
 اطالعات موازی
 بازجويان و طراحان

 يورش به حزب توده ايران
 

خاتمی از . ه آردند و نزد رهبر بردنديتی سپاه پاسداران تهيطرح اطالعات موازی را سه امن
ل اطالعات موازی به سازمانی با ساختار ساواك شاهنشاهی، از ادامه قضائی یترس تبد

تی پروژه مقابله با يطراحان امن .صرفنظر آردای  رهيهای زنج ری گروه مجری و آمر قتليگيپ
ته ضدخرابكاری يش افتادند و از آميحزب توده، برای راه انداختن سازمان اطالعات موازی پ

رضاجباری، وبالگ يعلدی، يرج جمشیامك پورزند، ايس. زمان شاه الگوبرداری آردند
اجم فرهنگی و براندازان بعنوان عوامل ته... شرو ينماگران پيها، س  مذهبیـسان، ملی ینو

. ار رهبر گذاشته شديتی قرار گرفتند و طرح مقابله با آنها در اختيك پروژه امنیفرهنگی در 
 یب ميش ترتیهائی آه برا نه آن را در سخنرانیيها، رهبر زم ورشین یك از ایدر آستانه هر 
شود   ن مییتر او تدوهر سخنرانی رهبر، آه از قبل توسط قائم مقام دف. آند  دهند، فراهم می

 .تی و حادثه سازی در مملكت استيورش امنیك ینه ساز يزم
درونی اطالعات موازی در  ما با محافليهان مستقيهای آ ادداشتیسندگان ثابت یچند تن از نو

است يس"جنگ روانی را دارد و روزنامه  مای جمهوری اسالمی نقش پمپاژيارتباط هستند، س
محفل با " است روزيس" روزنامه رابط .تی استي خبرهای امنهان ويشغالدانی آآ" روز

 ك به دو سال است به اتهامین روزنامه بود، نزدیاسی ايس سیر سرويآه دب اطالعات موازی
و به مطالب مهم و تكان  برد  در بازداشت بسر می سيارتباط با سفارت انگل جاسوسی و

                                     .است ن ارتباطات اعتراف آردهیای درباره ا دهنده
ك باند قدرتمند یروی انتظامی در رأس يفرمانده سابق حفاظت اطالعات ن محمدرضا نقدی

ها فقره  ده .اعتراف آرد به تخلفات گسترده باند سرقت قرار داشت، آه در بازداشت  فساد و
ن یدر ا . باند ثبت شدنیدر پرونده ا ریيباج گ و سرقت، قتل به عنف، تجاوز جنسی و تجاوز

ز به آار ياطالعات ن كی از پرسنل وزارتیروهای انتظامی و حتی ين نفر از نیباند چند
ز احكام شرعی ين بروجردی اسی ناجا به ناميس دتیيون عقيروحانكی از یگرفته شده و 

 سردار نقدی همان است آه شهرداران تهران را .آرده است  ها را صادر می ها و قتل سرقت
ر و شكنجه آرد و رفت به مجلس پنجم و با بغض ياست جمهوری خاتمی دستگیر ابتدای رد

  ها اختالس را از بازداشت شدگان آشف می ونيليدر گلو گفت به من اگر رخصت بدهند، م
  !آنم

دان يدر ضلع شرقی مچ نظارتی بر آن ندارد، يها ه ررسمی آه سازمان زندانيبازداشتگاه غ
.  است)خبرگزاری دانش آموزی( ساختمان مجاور آن متعلق به پانا  قرار دارد وجوانان

ك یز يهای مدار بسته مجهز است و درون آن ن نين بازداشتگاه تماما با دوربیاطراف ا
  . وجود داردده بندش از ي و در هر سالن بسه سالنبازداشتگاه با 

سردار تی شروع شد، نترنینمائی و فعاالن اينماگران و مجالت سيورش به سیوقتی پروژه 
آرد آه  ها اعالم ل رهبر به رسانهيد تحليروی انتظامی چند هفته بعد و در تائي فرمانده نبافيقال
های مبتذل  لميع فیتوز ك شبكه گستردهیج ابتذال فرهنگی مشغول بوده اند و ین افراد به ترویا

باف در يقال!! ه استمبتذل آشف شد CD  هزار13ش از يها ب ل داده بودند آه از آنيرا تشك
را  CD نهمهید این مدت چگونه توانسته ایشما در ا ديكی از خبرنگاران آه پرسیبرابر سؤال 

  .ها مبتذل هستند، جوابی نداشت د آنيبفهم د آهينی آنيبررسی و بازب



  فاجعه=تيامن

  تياده نظام جنايپ
  خارج از صف

 سربازان گمنام امام زمان
   
شود آه   های روزانه منتشر می  ادداشتیگزارشی بصورت " ایگو"ت خبرییرا، روی ساياخ

 ساله اصالحات توسط گردانندگان سازمان اطالعات و 8ات یرامون جنايحاوی اطالعاتی پ
شود آه چگونه رهبر جمهوری اسالمی   ح میین گزارش بدقت تشریا در. ت موازی استيامن

های   نهيها او چگونه زم  سخنرانیآند و   الت سخنرانی میين تشكیل گران ايهمسو با تحل
امك يان جنجال بر سر پرونده سیدر پا. ه دولت خاتمی بوده استيهای نوبتی عل  بحران
وزارت اطالعات موفق شد ) اد سخن گفته شدهیرامون آن زين گزارش پیآه درا( پورزند
ی را امك پورزند را برای بررسی از اطالعات موازيای س  صفحه700ای از پرونده  نسخه
گری از یهای د  ن نسخه، منحصر بفرد نبوده و نسخهیبعدها مطبوعات نوشتند ا. رديل بگیتحو
به آن، " ام فضلی نژاديپ"مه شدن پرونده يای آه با ضم پرونده. ز وجود داردين پرونده نیا

ك نسخه یبعدها گفته شد آه . شود  ه دولت خاتمی را شامل میيها عل ك دوران از توطئهیعمال 
ن پرونده از یشود، ظاهرا ا  را منتشر میيهائی آه اخ  با گزارش. ن پرونده گم شده استی ااز
ت يان وزارت اطالعات و سازمان امنيتی مياختالفات امن. در آورده است ای سر ك نقطهی

ن دست، نه تنها در گم شدن مصلحتی یه و مسائلی از ايموازی، اختالف در درون قوه قضائ
ما را با . ز نقش دارديهائی از آن ن  انتشار آنونی بخش شته، بلكه درآن پرونده نقش دا
آنها . ها آار است ن اسناد و گزارشیست، همانقدر آه با اطالعات درون اياختالفات آاری ن

همانقدر آه از . ها درست گرفت  ن توطئهینده مقابله با اید با دقت خواند و برای آیرا با
ل بدهند، يخواهند حكومت سپاهی تشك  آنهائی آه می. ه شدت آگايهای درون حاآم  آشاآش

. اندازنديخواهند مثل سگی درنده به جان اصالح طلبان ب  ت موازی را میين سازمان امنيهم
ُجنگ "ن یگر در ایكبار دین هشدار را یا. ن رابطه هشدار داده استیاآبر گنجی بدرستی درا

  .ديخوان  می" هفتهك يپ"ن شماره یاسی و آمتر هنری، ايشتر سيب
ق منتقل شود و يم تا اطالعات آامل و دقیق آرده ايراستاری دقیحال متن سند آه ما آن را و

  .نديدر ذهن خواننده بنش

   

  :تیيمتن گزارش امن
 

تی و يهای امن  سان به بهانهین نفر از روزنامه نگاران و وبالگ نوی چند1383در تابستان 
های آن توسط  ییبازجو ها و  ریين پرونده و تمام دستگیر اين مسييتع. ر شدندياخالقی دستگ

  .گرفت  سازمان اطالعات موازی انجام می
ن حلقه یآخر نترنت قصد داشتین جوانان فعال در ایری ايسازمان اطالعات موازی با دستگ

ن فشار همه جانبه قرار یا .ل آنديره اقدامات خود برای سرآوب اصالح طلبان را تكمياز زنج
د شود و احتماال شامل یاست جمهوری دوره نهم تشدیهای منتهی به انتخابات ر  در ماهبود

 . شد دولتی هم می روهای سابقيندگان سابق مجلس و نیبرخی از نما
  



  ست؟ياما سازمان اطالعات موازی چ
 دی در حالی آه وزارت اطالعات تحت فشار شد78ن سال يهای واپس درست در ماه

های  قتل ه آند و بابيقرار داشت تا غده سرطانی درون خود را تصفمطبوعات اصالح طلب 
كی یآه اطالعات سپاه  حفاظته یروهای بلند پاي از نسه تنشه ببندد، يای را برای هم رهيزنج

پرونده سوء استفاده مالی داشت،  روهای اخراجی وزارت اطالعات بود ويها از ن از آن
 عضو سابق شورای نگهبان مختومه شده بود، طرحی كیگر هم با اعمال نفوذ یكی دیپرونده 

ه ياستفاده آشكار از فضای مطبوعاتی موجود عل را برای مقام رهبری بردند آه در آن با سوء
ر نظر رهبری یما زيك سازمان مستقل اطالعاتی آه مستقی ليشنهاد تشكيوزارت اطالعات، پ

  .عمل آند، مطرح شده بود
نام گذاشته بودند » سازمان اطالعات آشور«زی اطالعاتی، ها طرح خود را سازمان موا آن

. ت را هم صرفا برای آنكه به شباهت با ساواك شناخته نشوند، حذف آرده بودنديو آلمه امن
  . داشت ساواك شنهادی، شباهت آاملی بايالتی پياما چارت تشك

ارت اطالعات روهای اطالعاتی سپاه با وزيی از نیها  ، با ادغام بخشدر مجموع سازمان
. گرفت  م مقام رهبری به عهده میينظر مستق ریف وزارت را زی و تمام وظاهجاد شدیا

ت مستقل خود را حفظ ید، موجودیالت جديه تشكیت و تغذیتقو نيمعاونت اطالعات سپاه در ع
  .آرد  می
رؤسای سه قوه و  ی رهبری مواجه نشد و برای ابراز نظر بهین طرح با موافقت ابتدایا

بخشی از تخلفات و  نجا اصالح طلبان آهیدر ا. ت ملی ارجاع شديرای عالی امنشو
مجموعه افشا آرده بودند، متوجه  نیهای وزارت اطالعات را با هدف اصالح رفتار ا تندروی

ی یت در صدد زدن ضربه نهاين موقعیاستفاده از ا شدند آه رقبای سپاهی وزارت اطالعات با
  .چكس پاسخگو نباشد، برآمده انديتی آه عمال به هيمخوف امن انك سازمیجاد یبه وزارت و ا

گر وزارت ید ها و اقدامات  درباره پرونده قتلها  له افشاگریيفتن مقطع بود آه ياز هم
از . ساواك زمان شاه بازگردد ی بدتر ازیت به روزهايتا مبادا وضع ده شدين آشیيپااطالعات 

قانونی و منطقی وزارت اطالعات، امكان  ت موضعیدند با تقوين پس اصالح طلبان آوشیا
  .حساب و آتاب را منتفی آنند  بی  ر قابل نظارت ويك سازمان غیل يتشك

