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پێشەكی

ئــەم راپۆرتــە وێنەیەكــی گشــتی لــە ســەر وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیەتــی كۆمــاری 
ئیســالمیی ئێران دەخاتەڕوو و تێدەكۆشــێت هەڵســەنگاندنێكی گشــتی لەم رێكخراوەیە 
بخاتــە بەردەســت كــە تایبەتمەندیگەلێكــی وەك: مێــژوو و گەشەســەندن، پێكهاتــەی 

رێكخراوەیــی و چۆنییەتیــی وەرگرتنــی تاكــەكان و ... لەخــۆ دەگرێــت.
زانیارییەكانــی نێــو ئــەم راپۆرتــە، بەگشــتی لــە باڵوكــراوە فارســی و ئینگلیزییــەكان، 
لــە  كۆكراوەتــەوە.  ئێرانییــەكان  وێبالگــە  و  ئانالینــەكان  هەواڵدەرەییــە  ماڵپــەڕە 
ئەنجامدانــی ئــەم شــرۆڤەكارییەدا، هــەوڵ دراوە كــە بــۆ دڵنیابــوون لەجــێ باوەڕبوونــی 
زانیارییــەكان، كــۆی زانیارییــەكان لەگــەڵ ســەرچاوە جۆراوجۆرەكانــدا بــەراورد بكرێت. 
ــیۆنەكانی،  ــراوە و ئۆپەراس ــەم رێكخ ــی ئ ــتی نهێنی ــۆی سروش ــەوە بەه ــەم حاڵەش ب
زانیارییــەكان لەبــارەی ئــەم وەزارەتــەوە زۆر بــە دژواری كۆكراوەتــەوە و شــیاوی 

ــن.  تاوتــوێ كردن
حكوومەتــی ئێــران بــە شــێوەیەكی زۆر دژوار و بەربــاڵو كونترۆڵــی میدیــا و هەواڵــەكان 
دەكات. ئێرانییــەكان بــۆ دەستڕاگەیشــتن بــە هەواڵەكانــی رۆژ ناچارن لــە ئاڵترناتیڤێك 
ــران، دوای  ــە ســاڵی 2005دا، ئێ ــە ل ــۆ نموون وەكــوو وێبالگــەكان كەڵــك وەربگــرن. ب
ــدا  ــە جیهان ــارەی وێبالگنووســان ل ــی ژم ــە بوون ــەی ســێیەمی ل ــن، پل ــكا و چی ئەمری
هەبــووە، ئــەوەش نیشــانەی گرنگیــی پەیوەندییــەكان و باڵوكردنــەوەی هەواڵــەكان لــە 

رێگــەی وێبالگــەكان و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوەیــە.
 پێویســت بــە وتــن نییــە كــە وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت، لەبــارەی چاالكییەكانی 
ــی  ــۆی نەبوون ــەش بەه ــەوە، هەربۆی ــاڵو ناكات ــدا ب ــەڕە ئێرانییەكان ــە ماڵپ ــاری ل زانی
زانیاریــی فەرمیــی حكوومەتــی، ئــەم راپۆرتــە زۆرتــر زانیارییەكانــی خــۆی لــە 
ــاری  ــەرچاوەی زانی ــوو س ــەكان وەك ــەت وێبالگ ــەكان و بەتایب ــە كۆمەاڵیەتیی راگەیەن
ــی  ــت جێ ــار دەكرێ ــك ج ــەكان هەندێ ــی وێبالگ ــی زانیاری ــووە. جــێ باوەڕبوون وەرگرت
ــوێ  ــەدا، تاوت ــی ســەرچاوەكانی دیك ــە نەبوون ــە ل ــت ك ــەاڵم وێدەچێ ــت، ب ــان بێ گوم
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ــت. ــاو بێ ــتنەڕووی گونج ــردن و خس ك
بەهــۆی ئــەوەی كــە بوونــی  ئــەم وەزارەتــە بەتەواوەتــی نهێنییــە، ئاســتی ناســینی 
زۆر الیــەن و بــواری ئــەم رێكخــراوە، پەیژەبەندیــی پۆســتەكان و چاالكییەكانــی زۆر 
الوازە. رۆڵــی وەزارەت لــە دەرەوەی ئێــران و هاوكاریكردنــی لەگــەڵ هێــزی قــودس، 
بابەتگەلێكــن كــە پێویســتی بــە تاوتوێكردنــی وردتــر هەیــە. بێجگــە لەمــەش، زاڵبوون 
بەســەر تواناییــە ســایبرییەكانی ئــەم وەزارەتــە دەتوانێــت تێگەیشــتنێكی زیاتــر بــە 
نیســبەت ئــەو ئامانجانــە بخاتــە ڕوو، كــە ئێــران لــە شــەڕێكی ســایبریدا دەیهەوێــت 

پێــی بــگات.
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1 ـ كورتەی كردەكی
وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت هەمــوو ئــەو ئیمكاناتــەی كــە لەبەردەســتی   •
دایــە، بــۆ پاراســتنی كۆمــاری ئیســالمی بــەكاری دێنــێ. كەڵــك وەرگرتــن لــە 
شــێوازگەلێكی وەك: دزەكردنــە نێــو گرووپــە دژبــەرە نێوخۆییــەكان، چاودێــری 
لەســەر هەڕەشــەی ناوخۆیی و دژبەرانی دەرەوەی واڵت، دەستبەســەركردنی كەســانی 
بــە نــاو ســیخوڕ و دژبــەری رێژیــم، ئاشــكراكردنی ئــەو پیالنانــەی كــە وەكــوو هەڕەشــە 
بــە ئەژمــار دێــن و پاراســتنی پەیوەنــدی لەگــەڵ ئاژانســە هەواڵگرییــە بیانییــەكان، 
هەروەهــا ئــەو رێكخراوانــەی كــە پارێــزگاری لــە بەرژەوەندییەكانــی كۆمــاری ئیســالمی 

ــدا دەكــەن. ــە سەرانســەری جیهان ل
ئەگەرچی ئیسالمیســتە ئوســوولگەراكان )باڵی راســت( لەژێر رێنوینییەكانی   •
ــەاڵم  ــەن، ب ــوە دەب ــی ئیتالعــات بەڕێ ــی(دا وەزارەت ــی ئەكبــەری خامنەی ــەر )عەل رێب

ــە. ــییە جیاوازەكان ــا سیاس ــە ئایدۆلۆژی ــك ل ــری تێكەاڵوێ ــە لەخۆگ ــەم وەزارەت ئ
ــاد  ــەی اجته ــی بڕوانام ــت خاوەن ــات دەبێ ــی ئیتالع ــەر وەزیرێكــی وەزارەت ه  •
)توانایــی شــرۆڤەكردن و لێكدانــەوەی ســەرچاوەكانی ئیســالم وەك: قورئــان و 
ــت،  ــدا بێ ــە ئایینییەكان ــە قوتابخان ــك ل ــە یەكێ ــەكان( ل ــەر و ئیمام ــی پێغەمب وتەكان
ــە راســتی و خۆشــناویدا  ــان پارتێكــی سیاســی نەبێــت، ل ــچ گــرووپ، ی ئەندامــی هی

بەناوبانــگ بێــت و پێشــینەی سیاســی و بەڕێوەبەرییەكــی بــە هێــزی هەبێــت.
بەپێــی یاســای بنەڕەتیــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، هەمــوو رێكخــراوەكان   •
دەبێــت زانیارییەكانــی خۆیــان بدەنــەوە بــە وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت. 
ــۆی  ــن. بەگشــتی وەزارەت خ ــیۆنی نهێنی ــووی ئۆپراس ــی وەزارەت هەم چاودێرییەكان
ئۆپراســیۆنە ناوخۆییــەكان بەڕێــوە دەبــات، بــەاڵم هێــزی قودســی ســپای پاســدارانی 
ــیۆنانەی دەرەوەی واڵت  ــەو دەســتە ئۆپراس ــدا ئ ــە زۆر حاڵەت ــالمی ل ــاری ئیس كۆم
وەكــوو كاروبــاری تێكدەرانــە، تیــرۆر و ســیخۆڕی بەڕێــوە دەبــات. ئەگەرچــی هێــزی 
قــودس بــە شــێوەی ســەربەخۆ ئۆپراســیۆن دەكات، بــەاڵم كۆكردنــەوەی زانیــاری بــە 

ــە. ــی ئیتالعەت ــیی وەزارەت هاوبەش
حكوومەتــی ئێــران رێكخــراوی موجاهدینــی خەڵــق وەكــوو رێكخراوێــك   •
كــە زۆرتریــن مەترســیی بــۆ ســەر كۆمــاری ئیســالمی هەیــە، دەزانێــت. یەكێــك لــە 
بەرپرســایەتییە ســەرەكییەكانی وەزارەتــی ئیتالعــات بەڕێوەبردنی ئۆپراســیۆنی نهێنی 
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بــەدژی موجاهدینــی خەڵــق و ناســینی ئەندامانــی و لەناوبردنیانــە. پێڕاگەیشــتن بــە 
دژبەرانــی دیكــەی كۆمــاری ئیســالمیش لەژێــر دەســەاڵتی وەزارەتــی ئیتالعــات دایــە.
ــە  ــە، ك ــو دژە زانیاریی ــك بەنێ ــی دپارتمانێ ــا خاوەن ــە هەروەه ــەم وەزارەت ئ  •
ــی  ــی دژی دوژمنان بەرپرســایەتییەكەی، دروســتكردن و وەڕێخســتنی شــەڕی دەروون

كۆمــاری ئیســالمییە.
توانایــی ئێــران بــۆ كۆكردنــەوەی زانیاریــی نهێنــی ســنووردارە، بەتایبــەت لــە   •
بــواری توانایــی زانیاریــی ئێلكترۆنــی و لــە حاڵــی حــازردا هەڕەشــەكانی ئــەم وەزارەتە 

لــەم بــوارەدا بــە هــۆی ئەوەیكــە لــە حاڵــی گەشــەكردن دایــە، زۆر ســنووردارە.
تەنانــەت ئەگەرچــی ئێــران سیســتمێكی دژە ســیخۆڕی تەیــاری بۆ پاراســتنی   •
پڕۆگرامــی ناوكــی دامەزرانــدووە، وا دەردەكەوێــت كــە هێشــتا ئۆپراســیۆنەكانی 
واڵتانــی دیكــە بــۆ دزە كــردن لــە نێــو ئــەم سیســتمە و بەشــەكانی دیكــەی دەزگای 

ــووە.  ــەركەوتووتر ب ــران، س ــی ئێ ئیتالعات
2 ـ ناو و نازناوی گرووپ

ئاژانســی زانیــاری ئێرانــی كــە بــە وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیەتــی واڵت  ناســراوە و 
لــە فارســیدا بــە وزارتـ  ئیتالعــات و امنیــت كشــور)واواك( نــاو دەبرێــت. مەئموورانــی 
)واواك( بــە "ســەربازانی بــێ نــاو و نیشــانی ئیمامــی زەمــان" بەناوبانگــن، ناوێــك كــە 

