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 محمدحسين کروبى: وضعيت حصر ميرحسين موسوی
و زهرا رهنورد هنوز با وضعيتی که برای مهدی کروبی

ایجاد شده فاصله دارد

 نامه ایران به شورای  امنيت: ایران خواستار
صلح٬خویشتن داری و هوشمندی بجای تهدید  است

 زهرا رهنورد: حاضر نيستند اذعان کنند هفت سال
است که یک زن را دربند کرده اند

 سيد مصطفی تاجزاده: به حصر پایان دهيد تا نان
اصالح طلبان آجر شود!

 راهکارهای رفع خطر از صندوق های بازنشستگی

 اعضای کميته رفع حصر فراکسيون اميد با ریيس قوه
قضایيه دیدار کردند

 قول ظریف برای پيگيری وضعيت نازنين زاغری

 صادق خرازی: یکی از تلخ ترین حوادث دوران حيات
سياسی ما حصر بود

 رضا اردکانيان: وضعيت ذخایر آبی کشور وخيم است

 اظهار اميدواری وکيل علی شریعتی برای استفاده
موکلش از آزادی مشروط

 واکنش تویيتری وزیر مشاور دولت امارات به
موشک های حوثی: اکنون زمان سازش با انصارهللا نيست

 تحليل رئيس شورای روابط خارجی آمریکا از اتفاقات
اخير در خاورميانه: خطر جنگ با ایران مطرح است

 کيهان روزنامه ای با پول بيت المال اما عليه منافع ملی

 حسين کروبی: پدر درسالمت کامل به سر می برد؛
فرزندان با ایشان دیدار دارند
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 روحانی در دیدار با اعضای شورای شهر: به رهبری در
مورد ماجرای سپنتا نيکنام نامه نوشتم

 اعتراض صادقی به وزیر علوم نسبت به لغو سخنرانی
محمد توسلی در دانشگاه

 پرونده سعيد طوسی به مسير قانونی بازگردد/ روزنامه
کلمه سبز روی پيشخوان مجازی

 لغو عضویت سپنتا نيکنام فقط نظر فقهای شورای
نگهبان بوده است

 احضار حاصل داسه نماینده اهل سنت مجلس ششم
از سوی وزارت اطالعات

 علی مطهری: رفع حصر منجر به وحدت ملی می شود

 مالقات به محصورین در روز جمعه؛ خواهران ميرحسين
هم بودند/ روزنامه کلمه سبز روی پيشخوان مجازی

 مالقات با محصورین در روز جمعه؛ خواهران ميرحسين
هم بودند

 تقی کروبی: بعيد می دانم شمخانی که ۸۸ با
سرکوبگران مرز داشت٬ در مسير حصر سنگ اندازی کند

 آرمين خطاب به نجات: نمونه های نقض مصالح کشور و
ضدیت با اراده جامعه را در اقدامات شما و دوستانتان

بگویم؟ اگر ظرفيت شنيدن دارید بسم هللا

 مرخصی آیت هللا نکونام در پی وضعيت نگران کننده
جسمی در زندان قم

 بينش سرداری در امور سياسی

 شش سال و نيم حبس مجيد آذرپی در دادگاه تجدید
نظر تایيد شد

 واکنش نمایندگان مجلس به صحبت های شمخانی در
خصوص حصر: اگر محصوران٬ حصر نيستند پس

وضعيتشان را باید چه ناميد؟!

 حسين نورانی نژاد: تاکنون حرف های شمخانی محقق
نشده و محصورین نمی توانند هرکه را می خواهند ببينند

 ساجده عرب سرخی: اصل حصر قابل انکار نيست

 رضا آقاخانی عضو شورای فعاالن ملی مذهبی به
زندان فراخوانده شد

 خواهر ميرحسين: من ۳ ماه و سيدمحمود ۷ ماه است
که برادرم را ندیده ایم

 دروغ ممنوع/ روزنامه کلمه سبز روی پيشخوان مجازی

 اميرارجمند: اگر موسوی و رهنورد در حصر نيستند٬ آیا
فرزندانشان می توانند هر زمان خواستند پدر و مادر را

ببينند

 دختر ميرحسين: هر دروغی گفته می شود پدر با
لبخند می گوید خوب است پوستر دروغ   ممنوع را بياد

بياورند

 احسان مازندرانی پس از دو سال از زندان آزاد شد

 گزارش مراسم نکوداشت ابراهيم یزدی در آلمان:
نهضت آزادی به مشی اصالح طلبی خود عليرغم همه