نده آشور برای یبه خاطر آ ت مصالح بزرگتر ویز به علت رعايای ن رهيهای زنج پرونده قتل
  .شه بسته شوديهم

اطالعات در   جمهور و وزارتسیين مقطع به بعد و پس از مقاومت سرسختانه ریاما از ا
قرار گرفت آه بر  ررسمی در دستور آارين طرحی به صورت غیشنهادی، ايمقابل طرح پ

. ت آرديجاد شد و فعالیررسمی ايغ رقانونی وياساس آن سازمان اطالعاتی به صورت غ
وستن چند نهاد مختلف يای است آه از به هم پ شبكه التيك تشكید در واقع یسازمان جد

اسی و در رأس يجاد شده و به صورت ناگفته با چند مرآز سیی ایتی و قضايعاتی و امناطال
نجا منظور یدر ا(.آند  ت رهبری ارتباط داشته و هماهنگی میيشاخص در ب همه با چند فرد

  )ك نتيپ  - . است"رحجازیيصادق م" منشی مخصوص رهبر حجت االسالم
 هم هیيقضا حفاظت اطالعات قوهازی، مرآز ه شبكه اطالعات مويل ساختار اوليپس از تشك

سمت دادستان عمومی  به د مرتضویيسعن ساختار اضافه شد و با منصوب شدن یجاد و به ایا
  . ل آرديتكم ن شبكه رایگری از ایز عمال ضلع ديو انقالب تهران، او ن

 اطالعات به ه سازمانيكی از طراحان اولیه، يدر بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضائ
اطالعات مشغول به آار  ری آرده از وزارتيروهای اخراجی و آناره گيم از نيك تیهمراه 

شنهاد آرده يه و پيد تهیالت جديچند تشك جادیی را برای ایها  ك سال گذشته طرحیشدند آه در 
  . اند
نی يك شبكه گسترده خبرچیه آه قرار است یيتوسط قوه قضا" ستاد حفاظت اجتماعی"ل يتشك

شنهادات مطرح برای گسترش حوزه نفوذ سازمان يكی از پیها باشد،   ت و شهرستاناز محال



 را خوفین طرح جلب نشده است، زیالبته هنوز موافقت آامل برای ا. موازی است اطالعات
  .آند عمل ج شهریيبسن ستاد بخواهد به طور مستقل و موازی با یآن وجود دارد آه ا

ن یواقعی از ا هدف. ی استین قضايد برای ضابطیی جدالت موازيك تشكیجاد یطرح بعدی، ا
و  دادستانی فعلی نيضابطهای   تيجاد هماهنگی و متمرآز آردن فعالیطرح، رسمی آردن و ا

ها  ن سالیاست آه در تمام اروی انتظامی ينمه مخفی اطالعات يروهای مخفی و نيبخشی از ن
های   ن دو طرح، طرحیت ايموفق در صورت. آرده اند  ت میير قانونی فعاليبه صورت غ

د يه و جذب بودجه و امكانات برای تمهیيقضا التی حفاظت قوهيگری هم برای توسعه تشكید
ها در دستور آار قرار  ن سالیی و مطبوعاتی ایدانشجو اسی ويمقدمات برخورد با فعاالن س

  .دارد
ل شد آه يد تشكین جديمنافق  سازمان اطالعات موازی با هدف قلع و قمع آشكاربين ترتیبه ا

اصالح طلبان و روزنامه نگاران و  ف موازی آاران،ید در تعرین جديمنظور از منافق
  .ی بودندیروشنفكران و فعاالن دانشجو

اشراف  ه دارياتی سازمان اطالعات موازی برخالف وزارت اطالعات آه داعيالگوی عمل
ن یا. است" ای آار پروژه"ست، تی ايهای پنهان و آشكار امن اطالعاتی و نظارت بر حوزه

د يناقص در پرونده گروه س و به طورحزب توده ن در پرونده قلع و قمع یش از ايمدل آه پ
و نحوه مواجهه  مشترك ضد خرابكاری تهيآمهاشمی هم به اجرا درآمده، در واقع از   مهدی

ز دو تن از يده و آموزگار اصلی آن نيارث رس ن خلق بهیان و مجاهدیيالت فدايآن با تشك
انی دهه چهل یهای پا ل هستند آه در سالیيس جاسوسی اسرایافسران اطالعاتی سرو
اتی يق اما ناآام عملين تجربه دقیآخر. را آموزش دادند ته مشتركيبازجوهای شكنجه گر آم

ز یي آغاز شد و در پا74ای آه از سال  رهيهای زنج پروژه گسترده قتل ن الگو را دریشدن ا
  .مينيب  رفت، می  لو77سال 

ای از متهمان با مشخصات و غالبا تعلق فكری  اتی، هدف دستهي عملدر آار اطالعاتی، پروژه
ت نقاط تعارض یزان خطر و جديه جدی پروژه، بررسی میدرونما. ا شغلی خاص هستندی

غاتی يك پوشش تبلیعتا ياگرچه طب. ت ملی استيو امن های آلی نظام استيگروه هدف با س
ل يجه را تسهين نتیدن به اير عملی رسيها، مس خبری به رسانه  و اشاعه خوراكگسترده

  .خواهد آرد
  توان  آنون را می تاليهای سازمان اطالعات موازی از ابتدای تشك ن پروژهیاصلی تر

   
  ،)عنی مطبوعات اصالح طلبی(» های دشمن گاهیپا«پروژه قتل عام *

  ،) ها ی ملی مذهبیعنی" (براندازان قانونی"سرآوب  پروژه* 
  ،)ری منحصر شدیآه به پرونده شهرام جزا" (اقتصادی مفاسد"شه آنی یپروژه ر* 
  ،) نده و عباس عبدییمؤسسه آ پرونده" (نظرسازی"پروژه * 
  ) نماگرانيپورزند و س امكيپرونده س" (تهاجم فرهنگی"پروژه مقابله با * 
 و 82ر يی خرداد و تیدانشجو تراضاتسرآوب اع(ابانی يو پروژه مقابله با اغتشاشات خ* 

  .دانست) ییدانشجو برخورد با تعدادی از فعاالن مطبوعاتی و
و  رضا جباریيعلو  دیيجمش رجیاهای آوچكتر مانند پرونده  ها، پرونده نیدر آنار ا 

ه اصالحات يعله جنگ روانی یهای تغذ تیسا سيتأساسی مانند يهای آامال باندی و س پروژه
  .رود  های سازمان اطالعات موازی به شمار می تيز از فعاليان نو اصالح طلب

ن پروژه در دست اقدام سازمان اطالعات موازی، سرآوب یهمانطور آه اشاره شد آخر
 83با از ابتدای سال ینكه تقریوجود ا سان بود آه باینترنتی و وبالگ نویهای ا تیفعاالن سا

ی شدند، اما هرگز روند واقعی یبازداشت و بازجوراستا  نیش از سی نفر در ايد خورد و بيآل
ن آه آبروی نظام در یامد؛ جز ايان بدست نیانداز خوبی هم در پا آن مشخص نبود و چشم



ه نبود، یيقضا س قوهیيت اگر دخالت ریباندی و جناحی قرار گرفت و در نها خدمت مطامع
  .شود  ل میيهای گزاف تا آجا بر نظام تحم نهیمعلوم نبود هز

های قبلی به سرانجامی  ك از پروژهیچ ين موضوع در حالی در دستور آار قرار گرفت آه هیا
ن یه و اساسی آه درباره ایپا بی چكدام از ادعاهای گزاف ويده بودند و هيمنطقی و معقول نرس

ونی تحت فشار و یزیهای تلو مصاحبه های ضد اصالحات، ها و متهمان در رسانه پروژه
  .دنديشدند، به اثبات نرس ط عمومی دادستانی مطرحهای رواب هيانيب

اتهام برانداز بودن  نه تنها وزارت اطالعات به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی برای مثال
نده را با نظر آارشناسی مجرم یآ ا متهمان پرونده مؤسسهیها رد آرد و  را برای ملی مذهبی

دی آه يرج جمشیو اامك پورزند يسها از جمله  هپروند نیندانست، بلكه آزاد شدن اآثر متهمان ا
شان وارد شده بود، نشان داد آه تمام ادعاهای دادستانی و یاساسی به ا بی ن اماياتهامات سنگ

ها،  ن پروندهیتی و جاسوسی و مفاسد اخالقی در ايناجا مبنی بر وجود اتهامات امن اطالعات
  .ش نبوده استيب الف گزافی

تی يلئومس  بی  ری ويتدب  بی  نترنتی قربانییهای ا تیها و سا پرونده وبالگز متهمان ين بار نیا
فهمند و از آار   وحشت را می جادیاتی تنها ارعاب و ايآسانی شده اند آه از آار عمل

ی را یاطالعاتی تنها شنود روابط شخصی و خانوادگی شهروندان را مدنظر دارند و بازجو
ر فشار یدن او زیل پرونده، برياز اقرار متهم و تكم ورشانن بلدند و منظيتنها با مشت آهن

  .روحی و اعتراف او به آارهای نكرده است های جسمی و تیآزار و اذ
خاص قوه  روی انتظامی در نقش ضابطيروهای دادستانی تهران و مجموعه اطالعات نين

وشش اداره اماآن با پ بانی حفاظت اطالعات سپاه در نقش بازوی اطالعاتی ويه، با پشتیيقضا
ه و اطالعات ناتب یيقوه قضا اتی، در آنار حفاظت اطالعاتيناجا به عنوان بازوی عمل

اجتماعی و اداره مبارزه با مفاسد  و در مواردی معاونت) روی انتظامی تهران بزرگين(
. ل دهنديمجموعا سازمان اطالعات موازی را تشك رو قرار گرفته اند تاين نیاجتماعی ا
  .ررسمی ممكن شوديجاد آن به صورت غیتا ا  آه طرح رسمی آن رد شدسازمانی

درباره ارتباط  ه رهبران نظامیهای سازمان اطالعاتی موازی، اثبات نظر هدف اصلی پروژه
توطئه براندازی ك یوجود  شان با خارج از آشور ویروشنفكران، اصالح طلبان و دگراند

  .است خاموش برای سرنگونی جمهوری اسالمی
ل به اوج خود ين تحلیت وزارت اطالعات ايمعاونت امن د اسالمی درير دوران حضور سعد

قتلهای متعددی در داخل و خارج از آشور انجام شد و پروژه . افتید و شكل سازمانی يرس
سنده عادی و روشنفكر مخالفی را ین تلقی تنگ نظرانه آه هر نويهم  آنهم با"و آشیيآلترنات"

تی يهای امن تید، در صدر اولوید ون نظام میيسیو و رهبر بالقوه اپوزيآلترنات در اندازه
  .جمهوری اسالمی قرار گرفت

ت با برخوردی آه با محفل ینها د اسالمی و دري با مرگ سع76ن روند پس از دوم خرداد یا
ن تفكر و یاما حامالن ا. ای صورت گرفت، در بعد سازمانی متوقف شد رهيهای زنج قتل

رون آمدند و ياز آنكه از شوك قلع و قمع محفل خودسر اطالعاتی ب  روش پسنیعامالن ا
 دند، محفل خود را مجددا دریای را هم متوقف د رهيهای زنج با عامالن قتل موج برخورد

