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4 نوامبر 2015 - 13 آبان 1394

کارشناس اطالعات سپاه �اسداران جزئیات بازداشت 'عوامل نفوذ در رسانه ها' را تشریح کرد

در آستانه برگزاری مراسم سالروز گروگانگیری در سفارت آمر�کا، تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی از دستگیری "عوامل

نفوذ" در رسانه ها و "استخدام" افرادی برای اجرای اهداف آنان خبر داده است.

شبکه ۲ تلویزیون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شامگاه گذشته، اظهارات �ک "کارشناس سازمان اطالعات سپاه �اسداران" به نام

"آقای عاصف" را �خش کرد که در ارتباط تلفنی با این شبکه، با اعالم دستگیری "برخی عوامل نفوذ در رسانه ها" گفته است که "در

این پرونده، مجموعه ای از مخرب ترین فعاالن رسانه ای اپوز�سیون خارجی و داخلی در �ک فرآ�ند پیچیده و هرمی چند ال�ه، با شبکه

سازی از خبرگاران داخلی در راستای ادراک سازی تالش می کردند." وی گفته است که این گروه "عناصر و ساختار به ظاهر پیچیده و

غیرقابل شکستی را برای خود ا�جاد کرده و کامال نکات حفاظتی را رعا�ت می کردند" اما ظاهرا دستگاه های اطالعاتی جمهوری

اسالمی توانستند آن را کشف کنند.

به گفته آقای عاصف، هدف اصلی این گروه هدا�ت افکار عمومی از طریق "ادراک سازی و اولو�ت سازی" بود و آنها تالش داشتند در

داخل ایران مجموعه ای از روزنامه نگاران و فعاالن رسانه ای را جذب کنند. وی افزوده است که از طریق "صرافی ها، عناصر محدود و

برخی افراد خاص" پول در اختیار این افراد قرار می گرفت.

آقای عاصف نظر�ه پردازان امنیتی سرو�س های اطالعاتی غربی را مسئول سازمان دهی این گروه دانسته و افزوده است که "این

فرآ�ند با طراحی و بودجه ریزی �نهان از طریق سرو�س های جاسوسی آمر�کا و هدا�ت سیاسی و دیپلماتیک انگلستان انجام می شده
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است." وی گفته است که فعاالن در این تشکیالت از مهارت رسانه ای باالیی هم برخوردار بودند و "با هماهنگی و �شتیبانی

اطالعاتی و دیپلماتیک برخی از کشورهای ارو�ایی با محور�ت هلند و از طریق بنیادهای وابسته به وزارت امور خارجه هلند،

انگلستان و سوئد برای شبکه سازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان رسانه ای تالش می کردند."

به گفته این مقام امنیتی، سازمان دهندگان این برنامه "برخی جوانان جو�ای نام و برخی از عناصر رسانه ای را که تالش می کردند به

کشور خدمت کنند" را به استخدام در آوردند و کوشیدند با صرف هز�نه های کالن، این نیروهای متخصص داخل کشور را با

هماهنگی "اپوز�سیون رسانه ای که در داخل کشور در گذشته فعال بودند و اکنون به خارج رفته و علیه جمهوری اسالمی فعالیت

می کند" به کار بگیرند.

آقای عاصف این شبکه را دارای ساختاری هرمی توصیف کرده به نحوی که اعضای آن از فعالیت �کد�گر اطالعی نداشتند. وی

گفته است که انگیزه همکاران این شبکه در�افت پول بود و آنان "مطلب علیه کشور و منافع ملی و ارزش های انقالب اسالمی با

دستور و هدا�ت سرو�س های خارجی منتشر می کردند." این کارشناس اطالعاتی در مورد نوع مطالبی که در این زمینه منتشر شده

و محل انتشار آنها توضیحی نداده است.

به گفته آقای عاصف، �کی از کارهای عوامل این شبکه در داخل کشور، "آلوده کردن" برخی از نشر�ات داخلی بود. به گفته او، "آنها

تالش کردند برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئوالن روزنامه های داخلی را به صورت کامال هوشمند در اختیار بگیرند و بیشتر تیترها

و برخی مقاالت را به صورت همسو و مشترک منتشر کنند و در برخی موارد، فشار بر دولت ا�جاد کنند."

این کارشناس اطالعاتی سپاه �اسداران براندازی نظام جمهوری اسالمی را هدف نهایی این شبکه دانسته و گفته است که در این

راستا، سازمان دهندگان آن "هدا�ت افکار عمومی و تغییر سبک زندگی را در دستور کار خود داشتند."

وی "روزنامه نگاران فراری" را متهم کرده که با طراحی شبکه ای در خارج از کشور، تالش داشتند برخی روزنامه نگاران جوان را با

فر�ب و وعده های توخالی جذب کنند تا از آنها "اطالعات خارج کنند و برخی اقدامات خرابکارانه انجام دهند." وی در مورد نوع

اطالعاتی که در اختیار این روزنامه نگاران جوان بوده و میزان موفقیت عامالن این طرح در جذب و در�افت این اطالعات از آنان

توضیحی نداده است.

وی گفته است که کشف این شبکه حاصل دو سال کار است و افزوده است که "برخی از موسساتی که مستقیما در این زمینه

فعالیت می کردند و عناصر آنها کامال شناسایی شده اند و اقدامات بعدی و جزئیات فعالیت این شبکه ها در دستگاه قضایی برای

افکار عمومی ارائه خواهد شد."

روز گذشته، خبرگزاری صدا و سیما ازبازداشت"تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت های آمر�کا و انگلستان" توسط

ماموران سازمان اطالعات سپاه خبر داد و گفت که این افراد در فضای مجازی و مطبوعاتی فعال بوده اند. گزارش هایی از بازداشت

دست کم دو فعال سیاسی و روزنامه نگار در تهران نیز منتشر شده بود.

همچنین، دیروز خبر بازداشت فردی به نام نزار زکا، دارای تابعیت دوگانه آمر�کایی و لبنانی انتشار �افت. خبرگزاری فارس در

گزارشی پیرامون بازداشت این فرد که روز چهارشنبه منتشر کرده نوشته است که او با سرو�س های اطالعاتی آمر�کا ارتباط داشته و

در جر�ان سفر به ایران، در صدد سازمان دهی تظاهرات بوده است.

در پی مذاکرات جمهوری اسالمی و کشورهای گروه ۱+۵ از جمله آمر�کا و دستیابی به توافق هسته ای، برخی ناظران از افزا�ش

گرا�ش نسبت به بهبود روابط با غرب و به خصوص آمر�کا در بخش هایی از جامعه خبر داده بودند. در همانحال، آ�ت الله علی
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خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، و برخی مقامات و رسانه ها، به خصوص نزد�کان به جناح به اصطالح محافظه کار در جمهوری

اسالمی، به شدت علیههرگونه تغییری در نگرش نسبت به ا�االت متحده هشدار داده و بر تداوم سیاست خارجی مبتنی بر

خصومت ورزی با آن کشور تاکید نهاده اند.

خبر بازداشت های اخیر روز گذشته، �ک روز پیش از برگزاری مراسم سالگرد اشغال سفارت آمر�کا و گروگانگیری دیپلمات های

آمر�کایی در تهران منتشر شد. این مراسم به طور سنتی در روز ۱۳ آبان سازمان داده می شود با شعارهای تند علیه آمر�کا و غرب و

تاکید بر حما�ت مردمی از نظام جمهوری اسالمی و رهبران آن همراه است.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید
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