ئایەتۆڵــاڵ خومەینــی بۆیانــی دانــا. )1(

هێمای هەنووكەیی وەزارەتی ئیتالعات         هێمای پێشووی وەزارەتی ئیتالعات

 انهــدام}] ”Destruction of a Spy Network Linked to the CIA and Detention of 30 American Spies“ ـ (1
//:Fars News Agency [Tehran], May 2011 ,21, http ,[{ شــبکه جاسوســی وابســته بــه ســیا و بازداشــت 30 جاســوس آمریکایــی
www.farsnews.com/newstext.
php?nn=9002315207 (accessed March 2012 ,20). Fars News is a semi-official news agency with ties to the Iranian
government
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وێنــەی الی چــەپ لــە ســەرەوە، لۆگــۆی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە ســەردەمی 
ــە  ــراوە. ل ــن ك ــە دیزای ــەم لۆگۆی ــەرەوەی ئ ــه( لەس ــاوی )الل ــە. ن ــی دای دامەزراندن
خــوارەوەی هێمــای )اللــه( نووســراوەیەك بــە فارســی دەردەكەوێــت كــە بــە فارســی 
نووســراوە كۆمــاری ئیســالمی ئێــران و لــە خــوارووی ئــەوەش نووســراوە وەزارەتــی 
ــات  ــی ئیتالع ــوێ و هەنووكەی ــۆی ن ــەرەوە، لۆگ ــەی الی راســت لەس ــات. وێن ئیتالع
نیشــان دەدات كــە لــە پرۆگرامەكانــی كەناڵــە تلویزیۆنییــە حكوومەتیەیكانــدا نیشــان 
دەدرێــت. ئــەم لۆگۆیــە ئەســتێرەیەكی 8 گۆشــەیە. لــە كولتــووری ئیســالمیدا، هــەر 
ــای  ــە وات ــدا ال ب ــە عەرەبی ــە. دوو "ال" )ل ــی ئایینیی ــانەی هێمایەك ــەیەك نیش گۆش
ــە  ــاوا و ن ــە رۆژئ ــای "ن ــە بەوات ــەن ك ــەوە ه ــت و چەپ ــە الی راس ــت( ل ــا« دێ »ن
ــك  ــتێرەكەدا چاوێ ــتی ئەس ــە ناوەڕاس ــالمی"ییە، ل ــاری ئیس ــا كۆم ــەاڵت، تەنی رۆژه
هەیــە كــە رۆڵــی وەزارەت وەكــوو چاودێرێــك لــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا نیشــان 

دەدات.

3 ـ جۆری گرووپ
)واواك( بەهێزتریــن وەزارەتــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــە و لــە زۆرتریــن و باشــترین 
پشــتیوانی لەنێــو گشــت وەزارەتەكانــدا لــە بوارەكانــی لۆجســتیك، ماڵی و پاڵپشــتیی 
ــە  ــە ل ــی ناســەربازییە ك ــدە. )واواك( دامەزراوەیەكــی حكوومەت سیاســیدا بەهرەمەن

نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت چاالكــی و ئۆپراســیۆنەكانی بەڕێــوە دەبــات.
 ئاســتی پســپۆڕانی زانیاریــی ئــەم وەزارەتــە، )واواك( وەكوو یەكێــك لە گەورەترین و 

بەهێزتریــن ئاژانســە زانییارییــە چاالكەكان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا دەردەخات.)2(
وەزیــری هەنووكەیــی وازرەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت باســی لــەوە كردبــوو كــە 
وەزارەتەكــەی هیــچ كاریگەرییەكــی ئاژانســە زانیارییــە دەركییەكانــی بەســەر نەبــووە: 
"یەكێــك لــە تایبەتمەندییەكانــی )واواك( ئەوەیــە كــە لــە دەروونــی شۆڕشــەوە بیچمی 

2) “Iran’s Ministry of Intelligence and Security,” Iran Focus [UK], May 2005 ,6, http://www.iranfocus.
com/en/?
option=com_content&task=view&id=2020 (accessed January 2012 ,31). Iran focus is a UK-based news Web site
that provides news on Middle East countries; “Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country,”
Enghelab-e-Eslami, 2011, http://enghelabe-eslami.com/5-2880/ گزارشات و تحلیل ها----------.html (accessed May
2012 ,22). This is the Web site of Abul Hassan Banisadr, the first president of Iran after the Revolution. He had to
escape from Iran to save his life. He is now a critic of the Islamic Republic
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گرتــووە و لەڕاســتیدا، ئــەم رێكخــراوە لەســەر بنەمــای پێویســتییەكانی شــۆڕش 
دروســت بــووە و بــە بــەرواورد لەگــەڵ ئاژانســە زانیارییەكانــی دیكــەی سەرانســەری 

ــەوان ناچێــت. )3( ــاكات و ل ــڕەوی ن ــە پەی ــەك لەوان ــچ ی ــە هی ــان ل جیه

4 ـ ئامانجەكان
ــدا  ــی ئێران ــای بنەڕەتی ــە یاس ــی واڵت ل ــات و ئەمنیەت ــی ئیتالع ــی وەزارەت ئەركەكان

ــراوە: ــا پێناســە ك وەه
ـ كۆكردنــەوە، شــیكردنەوە، بەرهەمهێنــان و پۆلێنبەندیــی زانیارییــە نێوخۆیــی و 

دەرەكییــەكان.
ـ ئاشــكراكردنی پیــالن، لەناوبــردن، ســیخوڕی، كاروبــاری تێكدەرانــە و ئاژاوەنانــەوە 
دژی ســەربەخۆیی، ئاســایش و یەكپارچەیــی ســەرزەمینی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران.
ـ پارێــزەری لــە زانیــاری، هــەواڵ، دۆكیۆمێنــت، بەڵگــە تۆماركــراوەكان، ئیمكانــات و 

پێرســنۆلی وزاەرت. 
ـ رێكخســتن و یارمەتیدانــی ئەنجومــەن و رێكخراوەگەلێــك كــە پارێــزگاری لــە بەڵگــە، 

دۆكیۆمێنــت و ئامانجــە گرنگــەكان دەكــەن. )4(
ــەر  ــە، مەگ ــەت دای ــە ئەولەوی ــی ئیتالعــات ل ــۆ وەزارەت ــۆ ناوخــۆی واڵت ب چاالكــی ب
داواكارییــەك هەبێــت كــە پێویســت بكات )واواك( بە شــێوەی راســتەوخۆ ئۆپراســیۆن 
لــە دەرەوەی واڵت بەڕێــوە ببــات. ئــەوەش لــە كاتێكــدا دەكرێــت كــە ســەرۆكی بــااڵی 
شــوورای ئاسایشــی نەتەوەیــی یــان رێبــەری واڵت )وەلــی فەقیــه( بڕیــار بــدەن 
كــە )واواك( چاالكــی لــە دەرەوی ســنوورەوەكانی واڵت بەڕێــوە ببــات )بڕوانــە بــۆ 

ئۆرگانیزاســیۆنی خــوارەوە(.

3) The Minister of Intelligence’s Report of Successes / Outside Opponents and Internal Dissidents of 
2009]  1388]
Have Become Active Again” [گــزارش وزیــر اطالعــات از موفقیــت ها/بخــش خارجــی و هادیــان داخلــی فتنــه 88 مجــددآ فعــال 
 RajaNews [Tehran] (probably 2010 or more recent), http://www.rajanews.com/detail.asp?id=95793 ,[.شــده انــد
(accessed April 4,
2012). Raja News is a conservative Iranian news agency based in Iran that supports the Supreme Leader of Iran.

4) “Intelligence and Law” [اطالعات و قانون], Jame Jam Online [Tehran], February 2009 ,11, http://www.
jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100898802936 (accessed April 2012 ,4). This conservative Web site is
the Web site of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Service (IRIB), which advocates the Supreme Leader’s
policies.



12

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

)واواك( ئەزمــوون و دەســكەوتی تۆماركــراوی باشــی لــە بەڕێوەبردنــی ئەركەكانیــدا 
هەیــە. بــۆ بەڕیوەبردنــی ئــەم ئەركانــە، )واواك( پەیوەندیــی لەگــەڵ ئاژانســە 
زانیارییــە دەرەكییــەكان و هەروەهــا لەگــەڵ رێكخراوەكانــی وەكــوو حیزبۆڵــاڵی لوبنــان 
كــە یارمەتــی بــە بەرەوپێشــبردنی پــالن و ئامانجەكانــی كۆمــاری ئیســالمی دەدەن، 

ــاوكاری دەكات.)5(  ه

5 ـ ئێتنیك، سیاسەت و بەریانی ئایینی
5 ـ 1 ـ پێكهاتەی ئێتنیكی

چونكــە )واواك( ئاژانســی فەرمیــی حكوومەتــی ئێرانییەكانــە، كارمەندەكانــی ئێرانین، 
بــەاڵم بــۆ بەڕێوەبردنــی مەئمووریەتــەكان لــە كەســانێكی ســەر بــە نەتەوەكانــی دیكــە 
كەڵــك وەرگیــراوە، بــۆ نموونــە ئانــێ ســانگلێتۆن، كــە خەڵكــی بریتانیایــە و گوایــە 
ــە  ــری ل ــان و ئەندامگی ــۆ ئەندام ــە ب ــردووە. )بڕوان ــات كاری ك ــی ئیتالع ــۆ وەزارەت ب

خــوارەوە(.
5 ـ 2 ـ بەستراوەیی سیاسی و بەریانی ئایدۆلۆژیك و ئایینی

تــا كاتــی دووبــارە هەڵبژاردنــی مەحمــوودی ئەحمــەدی نــژاد وەكــوو ســەركۆمار لــە 
ســاڵی 2009دا، زۆربــەی پێرســنۆلی )واواك( بــە شــێوەی یەكســان لــە ئیسالمیســتە 
ئایدۆلۆژیــك  هاوئاهەنگیــی  مەبەســتی  بــە  ئەگەرچــی  نەبــوون،  سەرســەختەكان 

ــرا. ــەر دەك ــان لەس تاقیكردنەوەی
بــۆ نموونــە، لــە وتارێكــدا كــە ماڵپــەڕی حكوومەتیــی فــارس نیــوز لــە مانگــی جۆالیــی 
ســاڵی 2005دا بــاڵوی كــردەوە، وەزیــری پێشــووی وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت، 
ــری  ــەڵ وەزی ــەو لەگ ــك ئ ــە كاتێ ــووی ك ــادی، وتب ــی دۆڕی نەجــەف ئاب ــان عەل قورب
پێشــووی كاروبــاری دەرەوەی واڵت، عەلــی ئەكبــەری ویالیەتــی، لەبــارەی پێشــنیار 
بــۆ وەرگرتنــی پۆســتی وەزیــری ئیتالعــات لــە ســەردەمی ســەركۆماریی موحەممــەد 
خاتەمــی دا )ســەركۆمار 1997ـ2005( راوێــژی كردبــوو، ویالیەتــی پێــی وتبــوو كــە 
ــۆرەوە  ــی جۆراوج ــوون و بەریان ــە بۆچ ــە ب ــارێكە ك ــوو ش ــات وەك ــی ئیتالع وەزارەت

