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سا�ت کلمه هم که معموال مرجع اخبار مربوط به مخالفان دولت به ویژه میر حسین موسوی محسوب می شود، در پی نا آرامی های

بعد از انتخابات ر�است جمهوری چندین بار از دسترس کاربران خارج شده بود.

ارتش سا�بری ایرانی پیشتر در آذرماه سا�ت توییتر، موتور جستجوگر چینی "با�دو" و بعد از آن سا�ت رادیو زمانه را که در هلند

مستقر است مورد حمله قرار داده بود.

به نظر می رسد ارتش سا�بری ایران هر بار سا�تی را مورد حمله قرار می دهد پیام متفاوتی برای مخاطبان دارد.

در صفحه ای که حمله کنندگان، جا�گزین صفحه اصلی توییتر کرده بودند تصویری از پرچمی سبز رنگ د�ده می شد که روی آن

عبارت "�ا حسین" و در کنار آن بخشی از �ک آ�ه قرآن نوشته شده بود.

در �ایین صفحه نیز شعری نوشته شده بود که با این مصراع آغاز می شد: "اگر فرمان دهد رهبر بتاز�م."

اما کاربران رادیو زمانه با مراجعه به این سا�ت، با این پیام مواجه شدند: "ارتش سا�بری ایران به تمام مزدوران وطن فروش هشدار

می دهد که در دامان اربابان خود نیز آنها را راحت نمی گذارد."

این بار هم این گروه بعد از حمله به سا�ت های جرس و کلمه در صفحه هک شده نوشته است: "به احترام رفراندومی که در تاریخ

۲۲ بهمن برگزار شد و مردمی که رای دادند و به احترام ملتی بزرگ و وطنی به نام ایران."

این گروه که خود را فرزندان ایران زمین معرفی می کنند، کمی �ایین تر خطاب به مراجعه کنندگان این سا�ت ها نوشته است :

"بیشتر از این مهره بازی افرادی که خود در آمر�کا در امن و امان به سر می برند و از شما به عنوان مهره استفاده می کنند نباشید."

در همین حال گردانندگان سا�ت جرس و تحول سبز در واکنش به این حمله ا�نترنتی، به سرعت آدرس های جا�گز�نی را برای

دسترسی مخاطبان به این سا�ت ارا�ه کردند.

در باره ارتش سا�بری ایران اطالعات رسمی در دست نیست اما اوایل سال گذشته، خبرگزاری فارس به نقل از �ک موسسه تحقیقاتی

آمر�کایی نوشت که ایران �کی از �نج کشور دارای ارتش سا�بری است و این تیم زیر نظر مجموعه سپاه �اسداران فعالیت می کند.

اگر چه سپاه �اسداران بخشی را با نام مرکز بررسی جرا�م سازمان �افته سا�بری برای جلوگیری از انتشار اطالعات ا�نترنتی غیرقابل

قبول برای حکومت ایران راه اندازی کرده، اما معلوم نیست که آ�ا ارتش سا�بری ایران با این نهاد ارتباط دارد �ا خیر.
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رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395
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روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

اعتصاب بازار ایران: کابینه حسن روحانی 'ممکن است' تغییر کند

همزمان با گزارش های حاکی از ناآرامی در بازارهای ایران روسای کمیسیون های اقتصادی و بیش از ۱۸۰ نما�نده در نامه ای

به حسن روحانی، رییس جمهور ایران، خواستار تغییر کابینه و "تیم اقتصادی" او شده اند. رییس دفتر آقای روحانی در

واکنش گفته ممکن است او افراد "جوان تر" مناسب شرا�ط فعلی را برای کابینه انتخاب کند.
27 ژوئن 2018 - 06 تیر 1397

آ�ت الله خامنه ای درباره اعدام محمد ثالث: فرا�ند دادگاه 'قاتل بی رحم' منصفانه بود

27 ژوئن 2018 - 06 تیر 1397

لهستان قانون جنجالی در باره هولوکاست را اصالح می کند

27 ژوئن 2018 - 06 تیر 1397

گزارش و تحلیل
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جنجال غزنی؛ راه حل دولت برای توازن نما�ندگی �شتون ها و هزاره ها در انتخابات؟

'طالی خود را به دولت می دهیم' �ا نه؟

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44618034
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ناگزیری های عروس تر�اک �س از ترک اعتیاد

ادامه زندگی سلولی هنر�تا لکس دهه ها بعد از مرگش

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44616663
http://www.bbc.com/persian/iran-44613374
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ایران، سور�ه و منطق ادامه حضور

غولی که دست و �ا�ش بسته بود

پربیننده ترین ها

�1ک شهروند ۳۱ ساله ایرانی 'بیش از ۳۸ هزار سکه طال خر�ده است'

2آ�ت الله خامنه ای درباره اعدام محمد ثالث: فرا�ند دادگاه 'قاتل بی رحم' منصفانه بود

3ا�ستگاه خبر؛ چهارشنبه ۶ تیر

4انتخابات میان دوره ای آمر�کا: سوسیالیست جوان بر رقیب دموکرات کهنه کارش پیروز شد
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6اعتصاب بازار ایران: کابینه حسن روحانی 'ممکن است' تغییر کند

7لهستان قانون جنجالی در باره هولوکاست را اصالح می کند

8نما�نده مجلس ایران درباره بحران آب: جامعه ما در معرض فرو�اشی است
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