 تئگر قدرت و جریان، دین تفاوت آه پس از ترور حجاریبا ا. د سازمان دادندیالت جديتشك
براندازی  های موهوم جستند تا توطئه گر بهره مییی دقتل را نداشتند و صرفا از روشها

ورش یوقفه خطر   بی تكرار( .ا جعل و افشا آنندیفرهنگی و براندازی خاموش را آشف 
  .)كي پ-ن محفل استيهای هم ليم او از تحلير مستقيفرهنگی از زبان رهبر، نشانه تاث

سند و   بی  ن امايم سنگیرابازداشت، اعمال فشارهای جسمی و روحی و گرفتن اعتراف به ج
پروژه در سازمان  كیهای  ری پروندهيگيری و پير قابل اثبات، مراحل شكل گيمدرك و غ

  .اطالعات موازی هستند



ند يفرهنگ نمی ب های حوزه تيازی به اشراف اطالعاتی و آگاهی از واقعيچ نين سازمان هیا
و برای . زی آه واقعا هستيآن چ د، نهد باشیآند با  داند آه فكر می  زی میيقت را آن چيحقو 

ری و شكنجه جسمی و يچ سخت گيز از هيقی نین حقايوادار آردن متهمان به اعتراف به چن
  .غ نمی شودیرانسانی دريروحی و رفتارهای غ

محكم و قابل استناد،  ل و مدركيهای خود را نه بر اساس دل سازمان اطالعات موازی، پرونده
روزهای متمادی را در زندان انفرادی  آند آه  ل میيترافات متهمانی تكمبلكه تنها بر اساس اع

  .خبرند  بی  و خانواده و دوستان خود رونيبه سر برده اند و آامال از جهان ب
های  پروژه انيل شده و اتهامات وارده به قربانيهای تشك ن جهت است آه پروندهيبه هم

غاتی يك موج تبلی داشته و همواره پس ازچگاه ارزش حقوقی نيسازمان اطالعات موازی ه
ار يهای بس زندگی خود آه البته لطمه ج و به آرامی آزاد شده اند و بهیگسترده، متهمان بتدر

  .گردند ده، باز میید
  

  سانيوبالك نو
آامال مشخص بود آه  ن نكتهیها ا ها و وبالگ تیسندگان سایاز ابتدای پروژه برخورد با نو

موظفند صرفا بر اساس  انیری پروژه وجود ندارد و بازجويگيچ خط خاصی در پيه
ن ناشی از زندان انفرادی و قطع ارتباط با ين متهمان و به آمك فشارهای سنگياعترافات اول
دی یآزارهای گوناگون جسمی را هم افزود، متهمان جد دیرون آه به آن بايای بيخانواده و دن

ری، يدی از اطالعات درباره آنها و سپس دستگآوری حجم محدو را نشان آنند و پس از جمع
  .شكنجه و اعتراف را تكرار آنند ر بازداشت ويمس

اساس داستانی آه  شوند، بر ل میيك فضای خأل تشكیهای سازمان اطالعات موازی در  پرونده
آنند   ن میيير خود را تعيد مسیآ  ن متهمان همراه با فشار و شكنجه بدست میيی اولیاز بازجو

مبنا بر روی   بی  غاتيخ مصرف تبلیا تاریو  جاد شودیاسی ايا مسئله خاص سیرگاه فشار و ه
  .ابندی  خاتمه می ان برسد،یات پرونده به پایمحتو
نمی شود و  دهیتی برای متهمان بريت چندان محكومین است آه در نهاین روند در ایحسن ا
آقاجری آه دو سال پس از  مانند دآترشوند،   ا اآثر آنها از اتهامات وارده تبرئه مییهمه 
شوند،  ربط متهم می بی می آامال موهوم ویا به جرای. ت به اعدام از زندان آزاد شديمحكوم
كا متهم شد و اعتراف آرد، اما پس یجاسوسی برای آمر امك پورزند آه به پنجاه ساليمانند س

ان یال زندان، دست بازجوش از جرم در حد چند سيزی بيت چینها ونی دریزیاز مصاحبه تلو
  .گذراند  رون از زندان روزگار میيو در حال حاضر در ب خشن او را نگرفت

اندازند و اگر الزم بدانند  زندان می نا مطلبی پدر او را بهياگر الزم باشد برای ساآت آردن س
 وبالگ. دهند  مارش را تحت شكنجه قرار میيب ز آار شوهريآبرو آردن مهرانگ  بی  برای
د قبل از ازدواج تازه با همسرش چه آسی را یتا بگو رنديگ  ر مشت و لگد مییس را زینو

ن دوست سابقش يزنند تا اعتراف دروغ  رند و میيگ  و او را می برای ازدواج مدنظر داشته
 شوند فالنی در  نكه به دروغ مدعی مییا ای. با او ارتباط نامشروع داشته است د آند آهیيرا تأ

آه به  خواهند  د و با آتك از متهم مییش گفته آه با هم به فالن خانه رفته ایها صحبت
  .انحراف اخالقی اش اعتراف آند

شود آه   پرداخته می تجربه ساخته و  بی  ان غالبا جوان ويای برای قربان ب پروندهين ترتیبا ا
تی است، بدون يمناسی و اياجتماعی و س م اخالقی ویمشحون از اعترافات متهم به انواع جرا

  .عادالنه و منصفانه و محكمه پسندی وجود داشته باشد ليك از اتهامات دليچيآنكه برای ه
   
   
های اطالعات موازی برای بسترسازی روانی در جامعه در  ای آه در پروژه هین رویع تریشا
 و سوخته، اخبار ناقص اری از اطالعاتيبس. ای است شود، فضاسازی رسانه ش گرفته میيپ



م از يرمستقيهای اطالعات موازی هستند، به طور غ ان ساز آه مكمل طرحیهای جر گفته
 در اذهان مايصدا و سالبالی اخبار  و گاهی در» هانيآ«ها به خصوص  ق روزنامهیطر

  .شود   میپمپاژعمومی جامعه 
 ه مییغذموازی ت م توسط اطالعاتير مستقيعات به طور غیع اخبار و شایهای توز اآثر گلوگاه

سندگان ثابت یچند تن از نورمسئول و یمد  .ن مورد استثنا استیهان در ايشوند، اما روزنامه آ 
 و در جلسات درونی اطالعات موازی در ارتباط هستند ما با محافليهان مستقيادداشتهای آی
هان يتی آه در آيا گزارش امنیتوان فرض آرد آه هر خبر   لذا می. شان حضور دارندیا

های درونی  از جلسات داخلی محفل فوق و بازتاب دهنده گفت و گو شود، برآمده  شر میمنت
های اطالعات موازی  هان، اگر هم در برنامهينی مندرج در آيشبيا پیل يتحل اعضا است و هر

موازی اطالعاتی  شنهاد در محفليده و پیك ایوندد، الاقل در حد ينده به تحقق نپینباشد و در آ
  .ستمطرح شده ا
آانال رسمی،  نیما به عنوان مهمترير رسمی و صدا و سيهای غ ن آانالينچنیعالوه بر ا

ه فعاالن و يروانی عل رامونی هم با هدف گسترش جبهه جنگيی و پیذایهای ا كسری حرآتی
ه خبری بعضی از یتوان به تغذ  رد آه از جمله آنها میيگ مطبوعات اصالح طلب صورت می

  .اصالحات اشاره آرد تهای خبری ضدیه سایا تغذی سيها و تأس روزنامه
كی از یبه عنوان » است روزيس«توان به روزنامه   ن مورد، به طور خاص مییدر ا
جعلی و سراسر  اخبار. ه اصالحات اشاره آرديهای دروغ پراآنی مداوم و مستمر عل بنگاه

ای  های سوخته دهیخبار و اا عیشود، در واقع آانال توز  ن روزنامه منتشر مییدروغی آه در ا
اتی به يها به لحاظ عمل خ مصرف آنیتار است آه در سازمان اطالعات موازی مطرح شده و

  .غاتی هنوز آاربرد دارنديده، اما به لحاظ تبليان رسیپا
ر يدبه و یریتحر آه عضو محفل اطالعات موازین روزنامه با ی ارابطن در حالی است آه یا

جاسوسی و ارتباط با  به اتهام ك به دو سال است آهیبود، نزدروزنامه  اسیيس سیسرو
ای درباره ارتباطات مشكوك و   و به مطالب مهم و تكان دهندهس بازداشت شدهيسفارت انگل

ر اطالعات به ینكه وزیاما به محض ا. است تخلفات گردانندگان مطبوعه فوق اعتراف آرده
های دشمن در مطبوعات  ری نفوذیيز دستگو خبر ا ن موضوع اشاره آردیطور سربسته به ا

ن یری ايگيی تمام تالش خود را برای ممانعت از پیموازی از سو داد، گردانندگان اطالعات
های مقام  لی بر صحت گفتهير را دلیهای وز گر گفتهیگرفتند و از سوی د پرونده به آار

هم  آنكه مصداق آن راهای داخلی دانستند و تعجب  رهبری مبنی بر نفوذ دشمن در روزنامه
  !های دوم خردادی دانستند روزنامه

ز يهان نيه در مؤسسه آينده ولی فقیهان آه به نام نماير روزنامه آی مد"عتمداریین شريحس"
بارها اخباری را آه به علت آذب آشكار در   در ارتباط بوده وفرد مذآورشود، با   شناخته می

به او رد آرده است آه در چند » است روزيس« در هان قابل انتشار نبوده، برای انتشاريآ
از ياما ن. گرد قانونی استيعتمداری قابل پیتی دارند و آار شريضد امن ن اخبار جنبهیمورد، ا

دانند  ن میيمطلع. رممكن استيست آه احضار نامبرده حتی به عنوان مطلع هم غيگفتن ن به
ان يعتمداری حامیشر جا آه نسبت بهان فعلی اطالعات نایكی از بازجویجه احضار يآه نت
متعهدی آه پرونده تخلفات مالی  اریت داديف تری داشت، چه شد و وضعيار آمتر و ضعيبس

  .سرانجامی ختم شد ی به چهیآرد، در دستگاه قضا او را بررسی می
عه یدارد، پخش شا های آلی آه در دستور آار پرونده سازان موازی قرار هیگر از رویكی دی

غاتی سازمان اطالعات موازی در يتبل زانیبرنامه ر. رگذار استيهای محدود اما تأث هطيدر ح
پخش اطالعات ناخالص و بعضا مغلوط و پمپاژ  افته اند آه بایطول زمان و به تجربه در

اسی و مطبوعاتی و ي و ترس در فعاالن سجاد خوفیال يقب خبرهای آنترل شده با اهدافی از
ل يوانند فضاسازی الزم را در جهت به بار نشستن اهدافشان از تشكت گر مییاهداف متعدد د



اشكال  ی آه بهیها می و آانالیهای قد ن آار با استفاده از آانالیا. ها محقق آنند ن پروندهیا
  .شود  شوند، عملی می  جاد میین پروژه ايمختلف در ح

ها، برنامه  پروژه شبرديپد بستر روانی برای يگر ابزار سازمان اطالعات موازی برای تمهید
ها  ن سخنرانییمتن ا. شود  راد میینظام ا رهبری ای است آه توسط ژهیو های سخنرانیزی یر