5) Cyrus Maximus, “The Ministry of Intelligence and Security,” Iran Channel, September 2010 ,16,
http://iranchannel.org/archives/357 (accessed March 2012 ,21); Iran Channel criticizes the Iranian government’s
policies. It is unclear where it is based
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بەڕێــوە دەچێــت.)6( 
ــەرەو  ــەركۆمار، واڵت  ب ــوو س ــژاد وەك ــەدی ن ــەوەی ئەحم ــارە هەڵبژاردن دوای دووب
ئــەو  ـ  "رێفۆرمیســتەكان  یەكــەم  دەڕۆیشــت،  بــەرەدا  دوو  بەســەر  دابەشــبوون 
ــتم  ــزن و سیس ــۆڕش بپارێ ــی ش ــا بنەڕەتییەكان ــت بەه ــە دەیانەویس ــەی ك ئێرانییان
ــەو  ــە ئ ــر بگــۆڕن و دووەم، ئۆســوولگەراكان وات ــی زیات ــەرەو دێمۆكراســی و ئازادی ب
كەســانەی دژی هەرچەشــنە گۆڕانكارییــەك بــوون. ئــەم دابەشــبوونە تەنانــەت لەنێــو 
ــوو، رووی دا.  ــیان هەب ــتیار و گرنگیش ــەی هەس ــە و پای ــە پل ــانەی ك ــەو بەرپرس ئ

ــوو. ــبوونە نەب ــەم دابەش ــە دەرەوەی ئ ــش ل ــات و ئەمنیەتی ــری ئیتالع وەزی
ژمارەیەكــی زۆر لــە بەرپرســانی بــااڵی ئیتالعاتــی لــە میرحوســێن مووســەوی، 
ــەر زوو  ــی، ه ــرد. ئەگەرچ ــتیوانیان ك ــژاد پش ــەدی ن ــەری ئەحم رێفۆرمیســت و ركاب
ــە  ــرد ب ــات دەســتی ك ــی ئیتالع ــە ئۆســوولگەراكان( وەزارەت ــی راســتی )ســەر ب باڵ
وەالنــان و ســڕینەوەی الیەنگرانــی ریفــۆرم. بــۆ نموونــە، ســەعید حەجارییــان، تیــۆری 
ــاڵی  ــی س ــراو دوای هەڵبژاردنەكان ــران. ناوب ــە ئێ ــۆرم ل ــژەر و ستراتژیســتی رێف داڕێ
2009 زیندانــی كــرا، ئەگەرچــی ئــەو یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی وەزارەتــی ئیتالعــات 

ــوو دوای شــۆڕش. )7( ب
ــی  ــەر )وەل ــتەوخۆی رێب ــی راس ــر چاودێری ــات لەژێ ــی ئیتالع ــی وەزارەت چاالكییەكان
فەقیــه(ی ئێــران، ئایەتۆڵــاڵ خامنەیــی كــە ئیددیعــای رێبەریــی گشــت موســڵمانانی 
جیهــان دەكات، دایــە. هــەروەك لەســەرەوە بــاس كــرا، مەئموورانــی ئیتالعــات 
بەناوبانگــن بــە "ســەربازانی بــێ نــاو و نیشــانی ئیمــام زەمــان"، دوازدەیەمیــن ئیمامــی 
ــی  ــە روانگــە و بیرۆكەكان ــا ب ــەم رێكخــراوە تەنی موســڵمانانی شــیعە. ئەگەرچــی ئ

 دری نجــف آبــادی دربــاره ”Dorri Najafabadi Spoke About his Selection as the Minister of Intelligence“ ـ (6
.Fars News Agency [Tehran], July 2005 ,18, http://www ,چگونگــی انتخــاب خــود بــه عنــوان وزیــر اطالعــات ســخن گفــت
farsnews.com/newstext.php?
nn=8404270109 (accessed March 2012 ,22); United Kingdom, Home Office, UK Border Agency, “IRAN: Country
of Origin Information (COI) Report,” June 39 ,2011 ,28, http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/
documents/policyandlaw/coi/iran/report0611-.pdf?view=Binary (accessed March 2012 ,21).

7) Ahmadinejad Is Cleaning Up the Ministry of Intelligence” احمــدی نــژاد وزارات اطالعــات را پاکســازی مــی 
Our South ,[کنــد
Azerbaijan [Iranian blog], August 2009, http://www.oursouthazerbaijan.com/osa_at.htm (accessed April ,15 
2012).
The reliability of the blog is questionable. “Reza Malek’s Letter, the Former Deputy of the Ministry of Intelligence
from Evin: Chain, House Arrest, Unknown Graves Will Not Keep Dictatorship [In Power],” Balatarin, May 1,
2012, http://balatarin.com/permlink/3013377/2/5/2012 (accessed May 2012 ,21). Balatarin is a popular Iranian
community Web site, which posts mostly anti-Iranian government news, blogs, etc.
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شیعە سنووردار نەكراوەتەوە. 
ــی  ــێ لەبەرچاوگرتن ــەكان ب ــی تاك ــە ئامانجەكان ــۆ گەیشــتن ب ــات ب ــی ئیتالع وەزارەت
ــۆ ســیخۆڕی  ــەكان و جوولەكــەكان ب ــت، ئەمــەش عەرەب ــەكار دەگرێ ــان ب باوەڕەكانی
ــەعید  ــات، س ــری ئیتالع ــری وەزی ــە جێگ ــۆ نموون ــەوە. ب ــراییل دەگرێت ــەر ئیس لەس
ئیمامــی كــە پۆســتێكی گرنگــی پێــدرا، بەپێــی ئــەو شــتەی تۆمــار كــراوە دەوترێــت 

ــووە. ــە بنەماڵەیەكــی جوولەكــەدا لەدایــك ب كــە ل

6 ـ پێشینەی مێژوویی
ــۆ  ــی دژوارە ب ــران بابەتێك ــاری ئیســالمی ئێ ــی كۆم ــات و ئەمینەت ــی ئیتالع وەزارەت
ــە.  ــت دای ــەم لەبەردەس ــی ك ــتی زانیاری ــارەوە بەگش ــەم ب ــە ل ــردن، چونك موتاڵەك
ــت  ــەكان دەبێ ــە ئێرانیی ــە زانیاریی ــژووی ئاژانس ــە مێ ــەك ل ــاڵ، ئاوڕدانەوەی بەهەرح
باشــتر تێمانگەیەنێــت و تێگەیشــتنمان لەبــارەی دەزگای زانیاریــی هەنووكەیــی 
ئێرانییەكانــەوە باشــتر بــكات. ســتراتیژیی زانیاریــی ئێران دەبێت لە دەســتەواژەیەكی 
مێژوویــی لــە شــەڕی ســارد و شۆڕشــی 1979 لــە ئێرانــدا، درك بكرێــت. چاالكیــی 
زانیاریــی ئێرانییــەكان بــە باشــی دابــەش بــووە بەســەر دوو بەشــدا: پێــش و پــاش 

شــۆڕش.
دوای شــەڕی دووەمــی جیهانــی ئێــران بــووە باشــترین یاریــزان لــە پــاڵ رۆژئــاوا لــە 
شــەڕی ســارددا. بەرەنجامــی ئەمــەش بــووە ئــەوەی كــە ئێــران هــاوكاری و یارمەتــی 
ــە بریتانیــا و ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ ئیــدارەی ئۆپراســیۆنە شــاراوەكانی لــە  ل

یەكیەتیــی ســۆڤیەتی دراوســێی باكــووری خــۆی وەربگرێــت.
لــە ســاڵی 1957دا ویالیەتــە یەكگرتــووەكان و ئیســراییل هاوكاریــی حەمــەڕەزا 
شــای پەهلــەوی، شــای ئێرانیــان بــۆ دروســتكردنی رێكخــراوی زانیــاری و ئەمنیەتــی 
واڵت ناســراو بــە "ســاواك" )ســازمان اتالعــات و امنیــت كشــور(یان كــرد. ئامانجــی 

ــوو.  ــە ئۆپۆزیســیۆنی ناوخۆیــی ب ــم ل ــەم رێكخــراوە پاراســتنی رێژی ســەرەكیی ئ
ــت و   ــاگادار بێ ــە ئ ــێ ئەســپێردرابوو ك ــیاریەتیەی پ ــەو بەرپرس ــا ئ ســاواك هەروەه
ــن  ــەكان نەتوان ــت و چەپ ــە كۆمۆنیس ــی پارت ــە ئەندامان ــكات ك ــەوە ب ــی ئ چاودێری
دزە بكەنــە نێــو هێزەكانــی ســوپای ئێــران یــان رێكخــراوە حكوومەتییەكانــی دیكــە. 
ئەگەرچــی ئــەرك و بەرپرســایەتیی ســەرەكی ســاواك زانیــاری نێوخۆیــی بــوو، بــەاڵم 
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ــرا. ــۆ چاالكیــی دەرەوەی واڵتیــش كەڵكــی لێوەردەگی ب
ســاواك زۆتــر لەالیــەن پێرســنۆلی ســەربازییەوە ئیــدارە دەكرا. دوای شۆڕشــی 1979، 
بەڵگــە باڵوكــراوەكان ســنووری چاالكییەكانــی ســاواكیان دەرخســت و نیشــانیان دا 
كــە ســاواك ئاژانســێكی زانیاریــی تــەواو بــوو كــە 15000 مەئمــووری تــەواو وەخــت و 

هــەزاران مەئمــووری نیــوە وەختــی هەبــووە. )8(
ســەرەتا ســاواك بــۆ كۆنترۆلــی حیزبــی تــوودە )پارتێكــی كۆمۆنیســتی ئێرانــی كــە 
لەالیــەن یەكیەتیــی ســۆڤیەتەوە پاڵپشــتی دەكــرا( دروســت كــرا، بــەاڵم هێــدی هێــدی 
چاالكییەكانــی بەرباڵوتــر بــوو و بــووە ئاژانســێكی زانیــاری ئاســت بــەرز. ســاواك بــە 
شــێوەی راســتەوخۆ پەیوەندیــی بــە ئۆفیســی ســەرۆك وەزیرانەوە هەبوو و بەرپرســی 
ســاواك، بەرپرســایەتیی جێگــری ســەرۆك وەزیــران بــۆ كاروبــاری ئاسایشــی واڵتــی 
ــی  ــری كردن ــۆ چاودێ ــەكان ب ــۆدە لێكۆڵینەوەیی ــەی مێت ــرت. زۆرب ــتۆ دەگ ــە ئەس ل
گشــت مودێلەكانــی چاالكیــی سیاســی بــە باشــی داڕێژرابــوون. ســاواك ئۆفیســێكی 
ــایەتییە  ــان، كەس ــی رۆژنامەنووس ــری كردن ــۆ چاودێ ــوو ب ــەت كردب ــۆری تایب سانس

