیس رومابی و  توطئه با  ایرانبه او  انتقال و  اعزام در  کارشکپی  از پیش طراخ شده و دستگبر

ی شود چون آقای منصوری آنبهکه الزم است قضیه  است بوده ایران سفارت طور که صورت جدی پیگبر
ی به اصال  قصد برگشت به کشور را داشتند ودرصد  100در پیام تصویری شان اعالم نموده بودند   همیر

 .بودند کرده  مراجعه سفارتبه منظور 
قرار  و اگر در محییط نا امپی  بود زنده حاال  قطعا  بود  نشده اخراج سفارت از  منصوری قایصی  اگر  ص: 
کت کند و از اتهام  توانستیم رسید وقتل نیمگرفت شاید بهنیم به کشور برگردد و در جلسات دادگاه رسر

 .اش دفاع نماید و واقعیت قضیه برای همگان روشن شودانتساب  
آقای منصوری از زمان ورود از اقدامات صورت گرفته نسبت به چرا سفارت جمهوری اسالیم در رومابی 

رومابی برده بودند و او را تا آخرین لحظه همرایه کرده بودند و که قایصی منصوری را بهر و کسابی آن کشو به
 اخراجش از سفارت و از نحوه روز در آنو استقرار دو شبانه از نحوه پذیرش ایشان در سفارت

 
جا و چگونیک

ی سفارت ایران و زمابی  پلیس رومابی انتقال و تحویل به که در اختیار پلیس بوده و زمابی توسط کارمند و ماشیر
 از  ایشان قتل از  بعد  و  بوده منصوری قایصی  همراه که  شخض  ارتباطات از  کرده ودادگاه مراجعه یمکه به
 چه با  منصوری قایصی  با  ارتباط در  اشاره مورد  شخص دهد؟نیم گزاریسر   است کرده  فرار  فرانسهبه رومابی 
 کرد؟یم مراجعه سفارتبه عنوابی 

 رومابی  در  ایشان قتل از  بعد  تا  آلمان در  بیمارستان از  شدن مرخص از  بعد  منصوری قایصی  همراه خصش : 3
دادستابی شود و ایشان را بهکه قایصی منصوری در شهر بخارست تحویل پلیس رومابی داده یمبعد از این

شوند که شخض که یم دهد که قایصی منصوری متوجهایشان نشان یمبرند دادستان رومابی مداریک را بهیم
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 داشته استو هاست با ایشان و اطرافیان وی رفتهمراه ایشان بوده و سال
 

سناریوی را علیه  آمد خانوادیک
از همان دادستابی رومابی با بنده  بالفاصله ایشان و بستگان قایصی منصوری طراخ کرده که قایصی منصوری

 نام فرد  آن توسط نفوذ  مسئله  د که در خصوص ایشانو بعضی دیگر از بستگان تماس گرفته و اعالم نمودن
که کرد کاش این فرد موارد واقیع و راست را گزارش کرده بود نه اینو تاکید یم است گرفته  صورت آشنا 

هزاران دروغ و موارد غبر واقیع را در یک سناریوی از پیش طراخ شده مطرح کند که فایل صوبر آن موجود 
ی قایصی منصوری که ایشان در خصوص حضور و همرایه این فرد  است. البته ما تا بعد  )نفوذی( از دستگبر

دانیم که این فرد که کرد اطالیع نداشتیم. و ما نیمما تلفن کرد از وجود این فرد که ایشان را همرایه یمبه
وذ را اجرا جا مانده از قایصی منصوری این سناریو را طراخ کرده و مسئله نفبه برحسب مکالمه موجود و

داده یا برای افرادی در کرده است آیا برای افرادی در خارج از کشور و معاندین نظام این کار را انجام یم
عنوان باند مخوف در رییس وقت کمیسیون امنیت میل مجلس به ذالنوری مجتپ   داخل کشور که آقای

 .ها نام برده استداخل قوه قضاییه از آن
ایران برگردند و با توجه به این که شوند تا بهاز بیمارستابی در آلمان مرخص یمقایصی منصوری بهمن ماه 

 پزشکان سفر هوابی را برای او ممنوع کرده بودند ایشان بعد از ترخیص از حال
ی
شان خوب نبوده و از طرق

ه ایران بیایند جا بکنند تا از آنطرف مجارستان حرکت یمبیمارستان از مسبر زمیپی و با قطار از آلمان به
 چهآن کند   همرایه ایران مسبر  در  را  منصوری قایصی  تا  آید یم آلمانبه فرانسه از  شخص این زمان این در  که
 قایصی  کرونا   بهانهبه شود یم موفق وی باشد یم موجود  شخص این و  منصوری قایصی  تلفپی  مکالمات از 

قد بود که این سناریو طراخ شده برای او قایصی منصوری معت بکشاند.  رومابی  به مجارستان از  را  منصوری
 
 

سفارت های الزم بهتوسط افرادی با توطئه سفارت انجام شده و شاید هم این فرد که مکرر برای هماهنیک
ی منتقل یمیم ی طرفیر ی بیر ی واقیع و شک برانگبر کرده است. در مکالمات ضد و نقیضی رفته است اخبار غبر

 است گفته  و  گرفته  تماس او  با  پدرش تلفن طریق از  ایران پلیس گوید یم جابی  در  که از این فرد موجود است
 عنوانبه بکپی  صحبپر  جابی  در  موضوع این از  اگر  و  هستید  مطلع کامل  منصوری قایصی  جریان از  شما  که

  فرانسهبه رومابی  از  فرار  از  بعد  گوید یم دیگر  جای در  کنیم.   یم برخورد  تو  با  مجرم
 

 با  بی روما از  هابی هماهنیک
 شده محافظت و  اسکورت فرانسه پلیس توسط هفته یک مدتبه فرد  این و  گرفت  صورت فرانسه پلیس
  برایش تا  است

ر
 شخص همراه فرد  این بودند  کرده  اعالم فرانسه پلیس به رومابی  از  گوید یم او  نیفتد.  اتفاق

ی جهت قطعا باید مکالمات به برسد.  آسیپ   او به نگذارید  و  دارد  قیمپر ذی اطالعات و  است بوده مهیم همیر
 و گفته

ر
مانده از آقای منصوری برریس و مشخص شود که آیا اقدامات ادعابی های این فرد و مکالمات باق

مشخص شود فرد مورد اشاره با پلیس ایران یا سفارت  که کذب است؟ و البتهاین فرد صحت دارد و یا این
امنیت ایشان با پلیس فرانسه هماهنگ کرده بودند چه ارتبایط  ایران در رومابی و افرادی که از رومابی جهت

 را  انگلیس اقامت منصوری قایصی  رسیدن قتلبه بعداز  ایشان که  شنیدیم قبل چندی البته داشته است؟
 نداریم چندابی  اطالعات آن سقم و  صحت از  که  باشد  شده پناهنده جا آن در  است ممکن گویند یم و  گرفته

 توسط منصوری قایصی  چهچنان و  شود  مشخص واقعیات قضاییه قوه هایبرریس در  تا  هستیم منتظر  و 
 .گردد  اعالم رسما  آن نتیجه و  برریس است رسیده قتلبه و  شده ترور  ها آن عوامل یا  نظام معاندین

خصوص شان بهتا جابی که ما اطالع داریم آقای منصوری در پیام تصویری خودشان اعتقادات و مواضع
ی عزی کردند، ز و نظام مقدس و عدالت دستگاه قضابی را اعالم داشتند و همواره براین مواضع افتخار یمرهب 

ی عزیز رسمایه واقیع قوه قضاییه به وجود قضات انقالب  و در پرتو نظام مقدس جمهوری اسالیم و رهب 
ت عیل بن اب  متدیپی است که با درس

السالم علیهطالب آموزی از کالس عدالت موالی متقیان حضی
را  عدم رفع ابهامات در یک سال گذشته تقاضای دستور رصی    ح و فوریبا توجه به پردازند. قضاوت یمبه
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 »داریم تا از باب، 
 
یفه وهم« الیذهب دم امرء مسلم هدرا ی آیه رسر َس »سوره ارساء  33چنیر
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 بهمنصوری گذشته است نه تنها هیچ ابهایم برطرف نشده بلکه پیچیدیک
 

ی در رسیدیک به وجود  آنهابی نبر
 .ل رفع استآمده است که برخی از این موارد با یک آزمایش ساده و معمویل پزشیک قاب

که بخواهد مثل یک پرونده سطج  دادگاه باید این را در نظر داشته باشد این یک قتل عادی نبوده است
رتبه کشور است که در خارج از ایران اتفاق افتاده و معمویل با آن برخورد کند بلکه قتل یک قایصی عایل

ی وجود آمده فراتر حساسیپر که در مورد آن بهاست و با توجه به خود الملیل بهاز یک قضیه عادی جنبه بیر
 به این پرونده مهم به

 
صورت ویژه توسط گرفته است و افکار عمویم روی آن حساس است و باید رسیدیک

م قوه قضاییه ناظری بهقضات تخصض صورت پذیرد و حداقل انتظار این خانواده که، از طرف رییس محبر
 شود

ی
باط برقرار کرده و مستندات خود را جهت مشخص شدن زوایای که ما بتوانیم با ایشان ارت معرق

 به
 

 .ها ارائه دهیم انتخاب گرددآنپنهابی پرونده و تشی    ع در رسیدیک
ند. چرا که در  هر نحوی با قایصی منصوری در ارتباط بودند مورد تحقیقباید تمام کسابی که به قرار گبر

است که در یک نمونه؛ چندی قبل فردی که خود را هابی علیه ما صورت گرفته های اخبر مزاحمتماه
 یممرتبط با مقامات عایل

ی
ی پرونده قایصی منصوری رتبه قضابی معرق کرد مدیع شد در صورت ادامه پیگبر

ی برعلیه ما خواهد بود. هر رتبه حامل پیامتوسط خانواده آن مرحوم، از طرف مقامات عایل ی های تهدیدآمبر
 .دانیما را مردود یمهکلیت این پیام   چند ما

عدالت دستگاه قضابی اعتقاد راسخ و اعتماد گفت بهفرمایش مرحوم قایصی منصوری که یمزیرا با توجه به
ای برخورد کنند و نگذارند گونه اعمال با حساسیت ویژهاینکامل دارند ویل مقامات قوه قضاییه باید خود به

ها تردید به گوی پاسخ« دی ان ای»ور دستور آزمایش تخصض و انجام وجود بیاورد و با صدبعضی تاخبر
 پرونده قایصی منصوری، 

 
ی از طوالبی شدن جریان رسیدیک  آن مرحوم باشد تا با جلوگبر

اولیاء دم حقیفر
 .طلب در این پرونده وارد میدان شوندعنوان بازیگران جدید و فرصتگو بهای یاوهاجازه ندهند عده

 

 ایران و جهان نقش پرستوها در نهادهای
ر
 امنیپر و اطالعان

 
های سیایس، رود که نهادهای امنیپر و اطالعابر بر رس راه مقامات، چهرهواژه پرستو درباره زنابی به کار یم

 .سازی کننددهند تا برای آنان پروندههای خارخ  قرار یممنتقدان و مخالفان حکومت و حپر دیپلمات
طعمه جنیس یا جاسوس زبی ناخته شده در دنیای جاسویس است بههای شپرستو یا گنجشک که از نام

ی یک مرد ماموریت پیدا یمگفته یم کند. این پرستو شود که از سوی یک دستگاه اطالعابر برای به تله انداخیر
که توسط دستگاه امنیپر   -یا حپر معشوقه مرد هدف-تواند خود مامور زبده امنیپر باشد یا زبی اغواگر یم
 .کار گرفته شده باشدسابی و بهشنا

ی موضوع استفاده از زنان برای حذف مخالفان که در اکبر سیستم های امنیپر جهان سابقه دارد در ایران نبر
، مسئول امنیت داخیل ساواک، در کتاب  گفته « دامگه حادثه»از زمان شاه رواج داشته است. پرویز ثابپر

، که ساواک زنابی را برای رابطه با تعداد ، جعفر شجوبی ی از وعاظ و روحانیون از جمله محمد تفر فلسفی
 .محمود قیم و محمد صادق لواسابی مامور کرده است

ی داستابی این آخوندها در این کتاب آمده که ییک از این زنان از خود استعداد بیش تری نشان داد و با ساخیر
، این زن که به. بهخانه خود، که در اصل خانه امنیپر ساواک بود، کشاند را به بهانه طرح نوشته پرویز ثابپر
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یع به ها شود و ماهها گفته بود که همشش به او نزدیک نیمآناین آخوندها نزدیک شده بود بهمسئله رسر
ی مزاج است و نیمدر سفر است، در حایل  .داند نیاز خود را چگونه رفع کندکه او آتشیر

، واعظ بههابی از رابطه جنیس ایدر نتیجه عکس نام تهران و از آخوندهای مورد ن زن و محمد تفر فلسفی
 .ها را تقلپ  خواندندزمان عکسشود اما مذهبیون آنهللا خمیپی تهیه و منتشر یماعتماد آیت

ی در مصاحبه با   نبر
هابی از روابط این زنان با این ها و عکس، وجود فیلم«برنامه دید در شب»جعفر شجوبی
ی منتشر شده است. تایید کرده است و عکسروحانیون را   هابی از این زنان و تعدادی از این روحانیون نبر

ی وزارت اطالعات حکومت اسالیم ایران، این روش را برای حذف چهره 1357پس از انقالب بهمن  های نبر
 .تری یافتسیایس مخالف به کار گرفت اما این موضوع در دوره وزارت عیل فالحیان نمود بیش

ر اساس شواهد موجود اجرای این پروژه اما روش های متفاوبر داشته است. گایه نهادهای امنیپر خود ب
فت رسی    ع را در نزدییک های سیایس قرار یمزنابی را رس راه مقامات و چهره دهند و گایه زنابی که راه پیشر

تر مقامات را کوتاهآنان بهکنند تحت نظر قرار دارند و راه نزدییک وجو یممقامات و سیاسیون جستبه
 .کنندیم

ی یط   برای رویاروبی با مخالفان اتخاذ شده که ییک دهه گذشته روش 4در جمهوری اسالیم نبر
های مختلفی

شود که از سوی نهادهای امنیپر و هستند؛ این اصطالح به زنابی اطالق یم« پرستوها»ها از مشهورترین آن
شوند تا از طریق برقراری مخالف و یا کال اشخاص مورد نظر قرار داده یم اطالعابر بر رس راه فعاالن سیایس

ها آوری کند که بعدها بتوانند از آندام انداخته و مدارک و شواهدی جمعها را بهروابط عاطفی و جنیس آن
 علیه او استفاده کنند. 

، شهدر ایران، بحث پرستو بعد از ماجرای پرونده قتل همش محمد  طور ردار سابق تهران، بهعیل نجفی
جدی مطرح شد، وی ادعا نمود که همشش با نهادهای امنیپر رابطه داشت، اما وزارت اطالعات این 
موضوع را انکار کرد. این موضوع سبب شد تا برخی مقامات عایل رتبه ایران در این زمینه اظهار نظر کنند و 

 .دیده سخن بگوینددر برخی موارد از تجربیات خود در برخورد با این پ
عیل نجفی و رابطه او با وزارت اطالعات؛ مهدی کواکبیان در ب  مطرح شدن ماجرای پرونده قتل همش محمد 

ی نوشت  خود چنیر
 :نماینده تهران در مجلس شورای اسالیم در توییبر

خاطر )بهنمداران باید مراقب رفتار خویش باشند واگر گفته شود مخالفان شهردار اسبق تهراهمه سیاست»
 استفاده کرده

ر
 ادعابی را در کمیسیون امنیت میل افشاگری علیه قالیباف( از تله اخالق

ی اند. هرچند چنیر
ی یم ی هر پرستوبی ب  کار ای وجود نداشته باشد بهکنم اما اگر آشیانهمجلس پیگبر  «فایده خواهد بود. گبر

ی سا ، محمد رسافراز، رییس پیشیر ی زمان صداوسیما، در صفحه توئیبر خود با اشاره با پرونده شهردار پیشیر
« پرستو»او زده است، نهادهای امنیپر را متهم کرد که یک ای که رییس دفبر غالمعیل حداد عادل بهکنایهبه
 .رساغش فرستاده بودندبه

ی محمد رسفراز خطاب بهپیش ود ویل ا رساغ من آمده ب-نام میک پرستونما به»حداد عادل نوشته بود: تر نبر
ی انتقاد کرده است« ها به سنگ خورد. رس آن ی طائب رییس اطالعات سپاه نبر  .او در این توییت از حسیر

ش به آیتسعید منتظری، فرزند آیت ای، رهب  حکومت هللا عیل خامنههللا حسینعیل منتظری، در نامه اخبر
 دادگاه ویژه روحانیت اگر دوستان او در »هللا حسینیان نوشته است که اسالیم، درباره روح

ر
پرونده اخالق

ع و قانون، ادامه حیات شنیع وی را فرمالیته و مختومه نکرده بودند به  «وی میسور نبود. حکم رسر
ی مقام ارشد حکومت اسالیم نیست که متهم به  نخستیر

شود، اما حضور عجیب او قتل یممحمدعیل نجفی
اف رصی    ح او به نگاران و اعبر جنابی -ترین ماجراهای سیایسییک از جنجایلپرونده او را بهقتل، در برابر خب 
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ایران تبدیل کرده است. ماجرابی که با وجود شفافیت ظاهری آن، نکات نامکشوف و مبهم زیادی دارد. از 
 در این پرونده درمیان است؟« پرستو»جمله این که آیا پای 

با  های خصویصانتشار عکسهران با توجه بهپیش از این درباره استعفای محمدعیل نجفی از شهرداری ت
ی احتمایل داده یم ا استاد با نهادهای شد اما حاال نجفی بههمش دومش چنیر رصاحت عنوان کرده که میبر

 .امنیپر در ارتباط بوده است
ابی پرستوها در ایران خودشان قرب»اند که ست که برخی کارشناسان آگاه بر این عقیدهها در حایلاین گفته
 «شوند. های اطالعابر هستند و از روی اجبار وارد بازی یمسازمان

ی ها برای بهرسد حکومت اسالیم ایران، از پرستو عالوه بر ایرابی نظر یمبه ی اتباع سایر کشورها نبر
دام انداخیر

 .های مختلف کسب کندکند تا اطالعابر در زمینهاستفاده یم
ز در ژوئیه  گزاری رویبر ی مبپی بر این، خ2017خب  که هکرهای احتماال سازمان داده شده توسط حکومت ب 

اتژیک استفاده یم کنند. آنان اسالیم ایران از تله جنیس یا پرستو برای نفوذ در میان صاحبان صنایع اسبر
اند تا در میان افراد مختلف نفوذ کرده و های اجتمایع مامور کردهرا در شبکه« میا اش»اسم خانیم به

 کرده و برای قربانیان خود فرم نظر عات جمعاطال 
ی
کند که سنج  ارسال یمآوری کند. او خود را عکاس معرق

میا »افزاید قربانیان خانم برد. این گزارش یمرسقت یمبا باز شدن آن، اطالعات و محتویات کامپیوتر او را به
گاز، هوافضا و ارتباطات بوده که عمدتا های باالی صنایع نفت و  سال شاغل در ردهغالبا مردان میان« اش

 .از کشورهای نظبر هند، ارسائیل، سعودی و آمریکا هستند
ی در مورد دخیل بودن پرستوها در موضوع مسافرت وزیر شیالت نروژ بههم ی برخی منابع خب  همراه چنیر

وی حکومت اسالیم ایران اند که این خانم از سزبی کرده و احتمال دادهایران گمانهبه« بهاره لتنس»خانم 
 .دیه شده استسازمان

کند و ایران مسافرت یمنام بهاره لتنس بههمراه یک خانم ایرابی بهبه 2018وزیر شیالت نروژ، در تابستان 
رود، رسقت یمدر یط اقامتش در ایران، تلفن همراه وی از سوی نهادهای امنیپر ایران هک و اطالعات آن به

 .شوداین حادثه مجبور به استعفا یم وی نهایتا به دلیل
سایت ایران ما با منتشر کردن اظهارات عیل یونیس مبپی بر عدم استفاده از پرستو در نهادهای امنیپر 

 :نویسدحکومت اسالیم ایران یم
خوب  مشخص بود. بهاره ناگهان در ایران، نقش پرستو بهاره لتنس بهدر جریان سفر وزیر شیالت نروژ به»

 
 

 وزیر شیالت نروژ ظاهر شد و او را به ایران کشاند و تمام اطالعات تلفن همراهش را تخلیه کردند، زندیک
 «وی در نهایت ناگزیر شد استعفا بدهد. 

، نماینده سابق مجلس مشهور به  حسیپی »سازمان امنیت آلمان در جریان ییک از سفرهای عیل اکب  حسیپی
ار داد و از او فیلم تهیه کرد. بر اساس این روایت، قصد سازمان ، زبی بر رس راهش قر «اخالق در خانواده

، بود که در آن زمان بهامنیت آلمان معامله این فیلم اتهام ها در ازای آزاد شدن هلموت هوفر، بازرگان آلمابی
وهای امنیپر اارتباط جنیس با یک دخبر ایرابی به ین اعدام محکوم شده بود. هلموت هوفر گفته بود که نبر

 .دخبر را بر رس راهش قرار داده بودند
، متهم ترور میکونوس، بوده   از این اقدام، آزاد کردن کاظم داراب 

وهای امنیپر هوفر افزوده که البته هدف نبر
 .است

 

 از تحلیلنظر 
ر
 گران حکومت اسالیم ایران درباره کارتیر  شکدمفواد صادق
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، به  در 1400اسفند  28در تاری    خ گزارش تابناک، سایت نزدیک به محسن رضابی
ر
، نوشت فواد صادق

یس این ب  آید با ب  شود و موساد یموگو با انصاف نیوز گفت: این خانم توسط موساد دارد حمایت یمگفت
 را انجام یم

 
کنند که کامال در شکیل موضوع را تکذیب یمدهند. بهدهند و این مصاحبه را ترتیب یمهماهنیک

ی  هابی که االن خییل نگران هستند، همهخودشان است یعپی به طعمهراستای همان اهداف  آن مسئولیر
 داشته باشند، مشکل مایل داشته باشند با این کدهابی که در این 

ر
کشور که ممکن است مشکل اخالق

ی را قرار نیست علپی کنیم ویل شما باید کاری که انتظار یممصاحبه بیان شده آرامش یم ی ا رود ر دهند که چبر
ی حال با اعتباری که به یس، هم این خانم را با این مصاحبه سفید یمب  انجام دهید و هم ب   کنند ویل در عیر

 کنند. کنند و بحث بمب اتم را مطرح یمبخشند هم علیه کشور استفاده یمخودشان یم
 که رخ داده، البته رخ دادنش مربوط بهاین فعال رسانه

ر
های قبل است و سالای افزود: موضوع این اتفاق

دی است که )موساد( بهاالن توسط رسویس اطالعابر ارسائیل نویع رونمابی شده بحث بسیار مهم و راهب 
ی و دستگاهمتاسفانه در افکار عمویم و رسانه ل داده شد و های داخیل و حپر نگاه مسئولیر ی های مرتبط تبی

 و مسائبه
ر
ل جنیس با آن برخورد شد. در حایل که این صورت خییل چیپ و زرد در حد یک موضوع اخالق
هم در واقع موضوع اصیل پرونده نیست. « کاترین»بحث یک بحث بسیار کلیدی است و خود این خانم 

وع کرده االن در واقع ایشان یک پیاده نظام است. در این بازی شطرنج  که از سال های قبل موساد رسر
 ای کرده است. رسانه جدیدی از آن را با این خانم علپی و  مرحله

 با اشاره به پرونده
ر
که ذهن شما یک مقداری با ابعاد موضوع ای گفت: من برای اینترورهای هسته صادق

ای در تهران اتفاق افتاد که نفر آخر آن که چهار پنج ترور هسته  88اواخر سال کنم بهآشنا شود اشاره یم
ی نژاد و احمدی روشن ترورها شهید داریوش رضابی  محمدی طور شهید شهریاری و شهید عیلبودند و همیر

و به آقای فریدون عبایس هم یک ترور ناکام صورت گرفت. وقپر ترورها در سطح دو سه نفر اول انجام شد 
که در آن مستند اعالم شد کلیه عوامل ترورها را « ویندوز قرمز»مستندی از تلویزیون پخش شد به نام 

ساد متالیسر شد و موضوع بسته شده است. بعد از حدود یک ماه، دو ترور ی مو دستگبر کردند و شبکه
)جنوب وزارت اطالعات( و شهید احمدی روشن نژاد در مجیدیهآخر توسط موساد اتفاق افتاد. شهید رضابی 

ی وزارت اطالعات رخ داد که در میدان کتاب   )شمال وزارت اطالعات(؛ هر دو ترور در فاصله چند صد مبر
که نشان بدهند آن شبکه ما متالیسر نشده و این ن موقعیت جغرافیابی خییل مهم بود، برای اینخود ای

 یک حرکت تبلیغابر بوده است. « رمزویندوز ق»
 

 با یادآوری نوع مواجهه
ر
نژاد ای ادامه داد: همان روزی که شهید رضابی سیستم امنیپر با ترورهای هسته صادق

، تحلییل بود که دالیل و ابزارها و «موساد چگونه به تهران نفوذ کرد؟» ای نوشتم کهترور شد من مقاله
های مقابله را هم به مسئوالن کشور پیشنهاد داد و بعد راهکریدورهای نفوذ موساد در تهران را توضیح یم

ند به ما اطالع دادای بهکنم ییک دو ساعت بعد از انتشار این مطلب بود که دوستان رسانهکرد. فکر یمیم
 نکنند و شایعه کردند که مثال قتل اند که قتل شهید رضابی ها دستور دادهروزنامه

ی
نژاد را اصال ترور معرق

نامویس بوده است. حپر صفحات حوادث را درآوردند و مطلب جایگزین کردند که کامال این موضوع تکذیب 
خورد شد و به اتفاق مدیرمسئول بازداشت شود و گفته شود که ایشان اصال ترور نشد. روز بعدش هم با ما بر 

شدیم و چند روزی در خدمت دوستان بودیم تا اینکه مقامابر از نظام مطلع شدند از این برخورد و دستور 
ی در سخنما حل شود. حدود ده روز بعد از این دادند که این مسئله رابی که مشکل ما حل شد خود رهب 
ای بردند، یعپی ایشان به عنوان باالترین مقام کشور برعکس شهید هستهعنوان نژاد را بهاسم شهید رضابی 

ی های مسئول ایشان را شهید قلمداد کردند و وقوع ترور را تایید کردند. این یک نوع مواجهه با مسئلهدستگاه
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مرتبط و ب   بر و گناه را دستگترورهای عملیابر موساد در تهران بود که بعدا مشخص شد یک تعداد آدم غبر
اف کنند در این کار نقش داشتند و آن رسوابی ایجاد شد. سپس مشخص تحت فشار گذاشتند که این ها اعبر

ی و مراجع نظاربر با این موضوع برخورد شده و آن افراد آزاد شدند و از   رهب 
شد که باز هم از طرف دفبر

ان شود. نویع شان خساربر پرداخت شد که بهیها عذرخوایه شد و به تعداد آن  بشود مسئله جب 
ی راه مواجهه با پروژه»که گر سیایس با بیان ایناین تحلیل های نفوذ کتمان و انکار موضوع توسط نخستیر
ند و یا بعد از رخ گفت: این دستگاه« های مسئول بوده استدستگاه ها موظف بودند جلوی این کار را بگبر

اف کامل تنها دادن، مسبر نفوذ را مسدود کنند و با عوامل وا قیع برخورد کنند ویل به دلیل ناتوابی و عدم ارسر
ی اتفاقابر هستیم. یک فردی شد. در این موضوع هم من یمانکار بسنده یمبه خواهم بگویم تقریبا شاهد چنیر

اتژیک ارسائیل را دارد و یهودیکه سابقه تبار تشکیالبر است ی همکاری با موسسات امنیپر و مطالعابر اسبر
یس پیدا یمرسعت بهشود، بهعنوان تغیبر مذهب وارد کشور یمبه ای که کند. در مقالهآقای رئییس دسبر

ی داشتند حارصی بوده  که با رهب 
)مالقات خصویص نبوده ویل است.  نوشته بود اظهار شده که در مالقابر

گزاری کنند، مقاالت متعددی از او در صف اول حضور داشته( با او یک مصاحبه زنده یم های وابسته در خب 
ی منتشر یمبه  رهب 

رسعت یک تصویرسازی از او با عنوان یک شود و بهنهادهای نظایم و سایت دفبر
و اصابت موشک به به پایگاه آمریکا « انتقام سخت» شود. حپر در حملهگر و منبع قابل اعتماد یمتحلیل

 در عراق هم به
ی
گزاری سپاه معرق ی خب  بنابراین «. این حمله صد کشته داشته»شود که  یمعنوان منبع خب 

 داخل ایران. شاهد یک تصویرسازی از یک فردی هستیم که نفوذ داده شده به
 در ادامه با اشاره به

ر
شود و هیچ افتد و کیس هم مطلع نیمماجرای کاترین شکدم گفت: این اتفاق یمصادق

 گذرد و پس از روی کار آمدن دولت جدید و در آستانهها از این موضوع یمشود. سالدستگایه حساس نیم
 کند. این مهرهخودش رونمابی یم آید از این پروژهبازگشت به برجام رسویس مربوطه که موساد باشد یم

گوید این پروژه بود؛ این صورت مسئله است. بعد از این اتفاق یک دهد و یمسوزاند و لو یمخودش را یم
کند های امنیپر خارج از کشور یک مطلپ  را منتشر یمرتبط است با جریانات رسویساکانپر که آن هم م

 و اخبار زرد و روابط این خانم با این خانم و در آن موضوع را به عنوان مصاحبهبه
ر
سمت مسائل اخالق

ی حال که این مطلب بهمسئوالن مختلف یم )که استشدت زرد و جذاب برای افکار عمویم ایران برد، در عیر
این اندازه در ای بهدنیا به این مسائل توجه دارند و هیچ موضوع حپر بمب هسته تر از همهشاید بیش

کند( در ظاهر این مسائل زرد کدهای ها نفوذ پیدا نیمشود و در خانوادهدهان نیمبهما دهان جامعه
 ارائه یمساخت ای در قالب این مصاحبهیافتهشده و سازماناطالعابر حساب

 
شود که طبیعتا مخاطب عام یک

شود که منظور این فرد و مقصود از این کار چیست و شود ویل مخاطب خاص متوجه یمها نیممتوجه آن
در طول حدود یک دهه در « کاترین»نام خانم نویع توری که بهمنظور از آن خب  چه اخباری است. به

ی زیادی در آن تور بودند ویل در واقع توسط تعداد زیادی هاکشور توسط سازمان موساد پهن شده و طعمه
شوند که در تور افتاده بودند و االن شود. این افراد متوجه یمهایش باال کشیده یماز افراد این شبکه طعمه

ها شان فاش شود و فیلمدر خطر هستند و ممکن است اگر با موساد و رسویس خارخ  همکاری نکنند هویت
به که از آنهابی  و عکس ها گرفته شده ممکن است فاش شود و در خطر بیفتند. بنابراین این شبکه رصی

 کند. این گام دوم پروژه بود. وارد یم« کاترین»بسیار جدی را در پوشش یک فرد به اسم خانم 
ی   دهد: گام اول پهن کردن تور و نفوذ و گام دوم کشیدن تور و او در مورد گام سوم این طراخ توضیح یم گرفیر

ای آید مصاحبهیس یمب  ی ب  کند این است که از طریق شبکهها بود. گام سویم که این سیستم اجرا یمطعمه
 تکذیب کند که در آن هیچ اطالعات خایص داده نیمرا با این خانم پخش یم

ر
اخالق شود ویل ارتباطات غبر

کنند و هم گر بازسازی یمتحلیل ک چهرهیبه« پرستو»شود. در واقع هم چهره این خانم را از حالت یم



 

42 
 

تان را خواهیم هویتدهند که اگر شما همکاری کنید ما نیمها که در تور گرفتار شدند اطمینان یمطعمهبه
 کنند. ها را در تور حفظ یمافشا کنیم. بنابراین طعمه

 درباره
ر
گفت: این سه قدیم بود که   مسئوالن با موضوع کاترین شکدم به انصاف نیوز  مواجهه فواد صادق

توسط موساد برداشته شد اما ما چه کردیم؟ اشتباه بزرگ اول ما این بود که به محض اینکه متوجه این 
نفوذ شدیم یعپی سه تا چهار ماه قبل که این مقاله در تایمز ارسائیل چاپ شد نتوانستیم رصد و عالج کنیم 

کلیپ و عکس و فیلیم که با رئییس است و مقاالبر که و وقپر هم که موضوع توسط خود موساد در قالب  
آرشیو داشته افشا شد انکار کرده و صورت مسئله را پاک کردیم. بعد هم آمدیم خودمان را معطوف کردیم 

 در حایل که نازل جنبهبه
ر
ترین مسئله در این موضوع بود. این فرد طبیعتا برای آسیب ارزشترین و ب  اخالق

 کار یمامنیرساندن به
 

 کرده است. ت میل در یک شبکه بزریک
 ادامه داد: رسانه

ر
یس ب  یس استقبال کردند؛ هم به ب  ب  ی ب  ها و مسئوالن کشور از مصاحبهصادق

وعیت دادیم هم خود این خانم را یک فرد راست  کردیم، در حایل که این خانم در ادامهمشر
ی
 گو معرق

های بعد خواهد داشت و هابی که در ماهکند و مصاحبهطرح یماش بحث بمب اتم ایرابی را ممصاحبه
ی که برایمان چکابی یمصورت قطرهبه خواهند ما را درگبر این موضوع کنند. ما کامال در این پازل و مسبر

ی اینطراخ شده بود داریم حرکت یم کنیم بدون این  به انتها و عواقب کار داشته باشیم، در عیر
ی
اق که که ارسر

زاده که این فرد را پیش رئییس برده حپر آن دانیم که طالبقل آن رسپیل که هویتش فاش شده و ما یمحدا
گو گوید ما پاسخکند و یمدهند و این فرد مصاحبه یمهای مسئول مورد تحقیق قرار نیمرا هم دستگاه

 نیستیم! 
نویع شکدم رخ داده است، گفت: به چه در ماجرای کاترینگر سیایس در ادامه تحلیل خود از آناین تحلیل

ها و یا صدها نفر افرادی شود که این کریدوری که ما یک نفرش را متوجه شدیم و احتماال دهنشان داده یم
یس به سیستم دروبی خودش دارد ورود پیدا  هابی که هر کشوری برای دسبر

که االن به راحپر خارج از فیلبر
هابی کامال محدودند و ی افق که شبکههابی مثل شبکهبا شبکه کنند،کنند، با مقامات دیدار یمیم

گزاری شود و زنند فکت یمهابی که یمکنند و این حرفشان را مطرح یمهابی که کامال محدودند مسائلخب 
های رسیم هستند. های مستقل نیستند و همه رسانهها رسانهشود چون اینها استناد یمآنعلیه نظام به

من »گوید کارانه یمکنیم و باز است و آن فرد هم کامال از موضع طلبکریدور را هم مسدود نیمما این  
اف یم«. گو نیستم و این خانم هم دنبال پول بوده استپاسخ دهیم افراد بیگانه پول یمکند که ما بهیعپی اعبر

که متوجه نیست برای یک فرد   کنیم در حایلها را اجاره یمهای ما را بزنند و به نویع اسم آنکه حرف
خطر شود و خود را بهتباری با این ارتباطات و همکاری برای چند هزار دالر هیچ موقع وارد ایران نیمیهودی
های حکومپر ما ها برابر این چند هزار دالری که از سیستم صداوسیما و رسانهها دهاندازد؛ قطعا ایننیم

شان درست کنند و این یک دام کامال حساب شده رای عامل نفوذیگرفتند هزینه کردند که پوشش را ب
یم و حرفدنبال این هستیم که از زبان غرب  دانند ما بهاست که همه دنیا یم های ها برای خودمان تایید بگبر

ی االن در شبکه افق افرادی را یم هابی به آورند و یا کتابخودمان را بزنیم. یک موردش این خانم است همیر
دهند که فقط آن فرد و انتشارات یمشود، پول کالبی بههای اروپابی نوشته و چاپ یماسم اساتید دانشگاه

های اطالعابر هابی است که دیگر همه دستگاهها همه دامهای ما را بزنند و مواضع ما را تایید کنند. اینحرف
های باز  دانند و طبیعتا خواهند نفوذ کنند یمهای دنیا که یمو رسویس ی مسبر اگر بخواهند نفوذ کنند از همیر

لکه خارج از نظارت های حرفهها و کنبر کند ای که هر کشوری برای منافع مایل خودش منظور یمها و فیلبر
 کنند. نفوذ یم
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 درباره
ر
 ب  یادعای محمد رسافراز، ر  صادق

 
یس ب  یس اسبق صداوسیمای جمهوری اسالیم مبپی بر هماهنیک

یفاریس با ن های مقامات گذشته و فعیل ما بر اساس هادهای قدرت در ایران گفت: متاسفانه موضع گبر
منافع و جایگاه خودشان است و نه براساس دالیل کارشنایس. رسافراز یک روزی رییس صداوسیما بوده و 

نگاران ب  ب  باالخره با ب   ها ز توسط همانهای امنیپر که رسافرایس توسط دستگاهب  یس درگبر بودند و خب 
گوید طور که رسافراز یمهایشان تحت فشار بودند. اگر اینشدند و خانوادهشد بازداشت یمحمایت یم

نگارانش اینیس تحت حمایت دستگاهب  نویع ب  به شده؟! طور برخورد یمهای قدرت ایران بودند چرا با خب 
طور صحبت آید اینهای امنیپر درگبر شوند یمخواهند با دستگاهامروز که رسافراز در مسند نیستد و یم

 کند. این تناقض قابل توجیه نیست. یم
مادر ارسائیل هستند؛ باالخره رژیم  5آیو ام 6آیای در ادامه افزود: دولت انگلستان و اماین فعال رسانه

ترین شده بیش عمل نیامده و در طول هفتاد و پنج سایل که ارسائیل رسیمصهیونیسپر که از زیر بته به
بعدی دولت امریکا.  از طرف سازمان اطالعابر انگلیس و دولت انگلیس از ارسائیل شده و در مرتبه حمایت

یس تحت نفوذ رسویس اطالعابر ب  ای و با نفوذ ب  درون حاکمیپر و کامال حرفه اینکه بگوییم مثال رسانه
ست. اتفاقا برعکس است؛ توضیح دادم که چرا جمهوری اسالیم و علیه ارسائیل است یک حرف کودکانه ا

ای بوده گوییم این خانم یک آدم حرفهدر واقع این مصاحبه توسط خود موساد طراخ شده است. اگر یم
های دو تابعیپر قدر آدم)چهریزی خودش و جانش را به خطر انداختهای کرده و با یک برنامهو آمده کار حرفه

ده سال و هشت سال و پنج سال در زندان هستند( یک آدیم که آمده هویت  که اصال کاری نکرده بودند 
های باالی کشور نفوذ کرده اگر این خودش را مخفی کرده و هویت جعیل برای خود درست کرده و تا رده

شد یا زندان ابد؛ این خانم توسط کرد یا محکوم به اعدام یمشد االن چه رسنوشپر پیدا یمخانم دستگبر یم
 را انجام یمب  شود و موساد یم آید با ب  ساد دارد حمایت یممو 

 
دهند و این مصاحبه را ترتیب یس این هماهنیک

کنند که کامال در راستای همان اهداف خودشان است یعپی به شکیل موضوع را تکذیب یمدهند. بهیم
ی کشور که ممکن استطعمه  داشته  هابی که االن خییل نگران هستند، همه آن مسئولیر

ر
مشکل اخالق

زده باشند که آیا امروز باشند، مشکل مایل داشته باشند با این کدهابی که در این مصاحبه بیان شده وحشت
ی قرار دهند که ما تکذیب یمشود به اینها آرامش یمآید یا فردا با من برخورد یمفیلم من در یم ی کنیم و چبر

یس هم این خانم را با این ب  رود را انجام دهید و هم ب  ظار یمنیست علپی کنیم ویل شما باید کاری که انت
ی حال با اعتباری که بهکنند که ما هیچ مسئلهمصاحبه سفید یم بخشند خودشان یمای نداریم ویل در عیر

 کنند. کنند و بحث بمب اتم را مطرح یمهم علیه کشور استفاده یم
 درباره

ر
یس با کاترین شکدم گفت: کامال مشخص است که این ب  ب   ارزیاب  خود از مصاحبه فواد صادق
 در خطر نفع ایران نیست، ممکن است بهمصاحبه به

ر
نفع چهار تا مسئویل باشد که آبرویشان از نظر اخالق

ر منافع میل بوده، ب  باشد، این بحث شخض است، اما به نفع منافع میل نبوده، این مصاحبه به
یس ب  رصی

ر منافع مبه کردند عجیب یس صحبپر کند برخورد و دستگبر یمب  یل ما کارکرده و آقایابی که هر کیس با ب  رصی
 یس برایشان شده محل استناد. به نظر من این موضوع کامال روشن است. ب  است که االن ب  

نگار انصاف نیوز یمگر مسائل امنیپر در بخش دیگری از گفتاین تحلیل بهوگو با خب  ای که در گوید: آن رصی
هقتل بههای زنجبر نژاد خورد در واقع دوم آقای احمدی ای که در دورهای سیستم امنیپر کشور خورد و رصی

به سیستم امنیپر کشور خورده است که این طور ما شاهد ای است که بهتکرار شد و االن این موج سوم رصی
یم و در آخر هم صورت مسئله پاک های مختلف، ترورها، رسقت اسناد و مسائل این چنیپی هستعملیات

نگاران یمشود و یمیم ی نبوده و باشگاه خب  ی ی نبوده است؛ مثل گویند چبر ی گوید فیک بوده و اصال چبر
ی وجود نداشته و بعدا رییس جمهور اعالم کرد و اسنادش قضیه ی ی تورقوزآباد که مسخره کردند و گفتند چبر
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 از تحریم
 

به استناد آن اسناد که از تورقوزآباد رسقت شده، بود. با پاک های ترامپ منتشر شد. بخش بزریک
ها را عوض کنیم. فقط به یک مخاطب ده تا پانزده درصدی توانیم واقعیتکردن صورت مسئله که ما نیم

  که صداوسیما دارد ممکن است تسیل خاطر بدهند که مشکیل نبوده است. 
 درباره

ر
گزاریصادق ی جریان که ماجرای کاترین شکدم پروژهمبپی بر این را های اصولگی ادعاهای خب 
ب سیستم …  ها ومذهپ  نژاد، میلطلبان، جریان احمدینژاد است گفت: اصالحاحمدی کسابی که زیر بار رصی

وهابی بودند که حداقل به ایران وفادار  وهای انقالب  و داخیل بودند و نبر امنیپر کشور رفتند و به نویع نبر
ها برخورد شده طبییع است که االن بیایند بگویند که چرا با ما کردند وفادار هستند و با آنبودند و فکر یم

کند و هیچ کیس با او کاری ندارد و از آید تا باالترین سطوح نظام نفوذ یمبرخورد شده؛ وقپر که جاسوس یم
ون یم شد؟! این حرف با ما برخورد یمکند چرا آید برای ما مشتش را بازیمرود و سه سال بعد یمکشور ببر

، نژاد، جریان اصالحفارس و تسنیم در این حد درست است که بله جریان احمدی طلب، جریان میل مذهپ 
که خواه و جریانات منتقد داخیل همه مدیع هستند که این یک رسوابی است و به جای اینجریان عدالت
نژاد تبلیغابر جریان احمدی شد اما اینکه استفادهخورد یمهای واقیع بر شد باید با جاسوسبا ما برخورد یم

 موضوع ما بشود همان پاک کردن صورت مسئله است. 
 ماجرای کاترین شکدم را ذیل موضوع نفوذ دانسته و یم

ر
سوزبی است که روی « کاترین»گوید: خانم صادق

این خواهم بهله یخ پیداست. یمآن قله زیر آب است و فقط آن سوزن روی ق یخ گذاشتند و همه نوک قله
ده و شاخص است. وقپر که یم ید که بسیار گسبر بینید برای آقای تشبیه کنم که به ابعاد موضوع ب  بب 

ریزی شده و ایشان اگر خودش مظنون نباشد، زاده که مجری تلویزیوبی است تا این حد برنامهطالب
ری کند ببینید برای مسئوالن کشور و افراد متنقذ چه این شکل فریبش دهند و همکاها توانستند بهنفوذی
نبودند که از کشور « کاترین»هابی که آمدند دیگر مثل خانم هابی را نفوذ دادند و کنارشان گذاشتند. آنمهره

ی و تصمیمهای اصیل در واقع هنوز هم هستند و دارند تصمیمخارج شوند، نفوذی کنند و ما سازی یمگبر
های ها را خوردند با شعارهای تند و حرفشنویم که فریب آنحلقوم یک رسی از مسئوالبی یم صدایشان را از 

، با حمالت مختلف که با منافع میل ما سازگار نیست ویل منافع موساد و یس ی آیسوپر انقالب  ای را تامیر
 کند. یم

 در پایان در پاسخ به این س
ر
ی مقابله با نفوذ از سوی چه پیشنهادهای مشخض برا»وال که ئفواد صادق

د میل هستیم، یعپی ما باید یم« های مسئول دارید؟دستگاه گوید: به نظر من ما نیازمند یک تغیبر در راهب 
این  بدانیم که در واقع مشکل کشور کجاست؟ تهدید واقیع کجاست؟ و به رساغ آن برویم. اگر سمت لوله

ی داخیل و ایرانیابی  پرست هستند به سمت دشمنان واقیع کشور که  که وطنتفنگ از منتقدین و مخالفیر
شود وگرنه اگر این فضا باشد، چه در بحث انتخابات، حل مسئله پیدا یممخالف ایران هستند گرفته شود راه

ی مدیران و حذف مدیران شایسته، چه بهها، چه بهچه رد صالحیت ی افراد ب  کارگبر تجربه، چه کارگبر
ی ماجرای زابی در سیاست ختنش ، چه ناامید کردن مردم از بهبود داخیل مثل همیر که مردم « صیانت»ارخ 

ها در راستای موساد است و باعث این های رسیم نظام، همهسمت قطع ارتباط با رسانهدهد بهرا سوق یم
نویع ا بهکنند مسئوالن مربوطه ر شود که این پازل تقویت شود و افرادی که در این مسبر دارند حرکت یمیم

طور کند یک مسئول چرا باید اینزنند که آدم تعجب یمهابی یمدهند که حرفشوی مغزی یمو شست
  صحبت کند. 