ز با يشود و محورهای آن ن  م میيرهبری تنظ قائم مقام دفتر اطالعاتر نظر یق زيبه طور دق
  .شود   میموازی هماهنگ در سازمانها  مسئوالن پرونده
 آغاز پرونده  .وه استفاده شده استين شیی آالن اطالعات موازی از اها در تمام پرونده

ر بود يرآبيدانشگاه ام ان دریبا سخنرانی رهبری نظام در جمع دانشجو روهای ملی مذهبیين
ار، مقام رهبری دین دیدر ا. شد غ میيتبل انیشان با دانشجویمی ايدار صمیك دیآه به عنوان 
طرح . شان را صادر آردید و دستور برخورد با اينام "ونیبرانداز قان"ها را  ملی مذهبی

ی آه از سوی یها ليسوی رهبری بر اساس اطالعات و تحل  از"تهاجم فرهنگی"موضوع 
د اسالمی به يان و سعيو در واقع از وزارت اطالعات دوره فالح ديرس اطالعات موازی می

  .سندگان فرهنگی شدین و نوبارها منجر به برخورد با روزنامه نگارا ده بود،يارث رس
عمومی با  داریك دی، قلع و قمع گسترده مطبوعاتنی آار ينه چيش از آن هم برای زميپ

شد آه در آنجا  ب دادهيدر مصالی تهران ترت» اریدار ید«جی تحت عنوان يجوانان بس
اگرچه گفت ما هنوز بنای  نام برد، و» های دشمن گاهیپا«رهبری از مطبوعات به عنوان 

  .ل شدنديه تعطیش از هجده نشريآه ب ديم اما چند روزی طول نكشینها را نداریرخورد با اب
طلب شاغل در  روهای اصالحي برای تعدادی از ن"نظرسازی"ای آه تحت نام  حتی در پرونده

جعل سند متهم شدند، با آنكه  ل شد و آنها به جاسوسی و ارتباط با خارج وينده تشكیمؤسسه آ
ت پرونده و اتهامات ينكه مشروعیبه جهت ا ری پرونده گذشته بود امايگيل و پيمدتی از تشك

ن و يراد صحبتهای سنگیدان آردند تا با اير سؤال رفته بود، باز رهبری را وارد میجدا ز
روهای سازمان اطالعات يطلبان و متهمان پرونده نظرسنجی، ن ه اصالحينانه عليخشمگ

  .ت اتهامات ناچسب ثابت قدم سازدری و اثباياعتراف گ موازی را در
موازی، اخذ  های اطالعات غاتی پروژهيها و اهداف تبل ن روشیكی از مهمتریت، یو در نها

ها و  ن نامهیدر ا. ونی استیزیهای تلو ه مصاحبهياعتراف نامه و توبه نامه از متهمان و ته
شود،  ه میيز سوی بازجو تهست آنها ايگناهان نكرده آه ل های اعترافی، متهم تواب به هياطالع

های  مصاحبه. دینما مقامات باالی نظام درخواست عفو و بخشش می آند و از اعتراف می
ك یهای  تيشوند تا در وقت مناسب به عنوان واقع ن محتوا گرفته میيبا هم زيونی نیزیتلو

  .ا مطبوعاتی و فرهنگی به خورد افكار عمومی داده شودیاسی يخاص س حوزه
 
خطاهای زندگی  تی شكسته شد و تمامينكه متهم به طور آامل از لحاظ شخصی اپس از 

ز اعتراف يگران نیدرباره د آنند تا اسی خود را اعتراف آرد، او را وادار میيخصوصی و س
  .شان پرده برداردیزندگی خصوصی ا های دوستان و همكاران خود و تيآند و از فعال

سی یتك نو اسی،يسی درباره افراد سیتك نو. استن قسمت از آار یعنوان ا" سییتك نو«
درباره فعاالن و  روها و محتوای آنها،يات و نیاسی، درباره نشريدرباره گروههای س

نما، علوم يهای تخصصی مثل س های مشروح درباره حوزه سییتهای اجتماعی، و تك نويفعال
ه اقتصاد و فرهنگ فعاالن عرص های گروهی و تينترنت و فعالیاجتماعی و پژوهشگری، ا

  .های اطالعات موازی است لگران پروندهيتحل ی است آه به شدت مورد عالقهیها نهيزم
 اطالعات موازی در استخدام منابع، تمرآز عمده بر روی افرادی است آه نقاط ضعف قابل

را تحت فشار  شانیتوان ا ا اخالقی دارند آه به اتكای آن مییتوجهی در مسائل شغلی، مالی 
آوری اطالعات از  سازمان اطالعات موازی با جمع. ار داد و وادار به همكاری آردقر

را به همكاری وادار  د اویزندگی خصوصی و روابط شخصی فرد مورد نظر خود، با تهد
  .آند می



منظور پرونده (ك پرونده یر در يهای منشی مؤسسه درگ كی از خانمیبرای نمونه از 
كی از متهمان پرونده رابطه یگرفته شده بود آه با  عترافا) كي پ-نظرسنجی و عبدی است

ن یرا تحت فشار قرار داده بودند آه در صورت عدم همكاری ا نامشروع داشته و سپس او
 ا نگهبان آهنسال در ورودی مجتمع فرهنگی تهرانی. آنند مطبوعات منتشر می اتهام را در

دخترش در محل سكونت وی برده د شده بود آه در صورت عدم همكاری او، آبروی یتهد
د یشهرداران متهم بود، تهد كی از مناطق تهران آه در پروندهیا منشی دفتر شهردار ی. شود می

ه او در محله يراخالقی آن شهردار عليغ شده بود آه در صورت عدم همكاری اعترافات
  .ند نمونه استن چیشتر از ايار بيست و بسيكی دو تا نین موارد یا. سكونتش افشا خواهد شد

شان یرد، از ايگ ع صورت میيد و گاهی هم با تطمیپس از استخدام منابع آه غالبا با تهد
ری يمسائل آاری و جهت گ ز از زندگی خانوادگی تايشود آه درباره همه چ خواسته می

اسی و فرهنگی و مطبوعاتی آه مورد ياعتقادی متهمان و افراد مورد سوء ظن و عناصر س
  .آسب و جمع آوری اطالعات بپردازد ن اطالعات موازی قرار دارند، بهتوجه سازما

ی را در یتهايفعال نی،يشوند تا عالوه بر آسب خبر و خبرچ ده مییان منابع، برخی برگزياز م
جاد گروهها یتهای مورد نظر سازمان، ايجاد انحراف در فعالیب گروهها و ایجهت نفوذ و تخر

اسی و فرهنگی و مطبوعاتی در يمحافل س عه دریخش شاهای موازی و جعلی، پ انیو جر
های آتی  برقراری ارتباط با متهمان بالقوه پرونده ات روانی مدنظر سازمان ويراستای عمل

  .اطالعات موازی برای استفاده عنداللزوم ساماندهی آنند
هت و حتی ج لير شده توسط سازمان اطالعات، همكاری او در تحليك منبع اجیت ياوج فعال

تها و وبالگها آه یسا ی مثل پروندهیها ن مورد خصوصا در پروندهیا. دهی به پرونده است
  .دهد شتر رخ میيهای قبلی است، ب ات پرونده به نسبت تخصصی تر از سوژهیمحتو

آورد و نه  نترنت سر در مییتها از مباحث تخصصی ایواضح است آه نه بازجوی پرونده سا
ص صحت و سقم ي پرونده از علم و مهارت آافی برای تشخليمسئوالن بازخوانی و تحل

ا نكات باارزش ینواقص  نييز تعيان نیاطالعات اخذ شده از متهم برخوردارند و در پا
  .شان خارج استیاعترافات از توان ا

آنند و بر روی  ی توجه مییها عی به اتهامات و پرسشيا بازجوها به طور طبین، يبرای هم
آنند آه در بحث درباره  د میيگری تأآیه ديوارد اخالقی و اعتراف متهم علاعترافاتی مانند م

ده اند و حاضر به یهای قبلی آه بر متهمان پرونده ا از بعضی ازیار باتجربه اند، يآنها بس
گر یابی صحت و جهت اطالعات اخذ شده از دیتا آار ارز رنديگ همكاری هستند آمك می

ن طرح است، آه اآنون به متخصص یان ايكی از قربانینژاد فضلی (.رنديمتهمان را برعهده گ
های او در  ل شده و برخی دست نوشتهینترنتی تبدیت موازی در امور ايسازمان امن
  )ك نتيپ -.دينيب ها را بعنوان سند می بازجوئی
او را به عنوان  نیش از ايند آسی آه پيك متهم، وقتی است آه ببیت برای ين موقعیدشوارتر

شناخته، پس  نترنتی مییتهای ایسا نیكی از معتبرتریسنده ثابت یزنامه نگار و حتی نوك روی
روهای اطالعات موازی قرار ير فشار نیز تی آامالينكه از لحاظ خانوادگی و شخصیاز ا

از » آارشناس پرونده«را معتاد هم آرده اند، به عنوان  ر شده و حتی اويده و اجیگرفته و بر
  )فضلی نژاد(.ی آندیاطالعات موازی بازجو دیمتهمان پروژه جد

مبارزه با ابتذال  پروژه«ی آه با عنوان ینمايسندگان سینماگران و نويپرونده برخورد با س
نی است آه مسئوالن سازمان ید خورد، مدل نماديآل» فرهنگی و جهانگستری فرهنگ غرب

آنها در تمام مراحل . رنديگ آار می تی خود بهيات اطالعاتی و امنياطالعات موازی در عمل
تهای عناصر يق از فعاليجمع آوری اطالعات دق ایقت ينكه به دنبال آشف حقیآار به جای ا

ش يشاپيی را آه پیها هيآنند با روشهای مختلف فرض فرهنگی مورد سوء ظن باشند، تالش می
 باطات آنها بارفته بودند از دل اعترافات متهمان و ارتیتهای حوزه فرهنگی پذيبه عنوان واقع

  .گر استخراج آنندیكدی



شد و اعتراف  كا متهمی سال جاسوسی برای آمر50نماگران آه به يمتهم اصلی پرونده س ...
برای به ابتذال آشاندن  عامل نفوذی غرب!!  مرداد تا امروز 28آرد آه از زمان آودتای 

ونی یزیبه تلوگسترده و مصاح ب به اعترافاتين ترتيعرصه فرهنگی بوده است، با هم
  )ك نتيپ -امك پورزنديس(.واداشته شد

خارج از  ش بهیاو از جهات مختلف، از اختالفات خانوادگی با همسرش گرفته تا سفرها
رد آه یگرفت تا بپذ آشور و ارتباطاتش با فعاالن فرهنگی داخل و خارج، تحت فشار قرار

ق فرهنگی یالمی از طرگر در صدد سرنگونی جمهوری اسیای د غرب از آانال او و عده
  .است
روزنامه نگارانی آه با  اتی آه به نحوی به آنها رفت و آمد داشت، تمامیدرباره تمام نشر ...