ئەدەبییــەكان و ئاكادیمیســیەنەكان لــە سەرانســەری واڵتــدا.
زانســتگەكان، یەكــە كرێكارییــەكان، رێكخــراوە  لەوانــە  زۆربــەی رێكخــراوەكان، 
ــاواك   ــدی س ــدی هێ ــوون. هێ ــاواكدا ب ــدی س ــی تون ــر چاودێری ــەكان لەژێ جووتیاریی
ــە وەدەســتهێنانی دەســەاڵتی مافــی دەستبەســەركردنی كەســانێك كــە وێدەچــوو  ب

ــایی.  ــەروو یاس ــی س ــە رێكخراوێك ــوو ب ــن، ب ــم ب ــەری رێژی دژب
هەندێــك لــەو كەســانە بەبــێ ئــەوەی هیــچ بەڵگەیــەك بــۆ تاوانبــار بوونیــان هەبێــت، 
ــەوە  ــەش ئ ــی ئەم ــەوە. بەرەنجام ــە دەمان ــە بەندیخان ــژ ل ــی دوورودرێ ــۆ ماوەیەك ب
بــوو كــە ســاواك وەكــوو ئاژانســێكی بێڕەحــم ناوبانگێكــی جیهانــی بــۆ خــۆی پەیــدا 

بــكات.)9( 

8) Oliver Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” UK Defence Forum, 
December 2011,
2, http://www.ukdf.org.uk/assets/downloads/RS84CIraninsightsIran%E%80%2
99sintelligenceandsecurityapparatusx.pdf (accessed March 2012 ,22); Helen Chapin Metz, ed., Iran: A Country
Study (Washington, DC: GPO for the Federal Research Division, Library of Congress, 1989), http://lcweb2.loc.
gov/
frd/cs/irtoc.html (accessed May 2012 ,2).

9) Metz, ed., Iran: A Country Study
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ــوودەی  ــی ت ــاواك، حیزب ــەرەكیی س ــی س ــاڵی 1960دا، دڵنیگەران ــەرەتای س ــە س ل
ــی یەكیەتیــی ســۆڤیەت و بەڕادەیــەك كەمتــر گرووپــە ئۆپۆزیســیۆنەكانی  هاوپەیمان
دیكــەی دەســەاڵت و لەوانــە ناسیۆناڵیســتەكان، ســێكۆالرەكان و پارتــە لیبراڵــەكان 
ــران  ــە ســەرەتاكانی ســاڵی 1950ز، حیزبــی تــوودە پاڵپشــتی ســەرۆك وەزی ــوو. ل ب
موحەممــەدی موســەدقی دەكــرد، چونكــە هەوڵەكانــی موســەدق بــە مەبەســتی بــە 
نەتەوەیــی كردنــی پیشەســازیی نەوتــی ئێــران بــوو. ئەگەرچــی ئــەم پاڵپشــتیە 
ــكا  ــی ئەمری ــی ناوەندی ــی زانیاری ــە ئاژانس ــاڵی 1953دا ك ــای س ــی كوودەت ــە كات ل
ــە پشــتییەوە بــوون و بــووە هــۆی رووخانــی حكوومەتــە خۆشەویســت  و بریتانیــا ل
و خەڵكییەكــەی موســەدق، نەمــا. بریتانیــا بەهــۆی ئــەوەی كــە موســەدق دژی 
بەرژەوەوندییەكانــی ئــەو جوواڵبــۆوە لــە ئۆپراســیۆنی ئاژاكــس بــۆ گەڕانــەوەی 

ــرد.)10(  ــۆ ســەر دەســەاڵت پشــتیوانی ك ــارەی شــا ب دووب
لــە ســەرەتای ســاڵی 1960دا، رێژیــم رەزامەندیــی خۆی بۆ كپ كردنــی ناڕزایەتییەكان 
كــە لەالیــەن ئۆپۆزیســۆنەوە بــەدژی شــا بەڕێــوە دەچــوو، دەربــڕی، ســاواك بــە دزە 
كردنــە نێــو رێكخــراوەكان و گرتنــی ئەندامەكانیــان ئۆپۆزســیۆنی دەنگبــڕ كــرد. 
ئەمــە ژمارەیەكــی زۆر لــەو خوێندكارانــەی زانســتگە كــە دوای ســاڵی 1963 شــەڕی 
چەكدراییــان دژی رێژیمــی شــا وەڕێخســت، لەوانــە پارتــی كۆمۆنیســتی چریكــە 
ــی  ــتین  و گرووپەكان ــازادی فەلەس ــۆ ئ ــك ب ــەرەی خەڵ ــەن ب ــە لەالی ــەكان ك فیدایی
دیكــەی پەیوەندیــدار بــە رێكخــراوی رزگاریــدەری فەلەســتین )POL( پــەروەردە و 
راهێنانیــان پێكرابــوو، دەگرتــەوە. )ســاواك( هەروەهــا چاودێرییەكــی وردی لەســەر 
خوێندكارانــی دژبــەری رێژیــم لــە دەرەوەی واڵت دەكــرد و پیالنــی تیــرۆری پێكهاتــەی 

ئۆپۆزیســیۆنی لــە دەرەوەی واڵت هەبــوو. )11(
دوای شۆڕشــی ئیســالمی لــە ســاڵی 1979دا، ئەركــی رێكخراوی زانیاریــی ئێرانییەكان 
وەكــوو رێكخــراوە زانیارییەكانــی زۆربــەی واڵتانــی دیكــەی شــۆڕش بــوو ـ  ناســین و 

لەناوبردنــی ئۆپۆزیســیۆن و هەاڵتــووەكان لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت.
هــەر بۆیــەش، كۆكردنــەوەی زانیــاری لــە ئەولەویەتــدا نەبــوو. لــەم كاتــەدا، رێكخراوی 
رزگاریــدەری فەلەســتین  زۆربــەی زانیارییــە دەركییەكانــی ئامــادە و بــە حكوومەتی 

10) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 2.
11) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 3.
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ئێرانییەكان دەدا.
ــەوەی  ــێوە گۆڕین ــەم ش ــۆڤیەت ل ــی س ــە KGBی یەكیەتی ــت ك ــی دەوترێ ئەگەرچ
ــوان  ــی نێ ــی پەیوەندی ــە حكوومەتــی شــۆڕش و تێكدان ــۆ خــۆراك دان ب ــە ب زانیاریی
ــی  ــی زانیاری ــە رێگــەی دان ــە ل ــەم پەیوەندیی ــی ئ ــر كردن ــران و ئاڵۆزت ــكا و ئێ ئەمری

ــرت . )12( ــی وەرگ ــە دوای شۆڕشــەوە كەڵك ــەوە ل هەڵ
لــە دەســپێكی شــۆڕش لــە ســاڵی 1979دا، ئاسایشــی نێوخۆیــی لەدەســتی كۆمیتــەی 
شۆڕشــی ئیســالمیدا بــوو كــە بــە فەرمانــی خومەینــی پێكهــات، چونكــە خومەینــی 
ــۆ الی شــا  ــان ب ــی زۆتری ــە وەفاداری ــس رەنگ ــی پۆلی ــوو هێزەكان ــەوە ب ــی ئ نیگەران
هەبێــت تــا رێژیمــی شۆڕشــی نــوێ. خەڵــك كۆمیتەكانیــان لــە كــۆاڵن و شــەقامەكانی 
خۆیــان و لــە شــوێنگەلێك وەكــوو بنكەكانــی پۆلیــس، مزگەوتــەكان و ســەنتەرەكانی 

الوان دامەزرانــد. 
ــەت  ــایش و ئەمنی ــۆ ئاس ــەوان ب ــایەتیی ئ ــە بەرپرس ــەوەی ك ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ب
بــوو، هــەر كۆمیتەیــەك یەكەیەكــی كۆكردنــەوەی زانیــاری لەســەر دراوســێكانی 
لــە  یەكێــك  كــە  كەنــی،  مەهــدەوی  رەزا  ئایەتۆڵــاڵ محەممــەد  هەبــوو.  خــۆی 
شۆڕشــگێڕەكانی نزیكــی خومەینــی بــوو، بەرپرســی ئــەم كۆمیتانــە بــوو. كۆمیتــەكان 
ــۆی  ــی نێوخ ــی وەزارەت ــر رێنۆینی ــوو لەژێ ــیۆنیان هەب ــی ئۆپراس ــی ئەنجامدان توانای
واڵتــدا.)13(  گرووپەكانــی دیكــەش دەرگیــر بــوون لــە كۆكردنــەوەی زانیاریــدا وەكــوو، 
ئــەو دادوەرانــەی  كــە بەرپرســی پێڕاگەیشــتن بــە حاڵەتگەلێكــی وەكــوو چاالكیــی 
تێكدەرانــە كــە گرووپەكانــی ئۆپۆزیســیۆن ئەنجامیــان دەدا، یــان دۆســییەكانی 

ــوون. ــەوە ب ــە دژە زانیاریی ــدار ب پەیوەندی
حكوومەتــی كاتــی و شــوورای شــۆڕش كــە بــە فەرمانــی ئایەتۆڵــاڵ خومەینــی 
پێكهاتبــوو، تــا كاروبــاری شــۆڕش تــا كاتێــك ئــەو لــە پاریــس دەبێــت، بەڕێــوە ببەن، 
ــەت ژووری  ــردەوە، بەتایب ــدوو ك ــاواكیان زین ــی س ــك بەش ــان هەندێ ــە هەوڵەكانی ب
هەشــتەم كــە یەكــەی دژە زانیــاری بــوو. ئەركــی ئــەم یەكــە چاودێریــی باڵوێزخانــە 
ــردە ســەر  ــزی دەك ــەم ژوورە تەركی ــوو. ئ ــەكان و ئاشــكراكردنی ســێخوڕی ب بیانیی
.Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 4 ـ (12
13) “Untold [Incidents] About the Ministry of Intelligence” [ناگفتــه هایــی از وزارت اطالعــات], Aftab News 
[Tehran],
September 2005 ,6, http://www.aftabnews.ir/vdcc4xqs.2bqii8laa2.html (accessed May 2012 ,18). Aftab News is a
news Web site based in Iran, with a pro-government viewpoint
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واڵتانــی جەمســەری رۆژهــەاڵت، بەتایبــەت یەكیەتیــی ســۆڤیەت و واڵتانــی عەرەبــی. 
ــە  ــەرەی ب ــری شــۆڕش، پ ــن وەزی ــەزدی، یەكەمی ــم ی ــۆر ئیبراهی دوای شــۆڕش، دكت
دەســەاڵتی ئــەم یەكــە لــە رێگــەی تەركیــز خســتنە ســەر واڵتانــی زۆرتــر و لــە رێگــەی 