 ادامه یم
ر
هابی باشند که در کنار این مسئوالن حضور دارند، «کاترین»ها ممکن است این دهد: همهصادق

. من توصیه  ممکن است خانم هم نباشند و آقا باشند با یس سانت محاسن و چفیه و در ظاهر خییل انقالب 
که نتفلیکس تولید کرده و مربوط است به ایل کوهن را ببینید. یک رسیال شش « SPY»کنم همه رسیال یم
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ارسائییل تا باالترین عنوان یک عرب ضد دهد چگونه یک جاسوس یهودی را بهقسمپر است که نشان یم
ی اسد نقش داشت اما باعث مقامات در سوریه نفوذ دادند و قائم  مقام وزیر دفاع شد حپر در کودتای امیر

ی برود، بلندیشد که صنایع هسته های جوالن را از دست بدهند و خییل ای سوریه توسط ارسائیل از بیر
این جاسوس را کشف کرد « KGB»صدمات جدی به سوریه زد. رسانجام خودشان هم نتوانستند بفهمند و 

اش را به ارسائیل بیاورند دنبال این هستند که جنازهدام شد. االن پنجاه سال است که بهو به سوریه داد و اع
 داشت برگزار کنند. تا برایش بزرگ

ِ ضد عنوان سخن پایابی گفت: آقای ایل کوهن بهاو به پرست صهوینیست وطنهر حال یک سوپر انقالب 
یل انجام داد. برآوردهای کارشنایس این است که عرب دو آتشه بود که بعدا معلوم شد چه خدمابر به ارسائ

شوند ها در کشورمان داریم که در مناصب حساس و جاهابی که دیده نیم«ایل کوهن»ها نفر از این ده
سخت  ها همهآنجای توجه بههای خودشان هستند و متاسفانه بهسازی و اجرای ماموریتمشغول تصمیم

ی  ین و افرادی است که با این روندها موافق نیستند. ها متوجه منتقدها و رسکوبگبر
 

ین نجف  و پرستوهای جمهوری اسالیم ایران  !شبر
 رحمابی  بهرام -نوشته بودم 2021پنجم ژانویه  - 1399دی  16 شنبهسهمطلب زیر را در تاری    خ 

 
ی هفتم و  یس در  ایران اسالیم جمهوری قضاییه قوه گویسخن ،1399 دی 16 شنبهسه امروز   نشست یر
ی  جمله از  کشور   داخل در  پرونده این با  مرتبط افراد  برخی  و  «زم هللاروح پرونده» با  ارتباط در  خود  خب 

ین»  مرحله در  حکم این که  شده صادر  حکم برایش دادگاه طرف از  و  است ایران در  او  گفت  ،«نجفی  شبر
 .است خوایه تجدیدنظر 
،آدم یک پرونده است.  افتاده ها زبان رس  ر ب دیگر  بار  اخبر  هایهفته در  پرستوها  ماجرای ساز  را  ها آن ربابی  خب 
ساز  پرستوها  نام بارها  اما  این از  پیش است.  کرده  ماموریت به شوند یم متهم گایه  که  زنابی  بود.  شده خب 

ساز  ها پرونده وقپر  اما  پرستوها.   یجبس اسالیم جمهوری قضابی  و  امنیپر  و  اطالعابر  دستگاه و  دم شود،یم خب 
 .بدهند غلط آدرس جامعه عمویم افکار  به و  سازند  منحرف یا  و  پویسر پرده را  ماجرا  تا  شوند یم
ی  دامبه ی  انداخیر   و  سیایس فعالیر

 
 داند یم خطرناک خود  برای نحوی به اسالیم جمهوری که  ایرسانه و  فرهنیک

 .اندافتاده ایران اسالیم حکومت دستبه تطمیع با  یا  مشابه هابی شیوه با 
ا ا ین» آیا . شدند دستگبر  نفر  15 ترکیه، در  ایرابی  جاسوسان و  باندها  علیه ترکیه پلیس عملیات ب   در  خبر  شبر

ی در  که  فردی ،«نجفی   این جزو  داشت، موثری نقش نیوز  آمد  کانال  مدیر  زم هللاروح دستگبر
 کند؟  فرار  ایران به توانست باند  رییس مانند  یا  و  بود  شدگانبازداشت

ی منابع رشگزا  بر  بنا  ادان  علیه ترکیه پلیس عملیات ب   در  نیوز  آراز  خب   در  ایرابی  جاسوسان و  مایل کالهب 
ین» آنکارا، شهر  ی در  که  فردی ،«نجفی  شبر  داشت، موثری نقش نیوز  آمد  کانال  مدیر  زم هللاروح دستگبر

 .شد بازداشت
ی  به بنا  ین گزارش  همیر  آنکارا  در  سپاه حمایت تحت بی شوپول و  جاسویس باند  اعضای از  ییک نجفی  شبر

ی  پیش روز  چند  بود.   .شد بازداشت آنکارا  در  پاسداران سپاه اطالعابر  عوامل از  نوظهور  مجید  نبر
  
 عنوان با  که  آنکارا  در  ایران سفارت با  مرتبط فروخته خود  یا  اطالعابر  عنارص  از  برخی : افزایدیم نیوز آراز 

ی  در  شوند یم شناخته پرستو   .هستند فعالیت حال در  زبانفاریس هایرسانه و  ناپوزیسیو  بیر
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ین  آمدنیوز، در  انتشار  برای وی طرف از  محرمانه اخبار  انتقال و  حقانیان وحید  با  ارتباط بر  عالوه نجفی  شبر
داری  باندهای تشکیل به اقدام  .بود کرده  کالهب 
ان از  باند  این جنیس استفاده سوء از  اظهارات و  اخبار  برخی   بودند  گرفتارشده  غربت در  که  ایرابی  زنان و  دخبر

 .دارد حکایت
ای دانشجوی شاهد  بابک نگار : نوشت توییپر  رشته در  آنکارا  بایزید  ییلدیریم دانشگاه تاری    خ دکبر  ایران خب 
ی  یارى پرویز  آقاى وایر  ین بازداشت خب   ترکیه امنیت پلیس با  تماس در  نبر  نمود.  تایید  را  آنکارا  در  نجفی  شبر
 گذشته  روزهای در  بود.  ساکن ترکیه در  جعیل هویت و  شناسابی  کارت  با  نجفی  خانم ایشان ناذعا به بنا 

ی، محمد  پور،شمیس مجتپ   اوغلو، ابراهیم سینا  مهربان، عیل آبستان، امبر  نوظهور، مجید   فهیمه اکب 
ى منابع این ادعاى به بنا  بودند.  شده دستگبر  عملیات این یط که  بودند  افرادى جمله از  صفری  این خب 
ی  تهدید  به اقدام پاسداران سپاه نفع به شوبی پول بر  عالوه افراد  ی  ترکیه در  ساکن مدبی  و  سیایس فعالیر  نبر
ها  هاىزبی گمانه  به بنا  و  نمودند یم ده  احتمال شده منتشر  خب   شهرهاى دیگر  به عملیات این شدن گسبر

ی  ترکیه ى منابع از  برخی  ادعاى به بنا  دارد.  وجود  نبر ی  در  آنکارا  در  خب   علیه بر  ترکیه پلیس عملیات روز  دومیر
ین خانم امروز  آنکارا  در  ایران با  مرتبط امنیپر -مایل شبکه  .شد دستگبر  ترکیه امنیت پلیس سوى از  نجفی  شبر
ی  و  یس در  ،1399 دی 16 شنبهسه امروز  ایران اسالیم جمهوری قضاییه قوه سخنگوی اکنون  هفتمیر

ی نشست  از  کشور   داخل در  پرونده این با  مرتبط افراد  برخی  و  «زم هللاروح پرونده» با  ارتباط در  خود  خب 
ین» جمله  در  حکم این که  شده صادر  حکم برایش دادگاه طرف از  و  است ایران در  او  گفت  ،«نجفی  شبر
 .است خوایه تجدیدنظر  مرحله
ین  پس اما  داشت گو و گفت  ایران از  خارج زبانفاریس هایرسانه با  نوبت چند  زم بازداشت از  پس نجفی  شبر

یس امکان و  شد  ناپدید  مدبر  از  ی  از  او  به دسبر  .رفت بیر
 به غلط آدرس دادن با  تا  است تالش در  ایران اسالیم جمهوری قضاییه قوه رسد یم نظر  به ترتیب این به

 .کند  حفظ را  خودشان اطالعابر  عنض  این جامعه،
  

ی  تله به جمله از  ایران اسالیم جمهوری اطالعابر -امنیپر  هایروش از  ییک ی  انداخیر  هایروشبه خود  مخالفیر
 بر  ایران اسالیم حکومت مقامات احتماال  است.  ایران داخلبه ها آن انتقال و  منطقه کشورهای  در  مختلف

 .دیگر کشور   یک خاک در  ها آن ترور  تا  دارد  تریکم  بهای روش این که  اند  تصور  این
اتژی در  ، هایحفره برخی  عسل، رفظ ا ی Honeypot  اسبر ی،-ایرسانه یا  اطالعابر  امنیپر  منظور به خب 

  اجرای
ی
 تله یک عنوانبه توانیم را Honeypot  حقیقت در  شوند. یم گذاشته  باز  موقتا  خاص، اهداق

 اطالعابر  هایسیستم از  استفاده منظور به نادرست و  مجاز غبر  تالش هرگونه تشخیص برای که  کرد   توصیف
ی و  تشخیص طراخ، این از  اصیل هدف شود. یم گرفته  کار به اینهرسا و  یبهره سپس و  یادگبر  از  گبر

وبی  و  داخیل هایرسانه اف و  اطالعات کسب  برای ببر ی  هایفعالیت بر  تر بیش ارسر  .است مخالفیر
 جاسوس» یا  «جنیس طعمه» به است جاسویس دنیای در  شده شناخته هاینام از  که  گنجشک  یا  پرستو 
ی  تلهبه برای اطالعابر  دستگاه یک سوی از  که  شود یم گفته «زبی   این کند. یم پیدا  ماموریت مرد  یک انداخیر

 دستگاه توسط که  - هدف مرد  معشوقه حپر  یا  - اغواگر  زبی  یا  باشد  امنیپر  زبده مامور  خود  تواند یم پرستو 
 .باشد شده گرفته  کار   به و  شناسابی  امنیپر 
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 چهآن به توجه با  1398 مهرماه 22 که  است اسالیم جمهوری هایربابی آدم این از  ایهنمون تنها  زم هللاروح
 آذرماه 22 بامداد  بعد، روز  425 و  شد  بازگردانده ایران به و  بازداشت عراق در  شد، اعالم «اطالعابر  فریب»

 .شد اعدام 1399
ی و  تهدید  و  کشور   خارج در  روش این از  استفاده ی  و  منتقدین کردن  زندابی  و  دستگبر  کشور،  داخل در  مخالفیر

اض وحشیانه رسکوب ویژه به  یافته افزایش روحابی  حسن شیخ جمهوری ریاست دوره در  مردیم ها اعبر
 .است
ین او، همکاران و  دوستان از  برخی  عراق در  زم هللاروح شدن ربوده از  پس روزهای در   همکاری به را  نجفی  شبر
 .بودند کرده  متهم او  ربایش پروسه در  ایران اسالیم جمهوری امنیپر  نهادهای با 
ین کهاین وجود  با   به آمدنیوز  مدیر  کردن  دعوت در  شد  مدیع زم، شدن ربوده از  پس هایماه در  نجفی  شبر

  دوستان از  ییک نداشته، نقیسر  هیچ پاسداران سپاه ماموران توسط او  ربایش برای چیپی زمینه و  عراق
 

 خانوادیک
  «مازیار» نام به ها،رسانه با  گو و گفت  در  که  زم هللاروح نزدیک همکاران و 

ی
 نجفی  است معتقد  شود،یم معرق

 .است بوده زم ربایش برای اصیل هایمهره از  ییک
ین  اما  او  داشت.  گو و گفت  ایران از  خارج زبانفاریس هایرسانه با  نوبت چند  زم بازداشت از  پس نجفی  شبر
 .شد ناپدید  روز  چند  از  پس
ی  در  تر پیش مازیار   :بود گفته  زمینه همیر

ین»  زم هللاروح به اپواتس طریق از  را  یوروبی  500 قطعات در  نقد  پول یورو  ها میلیون تصویر  نجفی  شبر
 پول انتقال و  برود  عراق به شخصا  باید  زم آقای و  نیست آن انتقال به قادر  خودش بود  گفته  و  داده نشان

د  عهده بر  را   «. بگبر
ی هم مازیار  ین بود  گفته  چنیر  و  گرفته  هواپیما  «کالس  فرست» بلیت زم هللاروح برای عراق از  خود  نجفی  شبر
 هللاآیت نزدیک مشاوران» با  بوده قرار  و  بودند  کرده  رزرو  او  برای نجف در  هم را  مجلیل بسیار  هتل ظاهرا 
 «. ببندد  قرارداد  تلویزیون یک برپابی  برای سیستابی  عیل
ین وقپر  عراق، در  زم ربایش از  پس روز  چند  تنها  دیگر  سوی از   صورتبه تلویزیوبی  برنامه یک در  نجفی  شبر

ی  خواست او  از  برنامه کارشناس  کهاین وجود  با  ظاهر، زنده  او  مکان درباره ببیندگان تا  بچرخاند  را  دوربیر
ی   .کرد  خودداری درخواست این انجام از  نجفی  شوند، مطمی 
 این از  بود  کرده  ادعا  زم ربایش از  پس روزهای در  بود، برده رس  به ترکیه در  گذشته  هایسال در  که  نجفی 
 .است رفته دیگری کشور   به کشور 

ین که  اند گفته  زم هللاروح همکاران ی  مقام در  که  هنگایم و  آمدنیوز  با  همکاری زمان در  نجفی  شبر  فعالیت ادمیر
ی  کردهیم یسدس امکان آنان کهاین محض به اما  است شده ناپدید  روزی چند  نبر  بازگشته اند،گرفته  او  از  را  بر
 .است کرده  توجیه را  خود  غیبت و 

ی  در  او  که  اند کرده  مطرح را  گمان  این برخی   برای و  شده بازداشت و  ربوده امنیپر  نهادهای توسط زمان همیر
ی  دامبه در  همکاری  .است گرفته  قرار  فشار  تحت زم هللاروح انداخیر

  
ی نشست این در  ،1399 دی 16 شنبهسه روز  ایران اسالیم جمهوری قضاییه قوه گویسخن ی هم خب   چنیر

 مدیر  و  موسس زم، هللاروح پرونده متهمان از  دیگر  نفر  شش برای «سال 10 تا دو » حبس احکام صدور  از 
 :گفت  و  داد  خب   «آمدنیوز» تلگرایم کانال  و  سایت

ا  و  نرسیده اتمام به پرونده این»  از  دیگر  نفر  شش مورد  در  کیفرخواست  ور صد از  بعد  دادگاه ناحیه از  اخبر
 «. است شده صادر  حکم پرونده این متهمان
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 برگزار  آینده هفته زم، هللاروح پرونده متهمان از  دیگر  ییک دادگاه جلسه قضاییه، قوه گویسخن گفتهبه
 .شد خواهد 
نگار  زم، هللاروح وهای توسط 1398 مهر 22 روز که  بود  آمدنیوز  تلگرایم کانال  و  سایت موسس و  خب   نبر
 به ناعادالنه، دادریس روند  یک در  و  دادگاه جلسه چند  برگزاری دنبالبه و  شد  ربوده عراق از  پاسداران سپاه
 .شد محکوم اعدام
 .درآمد اجرا  به ماه آذر  22 شنبه روز  سحرگاه سیایس زندابی  این علیه شده صادر  اعدام حکم
ی  رایش و  ور تر  روحابی  حسن شیح جمهوری ریاست دوره در   خارج در  اسالیم جمهوری مخالف سیایس فعالیر

ی  داخل در  و  یافته افزایش  .است یافته افزایش ایسابقهب   طور به اعدام و  اختناق و  رسکوب و  سانسور  نبر
، حسن ی  روحابی  اطالعات وزیر  داد  پیشنهاد  او  به 1368 سال در  رفسنجابی  هاشیم اکب   که  بود  کیس  نخستیر
، مک مذاکرات و  ارتش هایتصفیه در  امنیپر  سوابق از  تر بیش شاید  نهاد،پیش این علت شود.  ی  این به فارلیر
 قانون» تدوین کمیسیون  مسئول مجلس، نماینده سمت در  ،1362 سال در  روحابی  حسن که  گشتیم بر 

 .بود «اطالعات وزارت تاسیس
 رهب   ای،خامنه هللاآیت نماینده عنوان به آن جای به و  نپذیرفت را  اطالعات وزارت پیشنهاد  اما  روحابی 

 .میل امنیت عایل شورای گذاشت:   پیش قدم دیگری امنیپر  نهاد  تاسیس برای ایران، اسالیم جمهوری
 سیایس فعاالن «ترور» در  نظام امنیپر  نهادهای مداخله رسوابی  با  اسالیم جمهوری که  هابی سال آن تمام در 

ه ایهقتل و  میکونوس ماجرا  چونهم کشور   خارج  روحابی  کرد،یم نرم پنجه و  دست روشنفکران ایزنجبر
 .ماند میل امنیت عایل شورای دببر  سال 16 برای
ی  به توجه با  ده  انتظارات رسید، جمهوری ریاست به 1392 سال در  او  وقپر  که  بود  ایسابقه چنیر  ایگسبر

 نژاد احمدی دوران در  کهآن ویژه به شد.  مطرح اطالعابر  وزارت دوباره تقویت و  سازماندیه و  اصالحات برای
ون شایعات و  وزارت درون هایتصفیه و  ها کشمکش  این نظام، رسان محرمانه اطالعات کشیدن  ببر
 جمهوری ریاست دوره در  یعپی  دوره این در  که  نبود  جهت ب   بنابراین بود.  کرده  مواجه بحران با  را  وزارتخانه
 .است کرده  عمل تر فعال ربابی آدم و  ترور  و  تهدید  جهت در  ر کشو   خارج و  داخل در  اطالعات وزارت اسالیم
 
 

ی  دام به چگونیک ی  انداخیر ین هایتالش نمونه با  را  کشور   خارج در  ایرسانه و  سیایس فعالیر  که  نجفی  شبر
 و  بحث به است ایران اسالیم جمهوری اطالعات وزارت ایحرفه و  تجربه با  و  زبده مامورین از  ییک احتماال 
ین نقش و  زم اعدام و  ربودن نمونه خصوص به دهیم. یم ادامه مورد  ینا در  برریس ا  و  نجفی  شبر ی  اخبر  نبر
 دهند یم نشان سابقش دخبر  دوست یا  و  زن از  استفاده با  خوزستابی  سیایس فعال «اسیود حبیب »ربودن
ی  اطالعات وزارت های«پرستو» که  .اندشده ابی ربآدم و  ترور  صحنه وارد  گذشته  از  تر فعال و  تر علپی  نبر

  
ین» ی  «نجفی  شبر ی از  پس که  است هابی چهره از  ییک «نیوز آمد » شبکه ادمیر  او  از  زیاد  زم هللاروح دستگبر

 او  معتقدند  برخی  و  بوده عراق به زم کشاندن  برای سپاه نفوذی عامل او  اند گفته  برخی  شود. یم صحبت
ین است.  نداشته ماجرا  این به ربیط ی  «خرسند سودابه» ر مستعا نام با  نجفی  شبر  .است کردهیم فعالیت نبر
 کهاین رغم به بردهنام است:  آمده زم هللاروح بازداشت درباره اسالیم انقالب پاسداران سپاه اطالعیه در 

 رژیم و  آمریکا  اطالعابر  هایرسویس پشتیبابی  و  حمایت و  فرانسه اطالعابر  رسویس هدایت تحت
 پیدا  هایروش با  روزی شبانه صورت به و  داشت قرار  اطالعابر  هایرسویس سایر  با  مرتبط و  صهیونیسپر 

 در  ایران ملت فرزندان دام در  گرفت،یم قرار  حفاظت مورد  ایالیه چند  و  گوناگون  هایپوشش در  و  پنهان و 
 .افتاد سپاه اطالعات سازمان
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 منتشر  «آمدنیوز» سایت مدیر  زم، هللاروح اظهارات و  بازداشت درباره کوتایه  فیلم تلویزیون، 30:20 برنامه
 برده نامشخص محیل به خودرو  یک داخل دارد، بند  چشم که  حایل در  زم ای،ثانیه 90 ویدئوی این در  کرد. 
ی هم او  شد. یم  پشیمان اخبر  هایسال در  اشایرسانه هایرفتار  از  گفت  شدهخالصه و  کوتاه  اظهارابر  در  چنیر

ی هم ویدئو  این در  کرد.زم  عذرخوایه هم نظام از  هادام در  او  کند. یم «عذرخوایه» و  است  کرد   تاکید  چنیر
 کردن  اعتماد » گفت:   است.او  بوده اشتباه کنند،  محافظت او  از  بوده قرار  که  فرانسه کشور   به اعتمادش که
 جمهوری با  خوب   رابطه دهند یم نشان که  ترکیه و  ارسائیل عربستان، فرانسه، آمریکا، مثل هابی کشور   به

 «. است اشتباه ندارند، اسالیم
  درباره

 
ی چگونیک  آشنابی  و  اطالعات حد  در  کس  هر  است.  شده بیان مختلفی  هایروایت زم هللاروح دستگبر

 با  ارتباط مدیع که  توییبر  در  گرا اصول هایاکانت بعضی  حمله از  است.  ساخته را  روایپر  وی، از  خود  تجربه
ین نام به دیگر  فردی دادند  خب   زم بازداشت روز  همان هستند، امنیپر  هاینهاد  ی  نجفی  شبر  زم هللاروح با  نبر

ین شد  گفته  بعد  است، شده بازداشت  هنوز  البته که  نامشخص کشوری  است؛ دیگر  کشوری  در  نجفی  شبر
 .کجاست  نیست معلوم هم
ین هویت رس  بر  شدید  نظر  اختالف اما  جالب، نکته  ،اند کرده  بحث باره این در  که  کسابی   است، نجفی  شبر

ی هم و  او  هویت به نسبت ، یا  بوده سپاه اطالعات نفوذی عامل و  شده بازداشت او  آیا  کهاین چنیر  خبر
 .دارند نظر  اختالف
ین فریب زم هللاروح اند گفته  برخی  وینجفی  شبر  به و  خورده را  اسالیم( جمهوری پاسداران سپاه نفوذی )نبر
 .است بوده دیگری سمت از  فریب و  داشته کامل  اعتماد  او  به زم هللا روح گویند یم برخی  است.  آمده عراق
ین درباره زبان فاریس شبکه چند   و  بازداشت ترکیه در  پیش ماه یک او  اند گفته  خرسند  سودابه یا  نجفی  شبر
 سایت خب   به ها آن استناد  است.  شدهیم انجام ایران از  زم هللاروح با  او  ارتباط و  است شده منتقل ایران به

ق ی درباره نیوز  مشر ین دستگبر  .شودیم پاک انتشار  از  پس ساعت 6 گویا  که  بوده نجفی  شبر
ین که  بوده این دیگر  استدالل  که  معناست آن به موضوع این و  بوده آنالین تلگرام در  ساعته 24 نجفی  شبر

 فرد  یک طبییع صورت به چون بوده سپاه اطالعات اختیار  در  بندیشیفت صورت به او  تلفن
ی  مخالفان باشد.  بیدار  روز  در  ساعت 24 تواندنیم ی  وقپر  سپاه اطالعات اند گفته  نبر   عملیات چنیر

 
 بزریک

 .بکشد عراق به را  زم توانسته که  داند یم را  ریز  نکات این حتما  دهد،یم انجام
 اتعملی عنارص  از  ییک گفته  آمدنیوز  مایل مدیر  و  زم هللاروح دوست مازیار  از  نقل به توییبر  کاربران  از  ییک

ین سپاه، اطالعات پیچیده  هللاروح اندازد،یم دام در  را  او  سپاه اطالعات که  مدبر  از  پس و  بوده نجفی  شبر
 .است کشانده  عراق به را  زم
ین» نوشته کاربر   این  و  فرستاده زم هللاروح برای یوروبی  500 اسکناس یورو  میلیون 15 عکس نجفی  شبر

 مقدار  این نیوز!  آمد  تلویزیون اندازیراه برای است سیستابی  هللاآیت اهدابی  هایپول ها این شده مدیع
 «!جهان در  موجود  یوروبی  500 هایاسکناس کل  درصد  دهم شش یعپی  یوروبی  500 اسکناس

ین که  جاستاین تر جالب قسمت» شده نوشته توییت این از  دیگری بخش در   زم هللاروحبه نجفی  شبر
.  فرانسه به خودت با  را  نقد  پول یورو  میلیون 15 و یا ب تو  ندارم پاسپورت چون گوید یم  هم احمق این بب 
 توی را  جهان در  موجود  یوروبی  پانصد  هایاسکناس کل  از  درصد  دهم شش تا  شود یم عراق رایه عبی  عبی 
 ناقص عقل بود؛ کرده  مچل را  ایران اپوزیسیون از  توجیهقابل شمار  که  آدم این فرانسه!  برساند  و  بریزد  گوبی 
 «. نیست بلد  را  اصیل عمل چهار  از  استفاده مهارت که  دارد  ایماندهعقب
ی احتمال و  واقیع هویت درباره نظر  اختالف 24رویداد گزارش  به ین که  شد  تر بیش زمابی  او  دستگبر  شبر

 انجام ایران داخل از  مصاحبه این بودند  معتقد  ایعده داشت.  زبان فاریس شبکه یک با  ایمصاحبه نجفی 
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ی  به کند،  محافظت خود  نفوذی عامل از  خواهد یم هنوز  سپاه و  شده  یک با  او  تماس اجازه دلیل همیر
 .است داده را  خارخ   تلویزیون

نشنال ایران زبانفاریس شبکه ،1398 ماه مهر  اواخر  در  ین با  ایمصاحبه اینبر  این در  کرد،  نجفی  شبر
  محل هدربار  موجود  ادعاهایبه توجه با  برنامه میهمان مصاحبه،

 
ین از  او، بازداشت و  زندیک  نجفی  شبر

ی  خواهد یم ین اما  کند نیم مصاحبه ایران از  شود  مشخص تا  بچرخاند  را  دوربیر  اجتناب کار   این از  نجفی  شبر
ی  تواند نیم است، مهمان جابی  چون گوید یم و  کند یم  .کند  کاری  چنیر
ین بودن نفوذی عامل یا  بازداشت موضوع جز  به ، شبر  است.  شده مطرح او  درباره دیگری ایهسئوال نجفی
ین» نوشته او  درباره توییبر  کاربران  از  ییک  سودابه نام با  مدبر  و  داشته هم دیگری اسم نجفی  شبر

ین به ملقب خرسند  آرزو  یا  سودابه اسمبه ایرابی  خانم یک ترکیه در است.  کردهیم فعالیت خرسند  شبر
ی  به اقدام نجفی  ف نامبه برگه یک با  ایرابی  جویانپناه به یگناباد  دراویش کیس  فروخیر  کتاب  یک و  نامهتشر
ان و  کرد یم صالح پند  اسم به ی  هم دراویش قطب از  خانم این سوی از  دروییسر  طریقت به افراد  جذب مبر

 «. بود  تر بیش
ی  درباره توییبر  کاربران  از  دیگر  ییک ی به راجع توضیحابر »: است نوشته گونهاین نیوز  آمد  ادمیر  نجفی  نشبر

ین باشد.  جالب شاید  که  بدهم   )آنکارا(ترکیه در  که  است سال 5 حدود نجفی  )فاطمه(شبر
 

 یا  کند یم زندیک
ی  به و  بود  رمایل و  بیپی  فال ایران در  ایشان قبیل کار   کرد. یم  مدبر  داشت.  هم خصویص شاگ که  دلیل همیر
  پله برایش ها بعد  ششدن زندابی  این البته شود. یم زندابی  و  بازداشت ایران در  هم

ر
 ترکیه در  که  مدبر  شد.  ترق

 خالف خرده هایکار   به یا  بود  دیگر  هایکشور   و  یونان به انسان قاچاق طریق از  تر بیش درآمدش منبع بود،
ی  در  که  در  شمس احمد سید  مجموعه در  هم مدبر  بود.  مشغول دارد، هم خوب   درآمد  ترکیه پناهندگان بیر

 برای ویدئو  یک که  شد  بولد  هایچهره برخی  توسط و  ها رسانه در  زمابی  نجفی  ینشبر  کرد. یم همکاری ترکیه
ی  ی  از  ییک سفارش به امتناع کمپیر  ها،گروه  به ایشان طرف از  ها بار  و  ها بار  ویدئو  این بود.  فرستاده زن فعالیر
 بخت از  ونچ بودند.  زده جا  ایران داخل از  سیایس فعال را  خودش و  بود  شده ارسال سایت و  ها کانال

 از  تعدادی با  را  مدبر  که  شود یم بازداشت و  دستگبر  خصویص شاگ شکایت با  ایران در  که  زمابی  خوبش،
ی  و  شد یم دارینگه مکان یک در  شده بازداشت زن فعاالن  فعالیت ایران در  کند   ادعا  که  شود یم ایبهانه همیر
 در  ها آن با  مدت آن در  که  کرد یم اشاره بی شدگا بازداشت به هایشحرف اثبات برای و  داده انجام سیایس
 .بود شده دارینگه و  بازداشت جا یک
 است.  شده دستگبر  سیایس فعالیت خاطر  به که  بود  گفته  هم ها اون به چون داشت.  هم شاهد  حقیقت در 
ی شبهه مجازی فضای در  قدریبه ویدئو  این ی   از  را  آن شدیم مجبور  ما  که  بود  شده انگبر  ذفح امتناع کمپیر

ی هایکانال  و  موسسات به ایشان پای داشت که  ایویژه سماجت با  ویدئو  این از  بعد  دقیقا  کنیم.   باز  خب 
ی   برای قبل چندی شد.  ی حقوق هایبنیاد  از  بتوانند  که  شده آزاد  زندانیان از  تن دو  برای تاییدیه گرفیر  بشر
 از  ییک ایشان که  شدم متوجه دوستان از  یکی طریق از  کنند،  دریافت مایل کمک  ایران از  خروج برای اروپا  در 

 و  داد  را  تلفن پاسخ پشش دوست گرفتم  تماس تلفنش با  وقپر  شوند. یم شناخته ها بنیاد  این کنندگان  تایید 
  را  خودم وقپر 

ی
 تماس دیگه دقیقه چند  که  گفت  کنم.   صحبت خودش با  باید  که  کردم  درخواست کردم  معرق

ید، ین چون بگبر  .کنم  هماهنگ او  با  باید  و  ستنی ترکیه در  شبر
ین خانم گفتند  گرفتم  تماس که  دقیقه چند  از  بعد  ید.  تماس شماره این با  که  دادند  تلفپی  شماره شبر  بگبر
ین با  وقپر  بود.  سوئیس به متعلق شماره پیش ی  گرفتم،  تماس نجفی  شبر ی اولیر ی  بود  این کردم  سئوال که  چبر
 تاری    خ این است.  کشور   کدام  در  که  نگفت ویل شده خارج همیشه برای گفت:   شدند؟ خارج ترکیه از  که

ی  که  بود  هابی روز  با  مصادف ین که  بود  شده شایعه پناهندگان برخی  بیر  زیاد  بدهکاری خاطر  به نجفی  شبر
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 زیادی حساسیت دانستم،یم شایعه حد  در  و  نداشت من به ارتبایط موضوع کهاین با  است.  شده مخفی 
ین که  بود  جوالی سوم روز  در  تماس این ندادم.  نشان  «.بردیم بش  ترکیه از  خارج در  کرد یم ادعا  نجفی  شبر
  امنیپر  هاینهاد  به نزدیک را  خود  که  تلگرایم کانال  یک

ی
ی  کرده،  معرق  به کرد یم فعالیت آمدنیوز  علیه که  نبر

 همان مخفف وفحر  این به نام تریننزدیک کند. یم اشاره کرده،  کار   آمدنیوز  در  که «س.خ» نامبه رمایل
 .است خرسند  سودابه

ان از  دفاع در  «نژادعیل مسیح» نامبه فردی که  هابی بیانیه در  خرسند  سودابه نام  منتشر  انقالب خیابان دخبر
ین نام از  دیگر  ایبیانیه در  البته شد. یم دیده هم بود  کرده  بیانیه مثل است؛ شده استفاده جعفری شبر

ی سارا  زاده،تجری شاپرک اههمر  به که  عزیزی مجید  از  حمایت غفاری لیال  و  امبر  شده امضاء مبر
 .است شده امضاء خرسند  سودابه نام با  البته دیگر  هایبیانیه است. 

  
ین ، شبر ی  نجفی  به واکنش در  ،98 مهرماه 24 چهارشنبه روز  زم، هللاروح همکار  و  آمدنیوز  سایتوب ادمیر
اکت از  اخباری انتشار  ی در  خود  رسر ی  برای او  از  که  کرد   تکذیب عراق، در  زم دستگبر  دعوت عراق به رفیر
 .است کرده
نشنال ایران تلویزیون با  چهارشنبه روز  که  نجفی   روز  چند  این در  او  درباره که  اخباری به کرد یم صحبت اینبر
 .دادیم نشان واکنش است شده منتشر 
ین های معدود  جزء را  خود  که  نجفی  شبر   آمدنیوز  دببر

ی
 کشاندن  در  که  گوید یم مصاحبه این در  کند یم معرق

ی  خود  و  نداشته نقیسر  هیچ عراق به زم هللاروح  .است نرفته سفر  این به اما  شده، دعوت عراقبه نبر
، گفته  به  .است شده مطلع زم بازداشت خب   از  ایران تلویزیون و  خود  دوستان طریق از  او  نجفی

ی  برای زم آقای از  او  که  گوید یم نجفی   هللا()آیتدفبر  مهمان بود  قرار » زم آقای و  نکرده دعوت عراق به رفیر
 .کند  دیدار  «سیستابی  نماینده با » و  باشد  «سیستابی 
، مهسا  مصاحبه، این از  پیش ساعپر   که  بود  گفته  فاریس یسب  ب   با  مصاحبه در  زم، هللاروح همش  رازابی

ین عراق، به همشش سفر  با  زمانهم» ی  مدنیوز آ سایت همکاران از  نجفی  شبر  «.است بوده عراق در  نبر
ی  آمدنیوز  همکاران از  ییک» که  گوید یم یسب  ب   به ادامه در  رازابی  خانم  «.است بوده عراق در  نبر
ین دارد.  اعتماد  نجفی  خانم به که  کند یم تاکید  خود  مصاحبه در  اما  زم هللاروح همش  ی  نجفی  شبر  نزدیک از  نبر
 .دگوییم زم هللاروح خانواده به بودن

ین مصاحبه از  ی  نجفی  شبر  دعوت هم من» که  گوید یم تنها  و  کرده  سفر  عراق به هم او  که  آید برنیم چنیر
 «.عراق به بودم شده
، مهسا   روز  همشش که  این به اشاره ضمن وایر ایران سایتوب با  مصاحبه در  زم، هللاروح همش  رازابی
ی  رویال» پرواز  با  ،98 مهر 19 جمعه،  بغداد  در  زم هللاروح که  گفت  شده، «بغداد عازم» پاریس از  «جوردنیر
 .است شده ربوده
ی  در  ، عیل هللاآیت دفبر  فیگارو، فرانسوی روزنامه در  گزاریسر   انتشار  ب   در  حال همیر  تقلید  مرجع سیستابی

ی  ارتباط نوع هر  نجف، ساکن شیعه  .کرد  تکذیب را  دفبر  این و  زم هللاروح بیر
 نجف ساکن تقلید  مرجع این دفبر  در  آگاه مقام یک از  نقل به مهرماه، 24 ه،چهارشنب روز  ایران هایرسانه
مستقیم یا  و  مستقیم ارتبایط گاه  هیچ» زم هللاروح که  کردند   اعالم عراق در   کیس» و  «نداشته دفبر  این با  غبر

 .است نفرستاده «او براى مالقات درخواست
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  از  جزئیابر  ارائه با  شنبهسه روز  در  پاریس، چاپ فیگارو، روزنامه تر پیش
 

ی چگونیک  مدیر  زم، هللاروح دستگبر
 و  شده دستگبر  عراق به سفر  در  زم که  بود  نوشته خود  منابع از  نقل به ،«آمدنیوز» تلگرایم کانال

ی با  فرانسه اطالعابر  هایرسویس ی کار   سفر، این از  نکردن جلوگبر  .اندکرده  تسهیل را  او  دستگبر
ین گفته  به ، شبر  تنها  و  داشتند  اطالع عراق به زم هللاروح سفر  از  فرانسه دولت در  مسئول هایمقام نجفی
 .اندگرفته  اطالعات سفرش تاری    خ و  اقامت محل درباره او  از 

 تایید  و  کرده  محکوم را  زم هللاروح بازداشت ایبیانیه در  مهرماه، 24 چهارشنبه، روز  فرانسه خارجه وزارت
 .است برخوردار  کشور   این به آزادانه خروج و  ورود  حق از  و  است رانسهف پناهنده زم آقای که  بود  کرده

 
 بغداد  به مهر  20 شنبه بامداد  و  داشت اردن، پایتخت امان، در  کوتایه  توقف وی زم هللاروح همش  گفته  به

ی ما  بغداد،به ورود  نخست 24 ریس.   .نداد پاسخ من زیاد  هایتماسبه و  نداشتیم او  از  خب 
 لحن با  ایدقیقه یک تلفپی  تماس در  شنبهیک روز  بامداد  در  زم هللاروح گفت:   خود  هایادعا  ادامه در  وی
معمول ادبیابر  و   .شدیم خب  ب   او  از  دوباره و  داد  خب   اشسالمپر  از  غبر

ده  بسیار  ارتباطات با  بود  ایآقازاده زم هللاروح نکنیم فراموش  مجموعه رونق برای ها  ارتباط آن از  که  گسبر
یخ ینبه خود  ب   و  زودباور  و  خام و  ساده بسیار  او  که  رسد یم نظر  به اما  کرد. یم جوبی بهره ممکن نحو  بهبر

ی  خودبزرگ و  متوهم  افراد  آن اهداف و  پرده پشت که  آن بدون کرد،یم اعتماد  بسیار  افراد  برخی  به و  بود، بیر
یارتباط از  را  ین افراد  این از  ییک میان این در  بداند.  را  خودش با  گبر  خرسند  سودابه اصیل نام با  نجفی  شبر

 العملعکس اخبار، همان اتفاقا  رسید. یم زم هللاروحبه او  کانال  از  آمدنیوز  اخبار  ترینبیش که  کیس  بود،
 زیاد  اعتماد  قربابی  زم هللاروح که  گفت  توانیم نویعبه پس انگیخت. یم بر  او  علیه بر  را  حکومپر  هایدستگاه
ی به خود   .شد او  امثال و  نجفی  نشبر

ی سایت ماه در  آمدنیوز  خب   جمهوری سیایس منتقدین از  نفر  چند  همراه به شد  اندازیراه 1394 سال تبر
 همان در  سایت این اما  گرفت.   شکل ترکیه در  آن اولیه گوهایو گفت  اتفاقا  و  کشور   از  خارج مقیم اسالیم

ی  سلیقه اختالف دچار  بود، اشناختهن و  بود  نشده چندابی  چندان هنوز  که  اولیه هایماه ی  بیر  آن موسسیر
 کانال  آن شد.  تلگرایم کانال  یک به تبدیل آمدنیوز  1394 ماه آبان در  یعپی  بعد  ماه چند  نتیجه در  شد. 