فشارها ادامه داد

 حسين کروبی در واکنش به اظهارات شمخانی در
خصوص حصر: صورت مساله را پاک نکنيد

 مشکل حکومت ایران با رسانه های برون مرزی

 ریيس قوه قضایيه از همه چيز می گوید جز از وظایف
دستگاه خود

 جرم سياسی از تصویب تا اراده ای برای اجرا
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 خشت کج استراتژی انتخاباتی

 کوروش هخامنشی؛ از تهدید تا فرصت

 فائزه هاشمی: مدعی العموم بایستی با حصرکنندگان
این سه بزرگوار برخورد کند/ کينه شتری هم بود باید

تاکنون تمام می شد

 قرار بازداشت یغما فشخامی به مدت یک ماه دیگر
تمدید شد

 حجاریان: شورای نگهبان اگر خود را بر حق می داند
باید سپر «نظام» شود

 خانواده ساسان آقایی: ساسان هنوز در انفرادی و
بالتکليف است

 جرس: هرگونه عضویت صدیقه وسمقی در اجزای این
وبسایت تکذیب می شود

 مسيح مهاجری: از کنار این واقعيت ها بی تفاوت عبور
نکنيد

 حکم اعدام محمد علی طاهری در دیوان عالی کشور
نقض شد

 نامه علی مطهری به شورای نگهبان درباره سپنتا
نيکنام: انضباط کشور را مخدوش نکنيد

 بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم
درباره مشروعيت حضور غيرمسلمانان در شوراهای شهر

و روستا

 روزی برای پاسداشت منادی صلح٬ آزادی و حقوق
بشر

 شورای نگهبان انضباط کشور را مختل نکند/ روزنامه
کلمه سبز روی پيشخوان مجازی

 کوروش نام آشنای ایرانيان

 امام می گفت روحانيت مراقب اتهام استبداد دینی
باشد/ اگر شورای نگهبان نمی تواند٬ مجمع تشخيص وارد

شود

 سپنتای ایرانی٬ دریفوس فرانسوی

 پایان بند۳۵۰ اوین؛ انتقال زندانيان سياسی بند ۳۵۰ به
بند ۴ این زندان

 نرگس محمدی برنده جایزه ساخارف انجمن فيزیک
آمریکا شد

 اعتراض سراسری دانشجویان به گزینه وزارت علوم/
روزنامه کلمه سبز روی پيشخوان مجازی

» ضعف مدیریت دولت و آشفته بازار نهادهای سلب امنيت از مردم

بازداشت فعاالن سياسی از سوی ماموران سپاه به نام وزارت
اطالعات!

چکيده :بر اساس گزارش های متعدد٬ ماموران امنيتی وابسته به سپاه تحرکات گسترده ای را در حوزه های خارج از مسئوليت خود انجام داده اند که یک نمونه
از آنها بازداشت فعاالن سياسی و معرفی خود به عنوان مامور وزارت اطالعات است! این موضوع پس از آن فاش شده که خانواده یکی از بازداشت شدگان در

پيگيری های خود از دستگاه قضایی به جایی نمی رسند و وقتی خبر بازداشت فرد منتشر می شود٬ از سوی وزارت اطالعات با آنها تماس می گيرند و ابراز بی
اطالعی و شگفتی می کنند! به طوری که در پيگيری های بعدی مشخص می شود عامالن واقعی بازداشت٬ از سپاه بوده اند و آن فرد نيز در بازداشتگاه این

نيروی نظامی به سر می برد....

یک سال و نيم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم٬ به نظر می رسد حسن روحانی و دولتمردانش که بسياری از آنها سابقه امنيتی دارند٬ هنوز نتوانسته اند به
این حوزه مسلط شوند. به طوری که بر اساس گزارش های متعدد٬ ماموران امنيتی وابسته به سپاه تحرکات گسترده ای را در حوزه های خارج از مسئوليت خود

انجام داده اند که یک نمونه از آنها بازداشت فعاالن سياسی و معرفی خود به عنوان مامور وزارت اطالعات است!