ت داشتند و او آنها را يران فعالیفرهنگ ا آنها آشنا بود و تمام افرادی آه به نحوی در حوزه
خوابی  بی نبود و تنها آمیجاد درد و آتك یازی به اين. گرفت ی قراریشناخت، مورد بازجو می

 رد آه سرپلی بپذماريف و بيرمرد ضعيپن یدادن و طوالنی آردن دوران انفرادی آافی بود تا ا
  .ك شبكه مخفی نفوذ و استحاله فرهنگی بوده استی

جلساتی آه در آنها  شناخت، ب بود آه او مجبور شد در مورد تك تك افرادی آه میين ترتیبه ا
ح دهد و حتی ي جلسات و مراسمات و جشنهای خانوادگی مفصال توضاتیيشرآت داشت و جز
شود، در مورد تك تك  گران واداشته مییه ديمتهم به اعتراف عل ن محافلیدرباره آنچه در ا
 رد و روابطيگ سد، گناهان ناآرده را به عهده میینو آنها شرآت داشته می جلساتی آه در

بهتر چگونه  ا به عبارتیرسد،  نجا مییشود آه فرد به ا چه می. آند نداشته را بازگو می
  رسانند؟ ن نقطه مییك متهم را به ایبازجوها 

بردن روشهای  آنها با به آار. دهند ن آاری است آه بازجوها انجام مییا! شستشوی مغزی
باورها و اعتقادات و نظام  ند وآن ده و شكنجه روانی، در تار و پود وجود فرد رسوخ میيچيپ

  .نديباورها و ارزشهای بازجو بنش برند تا به جای آن، ن میيارزشی او را از ب
روزگار نمی  نیم آرد، اگرچه در ايتوان به دو نوع آلی جسمی و روانی تقس  را میشكنجه

توان   میبين ترتیرا به ا اما روشهای عملی شكنجه. ن دو قائل بودین ايقی بيك دقيتوان تفك
  .ف آرديم و توصيتقس
ن يتا به ناچار ب جاد درد و آتك برای قربانی استین نوع شكنجه، ایمی ترین و قدیی تریابتدا

جاد درد و آزار یمهمتر از ا ن روش،یدر ا. كی را انتخاب آندیم شدن، يتحمل درد و تسل
ت آه از خود درد جاد حالت انتظار برای تحمل درد در فرد اسید به شكنجه و ایجسمی، تهد

  .سخت تر است
برای مدتی  ن حالت فردیدر ا. كی در متهم استیزيجاد خستگی فیگر شكنجه، ایگونه د

مثال به (وارد است  كی تعادل ندارد و به بدن فشاریزيای آه به لحاظ ف طوالنی در نقطه
. شود میستادن یحرآت وادار به ا بی ...)ا یوار یه سر بر روی ديا با تكیز يم خيصورت ن

تی خود در ابتدا مقاومت آند، اما يشخص ات روحی ويممكن است آه فرد بسته به خصوص
ل يعی بدن گذشت و خستگی را بر جسم او تحميطب ت از آستانه تحملين وضعیوقتی آه ا

هوده ين مقاومت خودم را بیشود آه من دارم با ا ل میيتحم ز بر ذهن فردين تعارض نیآرد، ا
شود و او حس  ن روش، فشار جسمی و روحی توأم با هم به متهم وارد مییا در. دهم آزار می

دی آه یدن قرار گرفته و سپس به واسطه خستگی شدیم شدن و آزار ديدر دوراهی تسل آند می
ن و قوه يشيپ شود و نگرش ش مییحات و ارزشهايد در ترجیل شده، دچار ترديبر او تحم

  .دهد ابی و انتقاد خود را از دست مییارز
شتر حاوی نوعی خستگی يشود آه ب گری هم اعمال میین گونه از شكنجه به روشهای دیا

دار آردن مكرر يب توان به محروم آردن متهم از خواب، ن دست مییروانی هستند، آه از ا
های طوالنی و طاقت  ییبازجو ز داروهای محرك و خواب آور و انجامیفرد از خواب، تجو

  .فرسا اشاره آرد



دفعات  گار، ساعت تنفس، زمان و دفعات قضای حاجت و ساعت ويل آب، غذا، سآنتر
آند و  خود وابسته می ی است آه بازجو با آمك آنها متهم را بهیها گر حربهیها از د ییبازجو
م در يه متهم را منوط به همراهی و تسليهای اول ن خواستهیم برآورده شدن ايرمستقيا غیم يمستق

  .سازد برابر خود می
انفرادی، فرد  در زندان. گر روشهای شكنجه روانی استیفرستادن زندانی به انفرادی، از د
واری یشود و در چارد رون جدا میيای بيز دنيها و همه چ از نور، صدا، اتفاقات، منظره

عی فرد آافی يت پنج حس طبيفعال تنها بودن و آاهش. شود شتن محبوس و محصور مییخو
آه البته . ا افسردگی بكشاندیوانگی یآستانه د د را ظرف چند روز بهاست تا بعضی از افرا

ز يا برهم زدن نظم خواب و غذای فرد نیغذاهای نامناسب  گاهی صداهای آزار دهنده و
  .سازد دشوارتر می ط انفرادی رایشرا
رای ب. انفرادی متفاوت است ط زندانیم آنها در برابر شرايی مقاومت افراد و آستانه تسلیتوانا

ر سال گذشته بازداشت يی خرداد و تیدانشجو انی آه در اعتراضاتیان دانشجوينمونه، در م
ن روز انفرادی برسند ينكه به چهارمیان قبل از ایدانشجو شدند و به انفرادی رفتند، برخی از

اما . ابندیط انفرادی خالصی یخواهند تن دهند تا از شرا ان مییبازجو حاضر شدند به هرچه
ت ینها ش از هفتاد روز در انفرادی ماندند و دريان آسانی بودند آه بیگروه دانشجو اناز هم
رون عملی يان را در بیهای بازجو رفتند آه خواستهیونی شدند و نه پذیزیم مصاحبه تلوينه تسل
  .بازتاب دهند رون به نام خوديا اعتقادات آنها را در بیسازند 
روش، بازجو از  نیدر ا. متهم به انتقاد از خود استگر شكنجه روانی، وادار آردن یروش د

خواهد  ی دارد و سپس از متهم مییم و هر انسانی خطايستيآند آه ما معصوم ن نجا آغاز مییا
اسی و اجتماعی خود انجام داده، يتهای سيفعال آند در زندگی و ی را آه تصور مییآه خطاها
زب و جناح و گروه متبوع فرد، خط فكری تواند در مورد ح ها، می ن گفتهيهم. بازگو آند
  .های روابط شخصی فرد هم مطرح شود وهيهای دوستی و ش روی فرد و حتی حلقهيمورد پ

را یز. توبه ت اعتراف وین بازی مساوی است با درهم شكستن او و در نهایورود متهم به ا
آند و  د میيآگذاشته تأ بازجو بالفاصله روی تك تك نقاط ضعفی آه متهم روی آنها دست

ك فضای یدهد و به سرعت فرد را از  وند میيهمزمان آنها را با اعتقادات و ارزشهای خود پ
بحث و انتقاد به ظاهر دوستانه، به وادی اعتراف به گناه و انتقاد مكرر از خود و سپس 

  .آشاند مانی آامل و توبه میيپش اعترافات گسترده و اظهار
   

متهم  د روشهای شكنجه گری و شستشوی مغزی و تواب سازی،ار متعديدر برابر اقسام بس
فراموش شدگی  او ابتدا دچار احساس درماندگی و. آند ط روانی خاصی را طی مییز شراين

ن همان موردی بود یا  . (رون استيای بيشود و فقط بازجو است آه حلقه اتصال او با دن می
ح آرد و گفت آه چگونه یآن را تشرآه مهندس عزب اهللا سحابی پس از رهائی از زندان 

سپس در برابر ) ك نتي پ-ن نقطه او را رسانده بودندیرون قطع آرده و به ايارتباط او را با ب
رقابل دسترسی يو غ ار خشنيگر بسیر بازجو آه روزی مهربان و روزی ديرفتارهای متغ
د و عدم یاحساس ترد ن، متهم دچاریپس از ا. شود رت و سرگردانی میياست، دچار ح

رسد آه جواب  نجا مییخواهند و به ا آند نمی داند آه از او چه می شود و حس می نان میياطم
  .داند ن سؤال را فقط بازجو است آه مییا

خواهد او را بشناسد  شود، می مارگونه به بازجو وابسته میين مرحله، متهم به صورتی بیدر ا
ن وابستگی مفرط به يسپس به علت هم او. ار آندقا بفهمد و با او ارتباط برقريو حرفش را عم

زی نمی ياما چ. شود های خود می شعور و آرمان د و از دست دادنیبازجو دچار احساس ترد
زند آه چرا من به بازجو وابسته  ب میيرد و به خود نهيگ تی بدتر قرار میيگذرد آه در وضع

د متهم را فرا یك احساس گناه و شدینجا یدر ا. ك آنمیخواهم به او نزد شده ام و خود را می



ستم يس د اساسی و سؤاالت جدی درباره نظام اعتقادی ویك تردین حال با يرد آه در عيگ می
  .ارزشی خود همراه است

وانه شدن، به ید نجاست آه متهم از ترس تزلزل دائمی، احساس شكست بالقوه و هراسیدر ا
ن اصول یافتن ایبازجو برای  آند آه دا میياز پيد و ثابت نیكسری اصول جدیشدت به داشتن 

ش يی پین روند تا جایو ا. آند متهم آمك می به) ی خود بازجو استیقت اصول القايآه در حق(
آند و خود را با او همانندسازی تا  بازجو احساس تعلق می رود آه متهم به طور مطلق به می

  .آند سرحد همذات پنداری می
ن آار یاو ا. سازد امال درهم شكسته، دوباره از ابتدا برای او میت متهم را آه آيبازجو شخص

ن يمتهمان در اول. متهم گرفته شده است دهد آه قبال از را با اتكا به اعترافات مفصلی انجام می
ن اطالعات یعنی به نوشتن جزئی تریشوند،  اطالعاتی می هيی پس دادن، تخلیگامهای بازجو

  .شوند ا امروز وادار میابتدا ت زندگی خصوصی خود از
نكه یب بازجو از متهم مبنی بر اين گزارش سؤال عجیكی از اسناد منتشره در ادامه ایدر(

د، نه یبگو د اتهام متهم را به اوین بازجو است آه بایدر حالی آه ا(د يسیخود را بنو اتهامات
 به صراحت مجبور شكل او نیو به ا» ...اعم از ارتباط نامشروع و «: آورده شده!!) بالعكس

  ).شود راخالقی میيبه انجام اعترافات غ
محدود نمی  ان اطالعات موازی از روابط نامشروع به عنوان مجرمانه زنایف بازجویتعر
پرسند و رقص و  های شخصی هم می آنها از متهم درباره محافل خصوصی و حوزه. شود

ی آه فرد حتی در یتا جا .ندآن ز فعل مجرمانه محسوب میيحتی دست دادن مرد با زن را ن
  .شود مورد مجلس عروسی خواهرش هم به اعتراف وادار می

  :رديگ های اخالقی با دو هدف صورت می آشاندن پرونده به حوزه
 ایا سوء ظن مطبوعاتی، فرهنگی یگاه واقعی اتهام یبی از جاين ترتيمتهم با چن نكهیكی ای
قصد  رخواهانه دارد و عاری ازيهه خك وجیاسی آه به او وارد است و در هر حال يس