ی  از  و  کرد یم اداره زم هللاروح خود  تنها  را  تلگرایم ی تلگرایم کانال  این در  سایت، در  او  همراه موسسیر  خب 
 .نبود
ین با  زم هللاروح ارتباط شود یم گفته  اما   هللاروح که  زمابی  گردد،بریم آمدنیوز  اندازیراه از  قبلبه نجفی  شبر
 در  و  داشت جنجایل بویکفیس پروفایل که  هنگایم آن، از  پیش حپر  و  کرد یم فعالیت نیوز  سحام در  زم
 نهایت در  و  نیوز  سحامبه ا هافشاگری آن بعدتر، کرد. یم افشا  را  ها حکومپر  مفاسد  از  برخی  ظاهرا آن
 .شد منتقل آمدنیوز به

ی  از  پس زم هللاروح  شکل به او  دوم و  اول هاینامه و  افتاد  ها زبان رس  بر  او  نام ایخامنه به نامه چند  نوشیر
ده  رسید، شهرتبه کرد.   پیدا  بازتاب کشور   از  خارج زبانفاریس هایسایت و  ها رسانه از  بسیاری در  ایگسبر

ی،به او  سوم نامه ز ا پس اما   این ها رسانه عمویم تصور  و  شد  خارج رسانه اهل توجه کانون  از  رفتهرفته رهب 
 .نیافت بازتاب چنانآن وی،به مربوط اخبار  است شدن دیده مشتاق تر بیش که  است فردی او  که  بود 
ی  به  مجموعه تنها  واتساپ، و  اماینستاگر  و  تلگرام غیاب در  زمان آن در  که  بوکفیسبه ورود  با  او  دلیل، همیر

وع بود، ها سال آن در  مجازی فضای در  رقیب بدون ی  به رسر  دستش چه هر  و  کرد   جنجایل هایپست نوشیر
 مانند  بویکفیس صفحه چند  بعدتر  کرد،یم منتشر  رسید یم ها حکومپر  و  مسئوالن تخلفات از  درست و  غلظ
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ی   استقبال مورد  اشجنجایل مطالب دلیل به که  شد  هاضاف او  هایفعالیت به هم رهب   خطاهای یادآوری کمپیر
 .شدیم واقع زیادی کاربران  الیک و 
 ترکیه در  ها سال آن در  ،88 سال از  پس کشور   از  شده خارج سیایس فعاالن از  برخی  تجمع مرکز  که  جا آن از 
ی  انتظار  در  پناهندگان عایل کمیساریای  در  نشدگان پذیرفته تتمه هنوز  و  بود   این بودند، سوم کشور   به رفیر
ی  آشنابی  تا  شد  ایوسیله ثقل مرکز  ین و  زم هللاروح بیر د شکل نجفی  شبر  .بگبر

 صورت به او  برای را  ترکیه در  سیایس فعاالن اخبار  بتواند  که  بود  فعایل فردی دنبال زم هللاروح احتماال 
ین کند.   گزارش  مداوم ش  دنبال که  هم نجفی  شبر  به تر بیش چه هر  تباطار  منظور  به خود  های ارتباط گسبر
ک نیاز  این بود، سیایس شده شناخته هایچهره  در  زم هللاروح گاه  کرد،  آشنا  هم با  را  دو  این متقابل، مشبر

 فالن در  آنکارا  یا  استانبول در  ساعت فالن و  روز  فالن در  که  فالبی  آی نوشت: یم خود  بویکفیس پروفایل
ل، ی ین جز  کیس  از  اخبار  آن دقیق محتوای که  ،… که  باش آگاه و  بدان دادی انجام را  کار   فالن مبی  نجفی  شبر
 .رسیدنیم زم هللاروح به

ده  شیفته زم هللاروح هم بعدها  ین اطالعات شگرف و  گسبر ین. شد نجفی  شبر  که  شد  متوجه نجفی  شبر
 یستمس به ویژه هایگزارش  انعکاس برای هم نظرش، مد  هایبرداریبهره برای مناسپ   سوژه زم هللاروح

ده  برای هم و  امنیپر   «آقازاده» این طریق از  دنیا  رسارس  در  سیایس فعاالن دیگر  با  ارتباطاتش شدن تر گسبر
 از  پس آمدنیوز، سایت اندازیراه جهت ترکیه به زم هللاروح سفر  در  رسانجام باشد. یم فرانسه مقیم
ی  ،1394 سال اویل در  مجازی هایارتباط ین با  او  حضوری هایمالقات اولیر  گرفت.   شکل هم نجفی  شبر
ین  که  داد  او  به را  اطالعات وزارت عامل هایزن از  ییک ورود  از  خب   زم هللاروح اعتماد  جلب برای نجفی  شبر
ی  تور  در  برای ی بیاید.  ترکیه به است قرار  زم هللاروح انداخیر  ویدئوبی  در  خزعیل مهدی توسط بعدها  که  خب 
های شد.  ایرسانه ینش چنیپی این خب   هر  شدن تر نزدیک مسبب بود  همراه باالبی  دقت با  عمدتا  که  نجفی  بر
ی  که  وقپر  و  شد، او به زم هللاروح تر بیش چه  از  غبر  دیگری مسبر  و  شده جدا  زم از  آمدنیوز  سایت موسسیر

 شهریور  در  بعد  ماه چند  فاصله با  که  زم بعدی سفرهای در  کردند،  انتخاب خود  هایفعالیت برای را  آمدنیوز 
 .خورد کلید   تلگرایم کانال  اندازیراه فکر  افتاد، اتفاق اشخانواده با  دیدار  منظور  به استانبول در  1394 سال
، از  پس روزها  آن ی  تازه تلگرام وایب   تلگرایم هایکانال  و  تلگرایم هایگروه  و  بود  کرده  پیدا  طرفدار  مردم بیر
 تاثبر  آن جلوی به رو  رشد  و  تحول در  تلگرام، به نیوز آمد ورود  شاید  شدند. یم اندازیراه دیگری پس از  ییک

یچشم  .داشت گبر
ین اتفاقا  تلگرام، اندازیراه با   قرار  زم هللاروح کنار   در  نزدیک از  تا  آورد  دست به مناسپ   فرصپر  نجفی  شبر

د.  ین گبر های ظاهرا  اسالیم، جمهوری اطالعات نفع به نجفی  شبر   خب 
ی

 یماسال  جمهوری دورن وقایع از  دایع
 اتفاقا  که  آن تا  شد یم تر پرطرفدار  و  تر داغ آن اخبار  روز  هر  یافت. یم انعکاس آمدنیوز  هرد  ک  داد یم او  به

نگاران باشگاه همکاری با  فارس چونهم سپاه به وابسته هایرسانه دقیق ریزیبرنامه  با  که  بود  جوان خب 
، پخش  نزدیک تا  و  آغاز  آن مخاطب جذب فزونا روز  جهش جا آن از  و  افزودند  آن شهرت بر  ویدئوهابی

 .رفت پیش هم نفر  دومیلیون
ی  با  خود  زم هللاروح  افراد  با  هم گذشته  در  پدرش به انتساب دلیلبه و  داشت ایران در  که  رفقابی  و  رابطیر

یس بود  آشنا  زیادی ی اول دست منابع به باالبی  سطح دسبر  ایران در  خود  قبیل هایارتباط از  و  داشتند، خب 
یس توانستیم و  برد،یم رهبه ی منابع به خوب   دسبر  هایسال یط آن بر  عالوه باشد.  داشته اول دست خب 

یبه نامه چند  نگارش دلیل به ایران، از  خارج در  حضور  ی هم و  رهب   جنجایل بویکفیس صفحه اندازیراه چنیر
ی  و   واقع در  کند.   جذب زیادی طرفداران بود  توانسته آن، در  حکومپر  مفاسد  از  افشاگرانه مطالب نوشیر

 مطالب چهچنان و  نموده تلفر  خود  افشاگرانه مطالب نشر  برای مناسپ   مرکز  را  او  افراد  و  ها رسانه برخی 
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 با  رقابت در  هم سیایس هایسازمان برذخی  حپر  گاه  کردند،یم ارسال او  برای داشتند  انتشاری و  افشا  قابل
 رسانه این که  چرا  فرستادند. یم آمدنیوز  در  درج جهت زم هللاوحر  برای یکدیگر  علیه بر  را  اخباری بعضا  هم
 و  آمدنیوز  دریافپر  اخبار  در  مهم مسئله اما  دیدند. یم خود  مطالب شدنشنیده برای رسانه ترینپربینده را 

 جمهوری درون از  خایص بسیار  منابع از  که  بود  اخبار  و  مطالب این اصیل منشا  و  منبع و  کانال  زم، هللاروح
 مباحث و  جلسات برخی  حپر  شدند. یم محسوب حاکمیت محرمانه اخبار  و  رسید یم وی دست به اسالیم
، حسن دستور  به میل امنیت عایل شورای  .شدیم منتشر  آمدنیوز  تلگرام در  آن خب   جلسه، از  قبل اما  روحابی
ی حساسیت کامال   و  باال  سطح اخبار  زم، دریافپر  اخبار  ظاهرا  ی اضیه نامه با  گاه  که  بود  برانگبر  نماینده ها ده اعبر
 نمایندگان گوش  به که  آن از  پیش اخبار، از  برخی  شد. یم مواجه حاکمیت ارشد  مقامات برخی  یا  و  مجلس
 .شدیم منتشر  آمدنیوز  از  برسد  اسالیم جمهوری رتبهعایل مسئوالن و  وزرا  و  مجلس

ی، بیت در  من گفتیم زم  یم و  دارم منبع نظام ارکان ترینرمانهمح درون و  میل امنیت عایل شورای رهب 
 .آورم دست به کنم  اراده که  را  چهآن هر  توانم
 به که  اخباری با  خواستند یم کالن  سطح در  او  مهره با  سایه، در  افراد  از  برخی  که  چرا  گفت،  یم درست زم

 بود  مدنظرشان حاکمیت هایبندیجناح در  که  مختلفی  هایعرصه در  را  بازی نتیجه رساندند،یم او  دست
 .کنند  اعالم خود  سلیقه و  خواست با  مطابق

ی منبع ترینمهم میان این در  ین خب   راست دست» عنوان به او  از  که  کیس  بود، حقانیان وحید  و  نجفی  شبر
ی بیت اجرابی  معاون و  ایران اسالیم جمهوری اصیل «مبارسر  و   باالی رده مقامات و  دولت با  بیت رابط و  رهب 

ی دفبر  ویژه امور  معاون او  رسیم عنوان اما  شد. یم یاد  اجراب    منبع و  المعارفدائره که  او  هم است، رهب 
ی تر کم  از  و  بوده کشور   رسی کیلبه و  محرمانه و  مهم اخبار  اصیل ی  .باشد اطالعب   است ممکن چبر
ین مکالمه  او  که  بوده یانحقان وحید  با  مجازی فضای در  رایج ابزارهای سایر  و  تایم فیس طریق از  نجفی  شبر
ی  محمد  همش  که  کردهیم ذکر  زمابی  از  را  حقانیان وحید  با  اشآشنابی  و  مکالمات این دلیل  کپی   باقری امیر
ی  محمد  برادر  و  بوده کپی   باقری باقر  محمد  فرزند  ی دوم داماد  دارد  نام الهدی مصباح که  امیر  از  و  بوده، رهب 
ین با  حقانیان وحید  زمان همان ین است شده گفته  البته است.  کرده  پیدا  آشنابی  نجفی  شبر  این بر  نجفی  شبر
ی اصیل منبع که  نکته ی منبع که  هستند  هم دیگری کسان  و  است حقانیان وحید  او  خب   اما  هستند  او  خب 
 
 

  حقانیان وحید  سوی از  همیک
ی
 در  کنند،یم ارسال وی برای را  اخبار  او، با  هماهنگ کامال   و  اند شده معرق

 هایرسانه برخی  در  که  گوهابی و گفت  در  زم هللاروح که  آن جالب است.  کردهیم تاکید  اد،اعتم مورد  هایجمع
ی حضور  در  جلسابر  از  بارها  کرد،یم منتشر  خود  تلگرایم کانال  در  و  داشت تصویری  مصباح که  برد یم نام رهب 
های احتماال  است.  داشته حضور  جا آن در  باقری ین که  چنیپی این خب   درجه تا  داد یم زم هللاوحر  به نجفی  شبر
 .کند  پذیرتر  باور  زم برای را  خب   آن صحت
 و  سپاه جمله از  ها ارگان برخی  رسیم برگ رس  با  خود  تلگرایم کانال  در  بارها  زم که  مداریک و  اسناد  از  بسیاری

ی ارتش تلگرایم هایکانال  توسط بعدها  اما  کرد یم منتشر  قضاییه قوه  و  گرفتیم قرار  استهزاء مورد  سایب 
ین به او  جمیع ابواب و  حقانیان وحید  کانال  از  شد،یم مشخص آن بودن فتوشاپ بعدا   سپس و  نجفی  شبر
ی به رسید. یم زم هللاروح  او  به وابسته افراد  و  حقانیان وحید  کانال  از  ارسایل اخبار  رسد یم نظر  به دلیل همیر
 در  باالتری رده افراد  اگر  و  همراهش تیم و  او  که  طور آن کشور،  وضعیت تنظیم برای و  شده هدایت کامال 
ی بیت ین بودن نفوذی که  چرا  است.  بوده داشتند، نقش آن ارسال و  تنظیم در  رهب   این که  این و  نجفی  شبر
ی ارتش تلگرایم هایکانال  و  ها سایت از  برخی  برای حپر  رسیدهیم زم هللاروح به کانال  کدام  از  اخبار   هم سایب 
ینبه چنانهم است ممکن و  نباشد  روشن هم االن تا  ستا ممکن و  نبود  روشن  یار  عنوان به نه نجفی  شبر
 .کنند  نگاه زم هللاروح دستهم و  متهم بلکه خودی،
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، زهرا  جاسویس ماجرای نظبر  ماجراهابی  ی، اکب   مانند  الریجابی  صادق اطرافیان مفاسد  الریجابی  طب 
 افسانه کامال   ها آن از  برخی  و  منطبق واقعیت با  کامال   ا هآن از  برخی  که  الریجابی  صادق حساب 63 ماجرای
ین دست به حقانیان وحید  کانال  از  که  بود  اخباری بود،  آمدنیوز  در  و  رسید یم زم هللاروح سپس و  نجفی  شبر

 .شدیم منتشر 
 رسید،یم زم به نجفی  واسطه با  که  الریجابی  صادق علیه بر  حقانیان سوی از  ارسایل اخبار  که  آن تر جالب نکته
 هنوز  که  شد یم هدایت اسالیم جمهوری مخالف رسانه یک در  انتشار  سمت به حقانیان سوی از  زمابی  در 

 مجتپ  سید  چون افرادی گزارشات  و  اخبار  گونهاین راس شاید  بود.  قضاییه قوه رییس الریجابی  صادق
 .رساندندیم آمدنیوز  به واسطه ا ب را  اخبار  گونهاین هدفمند  صورت به که  بودند  دیگری افراد  یا  ایخامنه
ین به حقانیان سوی از  ارسایل اخبار  رساندن در  شک بدون  دیگری پیچیده اهداف زم، سپس و  نجفی  شبر
 زم، به اخبار  این رساندن پایه یک است مسلم که  چهآن اما  نشود.  آشکار  هرگز  شاید  که  بوده همراه هم

ین دیگر  پایه و  همراهانش و  حقانیان وحید   هایکانال  از  گاه  زم هللاروح احتماال  البته است.  بوده جفی ن شبر
ین که  آورد یم دستبه خب   هم دیگری  با  را  ها آن انتشار، از  قبل زم احتماال  اما  بود  خب  ب   ها آن از  نجفی  شبر

های ها،رسانه سایر  چون هم آمدنیوز  اخبار  تر،بیش یا  ماه یک ظرف بعضا  کرد. یم چک او   بوده معمویل خب 
ین نقش صورت هر  در  شد. نیم شنیده آن در  ایویژه خب   و   بود  محوری آمدنیوز  تلگرایم کانال  در  نجفی  شبر
 .بقبوالند زم هللاروح به را  نظر  این بود  توانسته و 
 جمهوری امنیپر  سیستم اسبر  خود، توهم و  بیپی بزرگ خود  از  جدا  که  شد  دایم اسبر  زم هللاروح واقع در 

 .شود اسالیم
ین و  زم هللاروح و  آمدنیوز  ایماجر  بر  درس تواند یم نجفی  شبر  و  ها شخصت و  افراد  همه برای باشد  عب 

 از  خارج در  و  اند نهاده ایران آزادی گرو   در  دل که  شود  کشور   خارج در  ایران اسالیم جمهوری اپوزیسیون
  کشور 

 
بر  درس حپر  یا  کنند. یم زندیک  استثمار  و  ظلم و  جور  از  هک  کشور،  داخل سیایس فعاالن برای باشد  عب 

ی حقوق یا  سیایس فعال مدیع هر به پس این از  تا  اند آمده ستوه به کشور   بند قداره حاکمان  اعتماد  بشر
 .نشوند شخصیت کیش  و  فضاها  و  جوها  اسبر  راحپر به دیگر  طرف از  و  نکنند 

ی ماجرای که  جا آن از  ین دخالت و  زم دستگبر  از  ما  و  افتاده اتفاق قعرا و  فرانسه در  آن، در  نجفی  شبر
 توانیمیم اما  باشیم.  داشته استنادی قابل اطالعات توانیمنیم رو این از  طبعا  نیستیم مطلع آن دقیق جزئیات

 نهایت و  کرد   سفر  عراقبه که  بود  فرانسه سیایس پناهنده زم هللاروح که  این آن و  کنیم  روشن را  حقیقت یک
 .شد اعدام ایران در 
 سیما  و  صدا  همیشه، معمول مطابق زم، هللاروح حکومپر  قتل از  پیش روز  دو  و  حکم یید تا از  پس روز  یک
ی  پروپاگاندای و  ایرسانه بخش مقامی  در  ی » عنوان با  را  گزاریسر   اعدام، ماشیر  را  او  تا  کرد   منتشر  «پست زمیر
وبی  و  اپوزیسیون متفکر  مغز  جاسوس، خائن، فرد  یک گذار  نبر   اسالیم ریجمهو  مخالفان میان در  تاثبر

ی
 معرق

ی   برای را  مخاطب ذهپی  زمینه و   .کند  فراهم او  کشیر
 پرونده این در  سیستابی  هللاآیت نام نقِش  به بارها  او  نزدیکان و  دوستان از  تعدادی زم، ربایش ماجرای در 

د  را  اشطمع و  آز  تا  شد  داده نشان او  به که  گفتند   هابی پول از  و  کردند   اشاره ی  درهم را  محاسباتش و  برانگبر
  تردیدی و  نهد یم صحه نکته این بر  اخبر  گزارش  اما  نشد  تایید  گاههیچ ها روایت این ریزد. 

ر
 که  گذارد نیم باق

 .رسیدنیم رسانجام به ربایش نقشه نبود، عراق دولت همکاری و  پول این و  نام آن اگر 
  

ی هم  رصاحتا  است کرده  نتشر م 2020 مه 5 شنبهسه روز  در  که  مطلپ   در  «سجادی مجبپر » به فردی چنیر
ین» :است کرده  ادعا   متهم قالب در  را  او  اگر  اما  است ایران امنیپر  سیستم عامل زن ترینکارکشته  نجفی  شبر
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 پهن او  برای دیگران که  شد  دایم اسبر  حقیقت در  زم هللا*روح نکنید.  تعجب دیدید، زم هللاروح دادگاه در 
ی منبع ترین*مهم بود.  کرده ین خب   اصیل «مبارسر  و  راست دست» عنوانبه او  از  که  بود  کیس  ،نجفی  شبر
ده  دامنه به زم هللاروح *هم شود. یم یاد  ایخامنه ین اطالعات شگرف و  گسبر ین هم و  برد  ب   نجفی  شبر  شبر
 «. است نظرش مد  هایبرداریبهره برای مناسپ   سوژه زم هللاروح که  شد  متوجه نجفی 
ها  در  ین مستعار  نام بعدها  که  خرسند  سودابه هک  است آمده ها گزارش  و  خب  ین نام بعدتر  و  نجفی  شبر  شبر

ی نهاد، خود  بر  را  زادهنجفی   مذهب شیعه و  گیالن  اهل مادری و  مذهب سپی  و  کردستان  اهل پدری با  دخبر
  ادامه برای ناچار  مادرش و  داد  دست از  را  خویش پدر  کودیک،  اوان در  که  بود 

 
 خویش فرزند  رسپرسپر  و  زندیک

 برادران و  خواهران دارای خرسند  سودابه داد.  گیالن  در  خود  دیار  از  بار این دیگری مرد به مجدد  ازدواجبه تن
ی  سن در  ناپدری خانه جو  دلیلبه شاید  اما  بود، خود  مادر  جدید  ازدواج از  ناتپی   داد، ازدواج چند به تن پاییر
 که  چهآن اما  نیست دست در  ناموفق و  متعدد  هایازدواج این در  او  همشان از  دقیفر  اطالع چند  هر 

 این حال است، گرفته  صورت امنیپر  سیستم و  سپاه با  مرتبط افراد  با  او  هایازدواج تمایم است مشخص
  به خرسند  سودابه پای چگونه که

 
وهای و  سپاه رسداران با  زندیک  هایچهره از  برخی  خانواده و  امنیپر  ارشد  نبر

ه و  عامل مایل نیازهای ابتدا  در  که  زد  حدس توانیم اما  است مبهم امری شد؟ باز  سیایس شده شناخته ی  انگبر
ی به ورود  و  ها ازدواج گونه  این به او  ورود   .است بوده هابی خانواده چنیر

  
 سیاسیون از  بسیاری با  مراوداتش در  هم او  خود  و  است مسلم که  چهآن اما  نویسد: یم «سجادی مجبپر »

ی محمد  با  او  هایازدواج ییک کرده،  مطرح  همش  عنوان به البته کپی   باقری باقر محمد  فرزند  کپی   باقری امیر
 مهدوی رضا محمد  برادر  کپی   باقری به معروف باقری محمدباقر  است، بوده او  ایصیغه همش  یا  دوم
گان مجلس سابق عضو  و  شیعه روحابی  تهران( توابع از  کن  ،1305 )متولدکپی  ی خب   رسپرست او  است، رهب 

گان مجلس دوم و  اول ادوار  در  تر پیش او  بود، 94 شهریور تا  93 آذر 12 از صادق امام هدانشگا ی خب   رهب 
ی  گان مجلس برای مجدد  انتخاب از  1394 اسفند 7 انتخابات در  ناکایم با  باقری داشت، عضویت نبر  خب 

 عایل شورای در  ییلجل سعید  معاون باقری عیل ای،خامنه سیدعیل داماد  کپی   باقری الهدی مصباح بازماند،
ی  محمد  و  میل، امنیت وی یک واقع در  اما  دانشگاه استاد  ظاهرا  باقری امیر ، نبر  باقری فرزندان سه هر  امنیپر
 .هستند کپی 
 از  جدابی  از  پس را  مدبر  کشور   از  خارج به ازعزیمت قبل خرسند  سودابه رسدیم نظر به قطیع که  چهآن

ی محمد   پذیرای رمایل و  جادو  و  سحر  و  دعانوییس با  و  پرداخته رمایل شغل به تهران شهر  شمال در  باقری امیر
 بند  در  را  مدبر  آن از  پس و  بود، داده اختصاص امر  این به که  بوده ایخانه در  زنان ویژهبه مردم از  بسیاری
 دوران آن و  تهران شهر  شمال در  او  رمایل و  دستگاه و  دکان آن اگر  حال است، گذرانده  اوین زندان نسوان
 مسلم که  چهآن اما  است، پیچیده و  مبهم امری بوده او  اطالعابر  هایفعالیت برای پوشیسر  امور  هم زندان
 هایچهره با  او  آشنابی  تر بیش سیایس، فعال زنان میان در  و  اوین زندان در  او  دادن نفوذ  از  هدف است

 حقوق و  زندابی  سیایس فعال یکبه او  کردن  تبدیل برای مناسب فضابی  و  محمل شدن ساخته و  سیایس
ی ی هم و  بشر ی  ارتباط چنیر  .است بوده حکومپر  مخالفان بدنه با  گبر
وهای و  رسداران با  او  متعدد  هایازدواج از  که  چهآن ی محمد  و  امنیپر  ارشد  نبر  از  ییک عنوانبه باقری امیر

 یکبه تبدیل یمتماد هایسال این یط او  که  است واقعیت این دارد، حکایت سیایس مشهور  هایخانواده
وی  روش و  ترفندها  ترینپیچیده کشور،  سیایس فضای با  دقیق آشنابی  ضمن که  شده کارکشته  امنیپر  نبر

یبهره با  و  آموخته هم را  اطالعابر   خارج در  پیچیده و  راز  و  رمز  پر  ماموریپر به شدن رایه آماده ها آن از  گبر
 «. شود یم کشور   از 



 

57 
 

ین همان یا  خرسند  دابهسو » خوانیم: یم مطلب این ادامه در   ترکیه رایه 1392 سال اوایل در  نجفی  شبر
 آنکارا  را  خود  اقامت محل شهر  و  نماید، اجرا  را  امنیپر  سیستم سوی از  شده محول هایماموریت تا  شود یم

 ملل سازمان پناهندگان عایل کمیساریای  مرکزی دفبر  ها سال آن در  که  چرا  گزیند،بریم ترکیه کشور   پایتخت
 گریخته  ایران از  1388 سال وقایع از  پس که  سیایس فعاالن اعظم بخش و  بود، مستقر  شهر  این در  متحد 
  اعالم کمیساریا   این در  بودند 

 
ی  منتظر  و  کرده  پناهندیک  سویم کشور   سوی از  شدن پذیرفته برای تکلیف تعییر

  ادامه تا  بودند 
 

ی  آن در  را  زندیک  .بگذرانند رسزمیر
ین اصیل وظیفه یارتباط و  پناهندگانبه شدن کنزدی نجفی  شبر  دقیق شناسابی  ضمن تا  بود  ها آن با  موثر  گبر
 او  ضمن در  نماید، ارائه امنیپر  مراکز به را  آن گزارش  و  گرفته  نظر  زیر  را  هایشانفعالیت ها،آن تکتک

د  بهره خود  هایظرفیت و  توانمندی تمایم از  تا  داشت ماموریت  هر به را  سیایس فعاالن همه اعتماد  تا  بگبر
 «. آورد  دست به ممکن طریق
ین واقع در   که  این بدون کند   نفوذ  ایران جویانپناه درونبه بود  توانسته ایالعادهفوق مهارت با  نجفی  شبر

 . سازد  برمال  را  خود  واقیع هایچهره
ی   و  تور  این دامنه چندی از  پس ین کمیر  ایشبکه و ا رسید، هم ایران داخلبه و  رفت فراتر  ترکیه از  نجفی  شبر

  و  مهاجرت متقاضیان بتواند  که  بود  کرده  طراخ
 

ی  ارتباط بیاورد.  ترکیه به ایران داخل از  را  پناهندیک  با  گبر
ین هایفعالیت جزء رفتهرفته هم مرز  از  «قانوبی غبر » خروج و  انسان قاچاقچیان  .شد نجفی  شبر

ین  حپر  و  کرد یم استفاده خود  برای حجاب و  پوشش عنوان به رورسی از  ترکیه به ورود  ابتدای در  نجفی  شبر
 این دلیل و  گذاشت  کنار   را  حجاب بعدها  اما  بود  داده قرار  حجاب با  عکس هم خود  بویکفیس پروفایل در 

ی  به اند. زده سپاه و  اطالعات عامل اتهام او به ها آن از  برخی  که  نمود یم ذکر  جویانپناه منفی  نگاه را  اقدام  همیر
ی  و  سازیعادی برای او  که  کرد یم ادعا  جهت  حجاب باطپی  میل وجود  با  شده مجبور  اتهایم گونه  هر  از  پرهبر

 را  حجاب مدبر  از  پس ترکیه در  اما  بوده چادر  حپر  او  حجاب ایران در  که  بود  کرده  تاکید  او  بگذارد، کنار   را 
 .است گذاشته  کنار   هایش ارتباط شدن آسان برای

ین هایفعالیت ش  ترکیه شهرهای تمایمبه و  رفت فراتر  هم آنکارا  از  مدبر  از  پس نجفی  شبر  با  و  یافت گسبر
 استانبول، مانند  بود  جویانپناه و  مهاجر  ایرانیان تجمع مرکز  که  شهرهابی  در  مختلف هایگروه  تشکیل
یل، آنتالیا، ی ، اسیک دنبر  انجام ایرانیان شناسابی  برای آنکارا  در  که  را  هابی روش همان ،… و  نیده کایشی،  شهبر

 دیگر  در  ساکن ایرانیان اولیه هایاحتیاج و  نیازها  رفع ضمن و  داد  انجام عینا  هم شهرها  مابفر  در  داد،یم
وری که  ردیموا در  شهرها،  او  حپر  کرد. یم فصل و  حل را  ها آن مسایل برخی  حضوری صورتبه بود  رصی
 به را  خود  هایفعالیت گزارش  تردید ب   و  نمود یم دیهسامان را  مربوطه امور  شهرها  آنبه سفر  با  شخصا 
 .دادیم ارائه امنیپر  هایدستگاه
ین  ها فعالیت این به شدن وارد  از  او  هدف و  کرد   پیدا  ورود  هم ترکیه در  توریسپر  هایفعالیت به نجفی  شبر
 آنان با  دیدار  برای کشورها   سایر  و  ایران از  که  جویابی پناه و  سیایس فعاالن هایخانواده با  تر بیش تا  بود  این
 ارتباط ها آن با  و  شده آشنا  آمدند،یم شهرها  سایر  و  آالنیا  و  آنتالیا  یا  آنکارا  چه و  استانبول در  چه ترکیه به
 از  شهر  سطح در  آنان گرداندن  جهت تورهابی  و  هتل تهیه با  مستقیم صورت به مواقع برخی  نماید.  قرار بر 

ی هم و  آنان استقرار  و  سفر    چنیر
 

 گزارش  تا  کردهیم جمع اطالعات خانواده اعضای با  شانارتباط چگونیک
ی هم و  هتل تهیه به کمک  دهد.  ارائه امنیپر  هایدستگاهبه را  ها آن  و  فرودگاه از  ایرابی  مسافران لانتقا چنیر

 … و  انگلستان و  کانادا   و  آمریکا  به کار   یا  تحصیل یا  سفر  یا  مهاجرت متقاضیان برای قطار  ایستگاه و  ترمینال
 ترکیه در  مدت کوتاه  اقامت قصد  یا  آمدند یم کشورها   این هایخانهسفارت به مراجعه جهت ترکیه به که

 کشورها   دیگر  یا  ترکیه در  چه را  شانفرزندان و  خود  کار   یا  تحصیل یا  و  اقامت یا  گذاریرسمایه زمینه تا  داشتند 



 

58 
 

ی   جدی ارتباط سپس کنند.   برریس  در  که  ارتباطابر  طریق از  ها آن مشکالت حل به کمک  بعضا  و  آنان با  گرفیر
 حپر  ها ارتباط این دادن ادامه و  بود، کرده  برقرار  آموزیسر  مراکز  و  ها دانشگاه یا  ها خانهسفارت یا  ترکیه ادارات
 مواردی در  آنان ظرفیت از  استفاده ماندند،یم ترکیه در  که  صوربر  در  یا  و  کشورها   دیگر به آنان انتقال از  پس
وری که ین هایاقدام دیگر  از  داد یم تشخیص رصی  .است شده یاد  نجفی  شبر

ین فعالیت  رصبستان، گرجستان،  ان،یونبه مهاجران قاچاق و  رفت فراتر  ترکیه مرزهای از  کمکم نجفی  شبر
،  یط او  شد.  اضافه او  هایفعالیتبه هم هواپیما  و  دریا  طریق از  اروپابی  کشورهای  سایر  و  آلمان آلبابی

 
 

ی   و  مدارک و  پاسپورت جاعالن با  هماهنیک   بعضا  و  کالن  بسیار  مبالغ گرفیر
 

، ماموران برخی  با  هماهنیک  دولپر
 کامل  لیست شود.  تبدیل خدمات گونهاین متقاضیان میان شدهشناخته هایچهره از  ییکبه توانست
ین که  مسافرابی   مرتب صورتبه شده تهیه مدارک تصویر  با  همراه داد،یم انجام را  ها آن انتقال کار   نجفی  شبر

 .گرفتیم قرار  امنیپر  هایدستگاه اختیار  در 
 «قلعه کریک» شهر  در  تر یشب ترکیه در  ها آن هواداران تجمع مرکز  که خلق مجاهدین با او  موثر  ارتباط
ی  چهل در  واقع ین بود.  او  ویژه هایاقدام جمله از  است، آنکارا  کیلومبر  از  برخی  با  ویژه ارتباط یط نجفی  شبر
 به آلبابی  سپس و  رصبستانبه آنان انتقالبه نسبت بسیاری موارد  در  خلق، مجاهدین به وابسته موثر  افراد 

  با  کامال   ها فعالیت این و  کرده  اقدام خلق، مجاهدین سازمان به متعلق ویژه کمپبه انتقال منظور 
 

 هماهنیک
اف و  ی  آنان انتقال نحوه گزارش  احتماال  و  گرفته  صورت اسالیم جمهوری امنیپر  سیستم ارسر  صورتبه نبر

 .است شده ارائه اسالیم جمهوری اطالعات وزارتبه تصویر  و  مدارک با  و  دقیق
ین است شده گفته  چه و  ترکیه در  هوادارانش میان در  چه خلق مجاهدین اعتماد مورد  نچناآن نجفی  شبر
 که  شد  موفق ها،آن از  ماهیانه صورت به کالن  مبالغ دریافت ضمن که  بود  شده واقع فرانسه و  آلبابی  در 

 .شود دار عهده هم را  آنان تلگرایم کانال  ادمیپی  بتواند 
ی  حساسیت موارد  به نسبت کامال   و  داشتند  تمایل ها نآ که  کرد یم برخورد  گونهآن گراییسر   هر  با  او  البته  برانگبر
های و  ی   نفرت مورد  و  عالقه مورد  چبر

 
   آشنابی  و  تسلط ها جریان همیک

ی
 دانستیم مثال برای داشت.  کاق

ی جنبش» ی  هر  به وابستگان یا  و  گنابادی  دراویش یا  ها مذهپ   یا  طلبانسلطنت یا  خلق مجاهدین یا  «هاسب 
ی چه از  اجتمایع و  مذهپ   و  یسسیا طیف یا  گرایش ی ی چه از  و  آید یم شانخوش چبر ی  .بدشان چبر
 استفاده گوناگون  هایطیف طرفداران با  مواجهه در  الفایطی  از  گفتار،  و  کالم  در  عینا  او  که  شود یم گفته  حپر 
 از  مثال ،شوند یم شناخته کلمات  و  الفاظ آن از  استفاده به مختلف هایسازمان هواداران معموال  که  کرد یم

 با  برخورد  هنگام در  «آخوندی حکومت» لفظ از  طلبان،سلطنت با  مواجهه در  «شهبانو و  شاهزاده» لفظ
ی  امام» و  «زهرا فاطمه» به خوردن قسم لفظ از  خلق، مجاهدین  استفاده ها مذهپ   با  برخورد  در  «حسیر

 .بیابند او  به نسبت تریبیش اعتماد  تا  کرد یم
ین هویژ  هایماموریت از  ییک ی حقوق و  مدبی  اجتمایع سیایس فعال هر  شناسابی  نجفی  شبر  زندابی  و  بشر

 به که  بود  ایشده شناخته چهره هر  و  شده آزاد  سیایس
 

 داخل از  توانستیم اگر  او  شد. یم ترکیه وارد  تازیک
 انجام را  او  رار استق و  انتقالبه مربوط امور  همه در  از  ورود  بدو  از  کرد یم سیع شد یم مطلع دیرتر  اگر  و  ایران
 نظر  مورد  افرادر  استقبال به قطار  ایستگاه و  ترمینال یا  فرودگاه در  راننده و  اتومبیل با  شخصا  حپر  گاه  و  دهد 
 .کردیم جلب خود به نسبت را  آنان اعتماد  حس او، نیازهای تمایم کردن  آورده بر  و  گرم  پذیرابی  با  و  رفتیم

ین  تر وسیع هم باز  ایران از  خارج مقیم ایرابی  شده شناخته هایهرهچ با  را  خود  ارتباطات دامنه نجفی  شبر
الیا  و  کانادا   و  آمریکا  و  اروپا  در  جمله از  دنیا  رسارس  در  ایرابی  مشهور  افراد  بسیاری با  توانست و  کرد   حپر  و  اسبر

 .کند  برقرار  ارتباط گوناگون،  هایطیف از  ایران داخل
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ین ی هم نجفی  شبر  یسب  ب   آمریکا، صدای در  تلویزیوبی  مختلف هایشبکه مجریان از  بسیاری با  توانست چنیر
نشنال، ایران و  فاریس ی  یابند یم حضور  ها شبکه این در  معموال  که  سیایس گرانتحلیل و  … و  کلمه  اینبر  نبر
 نزدیک آنان به را  خود  مستقیم، گویو گفت  یا  کردن  چت با  بعضا  که  ایگونه  به نماید  برقرار  موثری ارتباط

 .کردیم
ی حقوق فعال یک عنوانبه را  خود  تا  داد  خرجبه بسیاری تالش نجفی    مختلف مراکز به بشر

ی
 و  کند   معرق

ی حقوق نهادهای با  موثر  ارتباط ضمن ی  عفو  مانند  بشر نگاران الملل،بیر ی   مرز، بدون خب   زندانیان از  دفاع کمپیر
، و  سیایس  برخی  از  هنگفپر  مایل هایکمک  دریافت به موفق ،… و  بشر  حقوق و  آزادی از  دفاع جمعیت مدبی

 .شود دنیا  مختلف نقاط در  ایرابی  جویانپناه و  سیایس زندانیان به رسابی یاری بهانهبه مراکز  این از 
ی حقوق فعال عنوانبه خود  نام تا  شد  موفق او   ایران خارج و  داخل در  سیایس زندانیان از  تعدادیبه بشر

ابی  برساند، ی  و  بیست در  اسکایپ طریق از  بشر  حقوق فعال عنوان تحت سخبی  شورای نشست چهارمیر
امون ژنو  در  ملل سازمان بشر  حقوق  هابی کنفرانس  و  ها نشست و  ترکیه در  پناهندگان و  جویانپناه مشکالت پبر

 .بود بشر  حقوق فعال عنوانبه نامش تثبیت برای او  اقدامات جمله از  دست این از 
 مجازی فضای در  انعکاس منظور  به ویدئوهابی  تدوین و  اینستاگرایم ایالیوه متعدد، تصویری هایمصاحبه

  و  زنان حقوق از  دفاع آنان، هایخانواده و  سیایس زندانیان از  دفاع چاشپی  با 
 

 هایدرخواست به رسیدیک
ین هایاقدام دیگر  از  جویانپناه  بر  افشاگری به اقدام افراد  برخی  که  هابی زمان در  خصوصبه بود.  نجفی  شبر
ین علیه  مکرر  صورتبه حقیفر  فضای در  چه مجازی فضای در  چه شماریب   تعداد  کردند،یم نجفی  شبر
 بسیار  نفرات تعداد  با  و  هماهنگ صورت به او  علیه بر  را  خود  تخریپ   اقدامات افشاگر، فرد  تهدید  ضمن
 .کردندیم آغاز  باال 

 و  کانادا   و  اروپا  به ترکیه از  و  ترکیه به ایران از  پر امنی سیستم صادرابر  «زنان» ویژه به عنارص  از  برخی  انتقال
ان» حرکت از  استفادهسوء با  ین اقدامات دیگر  از  «انقالب میدان دخبر  در  بعضا  که  اقدایم بود، نجفی  شبر

ایط  از  تر کم  ظرف خاص ماجرای این در  اما  افتاده اتفاق مشابه افراد  برای ها سال احیانا  و  ها ماه عادی، رسر
 .شد آن رصف زمان انتها  تا  ابتدا  از  ماه یک
ین کثیف  هایشیوه از  ییک  برای سیایس شهرهای و  زن جدابی  از  شد یم موفق گایه  که  بود  این نجفی  شبر

ی   با  یا  و  بزنند  دست همدیگر  افشاگری به که  حدی تا  ها آن اختالف کردن  عمیق و  اطالعات گرفیر
ی  ها زن به نسبت را  شوهرها  و  شوهرها  به تنسب را  ها زن ها،خانواده اعضای میان افکپی اختالف  کند،  بدبیر

 تالش و  دار  شوهر  هایزن برای مرد  یا  و  دار زن مردهای برای زن فرستادن و  پیچیده هاینقشه کشیدن  با  و 
 بپاشاند  هم از  ها خانواده این حقیفر  فضای در  چه و  مجازی فضای طریق از  چه آنان میان ارتباط ایجاد  برای
 .برسد خود  «امنیپر » اهداف به بتواند  تر سهل رسانجام و  کرده  نفوذ  ها  آن میان واند بت تر راحت تا 

ین   و  اجتمایع فعال یا  سیایس چهره یک کرد یم اراده گاه  هر  نجفی  شبر
 

 تخریب عمویم سطح در  را  فرهنیک
  هایاتهام داد: یم نسبت او  به اتهامابر  کند،

ر
 اطالعابر  دستگاه ا ب ارتباط اتهام یا  مایل هایاتهام یا  اخالق

ه.  و  سپاه و  ایران اسالیم جمهوری  افراد  از  استفاده بر  عالوه خود  شوم هدف این به رسیدن برای او  غبر
 در  قراری رس  بر  را  فرد  آن بود، کرده  طراخ قبل از  که  ایپیچیده هاینقشه طبق اش،مجموعه زیر  متوهم
ی   و  ها آن راه رس  بر  اد افر  برخی  دادن قرار  با  و  کشاند یم پاساژ  یا  رستوران  را  آنان قرارها، این از  عکس گرفیر
یباج با  بعضا  و  دهند  او  هایخواسته به تن تا  داد یم قرار  فشار  تحت  را  شده شناخته افراد  این ها،آن از  گبر
ی  دامن به برای تر بیش ها شیوه این از  او  دردهند.  تن او  هایخواسته به کرد یم وادار   هتجربب   جوانان اندخیر

 .کردیم اسنتفاده
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ی  برخی  هایعکس مثال برای  منتشر  اجتمایع هایشبکه در  ناشناس عنوان به و  کرده  مونتاژ  را  سیایس فعالیر
ین علیه بر  افشاگری از  کند   وادار  را  خود  نظر  مورد  سوژه تا  گرفتیم عکس ها آن از  ها مهمابی  در  کرد. یم  شبر

داری  جهت به نجفی  ان از  برخی . کند  سکوت امنیپر  سیستم با  اشدهگسبر   ارتباطات و  ها کالهب   و  پناهب   دخبر
ی  یا  کشور   این در  ماندن هوای به ترکیه در  که  کمکبه نیازمند  و  رسگردان و  آواره  یا  اروپابی  کشورهای  به رفیر

ین تور  در  آمریکابی   هاستفاد برای را  ها آن نجفی  که  شدند  یم هابی طعمه به تبدیل شدند،یم گرفتار   نجفی  شبر
ی   در  که  مردابی  نزد  جنیس د.   بهره بود  نشسته ها آن کمیر ی   با  او  سپس گبر  دو  هر  آنان، از  عکس و  فیلم گرفیر
 سیستم و  خود  هایخواستهبه دادن تن برای طرف یک از  را  سیایس فعاالن داد،یم قرار  فشار  تحت را  طرف
ان و  امنیپر   هایکانال  و  مجازی فضای در  ها آن ویر تصا شدن پخش به را  خود  تور  در  آمده گرفتار   پناهب   دخبر
ین که  آمدنیوز  و  ویبر  در  و  نیوز  تاب شب و  خلق مجاهدین تلگرایم ی  زمانهم نجفی  شبر  به بود  ها آن ادمیر
ان این ،«اسالیم جمهوری اعزایم پرستوی» عنوان  این در  خود  همکاریبه چهچنان که  کرد یم تهدید  را  دخبر
  هادام امکان ندهند  ادامه زمینه

 
 فضای بر  عالوه که  چرا  شد  خواهد  سلب دنیا  جای هر  در  آنان از  زندیک

ین شد.  خواهد  ارسال آنان خانواده برای ها عکس مجازی، ان این نجفی  شبر  توانند یم تا  کرد یم تشویق را  دخبر
ند  پول نظر  مورد  هایسوژه از  ند  فیلم و  عکس مدنظر  هایسوژه با  بتوانند  که  صوربر  در  و  بگبر  ها آن و  بگبر
 .برسانند او  دستبه را 

ین  تبدیل او  که  طوری به کرد   برقرار  زم هللاروح با  موثری ارتباط اشامنیپر  هایفعالیت ادامه در  نجفی  شبر
ی  از  ییک به ی  در  او  شد.  هم آمدنیوز  تلگرایم کانال  اصیل هایادمیر  در  تلگرایم کانال  در  ادمیپی  فعالیت حال عیر
 جمله از  زم هللاروح همراهبه آمدنیوز  موازی و  مکمل تلگرایم هایکانال  وانعنبه نیوز، تابشب و  ویبر 

ین هایفعالیت  .بود نجفی  شبر
ین عباس محوریت با  ایرانیان میل کنگره  سنای اصیل اعضای با  زم هللاروح کنار   در  نجفی  شبر  هم آور فخر  امبر

 شورای در  عضویت کرد،یم کترسر  حضور  آنان اسکایپ   جلسات در  مرتب صورتبه که  بود  ارتباط در 
 
 

 جنبش بیان، آواتودی، آمدنیوز، آپوزیت، هایرسانه چونهم اسالیم جمهوری مخالف و  ها رسانه هماهنیک
ر  نیوز،حق ایران، فدائیان

ُ
 ارتباط و  کلمه  تلویزیوبی  شبکه شهروندیار، آزادی، سپهر  نیوز، تابشب وی،بر  د

 کیفیت  و  کم  و  نحوه با  آشنابی  منظور به تر بیش که  ها رسانه این راناندرکادست و  مسئوالن با  مداوم و  موثر 
  و  مستمر  های تالش دیگر  از  ها مجموعه این هایفعالیت

 
ین همیشیک  .بود نجفی  شبر

ین ی  صدر بپی  ابوالحسن دفبر  با  نجفی  شبر  بود  شده موفق و  بود  ارتباط در  ایران، اسالیم جمهور  رییس اولیر
 تاییدیه نامه ملل سازمان پناهندگان عایل کمیساریای  در  تایید  جهت ترکیه مقیم ایرابی  جویانپناه از  برخی  برای
د صدر بپی  از   .بگبر

ین که  افرادی برخی   شناسابی  کارت  نه کسهیچ ها سال این یط که  اند گفته  بود  ارتباط در  آنان با  نجفی  شبر
ین از  دیگری شناسابی  مدرک هیچ نه و  جوبی پناه کارت  نه شناسنامه نه پاسپورت نه اقامت کارت  نه  شبر

 کردند،یم طلب را  اشواقیع اسم و  جوبی پناه شناسابی  برگه او  از  افراد  از  برخی  هم وقت هر  است.  ندیده نجفی 
 عنوان تحت اسیم آن، در  که  داد یم نشان آنان به خود  همراه تلفن گویسر   صفحه در  فتوشاب   تصویر  وی

ین  این با  او  و  داشت وجود  ملل سازمان پناهندگان عایل کمیساریای  رگرسب با  او  عکس با  همراه نجفی  شبر
ین او  نام هم که  کرد یم ثابت فتوشاپ تصویر   عایل کمیساریای  در  رسیم پناهنده واقعا  هم و  است نجفی  شبر

 .است پناهندگان
ین مایل مراودات تمایم که  است آن تر جالب نکته  جمله از  لفمخت هایسازمان از  مبالغ دریافت و  نجفی  شبر

ی حقوق   شد یم ارسال او  برای که  بشر
 

 هم هم با  ها آن و  گرفتیم صورت «مرادی باقر  محمد » نام با  همیک
 .است خزعیل نزدیکان از  مرادی باقر  محمد  بودند.  خانه
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ین ویژه شگردهای و  ها تخصص از  ییک وی تربیت نجفی  شبر  افراد  از  بسیاری او  که  تریب این به بود  انسابی  نبر
دار   و  سارق و  دزد  و  برگشپر  چک و  ستهورشک   هایاختالف از  فراریان و  بدهکاران و  کالهب 

 
 به که  خانوادیک

 جوبی پناه پرونده تشکیل با  تا  بودند  شده ترکیه وارد  و  گریخته  ایران از  اجتمایع مشکالت و  مایل مسائل دلیل
ی  از  پس شوند، دیگر  کشورهای  رایه تقلپ   کیس  ارائه و  واقیع هایداستان نوشیر ی  و  غبر  هایکیس  ساخیر

ی حقوق و  سیایس فعال یک ها آن از  آنان، برای تقلپ     با  و  کرد یم درست بشر
ی
 سیایس فعاالن به ها آن معرق

 در  آنان خب   انعکاس و  ها رسانه برخی  با  مصاحبه دادن ترتیب بعضا  و  اجتمایع، سیایس مختلف هایطیف
ی، هایسایت  جمع به افراد  این. کردیم استفاده ها آن از  خود  لشکر  سیایه مجموعه زیر  عنوان به خب 
ین لشکر  سیایه  حقوق و  سیاست الفبای با  ترکیه به ورود  از  قبل تا  احتماال  که  افرادی پیوستند،یم نجفی  شبر
ین تالش با  ترکیه در  اما  نداشتند  آشنابی  ابدا  بشر   .شدندیم تبدیل پردازاننظریه و  گرانتحلیل به نجفی  شبر