به گزارش کلمه٬ اطالعات سپاه و قرارگاه ثارهللا که قبل از بعد و سال 88 نقش قابل توجهی در پيشبرد اهداف سياسی اقتدارگرایان و بگير و ببندهای بی ضابطه
و جناحی ایفا کرده اند٬ پس از روی کار آمدن دولت روحانی به بازوی اصلی محافل پنهان برای سرکوب و ایجاد انسداد سياسی تبدیل شده اند. اما به علت ضعف
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عملکرد بزرگترین تشکيالت اطالعات کشور یعنی وزارت اطالعات٬ ماموران سپاه در مواردی
بازداشت های بی رویه و دخالت های خود در کار اطالعات را به نام این وزارتخانه صورت می

دهند.

با آنکه قانون حکم کرده که همه ماموران و ضابطان قضایی در هنگام بازداشت افراد به آنها حکم
و کارت شناسایی ارائه دهند٬ ماموران امنيتی وابسته به سپاه در غالب موارد از این کار
خودداری می کنند و در چند مورد از بازداشت های اخير٬ آنها خود را به دروغ مامور وزارت

اطالعات معرفی کرده اند.

این موضوع پس از آن فاش شده که خانواده یکی از بازداشت شدگان در پيگيری های خود از
دستگاه قضایی به جایی نمی رسند و وقتی خبر بازداشت فرد منتشر می شود٬ از سوی وزارت
اطالعات با آنها تماس می گيرند و ابراز بی اطالعی و شگفتی می کنند! به طوری که در پيگيری

های بعدی مشخص می شود عامالن واقعی بازداشت٬ از سپاه بوده اند و آن فرد نيز در
بازداشتگاه این نيروی نظامی به سر می برد.

تحليلگران سياسی معتقدند این اقدام سپاه نه فقط حاکی از بی مسئوليتی این نهاد است٬
بلکه نشان می دهد ماموران و مسئوالن سپاه نيز از زشتی و غيرقانونی بودن اقدامات خود

مطلع اند و بدین وسيله می خواهند از خود سلب مسئوليت کنند.

سنگ اندازی در روند دادرسی پرونده های سياسی٬ مخالفت با مرخصی زندانيان سياسی و نسبت دادن آن به مسئوالن قضایی٬ پرونده سازی برای چهره های
اصالح طلب حاضر در دولت و تحریک نمایندگان تندرو مجلس برای طرح سوال های ایذای به منظور منفعل کردن بيش از پيش وزیر اطالعات٬ از دیگر اقدامات

مشابه اطالعات سپاه و قرارگاه ثارهللا است.

یا در موردی دیگر٬ اطالعات سپاه در تالش بوده تا با درآميختن راست و دروغ و انتشار اطالعات جنجالی اما پر از غلط٬ فضای خبری و رسانه ای را مغشوش سازد
و نيز با متهم کردن وزارت اطالعات به ناتوانی از حفاظت اطالعات خود٬ دستگاه امنيتی دولت را به انفعال بيشتر وادارد.

اینگونه موارد٬ نشانه ای هشدارآميز از ضعف وزارت اطالعات در حفظ حریم و حوزه مسئوليت خود و جلوگيری از تخلفات دیگران و نسبت دادن آن به وزارت
اطالعات است. این در حالی است که بسياری از مدیران رده اول دولت روحانی سابقه اطالعاتی دارند و انتظار می رفت دست کم در این خصوص دولت با

مشکل چندانی در مهار بی قانونی ها مواجه نباشد.

اما به نظر می رسد دولت یازدهم در حالی به نيمه عمر خود نزدیک می شود که هنوز موفق به مهار خودسری های بقایای وزارت اطالعات دولت احمدی نژاد و
به کارگيری نيروی این وزارتخانه در خدمت اهداف دولت و منافع ملی نشده است. تعدی و دخالت های مکرر سپاه در حوزه اطالعاتی و امنيتی٬ تنها یکی از

تبعات شوم این نقطه ضعف است٬ که اگر ادامه یابد و کنترل نشود٬ طبق تجربه دوره اصالحات باید منتظر بحران سازی های بزرگتری برای دولت روحانی باشيم.

جهت دریافت آخرین خبرها بوسيله خبر نامه لطفا آدرس پست الکترونيکی خود را وارد کنيد:

�﮶�﮳ت �﮲ام

   

صفحه اصلی
آرشيو اخبار

گفتار
کلمه

http://feeds.feedburner.com/kaleme/rss/
https://www.facebook.com/kaleme
https://www.twitter.com/kaleme
http://www.kaleme.com/
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87


11/8/2017 ��زدا�� ����ن ����� از ��ی ����ران ���ه �� ��م وزارت ا����ت! « ���� ���ی ������ ����

http://www.kaleme.com/1393/09/09/klm-203907/ 5/5