برای او مطرح نبوده  چگاهيشود آه ه ی وارد مییها مجرمانه به معنای عام آن است، به حوزه
ر حس آند و لذا بازجو به راحتی یپذ بيدفاع و آس بی شود آه فرد خود را ن باعث مییا. است

  .ل آنديبه او تحم های خود را بتواند او را بشكند و خواسته
خصوصا برای  ه برای جامعه ويغاتی قضيراخالقی، جنبه تبليری غيگر اعتراف گیدف ده

های سازمان اطالعات  در غالب پروژه. ن باالدست سازمان اطالعات موازی استيمسئول
 چند تن از دفتر رهبری، برای هيگزارش اولزی از آغاز آار نمی گذرد آه يموازی، چ
ه يشود تا به اصطالح آنها توج فرستاده میی و نظامی یقضامسئوالن  و چند تن از ديمراجع تقل

راخالقی متهمان انجام ين سری از اعترافات غياز وقوع اول ن اتفاق بعدیقت ايشوند، آه درحق
و شهرداران نواحی آه " آرباسچی"شهردار تهران (در پرونده شهرداران، ن اتفاقیا. رديگ می

شتر يشد آه در ادامه در باره او ب ی انجام میر نظر سردار نقدیبازجوئی از همه آنها ز
جباری،  رضايدی، عليرج جمشیان بازداشتی، ایبعضی از دانشجو) ك نتيپ -د يخوان می
های  نامه«به نوشتن  نترنتی آهین مورد آخر برای چند تن از متهمان ایامك پورزند و در ايس

  .ز واداشته شدند، رخ دادين» عفو و سپاس
هان درباره يآ ك به اطالعات موازی و خصوصا روزنامهیهای نزد نامهاخباری آه در روز

ن مرحله يز در هميشود ن های سازمان موازی منتشر می ها و اعترافات متهمان پرونده پروژه
عتمداری ین شريحس» خانه عنكبوت«ادداشت ی ن مورد آنهایآند، آه آخر م شده و درز میيتنظ

ل، اطالعات و اسامی مندرج يتحل. ها بود ها و وبالگ تیسا درباره پروژه برخورد با فعاالن
های مربوط به  ه بازداشتيكی از متهمان سری اولینا از اعترافات يع ادداشت،ین یدر ا

  .آپی برداری شده بود نترنتیا



را وادار به اعتراف  پناه بی نگونه متهمانین آسانی آه اينجاست آه گروهی از اولیب اياما عج
ك یهای  سردستهمشخص شد آه خود از  آردند، بعدها راخالقی میيهای غ ناآردهها و  به آرده

  . هستندباند گسترده فساد
حجت االسالم  ای به دفتر  گزارش محرمانه81در تابستان سال . ن قرار استیماجرا از ا
فرمانده سابق حفاظت محمدرضا نقدی نكه یرسد مبنی بر ا س وقت مجلس میيآروبی رئ
كی از یسرقت قرار دارد آه  ك باند قدرتمند فساد ویی انتظامی در رأس روياطالعات ن

  .فوق الذآر اعتراف آرده است اعضای آن هم بازداشت و به تخلفات گسترده باند
ارجاع  س جمهور پرونده به وزارت اطالعاتیيپس از طی مراحل قانونی و با اطالع ر

 به دهها فقره تجاوز ليم متعدد از قبیراق و بررسی به آشف جيشود آه پس از چند ماه تحق می
ن نفر از ین باند چندیدر ا .شود منجر میری يباج گ و سرقت، قتلعنف، تجاوز جنسی و 

كی از یز به آار گرفته شده و ياطالعات ن كی از پرسنل وزارتیروهای انتظامی و حتی ين
ها و قتلها را صادر  ز احكام شرعی سرقتينبروجردی  اسی ناجا به ناميسدتی يون عقيروحان
  .آرده است می

بازداشت نقدی  ی و دفتر رهبری اقدام بهیت وزارت با اطالع موضوع به مرجع قضایدرنها
رقانونی سالح، سوء استفاده يغ د و فروشیآند و وی به جعل سند، خر به عنوان رهبر باند می

وز جنسی و قتل اخاذی، سرقت مسلحانه، تجا ری وياز مقام نظامی و موارد متعدد باج گ
  .آند اعتراف می

آرد و پرونده  نقدی همان آسی بود آه شهرداران را در بازداشتگاههای وصال و خاتم شكنجه
كی از شهرداران ی. ه آردیپرما شهرداران را با اعتراف به فساد اخالقی و روابط نامشروع

نفرادی من چهار محل سلول ا«: مجلس نوشت ندگانیمناطق تهران همان زمان در نامه به نما
ه و ناله و روضه خوانی حاج منصور ین بود، از بلندگوی بازداشتگاه صدای گرير زمیطبقه ز

آقای نقدی در تمام جلسات شكنجه ... ار نامطلوب بود يغذا هم بس شد و وضع ارضی پخش می
ا زهرا ین و يا حسیزد و با هر ضربه  داشت، با ضربات آابل بر پشتم می شخصا حضور

نامشروع  سم آه با خانم منشی دفترم روابطیخواست اعتراف آنم و بنو و از من می تگف می
  »... داشته ام

رتمند و به يظاهرا غ گر افرادینگونه اتهامات و فساد اخالقی برای دید آه ايروزی خواهد رس
استثنا  بی د آه قدرتيفهم تمدار هم طرح خواهد شد و در آن روز همه خواهندیشدت وال

شتر مدعی هستند و همه را جز خود فاسد يب نهين زمید فسادآور است و آنها آه در ایردت بی و
آورد و  قدرت فساد می. معرض لغزش و فساد قرار دارند شتر درينند، اتفاقا خودشان بيب می

  .فساد گسترده ندارد قدرت مطلقه، حاصلی جز
   

  سانيوبالگ نو
چ نام متهم و اتهامی يدستانی با احكامی آه هور ماه سال گذشته سه مأمور دایدر اواسط شهر

وتری مراجعه آردند و با خاموش آردن يده نمی شد، به دفتر چند شرآت آامپیدر آن د
. ن چند شرآت را پلمب آردندیای از آارآنان و ضبط اموال، دفتر ا سرورها، بازداشت عده

وز بعد تعدادی از دست س هم بازداشت شدند و چند رین اقدام، چند وبالگ نویهمزمان با ا
ا در محل آار خود یداد هم به اداره اماآن ناجا احضار و یتهای امروز و رویاندر آاران سا
  .نترنتی آغاز شده بودیپروژه برخورد با فعاالن ا. بازداشت شدند

های  از سوی دادستانی به مخابرات و شرآتنگ یلتري فن دستوریدترین، شدیدو هفته قبل از ا
نترنتی و دهها وبالگ شخصی یت این ساین دستور شامل چندیا. ه ابالغ شده بودس دهندیسرو
گر به جمع یك متهم دیكبار یز هر چند روز يدر روزهای بعد از استارت پروژه ن. شد می
ر شده، روزنامه ياری از افراد دستگيبس. وستيپ ان پروژه سازمان اطالعات موازی میيقربان

  .نترنتی هم به شمار نمی رفتندیا در واقع حتی جزو فعاالن انگار بودند و تعدادی از آنه



ل يك نفر، تمام بازداشت شدگان بدون حكم، بدون ذآر اتهام و بدون حضور وآیبه جز 
ن متهمان جوان در حالی یپرونده سازی برای ا. ی قرار گرفتندیبازداشت شدند و مورد بازجو

ای وجود  انهینترنتی و رایم ایات و جرادگی به اتهاميصورت گرفت آه نه قانونی برای رس
ن یهای موجود دادرسی و زندانها در ا ن نامهیين و آيداشت و نه موارد مصرح در قوان

  .ت شدیها رعا پرونده
 79بود آه تا سال  بازداشتگاه مخفیك یح قانون، در یمحل نگهداری متهمان، برخالف صر

استفاده بود  بی ك سالیشت و پس از آن تا ت وزارت اطالعات قرار دايار معاونت امنيدر اخت
های موجود در آن  ن باغ و ساختمانیتا آنكه سازمان اطالعات موازی با هماهنگی نهادی آه ا

رقانونی خود يغ های تيمرآز فعالن بازداشتگاه را به عنوان یار گرفته بود، ايرا در اخت
  .انتخاب آرد

دان يدر ضلع شرقی مچ نظارتی بر آن ندارد، يهررسمی آه سازمان زندانها ين بازداشتگاه غیا
.  است)خبرگزاری دانش آموزی( قرار دارد و ساختمان مجاور آن متعلق به پانا جوانان

ك یز يهای مدار بسته مجهز است و درون آن ن نين بازداشتگاه تماما با دوربیاطراف ا
  . وجود داردده بندش از ي و در هر سالن بسه سالنبازداشتگاه با 

سربازجوی . آند آار می) فرمانده اطالعات ناجا(ر نظر رمضانی ین بازداشتگاه زیمسئول ا
د يو مدام به متهمان تأآ آند معرفی می پرونده حزب تودهپرونده خود را با افتخار بازجوی 

ن جوانان یم و اعتراف مجبور آرده و اياسی به تسليرا با آنهمه سابقه س انوریيآ آند آه او می
ان پرونده از مأموران غالبا آم سابقه حفاظت و اطالعات ناجا یگر بازجوی د.ستنديی نآه عدد

ناگفته نماند ! شود ها برای چند نفر از آنها دوره آارآموزی محسوب می یین بازجویهستند آه ا
ك به دادستانی لو رفت، متهمان یكی از عوامل نزدین بازداشتگاه توسط ینكه محل ایپس از ا
  .ن منتقل شدندیك بند نوساز و مجهزتر در زندان اویتها به یپرونده سا

ی بود آه ینترنتی، گزارشهایهای ا تیسندگان ساینقطه استارت پروژه برخورد با فعاالن و نو
ن و یمستندتر. ها وجود داشت ها و وبالگ تیتی بعضی از سايتهای ضد امنيدرباره فعال
ن در پرونده یش از ايی بدست آمده بود آه پكی از منابعیق یها از طر ن گزارشیهماهنگ تر

اسی در يت معروف سینماگران، خود از متهمان اصلی پرونده بود و اتفاقا در چند سايس
  )فضلی نژاد.(رفت سندگان ثابت به شمار مییز فعال بود و جزو نوينترنت نیا
   

 در زندان و د مأموران اطالعات موازیین منبع آه در ابتدا تحت فشارها و آزارهای شدیا
سندگان یها و نو ها و وبالگ تیهای خود از سا رون به همكاری وادار شده بود، در گزارشيب

رگذاری بر مخاطب و يزان تأثيزان خطرساز بودن، ميابی خود را از میبرد و ارز آنها نام می
ء ها به مورد سو ن گزارشيهم. آرد نترنت ارائه مییت در ایا سایاسی آن وبالگ يت سيموقع

ن متهم سابق آه خود نقاط ضعف عمده یا. شد ظن قرار گرفتن و بازداشت افراد منجر می
ن بار به یر شده بود، اين علت توسط اطالعات موازی اجيتی و اخالقی داشته و به هميشخص

  . به آار گرفته شدآارشناس پروندهعنوان 

كان و یدوستان، نزد ن،ست و از هر آسی درباره همكارايسی به افراد ثابت محدود نیتك نو
ز يست ثابت نيك لیاما . شود سی گرفتهیك به خانواده خود ممكن است تك نویحتی فراد نزد