ین  یاران و  اصحاب به هم را  موسیفر  و  هبی  اهایل بعضا  خود، مجموعه زیر  افراد  کردن  متنوع برای نجفی  شبر
 آثار  پخش ضمن نداشت، وجود  آنان از  برخی  برای درآمدزا  هایفعالیت امکان که  مواردی در  و  افزودیم خود 
 افراد  این به ماهیانه هم مبلیعی  بعضا  ها،آن تر بیش چه هر  و  شدن مشهور  برای مجازی فضای در  آنان

 .کردیم پرداخت
ین دیگر  هایفعالیت از   او  بود.  ترکیه در  ساکن ایرانیان آینده گوبی پیش و  جادو  و  سحر به توسل نجفی  شبر

 نقل او  از  فرستاد. یم متقایصی  افراد  نزد  را  آنان و  کرد یم همراه خود  با  را  حرفه این به آشنا  هایخانم از  برخی 
 مسبر  از  ها روش این به توسل با  را  خود  دشمنان و  راه رس  موانع کنون  تا  توانسته او  ود ب مدیه که  شده قول

 .بردارد خویش
ین مایل موجودی  مبالغ بعضا  او  داشت، خود  کیف  در  را  ارزها  انواع همواره و  بود  باال  همیشه نجفی  شبر

ی حقوق و  سیایس زندانیان و  فعاالن و  جویانپناه از  بعضی  به کالبی   پرداخت ترکیه و  ایران داخل در  بشر
 جویانپناه از  ییک جراخ عمل هزینه دالر  هزار  بیست بر  بالغ او  که  بود  شده مشاهده مورد  یک در  کرد. یم
 سیایس زندانیان از  ییکبه دیگری مورد  در  و  است کرده  پرداخت ترکیه خصویص هایبیمارستان از  ییک در  را 
ی   گرو   دلیل به زندان از  موقت آزادی از  پس که ل وثیقه گذاشیر ی  نداشت را  کشور   از  خروج امکان دادگاه، در  مبی

 .بود داده را  نقدی وثیقه به ملیک وثیقه تبدیل برای تومان میلیون دویست پرداخت پیشنهاد 
ین ی  محمد  یعپی  سابقش همش  توسط میلیون چندین ماهیانه که  کرد یم ادعا  نجفی  شبر  او  برای باقری امیر
ش تنها  حپر  بود.  شده جدا  او  از  پیش ها سال او  که  حایل در  شود یم ارسال ی  دخبر   ترکیه در  او  کنار   در  نبر

 
 زندیک

 .کردنیم
ین داد احتمال توانیم باال  هایدادهبه توجه با  و  ترتیب اینبه  ایحرفه و  برجسته کادرهای  از  ییک نجفی  شبر

ین گفت  توانیم نویعبه و  ایران اسالیم جمهوری اطالعات وزارات  کامپیوتر   و  اطالعات بانک» یک نجفی  شبر
ی حقوق و  اجتمایع و  سیایس فعاالن بسیاری از  دقیفر  اطالعات که  باشد  اسالیم جمهوری «متحرک  را  بشر

 و  حکومت باالی رده و  ارشد  مدیران از  دقیفر  اطالعات که  آن بر  عالوه او  دارد.  خود  ذهن و  آرشیو  در 
  وضعیت

 
ی  رده و  متوسط و  میابی  مدیران از  حپر  دارد، آنان فرزندان و  خانوادیک  هم عموم میان در  که  تر پاییر

ل آدرس حپر  نجفی  که  شود یم گفته  دارد.  دقیفر  اطالعات نیستند  مشهور  ی  هایدهه حپر  و  قبیل و  فعیل مبی
 کشورهای  در  ها آن حال و  گذشته  هایفعالیت تمایم از  و  داند یم را  سیایس فعاالن و  مسئوالن از  برخی  قبل

الیا  و  کانادا   و  آمریکا  و  اروپابی   نحوه و  ها نوه و  ها عروس و  دامادها  و  فرزندان تعداد  از  و  دارد، دقیق اطالع اسبر
 .است مطلع کامل  طور  به افتاده اتفاق هم با  ها خانواده تعامل

ین حضور  با  و  نزدیک از  زم هللاروح ترتیب این به  تور  در  لحظهبهلحظه و  مستقیما  خود  کنار   در  نجفی  شبر
 .بود ایران اسالیم جمهوری سپاه و  اطالعات وزارت امنیپر 
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 اطالعابر  هایدستگاه عامل نه بود، «بیگانه» هایرسویس عامل نه زم هللاروح احتماال  که  است شده گفته
ی راه ابتدا  او  توانابی  تنها  داشت.  نگاریروزنامه در  چندابی  تبحر  نه و  ایران اسالیم جمهوری  سایت یک انداخیر

ش  آن،به تلگرایم کانال  شدن اضافه با  بعدا  که  بود   طریق از  حکومت درون از  که  اطالعابر  و  یافت گسبر
ین  .شد معروف آمدنیوز  تلگرایم کانال  تر بیش رسید یم او  دست به دیگر  اطالعابر  هایکانال  یا  و  نجفی  شبر
ی از  بعد  ، و  جاسویس امور  در  تخصض سایت زم هللاروح دستگبر  عنوان مطالپ   در  نیوز، اینتل اطالعابر
ی؛ سپس و  عراق به وی کشاندن  برای ایران اسالیم جمهوری که  نمود   پرستو  تله از  است ممکن دستگبر

ی  که  کرده  اشاره لندن چاپ تایمز  روزنامه گزارشبه سایتوب این است.  کرده  استفاده  نموده عنوان چنیر
 :است

 تا  نموده متقاعد  را  وی خانم این سپس و  است، شتهدا رابطه خانیم با  که  است سال 2 مدت زم هللاروح»
 به و  دستگبر  عراق در  زم نهایت در  کند.   مالقات سیستابی  هللاآیت با  و  کند   مسافرت عراق سپس و  اردن به

 نشده مشخص تاکنون گرچه  است مدت طوالبی  اطالعابر  عملیات یک گویای  امر  این گردید.   منتقل ایران
 «. است داشته عاطفی  رابطه ور مذک الهویهمجهول زن با  زم
ی  دام به برای ها ایرابی  بر  عالوه پرستو  از  ایران اسالیم جمهوری رسدیم نظر  به ی  کشورها   سایر  اتباع انداخیر  نبر

 .کند  کسب  مختلف های زمینه در  اطالعابر  تا  کند یم استفاده
گزاری ز  خب  ی 2017 ژوئیه در  رویبر  جمهوری توسط شده داده نسازما احتماال  هکرهای کهاین بر  مبپی  خب 
اتژیک صنایع صاحبان میان در  نفوذ  برای پرستو  یا  جنیس تله از  ایران اسالیم  آنان . کنند یم استفاده اسبر
 و  کرده  نفوذ  مختلف افراد  میان در  تا  اند کرده  مامور  اجتمایع هایشبکه در  را  «اش میا » اسم به خانیم

 .کند  آوریجمع اطالعات
  عکاس را  خود  او 

ی
 اطالعات آن، شدن باز  با  که  کند یم ارسال سنج  نظر  فرم خود  قربانیان برای و  کرده  معرق

 سال میان مردان غالبا  اش میا  خانم قربانیان افزاید یم گزارش  این برد. یم رسقت به را  او  کامپیوتر   محتویات و 
 هند، نظبر  کشورهای  از  عمدتا  که  بوده ارتباطات و  هوافضا  گاز،  و  نفت صنایع باالی هایرده در  شاغل

 .هستند آمریکا  و  سعودی ارسائیل،
ی هم ی منابع برخی  چنیر  همراه به نروژ  شیالت وزیر  مسافرت موضوع در  پرستوها بودن دخیل مورد در  خب 

 ایران اسالیم جمهوری سوی از  خانم این که  اند داده احتمال و  کرده  زبی گمانه  ایران به لتنس بهاره خانم
 .است شده سازماندیه

 و  کند یم مسافرت ایران به لتنس بهاره نامبه ایرابی  خانم یک همراهبه 2018 تابستان در  نروژ، شیالت وزیر 
 رود،یم رسقت به آن اطالعات و  هک ایران امنیپر  نهادهای سوی از  وی همراه تلفن ایران، در  اقامتش یط در 
 .شودیم استعفا  به مجبور  حادثه این دلیل به نهایتا  وی

 ایران امنیپر  نهادهای در  پرستو  از  استفاده عدم بر  مبپی  یونیس عیل اظهارات کردن  منتشر  با  ما  رانای سایت
 :نویسدیم
 در  ناگهان بهاره بود.  مشخص خوب  به لتنس بهاره پرستو  نقش ایران،به نروژ  شیالت وزیر  سفر  جریان در »

 
 

 کردند،  تخلیه را  همراهش تلفن اطالعات تمام و  کشاند   ایران به را  او  و  شد  ظاهر  نروژ  شیالت وزیر  زندیک
 «. بدهد  استعفا  شد  ناگزیر  نهایت در  وی

  
ی  نجفی  محمدعیل  در  او  عجیب حضور  اما  شد، قتل به متهم که  نبود  اسالیم جمهوری ارشد  مقام نخستیر

نگاران برابر  اف و  خب   ایران جنابی -سیایس ماجراهای ترینجنجایل از  ییک به را  پرونده این قتل،به او  رصی    ح اعبر
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 جمله از  دارد.  زیادی مبهم و  نامکشوف نکات آن، ظاهری شفافیت وجود  با  که  ماجرابی  بود.  کرده  تبدیل
 است؟ میان در  پرونده این در  «پرستو» پای آیا  که  این

 خاک زیر  به همیشه برای را  اش«پرستو» او اما  است شده آزاد  زندان از  نجفی  محمدعیل که  هاستمدت
 .است فرستاده
یبه از  مختلفی  هاینمونه تاکنون  دنیا  مختلف کشورهای  جاسویس هایدستگاه توسط روش این کارگبر
ی  اسالیم جمهوری در  است.  شده گزارش  شیوه این ازدواج، از  خارج روابط ممنوعیت و  محدودیت دلیلبه نبر

 .است شده تبدیل امنیپر  اطالعابر  هایدستگاه برداریبهره برای مناسب رویسر به
ی  جمهوری رییس خاتیم محمد سید  مشاور  نارصی، عبدهللا این از  پیش  پرستوها  مسئله به آشکارا  ایران پیشیر
 جنیس هایتله وجود به اشاره با  نارصی اند. افتاده تله این در  مختلفی  مقامات که  گفته  و  کرده  اشاره
یع اجازه بود  گفته  نیوز  انصاف سایتوببه یع مباح یهاروش» سایر  و  دوم ازدواج رسر  صیغه( جمله از )«رسر

 .شودیم ایران در  مدارانسیاست به فشار  برای امنیپر  دستگاه استفاده باعث
گزاری رییس  اطالعات وزارت و  سیدمحمدخاتیم» بود:  گفته  خاتیم شیخ دولت در  اسالیم جمهوری خب 
ی  با  بار  چندین او  دولت  آبروی با  یا  و  کند   ایرسانه را  مسئله کهاین بدون» اما  اند شده مواجه ایمسئله چنیر
 را  او  و  -شخص جایگاه و  موقعیت به بسته- رفتند یم حضورش به یا  و  کردند یم احضار  را  فرد  کند،  بازی فرد 
 «. داشتند یم حذر  بر 

 با  خصویص هایعکس انتشار به توجه با  تهران شهرداری از  نجفی  محمدعیل استعفای درباره این از  پیش
ی  دومش همش  ا  که  کرده  عنوان رصاحت به هم نجفی  حاال  اما  شد یم داده تمایلاح چنیر  نهادهای با  استاد  میبر
 .است بوده ارتباط در  امنیپر 

 ارتبایط نجفی  محمدعیل مقتول همش  که  کرده  عنوان ایسنا  با  گو و گفت  در  «اطالعات وزیر  ویژه دستیار » اما 
 سازمان اساسا  و  نیست ایران در  اطالعابر  امنیپر  ستگاهد تنها  اطالعات وزارت اما  نداشته خانهوزارت این با 

 .است اتهام مظان در  پرستوها از استفاده برای اطالعات وزارت از  بیش پاسداران سپاه اطالعات
ی  ریاست به سپاه اطالعات که  است آن از  حاگ گزاشات  و  اخبار  برخی   موازی اطالعات به که  - طائب حسیر
 .است کرده  استفاده روحابی  حسن دولت مقابل در  ویژه طور  هب روش این از  - است مشهور  هم

، عیل استعفای ی  روحابی  دولت اسالیم ارشاد  و  فرهنگ وزیر  جنپر  منتسب سپاه اطالعات پرستوی پروژهبه نبر
ی  او  از  پیش است.  شده  قرار  فشار  تحت دوم ازدواج افشای دلیلبه دیگر  اسالیم ارشاد  و  فرهنگ وزیر  یک نبر

  زمان آن در  هرچند  گرفت؛
ی
 عطاهلل حال این با  نبود.  میان در  امنیپر  و  اطالعابر  هایدستگاه با  ارتباط از  حرق

،  و  موقتش ازدواج شدن افشا  از  پس اسالیم جمهوری رهب   تایید  مورد  چهره و  خاتیم دولت وزیر  مهاجرابی
 هللاآیت از  دفاع به چنانهم لندن، در  سکونت با  تا  داد  ترجیح نهایت در  و  شد  بازداشت دوم، همش  شکایت

دازد ایخامنه عیل  .بب 
، کارگزاران  حزب ارشد  اعضای از  دو  هر  مهاجرابی  و  نجفی  که  این جالب نکته

 
 اکب   حایم جریان سازندیک

 .داشت تعلق رفسنجابی  حامیان گروهبه هم جنپر  عیل و  اند بوده رفسنجابی  هاشیم
 رییس عادل حداد  غالمعیل به خطاب خود  توئیبر  صفحه در  سیما  و  صدا  سابق رییس «رسافراز محمد »

 منصوب یک که  جا آن از » بود:  نوشته اسالیم جمهوری رهب   نزدیکان از  ییک و  فاریس ادب و  هبی  فرهنگستان
 ویل بود  آمده من رساغ ا -م نامبه «پرستونما» یک بدانید  بیندازد، راه برایم روابی  عملیات مثال  خواست شما 
 «. د خور  سنگ به ها آن رس 

 به پرستو اصطالح
 

 سابقه حپر  و  نیست جدید  کاربردش  رو  این از  است نشده ایران سیایس ادبیات وارد  تازیک
 .گرددبریم پهلوی حکومت امنیپر  دستگاه به آن
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، پرویز  ح ،«حادثه دامگه در » عنوان با  خود  کتاب  در  ساواک داخیل امنیت مسئول ثابپر  که  است داده رسر
، تفر  محمد  جمله از  آخوندها  از  برخی  با  رتباطا مسئول را  زنابی  ساواک ، جعفر  فلسفی  قیم محمود  شجوبی

 .بود کرده  لواسابی  صادق محمد  و 
ی  با  و  داد  نشان تریبیش استعداد  خود  از  زنان این از  ییک که  آمده کتاب  این در   آخوندها  این داستابی  ساخیر
، نوشتهبه . کشاند   بود، ساواک امنیپر  خانه اصل در  که  خود، خانهبه را   مسئله طرح بهانهبه که  زن این ثابپر

یع  سفر  در  ها ماه و  شود نیم نزدیک او  به همشش که  بود  گفته  ها آنبه بود  شده نزدیک آخوندها  این به رسر
ی  او  کهحایل در  است،  .کند  رفع چگونه را  خود  نیاز  داند نیم و  است مزاج آتشیر

، تفر  حمد م و  زن این جنیس رابطه از  هابی عکس نتیجه در   مورد  آخوندهای از  و  تهران نامبه واعظ فلسفی
 .است شده منتشر  و  تهیه خمیپی  هللاآیت اعتماد 

، دامبه برای مختلفی  هایشیوه جاسویس دنیای در  ی   ترور  سکوت، یا  و  همکاریبه نمودن وادار  انداخیر
ر
 اخالق

ه و   سوی از  سیایس اجتمایع، لحاظ از  نفوذ  صاحب عادی اشخاص حپر  یا  و  مسئوالن مخالفان، علیه غبر
 .شودیم گرفته  کار   به اطالعابر  و  امنیپر  هایسازمان

 با  رویاروبی  برای مختلفی  هایروش گذشته  دهه 4 از بیش یط ایران، اسالیم جمهوری در  ترتیب اینبه
 شود یم اطالق زنابی به اصطالح این . هستند  «پرستوها» هاآن مشهورترین جمله از  که  شده اتخاذ  مخالفان

 شوند یم داده قرار  نظر  مورد  اشخاص کال   یا  و  مخالف سیایس فعاالن راه رس  بر  امنیپر  نهادهای سوی از  که
 که  کند   آوریجمع شواهدی و  مدارک و  انداخته دامبه را  ها آن جنیس و  عاطفی  روابط برقراری طریق از  تا 

ی جهت رصفا  و  خود  میل وجود  با  شود  وادار  که  نحوی به کرد   استفاده او  علیه ها آن از  بتوان بعدها   جلوگبر
  آبروریزی از 

ر
 .دهد انجام را  اقدامابر  اخالق

، عیلمحمد  همش  قتل پرونده ماجرای از  بعد  پرستو بحث ایران، در   طور  به تهران، سابق شهردار  نجفی
 موضوع ینا اطالعات وزارت اما  داشت، رابطه امنیپر  نهادهای با  همشش که  نمود  ادعا  او  شد.  مطرح جدی

 نظر  اظهار  زمینه این در  ایران اسالیم جمهوری رتبهعایل مقامات برخی  تا  شد  سبب موضوع این کرد.   انکار  را 
 .بگویند سخن پدیده این با  برخورد  در  خود  تجربیات از  موارد  برخی  در  و  کنند 
 مهدی ات؛اطالع وزارت با  وی رابطه و  نجفی  عیلمحمد  همش  قتل پرونده ماجرای شدن مطرح ب   در 

ی  خود  توییبر  در  اسالیم شورای مجلس در  تهران نماینده کواکبیان  :نوشت چنیر
 خاطر )بهتهران اسبق شهردار  مخالفان شود  گفته  اگر  و  باشند  خویش رفتار  مراقب باید  مدارانسیاست همه»

  تله از  قالیباف( علیه افشاگری
ر
ی  هرچند  اند. کرده  استفاده اخالق  میل امنیت یونکمیس  در  را  ادعابی  چنیر

ی مجلس یکار به باشد  نداشته وجود  ایآشیانه اگر  اما  کنمیم پیگبر  «. بود  خواهد  فایدهب   پرستوبی  هر گبر
ی  تر پیش  بود  آمده من رساغ ا -م نام به پرستونما یک» بود:  نوشته عادل حداد  به خطاب رسفراز  محمد  نبر
ی  از  توییت این در  او  «خورد.  سنگ به ها آن رس  ویل ی  سپاه اطالعات رییس طائب حسیر  .است کرده  انتقاد  نبر
 در  اینستاگرام، در  مطالپ   بیان با  اسالیم شورای مجلس در  تهران وقت جنجایل نماینده مطهری عیل اما 

 در  رایج ایپدیده آن گویا   که  آورده میان به سخن نحوی به جنیس- عاطفی  تله یا  پرستو از استفاده مورد 
 :نمود تضی    ح رابطه این در  وی است، اسالیم جمهوری

 که  دارند  پرستوهابی  کشور  در  افرادی که  شد  معلوم نجفی  آقای خود  سخنان خصوصا  و  رسیده اخبار  از »
 تهیه عکس و  فیلم گاهآن و  آورند دریم پرواز به روند یم شمار  به مخالف یا  منتقد  که  سیاسیوبی  برگرد  گایه
ی  برای کنند یم  مرسوم دنیا  در  ها روش این اگر  که  این از  غافل یاست،س صحنه از  وی حذف و  او  دهان بسیر
 «. است حرام بلکه نیست مجاز  مسلمان یک برای شود،یم شمرده مجاز  و  است رایج و 
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 هایسازمان قربابی  خودشان ایران در  پرستوها » معتقدند آگاه کارشناسان  برخی  که  ستحایل در  ها گفته  این
 «. شوند یم ازیب وارد  اجبار  روی از  و  هستند  اطالعابر 

ش  فالحیان عیل وزارت دوره در  موضوع این  .یافت تریبیش نمود  آن از  بعد  و  کرد   پیدا  تریبیش گسبر
، اجتمایع، هایآسیب و  مددکاری مراکز  پرستو انتخاب هایروش از   و  اجتمایع امور  شنایس،روان حمایپر

 در  سازی پرستو  پروژه تمرکز  ترینبیش . دارند  فعالیت اطالعات وزارت نظر  زیر  که  است جوانان یا  و  مذهپ  
 راحپر به که  پذیر آسیب زنان و  پرستو ایهگزینه  تعداد  باالترین زیرا  است حمایپر  و  اجتمایع هایآسیب حوزه
 زنان طریق از  اطالعات وزارت کثیف  هایجاسویس بنابراین . هاستحوزه این در  شوند یم گرفته  خدمتبه

 .است بوده اطالعات وزارت توجه مورد  باز دیر  از  پرستو کد  با  اطالعابر 
ون برای که  حکومپر   کند،یم رسکوب خیابان در  راحپر به خود  عوامل با  را  ها آن رورسی از  زنان موی بودن ببر

 .داندیم جایز  جنیس هایشیوه ترینکثیف  با  اطالعات کسب  برای را  آنان از  ابزاری استفاده اما 
 و  هستند  اطالعابر  سازمان یک عضو  که  هابی خانم اول نوع باشند؛ هدست سه را  پرستوها رسدیم نظر به

 افتاده اطالعابر  دام در  طریفر به اما  نیستند  اطالعابر  مامور  که  هستند  زنابی  دوم، نوع اند،دیده هم آموزش
ی به هدف، با  و   مامور  نه که  هستند  زنابی  پرستوها  سوم نوع شوند،یم نزدیک حکومت مخالف سیایس فعالیر
  وارد  کردن  توطئه هدف با  نه و  هستند  طالعابر ا

 
ل  با  اطالعابر  رسویس یک بلکه شوند،یم فرد  زندیک  کنبر

 
 

 بنابراین دهد. یم قرار  فشار تحت را  زن آن واقع در  و  برد یم ب   رابطه این به وآمدهایشانرفت و  ها آن زندیک
 .کندیم ادهاستف صوربر به کدام  هر  از  ایران اسالیم جمهوری اطالعابر  نهادهای

  معیار  هیچ که  حکومپر  در 
ر
 کسب  برای ایشیوه پرستو، به موسوم شگرد  ندارد، وجود  انسابی  و  اخالق

ی  برای ها آن و  است اطالعات  اسالیم حکومت در  کنند. یم استفادهسوء ها آن از  شانحکومت منافع تامیر
یعت احکام بر  مبتپی  که  شناخته مجاز  کامال   اهداف به رسیده و  ها دام نوع این کردن  پهن است، اسالم و  رسر

 منافع که  چهآن هر  ایران، اسالیم جمهوری قضابی  و  نظایم و  سیایس نهادهای و  مقامات و  رسان است.  شده
ی  را  شانحکومت مصالح و  ایدئولوژیک یع و  مجاز » کامال   کند   تامیر  .دانندیم «قانوبی  و  رسر

 گذشته  دهه جهار  از  بیش در  ما  جامعه کند. یم ستفادها خود  نفع به ابزاری هر  از  اسالیم جمهوری واقع در 
 حجاب تحمیل شصت، سال تا  نخست هایسال کشتارهای  از  است.  گذرانده  رس  از  را  تلجی  بسیار  تجارب
 ،62 تا  60 کشتارهای  بلوچستان، و  سیستان خوزستان، صحرا، ترکمن کردستان،به حمله زنان، بر  اجباری
، فرمان با  67 سال در  سیایس زندابی  رانهزا جمیعدسته کشتار   جنگ، هشت  دوران ترورهای خمیپی

 هایقتل ها،خیابان در  زن ها ده صورت به اسیدپایسر  دانشگاه، کویبه حمله فالحیان، و  رفسنجابی 
ه    و  قحیط و  جنگ خطر  اکنون و  اخبر  هایسال ترورهای و  ها اعدام ای،زنجبر

 
  و  گرسنیک

 
ه و  هوا  آلودیک  .غبر

ی   و  اعدام و  شکنجه و  تجاوز  در  اسالیم جمهوری مهم مقامات و  عنارص  همه که  تاس ذکر  به الزم  و  کشیر
 ریاست دولت در  اسالیم جمهوری اطالعات وزیر  یونیس که  ربییع عیل نمونه برای . داشتند  نقش جاسویس
 وزیر  روحابی  شیخ نخست دولت در  کرده،  یادآوری بدنام وزارت در  را  او  مهم نقش خاتیم محمد  جمهوری

 .است دولت گویسخن او  دوم دولت در  اکنونهم و  بود  کار 
ی  قالب در  برایم وی گوید: یم عباد  مستعار  اسم یا  ربییع عیل همکاران از  شهبازی عبدهللا  کرد یم تعریف طبی

و  چون اما  کنند،  منتقل گیالن  به آستارا  از   را آذربایجابی  سیایس زندابی  تعدادی بوده قرار  که  نبر
ی  را  ها تابوت در  و  گذاشته  تابوت در  را  ربییع، مستقیم دخالت با  سیایس دابی زن 18 نداشتند،  .نمودند میخ نبر
  شدت از  آذربایجابی  ترک جوان 18 تمایم کردند   باز  مقصد  در  را  ها جعبه در  که  هنگایم

 
 شده کشته  خفیک

 (شهبازی عبدهللا سایت). بودند 
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، مهسا  مقایم، قائم فاطمه  ، آزاده ،فرد انتخاب   کاملیا   یوسفی  وند،ابراهیم مریم ساز،چیت آفرین اردکابی
قیل شهرزاد  ا  اکنون و  خانمبر  کنار   در  گذشته  هایدهه در  که  است جذاب   و  جوان زنان نام این استاد.  میبر

ی  دیگری بسیار  موارد  شکب   البته اند. شده ساز  حاشیه و  مطرح سیاست اهایل نام  به که  داشته وجود  نبر
ی هراس سکوت در  ان،پنه و  پیدا  دالیل ا  تلخ رسنوشت است.  شده فراموش و  خفه ها خانهتاریک انگبر  میبر
 انفجاری واکنش و  ایرسانه بازتاب اما  است، مقایسه قابل آمد  مقایم قائم فاطمه رس  بر  چهآن با  تنها  استاد 

 و  شد  نخواهد  اموشفر  دراز  سالیان تا  شکب   که  کرده  پربانگ چنان را  او  تراژدی عمویم، افکار  آلود بهت و 
ی  ها خییل برای شاید  ت نبر ی عب   .باشد انگبر
ع حاکم خواه،معادی عبدالمجید  دست، این از  نمونه ترینقدییم  ارشاد  وزیر  و  انقالب هایدادگاه رسر
 بارهیک به نشد  روشن گاههیچ آن کامل  ابعاد  چند  هر  که  ماجرابی  خاطر هب که  بود  60 دهه آغازین هایسال
 هاشیم هایروزنوشت سطور  البالی در  شد.  رانده پژوهیسر  کار   انزوایبه و  حذف تسیاس صحنه از 

ی   هم کنار   با  که  دارد  وجود  مورد  این در  چکابی قطره اطالعابر   توانیم دیگر  شواهد  و  ها رخداد  با  آن گذاشیر
 .کرد  پیدا  دست ماجرا  از  کیل  تصویریبه

 محمد  ارشاد  وزیر  و  رفسنجابی  هاشیم دولت قلمحبصا کارگزار   مهاجرابی  عطاهللا بعدی، مورد  مشهورترین
ی  همه اگر  بود.  بورس در  مقطیع، در  که  بود  خاتیم ین مهاجرابی  شکب   رفتیم پیش اشکالب   چبر  گزینه  بهبر
کت برای طلباناصالح   رسوابی  اما  رفت،یم شمار به خاتیم جانشیپی  و  84 انتخابات در  رسر

ر
 از  نایسر  اخالق

 اصالحات جریان و  شد  حریف به گلپاسبه تبدیل یوسفی  مهسا  نامبه جوابی  دخبر  با  او  پنهابی  ازدواج و  رابطه
 نظر  در  با  باید  را  مهاجرابی  کنوبی   مواضع و  رسنوشت حقیقت در  کرد.   مواجه بزرگ خالب   با  84 بزنگاه در  را 

ی   .کرد  تحلیل کلیدی  متغبر  این گرفیر
، عطاءهللا سید   شدن کشته  از  پس خاتیم جمهوری ریاست دوره یماسال  ارشاد  و  فرهنگ وزیر  مهاجرابی

 به ادامه در  و  کرده  اشاره «آخوند حاج» کتاب  به قاسم حاج توجه به توئیپر  در  سلیمابی  قاسم پاسدار 
وت 97 مهر  …» است:  خواندبی  و  جالب که  پردازد یم زینبیه به سفرش  زیارت در  دل و  بود  محرم بودم.  ببر
 که  دوسپر  به بود، ذهنم در  قاسم حاج پیام حکایت شد! یم اگر  داشتم، قجردا جرج و  عرب   ابن و  زینبیه
 را  نامش که  ما، سفر  سلیمابی  رسدار  لطف به رفتیم. یم زینبیه محرم این در  کاش  گفتم  داشت، تمام اهلیت
 نعیو  مرجع به بعد  و  عرب   ابن مرقد  به صبح نماز  و  رفتیم زینبیه به شبانه شد، انجام گذاشتم  آسمابی  سفر 
 شام در  وقت همان هم را  شام وقت به فیلم نخوابیدم، تر بیش ساعپر  شوق، از  روز  شبانه دو  جرداق!  جرج
 رحمت نرود.  جان و  دل لوح از  تو  نقش هرگزم شد.  معطر  ایخاطره برایم سفر، آن سامان و  پیام آن دیدم. 

 «. اسالم و  ایران میل قهرمان شهید، و  رشید  رسدار  بر  خداوند  رضوان و 
  
 و  حاکمیت مخالف احزاب و  ها سازمان و  نهادها  و  ها رسانه درون در  نفوذ  که  کنیم  تاکید  توانیمیم پایان در 

 شبکه درون در  امنیپر  سیستم اهداف تریناصیل از  ییک نفوذی عوامل توسط کشور   از  خارج در  اپوزیسیون
 .گردید  طراخ کودتا 
ی نخ همان از  حاکمیت مخالف هایجریان درون در  نفوذ   آغاز  اسالیم جمهوری رسیدن قدرتبه هایماه ستیر
 در  را  خود  نفوذی عوامل گوناگون،  هایروش با  حکومت این امنیپر  سیستم. دارد طوالبی  ایسابقه و  شده
وهای و  خود  مخالف هایجریان درون  اما  است داده جای کشور،  از  خارج و  داخل در  طلبرسنگوبی  نبر
 هایدستگاه سال آن در  که  چرا  است.  یافته افزایش سو  اینبه 1388 لسا از  مخالف هایجریان در  نفوذ 
ی دلیل به حکومت امنیپر   زیادی تعداد  دیگر  سوی از  و  بودند  دیدهآسیب هایشجناح دروبی  شدید  درگبر
ی  ی  به بودند  آمده کشور   خارجبه نبر  کشور   خارج رایه را  زیادی ها نفوذی که  داشت نیاز  حاکمیت دلیل همیر
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ی بودند  آمده خارج به که  ناراضیابی  میان از  یا  و  کند   هایآموزش خارج به اعزام از  قبل ها نفوذی کند.   یارگبر
 .کنندیم عمل هم ایحرفه و  بینند یم جاسویس و  امنیپر  و  سیایس
 اپوزیسیون هایسازمان ضعیف اعضای شناسابی  کشور  خارج در  اطالعابر -امنیپر  نهادهای دیگر  روش ییک
 و  ترکیه به غرب   کشورهای  از  را  ها آن گایه  هاست. آن روی بر  پول و  تطمیع و  تهدید  با  اریگذرسمایه و 

 کشور   به مجددا  دادند  یاد  ها آن به را  الزم هایآموزش که  این از  پس و  کشانند یم …و آذربایجان و  ارمنستان
ی  به. نندک  جاسویس اسالیم جمهوری برای تر جدی و  تر ایحرفه تا  گردانند بریم شانمقیم  وظیفه دلیل همیر
ی  کردن  بدنام و  نهادها  ها،سازمان درون در  اختالف و  تخریب آوردن وجود به ها،آن اصیل  و  سیایس فعالیر
  اختالفات از  برداریبهره ها،آن به زدن مارک

 
 این رساندن و  اطالعات، آوریجمع و  شناسابی  و  خانوادیک

مستقیم و  مختلف هایراه از  اطالعات  .است اسالیم جمهوری امنیپر  ادهاینه به غبر
ده  و  تر عمیق اسالیم جمهوری هایبحران قدر چه هر  تردیدب    اطالعابر  نهادها  و  ها سازمان گردد یم تر گسبر
ی  آن به برای نبر ی  به زدنرصی  شوند یم عمل وارد  تر وحیسر  و  تر فعال کشور   خارج و  داخل در  شانحکومت مخالفیر
 .دارند نگه رسپا  را  شانحکومت دیگری صباح چند  شاید  وحشت و  رعب آفریدن با  تا 
 

 حکومت اسالیم ایران در ترکیه
ر
 پرستوی اطالعان

 
ربودن حبیب کعب در ترکیه توسط ماموران حکومت اسالیم با  نیوز در گزاریسر راجع بهتلویزیون اسکای

ت: ماموران تحقیق ترکیه های اطالعابر ترکیه، گفشده از سوی رسویس تصاویر و اطالعات ارائهاستناد به
ها توسط اطالعات حکومت ایران اند که از خاک آنربابی پیچیده را کشف کردهگویند که یک طرح آدمیم

ی حبیب کعب یک زن جوان بوده استانجام شده است. در این طرح پرستوی اطالعابر برای به  دام انداخیر
. 

ی  ون فرودگاه استانبول دوربیر ، ادر ببر شناسابی شده « میم صابرین»ین زن جوان را که با نام های حفاظپر
دهد. او متهم است که این مخالف حکومت اسالیم ایران را قانع کرده تا با او در استانبول مالقات نشان یم

 .کند
نوشت که ربوده شدن  2020روزنامه فرانسوی لوموند هم در شماره روز خود پنجشنبه هفدهم دسامب  

 .داردهای امنیپر حکومت اسالیم ایران در ترکیه پرده بریمبول از دامنه عملیات رسویسحبیب کعب در استان
این روزنامه یادآوری کرده است که پیش از ربوده شدن حبیب چعب، ماموران حکومت ایران در آوریل 

ب گلوله بهرا در استانبول به« جم»سعید کریمیان، مالک شبکه تلویزیوبی  2017 و در سال قتل رساندند رصی
ی طریق در استانبول کشتند.  2019 ی وزارت دفاع حکومت اسالیم، را به همیر مسعود مولوی، کارمند پیشیر

بر اساس گزارش پلیس ترکیه قتل مسعود مولوی توسط مأموران وزارت اطالعات صورت گرفت که در 
 .پوشش دیپلمات در کنسولگری جمهوری اسالیم در استانبول رسگرم فعالیت هستند

تر گزارش داده بود که سازمان امنیت این کشور یک شبکه قاچاق مواد مخدر که بر ترکیه پیشآر لویزیون بر ت
شود را در ترکیه کشف و اعضای آن را بازداشت کرده توسط وزارت اطالعات حکومت ایران هدایت یم

 .است
بلکه در ربودن و انتقال آنان به گفته این منبع، شبکه یادشده نه تنها در ترور مخالفان حکومت ایران، به

ی با نهادهای اطالعابر حکومت اسالیم همکاری یم کرده است  .ایران نبر
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ی پست هم نوشته است که حکومت اسالیم رهب  گروه به ، «نضال»گزارش رادیو فرانسه، روزنامه واشنگیر
توسط وزارت اطالعات کمک یک شبکه قاچاق مواد مخدر که )معروف به حبیب اسیود( را بههللا کعبفرج

 .داخل کشور منتقل کردشود، در ترکیه ربود و بههدایت یم
ی گزارش یم افزاید که وزارت اطالعات جمهوری اسالیم توسط یک زن به پرستوی )«میم. صابرین»نام همیر
( حبیب اسیود را از سوئد به ترکیه کشاند و پس از خوراندن دارو به عروف یاری یک گروه ماو بهاطالعابر

جا استان وان در نزدییک مرزهای ایران و از آنوزارت اطالعات وی را نخست بهقاچاق مواد مخدر وابسته به
 .به داخل کشور منتقل کرد

 

 
 
 

 !تری هستندهای پرمخاطبزنان جوان جاسوس
 

حایل از جاسوس نبودن شهروند فرانسوی دستگبر شده در ایران خب  داده که  وزیر خارجه فرانسه در 
ا در گزارشن ده کشورها از هابی نسبت بههادهای امنیپر کشورهای مختلف، اخبر خطر استفاده گسبر

 .اندجاسوسان زن هشدار داده
وزیر خارجه فرانسه در حایل از جاسوس نبودن شهروند فرانسوی دستگبر شده در ایران خب  داده که 

ا در گزارش ده کشورها از بههابی نسبت نهادهای امنیپر کشورهای مختلف، اخبر خطر استفاده گسبر
 .اندجاسوسان زن هشدار داده

امون بازداشت   وزیر امورخارجه دیروز جمعه در اظهارنظری پبر
 23شهروند « کلوتیلد ریس»برنارد کوشبی

وهای امنیپر ایران گفت: آیا ایرابی  کنند در فرانسه کمبود پرسنل وجود ها فکر یمساله فرانسوی توسط نبر
 ایم؟ساله را برای جاسویس به این کشور فرستاده 23یک زن دارد که 

ه از دو حالت خارج نیست: یا وزیر امور خارجه فرانسه  ی این اظهارات رییس دستگاه سیاست خارخ  کاخ البر
های جاسویس کشورهای غرب  کرد و چارچوب سازماناز توان امنیپر ایران شناخت درسپر ندارد و یا از عمل

 .ب  استخو فرانسه ب  
ا گزارش داد که کمیسیون اروپا به کارمندان مرد خود هشدار داد در برابر روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو، اخبر

های کار در شعب متعدد این سازمان، هوشیار باشند زیرا بسیاری از این زنان، عوامل سازمانزنان مشغول به
 .شده است ای بر عهده آنان گذاشتهاطالعابر هستند که وظایف ویژه

گزاری، هر سال تعداد زیادی کارمند جوان و بهبه ویژه زنان دارای ظاهر زیبا، در شعب و نوشته این خب 
 
 

شوند که این مسئله توجه اداره ضدجاسویس های کمیسیون و پارلمان اروپا به کار مشغول یمنمایندیک
 .خود جلب کرده استکمیسیون اروپا را به

ی »  کاپوشیر
 

 اتحاد جماهبر ز عنارص اطالعابر و ییک از مجربییک ا« گئوریک
ترین جاسوسان رسویس اطالعابر

ا اعالم کرده است که  هزار زن، کارابی نسبتا   200با برخورداری از حمایت و همکاری « بکاگ»شوروی، اخبر
 .موففر در امر کسب اخبار و اطالعات محرمانه در رسارس جهان داشته است

ی معتقد است که سازمان جاسویس آمریکا نویسنده آ« دیوید برن» ، 1980های دهه )سیا(، در سالمریکابی نبر
ای افزود و ماموران خود را که نییم از آنان زنان سابقهنحو ب  های جاسویس خود بهبر حجم فعالیت

 جهان سوم روانه کرد
 
 .جاسوس هستند، به اکبر کشورهای در حال توسعه و یا اصطالحا



 

69 
 

های تروریسپر سازمان جاسویس موساد به حادثه المپیک مونیخ اتفاق افتاد، فعالیت که  1972از سال 
ی شد. از آن تاری    خ تا سال  ده و خونیر

ان و فرماندهان فلسطیپی  30، تنها 1982مقیاس وسییع گسبر تن از رهب 
س، ایتالیا و پرتغال و در داخل لبنان وت( و یا در کشورهای خارخ  نظبر قب  اغلب توسط زنان )عمدتا در ببر

 .اندقتل رسیدهمسلح ترور شده و به
ی برای تسهیل در دستسازمان یاب  به ارسار سیایس، نظایم یا صنعپر های اطالعابر و جاسویس فرانسه نبر

د و زنان خوشکشورها، از وجود جاسوسان زن بهره یم های علیم را به استخدام چهره و کارآمد در زمینهگبر
های عادی، رایه کشورهای مورد نظر عنوان مسافرین عادی با پوشش گذرنامهها را بهخود درآورده و آن

 .کنندخود یم
تری برای باال بردن آگایه خود در بایست تالش بیشرسد یمنظر یمهر روی، وزیر امور خارجه فرانسه بهبه

 .های جاسویس کشورش در خارج از مرزهای فرانسه داشته باشدخصوص فعالیت
 

 ترین جاسوسان زن جهانفعرو م
 

آوری کرده و به کشور خودشان کمک هاست که جاسوسان با انجام عملیات مخفیانه اطالعات جمعسال
ی زن بودندکنیم که برخی از این جاسوسان شگفتکنند. اما اغلب فراموش یمیم  .انگبر

ابی در توسعه و رشدنقش به در طول تاری    خ، جاسویس هاست داشته است. سال نکشورهای رسارس جها رسی
کنند. اما کشور خودشان کمک یمآوری کرده و بهکه جاسوسان با انجام عملیات مخفیانه اطالعات جمع

ی زن بودنداغلب فراموش یم  .کنیم که برخی از این جاسوسان شگفت انگبر
 

 آنا مونتس
اطالعات دفایع ارتش استخدام آژانس میالدی به 1985کوبا بود و در سال  آنا مونتس جاسوس دولت

 دیپلماتیک آمریکا در کوبا ماند، به جاسویس تبدیل 
 

آمریکا درآمد. اما رسانجام پس از مدبر که در نمایندیک
ای که داشت جزئیات اسناد حساس و مونتس با حافظه قوی کرد. جاسویس یم نفع دولت کوباشد که به

د و در خانه در لب تابخاطر یممحرمانه را به ه یمشخض سب  کرد. سپس کپ   اش این موارد را تایپ و ذخبر
داد. او از طریق یک رادیو موج کوتاه از سوی دستگاه امنیپر هابی قرار یماین اطالعات ر ا بر روی دیسک

های دستگاه دروغ سنج او حپر آزمون ها را تحویل دهد. ها دیسکرابطشد که چه زمابی باید بهکوبا مطلع یم
های جاسویس و انتقال اتهام فعالیتبه 2002آنا رسانجام در سال  با موفقیت گذرانده بود. در آمریکا را 

 .سال حبس محکوم شد 25بندی شده فوق رسی در مورد توان دفایع به کشور کوبا، به اطالعات طبقه
 

 ژوزفیر  بیکر
ی بیکر، خواننده، بازیگر، فعال حقوقبه نگاران، ژوزفیر فرانسوی و جاسوس دولت مدبی  نقل از باشگاه خب 

، بهها، بهفرانسه، نازیبه فرانسه در آمریکا بود. حپر در زمان حمله آلمان ی او دلیل محبوبیت زیاد ژوزفیر
ی اطالعات جمع های آوری شده را با جوهری نامرب  که بر روی نتاجازه رفت و آمد آزاد دادند. ژورفیر

ی در سال نتقل یمفرانسه و انگلستان منوشته شده بود به موسیفر  از دنیا رفت و تنها زبی  1975کرد.ژوزفیر
 .نظایم دفن شد که پس از مرگ، در یک مراسم کامال است   در فرانسه

 
 رادر

 
 استفان
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 آمریکابی بود. استفابی در اواخر  استفابی رادر که یک مهاجران لهستابی در اوهایو و
یک مامور اطالعابر مخفی

دلیل آگایه از فرهنگ لهستابی رسیعا برای خدمت در دفبر پیوست و به زنانجنگ جهابی دوم به سپاه ارتش 
اتژیک انتخاب شد. او ییک از دو مامو  )سازمان جاسویس آمریکا( بود که در سفارت آمریکا OSSر خدمات اسبر

از دست رفته در جنگ  هویت زبی که در جستجوی اعضای خانوادهوی با تظاهر به کرد. در ورشو کار یم
وهای رویس، آمار سیایس و ب  در مورد تحرکات نبر

در در سال  را  کرد آوری یمجمع… ود، مخفیانه اطالعابر
 در خانه 100در  2016

 
اش در ویرجینیا درگذشت. دوستان و همسایگانش تنها در اواخر عمر متوجه سالیک

 .است ترین ماموران اطالعابر لهستابی پس از جنگشدند که او ییک از موفق
 
 انیس ویکن

الیا بزرگ شد. او در دهه  1912نانیس ویک در نیوزلند در سال  در فرانسه در  1930متولد و در اسبر
نگار مشغول به کار شد و سپس با مرد ثروتمدی ازدواج کرد. نانیس عنوان روزنامهبه« هرست کورپوریشن»

دوم به ییک از  جنگ جهابی شوهرش برای اجرای تعدادی عملیات مخفیانه استفاده کرد و در  از پول
وی پلیس مخفی آلمان به های اصیل مقاومت فرانسه تبدیل شد. چهره دلیل مهارت باالی نانیس به او نبر
ی او جایزه گذاشتند.نانیس به 5را دادند و « موش سفید»لقب  رحم بود قدری ب  میلیون فرانک برای کشیر

صدا درآوردن زنگ خطر شود.این جاسوس ا مانع از بههای خایل کشت تکه حپر یک رسباز آلمابی را با دست
 .ها همشش را گرفتند و شکنجه و اعدام کردندفرار کند؛ اما نازی ناچار مجبور شد به انگلیسدر انتها به

 
 ملیتا نوروود

و اعالم کرد که  ساله انگلییس کنفرانیس مطبوعابر در مقابل خانه خود برگزار  87، یک زن 1999در سال 
ملیتا از جنگ جهابی دوم  عنوان جاسوس اتحاد جماهبر شوروی خدمت کرده است. به چهار دههک بهنزدی

ی که در آن بهتا جنگ رسد، ارسار هسته ها را برد و آن رسقتکرد بهعنوان منیسر کار یمای را از دفبر
دببر انجمن تحقیقات  عنواندر حایل که به  1930او فعالیت جاسویس خود را در دهه  منتقل کرد.  مسکوبه

 کار یم غبر آهپی در لندن فلزات
 

ارسال این  1970خود، یعپی سال  کرد، آغاز کرد. ملیتا تا زمان باز نشستیک
ان کمک او بهاطالعات جاسویس به ی ای اتحاد برنامه هستهمسکو را ادامه داد. کارشناسان هنوز در مورد مبر

 .جماهبر شوروی اطالع دقیفر ندارد
 

 خانیتنور عنا
خان که از یک خانواده سلطنپر در هند بود، در اوایل قرن بیستم در اتحاد جماهبر شوروی متولد نور عنایت

ی »، تحت نام رمزی 1943شد. نور عنایت خان در سال  ی جاسوس به« مادلیر فرانسه اعزام شد. او نخستیر
 اپراتور زن رادیوبی در انگلیس بود انگلییس و هم-هندی

ی ی اولیر ها دوم برای انگلییسجهابی و در طول جنگ چنیر
 اجباری داکائو فرستاده شد و بعدا اردوگاه کار که بهاو بیش از یک سال در زندان بود تا این کرد. جاسویس یم

 .اعدام شد 1944در سال 
 

 کریستیر  گرانویل
ی گرانویلجاسوس انگلییسلهستابی بود که به یک ملکه زیبابی  قبل ازجنگ جهابی دوم  ها تبدیل شد. کریستیر

وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت انگلیس  او جاسوس لهستابی مورد عالقه یک مدل لباس بود. 
ی با ارسال پیام وهای متفق و استفاده از زیبابی خود برای اغواگری،  هابی از طریق لهستانبود.کریستیر به نبر
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ی جان خود را به خطر انداخت و توانست جان رسبازان انگلییس  زیادی را نجات دهد. او پس از جنگ نبر
 .مدال شجاعت دریافت کرد

 
 ماتا هاری

عنوان خوانننده و رقصنده، اجراهای ماتا هاری، ییک از مشهورترین جاسوسان زن متولد هلند بود که به
حضور  داد. اجراهای زیبای او، بازدیدکنندگان زیادی را به شهرهابی که او در آنفردی انجام یممنحض به
و   بر اساس کار او کشاند که بسیاری از این تماشاگران افشان نظایم و فرانسوی و آلمابی بودند. داشت، یم

ی ارتباط او با بسیاری از افراد برجسته، ماتا را قادر ساخت تا آزادانه در رسارس اروپا سفر کند. در  همچنیر
تحت محاکمه  1917 ها او را در سالسویهای جاسویس دقیق او نامشخص است، فرانموریتاحایل که م

کند. ماتا قرار دادند و او را متهم کردند که با استفاده از شواهد اطالعات محرمانه انگلیس برای آلمان کار یم
اف کرد که توسط فرانسوی ها برای جاسویس در بلژیک استخدام شده است. عوامل فرانسوی سپس اعبر

 کند. او رسانجام در ها ارسال یمآلمابی انبه است و اطالعات پنهابی را بهاعالم کردند که او یک جاسوس دوج
باران کشته شد 41سن   دستگبر و با تبر

 
 .سالیک

 
 ویرجینیا هال

اداره  و پس از آن برای جنگ جهابی دوم در طول انگلیس اداره عملیات ویژه یک جاسوس آمریکابی که برای
دی ویرجینیا هال یک آمریکابی از طبقه  کرد. فعالیت یم CIA های ویژهبخش فعالیت و خدمات راهب 
کرد. او پس از کار در چندین سفارت خوب  صحبت یمهای فرانسه و آلمابی بهزبانبود و به ثروتمند جامعه

دلیل از دست دادن یک پای خود در یک کار کند، اما به قصد داشت در وزارت امور خارجه آمریکا  آمریکا
ی کار یماو در جنگ جهابی دوم به . حادثه نتوانست پایان کرد و هنگایم که جنگ بهعنوان جاسوس متفقیر

نظایم بود که در طول جنگ رسید، به ی غبر ی زن و اولیر او نشان صلیب خدمات برجسته اهدا شد. او اولیر
 .جهابی دوم این افتخار را دریافت کرد

 

 هارولد نیکلسون؛ مامور ارشد سیا جاسوس شوروی درآمد
 

وقوع پیوسته میالدی و در طول جنگ رسد به 90ا ت 50شاید اوج جریان جاسوس بازی در تاری    خ در دهه 
باشد. در طول این مدت، جاسوسان ایاالت متحده و شوروی دائما اطالعات کشور مقابل را به مامورات 

 دادند. اطالعابر خود یم
ی ناباوری جاسوس شوروی از آب هارولد جیمز نیکلسون ییک از مقامات ارشد سازمان سیا بو  د که در عیر

نویع از طریق مالقات با رومابی رفت تا بهعنوان جاسوس ایاالت متحده بهبه 1955درآمد. او در سال 
ها اش با شورویکم مالقات مخفی مقامات شوروی، اطالعابر را برای آمریکا و سازمان سیا کسب کند اما کم

هایش اطالعات غلیط را ض دریافت پول هنگفپر قبول کرد که در گزارششود او در عو زیاد شد. گفته یم
 سازمان سیا بدهد. به

تر سازمان سیا مشخص شد که نیکلسون در دهیل، زوری    خ، جاکارتا و برخی شهرهای تایلند با تحقیق بیش
نشد، هم با مقامات شوروی دیدار داشته است. پس از کشف دیدارهای نیکلسون توسط سیا، او دستگبر 

فعالیت گردید. سپس اف ب  آی روی آمریکا بازگردانده شد و در دایره مبارزه با تروریسم مشغول بهبلکه به
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ایمیل هایش جاسوس گذاشت و فهمید قرار است یک مالقات محرمانه با مقامات شوروی در زوری    خ 
 داشته باشد، سیا رد نیکلسون را زد و توانست رس قرار او را دستگبر کند. 

