
1/10/2018 ��زدا�� ����ن ����� از ��ی ����ران ���ه �� ��م وزارت ا����ت! « ���� ���ی ������ ����

http://www.kaleme.com/1393/09/09/klm-203907/ 1/5

 احتمال رفع فيلتر تلگرام تا پنج شنبه

 اخطار معاون دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات: 
بدون توجه به مسایل امنيتی اینستاگرام را رفع فيلتر

کردید

 درس های اعتراضات اخير برای حاکمان٬ جامعه مدنی و
نيز بيگانگان

 دروایش زندانی آزاد شدند

 یک کشته٬ چهار مجروج و ۲۴۰ بازداشت در دزفول

 صفایی فراهانی: نباید به خشمی که ایجاد شده انگ
بزنيم

 واکنش سعيدحجاریان به ممنوعيت تدریس زبان
انگليسی در برخی مدارس: با این کار٬ همه فرزندان ایران

قاری قرآن نخواهند شد

 اسحاق جهانگيری: صداوسيما اجازه نداد با مردم
صحبت کنم/صداوسيما نمی تواند در دست تعدادی تندرو
باشد/اقتصاد را ته دره بردند و ما آن را ده پله باال آوردیم

 مخاطبان اعتراض ها

 غالمحسين کرباسچی: حصر از دغدغه های آقای
هاشمی بود

 سعيدی: کميته پيگيری وضعيت دانشجویان٬ خواستار
بازدید از اوین شده است

 سيدمحمد خاتمی: اینک مایيم و ایران و انقالب بدون
هاشمى عزیز

 صادقی: آمار کل دستگيرشدگان اعتراض های اخير؛
۳۷۰۰ نفر در سراسر کشور
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» بازداشت فعاالن سياسی از سوی ماموران سپاه به نام وزارت اطالعات!...
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 اصغر فرهادی: هيچ خشمی به اندازه خشم
تحقيرشدگی ماندگار و عميق نيست

 سندی بر تدليس مقام رهبری و مجلس خبرگان

 تایيد خودکشی یکی از بازداشت شدگان در کالنتری
۱۲ اراک

 دادستان تهران خبرداد: آزادی ۷۰ نفر دیگر از متهمان /
تحقيقات از ماموران زندان درباره خودکشی یکی از

متهمان

 چهار نکته درباره سخنان امروز رهبری

 اندوه مرگ یک هموطن

 مصطفی تاجزاده: ضيا نبوی٬ نه کينه می ورزد و نه
طلبکاری می کند

 کينه ای که بيم آن می رود به زودی به «بذر هویت»
آن ها تبدیل شود

 یاسر هاشمی: روحانی گزارش مربوط به مرگ پدرم را
قبول نکرده است

 دیدار دو نفره اسماعيل دوستی و محمدرضا عباسی
فرد با مهد کروبی

 حسن روحانی: معصوم نداریم؛ همه قابل نقدند

 یک خبرنگار: دیشب سينا قنبری ۲۳ ساله در قرنطينه
اوین جان سپرد!/ صادقی: پيگيریم

 همسر مرحوم آیت هللا هاشمی: اگر به ۸۸ برگردم باز
همان حرف را می زنم/ انقالب در خطر بود

 روزنامه جمهوری اسالمی: موج سواران داخلی وقایع
اخير که همان موج سازان هستند به مردم معرفی شوند و

با آنها برخورد قانونی کنند

 مشکل کجاست؟

 حزب اتحاد ملت: به جای محافظه کاری و توجيه گری٬ به
اصالح مستمر گفتمان اصالحات بيندیشيم

 آزادی ۷۰ نفر از افراد بازداشتی در اعتراضات اخير
کشور

 اعتصاب «تمامی کارگران» شرکت نيشکر هفت تپه

 آزادی ۱۳ دانشجوی بازداشتی دانشگاه عالمه

 نامه ۱۲۰۰ نفر از فعالين تشکل های اسالمی و فعالين
نشریاتی دانشگاه های کشور خطاب به ریيس جمهور در

اعتراض به موج گسترده ی بازداشت دانشجویان

 تعيين مکان مناسب برای تشکيل اجتماعات اعتراضی
شهروندان

 تشکيل کميته پيگيری بازداشت ها و کشته شده های
اعتراضات اخير

 وضعيت اصالحات٬ یا مرگ یا جراحی

 تکليف حقوق شهروندی دانشجویان بازداشتی
چيست؟

 برادر عضو بازداشتی انجمن صنفی دانشگاه تهران:
پدرام را با ضرب و شتم هنگام ناهار بازداشت کردند/ در

تظاهرات شرکت نکرده بود

 ناهيد خداکرمی: مردم نگرانند مبادا کهریزکی دیگر
تکرار شود

 کانون «اندیشه راه سبز» (ارس): نظام ایران گرفتار
بحران مشروعيت؛ فساد و ناکارآمدی دو عامل اصلی

 بيانيه مادران صلح ایران در مورد اعتراضات اخير مردم
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 روزنامه جمهوری اسالمی: چرا کارشناسان صداوسيما
به چند نفر خاص محدود شده اند؟

 آیت هللا بيات زنجانی: مردم مبنای مشروعيت این نظام
و حاکميت اند

 وزیر علوم: یک چهارم دانشجویان بازداشتی آزاد شدند

 وکالی مردم به داد مردم برسيد

 پروانه سلحشوری: وزارت اطالعات متولی بازداشت
دانشجویان است

 اگر زندان نبودم

 از زاویه ای دیگر: پای جریان بی شناسنامه در ميان
است؟

 شکایت علم الهدی از کرباسچی و جالیی پور

 دکتر نوبهار: باید باب تک صدایی را ببندیم/ شورای
نگهبان درباره اقدامات خود به عموم گزارش دهد

 قاتل ستایش قریشی اعدام شد

 بيانيه مهم مرجع مردمی آیت هللا العظمی دستغيب
خطاب به مردم

 چهار رویکرد به اعتراضات خيابانی اخير

 از سيمای علی عسگری تا شيرین عبادی؛ راهی که
همگی اشتباه می رویم

 روزی دوباره به این مردم نياز دارید٬ بر تعداد دشمنانتان
نيفزاید!

 عبور از مطالبه به خشم

 اجازه ندهيد جنایت کهریزک تکرار شود

 وزیر ارتباطات: مکاتبه با شورای امنيت کشور برای رفع
انسداد تلگرام

 کارگرانی که رؤیای عيدی را با چای تلخ سر می کشند

 به مردم بازگردیم! / 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
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
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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:
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