ن انقالب و یسابق مجلس، سازمان مجاهد ندگانیوجود دارد آه شامل تعدادی از اعضای نما
های خطاب به رهبری، روزنامه نگاران شاخص اصالح  حزب مشارآت، امضا آنندگان نامه

  .شود اسی میيلب و فعاالن سط



ش از يپورزند به ب امكيست در حدود شصت نفر بود و برای سين لیها ا در پرونده ملی مذهبی
سی یتشان تك نويارتباطات و گستره فعال ی بسته بهیاز فعاالن دانشجو. شد ست نفر بالغ مییدو

 فرهنگی آه اسی ويدرباره اشخاص حزبی و س نترنتی همیشد و از فعاالن ا گرفته می
شود، خواه به موضوع پرونده و عنوان  سی گرفته مییتك نو شناسند و با آنها ارتباط دارند می

  .ا نداشتیباشد  اتهامی ربط داشته

سی، متهم به ینو ديدر سف. وجود داردسی ید نويسفز با عنوان يسی نیگری از تك نوینوع د
اسی اش وادار يا سیمطبوعاتی  ستانهدف درباره همكاران و دو بی اد وینوشتن اعترافات ز

ا درباره فرد خاصی بپرسد و ینكه از متهم سئوال خاصی بكند یشود و بازجو بدون ا می
سد و هرچه در ذهن دارد را بر روی یشتر بنويب خواهد آه هرچه اطالعات بخواهد، از او می

  .اده آنديآاغذ پ

اطالعات و گسترش  ش حجمی افزاان آهیم آن برای بازجويده مستقیسی عالوه بر فایتك نو
دارد آه تداعی شكست درونی به  م هميرمستقيجه غيك نتیشان است، یان بالقوه ايتعداد قربان

فرد با نوشتن درباره افراد بزرگتر . است شیگران در گناه خویك ساختن دیهمراه تصور شر
ش چشم بازجو ير پن اعتراف، گناه خود را ديی در عیگو آند آه و فعال تر و مهمتر، حس می

  .ده خواهد شديبخش آوچك جلوه داده و لذا

فرد درباره  ش، وقتی است آهیهای خو گران در آردهیك آردن دین حالت و احساس شریاوج ا
م موهومی آه یبه جرا آند و آنها را همكاران، همفكران و دوستان سابق خود اعتراف می

  .سازد آند، متهم می بازجو از آن صحبت می

بازجو را به  كته شده توسطیهای د تين عبارات و ذهنيم آه متهم عينيب  منتشره میدر سند
ساختن !! ا يدر آماده و مه گرانیهم من و هم د«: سدینو سد و میینو عنوان اعترافات خود می

ست آه يدی نیم و تردیفا آردیروی خارجی برای تهاجم فرهنگی گسترده نقش مؤثری را اين
ری غلط و ينما را به مسيجوان عالقه مند به س م و قشرير ساختی پذبيعرصه فرهنگی را آس

ن سند یا( ».از به تالش و آار مستمر فرهنگی داردين آفت نیا م آه جبرانیآج راهه سوق داد
نترنتی است آه به آارگزار سازمان اطالعات موازی یان ايكی از قربانیدستخط فضلی نژاد 

  )ك نتيپ. دينيب ن مجموعه مییآن را در ا. ل شدیتبد

طی یدر چه شرا آامال قابل تصور است آه روزنامه نگاری آه سالها سابقه مطبوعاتی دارد،
سنده باسابقه یك نوی. ن چند سطر، اغالط متعدد نوشتاری و ادبی دارديبوده آه در نوشتن هم

  .درياشتباه نمی گ» فراق«را با » بال فراغ«سد و ینمی نو» مهابا«را » محابا«چ وقت يه

احساس گناه  ن حال به شدتين لحظه به طور آامل به بازجو وابسته شده و در عیمتهم در ا
ت یآند، باعث رضا ان میيب زی آه متهميهر چ. ابدی نجا معنا مییشستشوی مغزی از ا. آند می

آند و  ای مطرح می متعدد و چندجانبه بازجو نمی شود و بازجو درباره هر جمله سؤاالت
  .آند سی مییسبك خود بازنو ا همراهی خود متهم اما بهها را ب جواب

نكه مدام یا ایرد یرا بپذ های او شود با بازجو همراهی آند و نوشته ن، متهم مجبور مییپس از ا
قت بازجو وقتی راضی يدر حق. ك شستشوی مغزی استيالكتین دیبا او بحث و جدل آند، و ا

ستم ارزشی بازجو تن دهد يكشد و به منطق و سب شود آه متهم از اظهارات قبلی خود دست می
  .بازجو استدالل و بحث آند های خود همانند و برای گفته



   
رات آن تا مدتها يتأث ن حالت متهم، تنها به درون زندان محدود نمی ماند و در اآثر مواردیا

خصوصا اگر . ه و زندگی فردی آه شستشوی مغزی شده، دوام دارديپس از آزادی بر روح
ابد، متهم به صورت روانی یهم تداوم  رونيط رعب و وحشت و خفقان درون زندان در بیراش

  .سازد زنده می ات را در درون خوديهمان احساسات و روح

  ها نمائیيس

سندگان و ینو ن نفر ازی مانده بود آه در عرض چند هفته چند81ان سال یچند هفته به پا
شان یاری از ايی و بسیبازجو ی انتظامی احضار،روينما به اداره اماآن نيفعاالن عرصه س
  .بازداشت شدند

ارتباط داشتند و  »نما جهانيس«و » لميگزارش ف«ی از جمله ینمايات سین متهمان با نشریا
امك پورزند مسئول يس. بودند امك پورزند احضار و بازداشت شدهياآثرا بر اساس اعترافات س

های دوم خردادی  با تعدادی از روزنامه ار بود آهز آيمجتمع فرهنگی تهران و همسر مهرانگ
  .هم ارتباط داشت

روی ياطالعات ن انیمار، چندان نتوانست در مقابل فشارهای بازجويپورزند، سالخورده و ب
اماآن ناجا وارد شده بودند،  اتی ادارهيبانی عملين پرونده با پوشش و پشتیانتظامی آه در ا

م شد، شروع به اعترافات گسترده آرد و يتسل انیبل بازجواو به سرعت در مقا. مقاومت آند
ونی یزیان سازمان اطالعات موازی به مصاحبه تلویبازجو ت برای خالصی از دستیدر نها

  .ن قربانی عمل نكردندیع ایآنها به وعده خود درباره آزادی سر هم تن داد، هرچند آه

ابان مطهری يخ ن ساختمانی دريرزمیی به زینمايسندگان سیاری از روزنامه نگاران و نويبس
در . قانونی بازداشت شدند فاتیتهران احضار شدند و در موارد متعددی بدون حكم و تشر

گر از فعاالن فرهنگی به گوش یكی دی هر روز خبر بازداشت 81هفته اول اسفند ماه 
شی از آنچه را از آشور خارج شده، بخيآه اخ لميه ماهنامه فیریكی از اعضای تحری. ديرس می

  .بر او رفته را برای سازمانهای مدافع حقوق بشر شرح داده است

ن افراد به یآرد آه ا ها اعالم روی انتظامی چند هفته بعد به رسانهي فرمانده نبافيسردار قال
ل داده يلمهای مبتذل را تشكيع فیتوز ك شبكه گستردهیج ابتذال فرهنگی مشغول بوده اند و یترو

ن مطالبی را يباف عيقال!! مبتذل آشف شده است CD زده هزاريش از سيها ببودند آه از آن
كی ین سؤال یمعاونت اطالعات ناجا آمده بود، ولی در مقابل ا آرد آه در گزارش بازگو می

د ينی آنيرا بررسی و بازب CD نهمهید این مدت چگونه توانسته ایشما در ا از خبرنگاران آه
  .، جوابی نداشتد آنها مبتذل هستنديبفهم آه

ها و عوامل تهاجم فرهنگی غرب را آشف  م گرفته بود سرپليسازمان اطالعات موازی تصم
دی يز به عنصر آليپورزند ن. بود افتهينماگران نيپناه تر از س بی انی دم دست تر ويآند و قربان
ر زبان او یخواستند، به زور از ز ل شده بود و هرچه را میین شبكه تبدیو مرآزی ا

  .دنديآش می

آردن او با تمام  ان عالقه خاصی به مرتبطیاسی نبود، اما بازجويامك پورزند آدم سياگرچه س
اسی يگر فعاالن فرهنگی و سید اسی و فرهنگی خارج از آشور ويگانه، فعاالن سيوهای بیراد

از ست خاآستری خود داشتند، يافرادی آه در ل آنها درباره تمام. و مطبوعاتی داخلی داشتند



. آردند ست اضافه میيز به ليبرد را ن دی آه او نام مییجد آردند و هر فرد پورزند سؤال می
  .یینمايج ابتذال فرهنگی و سیبشوند شبكه جاسوسی، تهاجم فرهنگی و ترو نها قرار بودیا

جی و ياله ن عبادی، شهالیرياری فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شيدرباره بس
ز ياو ن. شد ده میيبه طور اختصاصی از او پرس) همسر سابق پورزند(زآار يمهرانگ

گران ین افراد و دیا توانست درباره ی مشخص است، تا مییهای بازجو همانطور آه در برگه
جاد مشكل برای قضای یا. برنگردانند ط دشوار گذشتهیان او را به شراینوشت تا بازجو می

رمرد هفتاد ساله درهم بشكند و به يافی بود تا پدن داروهای او آيحاجت و ممانعت از رس
ن آافی يط او در زندان همیت و شرايبرای فهم وضع. ان همكاری آندیطور آامل با بازجو

مه شماره يضم! (سدینو  میNIRT را به اشتباه NITVای  شبكه ماهواره م او نامينياست آه بب
كته ین اعترافات را به متهم دیای است آه یسوادی بازجو بی ا به علتیاشتباهی  نيچن) 2
انداخته  ا به جهت فشارهای وارده بر متهم آه حافظه او را به خطاهای مكرریآند، و  می
  .است

متهمان در . های متهمان، عمدی است ن اشتباهات در نوشتهیناگفته نماند آه بخشی از امثال ا
ن اغالط فاحش یتوانند ا اه میدادگ آنند آه بعدا در های دشوار و تحت فشار تصور می آن لحظه

ن اعترافات و اقرار تحت یارزش بودن ا بی ليدل اپی را به عنوانيهای پ ا خط خوردگییو 
های نامتعادل و ناآرامی و  نگاه. افكار عمومی عرضه آنند ا بهیفشار و شكنجه به دادگاه 

د در یز باي را نونییزیهای تلو خاراندن صورت و بدن در هنگام مصاحبه اد فرد ویتحرآات ز
  .ابی آردیراستا ارز نيهم

تالش  ت است،یهای اطالعات موازی به وضوح قابل رؤ گر مواردی آه در پروندهیاز د
ر يها در جهت پرونده سازی گسترده برای افراد شاخص و شه لگران پروندهيان و تحلیبازجو