 

 داری که هم جاسوس شوروی بود و هم آمریکاتابک
 

ابت بنتیل در سال  ی در کانکتیکات متولد شد و در کالج ویش دانشگاه کلمبیا تحصیل کرد. زمابی که  1908البر
ابت در خارج از کشور و در ایتالیا تحصیل یم ی های سازمانهای فاشیسپر و سپس بهسازمانکرد، ابتدا بهالبر

یک سازمان کمونیست زیرزمیپی پیوست و سه پس از بازگشت به ایاالت متحده، او به کمونیسپر پیوست. 
وع به 1938سال بعد در سال  و  کار برای جیکوب گولوس کرد. گولوس یک عضو ارشد حزب کمونیسم رسر
شوروی بود. او بنتیل را در مرکز هدایت سازمان مخفی جاسویس برای شوروی های فپی بهرهب  انجمن کمک

 رار داد. ق
ی فعالیت، خانه بود بهدر حال کار کردن برای یک کتاب بنتیل در مدبر که  عنوان جاسوس فعالیت کرد. او حیر

وع به تر شدن ها شد. با جدیکمونیستآوری و انتقال اطالعات مراکز حساس ایاالت متحده بهجمعرسر
ابت و گولوس فعالیت جاسویس او هم بیش ی کپ  اسناد دولپر ایاالت متحده را تر شد. بنتیل  رابطه البر

ی بهکرد. او همنمایندگان شوروی منتقل یمبه عنوان پرستو مشغول فعالیت شد و با جذب مردان چنیر
ی با آنذی  آورد. دست یمها اطالعات حساس را بهنفوذ آمریکا و ارتباط گرفیر

جاسویس کرد. او  FBIبرای  KGBجای جاسویس برای جالب این است که بنتیل بعد از فوت گولوس، به
، اسایم جاسوسهم ی سازمان سیا و پلیس فدرال داد و با این کار توانست های مهم شوروی در آمریکا را بهچنیر
 کند. به

 
 راحپر در آمریکا زندیک

 

 
 
 که در آمریکا اعدام شدند   اولیر  جاسوسان

 
گ یک زوج مشهور بودند که مدت ها اند. آن برای شوروی بودهها در حال جاسویسیولیوس و اثل روزنب 

 یم
 

عنوان جاسوس اطالعات نظایم آمریکا را به مقامات بلوک ها بهکردند و مدتدر نیویورک سیپر زندیک
ق یم  دادند. رسر

یولیوس یک مهندس مشهور ارتش آمریکا بود و اطالعات بسیاری را از مراکز نظایم ایاالت متحده داشت. 
ای را از روند ساخت بمب اتم های محرمانهل و همکاری خود او دست نوشتهمشهور است که او با برادر ات

 دست آورده و برای مقامات شوروی ارسال کرد. در آمریکا به
توسط مقامات ایاالت متحده دستگبر شدند. دادگاه این زوج را با این  1950این خانواده رسانجام در سال 

این زن و شوهر بر روی  1953اعدام محکوم کرد. در سال شان از قتل هم بدتر است، به اتهام که جرم
ییک نشستند و با اتصال جریان برق از دنیا رفتند.   صندیل الکبر

گ ی اشخاص در تاری    خ آمریکا بودند که بهروزنب   جرم جاسویس اعدام شدند. ها اولیر
 

 پرستوهای واقیع و طبییع
 

شود که در زنابی اطالق یمیپر و اطالعابر این نام بههای امنای بسیار زیباست که توسط دستگاهپرستو پرنده
 اند. این عرصه خطرناک و کثیف وارد شدهخواه بهدلاند و یا بههای امنیپر گرفته شدهدام دستگاه
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ی به  300هزار و  8پرستو یک پرنده کوچک است که   از آرژانتیر
کالیفرنیا برای نیازهای تولید مثل کیلومبر

وع یمکند. از طر سفر یم شود و تا پایان ماه مارس به کالیفرنیا یق اقیانوس آرام جریان دارد و در ماه فوریه رسر
 .رسدیم
 برگشت(و )رفتکیلومبر   600هزار و  16

ه( پرنده)چلچلهپرستو یا  اند و در بسیاری از گونه از آن را شناسابی کرده  74خوار است که تاکنون ای حشر
(، با بال 20)حدود نده کوچک را با قد و بدن کشیدهشود. این پر مناطق یافت یم های باریک و سانتیمبر

، منقار کوتاه و پاهای سست و کوچک، بهنوک ی توان از دیگر پرندگان باز شناخت. برخی از آسابی یمتبر
گ آب  رنهابی بهتواند یک دست و یا دارای نشاندار دارند. پر و بال پرستوها یمهای شاخههای آن دمگونه

ی با جالی فلزی باشد  .و سب 
 یمپرجمعیت

 
ی است که در آسیا، اروپا، و آمریکای شمایل زندیک کند. ترین گونه پرستو، چلچله سینه خاکسبر

های نوبت اول جاست که وقت تخمگذارد. و جالب اینگونه پرستو گاه در یک فصل سه بار تخم یماین
مانند و در غذا دادن روند، بلکه در نزدییک آشیانه یمدوری نیم جوجه تبدیل شدند، پس از ترک النه جایبه
 .کنندپدر و مادرشان کمک یمهای نوبت دوم و سوم بهجوجهبه

د و بداند که چه عوامیل در جهتخواسته بهاز دیر باز تاکنون انسان یم ه مهاجرت پرندگان بب  ی ها یاب  آنانگبر
جنوب، مشهورند گایه از شمال به« پرندگان مهاجر»ز پرندگان که بههای زیادی ادر هرسال گروه .نقش دارد

کنند و ده ها کنند، و در این مهاجرت هزارها مایل راه را یط یمشمال مهاجرت یمو گایه هم از جنوب به
 .گذارندهزار ده، شهر و روستا را پشت رس یم

جرت سالیانه پرندگان نقش مهیم دارد. تردید عوامل طبیعت، دما، آب و هوا، رسما و گرما در این هب  
ی دیگر مهاجران هستند. ای به قاره دیگر کوچ یمساالنه از قاره« پرستوها» کنند، و دارای رکورد رسعت در بیر
پیمایند. یعپی بارسعت ساعپر حدود اند چهار هزار کیلومبر را در بیست و چهار ساعت یمطوری که نوشتهبه

. گفته پوستان که رسخای خاص دارد چنانعالقه« پرستو»شود که انسان بهیم صد و هفتاد کیلومبر
آویختند تا ای یمشاخه)در سنپر پیش از دوران مکاشفات کریستوف کلمب( کدو حلوابی را بهآمریکابی 

 .ای بسازند)مغز( کدو را بخورند و در میان آن، برای خود النهپرستوها درون
ی در مورد کوچ پرندگان نظرات م تعددی وجود دارد. تا پیش از ابراز نظریه جدید گمان بر این بود که رهب 

یولوزییک،  ی وی کوربولیس، تابش آفتاب، و ساعت فبر ، نبر ی پرندگان با تجربه و مسن، میدان مغناطییس زمیر
« اشنایدر»شنایس آلمابی میالدی دانشمند زیست 1906یاب  پرندگان موثرند. در سال در کوچ و جمعیت

کنند. پس از عرضه فرضیه یاب  یمحقیقت را حدس زد که پرندگان از روی حرکت خورشید جمعیت این
ی دانشمندی بود که درسپر فرضیه اشنایدر را بهاشنایدر، دکبر  های گوناگون، کمک آزمایش)کرامر( نخستیر

دقیق است که  قدرییاب  پرندگان از روی حرکت خورشید بهبرریس و ثابت کرد. وی دریافت که حس جهت
 .سنجندساعت خورشید را هم یمبهها حپر مقدار تغیبر وضع ساعتآن
 

 کارپرستوهای مصنویع و خراب
 

، بهادبیات سازمان های اطالعابر و یا واسطه اغواگری، عملیاتهابی که بهجاسوسههای امنیپر اطالعابر
در ابتدا از دل سازمان « پرستو»وان دهد. عنرا نسبت یم« پرستو»دهند عنوان شناسابی را انجام یم

ون آمد و میان سازمان MI6امنیپر موساد و -جاسویس  .های امنیپر دنیا متداول شدببر
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تغیبر نام داد. تربیت پرستو و « گنجشک رسخ»امنیپر روسیه به-اما عنوان پرستو در سازمان اطالعابر 
 KGB های جاسویس مهم دنیاست وندر سازما کارگزاری در سیستم امنیپر رقبای سیایس امری متداول 

صورت محدودی از این روش تربیت جاسوسه با عنوان سازمان اطالعات و امنیت شوروی سابق، به
 .کردبرداری یمبهره« های رسخگنجشک»
ی اسم بهبراساس رمابی به« گنجشک رسخ»  جیسون متیوز، مامور سابق سازمان جاسویس همیر

 
نویسندیک

ین کتاب(CIA) آمریکا های جاسویس را ها و نولساخته شده است. در جهان ادبیات جاسویس، همواره بهبر
وهای کارکشتهاند و جیسون بهها نوشتهجاسوس جزئیات کار خاطر تسلطش بهبه CIA عنوان ییک از نبر

)مقر های جاسویس، حپر برایش مراسم تقدیری در النگیلاش از زبان خاص دستگاهجاسویس و استفاده
ی قرار گرفت (CIAسازمان   .برایش برگزار شد و کتابش موردش تقدیر وتحسیر

هالیوودی است،  -ای که یک وهن اغراق شده آمریکابی ترین ابزار و سالح جاسویس دومینکا در مدرسهمهم
جه عنوان اسلحه است، برای زانو درآوردن طرف مقابل که زمینه را برای شکناستفاده از جاذبه جنیس به

ی گنجشک فراهم یم  .کندشدن و مورد تجاوز جنیس قرار گرفیر
تر از دهد و بیشهای اطالعابر ایالت متحده ارائه یمگر از دستگاهتصویری افسون« گنجشک رسخ»فیلم 
 پرورش پرستو دارند. ها عالقه عجیپ  بهباشند، آمریکابی « گنجشگ رسخ»ها عاشق تربیت که روسآن

ی دالنو روزولت» میالدی 1942در سال  ی آژانس «فرانکلیر ، رییس جمهور وقت ایاالت متحده، نخستیر
اتژیک را تاسیس کرد و برای (office of strategic services) جاسویس آمریکا یعپی دفبر خدمات اسبر
و فراخوان داد و زنان بسیاری برای به  .این فراخوان پاسخ مثبت دادندجذب نبر

ی سیا، با اینییک « ملیسا ماهل»گفته به وی کار 40که از روسای پیشیر  1991را در سال  CIA درصد از نبر
درصد از افشان عملیات زنان بودند و در دوران جنگ رسد، تعداد  17دادند، تنها میالدی زنان تشکیل یم

 .کنددرصد عبور یم 70آوری اطالعات در اروپا، از مرز کارکنان زن سیا شاخه جمع
، لیمور لیونات، ای سازمانمشهورترین پرستوه های امنیپر مثل گلدا مایر)مادر بزرگ پرستوها(، تزیپ  لیوبی

هستند. در میان تمام پرستوهای امنیپر که پرونده آنان  CIA های مشهور موساد یاوالری پلیم عمدتا خروخ  
 به

 
واسیلیونا »افشا شده به  توان از تمام موارد کشور روسیه دارند که یمافشا شده موارد بسیار کیم وابستیک

نفر دیگر در آمریکا دستگبر  9همراه به 2010معروف به آنا چپمن اشاره کرد که در سال « کوشچینکو
 .شدند

 در نایروب  مشغول به کار بود. پس از پدرش از دیپلمات
 

های مشهور روس بود که قبل از بازنشستیک
ی  والدیمبر »بوده و با تالش  KGB امات بلندمشخص شد که پدرش واسییل از مق« کوشچینکو»دستگبر

ی  روسیه بازگردانده شد و در بازگشت در شورای محافظان جوان روسیه منصوب شد. اما آزاد و به« پوتیر
ده بهروایت رویدادهای واسیلیونا و انتشار اخبار آن به « جیسون متیو»الهایم برای نویسنده صورت گسبر

 کوشچینکو او کتاب تبدیل شد و تنها با الهام از زند 
 

 .را نوشت« گنجشگ رسخ»یک
ی گنجشگفیلم برای پلید نشان دادن دستگاه امنیپر روسیه، برای دریافت اطالعات، به آمبر های روابط تحقبر

کیسر رضایت و بهرهمذکر و مونث در این آموزشگاه مخوف اشاره دارد و بخیسر از تاکید دراماتیک فیلم به
ی آموزش گنجشک که تماشاگر غرب  با ژست و پشتوانه ختصاص داده شده است. حال آنها اجنیس حیر

یکاری جنیس در نظام جاسویسفمینیسم به خدمابر روسیه که دومینکا را محارصه کرده چشم -مفهوم پرهبر
ها ها شگردهای مخوف و سخت خودشان در تربیت جاسوس و جاسوسهدوخته است. در واقع آمریکابی 

 اند. دادهها نسبت روسرا به
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 های حکومت ارسائیل و حکومت اسالیم در رابطه با جاسوسان خودرسیال
 

قسمپر با عنوان  8کرد حاال رسیایل ای ایران را ترور یمارسائیل که یک دهه پیش در تهران دانشمندان هسته
 تلویزیون ارسائیل پخش شده است.  11ساخته که قرار است از شبکه « تهران»

کند زمینه درباره حضور یک جاسوس ارسائییل در ایران است که تالش یم« تهران» مجموعه هشت قسمپر 
وگاه هسته وی هوابی ارسائیل را فراهم کند. بمباران نبر  ای تهران از سوی نبر

ی اثر با موضوع حضور جاسوسان ارسائییل در تهران و عملیات خرابکارانه آندر کم ها تر از یک سال، دومیر
با « تهران»ای و این بار رسیال با موضوع جاسویس هسته« اپراتور»ش از این فیلم پخش خواهد شد. پی

 کاری نظایم ساخته شده است. محوریت جاسویس و خراب
ی »کارگردان ارسائییل  رساغ بازیگران ایرابی « تهران»که متولد روسیه است، برای ساخت رسیال « دبی رسکیر

اند و سپس به خارج والدیپی ایرابی داشته یا در ایران متولد شدههای دورگه که حارصی در هالیوود، ارسائییل
که سابقه حضور « شائون توب»و « نوید نگهبان»که به جز اند، رفته است. با آناز کشور مهاجرت کرده

، چون در مجموعه زبان فیلم چهره مهیم در سینما نیستند. را دارند، سایر بازیگران فاریس« هوم لند»هابی
)موساد( ییک از حامیان اصیل تولید این رسیال است، اما شود رسویس جاسویس حکومت ارسائیلگفته یم

کت ی حال پای رسر ی به پروژه رسیال تهران باز شده است. های فیلمدر عیر  ساز آمریکابی نبر
 فعاالن جوا»گوید: یم« تهران»نامه موشه زوندر، نویسنده فیلم

 
ی بار رسیایل غرب  زندیک ن ضدنظام برای اولیر

ی آنهاشان و در خیاباندهد، در خانهدر تهران را نشان یم ها را ها. اضطراب و خطر و دوسپر و وفاداری بیر
 پرشور و هللاشان در مقاومت علیه حکومت آیتبینیم. شجاعتیم

 
ها را در کنار سبک زندیک

شان، مملو از سکس و مواد مخدر و راکهیجان ی  «بینیم. اند رول یمانگبر
ک آلمان و ارسائیل در فستیوال )«اپراتور»ای با نام ال گذشته فیلم سینمابی س ( ساخته مشبر مامور مخفی

 رونمابی شد؛ فیلیم که داستان آن بر اساس کتاب خاطرات یک جاسوس بازنشسته ارسائییل 
ی فیلم برلیر

خته شد و موضوع آن سا« یوال آدلر»کارگردابی که به« معلم انگلییس»ساخته شده است؛ کتاب  با نام 
ای ایران دست پیدا کند. کرد به اطالعات هستهحضور یک مامور مخفی ارسائییل در تهران بود که تالش یم
کت ای ارتباط عاطفی های مرتبط با فناوری هستهاین زن در عملیات جاسویس با مهندس ایرابی ییک از رسر

عنوان تهران و تمایز آشکار خت بلغارستان، بهکند. استفاده از لوکیشن شهر صوفیه در پایتبرقرار یم
اض هابی برداری بخش، فیلم«مامور مخفی »هابی شد. نکته مهم درباره فیلم جغرافیای دو شهر، باعث اعبر

از فیلم در تهران بود. گفته شد که کارگردان فیلم از طریق ارتباط موباییل با عوامیل در ایران، به صورت 
ن را کارگردابی کرده است. این مسئله باعث شد تا موضوع همکاری عوامل ایرابی با آنالین و از راه دور آ

فیلم متوسیط در ژانر پلییس و امنیپر است که « اپراتور»ها به بحپر امنیپر در ایران تبدیل شود. ارسائییل
ی افتخاری برای آن به ی نبر م در امریکای های فیلکنندههمراه نداشت، اگرچه پخشحضورش در جشنواره برلیر

 شمایل و اروپا رایت این فیلم را خریداری کردند تا در سطح وسییع اکران شد. 
 

و مستندهابی با محور جاسویس کم نیست و در تمام « گاندو»هابی مثل در ایران هم ساخت رسیال و فیلم
فعاالن سیایس و در  ها دارند اما آخر را در پروندهها دستای نمایش داده شد که آنها به گونهاین فیلم

ی و ترور محسن فضای مجازی در جریان انفجارهای فروردین وگاه اتیم نطبی ماه و سال گذشته در نبر
های ای ایران، از مسئوالن امنیپر خواستند که فیلم و رسیایل درباره موفقیتزاده دانشمند هستهفخری
 ها در ترور دانشمندان و تاسیسات ایران بسازند. ارسائییل
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تر شده معلوم نیست گوید در ده سال اخبر نفوذ موساد بیش یونیس وزیر اسبق اطالعات ایران وقپر یمعیل
 2010در سال « نتاستاکس»که حرف او معطوف به کدام نفوذ مهم موساد در ایران است اما ویروس 

بهشاید ییک از نقاط عطف عملیات موساد و ییک از مهم ای  به برنامه هستههای این سازمان امنیپر ترین رصی
رو کند و روند برنامه بهای ایران را با مشکل جدی رو ایران بود. این ویروس توانست در عمل برنامه هسته

 امنیپر »تعویق بیندازد و به قول محسن رضابی نشان از یک ای ایران را بههسته
 

 داشت. « آلودیک
که بخواهد به تهدیدهای نظایم حکومت بیش از آن های اخبر نشان داده که این کشور رفتار ارسائیل در سال

به را از طریق مسایل امنیپر و جاسویس دنبال یم سو کند؛ از یکاسالیم ایران واکنش نشان دهد پاسخ و رصی
ل یمتهدیدهای نظایم و منطقه کند و از سوی دیگر از طریق ای ایران در سوریه و عراق و منطقه را کنبر

وهابی که در داخل ا اندازد مقابله یر ان جذب کرده به تهدیدهابی که موجودیت ارسائیل را به خطر یمنبر
 کند. یم
 

هایشان تراشیده شده است، ها غالبا ریشها و رسیالهای جاسویس در فیلمهای منفی داستانشخصیت
هابی که در تلویزیون بهزنند و سیگار یمپوشند، کراوات یمهای روز یملباس

ی ر رسیم برای طو کشند، چبر
ا در رسیالشخصیت های جاسویس نشان های مثبت ممنوع است. بسته به باز بودن دست سازندگان، اکبر

وبات الکیل در دست شخصیت ی نیمدادن مشر ی  و جاسوسان هم شامل ممبر
 شود. های منفی

)البته حجابدادن زنان ب  توانند پا را فراتر از این بگذارند و از نشان برای مثال سازندگان رسیال گاندو هم یم
 که مانع پخش خییل از فیلمگیس( هم بهرهبا کاله

ر
حکومپر شدهمند شوند، اتفاق  است .های غبر

در نظر « منفی »های چه مقررات سازمان صدا و سیما برای شخصیتها تمام آندر رسیال گاندو جاسوس
وبات الکیل یمنیم گرفته است را دارند. جاسوسان در گاندو سیگاری هستند، عبادت خورند کنند، دائما مشر

اهنسو شخصیتکنند. در آنو از حاکمیت انتقاد یم های بلندند و های سفید و ریشهای مثبت مرد با پبر
 .هم چادری و مذهپ  هستند« خوب»زنان 
واقیع، اقدام به کسب اطالعات، قرار است به« جاسوس» صورت مخفیانه و نامحسوس با عناوین غبر
ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه کرده و ارسار نظایم، اقتصادی و سیایس را تسلیم کشور دیگری شهنق

شکل همان افرادی در کند. در نتیجه جاسوس قرار نیست در نگاه اول شناسابی شود. جاسوسان خود را به
شبیه فردی مثل کاترین طور مثال ها جاسویس کنند. در نتیجه جاسوس بهآورند که قرار است از آنیم

ی یمرس یمشکدم است که حجاب کامل به ی یمکند و رسبند یا حسیر  .رودبندد و به راهپیمابی اربعیر
ها هم ریش دارند، دهد، جاسوسچه تلویزیون روی آن مانور یمنچه از شواهد پیداست برخالف آ چنان

کنند. دو سال پیش در آستانه ماه فاع یمهای مذهپ  هستند و هم از رهب  حکومت اسالیم دهم اهل هیات
، رییس سازمان بسیج مداحان ایران گفت:  1388محرم و در شهریور  در ارسائیل مداحابی »یوسف ارجوبی

دو سال پیش « اند. ها این روزها در کشور دستگبر شدهای از آنشوند که عدهبرای تخریب عاشورا تربیت یم
هللا ری مبپی بر جاسویس سه مداح معروف منتشر شد. رضا هالیل، روحهای تلگرایم اخبااز آن در کانال

ی حدادیان. این سه مداح به « ارتباط َبا یک زن که کارمند سفارت فرانسه در تهران»دلیل بهمپی و محمدحسیر
ی اژه« جاسویس»به اتهام  ی که غالمحسیر گوی وقت قوه قضاییه، هم بدون ای، سخنبازداشت شدند. خب 
از جزییات پرونده اطالیع ندارم اما پرونده در دادرسای ویژه »آن را تایید کرده و گفته بود که ذکر نام 

 «روحانیت مطرح بوده و ییک از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده و شاید نفر دیگر هم آزاد شده است. 
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 حکومت 
 
 اسالیم ایران و ارسائیل در ایرانجنگ پنهان

 
ی انفجار در تاسیسات هسته»هم درباره در بهار امسال چند خب  م کارانه خنپر کردن اقدام خراب»و « ای نطبی

ی سازمان انرژی اتیم ایران اعالم کرد « ای ایرانعلیه برنامه هسته منتشر شد و فریدون عبایس رییس پیشیر
ی انجام شدهخراب 5سال اخبر  15در  ایران  هایهای حکومتاست. حاال مقامکاری بزرگ در تاسیسات نطبی

 گویند. ها از نفوذ موساد در ایران سخن یمو ارسائیل بیش از گذشته در رسانه
 ندارد. در گذشته اگر اتفاق یا حادثه« نفوذ»

 
داد ای در ایران رخ یماطالعابر و امنیپر ارسائیل در ایران تازیک

شد و ائیل نسبت داده یمها به ارس کرد، براساس حدس و گمانشد و اگر هم درز یمها کشیده نیمرسانهبه
 افتاده و ای عمل یم، به گونه«پوکرباز»ارسائییل مثل افراد  هایمقام

ر
کردند که انگار نه انگار اتفاق

ی را دریافت کپی و کمتوانسپر از نگاه و کالمنیم  کاریشد پشت خرابتر کیس متوجه یمشان تایید یا رد خب 
ی خب  را بههای و درز اطالعات از کجاست و مقام کردند یا برای شناسابی اصطالح الپوشابی یمامنیپر ایران نبر

ای های اخبر انتشار تصاویر هوابی انفجار در مراکز هستهکردند اما در سالای نیمباند نفوذ موضوع را رسانه
است کردهای ایران، امکان مخفی کردن اخبار را بسیار سخت  ایران و کشته شدن شماری از دانشمندان هسته

وهای امنیپر  نژاد، رییس جمهور سابق ایران، ترجیح قول محمود احمدیبرای جمع کردن موضوع، به و نبر
 کنند و به زندان محکوم یا اعدام کنند یا گفته شود که آنای ب  دادند عده

ی
ها را گناه را مسبب حادثه معرق

 و پرونده را ببندند. « کشتیم یا از کشور خارج شدند»
ی سازمان اطالعات و عملیات ویژه   1400هم خرداد یازد « قلب»خب  از نفوذ تا « موساد»که رییس پیشیر

 ها بود. ایران را داد، شاید کیس را متعجب نکرد. اما تاییدی برای حدس و گمان
وهای امنیپر ارساییل است. سوابق تاریجی حضور موساد در  ایران ییک از آشناترین کشورهای جهان برای نبر

ترین های اطالعابر آمریکا، شوروی و بریتانیا، فعالها در کنار سازمانگردد. آنشمیس بریم 30ران به دهه ای
ک در خاورمیانه و شاخ آفریقا، نهادهای امنیپر دو کشور را  شبکه اطالعابر در ایران را داشتند. مسایل مشبر

بود که انگار فقط ب ایران چنان نزدیک شدهتر نزدیک کرد و روابط ساواک و موساد در پیش انقال هم بیشبه
 «رسی از هم جدا داشتند. »
 

 رابطه ارسائیل با حکومت شاه و حکومت اسالیم
کرد بلکه درباره مخالفان موساد نه تنها اطالعات مربوط به کشورهای عرب  و منطقه را با ایران مبادله یم

ی ساواک را تغذیه یم مهیم در آموزش و ارتقای دانش امنیپر  کرد و سهمحکومت محمدرضا پهلوی نبر
وهای ساواک داشت.   نبر

سوی دو کشور، تبدیل به تعارض منافع شد و دشمن مردم ایران، روابط امنیپر هم 1357بعد از انقالب 
« یویس کوهن»یکدیگر شدند اما این دشمپی باعث نشد که دایره نفوذ ارسائیل محدود شود. ماه گذشته 

« توانمخواهم و نیمنیم»اش گفت وهای امنیپر ارساییل در مراسم خداحافیطی رئیس سابق موساد نبر 
وقفه آوری ب  ما برای جمع»گوید که جزییات کارهابی که برای مقابله با ایران انجام داده بگوید اما یم

ی اعتماد به نفس و غرورشان عمل کردیماطالعات ها قیتو موف« )از ایران( و برمال کردن رازهایشان و شکسیر
ی محسن فخری« شکوهمند»ای در بدست آوردن اسناد هسته زاده دانشمند دانست و از برنامه کشیر

 ای ایران گفت. هسته
وهای امنیپر ارسائیل در ایران گذاشت و نظر یمبه  را باید به حساب آشنابی و سابقه نبر

ی موفقیپر رسد چنیر
یلیوبی است؛ به عباربر نه تنها استفاده از نفوذ از سوی دیگر امکان نفوذ موساد در یک جمعیت هشتاد م
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یس به منابع و افراد اطالعابر و امنیپر در ایران بلکه هم ی شاید استفاده از احتمایل مستقیم و یا دسبر چنیر
 این جمعیت برای اخذ اطالعات مورد نیاز. 

وهای امنیپر ایران در حال رصد کردنبه قول محمود احمدی   نژاد، در حایل که نبر
 

و رسک کشیدن به زندیک
ی کردند و بردند.  96ای ایران را در سال فعاالن سیایس در داخل بودند اسناد هسته  سوار ماشیر

ی ایران دو روز پس از افشاگری ی سازمان موساد گفت رییس جمهوری پیشیر های یویس کوهن، رییس پیشیر
ی    ح کند. در هاین باند فاسد امنیپر باید نقش خودش را در ترور دانشمندان هست» ی تشر ای و انفجارهای نطبی

، اسناد بسیار مهیم رسقت کردند، این ها شوخی نیست، این اسناد امنیت تورقوزآباد و در سازمان فضابی
 «ها آمدند و بردند. کشور است، این

باالترین »وگوبی ویدیوبی از نفوذ ارسائیل در وزارت اطالعات خب  داد و گفت: نژاد در این گفتاحمدی
 «مسئول مقابله با جاسوسان ارسائیل در وزارت اطالعات، خودش جاسوس ارسائیل بود. 

سال اخبر نفوذ موساد  10وگو با سایت جماران گفته است در عیل یونیس، مقام سابق امنیپر ایران در گفت
ها که آنمتاسفانه سازمان های امنیپر و اطالعابر به جای این»های مختلف کشور افزایش یافته و در بخش

 «اند. را شناسابی کنند به جان خودی ها افتاده
گرد انفجار در مقر حزب جمهوری اسالیم یونیس دستیار روحابی رییس جمهور وفت ایران به مناسبت سال

که یک متفاوت بود برای این 60نفوذ در دهه »به سایت جماران گفته است که  1360تبر سال  7در 
کردند و نفوذ در همدیگر عادی بود. یک جنگ داخیل صورت گرفت و نفوذ آسان خانواده با هم مبارزه یم

ه شد. ویل از سال مبارزه و کشور از همه نفوذهای گروه 20یا  15، 10بود ویل حدود  ی های تروریسپر پاکبر
 «های اطالعابر و مخصوصا ارسائیل غفلت شد. نفوذ رسویس

ر ایران، عیل یونیس که از مقام های امنیپر این کشور است در تازه ترین اظهار نظر درباره وضعیت جاری د
 نفوذهابی وجود نداشت و آن»گفته است: 

ی گفتند کار ارسائیل است چه که یمدر زمان ما و قبل از ما چنیر
، موازی کاری که در وزارت اطالعات ثابت شد که نبود ویل بعد از ما به دلیل رقابت رسویس های اطالعابر

های جدیدی که در مقابل وزارت اطالعات ایجاد شدند، وزارت اطالعات را تضعیف مانرخ داد و ساز 
 «کردند. 
های جدید و موازی وزارت اطالعات به سازمان»گفته است که    2021ژوئن  29 - 1400تبر  8یونیس 
ل و مبارزه با خودیجای این های ویسها شدند، میدان برای نفوذ رس که با نفوذ مبارزه کنند مشغول کنبر

 که رخ بدهد نگران باشیم. 
ر
 «جاسویس دنیا باز شد و امروز ما حق داریم برای همه جا و هر اتفاق

در حال حارصی سازمان های اطالعابر مختلفی در ایران فعالیت دارند اما عمده ترین آن سازمان اطالعات 
نتقدان و فعاالن سیایس و سازی علیه مسپاه پاسداران انقالب اسالیم است که فعالیت آن در پرونده

گبر بوده اجتمایع و حپر متخصصان محیط زیسپر در دو دهه اخبر در رقابت با وزارت اطالعات چشم
 است. 

های های رسویسکاری و رقابت را پایان داد و اولویتباید موازی»دستیار رییس جمهور ایران توصیه کرده که 
ض هستند زیرا اآلن برای داخیل ما مشخص شود که مبارزه با نفوذ باشد  نه عنارص داخیل که منتقد و معبر

ل و مواظبت عنارص داخیل است و نفوذ دشمن نیست.   «خییل از سازمان های اطالعابر ما کنبر
ی اطالعات جمهوری اسالیم افزوده است:  اگر افراد متملق، چاپلوس و افرایط را تعطیل کنیم »وزیر پیشیر

 «شود. ه یمدروازه ورود نفوذی ها راحت بست
ها درباره حضور جاسوسان ترین اتهامعنوان دستیار حسن روحابی در حایل بود که بیشهشدار یونیس به

ی دولت بود. رسانه ی یا های اصولارسائییل و سایر کشورها در ایران متوجه همیر گرا بارها خب  از دستگبر
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اند و از ای ایران دادهکننده هستهاکرهخصوص تیم مذهای ارشد ایران، بهوجود جاسوس در نزدیکان مقام
 کنند. یاد یم« پروژه نفوذ»عنوان آن به

وگوبی با در گفت 96جواد کرییم قدویس، نماینده مشهد در مجلس و از مخالفان دولت در خردادماه 
ن نفوذ تریمسئله نفوذ در خییل از دولت ها مطرح بوده اما در دولت یازدهم شاهد بیش»گوید: افکارنیوز یم

ی بار این اتهاماین نماینده اصول« هستیم ی برای چندمیر ها را بیان گرای مجلس در اردیبهست ماه امسال نبر
کند. وزیر اطالعات کند و حپر ییک از نزدیکان خانواده حسن روحابی را متهم به جاسویس برای بریتانیا یمیم

ی  97ایران در شهریورماه سال  دهد اما درباره هویت یم« س در نهادهای دولپر ها جاسو ده»خب  از دستگبر
ی و ارتباط آن  دهد. ها با کشورهای خارخ  توضیج نیمافراد دستگبر شده و زمان دستگبر

نژاد ده روز پیش، حسن ای هم کشیده شد. محمود احمدیهللا خامنهزبی حپر به برادر همش آیتاین اتهام
، از سمتش «نشت این خب  »پس از به ارسائیل را داشته اما  خجسته باقرزاده را متهم کرد که قصد سفر 

کت ارسائییل در عنوان رییس رادیو عزل شد. احمدیبه نژاد گفته بود خجسته برای دو هفته مهمان یک رسر
غایم رییس وقت صدا و سیما این اتهام است. خجسته به این اتهام پاسخ نداده اما عزت هند بوده هللا رصی
 را رد کرد. 