كەڵــك وەرگرتــن لــە پێرســنۆلەكانی دیكــەی ســاواكەوە دا. )14(
لــە ســاڵی 1979 ـ 80 حكوومەتــی شــۆڕش ئاژانســگەلێكی بچووكــی درووســت كــرد، 
ــی  ــات و ئەمنیەت ــی ئیتالع ــر، ئاژانس ــێ متمانەت ــر و ج ــان دیارت ــە هەمووی ــەاڵم ل ب
نەتەوەیــی )ســازمان اتالعــات و امنیــت ملــی ایــران ـ ســاواما( بــوو. ئــەم رێكخــراوە 
لەســەر ئــەرك و كارەكانــی ســاواك بنیــات نرایــەوە. )ســاواما( لە هەمان شــێوازەكانی 
ســاواك بــۆ كۆكردنــەوەی زانیاریــی دەرەكــی كەڵكــی وەرگــرت، لــە حاڵێكــدا ســپای 
پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمی وەكــوو رێكخراوێــك بــۆ پاراســتنی شــۆڕش و بــەرەوڕوو 
بوونــەوە لەگــەڵ هەڕەشــە ناوخۆییــەكان دامــەزرا. دواتــر ســپای پاســداران لــە 
ئەنجامدانــی ئۆپراســیۆن بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری لــە دەرەوەی واڵتیــش دەرگیــر و 

بەشــدار بــوو. )15(
دەزگای زانیاریــی ئێرانییــەكان ئۆپراســیۆنەكانی خــۆی لــە ســەرەتای دەســپێكی 
كارەكانیــدا هــەر لــە كاتــی دامەزراندنــی حكوومەتــی شۆڕشــەوە ســەركەوتوانە بەڕێوە 
ــی  ــۆژە ئاشــكرا و تێك ــای ن ــی كوودەت ــی 1980دا، توان ــی جووالی ــە مانگ ــوو. ل بردب
بشــكێنێ، هەوڵێــك بــۆ رووخانــی حكوومەتــی نــوێ كــە لەالیــەن كۆمەڵێك ئەفســەری 
هێــزی ئاســمانیی ئێرانــی كــە بــە شــای ئێــران وەفــادار بــوون، داڕێژرابــوو. دوایــی 
ژمــارەی ئاژانســەكانی ئیتالعــات و ئەمنیــەت بــە شــێوەی دراماتیــك بەرزبوونــەوەی 
ــدا.  ــە سیســتمی ئیتالعاتی ــۆ بشــێوی ل ــك ب ــووە هۆكارێ ــی، ئەمــەش ب بەخــۆوە بین
بەرەنجامــی ئــەم بەرزبوونــەوەش وای كــرد كــە محەممەدعەلــی رەجایــی، دووەمیــن 
ســەركۆماری رێژیمــی ئێــران، لــە ســاڵی 1981دا ئۆفیســی ئیتالعاتی ســەرۆك وەزیران 
پێكبێنێــت. لــەو كاتــەدا بەرپرســیارێتیی ئیتالعاتــی لــە نێــوان ئۆفیســی ئیتالعاتــی 
ســەرۆك وەزیــران، ســپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمی، ئەرتــەش، كۆمیتــەكان و 

هێزەكانــی پۆلیســدا دابــەش ببــوو. )16(

.[ناگفته هایی از وزارت اطالعات] ”,Untold [Incidents] About the Ministry of Intelligence  ـ (14
Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 4  ـ (15
.[ناگفته هایی از وزارت اطالعات] ”,Untold [Incidents] About the Ministry of Intelligence ـ (16
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ــاری  ــی كۆم ــی وەزارەتێك ــان پێكهاتن ــاڵی 1983دا، پاڕلم ــتی س ــی ئاگۆس ــە مانگ ل
ئیســالمیی ئێرانــی بەنــاو ئیتالعــات و ئەمنیــەت پەســەند كــرد كــە بــە تێكەڵكردنــی 
ئــەو 3 رێكخــراوە كــە بــۆ مــاوەی 4 ســاڵی بــەردەوام ئەزموونیان لــە بەرپەرچدانەوەی 
چاالكیــی ئاژانســە ئیتالعاتییــە بیانییــەكان و بــەرەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ گرووپەكانــی 
دژە شــۆڕش هەبــوو، پێكهــات. ئــەو 3 رێكخــراوە ئیتالعاتییــە كەلــە ســاڵی 1979وە 
ــدارانی  ــپای پاس ــی س ــە: ئیتالعات ــوون ل ــی ب ــوو بریت ــان هەب ــیۆنی جیاجیای ئۆپراس
كۆمــاری ئیســالمی ئێــران، كۆمیتــەكان و ئۆفیســی ئیتالعاتــی ســەرۆك وەزیــران. لــەو 
كاتــەدا، زۆرێــك لــە مەئموورانــی پێشــووی )ســاواك( لەالیــەن رێبەرانــی ئایینییــەوە 
بەهــۆی ئــەوەی كــە )واواك( توانیبــووی لــە ئەزموونەكانیــان بەهرەمەنــد بێت، عەفوو 
ــەو مەئموورانــەی ســاواك  ــەر لێبوردنــی گشــتییەوە. بەتایبــەت ئ كــران و كەوتنــە ب
ــەوەی  ــۆ ئ ــران ب ــی ئیتالعاتیــی ئێ ــەوەی زەرفیەت ــۆ بەرزكردن ــوون ب كــە پێویســت ب

دەرەقەتــی شــەڕی عێــراق لــە ســاڵی 1980دا بێــن. )17(
ئــەم وەزارەتــە نوێیــە بەرپرســی پەرەپێدانــی زەرفیەتــی بەهێــزی ئیتالعاتــی بــوو كــە 
بتوانێــت لەگــەڵ ئاژانســە ئیتالعاتییەكانــی دوژمنــی ئێــران بــەرەوڕوو بێتــەوە. ئــەو 
ــەكان،  ــە دژە شۆڕش ــو گرووپ ــووە نێ ــان كردب ــە دزەی ــە بیانییان ــە ئیتالعاتیی ئاژانس
هەروەهــا هەندێكیشــان لــە مــاوەی شــەڕی نێــوان عێــراق و ئێرانــدا دزەیــان كردبــووە 
ــە بەشــە ســەرەكییەكانی حكوومــەت. بێجگــە لەمــەش، حكوومــەت  نێــو هەندێــك ل
دەبــوو بەرپەرچــی دژبەرانــی خــۆی لــە دەرەوەی واڵت بداتــەوە كــە بــەردەوام 

ــان دەكــرد. )18( ــی ئێرانی دژایەتیــی حكوومەت
بــەرەوڕوو بوونــەوە لەگــەڵ دژبەرانــی شۆڕشــی ئێــران كــە نیشــتەجێی دەرەوەی واڵت 
بــوون، یەكێــك لــە ئامانجــە ســەرەكییەكانی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە ســاڵی 1990دا 
بــە ئەژمــار دەهــات. ئــەم وەزارەتــە بەرپرســی زۆربــەی هێرشــە تیرۆریســتییەكان و 
تیــرۆری دژبــەران لــە مــاوەی ئــەم دەیــەدا بــوو، وەكــوو تیــرۆری شــاپووری بەخیتــار 
)دواییــن ســەرۆك وەزیــران لــە ســەردەمی حكوومەتــی رەزا شــا(. مەئموورانــی 

17) Untold [Incidents] About the Ministry of Intelligence,” [ناگفتــه هایــی از وزارت اطالعــات]. Amir Farshad 
Ebrahimi,“Who Is Saeed Emami?” [ ســعید امامــی کیســت؟[Iranian blog], May 2008 ,10,http://gavras.wordpress.
com/10/05/2008/% D%8B%3D%8B%9D8%9A%D%8AF%D%8A%7D%8B%3D%84%9D%8A%7D%85%9DB8%C-%D%8A%7 
D%85%9D%8A%7D%85%9DB8%C-%DA%A%9D8%9A%D%8B%3D%8AA%D9%8F-%D%8A%7D%85%9 DB8%C%D%8B-1
%D%81%9D%8B%1D%8B%4D%8A%7D%8AF-%D%8A%7D%8A8/ (accessed May 2012  ,18)
18) How Did the Ministry of Intelligence Form?” [ وزارت اطالعــات چگونــه شــکل گرفــت؟],Khanevadeh 
Kooch[Iranian
blog, Tehran], March 2011 ,1,http://www.koooch.com /thread1703.html (ace ssed March 2012 .22.



20

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

وەزارەتــی ئیتالعــات هەروەهــا بــە شــێوەی راســتەوخۆ خەریكی كۆكردنــەوەی زانیاری 
بــۆ رەخەســاندنی دەرفەتــی تیــرۆری ســەلمان روشــدی، نووســەری لەدایكبــووی 
هینــد كــە پەرتووكــی ئایاتــی شــەیتانی نووســیوە، بــوون. چونكــە ناوەڕۆكــی ئــەو 
ــە مانگــی  ــە وتەیــەك دژایەتــی ئیســالم دەكات. ئایەتۆڵــاڵ خومەینــی ل پەرتووكــە ب
فیڤرییــەی ســاڵی 1989دا فەتوایەكــی بــۆ گشــت موســڵمانانی جیهــان بــە مەبەســتی 
كوشــتنی ســەلمان روشــدی دەركــرد و ئــەم فەتوایــە بــاڵو كرایــەوە. تیــرۆری 4 كــورد 
ـ ئێرانــی و ئەندامــی حیزبــی دێمۆكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە شــاری بێرلیــن و لــە 
ــە ســاڵی 1992دا توانــی ســەرنجی  ریســتۆرانێكی یۆنانیــی ناســراو بــە میكۆنــۆس ل

بیــروڕای نیۆنەتەوەیــی بــۆ الی خــۆی رابكێشــێت.
كــوردەكان و گرووپــە كەمینــە ئێتنیكییەكانــی دیكەی وەكوو بەلووچــەكان، توركەكان 
و عەرەبــەكان لەژێــر چاودێریــی بەردەوامــی وەزارەتــی ئیتالعــات دان، چونكــە ئــەو 

خەڵكــە بــەدوای ســەربەخۆبوون لــە دەســەاڵتی ناوەنــدی دان. )19(
"قەتڵــە زنجیرەییــەكان" لــە ئێــران، كۆمەڵــە تیرۆرێــك بــوون كــە لــە دەیــەی 1990دا 
ــران رووی دا. دوای  ــی ئێ ــەری حكوومەت ــی دژب ــی رووناكبیران ــگ كردن ــۆ بێدەن و ب
تاوتوێكــردن و لێكۆڵینــەوە، وەزارەتــی ئیتالعــات بەرپرســايەتی تیرۆرەكانــی لــە 
ئەســتۆ گــرت و رایگەیانــد كــە هەندێــك لــە مەئموورەكانــی ئــەم وەزارەتخانەیــە ئــەو 
ــۆ رووداوە  ــن ب ــردووە )بڕوان ــوە ب ــەر بەڕێ ــاگاداری و خۆس ــێ ئ ــان بەب جینایەتانەی
مێژووییــە ســەرەكییەكان لــە خــوارەوە(. دادگایەكــی ئارژانتینــی وەزارەتــی ئیتالعــات 
بــۆ كەڵــك وەرگرتــن لــە حیزۆبۆڵــاڵی لوبنــان بــە مەبەســتی بۆمــب دانــان و تەقینــەوە 

 Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country”; “Mostafa Poormohammadi: I  ـ (19
Had No Role in
Chain Murders” ــتم ــی نداش ــره ای نقش ــای زنجی ــل ه ــِدی: در قت ــور محم ــی پ  ,(BBC Persian, February 2012 ,27 ,[مصطف
http://www.bbc.
co.uk/persian/iran/120227/02/2012_l32_pourmohamadi_iranian_murder.shtml (accessed May 2012 17); Alison
Flood, “Salman Rushdie Reveals Details of Fatwa Memoir,” Guardian [Manchester], April 2012 ,12, http://www.
guardian.co.uk/books/2012/apr/12/salman-rushdie-reveals-fatwa-memoir (accessed May 2012 ,19); “Secret
Execution of Four Arab Political Prisoners” ــه ــی سیاســی عــرب: خــر اجــرای حکــم ب ــار زندان ــه چه  وزارت اعــدام مخفیان
.Gooya News, June 2012 ,21, http://news.gooya.com/politics/archives/142395/06/2012 ,[خانــواده ها توســط اطالعــات
php (accessed June
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لــە باڵوێزخانــەی ئیســرائیل و ناوەنــدی جوولەكــەكان لــە بۆئێنــس ئایــرس لــە 
ســاڵەكانی 1992 و 1994 بــە تاوانبــار زانــی. )20(

ــەرەكیی  ــیاری س ــران بەرپرس ــاری ئیســالمیی ئێ ــدارانی كۆم ــپای پاس ــی س ئەگەرچ
ئەنجامدانــی ئــەو رووداوانــە ناســرا، بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە وەزارەتــی ئیتالعــات هەندێك 
رۆڵــی لــە بەڕێوەبردنــی ئــەم ئۆپراســیۆنانەدا لــە ئەســتۆ بــووە. وەزارەتــی ئیتالعــات 
ــەو  ــا ئ ــەران، هەروەه ــوان بك ــی نێ ــتیك، پێوەندیییەكان ــەڕ لۆجس ــادەكاری لەم ئام

ــوون، ئەنجــام داوە.  ــۆ ئۆپراســیۆنەكان پێویســت ب ــەی كــە ب بەڵگان
لــە یــەك دەیــەی رابــردوودا، پرۆگرامــی ناوكیــی ئێــران بۆتــە هــۆی رەخنەگرتنێكــی 
ــە وەاڵمــدا، وەزارەتــی ئیتالعــات  ــە ئێــران. ل ــاوا ل زۆری دەزگاكانــی ئیتالعاتــی رۆژئ
زۆرتــر تەركیــزی خســتۆتە ســەر دژایەتــی و بەرپەرچدانــەوەی چاالكیــی ئیتالعاتیــی 

بیانییــەكان. )21(
یەكەیەكــی تایبەتــی دژە ســیخوڕ درووســت بــوو و ژمارەیــەك ســیخوڕ لەالیــەن 
یەكــەی دژە ســیخوڕی وەزارەتــی ئیتالعاتــەوە دەستبەســەر كــران كــە پێشــنیارەكانی 
ــێ  ــدا جێبەج ــەڕی ئیتالعاتی ــە ش ــان ل ــی ئێرانی ــی رێژیم ــران و دوژمنان ــی ئێ نەیاران
دەكــرد.) چاالكییەكانــی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە ســەرەتای ســاڵی 2000وە لــە كــۆی 

ئــەم راپۆرتــەدا باســی لێــوە دەكرێــت.(

20) Muhammad Sahimi, “The Chain Murders: Killing Dissidents and Intellectuals 1998-1988,” Tehran 
Bureau, PBS,
January 2011  ,5, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/01/2011/the-chain-murders-killing 
dissidents-and-intellectuals1998-1988-.html (accessed March 2012 ,22). Tehran Bureau Web site claims to be an
independent source of news on Iran and the Iranian diaspora; however, the tone of news published by this Web 
site
is critical of the Islamic Republic of Iran. It started to collaborate with the Public Broadcasting Service (PBS) 
in the
United States in September 2009; Muhammad Sahimi, “The Chain Murders,” Tehran Bureau, PBS, December 14,
2009, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/12/2009/the-chain-murders1998-1988-.html 
(accessed
March 2012 ,22).

21) Iran, Argentina Clash over Jewish Center Bombing Iranian Cleric is Linked to Buenos Aires 
Bombing. That
Killed 87 People in ‹94,” Baltimore Sun, May 1998 ,21, http://articles.baltimoresun.com/21-05-1998/news/
1_1998141013_rabbani-iran-bombing (accessed March 2012 ,22); “Five Major Duties of VAVAK Inside and
Outside of the Country.”
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7 ـ رێكخراو
)واواك( بــە شــێوەی راســتەوخۆ وەاڵمــدەرە لــە بەرانبــەر رێبــەری كۆمــاری ئیســالمی 
ــەر  ــەاڵم رێب ــاری دەكات، ب ــی وەزارەت دی ــەركۆمار، بەرپرس ــی س ــدا. ئەگەرچ ئێران
دەبێــت ئــەم دیاریكردنــە پەســەند بــكات و ســەركۆمار ناتوانێــت بەبــێ ئیزنــی رێبــەر، 
وەزیــری ئیتالعــات لەســەر كار البەرێــت. ئــەم یاســایە ئەوكاتــە دەركــەوت كــە 
ســەركۆمار ئەحمــەدی نــژاد داوای لــە وەزیــری ئەوكاتــی )واواك(، حەیــدەر موســڵحی 
ــە  ــەی ل ــی و ناتەبایی ــەو ناكۆك ــۆی ئ ــاڵی 2011دا ـ بەه ــی س ــە لــە ئاپریل ــرد ك ك
نێــوان موســڵحی و راوێــژكاری ســەركۆمار، رەحیــم مەشــایی دا بــوو ـ كەســێك كــە 
میعمــاری سیاســەتەكانی ســەركۆماری لــە ئەســتۆ بــوو و لەالیــەن ئۆســوولگەراكانەوە 
رەخنــەی زۆری لەســەر بــوو ـ لــە پۆســتەكەی بكشــێتەوە. لــە درێــژەی دەســت لــە 
ــژادی  ــی ئەحمــەدی ن ــی داواكاری ــی خامنەی كاركێشــانەوەی موســڵحیدا، رێبــەر، عەل
ــە  ــاردا موســڵحی ل ــر گوش ــردەوە و ســەركۆمار لەژێ ــى موســڵحی رەت ك ــۆ البردن ب

كابینەكــەی خــۆی هێشــتەوە.)22( 
شــكڵی خــوارەوە پێگــە و شــوێنی )واواك( لــە هیرارشــی ئاژانســە ئیتالعاتییەكانــی 

ئێرانــدا نیشــان دەدات )ســەیری  پەیوەســتی خــوارەوە بكــە، شــكڵی ژمــارە 4(
 

22 “Moslehi Fired by Ahmadinejad at Cabinet Meeting,” Daneshjoo News, May 2011 ,4, http://www.
daneshjoonews.
com/news/politics/38-43-15-14-02-1390-7174.html (accessed March 22). Daneshjoo News seems to be based in
Iran. “Economist: Rahim Mashei Was Wiretapped by Moslehi” [ــی ــنود م ــایی را ش ــم مش ــی رحی ــت: مصلح  اکونومیس
ــرد BBC ,[ک
Persian, May 2011  ,6, http://www.bbc.co.uk/persian/iran/110506/05/2011_u01_economist-moslehi.shtml 
(accessed
May 2012 ,18



23

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

ئــەو وەزیرانــەی كــە لەژێــر فەرمانــی ســەركۆماردا چاالكــی دەكــەن لیســتەكەیان لــە 
چارتەكــەی خــوارەوە دێــت:

رێبەر

هێزە چەكدارەكانشوورای بااڵی ئاسایشی نەتەوەییسەركۆمار

ستادی 
گشتیی هێزە 
چەكدارەكان

سپای 
پاسدارانی 
كۆماری 
ئیسالمی

هێزی قودس

وەزارەتی 
بەرگری و 
پشتیوانیی 

هێزە 
چەكدارەكان

وەزارەتی 
ئیتالعات

وەزارەتەكانی 
دیكە

هێزی ئاسمانی

هێزی زەمینی

هێزی دەریایی

هێزەكانی بەسیج

ئەرتەش

هێزی زەمینی

هێزی ئاسمانی

هێزی دەریایی

پێكهاتەی ئاژانسە ئیتالعەتییەكانی ئێران
Based on information from http://www.jerusalemreports. ســەرچاوە: 
=andhttp://www.dolat.ir/NSite/Service/Cabine/?&Serv  201201=com/?m
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سەرۆك كۆمار

وەزارەتی داد

وەزارەتی بەرگری و پشتیوانی هێزە چەكدارەكان

وەزارەتی پەیوەندییەكان و تیكنۆلوژی و زانیاری

وەزارەتی پەروەردە و بارهێنان

وەزارەتی كاروباری ئابووری و ماڵی

وەزارەتی كولتوور و ئیرشادی ئیسالمی

وەزارەتی ئیتالعات

وەزارەتی كشتوكاڵ

وەزارەتی خوێندنی بااڵ

وزاەرتی تەعاون، كار  و خۆشبژێوی كۆمەاڵیەتی

وەزارەتی ناوخۆ

وەزارەتی تەندروستی، چارەسەری و ئامووزشی پزیشكی

وەزارەتی  وزە

وەزارەتی رێگاوبان، خانووبەرە و شار سازی

وەزارەتی كاروباری دەرەوەی واڵت

وەزارەتی نەوت

وەزارەتی پیشەسازی، كانگا و توجارەت

وەزارەتی وەرزش و الوان
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وەزیرەكانی ژێر دەسەاڵتی سەرۆك كۆمار
بەپێــی یاســای بنەڕەتیــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، رێبــەر ئاراســتەی كــۆی 
ــدەی گشــتیی  ــراو فەرمان ــاری دەكات. ناوب ــەكان دی ــی و دەركیی سیاســەتە نێوخۆی
هێــزە ســەربازییەكانی واڵتــە و گشــت ئۆپراســیۆنە ئیتالعاتییــەكان كۆنتــرۆڵ دەكات. 
هــەر بۆیــەش )واواك( و ســپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران كــە ســپای 
قودســیش لەخــۆ دەگرێــت، بــە شــێوەی راســتەوخۆ راپــۆرت دەدەنــەوە بــە رێبــەر. 
ــای  ــی یاس ــدا. ئەگەرچ ــە ئێران ــە ل ــی واڵت ــی فەرمی ــن بەرپرس ــەركۆمار دووەمی س
بنەڕەتــی دەســەاڵتی ئــەوی لــە رێگــەی لقــە بەڕیوەبەرییــە گشــتییەكان و بەتایبــەت 
لەوانــە  و  دیكــە  وەزارەتەكانــی  بچووكــی  ئەندامانــی  و  ئیتالعــات  وەزارەتــی 