زه صلح یعبادی برنده جان یريخانم ش ست،ين لیی ایكی از افراد باالی. ت استيو دارای محبوب
ت یبه اتهاماتی متهم شد آه در نها» نوارسازان« ك بار در پرونده موسوم بهینوبل است آه 

روهای اطالعات موازی پرونده ين حال نياما در ع. افتیاز دست اطالعات موازی خالصی 
افت نوبل یندازند آه دريگر او را به زندان بیك بهانه دیبودند تا به  قطوری برای او ساخته

 ن برخوردی را منتفی ساختهين المللی، فعال امكان چنيك وجهه بیبرخورداری از  صلح و
  .است
عه پردازی یبه دروغ سازی و شا آنند و ا مییآردند  ه اصالح طلبان آار میيی آه علیتهایسا
دولتی، فعاالن روشنفكر و اصالح طلب،  ران اصالح طلبیندگان مجلس ششم، مدیه نمايعل

پرداختند و  ك به اصالح طلبان مییون نزديروحان روهای ملی مذهبی وينامه نگاران، نروز
م به سازمان اطالعات موازی وابسته اند و يرمستقيا غیم يپردازند، همگی به نحوی مستق می

  .شوند ه مییرند و تغذيگ از آن خط می
، )ل شدهيتعط(» افشا«، )تيهم اآنون در حال فعال(» چهیدر«تهای خبری با نامهای یسا

) تيدر حال فعال(» وزين فیشر«و ) ل شدهيتعط(» جستجو«، )ل شدهيموقتا تعط(چلچراغ 
شود،  ی اداره مییآخر، با پوشش دانشجو ن موردیا. ما وابسته به اطالعات موازی هستنديمستق

م اطالعات موازی يبانی مستقيدی آن با پشتيمحتوای تول ش از هشتاد درصديقت بياما در حق
  :ن شرح استیتهای مذآور به ایسا آدرس. شود ه میيته
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اصالحات بود آه  هيدات جناحی و خطی اطالعات موازی عليگر از تولیكی دی» اآیگو«ت یسا
ك به یا نزدیتهای همفكر یسا آرد و آدرس همه د میيتقل» وزيا نیگو«ت خبری یآشكارا از سا

اآ آمی بعد از مقطعی بود آه یس گويتأس .كجا جمع آرده بودیاصالحات را ان مخالف یجر
ان و نخبگان علمی و فرهنگی از یبا جمعی از حوزو داریكی از مقامات باالی نظام در دی
  )رهبر(.باشند» د واحدهی«د مبارزه با هم هماهنگ و یهای جد جبهه شان خواسته بود آه دریا

گاهی اخبار  ات روانی سازمان اطالعات موازی هر ازيلتها، گروه عمین سایعالوه بر ا
های در دست اقدام را  خته به آذب از پروندهيا خبرهای محرمانه و گاهی آمیراست و دروغ 

» مهر«و » فارس«مانند  ها و بعضی خبرگزاری» بازتاب«گر مانند یتهای دیبرای سا
آند، آه در   خود خط دهی مینظر م آنها را در جهت مورديرمستقيه غیفرستد و با تغذ می

كی با شخص دادستان یهای خاص اطالعات موازی خبرگزاری فارس ارتباط نزد مورد پرونده
  .تهران برقرار آرده است

 تی را به نامید از وبالگ گروهی صبحانه، سايك بار با تقلیروهای اطالعات موازی حتی ين
 رانیها و مطالب اعضا از آنترل مد نكينكه لیراه اندازی آردند آه به علت ا »سرتاسر«
. آردند ليگری به خود گرفت، آن را به طور موقت تعطیت خارج شد و رنگ و بوی دیسا
  .گر هرگز به روز نشدیت دین سایا

چند خبر را  روهای ارشد اطالعات موازی است آهيكی از نیهای  مه، دستنوشتهيدو سند ضم
م خبر و نثر آن ينحوه تنظ .م آرده استيتهای ضد اصالحات تنظیكی از سایبرای انتشار در 

ق یا از طرینگونه اخبار، نوعا یا. ان آافی استین بازجویی ایزان سواد و دانايبرای فهم م
ق یك به اطالعات موازی و گاهی هم از طریاسی نزديس های افراد دهيق شنیا از طریشنود و 

  .ندیآ ی بدست میمنابع انسان
  

  ها حمله به جلسه ائتالف ملی مذهبی
آردند، وارد   افرادی آه خود را مأمور دادستانی معرفی می79ن روزهای سال یدر آخر

اسی شرآت يجلسه بحث س كیمنزل محمد بسته نگار شدند و افراد حاضر در خانه را آه در 
  .آرده بودند، بازداشت آردند

در جلساتشان  «:ی گفته بودیدار دانشجویك جلسه دیدر هبری مقام رچند روز قبل از آن، 
بی است، براندازی ير عجيتعب .ميم براندازی قانونی آنيخواه ند ما مییگو نند و میينش می

 براندازی براندازی است و حكم آن هم معلوم است .ميما براندازی قانونی نمی شناس! قانونی
...«  

بودند و در  روهای اطالعات سپاهيار نياشت در اختاآثر متهمان در دوران طوالنی بازد
ه آنها ين اتهامات علیشرمانه تر بی ك به سازمان اطالعات موازییهای نزد تیها و سا روزنامه
اطالعات به صراحت نظر آارشناسی خود را  با آنكه وزارت. شان مطرح شدیها و خانواده

ر يزجوهای پرونده به هر ابزاری ولو غاعالم آرد، با ها مبنی بر برانداز نبودن ملی مذهبی
ن گروه ی بودن اه رهبری را درباره براندازینظرشدند تا  ر انسانی متوسل میياخالقی و غ
  .اثبات آنند

ش منتشر شد، بخشی از آنچه آه يروهای ملی مذهبی آه حدودا دو سال پينامه دسته جمعی ن
اما آنها از بازگو آردن . آند منعكس میپناه رفته را  بی ن متهمان مسلمان، مظلوم ویبر سر ا

ت شرم آرده اند و نگفته اند تمام آنچه را یوال ان مدعی اسالم ویاری از رفتارهای بازجويبس
  .گفته اند د مییآه با

در مواردی هم بند   سپاه و66 و 59های  شتر در بازداشتگاه نظامی و در زندانين متهمان بیا
شدند آه  انفرادی فرستاده می های مختلف به رها به بهانهشدند و با ن نگهداری میی او325

به عالوه در دو مورد . ديسال انفرادی رس كیش از يزان آن برای چند تن از متهمان به بيم



ك مورد زندان انفرادی تا سه ماه به یمتهم به بازداشتگاه مخفی نامشخصی برده شد آه در 
  .ديطول انجام

ضرب و . نكردند چ اقدامی فروگذاريان از هیانسانی، بازجور يز و غيدر برخورد خشونت آم
مورد متهمان آهنسال به شكلی  ز درين نين آار بود، اما همین و عادی تریشتم متهمان آمتر

ن یر ايبانگیآن هنوز هم گر شد آه عوارض و مشكالت جسمی ناشی از انجام می
  .دفاع اطالعات موازی است بی انيقربان

ی آه عزت اهللا یشتر از فشارهای جسمی بود، تا جايو روانی به مراتب باما فشارهای روحی 
مراتب دشوارتر از  ر بهيای به سران سه قوه گفت تحمل زندان اخ سحابی بعدا در نامه

  .م سابق بودیهای طوالنی مدت در رژ زندان
خود به های  خواسته كته آردنیهای طوالنی و د ییفشارهای روانی به متهمان، تنها به بازجو

ماری و يی به هنگام بیو بازجو رين و تحقيمتهمان و اخالل در استراحت و خواب متهم و توه
  .منحصر نمی شد ی و موارد مشابهیممانعت از رفتن به دستشو

به احكام اسالم و  ه اعمال خود آامالي انقالب آه در توجبازجوهای وابسته به سپاه پاسداران
چ ين نام آردند آه از هيبه هم ی رایشدند، آارها متوسل میت یت از والیمصلحت نظام و حما

معدود افرادی حتی اعضای ساواك شاه هم  د جزید و شایر مسلمانی هم بر نمی آيفرد غ
  .ن آارها نبودندیحاضر به انجام ا

   
 و اخبارارائه  ت خانوادگی،يثيهتك حو ی یمحاآمه صحرا تجاوز جنسی،، د به اعدامیتهد

د یتهدشان، یدرهم شكستن ا ب دادن ویلی و مطلقا آذب به متهمان با هدف فرهای جع روزنامه
انتقال همسر و ، همسران متهمان ی ازی بازداشت شدگان، بازجوهمسر و اعضای خانواده

كی از ی و بازداشت فرزند مردان بود  آه مخصوص59كی از متهمان به زندان یخواهر 
ی یوی ساختگی بازجو اعتراف آند، آارهاینارس متهمان و روبرو آردن او با پدرش تا به

  .دیم صدام برآیا استخبارات منحله رژیاز موساد و  د در جهان امروز تنهایاست آه شا
   

دهد آه  قا نشان میيامك پورزند دقيهای س یین برگه از بازجویی اینگاهی به سطرهای انتها
خواهد و  بازجو می زی آهيچسد، بلكه تماما آن یزی را از خود نمی نويقت چيمتهم در حق

  .سدینو د را مییگو می
راستی نمی دانم  سندگان آه جدا و بهیهای آانون نو برخی از عوامل و چهره«: ن جمله متهمیا

طی قرار داده آه او یچه شرا آافی است تا نشان دهد آه بازجو او را در» چه آسانی هستند
  .سمیرا واقعا نمی دانم آه بنو نیگر اید دیگو با عجز و البه خطاب به بازجو می

خواهد از زبان متهم  ی را آه مییها شتابد و نام نجا بازجو به سرعت به آمك متهم مییدر ا
ور، عباس عبدی، یمهاجرانی، محسن آد ور، عطاء اهللایله آديجم: آند كته مییبشنود، به او د

 باقی، گنجی، وش،یز پهلوان، روشنك داريچنگ ف اصالح طلب،يگر از طیبرخی اشخاص د
  ...م نبوی يابراه
و نامعقول  ن زمان قربانی توهمات و جفاهای نامشروعیش از اين اسامی چند نفری پیاز ا

اری ياعترافات پورزند و بس گران هم اآثرا پس ازیسازمان اطالعات موازی بوده اند و د
  .ندوسته ايهای اطالعات موازی پ ان پروژهيج به جمع قربانیگر به تدریافراد د

اخبار سراسر  ك بازجو است آه به عنوان آارشناس پروژه،یهای  دو سند بعدی دستنوشته
نقدر شرم و مراعات نمی آند یاو حتی ا. سدینو نترنتی مییت ایك سایآذبی را برای انتشار در 

ادداشت سازمان متبوع خود یهای  در برگه های ضد اخالقی را ف و تهمتين اراجیآه الاقل ا
  .سدیعات ناجا ننوعنی اطالی



های مسئوالن  توطئه دفاع قربانی توهمات رهبران و  بی  پناه و  بی  های  ب انسانين ترتیبه ا
خ استبداد یك تاریبر صفحه تار ت راين واقعیگر ایشوند تا بار د  ان مییپرونده و بازجو

  .دآور  عواقب وحشتناآی به بار می سند آه نظارت نداشتن و پاسخگو نبودن چهیبنو

 »پيک نت«برگرفته از سایت 

 