ها برای مهار رقبای سیایس است که هر کنشگر شود ییک از راهام جاسویس که این روزها زیاد شنیده یماته
 و غبر سیایس را برد یا از صحنه سیایس خارج یمسیایس را به الیه دفایع فرو یم

کند یا شماری از افراد مدبی
 نگاران بهکند و کسابی مثل فعاالن محیط زیست و روزنامهقربابی یم

ی
عنوان جاسوس آمریکا و ارساییل معرق

 شوند. یم
یس به اطالعات»چه روشن است آن ی خودش خصوص طبقهمهم و به« دسبر بندی شده خریدار و مشبر

رسد را دارد و ممکن است شخص فروشنده هم نداند که اطالعاتش به دست چه کیس یا چه کشوری یم
ایط اقتصادی، نارضایپر و اختالفات سیایس  در سطح کشوری و گرویه، نگرابی از آینده شغیل، اما رسر

 و فروش آن به سایر افراد و کشورها دارد. « درز اطالعات»عدالپر سهم زیادی در تبعیض و ب  
 

 ایران در ارسائیل اتیم حکومت اسالیم اسناد 
 

وهای امنیپر این کشور در  ی نتانیاهو نخست وزیر سابق ارسائیل ادعا کرده بود که نبر های اخبر سالبنیامیر
طور کامل از این کشور موفق شده بایگابی اسناد اتیم جمهوری اسالیم ایران یط یک عملیات چند ساعته به

های حکومت اسالیم ایران پیش از این از تایید رسقت کامل اسناد اتیم خارج و به ارسائیل منتقل کنند. مقام
صلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران کردند اما محسن رضابی دببر مجمع تشخیص مخودداری یم

 انجام این عملیات را تایید کرده است. به
 

 تازیک
ی نتانیاهو، نخست اعالم کرد که ماموران ارسائییل یط عملیابر  1397وزیر وقت ارسائیل، در سال بنیامیر

هزار صفحه  55»که شامل اند. او گفت، این اسناد  ای ایران را از این کشور خارج کردهانبویه از اسناد هسته
ای ایران است در یک های هستهدرباره برنامه و فعالیت« دییس 183هزار فایل دیجیتال در قالب  55و 

 .شوبی در تورقوزآباد در حومه تهران مخفی شده بودقایل
وکه در حومه شهر  2018رسقت اسناد هسته ای ایران در سال نتانیاهو با اشاره به تهران از یک انبار مبر

ای این کشور در عرصه های هستهای ایران، حفظ قابلیتبا این عملیات ما برنامه نظایم هسته»گفت: 
 «ها و دروغ های ایران را برای همه جهان برمال کردیم. نظایم و سایر تقلب
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ی ضمن تقدیر از اقدامات کوهن در  زمابی » سال گذشته در مواجهه با ایران گفت:  5در این مراسم نتانیاهو نبر
ترین مسئولیت او او گفته که مهمریاست سازمان موساد را بر عهده گرفت به 2016که کوهن در سال 

را ییک از شکوهمندترین  2018متوقف کردن ایران است. نتانیاهو رسقت اسناد هسته ای ایران در سال 
 هایش توصیف کرد. دستاوردهای موساد در طول دوران فعالیت

تواند جزییات تمام اقدامات ارسائیل برای مقابله با حکومت ایران که ارسائیل ه گفت او نیمنتانیاهو در ادام
 کند، اشاره کند. را تهدید به نابودی یم

ی چندی پیش اعالم کرد: در رسقت اسناد هسته  ای از انباری در تورقوزآباد یویس کوهن، رییس سابق موساد نبر
ای تیم موساد نبودند حضور داشتند. هنگام رسقت اسناد هسته مامور موساد، که هیچ کدام ارسائییل 20

ها گاو صندوق را باز کرد. باز کردن هر یک از گاوصندوق  32آژیرها را از کار انداخت و در انبار را باز کرد و 
 .کشیدای طول یمچند دقیقه

ی چند مقام کشور از نفوذ موساد در الیه یپر کشور سخن گفته بودند؛ های اطالعابر و امنپیش از یونیس نبر
وگو جاری در گفت 1400فروردین  25محسن رضابی دببر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه 

گزاری، حمله خراب ی را کارانه بهبا یک خب  کشور »دانست و گفت: « رخدادی حیثیپر »تاسیسات اتیم نطبی
 امنیپر پیدا کرده است و نمونه آنبه

 
ده یک آلودیک این است که کمبر از یک سال، سه رویداد  طور گسبر

 «امنیپر اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور. 
ای ما رسقت شده است و قبل قبل از این، از اسناد به کیل رسی هسته»رضابی در ادامه آن مصاحبه افزود: 

 ا
 

« ایم. منیپر پیدا کردهاز آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهابی انجام دادند. پس معلوم است آلودیک
ی بار بود که یک مقام رسیم کشور پس از سه سال رسقت اسناد هسته ای توسط عنارص این برای نخستیر

 کرد. ارسائیل را تایید یم
ی کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه نژاد، رییسمحمود احمدی جمهوری پیشیر

هابی از نفوذ موساد منتشر شد، روایت 1400خرداد سال  22فرد که روز شنبه ویدیوبی با محمدرضا تقوی
ای مجبور بودند واکنش نشان دهند. مثل در ماجرای ترور دانشمندان هسته»در کشور را بازگو کرد و گفت: 

ای ترور شده و ماجرای رسقت اسناد سازمان فضابی از تورقوزآباد نبود که پنهان کنند. یک دانشمند هسته
ها برای اینکه دادند. اینالعمیل نشان یم)باند و شبکه نفوذی( باید یک عکسها د و اینمردم همه فهمیدن

ی باالتر متوجه نشوند که یک خط نفوذی  خط نفوذ در ایران را پنهان بکنند، یعپی مردم نفهمند و مسئولیر
. این باند نفوذی از زندانیان خواستدارد این کار را یم که ترور دانشمندان   کند، رفتند رساغ چند زندابی

 «.ای را بپذیرید تا در ازای آن آزاد شوندهسته
نژاد در آن مصاحبه خود بار دیگر ماجرای جاسوس بودن مسئول مقابله با موساد را پیش کشید و احمدی

ل جاسوسان ارسائیل در ایران است خودش جاسوس  گفت: چگونه است که باالترین فردی که مسئول کنبر
 دربیاید؟ ارسائیل از کار 
تر در مصاحبه با برنامه تقاطع سخنابی علیه وزیر اطالعاتش یعپی حیدر های نهم و دهم پیشرییس دولت

مصلج ییک از مواردی که به کار ایشان ایراد گرفتم،  در مسئله آقای»مصلج مطرح کرده بود و گفته بود: 
خاطر جاسویس برای ارسائیل محاکمه دها بهکرد و بعدر مورد معاوبی بود که در حوزه ارسائیل فعالیت یم

 «.شد
امون نفوذ موساد در ایران گفته بود: نژاد در مصاحبهاحمدی شود تنها یک نفر در وزارت مگر یم»هایش پبر

، عملیات های فراوان اطالعات مسئولیت ارتباط و نفوذ ارسائیل در ایران باشد وبه تنهابی و بدون پشتیبابی
 «داده باشد؟ در ایران را انجام
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را وارد ادبیات خصمانه هوادارانش کرده، « نفوذ»ای رهب  حکومت اسالیم هم چندی است کلید واژه خامنه
های در باب امنیت داخیل هم دستگاه»در آبان ماه سال گذشته در باب نفود و امنیت هشدار داد و گفت: 

های مختلف و اعمال ن در دستگاهامنیپر ما باید مواظب نفوذ باشند؛ عمده نفوذ است؛ نفوذ دشم
 «هایشان؛ مشکل عمده این است. باید مراقب باشند که این مشکل را درست کنند. وسوسه

 
ایران بردند و نهایت به اتهام عراق و از عراق بهای، که از فرانسه بهنگار و فعال رسانههللا زم، روزنامهروح

افات  ی ویدئوی اعبر ی رستیم را ییک از منابع اطالعابر تلویزیوبی محاربه اعدام شد، در اولیر اش محمدحسیر
وهای نظایم ایرابی  ی رستیم از نبر  کرد. بنابر گزارش رسیم جمهوری اسالیم، محمدحسیر

ی
خود در ایران معرق

وع بهدرگبر در سوریه بوده و در آن مدیر سایت عماریون  جاسویس برای ارسائیل کرده است. رستیمجا رسر
 .داشتند« اللیهحزب»گراییسر   بود که مطالب آن

ی از شاخص ها افتاد. های جاسوس بودنش بر رس زبانترین فرماندهابی بود که از همان زمان زمزمهعیل نصبر
ی، فرمانده حفاظت انصار سپاه پاسداران بود که  هابی از کار برکنار شد و خب   1398فروردین ماه  30نصبر

 او به ییک
 

 از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شد. هر چند این خب  توسط از فرار و درخواست پناهندیک
ی منتشر نشد و رسدار سابق پس  ی از او نبر فرماندهان دیگر سپاه تکذیب شد اما از آن زمان تاکنون دیگر خب 

 .از برکناری یا عزل دیگر در هیچ مراسیم رسیم دیده نشد
دی سپاه هم از دیگر ربییع، فرمانده بازریس سپاه پاسداران و محم مصطفی  ی راهب  ، معاون پیشیر د توالبی

ی منتشر شد  اما  1398شان مخابره و تکذیب شد. در اردیبهشت سال کسابی بودند که اخبار جاسویس خب 
دی سپاه در حایل که قصد خروج از تهران را داشت، مبپی بر این که محمد توالبی معاون سابق امور راهب 

 .و با همکاری وزارت اطالعات دستگبر شدتوسط سازمان اطالعات سپاه 
عیل مطهری نایب رییس وقت مجلس،  ،1398های فراوان در مهر ماه سال در نهایت بعد از تایید و تکذیب

ی چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارشدر مصاحبه ها از دستگبر
 .د کرداتهام فساد مایل و امنیپر را تایی

 

 تقدیر نتانیاهو از دو پرستوی نفوذی ارسائیل در ایران
 

ماه  ی نتانیاهو، در تبر نخست وزیر وقت ارسائیل گفته است که چهار مرد و دو زن در ماجرای  1398بنیامیر
 .اندارسائیل نقش داشتهای حکومت اسالیم ایران و انتقال آن از تهران بهرسقت اسناد هسته
 نه تنها برای دستگاه ربودن این اسناد که

 
های حدود سه سال پیش صورت گرفته است، باعث رسوابی بزریک

،  بلکه کل حکومت اسالیم ایران شد. به رسد هنوز برخی ابعاد این عملیات جاسویس نظر یماطالعابر و امنیپر
 .از سوی مقامات ارسائیل بیان شده است

یل خروج دونالد ترامپ از برجام بوده و باعث شده نتانیاهو گفته است که این عملیات جاسویس عامل اص
 .تا رییس جمهور آمریکا برای تشدید فشارها علیه ایران توجیه شود

کند اما نکته مهم در این پرونده، حضور دو زن در میان عوامل اجرابی عملیابر است که نتانیاهو ادعا یم
 د و در این عملیات چه نقیسر داشتند؟پرسند، این دو زن چه کسابی هستنانجام شده است. برخی یم

ی خارجه ارسائیل از جمله  ، وزیر پیشیر
پیش از این درباره نقش پرستوها در موساد نکابر مطرح شده بود. لیوبی

این گوبی با تایم بهو پرستوهای مطرخ است که با چندین رهب  عرب ارتباط داشته است و خود در گفت
 .ادعاها پرداخته است
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اند، در نقش ای ایران دست داشتهکه دو زبی که در پرونده رسقت اسناد هستهبی درباره اینهاحاال بحث
ی های اشغایل برگشتههمان پرستوها عمل کرده و حاال به  .اند، مطرح شده استرسزمیر

 

 زادهترور عجیب و غریب محسن فخری
 

ق تهران ترور شد. کی  80آبشد در حدود  در جاده 1399آذر  7زاده روز جمعه محسن فخری ی رسر  لومبر
زاده، نامه جویش کرونیکل در بریتانیا به نقل از منابع اطالعابر ناشناس از نحوه ترور محسن فخریهفته

 ای ایران، های اصیل و پشت پرده برنامه هستهرییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از چهره
بار بسیاگزارش داد که، فخری فته و به وزن حداقل یک تن کشته شد که قطعات زاده توسط یک تبر ر پیشر

)موساد( به داخل ایران قاچاق و سپس مونتاژ شده آن در ظرف هشت ماه توسط سازمان اطالعابر ارسائیل
 بود. 

ایرابی و ارسائییل بوده است و این مقام ارشد  20این منابع مدیع شده است که تیم ترور متشکل از حداقل 
 جمهوری اسالیم را هشت ماه زیر نظر داشتند. ای برنامه هسته
ق   80آبشد در حدود  در جاده 202نوامب   27-1399آذر  7زاده، روز جمعه محسن فخری ی رسر کیلومبر

همراه همشش و با یک خودروی های ایران گزارش کرد او هنگایم که بهطور که رسانهتهران ترور شد. آن
 ( در حرکت بود هدف قرار گرفت. )تابعه دماوندشخض در شهر آبشد 

 آغاز شد.  2020اه مارس جویش کرونیکل به نقل از منابع خود نوشته است که تدارکات عملیات ترور از م
اعضای »محمود علوی، وزیر اطالعات وقت حکومت اسالیم ایران، گفته که عامل تدارک این ترور از 

وهای مسلح ی دلیل وزارت اطالعبوده است به« نبر ات با وجود هشدار قبیل درباره برنامه ترور، اجازه همیر
 کار امنیپر در حوزه این نهاد نظایم را نداشته است. 

های ارشد را بر عهده سپاه حفاظت انصارالمهدی سپاه پاسداران انقالب اسالیم که وظیفه حفاظت از مقام
 دارد هنوز درباره جزییات این حمله توضیح روشپی نداده است. 

ی حرکات یکل گفته است که عوامل موساد یک برنامه دقیقه بهجویش کرون دقیقه برای زیر نظر گرفیر
ها به مدت هشت ماه، با آن مرد نفس کشیدند، با او بیدار شدند، با آن»زاده را تهیه و اجرا کردند. فخری

 «او خوابیدند، با او سفر کردند. 
یه افزود تیم موساد یم ها از تهران به ویالی خود در خارج اده جمعهز دانست که محسن فخریاین نشر

دانستند از دانستند و دقیقا یمها مسبر روزانه، رسعت و زمان حرکت خودروی را یمآن»رود. پایتخت یم
ون آمدن استفاده یم  «کنند. کدام درها برای ببر

ی شده عبور کرد آن ها دکمه را فشار دادند و بنا بر این گزارش در روز واقعه وقپر خودروی او از نقطه تعییر
 25)اینچ 10زاده برخورد کرد، در حایل که همشش که گلوله از رو در رو به فخری  13»مسلسل شلیک کرد. 

( دور نشسته بود، هیچ آسیپ  ندید. 
 «سانتیمبر

ی فرماندیه سپاه پاسداران انقالب اسالیم، در آذر گذشته روایپر مشابه را مطر  ح دریادار عیل فدوی، جانشیر
بار روی خودروی نیسان به صورت کرده بود با این تفاوت که به گفته او ضارب  در محل نبوده و تبر

ل یمماهواره»  «شد. ای و آنالین کنبر
بار با »زاده بودند اما عنوان تیم حفاظپر همراه محسن فخرینفر به 11گفته فدوی در زمان حمله به تبر

فته روی چهره شهید فخری ی پیشر این فرمانده « اده زوم بود و از هوش مصنویع کمک گرفته بودند. ز دوربیر
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گلوله از مسلسل روی نیسان شلیک شده و تنها فرد دیگری که تبر خورده   13ارشد سپاه گفته است که 
 گلوله خورده است.   4زاده بوده که خود را سب  او کرده و رستیم حفاظت فخری

زاده آسیپ  یک محافظان فخریل گفته که در آن واقعه به هیچنامه جویش کرونیکست که هفتهاین در حایل
ی بود زیرا حاوی  وارد نیامد. بنا بر این گزارش، سالح یاد شده بر یک وانت نیسان نصب شده و بسیار سنگیر

 نماند. 
ر
ی بود که منفجر شد تا پس از ترور، اثری از سالح باق  یک بمب نبر

تنهابی و بدون دخالت آمریکا انجام داده است هرچند دولت ت را بهافزاید ارسائیل این عملیااین گزارش یم
 به دولت دونالد ترامپ دادند. « رسنخ کوچیک»آمریکا قبل از حمله 
یف، سخن اهمیت ارزیاب  زاده را از نظر امنیپر کمتر ترور محسن فخریگوی سپاه پاسداران، پیشرمضان رسر

دار تواند امنیت ما را خدشهای نیمابان آن هم با دستگاه ماهوارهترور یک دانشمند در خی»کرده و گفته بود: 
فته با هدا»او مدیع شده بود که در این حمله « کند.  ونییک پیشر استفاده شده « اییت ماهوارهاز ابزار الکبر
 است. 

یفیوژهای نسل جدید تاسیسات  1399تبر  21در نیمه شب  در ساختمان اصیل ساخت و مونتاژ سانبر
ی انفجاری روی داد، از همان ابتدا بحث حمله هوابی یا پهپادی هسته ای شهید احمدی روشن در نطبی

ی سخن یم گفتند، ویل حکومت ارسائیل مطرح بود، بعضی مقامات از اصابت موشک کروز یا حمالت سایب 
ری صنعپر کاتر و تصاویر محل انفجار این سناریوها منتفی شد و احتمال خرابهای بیشظاهرا در برریس

درسپر توضیح یک از مقامات مسئول حکومت اسالیم در این باره بهکه هیچتر قوت گرفت. با اینبیش
ی امنیپر و های بیشبرریسرسابی را بهدادند و اطالعنیم تر موکول کردند ویل سفر تعدادی از مسئولیر

  نمایندگان مجلس به محل حادثه در چند روز بعد از این اتفاق و جلسات
 

شورای عایل امنیت میل از بزریک
کاری که بعد از چندین ماه بعضی مقامات سازمان انرژی اتیم از خرابابعاد این موضوع نشان داشت تا این

 صنعپر سخن گفتند. 
ی یمکاری در سایت هستهبا اتکا به گفته کارشناسان در خصوص خراب توان گفت که سازمان موساد ای نطبی

یفیوژها اقدام به با شناسابی محل خرید  های مونتاژ سانبر ی همراه صورت پودر بهجاسازی مواد منفجره بهمبر
یم ی ات محیط انفجار یممنبر ی شود اقدام کرده است. )آر دی ایکس( که باعث ایجاد حرارت باال و ذوب تجهبر

فته است در سال  یفیوژهای پیشر و تا قبل  ساخته شده بود  1292محل انفجار که کارگاه اصیل مونتاژ سانبر
ی بار مورد بازریس و بازدید قرار گرفته بود. هم 7از انفجار توسط بازرسان آژانس انرژی اتیم بیش از  چنیر

ی اطالعات دقیفر که از طریق بازرسان به دست  شیوه انفجار و مواد به کار رفته در این عملیات با داشیر
که اینریزی کرده بودند. با توجه بهات برنامهسال برای این عملی 2دهد که بیش از آورده بودند، نشان یم

ی این کارگاه حدودا یک سال و نیم قبل از انفجار صورت گرفته بود احتمال نفوذ در میان بعضی از  تجهبر
 عوامل داخیل وجود دارد. 

گزاری فارس نوشت:  ماه خب  وگاه»هفدهم تبر های مهم برق در کشور که وظیفه سه تن از پرسنل ییک از نبر
های ضد انقالب توسط نهادهای جرم همکاری با گروهکرسابی به شهرهای بزرگ را داشتند بهلید و برقتو 

 شناسابی و دستگبر شدند. این افراد در راستای تخریب و از کار 
وگاه برق و ایجاد نظاربر ی بخیسر از نبر انداخیر
 .ن خب  بعدا تکذیب شدالبته ای« های مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ فعالیت داشتند. قطیع

ی خود با اهایل رسانه درباره حمله پهپادی در کرج گفت:  ماه، عیل ربییع، در نشست خب  اصل »پانزدهم تبر
ابر نشده است. آسیب کاری منجر به آسیب قابلکنم و این خرابکاری را تایید یمخراب ی  و تجهبر

توجه انسابی
ر حال تعویض آن هستند. بار اول نیست که متوقف کردن ها وارد شده که دسقف ییک از سولهمختضی به

د. شود صورت یموگوها منتفع یمهای ایران از سوی تنها کشوری که از قطع گفتتالش  «گبر
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ی در های تاسیسات هسته، انفجار در ییک از سالن97ای تورقوزآباد در سال رسقت آرشیو هسته  12ای نطبی
ی در فروردین تاسیسات غپی  ، حادثه در شبکه برق99آذر  7زاده در ، ترور محسن فخری99تبر  سازی نطبی

به و نفوذ امنیپر به1400 ای ایران است که صنایع هسته، و حاال این خرابکاری پهپادی، جدیدترین رصی
وهای امنیپر کنندهتوسط مقامات رسیم تایید شده. آمار بسیار بد و نگران ای یط سه سال اخبر برای نبر

ها کند. اینسوزان ایران را هم نگران یماندرکاران امنیت کشور بلکه مردم و دله نه تنها همه دستکشور ک
ای ایران های مشهور برنامه هسته، ترور چهره88را بگذارید کنار افشای تاسیسات زیرزمیپی فردو در سال 

ی سال ی 90 تا  85های بیر  … و 89در سال « نتاستاکس»، حمله سایب 
یه  10در بریتانیا مدیع شد که موساد، سازمان جاسویس ارسائیل، با استخدام « جوئیش کرانیکل» نشر

های اتیم ایران را اجرابی کاری در سایتتر از دو سال، سه طرح خرابای ایران توانست در کمدانشمند هسته
 .کند

یه  ن عملیات، شامل دو انفجار خود نوشت که ای 99آذر  11شنبه در شماره روز پنج« جوئیش کرانیکل»نشر
، با  ی  .دانشمندان ایرابی داخل کشور انجام شده است« همکاری»در سایت نطبی

یه یم ها اند، هیچ اطالیع نداشتند. آنکه اهداف موساد را عمیل کردهگوید: افراد یاد شده از ایناین نشر
 .کنندسالیم فعالیت یمهای سیایس مخالف جمهوری اتصور کرده بودند که در راستای اهداف گروه

 .هستند« اکنون در مکان امن»جوئیش کرانیکل افزوده که این افراد 
یه یم ماه سه عملیات متفاوت را طراخ و اجرابی کرد که در خود ارسائیل  18افزاید موساد ظرف این نشر

 ، ی وی فپی »نبر  .در این عملیات سهیم بودند« هزاران کارشناس و نبر
ی از مواد انفجاری که یک 12در عملیات  ادعای این گزارش،به سال پیش از آن در سایت تبر پارسال در نطبی

 .مخفی شده بود، استفاده شده است
ی در بهار امسال آسیب جدی به هابی را که بعد از این تاسیسات وارد کرد و بازسازیانفجار دوباره سایت نطبی

 .کرد  اثر کاری تبر پارسال در آن صورت گرفته بود، ب  خراب
ی به شیوه« تسا»این گزارش مدیع است که انفجار سایت  ای مشابه انجام گرفت و به آن آسیب در کرج نبر

 .جدی وارد کرد
ی بار نامه به منبع ادعاهای مطرحاین هفته شده در گزارش اخبر خود اشاره نکرده است؛ اگرچه این نخستیر

یه یهودیان بریتانیا اقدام بنیست که قدییم در ارتباط با ایران « ارسار موساد»ه انتشار بخیسر از ترین نشر
 .کندیم

، مقامدر سال هابی در ارسائیل، یا مقام« توانابی »رخ کشیدن هابی در خود موساد ظاهرا با هدف بههای اخبر
ر های مختلف را برای انتشاهای منتسب به ارسائیل بودند، جزئیابر از عملیاتآمریکا یا غرب که نگران اقدام

 .گذاشتندتایمز یمهابی مانند نیویورکدر اختیار روزنامه
من، سیاست یویس کوهن، « های عامدانهدرز دادن»مدار ارسائییل، گفته بود که منبع اصیل این آویگدور لیب 
 .رییس وقت موساد است

ی در گفتکوهن بعد از کناره ی از این مقام نبر یابر از رسقت اسناد تلویزیون ارسائیل، جزئ 12وگو با شبکه گبر
 .ای نشده بودزاده را برمال کرد که تا پیش از آن رسانهاتیم ایران و یا ترور محسن فخری

ی ادامه خواهد یافت. اند که اقدامهای ارسائییل به رصاحت گفتهمقام ها علیه برنامه اتیم ایران در آینده نبر
 .اندایران خواندهکشورشان علیه « طرح ج»ها را بخیسر از ها این اقدامآن
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مستقیم میان  اییط منتشر شده است که مذاکرات غبر از سوی دیگر، گزارش اخبر جوئیش کرانیکل در رسر
 ایران و طرفایران و آمریکا بر رس احیای برجام، در جریان است و هیات

 
 های نمایندیک

ر
مانده در های باق

 .اندرس گرفتهبرجام، از هشتم آذر دور جدید مذاکرات خود را در وین از 
ی روز از مذاکرات وین، قدرت ها را فراخواند که ارسائیل که شدیدا مخالف احیای برجام است، در چهارمیر

ی گفت تاکتیک »وزیر ارسائیل، ایران با وگوها را ترک کنند، چرا که به گفته نفتایل بنت، نخسترسیعا مبر
 «ای روی آورده است. مذاکرات، به اخاذی هسته

نامه، این احتمال مطرح است که انتشار این تندات متقن برای اثبات ادعاهای اخبر این هفتهدر نبود مس
 .اعتماد کردن حاکمیت و مردم ایران به دانشمندان ایرابی باشدگزارش بخیسر از کارزار تبلیغابر و با هدف ب  

های کاریتمایم خرابحکومت ایران تاکید دارد که با یاری دانشمندان خود توانسته است بر پیامدهای 
 .ای ایران غلبه کندهای هستهمنتسب به ارسائیل در سایت

 دو عملیات تروریسپر اخبر یعپی ترور فخری
 

کاری در تاسیسات سایت زاده و خرابکیفیت و پیچیدیک
 نیمهسته

ر
ی تردیدی باق  ها و عوامل حکومتدیگر سازمان گذارد که ارسائیل در نهادهای امنیپر و ای نطبی

  های زیادی جا داده است. اسالیم نفوذی
 

وهای حکومت اسالیم ایران  حمالت هوانی و موشیک ارسائیل در سوریه علیه نبر

ایران رسما تایید کرد که در آخرین حمله هوابی ارسائیل در حومه دمشق سوریه، دو افش سپاه پاسداران 
وهای ایرابی توسط »هدید کردند اند. وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران تکشته شده انتقام کشتار نبر

 .گرفته خواهد شد« ارسائیل
 سعیدنژاد درآخرین حمله هوابی ارسائیل در بامداد های احسان کربالبی دو رسهنگ پاسدار با نام

پور و مرتضی
 .انددر حومه دمشق، پایتخت سوریه کشته شده 1400اسفند  16دوشنبه 
توصیف کرده است. « مدافعان حرم»ایت خود فرماندهان کشته شده سپاه را سخارجه ایران در وب وزارت

وهای نیابپر جمهوری اسالیم در سوریه را که برای حفظ رژیم بشار اسد یم  نبر
جنگند مقامات ایرابی

 .نامندیم« مدافعان حرم»
اد شده در حمله گوی وزارت خارجه ایران همانند گذشته ادعا کرد که دو رسهنگ یزاده، سخنسعید خطیب

 .ماندمکافات نیمب  « گستاخی ارسائیل»کرد که  موشیک به حومه دمشق کشته شدند. او تهدید
ی با انتشار اطالعیه  «تاوان این جنایت را خواهد داد. »ای تهدید کرده است ارسائیل روابط عمویم کل سپاه نبر

گزاری فارس با انتشار تصاویر افشان کشته شده نوشت اسفند  18چهارشنبه  سم خاکسپاری آنانکه مرا خب 
 شود. در تهران برگزار یم

ی بار نیست که فرماندهان و اعضای سپاه در سوریه کشته یم ی بار است که این اولیر شوند اما برای نخستیر
 .کنندشدن فرماندهان سپاه توسط ارسائیل را تایید یموزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران رسما کشته

وع جنگ داخیل در سوریه در سال ارسائيل ا نظامیان مورد حمایت ایران، بارها به مواضع شبه 2011ز رسر
وهای بشار اسد در سوریه حمله کرده استحزب  .هللا لبنان و نبر

اضات مردیم علیه حکومت بشار اسد با حمایت حکومت اسالیم ایران و  شدت حکومت روسیه به اعبر
 .رسکوب و تبدیل به جنگ داخیل شد

وی قدس سپاه   جمهوری اسالیم میلیاردها دالر کمک مایل، نظایم و فناوری به حکومت بشار اسد کرده و نبر
، هزاران نفر را به سوریه فرستاده است. پاسداران به  فرماندیه وقت قاسم سلیمابی
ی  .اندهای سوریه صدها پاکستابی و افغانستابی مقیم ایران در سوریه کشته شدهدر درگبر
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وهای سپاه و بسیج در جنگ داخیل سوریه را همواره تکذیب کرده و جمهور  ی اسالیم دخالت مستقیم نبر
 .کنداعالم یم« مستشاری»ها را حضور آن

ی جنوب دمشق قرار دارد، در حایل که در روزها و هفته های گذشته اغلب قربانیان زینبیه در هفت کیلومبر
ی کیلومبر دورتر از این زیارتگاه کشته   350هر حلب و حدود های نظایم اطراف شسپاه و بسیج در درگبر

 .اندشده
گزاری  ا خب  این اتفاق برای همه کسابی که از دور ماجراهای سوریه »، وابسته به سپاه نوشت: «تسنیم»اخبر

 بر پایان همه جنجالو عراق را پیگری یم
 

ها برای های تمام این سالکنند ماجرای عجیپ  است و سند بزریک
ی. وجود آوردن گروهختالف افکپی میان اهل سنت و تشیع با حربه بها  «های تکفبر

ی  ی از حضور بسیجیان سپی ایرابی در سوریه منتشر نشده بود. سایت خب  ی « عض ایران»تا کنون خب  نبر
ی شهدای ُسپی ایرابی جنگ سوریه»سه کشته شده سیستان و بلوچستابی را   .خوانده است« اولیر

وهای داوطلب خوانده یمدر منابع رس ایط اعزام افرادی که نبر های جنگ شوند به جبههیم درباره نحوه و رسر
 .داخیل در سوریه، اطالعات دقیفر منتشر نشده است

وهای هدف در سوریه حمله کرده است. این هدف 50به  2020ارتش ارسائيل اعالم کرد در سال  ها علیه نبر
وهای ایرابی و جن وهای تحت حمایت ایران هدف جویان حزبگدولپر سوریه، نبر هللا لبنان بوده، اما نبر

 .ترین حمالت ارسائيل بودندبیش
ماه دی 11شنبه کند اما روز پنجارتش ارسائيل درباره جزئیات حمالت خود در سوریه معموال اظهارنظر نیم

 .ریه حمله کرده استهدف در سو  50کم به دست 2020اعالم کرد که در سال  2020دسامب   31- 1399
گزاری فرانسه نوشته است اعتقاد براین است که از زمان آغاز جنگ داخیل سوریه در سال  ، 2011خب 

 .ارسائیل صدها حمله در این کشور انجام داده است
 

فته را به برای حمله احتمایل به« چندین سناریو»ارتش ارسائیل زمان هم ات پیشر ی  در ایران با تجهبر
ی
اهداق

ای ی این کشور ارائه داده، اما تاکید کرده که ارزیاب  پیامدهای این حمالت یا تاثبر آن بر برنامه هستهرهب  
 .ایران دشوار است

ی خودهاآرتص ارتش ارسائيل بهگزارش روزنامه به برای حمله احتمایل  عنوان بخیسر از برنامه آماده ساخیر
فبه ایران، ظرف چند ماه گذشته به سالح وی هوابی انجام داده و های پیشر ته مجهز شده، تمرینات نبر

 .آوری کرده استاهداف جدیدی را برای بانک اطالعابر رسویس اطالعات نظایم ارسائیل جمع
 دریافت کرده است میلیارد دالر 9/2نوشته این روزنامه، ارتش ارسائیل برای این منظور به

ی
 .بودجه اضاق

ی گفهای نظایم ارسائيل هممقام موافقت کند آماده حمله  که دولت این کشوراند که به محض اینتهچنیر
ی خود برای مقابله با پیامدهای احتمایل حمله ها ارتش ارسائیل همگفته آنایران خواهند بود. بهبه چنیر
د با حزببه در این  بنا بر گزارش هاآرتص.کندهللا لبنان یا حماس در نوار غزه آماده یمایران، از جمله برای نب 

بات جدی ها هزینهسناریو، ارتش ارسائیل تمهیدابر را در نظر گرفته تا این گروه دازند و رصی های سنگیپی را بب 
 .ها وارد شودبه آن
های دفاع هوابی خود را افزایش داده و بهبود بخشیده های اخبر توانابی گفته ارتش ارسائیل، ایران در سالبه

 .تر کرده استایران را پیچیدهو این مسئله حمله هوابی به 
ی توانستهها همایرابی  ای در توانند هر نقطهراحپر یمهای دوربرد خود را که بهاند زرادخانه موشکچنیر

ان قابل توجیه افزایش دهند. به ی دلیل این تحوالت، ارتش ارسائیل سال ارسائیل را هدف قرار دهند، به مبر
 .برای توسعه و تقویت پدافند هوابی خود بسته استگذشته قراردادهابی چندین میلیاردی 
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دولت این کشور حاگ از آن است که اگر ایران تصمیم به برآوردهای ارائه شده از سوی ارتش ارسائيل به
د، یمساخت بمب هسته های این هدف دست یابد. این تا حد زیادی با ارزیاب  تواند ظرف دو سال بهای بگبر

 .ظایم ارسائیل مطابقت داردقبیل رسویس اطالعات ن
کای منطقهدر گزارش آمده است که ارتش ارسائیل، هم ی با رسر س، یونان و چنیر ای خود یعپی مض، اردن، قب 

ک ضد تروریسم برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای جمع آوری اطالعات و انجام عملیات مشبر
 .کندهمکاری یم

ی ارسائیل و همسایگانش را تقویت یمگویند ایهای دفایع این کشور یممقام کند و ن همکاری، روابط بیر
وعیت»ایران  تواند به اقدام نظایم احتمایل ارسائیل علیهیم  .تری بدهدبیش« مشر

ارائه شده، کشورهای متخاصم، از جمله  نهادهای امنیپر ارسائیلبر اساس برآوردهابی که هفته گذشته به
ها را به دلیل اقتصادی و اجتمایع هستند. این وضعیت توانابی آنسوریه و لبنان، در مضیقه شدید 

 .گذاری نظایم کاهش داده استهای سیایس داخیل، برای رسمایهچالش
ی زده است که توانسته حدود  های ایران برای ارسال مهمات به شدرصد از تال  70ارتش ارسائیل تخمیر

 .سوریه، عراق و لبنان را خنپر کند
نظایم های کوچکایران مجبور شده است مهمات را در محموله هاآرتص نوشته تر و گاه با پروازهای غبر

هللا شده است. ارتش ارسائیل منتقل کند و این مانع استقرار نظایم ایران در سوریه و میدان موشیک حزب
 .وده استهای دقیق خود موفق بهللا در افزایش توان زرادخانه موشکمعتقد است که با وجود این حزب

 ارسائیل نشان یم امنیت های ارائه شده توسط سازمانداده
 

دهد که این نهاد در سال گذشته توان بازدارندیک
خود را علیه کشورهای متخاصم حفظ کرده است. ژنرال آویو کوخاوی، رییس ستاد کل ارتش ارسائيل در 

نگاران گفته است: گفت وهای نظایم خود وبا افزایش توانابی ما در ارائ»وگو با خب  با  ه اطالعات مهم به نبر
( قابلیت مانور ارتش ارسائیل بهافزایش تسلیحات و پرسنل وی زمیپی توجیه بهبود یافته طور قابل)نبر

 «است. 
توانابی اطالعابر این کشور بسیار برتر از همتای ایرابی خود است و » گویند کهمنابع امنیپر ارسائیل یم

اتژیک، بهمنظور حفظ این پیشبه ی رسویس اطالعات نظایم، از جمله برای سیستمتازی اسبر های سایب 
فته و برای نشانه ی موثرتر هدفپیشر  «تری اختصاص داده شده است. های بیشها، بودجهگبر

میلیون دالر برای ساخت بخیسر از حصار در امتداد مرز لبنان اختصاص  290عالوه بر این، ارسائيل بیش از 
فتهارتش ارسائیل یمداده است.  ای خواهد بود که توانابی ارتش را گوید که این حصار دارای فناوری پیشر

ی حصار افزایش یم  .دهدبرای واکنش در صورت تالش برای شکسیر
 

 هدف در خاورمیانه حمله هوانی کرده است« 1200»ارسائیل در پنج سال گذشته به 
 

، «دفع تهدیدهای دور و نزدیک»در پنج سال گذشته برای  یک روزنامه ارسائییل ادعا کرده است این کشور 
 برای بمباران اهداف خود  5500هدف عملیات هوابی انجام داده و بیش از  1200علیه 

 
مهمات جنیک

 .استفاده کرده است
با توجه به »افزاید منتشر شد، یم« جروزالم پست»فروردین در روزنامه  9شنبه این گزارش که روز سه

ات رس  های غبر دولپر متوجه کشور ها و گروهی    ع در منطقه و تهدیدهای جدیدی که از طرف دولتتغیبر
وی هوابی ارسائیل مجبور به عملیات ده برای دفع تهدیدها شدهشده است، نبر  «است.  های گسبر
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، جروزالم پست یم ی وی هوابی ارسائیل در این دوره تحت فرماندیه ژنرال آمیکام نورکیر عملیات  408افزاید نبر
 برای بمباران اهداف استفاده کرده است:  5500هدف انجام داده و  1200نظایم علیه 

 
تنها »مهمات جنیک

 برای هدف قرار دادن  586در سال گذشته 
 

 «منبع تهدید استفاده شده است.  174مهمات جنیک
ی هم 2021در سال »در ادامه این گزارش آمده است:  های مورد هموشک ضدهوابی از طرف گرو  239چنیر

 ارسائیل پرتاب حمایت ایران مانند حزب
 

هللا لبنان یا ارتش سوریه برای هدف قرار دادن هواپیماهای جنیک
 «شد، اما نتوانستند مانع حمالت هوابی ارسائیل شوند. 

ی حکومت اسالیم ایران از مرزهای خود و قاچاق تسلیحات ایرابی ارسائیل سال هاست که برای دور نگه داشیر
 .کندهای نیابپر حکومت اسالیم در منطقه تالش یمروهبه گ

راه انداخته و یط سه سال گذشته به« مابام»یط یک دهه گذشته ارتش ارسائیل کارزاری موسوم به 
های قاچاق تسلیحات حکومت اسالیم ایران های نظایم علیه تهدیدهای مختلف از جمله کاروانعملیات

 .انجام داده است
فت کرده و رسعت واکنش آننویسد سامانهجروزالم پست یم ها علیه های پدافند هوابی سوریه اگرچه پیشر

های ارسائیل باال رفته است اما تاکنون نتوانسته که حمالت هوابی ارسائیل را متوقف کند. اکنون جنگنده
ی کندتر های ضدهوابی ایران حمالت هوابی را با شدت بیشکند با دریافت سامانهسوریه تالش یم  .ی رهگبر
درصد تداببر  99گروه حماس در نوار غزه است و بخش مهیم از تهدیدها مربوط به»افزاید: این روزنامه یم

 «های هوابی انجام شده است. نظایم ارسائیل علیه این تهدیدها از طریق عملیات
ی افزایشگوید تهدیدهای پهپادی علیه ارسائیل یط سالاین گزارش یم یافته و به ییک از پنج  های گذشته نبر

وی هوابی ارسائیل تبدیل شده است. به ی زده یمتهدید اسایس نبر هللا شود که گروه حزبغبر از حماس، تخمیر
ی دو هزار پهپاد در اختیار داشته باشد  .لبنان نبر

 

  مخالفیر  در خارج امنیپر عوامل جمهوری اسالیم برای به-های جاسویستله
دام انداخیر

 !کشور
()نوشته بودم. 2020بیست و سوم دسامب   -1399چهارشنبه سوم دی ب زیر را در تاری    خ مطل  بهرام رحمابی
 

توان هابی هستند که یمترین روشها از جمله مرموزترین و پیچیدهامنیپر دولت-های جاسویسنحوه فعالیت
، جذب یا بهدر دنیای امروز تصور و تحلیل کرد. روش  برای شناسابی

ی های مختلفی ی و دام انداخیر  مخالفیر
شود، اما غلبه بر حریف های مختلف استفاده یمهای اطالعابر دولتهای مورد نظر از طرف رسویسهدف

رو به نتیجه رسیدن این موازین امنیپر پیچیده، نیازمند اتخاذ موازین امنیپر پیچیده و چند الیه است. از این
اتژی خایص یم  طلبد. آگایه و باهویسر و اسبر

های مورد نظر وری اسالیم ایران با تجارب چهل و یک ساله خودش برای رسیدن به هدفتروریسم جمه
کند. این حکومت به غبر از جاسوسان خود، از باندهای مافیابی تر و مرموزتر عمل یمبسیار پیچیده

 و همکاران بزرگ، جنایتقاچاقچیان و خالف
 

ی گروهکاران جنیک نطقه های اسالیم تروریسپر کشورهای مچنیر
ی بهره یم د. مامورین امنیپر در این عملیاتنبر های مختلفی مثل تطمیع طرف مقابل یا ها از روشگبر

ی آدماطرافیانش با پول، بهره ، به دام انداخیر  و یا جمیع و سازمابی
 

ی از اختالفات خانوادیک های مساعد گبر
های اجر و مزد، استفاده از جاذبهن ب  آوری اطالعات ماموریهای موذی و دو چهره، جمعلوح و یا آدمساده

کنند. مامورین امنیپر در ترورها و کشتارهای داخل و خارج از ایران به دالیل ها استفاده یمجنیس و امثال این
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ده ی حکومت، عوامل اطالعابر بسیار گسبر یع و قوانیر تر و بازتر دارند و حپر با فتوای یک روحابی فرد رسر
ییک یم ی  شود. مورد نظر حذف فبر

ا ربوده شدن  امنیپر جمهوری اسالیم  -ها را به تحرک اطالعایت بار دیگر توجه« هللا کعبحبیب فرج»اخبر
های سازمان اطالعابر جمهوری اسالیم ایران جلب کرده است. ییک از «پرستو»در خارج کشور و موضوع 

است که به عراق کشانده شده « زآمدنیو »موسس رسانه « هللا زمروح»مشهورترین قربانیان این پرستوها 
 اعدام شد.  2020دسامب   12جا به ایران انتقال داده و در آخر روز شنبه و از آن

ین نجفی »نام دوستان زم از یک پرستوی ایرابی به درون اند که توانسته بود بهساکن ترکیه سخن گفته« شبر
هللا عیل سیستابی مرجع شیعیان برای دیدار با آیتتیم مدیریپر آمدنیوز نفوذ کند. او توانست زم را قانع کند 

« دیر هنگام»هللا سیستابی میلیون یورو کمک نقدی، به عراق برود. اما دفبر آیت 15در نجف و دریافت 
 دخالت این مرجع شیعیان در این پرونده را رد کرده است. 

هللا زم در زندان سکوت اختیار وحهللا سیستابی و دفبر او با گذشت حدو یک سال از ربودن و شکنجه ر آیت
انسابی را پس از رسانه ای شدن حکم اعدام زم از طرف دستگاه قضابی کردند و حپر این سکوت عجیب و غبر
هللا سیستابی علنا نشان هللا زم و سکوت آیتجمهوری اسالیم ایران ادامه دادند. به این ترتیب اعدام روح

ش با جمهوری اس الیم در یک آخور است. شیخ سیستابی بار دیگر و عمال نشان داد که داد که رس او و دفبر
کار او را دارد. او و دولت عراق یک سال کار و تبهای و حکومت جنایتهللا خامنههوشیارانه هوای آیت

العمیل نشان ندادند اما عمال نشان دادند ربابی در خاک خود عکسفرصت داشتند که در رابطه به این آدم
 ای در کار بوده است. کارانهکاری تبهکه هم

ی حکومت اسالیم ایران هم روز سه مخالفان  2020دسامب   15شنبه روزنامه کیهان نزدیک به بیت رهب 
ها که علیه امنیت میل هللا زم تهدید کرده و نوشت که تهران با آننظام را به گرفتار شدن به رسنوشت روح

هللا زم، حبیب اسیود و جمشید شارمهد رهب  گروه تندر ن ربوده شدن روحکند. کیهافعالیت کنند، مدارا نیم
 در داخل و خارج ایران توصیف کرد. « خائنان»را فاز جدیدی از پیگرد 

ی صابرین در ادامه تنش پل خواست برای دستگبر ها میان حکومت اسالیم ایران و ترکیه، دولت ترکیه از اینبر
ی جنبش آزادیهای اطال سازمان« پرستوی»سعیدی   ایران که رهب  پیشیر

بخش االحواز را به ترکیه عابر
 ایران مهیا کرده، هشدار قرمز صادر کند. کشانده و زمینه ربوده شدن و انتقالش را به

ی اختالفات میان تهران و آنکارا در زمینه بحران قره نفر را که با نهادهای اطالعابر  13باغ، ترکیه در ب  باال گرفیر
ی در ربوده شدن حبیب اسیود دستگبر کرد. این افراد عضو باند ارتباط بودند، به ایران در  دلیل دست داشیر
یفی زیندشپر »مافیای  یفی که تابعیت ترکیه را « ناخ  رسر که یک شهروند کرد ایرابی است، بودند. ناخ  رسر

ران و ترکیه کار هاست به عنوان جاسوس دوطرفه برای نهادهای اطالعابر حکومت اسالیم ایدارد، سال
ی در ربوده شدن اسیود و همکند. او که حاال بهیم ی کشتهدست داشیر شدن چند مخالف ایرابی دیگر چنیر

 یمایران گریخته و در آنمتهم است، به
 

 کند. جا زندیک
ی ویدئوها و اطالعات مهیم در زمینه ربودهنهادهای اطالعابر ترکیه، هم سیود و کشته اشدن حبیب چنیر

ها درز دادند. ویدئوهابی از لحظه ورود اسیود به ند مخالف دیگر ایرابی در خاک ترکیه را به رسانهشدن چ
ین و هم ی  عملیات از سوی صابرین سعیدی ترکیه، لحظه ربوده شدنش در یک پمپ ببی

 
ی روند هماهنیک چنیر

 با عنارص اطالعابر حکومت اسالیم ایران را در اختیار شبکه اسکای نیوز قرار داد. 
ها به شدن اسیود با هم در استانبول دیدار کرده و دو نفر از آندشپر یک روز پیش از ربودهاعضای باند زین

اند. نهادهای اطالعابر ترکیه فروشگایه در این شهر رفته و بندهای پالستییک در سایزهای مختلف خریده
ی دستان اسیود و انتقال او بهیم  یک خودوری کوچک استفاده شد. گویند که از این بندها برای بسیر
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یفی زیندشپر »شود گفته یم ایران گریخته رییس باند وابسته به وزارت اطالعات حکومت اسالیم به« ناخ  رسر
 است. 

هم مطرح شده که پس « شهال زبیدی»نام دیگر به« پرستوی»درباره موضوع ربایش حبیب اسیود نام یک 
سوئد ازدواج کرد. گفته شده که شهال زبیدی هم توانسته اطالعات از جدابی اسیود از همش اولش، با او در 

رسقت اموالش متهم کرده و در بسیار زیادی از جریان االهواز کسب کرده و پس از آن اعضای سازمان را به
پراکپی کرد. این موضوع سبب شد که حبیب شان شایعهها تاخته و علیهفضای مجازی به شدت به آن

ک با او ادامه داد و این موضوع اسیود شهال زبید  مشبر
 

ی را هم طالق دهد، اما با وجود این طالق به زندیک
ان سازمان  میان او و دیگر رهب 

گفته هدی هواشیم همش اول اسیود، شان شد. بهسبب بروز اختالفابر
 شهال زبیدی از موضوع سفر کعپ  به ترکیه اطالع داشت. 

ها شود که نهادهای اطالعابر ایران از آنزنان زیباروبی اطالق یمن بهاصطالح پرستو در ادبیات سیایس ایرا
 کنند. برای جذب و فریب مخالفان استفاده یم

نقل از مقامات امنیپر این کشور گزارش کرد که صابرین سعیدی دوست دخبر حبیب روزنامه حریت ترکیه به
کند، های اطالعابر ایران همکاری یمسازمان حبیب اسیود که ساکن ایران است و با هللا چعب معروف بهفرج

 اسیود را به استانبول کشاند. 
ی گزارش صابرین سعیدی در ترکیه با افرادی که این شهروند سوئدی مخالف جمهوری اسالیم  براساس همیر

و یک روز پس از رسیدنش به استانبول  2020اکتب   9اند، در تماس بود. حبیب اسیود در ایران را ربوده
 ایران انتقال داده شد. ربوده و به« دشپر ناخ  زین»سط مافیای تو 

ی ییک از نزدیکان صابرین سعیدی که در سوئد اقامت دارد هم در گفت گو با العربیه تاکید کرد و جمعه یاسیر
وهای اطالعابر حکومت اسالیم ایران است و در کشاندن  که عظیم منشداوی همش صابرین ییک از نبر

 ه نقش داشت. ترکیاسیود به
ی گفت:  هایش با نهادهای اطالعابر ایران از بریتانیا اخراج شده بود دلیل همکاریصابرین سعیدی به»یاسیر

 «و ما این موضوع را به حرکة النضال العرب  لتحریر االحواز اطالع داده بودیم. 
 2018ش در سال العربیه گفت که این جنببخش االحواز هم بهسعید حمیدان رییس فعیل جنبش آزادی

باره هشدار داده شد ویل او اسیود در اینهای اطالعابر شده بود و بهمتوجه همکاری صابرین با سازمان
 شدن با صابرین در ارتباط بود. این هشدارها وقیع ننهاد و تا زمان ربودهبه

ی   ترکیه تصاویری از دوربیر
ی پیش از این نهادهای اطالعابر عبور مرور نقاط مختلف  هایهای مراقبپر و دوربیر
 ربایش حبیب فرجها قرار دادهاین کشور در اختیار رسانه

 
ی اند که چگونیک جنبش »هللا کعب رییس پیشیر

 دهد. را نشان یم« بخش االحوازعرب  آزادی
سال پیش  3نام صابرین سعیدی که از دهد یک پرستوی نهادهای اطالعابر ایران بهاین تصاویر نشان یم

بریتانیا رسانده و در میان فعاالن اهوازی ساکن خارج ود در پوشش فعال و شاعر اهوازی خود را بهتوانسته ب
 هللا کعب معروف به حبیب اسیود را به ترکیه کشاند. نفود کند، حبیب فرج

های عرب اهوازی است که بسیاری های العربیه نشان داد که صابرین سعیدی عضو ییک از خانوادهبرریس
اند. این اهواز از سوی حکومت اسالیم ایران اعدام شدهاتهام فعالیت سیایس مربوط بهآن به از اعضای

جا به دنیا آمد و بزرگ عراق نقل مکان کرده و صابرین هم در آنخانواده در ابتدای دهه هشتاد میالدی به
 شد. 