وەزارەتەكانــی دەرەوەی واڵت و نــەوت بــە رێبــەر ســنووردار كردۆەتــەوە. )23(
دەزگای ئیتالعاتــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە چەنــد بــەش پێكهاتــووە كــە یــەك 
لــەوان وەزارەتــی ئیتالعاتــی كۆمــاری ئیســالمی ئێرانــە. بەپێــی یاســای بنەڕەتیــی 
ــە دامەزراندنــی وەزارەت ئیتالعــات،  ــە ســەرنجدان ب كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و ب
ــەڵ )واواك(  ــەربازییەكان لەگ ــراوە س ــە رێكخ ــاددەى 1، پێویســتە ك ئەســڵی 1، م
ــە  ــڵە و ل ــەم ئەس ــە ئ ــەر ل ــەن. ه ــاوكاری بك ــەربازیدا ه ــی س ــواری ئیتالعات ــە ب ل
ــا  ــەكان، كۆمپانی ــەكان، ئەنجومەن ــت وەزارەت ــتە گش ــت، پێویس ــاددەی 2دا دەڵێ م
ــۆ  ــەت ك ــی تایب ــە زانیاری ــەربازییەكان ك ــی و س ــزە پۆلیس ــەكان و هێ حكوومەتیی
دەكەنــەوە، لەگــەڵ )واواك( هــاوكاری بكــەن و )واواك( هەرچــی زانیاریــی دەوێــت، 

پێــی بــدەن.
ــە  ــی ئیتالعــات بەرپرســی چاالكیی ــا دەڵێــت كــە وەزارەت ــی هەروەه یاســای بنەڕەت
ــەی  ــش پێناس ــی 5 و 6ی ــە. ماددەكان ــۆ و دەرەوەی واڵت ــە ناوخ ــەكان ل ئیتالعاتیی
ــەوان  ــەوەی كــە ئ ــی ئیتالعــات و ئ بەرپرســایەتییەكانی ســپای پاســداران و وازرەت
چــۆن دەبێــت هاوكاریــی یەكتــر بكــەن، دەكات. مــاددەی 5 دەڵێــت پێویســتە ســپای 
پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران سیاســەتی وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت 
لەبــارەی بــەرەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ ناڕازییــان و دژبەرانــی شــۆڕش لــە نێــو خــۆی 

23) The Structure of Power in Iran,” Iran Chamber Society, n.d., http://www.iranchamber.com/
government/
articles/structure_of_power.php (accessed April 2012 ,11).
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ــەكان كــۆ  ــە كــە زانیاریی ــەو مافــەی هەی ــات و ســپای پاســداران ئ ــوە بب واڵت بەڕێ
بكاتــەوە، شــرۆڤەی بــكات و بەرهەمــی بێنێــت بــۆ ناســینی دژبەرانــی شــۆڕش لــە 

ــەوە. )24( ــی ئیتالعات ــی وەزارەت ــەی یارمەتیكردن رێگ
ــزی  ــە هێ ــیۆنی دەرەوەی واڵت وات ــی ئۆپراس ــداران و باڵ ــپای پاس ــەش، س هەربۆی
قــودس، ئــەرك پێســپێردراون بــۆ دانــەوەی راپۆرتــی چاالكییەكانیــان بــە وەزارەتــی 
ئیتالعــات وەكــوو بەرزتریــن دەســەاڵتی ئیتالعاتــی لــە كۆمــاری ئیســالمی ئێرانــدا. 
لــە بەرانبــەردا وەزارەتــی ئیتالعــات پشــتیوانی لۆجســتیكی و ئامــرازی پەیوەندیگرتن 
ئامــادە دەكات و بوارەكانــی ئــەو ئۆپراســیۆنانەی كــە هێــزی قــودس و ئــەو رێكخراوە 
ــە  ــان، ل ــە حیزبۆڵــاڵی لوبن ــۆ هێــزی قــودس دەكــەن و لەوان ــەی كــە كار ب بیانییان

ئەســتۆ دەگرێــت. )25(
)واواك( ســەرەكیترین رێكخــراوی دەرگیــر لــە ئۆپراســیۆنی زانیارییــە كــە لــە رێگــەی 
كۆكردنــەوەی زانیــاری و ئیتالعاتــەوە پارێــزگاری لــە ئاسایشــی نەتەوەیــی دەكات، 
ئەگەرچــی شــوورای بــااڵی ئاسایشــی نەتەوەیــی سیاســەتەكانی ئاســایش ـ نەتەوەیی 
دیــاری دەكات و دەبێــت دڵنیــا بێــت كــە ئــەم سیاســەتانە لەگــەڵ بۆچــوون و 
تێبینییەكانــی رێبــەری واڵتــدا هاوتەریــب و یــەك ئاراســتەیە. مــادەی 176ی یاســای 
بنەڕەتیــی ئێــران شــوورای بــااڵی ئاسایشــی نەتەوەیــی ئێرانــی دامەزرانــدووە و ئەرك 
و بەرپرســایەتیی "پاراســتنی كۆماری ئیســالمی، پاراســتی یەكپارچەیی ســەرزەمینی 
و ســەروەرەیی نەتەوەیــی ئێــران"ی بــەم شــوورایە داوە. ئەندامەكانــی ئــەم شــوورایە 
بریتیــن لــە ســەركۆمار، ســەرۆكی مەجلیســی شــووراى ئیســالمی، ســەرۆكی دەزگای 
ــری  ــەربازییەكان، وەزی ــزە س ــی هێ ــتیی هاوبەش ــتادی گش ــەرۆكی س دادەوەری، س
وەزارەتخانەكانــی كاروبــاری دەرەوی واڵت، ناوخــۆ و ئیتالعــات و دوو نوێنــەری 
ــكرتێری  ــە س ــە دەبێت ــە هەمیش ــك لەوان ــران، یەكێ ــاری ئیســالمی ئێ ــەری كۆم رێب
ــی ســپای  ــە فەرماندەكان ــە ل ــت ك ــی كاتیشــی هەبێ ــە ئەندام شــوورا. شــوورا رەنگ
پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمی و ئەرتەشــی ئــەم واڵتــە، هەروەهــا وەزیــرەكان یــان 

بەرپرســانێك كــە بەرپرســایەتییەكانیان پەیوەنــدی بــە ســیایەتێكی تایبەتــەوە 

”.Intelligence and Law“ ـ (24
25) Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country.”
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هەبێــت، پێكدێــت. رێبــەری كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران سەرپەرســتیی چاالكییەكانــی 
شــوورای بــااڵی ئاسایشــی نەتەوەیی دەكات )بڕوانە شــكڵی ژمــارە 3، خوارەوە(.)26(

شوورای بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی

شكڵی ژمارە 3: چارتی رێكخراوەیی شوورای بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی

26) The Structure of Power in Iran”; “The Supreme National Security Council ــی امنیــت ملــی  ,شــورای عال
Iran’s Judicial
Laws Bank [Tehran], n.d., http://libc.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=56-05-17-01-126:1391 
00&catid=01-53-11-14-01-55:1391&Itemid=70 (accessed September 2012 ,6).
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هــەروەك پێشــتر بــاس كــرا، ســپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانیــش 
دەرگیــرە لــە ئۆپراســیۆنەكانی ئیتالعاتــی ئێرانــدا. پەیوەندیــی نێــوان رێبــەری 
ــدارانی  ــپای پاس ــی س ــی و فەرماندەكان ــی خامنەی ــران، عەل ــالمیی ئێ ــاری ئیس كۆم
كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران ـ لــە ســاڵی 1980دا و لــە كاتــی دەســپێكی شــەڕی 
ئێــران و عێــراق، كاتێــك كــە خامنەیــی وەزیــری بەرگــری بــوو، دامــەزرا ـ كــە بــووە 
ــدا.  ــی واڵت ــە كاروبارەكان ــپا ل ــری س ــتێوەردانی زۆرت ــوون و دەس ــر ب ــۆی دەرگی ه
پشــتیوانییە لێبڕاوانەكانــی رێبــەر لــە ســپای پاســداران وای كــرد كــە ئــەم رێكخــراوە 
ببێتــە بەهێزتریــن دامــەزراوە لەنێــو حكوومەتــی ئێــران و لــە چەندیــن بــواردا، 
ــە،  ــۆ نموون ــی سیاسیشــدا )ب ــە گۆڕەپان ــا ل ــووری، هەروەه ــە ســەربازی و ئاب لەوان
لــە كابینــەی هەنووكەییــدا، زیاتــر لــە نیــوەی وەزیــرەكان، فەرمانــدە پلەبەرزەكانــی 
ســپای پاســدارانن(. بەرەنجامــی ئەمــەش ئەوەیــە كــە لــە بــواری ئیتالعاتیــدا، ســپای 
پاســداران بەهێزتریــن چاالكیــی هەبێــت. هێــزی قــودس )بەرپرســی گشــت ئەركەكانی 
ئۆپراســیۆنی دەرەكــی لەوبــەری ســنوورەكانی ئێرانــە()27(  و ئیتالعاتــی ســپای 
ــە كۆمــاری ئیســالمیی  پاســداران دوو دامــەزراوەی ئیتالعاتیــی كاریگــەری دیكــەن ل

ــەن. ــی دەك ــات چاالك ــی ئیتالع ــەڵ وەزارەت ــب لەگ ــە هاوتەری ــدا ك ئێران
ــاری  ــی درووســتبوونی ســپای پاســدارانی كۆم ــە ســەرەتای كات ــی ســپا ل  ئیتالعات
ئیســالمی لــە ســاڵی 1980دا، لەژێــر نــاوی ئۆفیســی ئیتالعاتــی ســپا كاری دەكــرد. 
دوای هەڵبژاردنەكانــی ســەركۆماری لــە ســاڵی 2009دا، ئۆفیســی ئیتالعاتــی ســپای 
پاســداران چاالكییەكانــی خــۆی لــە فۆرمــی رێكخراوێكــدا درێــژە پێــدا كــە لــە رێبــەری 

كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران فەرمــان وەردەگرێــت.)28( 
پێكهاتنــی رێكخراوێكــی ئیتالعاتیــی دیكــە لــە ئێرانــدا لــەو كاتــەی كــە محەممــەدی 
خاتەمــی لــە ســاڵی 1997دا بــوو بــە ســەركۆمار، رووی دا. نەبوونــی متمانــە بــە 

27) Elliot Hen-Tov and Nathan Gonzalez, “The Militarization of Post-Khomeini, Iran: Praetorianism 
2.0”
(Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, Winter 50 ,(2011, https://csis.org/files/
publication/twq11winterhentovgonzalez.pdf (accessed May 2012 ,22).