اج کرد ویل پس از مدبر از او صابرین سعیدی پس از بازگشت به ایران با ییک از پشعموهایش در اهواز ازدو 
به او پیوست. سال  2017همشی ییک از اقوامش در بریتانیا در آمد و پس از مدبر در سال جدا شده و با به
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ان « پرستو»زمان آغاز روابط این  2017 حركة النضال العرب  »با فعاالن اهوازی ساکن خارج و از جمله رهب 
 ود بود. ویژه حبیب اسیو به« لتحرير االحواز

دهد صابرین از لندن به محل دست آورده نشان یماطالعابر که العربیه از فعاالن اهوازی ساکن اروپا به
ان جنبش عرب  آزادی آمد و بخش االحواز در کشورهای دانمارک، هلند، سوئد و بلژیک در رفتاقامت رهب 

ل حبیب اسیود و عال اهوازی توانست بهدام خود بیاندازد. او با ایفای نقش فها را بهبود و کوشیده آن ی مبی
ان این جنبش رفته و به نهادهای اطالعابر ایران ها بهآوری اطالعات و ارسال آنجمعچند تن از دیگر رهب 

 پرداخت. 
ی توانست اعتماد مسئول جنبش عرب  آزادیاو هم ها ای آنبخش األحواز را کسب کرده و به تیم رسانهچنیر

که متعلق به این جنبش است، حضور یابد. او به همراه همشش « احوازنا»که تلویزیوبی وارد شده و در شب
 »و با نام شاعر 

ی
های سه سال ها و برنامهدر شبکه احوازنا حضور یافت و در همه فعالیت« ام محمد الطرق

هم از شبکه گرایانه پرداخت. برخی از این مراسم گذشته جنبش حارصی شده و به خواندن اشعار حمایس میل
 احوازنا پخش شد. 

ها بهانه تکمیل پرونده فرزندانش و آوردن آنگویند که صابرین بهنوشته العربیه، فعاالن سیایس اهوازی یمبه
روابط به لندن، بارها به عراق سفر کرد و در آخر نهادهای اطالعابر بریتانیا از طریق منابع خود به

 او ب  برد و مانع بازگشتشک
ی ی »لندن شد. سعید حمیدان رییس فعیل مجدد او به برانگبر حركة النضال العرب 

همراه خود با العربیه گفت که صابرین سعیدی به 2020دسامب   15در مصاحبه روز « لتحرير االحواز
 اخراج کرد.  2018شوهرش در لندن اقامت داشته و بریتانیا او را در دسامب  

ترکیه رفته تا در قرار مالقابر اکتب  به 9دهد اسیود در رده نشان یممنتشر ک« اسکای نیوز»گزاریسر که شبکه 
جا اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر که با نهادهای عاشقانه با صابرین سعیدی دیدار کند ویل در آن

 ایران انتقال دادند. هوش کرده و سپس بهکنند، او را ربوده، ب  اسالیم ایران همکاری یم حکومتاطالعابر 
اکتب  از فرودگاه  9هللا کعب روز دهد حبیب فرجنیوز قرار گرفته نشان یمیدئوهابی که در اختیار اسکایو 

ین که  ی کیلومبر با فرودگاه فاصله داشته رفت تا با صابرین دیدار   80صبیحه با یک تاکیس به یک پمپ ببی
گفته شده او بالفاصله پس از   جا از تاکیس پیاده شده تا سوار خودروی حامل صابرین شود. کند و در آن

رباها پس از آن او را به شهر ها و پاهایش بسته شدند. آدمهوش شده و دستسوار شدن به این خودرو ب  
ق ترکیه و در نزدییک مرزهای این کشور با ایران، که  کیلومبر با استانبول فاصله دارد، منتقل   1600وان در رسر

 دند. جا او را به ایران بر کرده و از آن
داری جهان، جاسویس و رسکوب های رسمایههای شناخته شده حکومتدر حقیقت ییک از روش

ی  ی ها، عالوه بر جاسویس، کمابیش به تروریسم هم متوسل یمشان است. برخی از آنمخالفیر شوند تا مخالفیر
کند و در این راه ده یمهای تروریسپر استفاخود بربایند و یا ترور کنند. جمهوری اسالیم ایران از همه شیوه

)پلیس ها ، رسیعا ساواگ1357مستقیما تجربه چهل و یک ساله خود را دارد. این حکومت پس از انقالب 
 غرب  و در راس  مخفی حکومت پهلوی( را جمع و جور کرد تا از تجربه ساواک که توسط

سازمان اطالعابر
های بعد )موساد( را داشت بهره گرفته و در سالئیل)سیا( و پلیس مخفی ارساهمه تجربه پلیس مخفی آمریکا 

ی از تجارب پلیس مخفی  ، روسیه و... بهرههای حکومتنبر ی ی دالیل های چون چیر مند شده است. به همیر
 هستند.  ایامنیپر جمهوری اسالیم ایران بسیار پیچیده و حرفه-های اطالعابر سازمان

. بعد از ابزاری اس« ترور»های استبدادی در حکومت ی ییک مخالفیر ی ت محوری، مرسوم برای حذف فبر
است. گرچه  تروریسم همواره بخش الینفیک از سیاست جمهوری اسالیم ایران بوده 1979-1357انقالب 

ی متفقهای مختلف رقیپ  وجود دارد، اما آنبندیدر درون این حکومت جناح القول هستند: ها در یک چبر
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ی از طریق زندان، شکنجه و اعدام، ترور، گروگانرحمانه مخرسکوب شدید و ب   ی و سوءقصد ابزار الفیر گبر
هر بهابی یاب  به اهداف سیاست خارخ  و داخیل و نهایتا حفظ حاکمیت بهآشکار و مرسویم برای دست

 است. 
 در خاک کشورهای دیگر هیچ ابابی ندارد. چون که یم

ی ند داحکومت اسالیم ایران در تعقیب و ترور مخالفیر
ند و بهتر منافع اقتصادی و سیایس و نظایم خود را در نظر یمها بیشآن ی دلیل یا چشم خود را بر گبر همیر

شان با حکومت کنند تا روابط تجاری و سیایسبندند و یا با مماشات برخورد یمترورهای جمهوری اسالیم یم
ه نشود. برای مثال دولت آلمان با حکومت « دیالوگ انتقادی»را تحت عنوان ها روابط خود ها دهاسالیم تبر

  84های غرب  جامعه اسالیم حفظ کرد. چرا که برای دولت
 

ست با منابع عظیم میلیوبی ایران یک بازار بزریک
ه که نباید از آن بگذرند.   نفپر و غبر

حراست و  بخش»است:  در ارزیاب  اداره امنیت و اطالعات آلمان از تروریسم جمهوری اسالیم ایران آمده
مشکالت موجود در راستای »معتقد است که: (BND)در اداره امنیت و اطالعات آلمان« امنیت کشور

)تروریسم جمهوری اسالیم در آلمان( نایسر از آن است که در موارد مربوط به عملیات مبارزه با این پدیده
 باال ر کاری ظریف سازمانتروریسم دولپر ما با تبه

 
در پشت »و اضافه میکند:  رو هستیم. بهو یافته با پیچیدیک

کدام از کارگزاران گونه عملیات یک کشور مستقل با تمام ظرفیت لجیستییک خود قراردارد... هیچتمام این
پیگرد »جمهوری اسالیم ایران انجام یک ترور سیایس در خاک اروپا را تجاوز به آن کشورها ارزیاب  نمینماید. 

 «مرزها به عنوان امری داخیل تلفر میگردد که با سیاست داخیل در ارتباط است.  دگراندیشان در خارج از 
ی در گزاریسر اطالعات و داده« اداره حراست از قانون اسایس آلمان» ها گونه در اختیار ادارههای خود را ایننبر

جاسویس و  های مختلفدر ایران دستگاه 1979بعد از انقالب سال »و مراجع آلمابی قرار داده است: 
ل و تعقیب متعددی تاسیس شد. سه تشکیالت رسیم زیر از مهمارگان  ها به شمار میآیند: ترین آنهای کنبر

 (MOIS)وزارت اطالعات و امنیت -
وی نظایم برون مرزی وابسته به سپاه پاسداران(سپاه قدس -  )نبر
 (J2اداره اطالعات نظایم.) -
 گردد: ت و اهداف برپابی این حکومت بریمماهیتروریسم در جمهوری اسالیم به 

ارتش جمهوری اسالیم و سپاه پاسداران »خوانیم: قانون اسایس تحت عنوان ارتش مکتپ  یم در مقدمه
نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتپ  یعپی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه … انقالب

ش حاکمیت قانون خدا در جهان را  ی عهده گسبر  «دار خواهند بود. نبر
خارج از به« انقالب اسالیم»های جمهوری اسالیم ایران این همان تئوری صدور گفته رسان و تئوریسنبه

 جدابی 
 ناپذیر از آن است. مرزهاست که تروریسم جمهوری اسالیم بخیسر
ی حکومپر ایجاد بحران در خارج از مرزهای کشور یا به  صدور انقالب به چنیر

 دهد که:  این امکان را یمعباربر
 تر در خارج جلب کند. توجهات را از مشکالت داخیل به سمت یک بحران یا مشکل بزرگ -
 مشکالت داخیل را نایسر از بحران خارخ  دانسته و از خود سلب مسئولیت کند.  -
 گوبی به مطالبات داخیل امتناع کند. تر، از پاسخبحران بزرگ با طرح صورت مسئله -
 گر نام دهد. تر، مخالفان داخیل را رسکوب کند و توطئهبحران بزرگ مسئله طرح صورت با  -
تر، توجهات را از رسکوب مخالفان به سمت دیگری معطوف کند و ی بحران بزرگمسئله با طرح صورت -
 را بپوشاند. آن
ه - ی وهای خودی برای حرکت، انگبر بر و ایدئولوژیک برای بخیسر کند و ظرف مادی، تشکیالدر رابطه با نبر

 ها ایجاد نماید. تکثبر آن
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رسمیت شود که این حکومت مرزهای جغرافیابی را بههای حکومت اسالیم مشخص یمدر برریس نظرگاه
هللا خمیپی های روحبراساس ایده« حکومت جهابی اسالیم»اصطالح دنبال ایجاد بهشناسد و بهنیم
 ور و مافیابی است. گذار حکومت جهل و جنایت و تر بنیان

ی خمیپی آشکارتر و علپی اتفاقا پایه ی را نبر تر مطرح کرد. او به صادق خلخایل مامورت داد تا های ترور مخالفیر
ی حکومت را در داخل و خارج اعدام و ترور کنند.   مخالفیر

ع منصوب خمیپی در مصاحبه با روزنامه کیهان  خلخایل ی گفت:  1979مه  14قایصی رسر  کسابی که»چنیر
ای آنکاران واقیع محسوب یماند جنایتبعد از انقالب اسالیم کشور را ترک نموده ها مرگ شوند و رسی

 «است. 
»... یس گفته است ب  در مصاحبه با ب   1979اوت  30وزیر اطالعات حکومت اسالیم  عیل فالحیان

خود ها به در مبارزه با آنترین خلیلاند مثل یک دزد از کشور فرار کنند. ما کوچکمجبور شده… ها گروهک
طور مداوم درخارج از کشور هایشان را بهها را تعقیب و فعالیتدهیم. ما قدرت آن را داریم که آنراه نیم

بات کاری بهاز موفقیت… تحت نظارت و مراقبت داشته باشیم های گروهکهای دیگر ما وارد آوردن رصی
 «…اشدبکار درخارج از کشور و نقاط مرزی یمخراب

مان به سیطره با صدور انقالب»گفته بود:   1366مرداد  10خمیپی در پیام خود به مناسبت مراسم حج در 
نامه دو روز پس از پذیرش قطع 1367تبر سال  29سال بعد در او یک  «دهیم. خوران خاتمه یمو ظلم جهان

جنگ ما، جنگ عقیده است »بود:  گرد حادثه مکه گفتهبس در جنگ ایران و عراق( و در سالآتش)598
ی … شناسدو جغرافیا و مرز نیم مان بارها الملیل اسالیمما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارخ  و بیر

ش اسالم در جهان و کم کردن سلطهاعالم نموده خواران بوده و هستیم. حال جهان ایم که در صدد گسبر
اتوری بزرگ یمعهاگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توس گذارند، از آن باگ نداریم طلپ  و تفکر تشکیل امب 

 «…کنیمو استقبال یم
با یک فتوای چند خیط رسما فتوای قتل یک نویسنده انگلییس به اسم سلمان  1989فوریه  14در  خمیپی 

 رشدی را صادر کرد. 
 در مقایسه با ترورهای نامنظم دهد ترورهای سیایس در زمان ریاست جمهوری رفسنجابی ها نشان یمبرریس

توجه ترور در زمان رفسنجابی حاگ از نظرگاه رفسنجابی زمان خمیپی به دو برابر افزایش پیدا کرد. افزایش قابل
ی سال به»روز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت: است که در هفتمیر ای که آمریکا خورد و در لبنان رصی

 که آمریکابی 
رفسنجابی رسما  «حساب ما هم هست. گذارند و بهحساب ما یمعمیقا به ها تحمل کردند خفپر

)نماز جمعه تهران( از فلسطینیان دعوت کرد که به جای هر فلسطیپی ترین تریبون جمهوری اسالیمدر رسیم
 ها باید پنج فرانسوی یا آمریکابی بکشند. شود آنکه کشته یم

در خارج و « زدابی تنش»ها و گوی تمدنو اش به گفتکه در دوره ریاست جمهوری شیخ محمد خاتیم
ی گفته است: اصالح سلمان رشدی »طلب در داخل کشور معروف شده بود در مورد سلمان رشدی چنیر

ت امام خمیپی اعدام شود و هیچ رایه برای   نویسنده یع حضی کتاب آیات شیطابی باید بر اساس حکم رسر
ق ویژه حاکمان انگلیس با توجه به انتشار کتاب کار بهو غرب جنایت گریز وی از اجرای این حکم نیست. رسر

ی آیات شیطابی به اسالیم و امام دشمن نیستند بلکه با دین  حکومتجهانیان ثابت کردند که تنها با کفرآمبر
ی دشمن یم ی اسالم و بیش از یک میلیارد مسلمان در سطح جهان نبر باشند. سکوت حاکمان کشورهای مبیر

مقابل انتشار کتاب آیات شیطابی این مسئله را ثابت کرد که آنان فقط در شعار مدافع اسالم و عرب  در 
 قرآن هستند. 
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ماه سال  محسن رفیقدوست ی در تبر وزی انقالب در لبنان »اعالم کرد  70وزیر وقت سپاه پاسداران نبر در پبر
ب شست ما را بر پیکر منحوس خو  داند آن کند و یمدش احساس یمو در خییل از جاهای دنیا، آمریکا رصی

دار و ای که با آن ایدئولوژی ترکیب شد و در مقر تفنگدارهای دریابی چهارصد افش و درجهمواد منفجره
بر آن مال ایران بود و هم ایدئولوژیش از ایران رفته بود. این انجهنم فرستاد، هم بر مرتبه بهرسباز را یک

 «فارس درمانده شده. فلذاست که در خلیجبرای آمریکا بسیار محسوس است، 
ی گفت:  محسن رضابی  )مسلمانان( در دل های خشم و نفرتروزی جرقه»... فرمانده سابق سپاه نبر

ی زبانه یم ی بر عهدهواشینگیر روزی خواهد رسید که در هیچ … آمریکا است کشد و مسئولیت عواقب آن نبر
ی مانند سلمان رشدی  29کیهان، )«ای برای سکونت پیدا کنند. نتوانند خانه جای این دنیا یهودیان نبر

 (1370مهر
عنوان یک قدرت رسیدنش از ترور بههای اولیه بهطور که اشاره شد جمهوری اسالیم از همان ماههمان

اهرم جدی برای رسکوب مخالفانش چه در داخل کشور و چه در خارج کشور استفاده کرد. ترور زندانیان 
، حمله بهزندان با اشکال مختلفی از جمله تصادفآزاد شده از 

 
زندانیان سیایس توسط باندهای های ساختیک

محمدعیل که در زندان فشافویه قتل رساندن آنزندانیان خطرناک و به ضا شبر ها از جمله زندابی سیایس علبر
به 1398در سال  ی بر توسط دو زندابی خطرناک و با رصی دن زندانیان سیایس و های چاقو به قتل رسید، از بیر

ش مردیم دی ماه های زیادی از آنامنیپر تحت عنوان خودکیسر که نمونه ی شدگان خبر ها در میان دستگبر
ی، وحید حیدری و هم 1396 ی کاووس سید اتفاق افتاد از جمله سینا قنب  شنایس و امایم استاد جامعهچنیر

هللا فیض الیه، ویلیعقوب، ابراهیم لطفبپی عضو هیات علیم دانشگاه امام صادق در زندان اوین، زهرا 
هگر و طراح قتلمهدوی و حپر خود سعید امایم شکنجه ای و بسیاری از ترورهای وزارت اطالعات های زنجبر

ی رسی برشمرد. را یم  توان از همیر
ور گرفته ای برای رعب و وحشت و رسکوب، اکبر قربانیانش را در خارج از کشعنوان وسیلهاما تروریسم به
های مختلف برای ترور مخالفان سیایس، که از ابتدای تاسیس حکومت اسالیم تا این تاری    خ است. طرح
 ادامه دارد. 

، تالش یمعالوه بر این حکومت اسالیم ایران، با به ی تروریسم علیه اهداف خارخ  کند تا به شانتاژ کارگبر
ی اتباع خارخ  و یا ایرانیان دوتابعیپر . بهها داشته باشد های خارخ  و کسب امتیاز از آندولت گروگان گرفیر

ی و تبادل تروریستبا هدف باج  های روشن از این سیاست تروریسپر است. هایش نمونهگبر
ی  1371از اواخر سال  ایخامنه ی رییس روابط بیر ش اقدام به راهاز طریق محمدعیل تسخبر اندازی الملل دفبر
سلمانان سایر کشورها کرد. با تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم این های آموزیسر برای ماردوگاه
 ها زیر نظر آن سازمان به کار خود ادامه داد. اردوگاه

وی قدس:   مراکز آموزش تروریسم در ایران و مراکز آموزیسر نبر
سد کرج،پادگان ی چالوس، اطراف عیل در تهران میدان تجریش،پادگان با هبی در جادهپادگان آموزیسر امام

ت-آباد قم در اتوبان تهرانعیل  40آباد تهران،پادگان کریت کمپ در قم، پادگان مصطفی خمیپی در عشر
ی جاده ی تهران و قم،پادگان غیور اصیل در کیلومبر ماهشهر، پادگان فاتح غپی -ی اهوازکیلومبر  30حسیپی بیر

 خرمشهر-ی اهواز جاده
ی پادگان ابوذر در قلعه ی در اهواز، پادگان حزبشاهیر المؤمنیر ، پادگان آموزیسر ایذه،پادگان امبر ی هللا در ورامیر

، پادگان امام صادق در قم، مرکز آموزیسر  -ی دزفولروشان ایالم، پادگان آموزیسر کوثر در جادهبان شوشبر
آموزش ی اهواز ماهشهر، مرکز جاده 18لویزان، مرکز آموزیسر آبیک، مرکز آموزیسر درویش در کیلومبر 
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المقدس قم، مدرسه نواب صفوی در اهواز کرمانشاه و کامیاران، دانشگاه بیت-خ  در سه رایه روانش غازان
ی نهاوند.   45آموزشگاه نهاوند در   کیلومبر

عیل در شمال تهران و سه مرکز از مراکز فوق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پادگان آموزیسر امام
 عیل. ایل سد کرج در شمال غرب تهران. و پادگان آموزیسر امامپادگان باهبی در حو 

و در پادگان امام میدان تجریش انتهای -عیل واقع در تهرانپس از تشکیل سپاه قدس، معاونت آموزیسر این نبر
ز کوه  )محل لشگر سابق گارد شاه در شمال کاخ سعدآباد( مستقر شد. خیابان الب 
ی فرمانده وی قدس، رستیپ پاسدار شمس بود. او قبل از این مدتمعاونت آموزیسر  اولیر  9ها فرماندیه نبر

عیل عهده داشت. پاسدار رستیپ عروج، معاون پاسدار شمس، به فرماندیه پادگان آموزیسر امامبدر را به
عهده داشت ای را بهسپاه ویژه حفاظت بود که حفاظت خامنه منصوب شد. او قبل از این سمت، فرمانده

ی از فرماندهان سپاه پاسداران در لبنان بود. در سالو پیش سپاه بوسپی  های بعد، پاسدار شمس فرماندهتر نبر
عیل به فرماندیه معاونت آموزش قدس شد و پاسدار عروج با حفظ سمت فرماندیه پادگان آموزیسر امام

جای  1376ذری در سال پاسدار نوروزی گذاشته شد. نو  عهدهمنصوب شد. فرماندیه این پادگان بعدها به
های این پادگان عالوه بر کادرهای سپاه قدس، افراد غبر ایرابی پاسدار رستیپ قربابی داد. آموزشخود را به
 بینند. از جمله مواد آموزیسر این دانشگاه عبارتند از: آموزش یم
جاسازی  گذاری و نحوهکار   ها، شیوهایدئولوژیک، انفجار و تخریب، کار با انواع بمب-های سیایسآموزش

ی و موتور، کار با سالحآن ی حرکت با ماشیر اندازی در حیر ، تعقیب و ها، تبر ی ی و ضدکمیر های مختلف، کمیر
 سازی و جنگ تن به تن. مراقبت و بدن

معاونت آموزیسر قدس در این »گوید: عیل یمییک از فرماندهان سپاه قدس در مورد پادگان آموزیسر امام
ه جدی اطالعات تاسیس کرد که ابتدا کادرهای سپاه قدس را آموزش داد و بعدهم پادگان یک دانشگا

وهای مبارز کشورهای دیگر را  ی آیات شیطابی و بختیار را ترور … نبر جمیر
ا در اروپا و ژاپن مبر مبارزیپی که اخبر

 «عیل آموزش دیده بودند. کردند تحت فرماندیه عروج در پادگان امام
های مختلف است. گروه وقفه ادامه داشتهعیل در طول این سالیان ب  پادگان امامها در آموزش تروریست

اند که از وجود یکدیگر و از محل آموزش هم مطلع دلیل حفاظت اطالعات، طوری سازماندیه شدهبه
 نشوند. 

پر جمهوری های تروریسهای آموزش تروریسپر مخفی هم در ایران وجود دارد. دستگاهگمان مراکز و پادگانب  
وی قدس یا وزارت اطالعات برای گزینش نفرات جدید به ی یمشدت سختاسالیم از نبر کنند. افراد گبر

 کاندیدا یم
 

اندازی یک گاه با راهشوند. آنابتدا توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم یا رایزن فرهنیک
ماموران تر بهمپر هستند، نفرات مناسبرسی تورهای مسافربر که گردانندگان آن از نفرات اطالعابر حکو 

 یماطالعابر حکومت
ی
وی قدس( در کشور مربوطه معرق شوند. مامور اطالعابر )از وزارت اطالعات یا نبر

فرستد. در نفرات مربوطه را برای تهران یم یک کار تحقیقابر روی هرکدام از این نفرات انجام داده و پرونده
وی قدس یا و  زارت اطالعات یک نسخه از پرونده را برای قسمت تشخیص هویت وزارت تهران حفاظت نبر

کند. سپس بعد از مشخص شدن نظر قسمت تشخیص هویت، افراد برای آموزش اطالعات ارسال یم
وی قدس و یا وزارت اطالعات پذیرفته یم  شوند. توسط نبر

وی قدس در مراکز آموزیسر خود عالوه بر آموزش عقی ، آموزشوزارت اطالعات و نبر های نظایم و دبر
ی به  نبر

ح زیر است: دهد. برخی از این آموزشها یمتروریستاطالعابر  های نظایم و اطالعابر این مراکز به رسر
 های جاسویس و اطالعابر آموزش
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ها، مراکز کامپیوتری و اتاق فرمان ها، فرودگاههای مختلف و حساس از قبیل کارخانه  آموزش نفوذ در مکان1
 سازی. های اسلحهنهکارخا

 های مختلف. ها و سازمانآموزش نفوذ به جلسات، محفل. 2
 ضبط صدای افراد مورد نظر. 3

 
   آموزش کار با انواع و اقسام وسایل صوبر و چگونیک

، مکان  نقشه4 ی شنایس و عکسیاب  و هویتخوابی ی برداری با دوربیر  های معمویل. های مادون قرمز و دوربیر
ل ارتباطاتآموزش کار با دستگاهک  آموزش تکنی5 اق سمع و ها و وسایل ارتباطابر و مدیریت و کنبر های اسبر

ل این دستگاهنحوه ی و کنبر  ها. ی کار گذاشیر
 تعقیب و مراقبت و ضد تعقیب
قانوبی از مرزها  عبور و مرور غبر

 آموزش تخریب
ی ان  آموزش کار با بر 1  ها. پل ها و ها، ساختمانبر جهت منفجرکردن ماشیر
 منظور ترور افراد مورد نظر. های انفجاری به  مواد انفجاری پالستیک جهت کارگذاری تله2
ی جهت جاسازی در محل  بمب3  منظور تخریب یا ترور. های مناسب بههای خمبر

 آموزش خاص ترور: 
 های انفرادی. آموزش انواع سالح-1
ف رویس M12و  M16هابی مانند آموزش سالح-2

ُ
. به تیم، یوکول  های عملیابر

 آموزش جنگ تن به تن. -3
بهآموزش شیوه-4 ی گردن و رصی زدن به نقاط حساس، های ترور افراد بدون سالح مانند ترور از طریق شکسیر

 وسایل ابتدابی و خفه
 …کردن فوری با استفاده از بعضی

. آموزش عملیات شهری و تمرین روی ماکت- 5  های عملیابر
  

ی یمبه ویژه تروریسپر جمهوری اسالیم در شورای امنیت میل تصمیمهای کالن و سیاست شود. دوره گبر
 عهده دارد. طوالبی شیخ حسن روحابی بر رس این نهاد بود و بعد از او شمخابی ریاست این نهاد را به

 است: در مورد شورای امنیت میل آمده  1368در قانون اسایس مصوب سال 
ی سیاستمنظور پاسداری از تمامیبه» ی بهرهت اریصی و حاکمیت میل و تعییر برداری های دفایع   امنیپر و نبر

، شورای عایل امنیت تشکیل از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخیل و خارخ 
 «شود. یم

دادی فقیه و تعویل نماینده 2عضو ثابت و  8های تروریسپر با حضور شورای عایل امنیت برای تصمیم
وی قدس و معاونان وزارت ی وزارت اطالعات و فرماندهان نبر خارجه تشکیل کارشناس و مشاور از معاونیر

ی در شورای عایل امنیت حکومت گرفته تقویت گروهشود. تصمیم بهیم های اسالیم در کشورهای مختلف نبر
مله اقدامات تروریسپر در شود. در واقع بعد از مرگ خمیپی کلیه تصمیمات مهم جمهوری اسالیم از جیم

  است. این شورا گرفته شده
، مراکز شورای عایل امنیت، به»... نوشته بود:  1375تبر  17تلگراف ساندی روزنامه ریاست رفسنجابی

دیده توسط های آموزشتروریستکند و دستور عملیات تروریسپر بهآموزیسر تروریسپر ایران را اداره یم
ی ارگان صادر یم  د. شو همیر

، شورای عایل امنیت همعالوه بر تصویب طرح ی وظایف و حوزههای تروریسپر های اصیل کار سازمان چنیر
ی یم  عنوان مثال: کند. بهاطالعابر و تروریسپر حاکمیت را تعییر
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ریاست خاتیم افزایش بودجه و امکانات سازمان فرهنگ و ارتباطات شورای عایل امنیت به 1376در دی ماه 
وآمد ا تصویب کرد. طبق تصمیم شورای عایل امنیت حکومت، وزارت خارجه موظف شد رفتاسالیم ر 
نگار و وابستهخارج بهاعضا و ماموران این سازمان را به آزادانه ی کند. ورود و خروج  عنوان خب   تامیر

 
فرهنیک

ل گمریکهای وابسته بهکاالها و محموله  کلیه معاف است؛ و برای  این سازمان از هرگونه بازریس و کنبر
ی از افشای فعالیت ای و هیچ مرجیع جز خامنه»های این سازمان در این جلسه تصمیم گرفته شد جلوگبر

 «شورای عایل امنیت میل نظام حق حسابریس و سئوال از سازمان ارتباطات اسالیم را ندارد. 
ی خمیپی در اردیبهشت سال  سپاه پاسداران انقالب حکم رسیم تشکیل  1358شورای انقالب تحت رهب 

نفره به فرماندیه جواد منصوری مامور سازماندیه آن گردید.  7اسالیم را اعالم کرد و یک شورای فرماندیه 
جواد منصوری از فرماندیه سپاه استعفا داد و پس از او مدبر دوزدوزابی و سپس مرتضی  58در شهریور 

، 1360یف به فرماندیه سپاه منصوب شد. در سالعباس زمابی معروف به ابورسر  1359و در بهار  رضابی 
ای در رسکوب و صدور توسعه و محسن رضابی که تا آن زمان فرمانده اطالعات سپاه بود و نقش برجسته

ات زیادی ترور ایفا کرده بود، به فرماندیه سپاه منصوب شد. هم ی با وارد شدن سپاه به جنگ، تغیبر چنیر
، هوابی و دریابی در آن سازمان داده شد. تدر ساختار سپاه ایجاد شد و به

وی زمیپی  دری    ج سه نبر
ی در درون سپاه پاسداران تاسیس شد.  اما از همان اوایل تاسیس سپاه پاسداران، واحد اطالعات سپاه نبر

نفره سپاه بود به فرماندیه اطالعات آن منصوب شد. محسن رضابی  7محسن رضابی که عضو شورای 
او مستقیما گزارش عات سپاه مستقیما در ارتباط با شخص خمیپی قرار داشت و بهاطال  عنوان فرماندهبه
رسعت کلیه اندازی و بازسازی ساواک کرد، این تیم بهنفره را مامور راه 5داد. رضابی از همان ابتدا یک تیم یم

ران و بازجویان ساواک، گآوری کردند. او بسیاری از شکنجهکل ساواک تهران را جمع  ادارهاطالعات مربوط به
ی برای آموزش دادن به خدمت گرفت. رضابی هم)امنیت داخل( را بهسوم ادارهویژه افراد مربوط بهبه چنیر

افراد ها آموزش بهتهران آورد. آنکادر اطالعابر نظام، شماری از کارشناسان اطالعابر و امنیپر را از سوریه به
وع کردند.  115خیابان جردن، خیابان جانسپاران، پالک اطالعات سپاه را در محیل واقع در  پس از مدبر  رسر

، واحد 1359واحد اطالعات سپاه گردیدند. در سال  احمد وحیدی و سپس قاسم سلیمابی فرمانده
بخش با های آزادیبخش و دفبر سیایس به سازماندیه سپاه اضافه شد. واحد نهضتهای آزادینهضت

ش جمهوری اسالیم ایفا کرد. این واحد  کمک واحد اطالعات سپاه نقش فعایل در صدور تروریسم و گسبر
ی گفته در واحد اطالعات سپاه ادغام شد. اطالعات سپاه 1363در سال  )که بعضا به آن اطالعات نظایم نبر

خود گرفت. مجری اصیل عملیات تروریسپر تا سال تری بهبعد مستمرا ابعاد بزرگبه 1360شد( از سال یم
ی قسمت اطالعات سپاه پاسداران بود.  1363  همیر
ابر در اطالعات سپاه داده شد. بخش عمدههم دستگاه بازجوبی و شکنجه و واحدهای عملیات  زمان تغیبر

وزارت اطالعات منتقل شد. بخش مسئولیت رسکوب در داخل کشور تحت عنوان شهری اطالعات سپاه به
ش یافت. امنیت به وزارت اطالعات واگذار گردید  و متقابال نقش سپاه پاسداران در جنگ و تروریسم گسبر

در ستاد مرکزی « دفبر پشتیبابی لبنان»از جمله سپاه لبنان تقویت شد و پاسدار خاکسار فرمانده آن شد. 
ی تدارکات سپاه لبنان تشکیل شد. ریاست پاسدار حقابی و بهپاسداران در تهران به  و تامیر

منظور پشتیبابی
ایرابی برای گروگاننان در طول این سالسپاه لب ، عملیات تروریسپر در ها از نفرات غبر ی، هواپیماربابی گبر

، کشورهای هم  کرد. ویژه ترکیه استفاده یمجوار ایران بهکشورهای اروپابی
جوار های اطالعابر و عملیابر در کشورهای هممعاونت اطالعات سپاه در ساختار جدید سپاه، برای فعالیت

های اطالعابر و تروریسپر تشکیل شد. منظور فعالیتوجود آورد: قرارگاه رمضان: بههای زیر را بهقرارگاه
)قائم مقام کنوبی سپاه( و بعداز آن پاسدار جعفری صحرارودی شد. فرمانده آن ابتدا پاسدار باقر ذوالقدر 
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ی مذاکره در وین به ق قتصحرارودی همان کیس است که قاسملو را رس مبر ل رساند. قرارگاه انصار: در رسر
افغانستان و ویژه روی افغانستان و پاکستان متمرکز است. قرارگاه انصار از ابتدا در امور مربوط بهکشور به

ی قرارگاه مرکزی آن در مشهد قرار دارد. قرارگاه بالل: این قرارگاه  پاکستان فعال بوده است و در حال حارصی نبر
ها بعدا کرد. این قرارگاهجوار ایران دنبال یمسائل تروریسپر را در کشورهای غبر همدر تهران تشکیل شد و م

وی قدس منتقل شدند.   به تحت فرماندیه نبر
هابی که بر رس رسنوشت سپاه بود از جمله تصمیمابر که گرفته شد اضافه کردن بخش پس از جنگ و بحث

وی قدس»سپاه به نام پنجیم به ، دریابی و زمیپی و  بخش قبیل 4بود. « نبر وی هوابی عبارت بودند از سه نبر
وی چهارم  قدس واحدی از سپاه پاسداران است که برای اجرای عملیات ویژه « مقاومت بسیج. »نبر

ی ستاد و مرکز تروریسم دولپر است: سازمان این واحد مسئول امنیت داخیل در »دیه شده است و دومیر
نظایم، حفاظت افبخش های داخیل( و در )کردها، ناآرایمهای مسلحانهراد، رسکوب قیامهای نظایم و غبر

، تهیهخارج از مرزها مسئول حمایت از جنبش کننده دانش های اسالیم، اجرای عملیات تروریسپر
( و تکنولوژی ABهایسالح تکنولوژیک برای )موشک( و خرید قطعات های پرتاب  )اتیم، بیولوژییک و شیمیابی

ه میباشد. م و تهیه نمونه سالحمربوطه الز  های تروریسپر و از آن پس وظایف فعالیت «های خاص و غبر
وی قدس منتقل شد. فرمانده اول آن پاسدار احمد وحیدی بود. احمد صدور اهداف جمهوری اسالیم به نبر

وی قدس قدییموحیدی برای راه وی قرارگاه ترین کادرهای اطالعات سپاه و نبر ترین و مجرباندازی نبر
وی قدس منتقل کرد. او همرمضان را جدا کرده و به ی کلیه قرارگاهنبر مرزی هابی که در سپاه فعالیت برونچنیر

وی قدس منتقل کرد.   داشتند را به نبر
وی قدس در بدو تاسیس گفت هدف ما از  محسن رضابی فرمانده کل سپاه پاسداران در آن زمان در باره نبر

وی قدس ت ی »شکیل ایجاد نبر وی قدس نمایندگابی در سفارت« الملل اسالیمارتش بیر های خانهاست. نبر
دارد. … شود، مانند عراق، سودان، اتریش و آلمان وماموریتش مربوط یم حوزهجمهوری اسالیم که به

وی قدس و وزارت اطالعات در سطح فرمانده قدس با وزیر اطالعات و معاونت اطالعات  ی نبر  بیر
 

هماهنیک
 شود. س با معاونت اطالعات خارخ  وزارت اطالعات انجام یمقد

ل خامنه وی قدس تحت کنبر های اوست. این امر تحت نظارت ستاد فرماندیه کل ای و مجری تصمیمنبر
وهای مسلح انجام یم وی قدس فقیه است. ماموریتشود. رییس این ستاد مستقیما تحت امر ویلنبر های نبر

وی قدس رستیپ پاسدار قاسم سلیمابی سال پاسداران ابالغ یمتوسط فرماندیه کل سپاه  شود. فرمانده نبر
 گذشته در نزدییک فرودگاه بغداد با حمله پهباد آمریکابی به قتل رسید. 

وی قدس: ها و ماموریتهدف  های نبر
ی در کشورهای مختلف و به -الف  خصوص کشورهای اسالیم. تبلیغ و هدایت جریانات قشر
و « اسالیم»های و جنبش« هواداران انقالب اسالیم»ش و سازمان دادن و لجستیک جذب، آموز  -ب

 هللا در خارج ایران. های موسوم به حزبگروه
اتژیک. کسب اطالعات و به  -ج  ویژه اطالعات نظایم و اسبر
ان و سیاست -د مدارابی که خواهان رسنگوبی جمهوری اسالیم ترور مخالفان نظام و نویسندگان و نارسر

 هستند، با همکاری وزارت اطالعات. 
بدر برای عراق و سپاه بوسپی و  9 انقالب اسالیم در کشورهای مختلف مانند سپاه « سپاه»تشکیل  -ه

 …)سپاه هفتم( و سپاه آفریقا و سپاه سودان و)سپاه پنجم( و سپاه لبنانسپاه ترکیه
ی هم ی در پایبر ان دادن یک تشکیالت اطالعابر تصویب ، شورای انقالب حکومت طرخ برای سازم1358چنیر

 ریاست خشو تهرابی تشکیل شد. وزیری بهکرد و بر اساس این طرح دفبر اطالعات نخست
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ی موسوی نخست وزیر طرح تشکیل وزارت اطالعات در تاری    خ به 1360در سال  حسیر دنبال درخواست مبر
خانه شدن ت سپاه با وزارتدر مجلس شورای اسالیم مطرح شد، ابتدا اطالعا 1361اردیبهشت  15

در مجلس تصویب شد و در  1362مرداد  27شنبه روز پنج کرد ویل نهایتا در جلسهاطالعات مخالفت یم
ی وزیر اطالعات تایید شورای نگهبان رسید. محمدی ریشهری بهبه 1362شهریور  3تاری    خ  عنوان اولیر

 شد. ریشهری با همکاری یک اکیپ به
ی
ی وزارت اطالعات شناخته که بهنفره   40مجلس معرق عنوان موسسیر

 وزارت اطالعات را اعالم  1363مهر سال  10و در  شوند به سازماندیه وزارت اطالعات اقدام کرد. یم
 

آمادیک
، طراخ و اجرای ترورهای  های اسالیم در خارج و قتل حکومتکرد. وزارت اطالعات محور اصیل شناسابی

ی سیایس سو در شورای عایل امنیت میل در تصمیمخانه از یکوزارتسیایس در داخل کشور است. این  گبر
کت یم های تروریسپر ای با ارگانعملیابر دفبر خامنه ویژه کند و از سوی دیگر با کمیتهدر مورد ترورها رسر

 شود. دیگر هماهنگ یم
شود. ی هر استان تشکیل یمکل برا  اداره 27مستقل و  اداره 5سازمان،  2معاونت،  16وزارت اطالعات از 

ها هستند تماما و مستقیما درگبر صدور ترین آنمعاونت که از مهم 3معاونت وزارت اطالعات  16از 
 تروریسم هستند
ی تقوی بود که شعبهمسئولیت فردی بهمرزی سابقا بهمعاونت برون های وزارت اطالعات نام محمد حسیر

ل یم دیه اقدامات تروریسپر و توطئه و تخریب علیه احزاب و نکند و سازمادر خارج کشور را کنبر
 سازمان

 
های وزارت اطالعات در خارج کشور اساسا تحت های سیایس اپوزیسیون را برعهده دارد. نمایندیک

ل این معاونت قرار دارند.   کنبر
ان، کرمانشاه، های خوزستهای آن در استانترین پایگاههای مرزی است که اصیلاین معاونت دارای پایگاه

 غرب  و کردستان هستند. ایالم، آذربایجان
ی بهآوری اطالعات و جاسویس در کشورهای خارخ  و هماعضای این معاونت جمع وظیفه ی چنیر کارگبر

ایرابی است. معاونت امنیت این وزارتخانه ییک از مهمتروریست های آن است ترین معاونتها و مزدوران غبر
پردازد و ارتباط تنگاتنگ با دو معاونت فوق دارد. معاونت داخیل به ترور در خارج یم که تحت عنوان امنیت

، بهخارخ  وزارت اطالعات عالوه بر جاسویس علیه دولت ی آناستخدام خارجیان و بههای خارخ  ها کارگرفیر
ی یم  پردازد. در کارهای تروریسپر نبر

علوی این عهده داشت. بعد از سعید امایم هاشیمرا بهخانه ها معاونت امنیت این وزارتسعید امایم سال
 است. دار شده معاونت را عهده

ی وظیفه های اجتمایع و رسکوب اش مقابله با نارضایپر معاونت اطالعات مردیم وزارت اطالعات نبر
ی اساسا در خدمت حل و فصل امور مربوط به معاونتهای دیگر این وزارتهاست. معاونتآن ی هاخانه نبر
ح زیر است: های وزارت اطالعات بهالذکر است. سایر معاونتفوق  رسر

 معاونت ضدجاسویس. 
 . ها و رادیوهای مخالف های فپی و تکنییک جاسویس از جمله پارازیت روی تلویزیونفعالیت )کلیهمعاونت فپی

 متعلق به این بخش است. 
معاونت پشتیبابی و امور مجلس. معاونت روحانیتمعاونت طرح و برنامه.  معاونت آموزش. معاونت ویژه

اتژیک. معاونت اداری و مایل. معاونت حفاظت اطالعات معاونت بازریس و  تحقیقات و مطالعات اسبر
. معاونت اقتصادی. 

 
 نظارت معاونت فرهنیک

کل اطالعات در مناطق مرزی، نقش جدی در پشتیبابی صدور تروریسم دارند.   عالوه بر این، چندین اداره
 به  جمله ادارهاز 

ر
ق اطالعات کل  منظور دخالت در جمهوری آذربایجان، ادارهکل اطالعات آذربایجان رسر
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، برای دخالت در ترکیه و عراق، اداره اطالعات کردستان و کرمانشاه و ایالم با مدیریت و  آذربایجان غرب 
ی دخالت در افغانستان و کل اطالعات خراسان برا  خوزستان برای اقدامات تروریسپر در عراق، اداره

کل اطالعات فارس و هرمزگان   کل سیستان و بلوچستان برای پاکستان و اداره  کشورهای آسیای میانه و اداره
 کنند. جنوب  خلیج فارس فعالیت یم برای دخالت در کشورهای عرب  حاشیه

کار   1365شد و از مهر  تاسیس« دانشکده امام باقر»وزارت اطالعات موسوم به  دانشکده 1364در سال 
وع کرد. این دانشگاه مرکز تعلیم بازجویان و شکنجه های جمهوری اسالیم گران و تروریستخود را رسما رسر

 است. 
ل سازمان مدیریت و برنامه بودجه ریزی کل کشور است. براساس ماده وزارت اطالعات رسی و خارج از کنبر
، اعتبارات این وزارتخانه از 1362مرداد  26ا مورخ وزارت اطالعات مصوب مجلس شور  اساسنامه 15

ی  وزارت اطالعات و اقتصاد و  وسیلهای است که بهنامهشمول قانون محاسبات عمویم مستثپی و تابع آییر
مجلس شورای اسالیم،  1373ماه دی تصویب هیات وزیران خواهد رسید. طبق مصوبهدارابی تهیه و به

کند، های قانوبی خود ضبط یم که وزارت اطالعات در راستای انجام ماموریتدرصد بهای امالگ 50معادل 
د. طبق مصوبهخانه قرار یممیلیارد ریال در اختیار این وزارت 5تا سقف  مجلس، فروش  1374بهمن  گبر

 اموال و دارابی مخالفان حکومت در اختیار وزارت اطالعات است. 
کت در جاهای مختلف دنیا دایر کرد که حداقل  100حدود  وزارت اطالعات در زمان وزارت فالحیان  20رسر

کت بزرگ آن در کشورهای یمن، زیمبابوه، سوریه، سودان، ایتالیا و قرار دارد. هدف از آن پوش و … رسر
ی و انتقال پول به خارج های مزودران و تروریستمحمل تردد و فعالیت های این وزارتخانه به خارج و تامیر

کت کشور است. این ها با استفاده از اطالعابر که در اختیار دارند، تجارت بسیاری از اقالم را در انحصار رسر
 زنند. آورند و سودهای میلیوبی به جیب یمخود دریم
: پوشش  های وزارت اطالعات برای اقدامات جاسویس و تروریسپر

 ت دیپلوماتیک است. ترین خصوصیت آن مصونیمراکز دیپلوماتیک حکومت در خارج کشور که مهم -1
کت -2  آنهای تجاری و اقتصادی که مهمرسر

 
 ها مخفی بودن و عادی بودن است. ترین ویژیک

 جمهوری اسالیم ایران.  -3
 

 مساجد و سایر مرکز به اصالح فرهنیک
 ها. ها و رستورانمغازه -4
5-  ... 

ی سال حکومت ده  های دهه شصت به تشکیل شبکهاسالیم از اولیر زدوران خود در ترکیه اقدام ای از مگسبر
ایران اعزام شده و در های جمهوری اسالیم بهکرد. نفرات جذب شده توسط این شبکه، توسط دیپلومات

 دیدند. های آموزش تروریسپر یمکمپ غپی حسیپی در نزدییک قم دوره
فراد قرار داشت و سفارت جمهوری اسالیم در آنکارا و کنسولگری آن در استانبول در ارتباط فعال با این ا

اسالیم این مزدوران خود را تحت عناوین مختلفی  حکومتکرد. ایران را حل و فصل یمها بهمسائل تردد آن
د. دورابی فردی بهکار یمهللا ترکیه یا حرکت اسالیم ترکیه بهمانند حزب د تا اهداف خود را پیش بب  نام گبر

  وسیله نمایندهمسئول این شبکه در آنکارا به« نجیم آسالن»
 

اسالیم در آنکارا با پاسپورت  حکومتفرهنیک
 ایران فرستاده شد. های آموزش نظایم و سیایس بهمنظور دیدن دورهبه« حمید پوالد»اسم جعیل به
د، کار یمهای خود بهها را برای اجرای اهداف و طرحهای ایرابی و ترک که جمهوری اسالیم آنتروریست گبر

اسالیم در ترکیه  حکومتهای از جمله کلت کمری، یوزی، نارنجک و خمپاره را از دیپلوماتسالح و مهمات 
عوامل اکب  قربابی را ربوده و بهها و ترک بود عیلکنند. از جمله عرفان چاغرخ  که رستیم تروریستدریافت یم

ات الزم برای ماموریتوزارت اطالعات در استانبول تحویل داد، سالح ی های تروریسپر خود را از ها و تجهبر
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ها گرفته و بعد از عملیات محسن کارگر آزاد معاون کنسولگری جمهوری اسالیم در استانبول و دیگر دیپلمات
اف1396مارس  26ملیت  است. روزنامه دادهها تحویل یمآنبه تشکیل  سابقه های چاغرخ  در باره، اعبر

نزد  1983در سال »است. چاغرخ  گفته است:  را درج کرده اسالیم حکومتیک باند تروریسپر وابسته به
ما جا طاهری، رسکنسول ایران در استانبول رفتم. او مرا به ایران نزد احمد کرییم فرستاد. کرییم در ایران به
وع کرد. هنگام بازگشت به ترکیه، احمد کرییم ما را برای عملیات توجیه کرد. سالح هایمان داد و آموزش را رسر

هابی که پیاب  عوض ها را در خانهگرفتیم. این سالحهای عیل و مصطفی یمرا از دست دو مامور ساواما به نام
ی امک و توران دورسون، دو  چاغرخ  پس از توضیحابر در باره« کردیم. داری یمشدند، نگهیم قتل چتیر

های بشیکتاش تحویل دیپلومات هها را در منطقپس از قتل دورسون، من سالح»نگار ترک، گفت: روزنامه
، به نام ی ها سالحهای مجید شادکار و محسن کارگر آزاد دادم و آنایرابی ها را در صندوق عقب یک ببی
 «گذاشتند. 

 حکومتاسالیم و  حکومتاز دورابی که حزب عدالت و توسعه اسالیم در ترکیه به قدرت رسید روابط 
ی خود اتخاذ کردند. این اواخر که گفته هها همکاریترکیه بسیار حسنه شد و آن ای نزدییک بر علیه مخالفیر

کار را دستگبر کرده که برای وزارت اطالعات کار نفره تبه 11پلیس مخفی ترکیه ترکیه یک باند « میت»شد 
 جمهوری اسالیم که کمپیپی علیه اردوغان راه انداخته بودند. کردند در واقع هشداری بود بهیم
  

ویژه در سوئد خییل فعال هستند. برای نمونه اسالیم ایران در اروپا به حکومتاطالعابر  -نیپر مامورین ام
 را دستگبر و اعالم کرده که گمان نگار شناختهیک روزنامه 1389پلیس سوئد در فروردین ماه 

ر
شده عراق

 کرده است. رود او در اروپای غرب  برای حکومت ایران جاسویس یمیم
نام رغدان الخزعیل که در استکهلم با روزنامه یوروتایمز نگار بهنامه تلگراف بریتانیا، این روزنامهبه گزارش روز 
های مخالف حکومت جمهوری اسالیم جاسویس علیه اعضای گروه االحوازیه، از گروهکرده، بههمکاری یم

 ایران متهم شده است. 
ی این روزنامه ، با خنپر کردن طرح تدستگبر

ر
ی گذشته از سوی نگار عراق رور رهب  سازمان االحوازیه در پایبر

وهای امنیپر سوئد، نروژ و دانمارک مرتبط است. در آن عملیات، یک شهروند نروژی با تابعیت  پلیس و نبر
، قبل از اقدام به  برد. رس یمترور رهب  سازمان االحوازیه در دانمارک دستگبر شد که اکنون در زندان بهایرابی

ده  بعد از آن، های مربوط ای را در راستای خنپر کردن طرحکشورهای دانمارک، نروژ و سوئد عملیات گسبر
ی یمبه ترورهای برون مرزی جمهوری اسالیم ایران ب    کنند. گبر

ی شخض به، رسانه1387اواخر مهرماه سال  ریزی نام محمد داوودزاده لولوب  به اتهام طرحها از دستگبر
اتحادیه اروپا، بخیسر از رسویس  2019االحوازیه خب  دادند. بعد از آن، در ژانویه  ترور رهب  جنبش عرب  

ی ترورهای بروناطالعابر حکومت اسالیم ایران را تحریم کرد و هنوز بحث امون شدت گرفیر مرزی ایران ها پبر
 چنان ادامه دارد. هم

بعد از دریافت شهروندی نروژ با سفارت ها، داوودزاده چندین سال پیش، به نروژ پناهنده شده و بنابرگزارش
اند که داوودزاده درست چند هفته قبل کرده است. بعضی منابع خب  دادهجمهوری اسالیم ایران همکاری یم

ی  اش در سوئد، به ایران سفر کرد و در اهواز دیده شده بود. از دستگبر
را داشت، در فرودگاه دستگبر شد. یک دانمارک وقپر قصد سفر به 1397مهرماه  29- 2018اکتب   21او در 

ی گفت که این مرد  ی، ساموئل اندرسون، وزیر خارجه دانمارک، در یک کنفرانس خب  روز پس از این دستگبر
ریزی برای ترور یک فعال سیایس در خاک دانمارک و فعالیت برای رسویس یک جرم مشارکت در برنامهبه

، دستگبر شده است.   کشور خارخ 
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نقل از دو کارشناس خاورمیانه نوشته بودند که مشخص نیست به های دانماریک، روزنامهدر آن زمان
رسد که سپاه نظر یماند، اما بهاداره و دفبر اطالعابر ایران مسئول این طرح ترور بوده 16یک از کدام

ترند: ییک وزارت فعالتر و گفته آن کارشناسان، دو اداره اطالعابر در ایران بزرگپاسداران مسئول باشد. به
 های برون مرزی ندارند. اطالعات دولت و آن دیگری اطالعات سپاه پاسداران که این دو اداره با هم همکاری

ی، در جلسه  دستورالعمل را برریس کردند:  5ای فوری، مقامات دانمارک بالفاصله بعد از این دستگبر
 پر جمهوری اسالیم ایران. رسویس اطالعابر و امنیبهواکنش باز و جدی نسبت  -
 فراخواندن سفبر دانمارک از ایران.  -
اض و انزجار. فراخواندن سفبر ایران برای گفت -  وگو و بیان اعبر
 ای علیه جمهوری اسالیم ایران. چندین کشور اروپابی برای اتحاد منطقهکشاندن موضوع به  -
 ریزی موثر برای تحریم ایران. برنامه -

ی داوودزاده در مصاحبهماریا بندیکت بیور  ی چند روز پس از دستگبر ای نالند، رییس پلیس امنیت نروژ نبر
تر دانیم اداره اطالعات و جاسویس ایران، فعالیت جاسویس خود را در اسکاندیناوی بیشما یم»گفت که 

 «کند. های در تبعید، برای اهداف خود استفاده یمکرده است و از ایرابی 
ریزی ترور، اتحادیه ند ماه بعد وزیر خارجه دانمارک اعالم کرد، در واکنش به این برنامهطور که چالبته همان

 را تحریم کرد. « اسالیم ایران حکومتوزارت اطالعات »اروپا 
  

های ، احمد موالنییس، تبعه ایران و موسس جنبش عرب  االحوازیه، از سازمان2017در نوامب  سال 
ب گلوله کشته شد. ن، در هلند بهاپوزیسیون جمهوری اسالیم ایرا  رصی

جرم دست نام اسدهللا اسدی را بهایرابی به ، آلمان یک دیپلمات2018یک سال پس از آن، در اکتب  سال 
ی در برنامه ا دادگاه ریزی برای بمبداشیر گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس دستگبر کرد و اخبر

 او در بلژیک برگزار شد. 
  

ترین مراکز تروریسم خود، تبدیل کرده است. ترور مخالفان عنوان ییک از اصیلیم، ترکیه را بهاسال  حکومت
، ترور دیپلومات ، ترور روشنفکران ترک، آدمایرابی قربانیان در خاک ترکیه، انفجار  ربابی و شکنجههای خارخ 

عنوان رسپل اسالیم از ترکیه بهگذاری، بخیسر از این تروریسم در ترکیه است. عالوه بر این حکومت و بمب
دهکند. دستگاهتروریسم خود در کشورهای دیگر استفاده یم   های گسبر

 
سیایس در ترکیه -فرهنیک

یبه ها های مراکز آموزش تروریسپر در ایران و سازمان دادن آنپادگانها بههای محیل و اعزام آنعضوگبر
وی قدس، وزارت اطالعات، ورزند. واحبرای عملیات تروریسپر مبادرت یم د اطالعات سپاه پاسداران، نبر

اسالیم  حکومتهای حکومت در آنکارا و استانبول و وزارت کشور خانه و کنسولگریوزارت خارجه و سفارت
کت صورت موازی یا هماهنگ و مکمل یکدیگر در این اقدامات تروریسپر در ترکیه یط این دههبه ها رسر

آن در  کل وزارت اطالعات آذربایجان غرب  در ارومیه، و ادارات تابعه  اصیل ادارهداشتند. ییک از وظایف 
 های تروریسپر حکومت در ترکیه است. ویژه خوی و سلماس، سازمان دادن فعالیتشهرهای این استان به

ظیم و آوری و تحلیل اطالعات محرمانه و تندلیل رقابت میان کشورها در جمعها در دنیای امروز بهدولت
محرمانه بسیار شبیه به  اطالعات غبر

دلیل نوع ایدئولوژی، ها بههم هستند. اما دولتتحلیل و بازخوابی
ی و ساختار سیایس سیاست  های اطالعابر دارند. های متفاوبر از حیث سیاستقوانیر

ییک مخالفان و منتقدااسالیم برای پیش حکومتنهادهای اطالعابر  ی ن از هیچ برد اهداف خود و حذف فبر
اند. ربودن نام گرفته« رسبازان گمنام امام زمان»کنند در حایل که ماموران این نهاد امکابی و فعالیپر دری    غ نیم
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های جمهوری اسالیم ایران است. اما فراتر از آن حپر از ترین سیاستو شکنجه و تجاوز و اعدام معمول
 یا آنهای اپوزیسیون با هدف متالیسر کردن سازماننفوذ به

 
ها از درون، تشدید اختالفات خانوادیک

ی بهره ی فروگذار برداری از این اختالفات با هدف زمیر  نبر
انسابی ی خود و دیگر اقدامات غبر گبر کردن مخالفیر

 شود. نیم
مستقیم از زن و شوهرهابی که اختالف دارند و یا جدا شده  مستقیم و غبر

خواهند اند یمماموران اطالعابر
وی گردد. در این راه کسابی هم که علیه همد ی یگر افشاگری کنند تا در نزد افکار عمویم فرد مورد نظر را مبی
ها این اختالفات دروبی خانوادهاختالفات سیایس خود ناآگاهانه بهها دلیل تصفیه حسابهستند که به

تصور خام هستند که کیس کنند و بر این ها از نظر خود مانند کبک رسشان را زیر برف یمزنند. ایندامن یم
ی افرادی مخالف حکومت بیند و نیمها را نیمرفتار و اعمال زشت و خطرناک آن داند. در حایل که چنیر
کنند که خورک خوب  برای چنان جو سازی یمجو آنهای زشت و انتقاماسالیم هستند اما به دلیل خصلت

باید بدانند که با این عمل ناپسند و زشت خود شوند. این افراد عوامل جمهوی اسالیم ایران محسوب یم
اییط بسیار غمناک و پرب  ها و خطرناک منجر شوند که شاید عاقبت آن بهوارد ماجراهای خطرناگ یم رسر

 گردد. 
های خود نزدیک سوژهها پزهای مختلف بهها و قیافهاسالیم ایران در رنگ حکومتعوامل اطالعابر 

ی خود در نهادهای اطالعابر گزارش دهند. بهکسب کنند و آن را به  شوند تا اطالعات الزم را یم این رابطیر
دستگاه ضبط هابی که بهتلفنکنند چکیده آن را از جمله بهشود که هر اطالعابر که جمع یمافراد گفته یم

ی و تجزیهاتوماتیک وصل هستند بفرستند. این اطالعات توسط اعضای حرفه و  ای وزارت اطالعات آنالبر
 کنند. ها استفاده گردند تا در زمان مناسب از آنتحلیل یم

وهای موثر جامعه، تاثبر هم ی شنود مکالمات مخالفان و نبر گذاری بر جریان اطالعات، ترور و قتل چنیر
 سکوت وادار کردن برخی افراد و نهادها است. ایرانیان در داخل و خارج کشور، و یا بهایرانیان و غبر 

وهای اطالعابر این است که هیچ حرییم برای هیچ فردی قائل « الیه و اسالیم»ب از وظایف این ترتیبه نبر
ورت دارند درآیند تا خود را به سوژه نزدیک کنند. حکومت تبه کار و مافیابی نباشند و به هر شکیل که رصی

یما سوژه مورد نظر خود ها داهای مختلف و تو در توی اطالعابر دارد که چندین شاخه و رشته دارد. آنالیه
کنند. این امر در دوران اخبر شدت یافته است. چرا که سازی یمها پروندهرا تحت نظر دارند و برای آن

 اسالیم بیش از پیش در داخل و خارج تحت فشار قرار گرفته و نگران آینده حاکمیت خود است.  حکومت
مختلف تقریبا برای همه اقدامات خود امکانات  هایها و شغلاسالیم در چهره حکومتماموران اطالعابر 

ها حپر ملزم نیستند مقررات اسالیم را های نهادها و مدیران خود آنزیادی در اختیار دارند و طبق توصیه
ی موجود حاکمیت انطباق دهند.   رعایت کنند و یا رفتار خود را با قوانیر

)در صورت افشا کاری، فریب و عملیات رسواکنندهاسالیم ایران معموال با پنهان حکومتماموران اطالعابر 
شدن( در گبر هستند. در جمهوری اسالیم تنها دغدغه مدیران و ماموران اطالعابر کسب رضایت هر چه 

ی است تا از این طریق مدارج قدرت سیایس و اقتصادی را به بیش تر رهب  و حاکمیت با ترور و تهدید مخالفیر
 رسعت یط کنند. 

طلب وجود ندارد. همه دهای اطالعابر و امنیپر تفاوبر چندابی میان منتقد، مخالف و رسنگوبی از منظر نها
ند و برای آن  سازی شود. ها پروندهباید مرتبا مورد تعقیب و مراقبت قرار گبر

، رادیوهای فاریس زبان خارج از کشور، بهها با نفوذ بر کانالآن  و رادیوبی
ه طور کیل هر گونهای تلویزیوبی

میدان اپوزیسیون اندییسر را تهدیدی لوث کنند و به جای مبارزه علیه حکومت توپ را بهخوایه و دگر آزادی
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های حاکمیت مسئول حفاظت از ایدئولوژی و اطالعابر همانند دیگر دستگاه-اندازند. نهادهای امنیپر یم
ی حکومت اسالیم هستند و نه حفظ منافع و امنیت شهروندان.   قوانیر

چنان جاسویس و مبارزه علیه اسالیم ایران هم حکومتهای اطالعابر براین وظیفه اصیل رسویسبنا
 در داخل و خارج کشور است. عالوه بر این، رسویسجنبش

 
ی سیایس و فرهنیک های های مخالف و فعالیر

های سیاست، تجارت و علم و آوری اطالعات در زمینهاسالیم ایران در دنیای غرب، جمع حکومت
 میلیتاریسپر است. 

ها و افراد و با طور سیستماتیک از عوامل خود در جهت بدنام کردن سازماناسالیم ایران به حکومت
دار کند. برای این منظور، افراد زیادی ها را خدشهکند تا موقعیت و چهره آنها استفاده یمپردازیدروغ
ه به اروپا فر به ها و ها با سفارتکه آناند، در حایلشدهستاده عنوان پناهنده و تاجر و دانشجو و غبر

طور مستقیم با وزارت اطالعات ها و سایر مراکز جمهوری اسالیم ایران همکاری نزدییک دارند یا بهکنسولگری
وی قدس ارتباط دارند.   یا نبر

ین حکومت کند. اجمهوری اسالیم ایران پول زیادی برای الب  کردن توسط عواملش در خارج کشور خرج یم
یه جعیل کمک های مشخص، تحت عنوان هزینه های مایل را برای برخی دانشگاهحپر از طریق بنیادهای خبر

 کند. تحقیقات فراهم یم
ای آمریکا ، یک دادگاه منطقه2013سپتامب   16ییک از این نهادها، بنیاد علوی مستقر در آمریکا است. در 

ی را که متعلق بهبقهط 36در نیویورک دستور تسخبر ساختمان  بنیاد علوی است، ای اداری دفبر مرکزی منهیر
  اسالیم ایران(، صادر کرده بود.  )با حکومتدلیل نقض مقررات معامالتبه

های امنیپر اروپا تاکید کنیم که تایید های رسویسها و توصیهآخرین گزارشتوانیم بهبندی یمدر جمع
اند. هوری اسالیم ایران بیش از هر زمان دیگری در خاک اروپا فعال شدههای اطالعابر جماند، رسویسکرده
ییک را در بریمهای آنروش ی د. هدف اصیل آنها طیفی از ارعاب و ترور شخصیت تا حذف فبر ها ها سازمانگبر

 است. طلب و چهرهرسنگوبی 
 

 های فعال سیایس و فرهنیک
یس آنوضعیت امنیپر فعیل اروپا، عوامل جمهبا توجه به ها به وری اسالیم ایران در اروپا کم نیست. دسبر

ی ویژه نظر بهوضعیت امنیپر که بهها تسهیل شده و با توجه بههمه امکانات و پوشش قتل و ربودن مخالفیر
ی یک باند  حکومت کار وابسته به نفری تبه 13اسالیم ایران در ترکیه شدیدتر شده است در نتیجه دستگبر

ک دو حکومت  کومتحوزارت اطالعات  اسالیم توسط دولت ترکیه را نباید جدی گرفت. چرا که منافع مشبر
ک اسالیم آن ی تر و فراتر از آنها بسیار بیشایران و ترکیه و ایدئولوژی مشبر هاست که امنیت مخالفیر

ی وضعیپر و بحر اسالیم برای دولت و نهادهای امنیپر ترکیه مهم باشند. از این حکومت ان کرونا رو در چنیر
ل شدید مرزها، حمایت همه جویان در ترکیه وظیفه انسابی و سیایس همه ماست. جانبه و پیگبر از پناهو کنبر

ی وضعیت حسایس همه سازمانهم ی در چنیر ها و حپر روابط خصویص افراد های اپوزیسیون و رسانهچنیر
 تکابی جدی دارد. نیاز به خانه

اسالیم در داخل و خارج کشور نه از رس قدرت،  حکومتی تروریسپر هاشایان ذکر است که همه این تالش
ش ی  و ترس آن از خبر

های اجتمایع در جامعه ایران های مردیم و جنبشبلکه دقیقا از رس ضعف و زبوبی
ی حایل که سازمان ند اما است. بنابراین در عیر ها و افراد مخالف این حکومت باید موازین امنیپر را جدی بگبر

 لحظهنباید ه
 

ی سیایس و فرهنیک ای از مبارزه برای رسنگوبی یچ نهاد و سازمان سیایس و اجتمایع و فعالیر
اسالیم ایران با هدف برپابی یک جامعه آزاد و برابر، انسابی و عادالنه، مرفه و بدون تبعیض  حکومتکلیت 

 غافل باشند! 
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ی عیل مطهری، نماینده تهران مجلس، به نهادهای امنیپر را تایید ها توسط «پرستو»کارگبر
 کرد

 
از اخبار رسیده و خصوصا »، در اینستاگرامش نوشت: 1398خرداد  13مطهری در این رابطه به تاری    خ 

 معلوم شد که افرادی در کشور پرستوهابی دارند که گایه بر گرد سیاسیوبی که 
سخنان خود آقای نجفی

ی دهان او گاه فیلم و عکس تهیه یمد و آنآورنروند به پرواز دریمشمار یممنتقد یا مخالف به کنند برای بسیر
ها در دنیا مرسوم و رایج است و مجاز شمرده و حذف وی از صحنه سیاست، غافل از این که اگر این روش

 «شود، برای یک مسلمان مجاز نیست بلکه حرام است. یم
 مردم از نظر اسالم مجاز تجسس در امور داخیل »عیل مطهری در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: 

 
زندیک

توان از یک وسیله نیست حپر برای یک هدف مقدس. در اسالم برای رسیدن به یک هدف مقدس نیم
ای استفاده کرد و با آبروی مردم بازی کرد. توان برای حفظ نظام از هر وسیلهنامقدس استفاده کرد. نیم

ویع برای ترک ای  «ها باشد. ن روشامیدوارم ماجرای آقای نجفی نقطه رسر
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 موخره
ی در این مجرا بندی یممعجدر  توانم بگویم که این ماجرا بسیار پیچیده است چرا که همه گرایشات در گبر

ی های حکومت اسالیم تا اظهارنظرهای شیکدم در رسانهها و نهادها و رسانهاز چهره الملیل بسیار های بیر
ی این که شمتناقض هستند و به ی دلیل گفیر یکدم جاسوس بود و یا با صدها چهره حکومت اسالیم همیر

رابطه جنیس داشته حدس و گمابی بیش نیستند. اما یک مسئله در این ماجرا و حول و حوش آن روشن 
ایم و حپر شخض حکومت اسالیم ایران ظهم حکومت ارسائیل در تمام نهادهای سیایس و ناست و آن

 عمیقا نفوذ کرده است. 
گزاری تسنیم، بر مسلمان و شیعه به ایران سفر کرد. او با پرسک زن انگلییس تازهعنوان یشکدم به وی، خب 

ی همکاری داشته و سال مهرنیوز و تهران با ابراهیم رئییس مصاحبه کرد. در آذرماه در یادداشپر  1396تایمز نبر
ایران یت واقیع او نفوذ بهدر روزنامه تایمز ارسائیل نوشت که او دیگر مسلمان نیست و در تمام این مدت ن

ی سفر خود و سایر کشورهای اسالیم بوده است. شکدم در مصاحبه با وب ق ادعا کرد که در اولیر سایت مشر
های اول نشسته است. طبق دیدار کند و در این دیدار ردیف ایاست با سیدعیل خامنهبه ایران موفق شده 

دولت ارسائیل فعالیت داشته های فکر وابسته بهدر اتاقاطالعات منتشر شده، کاترین پرز که پیش از آن 
های ارشد نظام و رسداران سپاه پاسداران، با دفبر است، با ورود به ایران و جلب اعتماد بسیاری از مقام

فر و کمیل خجسته باقرزاده، مقدم فراسالیم ایران زیر نظر حمیدرضا مقدم حکومتحفظ و نشر آثار رهب  
سایت کمیل خجسته باقرزاده، از مسئوالن وب ای، همکاری نزدیک داشته است. ش عیل خامنهبرادرزاده هم

، نفوذ پرز شکدم را  ی در توییبر ی نبر سایت خواند و ادعا کرد که عملیات نفوذ از سوی این وب« ناموفق»رهب 
ی»صورت گرفته نه بالعکس، و آن را   رسانه رهب 

نسته اثری بر نتوا»خواند و گفت که پرز شکدم « هبی
د. تحلیل و تصمیم مدیران رسانه انقالب بگذارد یا از آن  «ها اطالعات بگبر

گزاری تسنیم رتبه در ایران در رسانههای امنیپر و عایلپس از انتشار خب  ارتباط کاترین شکدم با مقام ها، خب 
سفر خود به ایران  5م در خانم شکد»که نامش عنوان شود نوشت نقل از یک منبع آگاه قضابی بدون اینبه

ی نارد طالبهمروز در ایران اقامت و حضور داشته است.  18فقط  گزاری   زادهچنیر در مصاحبه با خب 
 یم»ایسکانیوز گفته بود 

 
 «کرد. خانم شکدم آزادانه در ایران زندیک

ی نوش ی امنیپر و هاآبادی عضو کمیسیون امنیت میل مجلس شورای اسالیم ضمن تایید ارتباط مقامحسیر
سیم که این فرد چهعایل ارکان، طوری توانسته بهرتبه با کاترین شکدم گفت باید خییل مراقب باشیم و بب 
ی جدی مسئوالن دستگاه امنیپر قرار های امنیپر و عایلمقام رتبه نزدیک شود! باید این قضیه مورد پیگبر
د.   گبر

نوشتارهای های یهودی بهنوشت بسیاری سایتیم های اسالیم مطلبدر زمابی که پرز شکدم برای سایت
شدند. او در تر بر ایران و کشورهای اسالیم یمکردند و خواستار فشار بیشتند او در مورد یهودیان اشاره یم
  دانستکرد و مبارزه مسلحانه را تنها راه برخورد با ارسائیل یماین نوشتارها از حماس تجلیل یم

ی در مورد شکدم هم ی نظر مشابیه داشته چنیر است و در نوشتارهای زیادی مبارزه مسلحانه در یمن یمن نبر
ا که نوشتارهای پرس بر  وی را در مورد یهودیان و ارسائیل زیر نظر دارد و از را ستوده است. اتحادیه ضدافبر

ی انتقاد یمآن به ی هودی او اشاره هویت یکند بارها به نوشتارهای تند شکدم بدون اشاره بهخاطر یهودستبر
 کرده است. 
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فر معاون دفبر حفظ و نشر های اجتمایع منتشر شد که حمیدرضا مقدممطالپ  در شبکه 1400در اسفند 
هابی چون دفبر سید عیل نهادها و ارگانشکدم دیدار کرده و از طریق او به-ای با پرزآثار سیدعیل خامنه

گزاری تسنیم مرتبط گردیدهخامنه گزاری تسنیم وابسته بهاست.  ای و خب  نهادهای امنیپر حکومت خب 
پردازی برخی سایت خود منتشر کرد، این دیدار را تکذیب و آن را دروغای که روی وباسالیم با انتشار بیانیه

ی ایران خواند و از اساس منکر مسئولیت حمیدرضا نژاد، رییسطرفداران محمود احمدی جمهور پیشیر
 ای شد. خامنه فر در دفبر سیدعیلمقدم

گفته که در ایران با حسن روحابی رییس جمهور وقت  کاترین شکدم در مصاحبه با اتاق خب  شبکه من و تو
ی با عیل الریجابی است و هم ایران را مالقات کرده رییس وقت مجلس شورای اسالیم و دخبر قاسم  چنیر
ای که با ابراهیم ریییس داشته است ر مصاحبهگوید داست. او در ادامه یموگو داشته سلیمابی دیدار و گفت

  اند. او ارائه دادهاطرافیان او تصویر واضج از مناسبات درون قدرت به
یه صبح   های اجتمایع منتشر شد که یدهللا جوابی مطالپ  در شبکه 1400در اسفند  مدیر مسئول نشر

 مطلب را تکذیب کرد. است. جوابی در مصاحبه ای این صادق با پرز شکدم رابطه داشته 
جمهور فعیل ایران که در آن زمان تولیت وقت آستان قدس رضوی را داشت، شکدم با ابراهیم رئییس، رییس

مصاحبه کرد. این مصاحبه از تلویزیون  1396جمهوری است در سفر تبلیغابر او به رشت در انتخابات ری
مسئوالن رده باالی نظام که در ایاالت متحده است که دیدار توسط ییک از  پخش شد. او گفته آربر روسیه

است. نادر بوده  زادهها ادعا کردند که این فرد نادر طالباست. بعضی رسانهدرس خوانده صورت گرفته 
ایران دعوت نکردم، او از جای است کاترین شکدم را من بهای ضمن رد این ادعا گفتهدر مصاحبه زادهطالب

 در مصاحبه با ب   جابی پاسخ دهم. وظف نیستم در این باره بهدیگری دعوت شده بود و م
ی یس ب  شکدم نبر

 زاده نبوده است. است که این فرد طالبفاریس گفته
فوق لیسانس امور مایل از  ده است. شمتولد یهودی سکوالر در فرانسه  شکدم در یک خانواده کاترین پرز 

دارد و با پنج زبان آشنابی  ست و امور خاورمیانه عالقهسیابه شنایس دارد،دانشگاه لندن و لیسانس روان
لمان سپی از شهر صنعا مس اش کهخواند با همش آیندهدرس یمدر دانشگاه لندن  شکدم در زمابی ک دارد. 

 2014آشنا شد و شش ماه بعد با او ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو فرزند است. شکدم در سال  در یمن بود 
 دارد. ش جدا شده است و حضانت فرزندانش را در اختیار از همش سابق

ی امام، هایاو نویسنده کتاب ش عربستان تحت پرچم اولیر ی داستان مقاومت  از مکه تا صحرای کربال، خبر
گزاری بزرگ: یمن و وهابیون  برای خب 

 ،یسب  ب   ، الجزیره،ویبر  سپر  ،آربر  های مختلف مانند است و مقاالبر
، آمریکن تایمز ارساییل نیوز، ژورنال فارین پالییس، دوران، هافتینگتون پست، مینت پرس، ، تسنیممهر نیوز 

 . است هرالد تریبون و اوپن دموکرایس نوشته
وع همکاری با  سسه امنیپر و ژئو و گر مایران، هفت سال مشاور و تحلیل حکومت اسالیمشکدم پیش از رسر

اتژیک ارسائییل با نام ت بود.  اسبر نشنال وییک اسبر تبر اساس گزارش ایران اینبر جوئل  که توسط ، وییک اسبر
 با نهادهای -ارسائییل زامل

 
اتژیک روابط تنگاتنیک الیابی ایجاد شده است در قالب یک موسسه ژئواسبر

اسبر
عنوان مشاور برای به موساد و بسیاری روسای سابق . مایکل هیدن رییس سابق سازمان سیاامنیپر دارد 

ت فع ت و این نهادها هستند. بیشالیت یموییک اسبر ت کنند و پل رابط وییک اسبر یان وییک اسبر تر مشبر
کپر دیگر به هستند. جوئل زامل کشورهای خاورمیانه و روسیه است، که مجله  گروه سای  نامدارای رسر

 ) گروه سای ارسال تله جنیس  عنوان موساد خصویص یاد کرده است. در لیست خدماتنیویورکر از آن به
(honeytrap پرستوی اطالعابر ،)ی ذکر شده ت در زمان انتخابات   است. جوئل زامل نبر موسس وییک اسبر
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ی دلیل گزارشدر نیویورک دیدار کرد و به با دونالد ترامپ جونیور ایاالت متحده آمریکا  آی ب  سازمان اف همیر
 است.  این دیدار اشاره کردهبهلر رابرت مو  در مورد نفوذ روسیه در انتخابات آمریکا توسط بازرس ویژه

ی هم ی عنوان تحلیلشکدم پیش از حضور در ایران به کاترین  چنیر  گر شورای امور بیر
ی
ی معرق الملل روسیه نبر

ی در اتاق فکر کیتهونشده است. از او هم ی به(Katehon) چنیر بر  است.  گر نام برده شدهعنوان تحلیلنبر
غرب  ، کیتهون نقش مهیم در ایجاد اخبار جعیل و پروپاگاندای ضد ا ارجه آمریکخوزارت امور  اساس گزارش

 هستند.  دارد و اعضای آن دارای رابطه مشخص با دولت روسیه و سیستم اطالعابر آن
به ایران  شیعه گروید  اسالمبهکه   یمپی  بعد از ازدواج با یک فرد مسلمانکاترین پرز شکدم طبق اظهارات  

ی سال گزاری 1397تا  1394های سفر کرد. در بیر سایت انگلییس از جمله وب حکومت اسالیم هایاو با خب 
ای سیدعیل خامنه بر اساس نسخه انگلییس وب کرد. یم ای همکاریپایگاه حفظ و نشر آثار سیدعیل خامنه

ی  خاورمیانه در موسسه شفقنا در انگلستان حذف شده، او مدیر بخش تحقیقات که تا  1394های سال بیر
 بوده است.  1396

نوشت که تایمز ارساییل منتشر کرد  گاهای که در بخش نظرات وبدر مقاله 2021کاترین شکدم در نوامب  
ها عنوان یک عنض نفوذی در ایران توسط برخی رسانهکاترین پرز شکدم به.  گاه مسلمان نشده بود او هیچ

رییس جمهور سابق  نژاد د احمدیو محمبه کانال تلگرام ثلث که  1400در اسفند است. وی  مطرح شده
گزارینزدیک است اقدام به ایران های پخش این خب  کرد که بالفاصله بعد از پخش این خب  بسیاری خب 

ها و اشخاص مختلف از جمله از رسانه بعض کردند.   پاک کردن مقاالبر که شکدم نوشته بود ایرابی اقدام به
ئه»بودند، برای  کدم مصاحبه کردهبا شپاسداران هم که قبال  های سپاهچهره کار شدند از او دست به« تب 

 د. و رابطه با او را انکار کردن
مصاحبه اختصایص  1400اسفند  16شکدم بعد از جنجال ایجاد شده در ایران در مورد حضور وی در 

ود در بالگش شکدم بر خالف مطالپ  که خ  الدین موسویجمال در این مصاحبه با داد. انجام  یسب  ب  هب
به ایران  خاطر همش سابقش مسلمان شده بود بهنوشته بود ادعا کرد که جاسوس نبوده و  تایمز ارساییل در 

گزاریرفت  د. های ایران ادعاهای شکدم را بازنشر کردن. بعد از این مصاحبه خب 
ی گفت که همش سابقش مسلمان سپی بودهاو هم لمان شیعه ظاهر است ویل او در ایران در قالب مس چنیر
 است.  است که این امر دلیل اختالف و جدابی وی بوده شده

این ادعا در تناقض « اند. های ایرابی به او ارساری ندادهمقام»کاترین شکدم در این مصاحبه مدیع شد که 
ی  ، درست چند روز پس از 2020ژانویه  16در روز  Citizentruth آشکار با یادداشت او در پایگاه خب 

توسط دولت آمریکا در فرودگاه بغداد در دی ماه سال  فرمانده سپاه قدس «قاسم سلیمابی »شدن کشته
بیانیه رسیم منتشر شده از سوی دفبر سیدعیل »است: است. شکدم در این یادداشت نوشته 1988
ش از صد طور اختصایص در اختیار او قرار گرفته که بر اساس آن بیاسالیم به حکومتای، رهب  خامنه

یس فاریس ب  ب  شکدم که به« رسباز آمریکابی در آخرین حمله ایران علیه منافع نظایم آمریکا کشته شدند. 
یس انحصاری  گفته هیچ ارسار و اسنادی از سوی مقامات ایرابی دریافت نکرده، توضیج نداد که ادعای دسبر

 رهب  به
 ؟گوید اکنون به دالییل نامشخص دروغ یم دروغ مطرح کرده یا اسالیم را به حکومتبیانیه دفبر
 مصاحبه کرد. در این مصاحبه شکدم خود را قربابی دام با صدای آمریکا 1400اسفند  18شکدم در 
داده بودند. او گفت وقپر در اطرافت شوی مغزی و شست ایران دانست که او را  اسالیم حکومتپروپاگاندای 

ی از ثبر قرار یماکنند تحت ترا تکرار یم هللاحرب حماس و  کسابی باشند که فقط پروپاگاندای ید. همه چبر گبر
وع شد و تا سال  2011سال  دفبر  کارکردن برایادامه داشت و به 2016با گرویدن او به اسالم شیعه رسر

کرد. شکدم در این مصاحبه رابطه شخض با مسئوالن در آن زمان افتخار یمرهب  حکومت اسالیم ایران 
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مقاله برای  6یا  5ای شکدم گفت فقط حدود گاه خامنن را انکار کرد. در مورد همکاری با وبحکومت ایرا
ه شده در  است.  دلیل ویرایش بیش از حد مقاالتش ادامه ندادهاین سایت نوشته و به  طبق اطالعات ذخبر

ی سالآرشیو وب  است که شتهنو  1397تا  1394های او حداقل هجده مقاله اختصایص برای این سایت بیر
 ند. اها پاک شدههمه آن

نشنال که  چاپ شد شکدم تلویحا اشاره کرد  1400اسفند  21در مصاحبه اختصایص شکدم با ایران اینبر
که مامور موساد بوده است و جمهوری اسالیم مجبور است جاسوس بودن او را انکار کند چون باعث 

ی ادعا کرد که اسناد مشود. او همآبروریزی یم  نظایم را فردی درون بیت رهب   100ربوط به کشته شدن چنیر
 د. ایران به او داده است ویل مایل نیست نام وی را افشاء کن حکومت اسالیم

چاپ شد دوباره ادعا  1400اسفند  22شکدم در مصاحبه با روزنامه ارسائییل تایمز ارسائیل که در روز  اما 
وهای دول ها از یهودیان ت ایران اغفال شده است. او گفت آنکرد که جاسوس موساد نیست و توسط نبر

های شان با یهودی بودن من است. او بر خالف نوشته خود در بالگش و مصاحبهمتنفر هستند و مشکل
ش او را دوباره صهیونیست کرده است. قبیل خود گفت که واقعا به اسالم شیعه گرویده بوده است و دخبر

شدت صهیونیست و طرفدار ارسائیل دنیا آمده( به)که از پدری مسلمان بهاشساله 17او ادامه داد که دخبر 
ش بهو است و بعد از بحث و گفت صهیونیسم بازگردد. او این نتیجه رسیده است که بهگوی زیاد با دخبر

ی بر خالف ادعای قبیل خود گفت که یهودی بودن نژادش را از ترس جانش در ایران همیشه مخفی هم چنیر
 است.  کرده

 کارشناس مسائل امنیپر و ف
ر
دلیل گزارش در مورد نفوذ موساد در ایران بازداشت به ، که خود قبال اد صادق

های داخیل چاپ شد نوشت ای که در بعضی رسانهدر مقالهیس فاریس ب  ب   شده بود، بعد از پخش مصاحبه
را  یس فاریسب  ب   حبه با مصا موساد است و خود  بودهموساد  مور اکه مشخص است که خانم شکدم م

ی راه مواجهه با پروژه»است. او در این مقاله نوشت  طراخ کرده های نفوذ کتمان و انکار موضوع نخستیر
ده در سیستم امنیپر ایران است. او از و این به« . است های مسئول بودهتوسط دستگاه دلیل ضعف گسبر

شدت انتقاد حساس نشد و با هیچ فردی برخورد نگردید بهکه هیچ ارگان اطالعابر نسبت به این رخداد این
دلیل ضعف و عدم توانابی در پیدا کردن مقضین واقیع، افرادی کرد و نوشت که در بسیاری مسائل به

 یمعنو ضعیف با تهدید و ارعاب به
ی
نقیسر نداشتند. او ادامه داد که مصاحبه شوند که واقعا ان مقض معرق

سود افرادی بود که با او رابطه داشتند و خانم شکدم اعالم کرد که قصد ندارد ط بهیس فقب  شکدم با ب  
را استکبار جهابی  یس فاریسب  ب   نظر  های راستگرا که قبال او از رسانههویت این افراد را افشاء کند. 

 .شدت انتقاد کردکنند بهدانستند و اکنون به آن استناد یمیم
 ده

ر
کرد مسلمان دوآتشه ها وانمود یمجاسوس موساد، که سال ایل کوهن نفر مانند  ها بر اساس نظر صادق

جای برخورد با این افراد با منتقدین وضع که بههای حساس حضور دارند. او از ایناست، در کشور در پست
نگاران برخورد یم  کرد. شدت انتقاد  شود بهفعیل و خب 

 .کندیمن، فعالیت و تحقیق یم عنوان کارشناس مسائلشکدم در حال حارصی به
ی منوال باشد و نظر یمبه  در جاسوسان واقیع شناسابی  در  حکومت اسالیم ایرانرسد که تا اوضاع بر همیر

، باید منتظر روی آورده است. اما زبی برچسب انکار و به ناتوان مانده است، سیستم اطالعابر و امنیپر خود 
ترور محسن  چونهم هنوشت آرام گفته و آرام شکدم تاکنون چههابی از قبیل آنیادداشتها و مصاحبه
ی اسناد هستهفخری  .ای خود باشدزاده یا به رسقت رفیر

نگار مخالف جمهوری اسالیم ایران از کشورهای منطقه توسط پس از ربایش چندین فعال سیایس و روزنامه
برای جاسویس و « پرستوها»ی بدنام از هاوزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه، استفاده این سازمان
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های ضدترور و ضد جاسویس کشورهای منطقه قرار ترور بار دیگر مورد توجه روزنامه نگاران، سازمان
 .گرفت

ی در ترکیه عملیات وسییع از سوی پلیس انجام شد که یط آن مشخص شد چندین زن  1392در سال  نبر
، به ترکیه آورده شده و با ایجاد ارت دست آوردن اطالعات و باط عشفر و یا عقد صیغه سیع در بهایرابی

 .انداسناد محرمانه را داشته
و در راستای گزاریسر که حدود  2013مه سال  8گری و جاسویس که در در چارچوب عملیات بر علیه روسپ  

زن بودند، دستگبر ها نفر از آن 10نفر که  24اداره پلیس استان ایغدیر اعالم شده بود، ماه پیش از آن به 9
 .شدند

ترکیه بیایند، توسط که بهپیش از آن« پرستوها»بر اساس اطالعابر که در پرونده تحقیق درج شده بود، این 
 .اندترکیه فرستاده شدهاند و سپس در ازای جاسویس آزاد شده و بهسپاه پاسداران ایران بازداشت شده

های فعال کانالترکیه وارد شده و بهگری بهارت یا اهداف گردشتجسپس با یک گذرنامه ایرابی و با تظاهر به
کردند ها آشنا یمها در ادامه پرستوها را با نظامیان، پلیس و بوروکراتشدند. این کانالدر فحشا هدایت یم

 .دادندآوری و در اختیار اطالعات سپاه قرار یمو با عقد صیغه اطالعات محرمانه دولپر را جمع
اند. همه نهادهای حکومت اسالیم ایران نفوذ کردهاین نتیجه رسید که جاسوسان  ارسائییل بهتوان بهیمنهایتا 

کند اما حکومت ارسائیل تر از همه حکومت اسالیم ایران در حرف حکومت ارسائیل را  تهدید یمعالوه مهمبه
بات کوبنده  کند. شور و سوریه وارد یمحکومت اسالیم ایران در داخل کای بهدر عمل و پیگبر رصی

های نخست این حکومت، در سال های رسشناس سیایس حکومت اسالیم در سالبهزاد نبوی، از چهره
در »گفته بود:   و نفوذ جاسوسان در سطوح باالی نظام اشاره کرده ای با سایت الف بهدر مصاحبه 1398

با برخی زندانیان سیایس هم بند بودند، که  دفبر رسدار نقدی دو جاسوس ارسائیل شناسابی شد که در زندان
ی است و من نگران ردهها در ردهها اعدام شد. اینییک از آن  «های باالتر هستم. های پاییر

 
اییط ی رسر تالش و  ،پایان حکومت اسالیم ایرانشما و ب  های یپ  تنها راه رهابی از اسارت و جنایت ،در چنیر

 رپابی یک جامعه آزاد و برابر و انسابی در ایران است! و ب ،مبارزه برای رسنگوبی کلیت آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصاویر
 
 
 
 
 



 

112 
 

 
 

 
 

   
   

https://static4.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/H2bIpMBslS2O/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzr0f59KRH3mElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShWanv0XkFS-TNvvmFjtNADA,,/yw6pShCdFdzR.jpg


 

113 
 

   
 

  
 

   
 



 

114 
 

   
 
  
 
    
 

  
 ویرجینیا ها                                ماتا هاری                            آنا مونتس          

                                     

  
ی بیکر                      استفابی رادر           نانیس ویک                                 ژوزفیر

 

   
ی گرانویل               خاننور عنایت                        ملیتا نوروود                   کریستیر
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ابت بنتیل       ی گ یک زوج مشهور یولیوس و اثل ر           البر  هارولد نیکلسون              وزنب 

 
 

 2022شده: آگوست منتشر *