28) Iran’s Minister of Intelligence: The Intelligence [Forces] Working Parallel [with MOIS] Have to Be 
Stopped”
[], BBC Persian, May 2012 ,29, http://www.bbc.co.uk وزیر اطالعات ایران: یاد جلوی موازی کاری اطالعاتی گرفته شود
persian/iran/120529/05/2012_l39_intelligence_paraller-activities.shtml (accessed May 2012 ,29).
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حكوومەتــی نــوێ بەهــۆی ئــەوەی كــە روانگەكانــی خاتەمــی زۆر لیبــراڵ بــوون وای 
ــە ســپا،  ــی فەقیهـــ گرووپێكــی ئیتالعاتیــی نوێــی وەكــوو ئیتالعــات ل كــرد كــە وەل
پۆلیــس و دەزگای دادەوەری دابمەزرێنــێ. دوای هەڵبژاردنــی ئەحمــەدی نــژاد وەكــوو 
ســەركۆمار لــە ســاڵی 2005دا و بەهــۆی ناكۆكیــی زۆری نێــوان ئــەو و رێبــەر، 
ئایەتۆڵــاڵ خامنەیــی بڕیــاری دا كــە دامــەزراوەی ئیتالعاتــی ســپا وەكــوو رێكخراوێكــی 
ئاڵترناتیــڤ كــە دەتوانێــت هاوتەریبــی وەزارەتــی ئیتالعــات كار بــكات، بهێڵێتــەوە 
ــی  ــی وەزارەت ــەر بەرپرس ــت لەس ــی هەبێ ــی كاریگەری ــەركۆمار دەیتوان ــە س ـ چونك
ئیتالعــات یــان كەســانێكی دیكــە، لــە حاڵێكــدا ســپای پاســداران بەتەواوەتــی لەژێــر 

ــە. )29( ــی رێبەردای فەرمان
ــاری ئیســالمی  ــی ســپای پاســدارانی كۆم ــی ئەركەكان ئەســڵی 76ی یاســای بنەڕەت

ــاری دەكات: ــران وەهــا دی ئێ
ئامادەكردنی ئیتالعاتی سەربازی  •

وەرگرتنــی زانیاریــی پێویســت لــە وەزارەتــی ئیتالعات پێش لــە بەڕێوەبردنی   •
هەرچەشــنە ئۆپراســیۆنێك كــە دەســەاڵتی دادوەریــی فەرمانــی لەســەر دەركردبێــت 
ــكاری  ــوو باســكی جێبەجێ ــە وەك ــە ك ــەو رێكخراوانەی ــك ل ــداران یەكێ )ســپای پاس

ــی دەكات(  ــران چاالك ــی ئێ ــتەمی دادوەری سیس
دانی زانیاری بە وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەت  •

 هێــزی قــودس لــە نزیكــەوە لەگــەڵ وەزارەتــی ئیتالعــات  كار دەكات. لــە راســتیدا 
ئەمــە نیشــان دەدات كــە ئۆپراســیۆنەكانی هێــزی قــودس لــە دەرەوەی واڵتــی ئێرانن، 
ــۆی  ــاری نێوخ ــەر كاروب ــری لەس ــزی زیات ــات تەركی ــی ئیتالع ــدا وەزارەت ــە حاڵێك ل

واڵتــە.
ئەگەرچــی وەزارەتــی ئیتالعــات، لــە ئۆپراســیۆنەكانی دەرەوەی ئێران لــە حاڵەتەكانی 

خــوارەوە رۆڵــی ســەرەكیی هەیە:
دزە كردن لە نێو گرووپە ئۆپۆزیسیۆنە ئێرانییەكان  •

دروســتكردنی تۆڕگەلــی تیرۆریســتی و گرووپگەلــی ســەربازی )ئــەم بەشــە   •
لــە چوارچێــوەی كارو حــەزی  هێــزی قــودس دایــە(

ــەی مەبەســتیان چاالكیــی  ــەكان، بەتایبــەت ئەوان ناســینی هەڕەشــە بیانیی  •
29) Iran’s Minister of Intelligence: The Intelligence [Forces] Working Parallel [with MOIS] Have to Be 
Stopped.”
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ــەكان و  ــە بیانیی ــەڵ  ئاژانســە ئیتالعاتیی ــەوە لەگ ــەرەوڕوو بوون ــە و ب ــی ئێران ناوك
لەوانــە CIA ئەمریكــی و مووســادی ئیســراییل)30( 

باڵوكردنەوەی هەواڵی نادروست و چەواشەكارانە   •
وەدەستهێنانی تەكنۆلۆژی بۆ پیشەسازیی سەربازی ئێران.)31(   •

ــی ئیتالعــات و  ــوان وەزارەت ــە نێ ــی دەســەاڵت و بەرپرســایەتییەكان ل ــەش بوون داب
ــە  ــەو بڕوای ــرۆڤەكاران ل ــە و ش ــداراندا روون نیی ــپای پاس ــی س ــراوی ئیتالعات رێكخ
بیاڤــی  تێكەاڵبوونــی  و  بەرپرســایەتییەكان  پێناســەی  نەبوونــی  روون  كــە  دان 
دەســەاڵتەكانیان بۆتــە هــۆی درووســتبوونی ناكۆكــی لــە نێوانیانــدا. رواڵەتــەن 
ــی  ــی ســپای پاســداران، وەزارەت ــودس و ئیتالعات ــزی ق ــدا، هێ ــك حاڵەت ــە هەندێ ل
ئیتالعــات لــە زانیارییەكانیــان بەشــدار ناكــەن، ئەگەرچــی پێویســتە ئــەم كارە 
ئەنجــام بــدەن. ئــەم كەلێنــە لــە كاتــی ســەركۆماریی "خاتەمــی"دا قووڵتــر بــووەوە 
و زۆرێــك لــە رێفۆرمخــوازەكان پۆســتە ســەرەكییەكانی وەزارەتــی ئیتالعاتیــان لــە 
ئەســتۆ گرتبــوو. دوای هەڵبژاردنەكانــی ســاڵی 2009، ســپای پاســداران، وەزارەتــی 
ئیتالعاتــی بــە تاوانبــار زانــی كــە ئەركەكانــی خــۆی بــە باشــی بەجــێ نەگەیانــدووە و 
ئیددیعــای ئــەوەی كــرد كــە ئــەم كارە بۆتــە هــۆی درووســتبوونی ئاڵــۆزی و بشــێوی 

ــەكان.)32(  ــی هەڵبژاردن ــە دوای تەواوبوون ل
لــە ســاڵی 1996دا، حكوومەتــی ئێــران رێكخراوێكــی دروســت كــرد كــە پێــی دەوتــرا 
ــری ئیتالعــات و  ــی وەزی ــر فەرمان ــاری ئیتالعاتــی كــە لەژێ ــۆ كاروب ــااڵ ب شــوورای ب
ئەمنیەتــدا پێكدەهــات تــا هەماهەنگیــی سیاســی لەگــەڵ شــوورای بــااڵی ئاسایشــی 
نەتەوەییــدا بــكات. وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیەتــی واڵت، شــوورای بــااڵی بــۆ 
كاروبــاری ئیتالعاتــی بــەكار دەهێنــا. ئــەم رێكخــراوە چەتــرە، 20هــەزار كارمەنــدی 
هەیــە و 12 دپارتمانــی جیــاوازی هەیــە.)33(  ئامانــج لــە دروســتكردنی ئــەم شــوورایە 
روون نییــە، رەنگــە وا گریمانــە بكرێــت كــە كۆمــاری ئیســالمی تێدەكۆشــێت بــە 

30)  “Intelligence and Law.” 
”.Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country“ ـ (31
32) Iran’s Minister of Intelligence: The Intelligence [Forces] Working Parallel [with MOIS] Have to Be 
Stopped”“Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country.”
33) Carl Anthony Wege, “Iranian Intelligence Organizations,” Taylor Francis Online, 288 ,1997, http://
www.
tandfonline.com/doi/pdf/08850609708435351/10.1080 (accessed March 2012 ,22).
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ــا  ــااڵی ئاسایشــی واڵت دڵنی ــۆ شــوورای ب ــب ب ــتكردنی سیســتمێكی هاوتەری دروس
ــی  ــن و بۆچوونەكان ــوەی تێڕوانی ــە چوارچێ ــەر شــوورایەك ل ــاری ه ــە كاروب ــت ك بێ

ــت. )34( ــوە دەچێ ــاری ئیســالمیدا بەڕێ ــەری كۆم رێب
ــات 15 ژووری  ــی ئیتالع ــت دان، وەزارەت ــە لەبەردەس ــەی ك ــەو زانیارییان ــی ئ بەپێ
كاریــی هەیــە كــە بریتیــن لــە :1( ئەمنیــەت، 2( دژە زانیــاری،3( ئۆپراســیۆنی 
ــە فارســیدا حفــازت اتالعــات(، 5(  دەرەوەی واڵت 4( پێڕاگەیشــتنی ئەمنیەتــی ) ل
تەكنۆلــۆژی، 6( سیاســەت، 7( هەڵســەنگاندن و ســتراتیژیی كاروبــارەكان، 8( 
ــی، 12(  ــان، 9( لێكۆڵینــەوە، 10( ئەرشــیڤ و دۆكیۆمێنــت، 11( هێــزی مرۆی راهێن
ــووری و 15(  ــەكان 14( ئاب ــایی ـ پارڵمانیی ــە یاس ــی، 13( پێوەندیی ــداری و ماڵ ئی

ــی. ــووری ـ كۆمەاڵیەت كولت
زانیاریــی كــەم لەبــارەی ئــەم ژوورانــەوە لەبەردەســت دایــە، بــەاڵم وەزارەتــی 
ئیتالعــات ئۆفیســی جۆراوجــۆری هەیــە كــە لــە خــوارەوە نیشــان دەدرێــت )بڕوانــە 
بــۆ خشــتەی 1(. ئــەو روانگــە هەیــە كــە ژووری ئەمنیــەت لەنێــو ئــەم رێكخــراوەدا 
رۆڵــی ســەرەكیی هەیــە و وێدەچێــت ئەمــەش بــۆ ئــەوە بێــت كە ئــەم بەرپرســایەتییە 

ــە. )35( پەیوەندیــی راســتەوخۆی لەگــەڵ ئاسایشــی نەتەوەیــی هەی
بەشــێكی تایبــەت لــە وەزارەتــی ئیتالعاتــدا هەیــە كــە پێــی دەوترێــت، دپارتمانــی 
زانیاریــی هەڵخەڵەتێنــەر كــە چاالكــی دەكات نــە وەكــوو ژوورێكــی ســەربەخۆ و نــەك 
ئــەوەی لەژێــر فەرمانــی بەشــەكانی دیكــەدا بێت.)بــۆ زانیاریــی زیاتــر، بڕوانــە بەشــی 
كۆنترۆڵیــی میدیــا، لەژێــر شــێوازەكانی ئۆپراســیۆن و تاكتیكــەكان، لــە خــوارەوە(.

34) The Islamic Republic of Iran’s Ministry of Intelligence and Security” وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی 
 Varzesh 11[Iranian blog], August 2011 ,22, http://www.varzesh11.blogfa.com/cat417-.aspx (accessed ,[  ایــران
May
2012 ,21). The reliability of this blog is questionable; however, the information in this report from this blog is
widely distributed on other blogs as well.

 Ebrahimi, “Who is Saeed Emami?”; “The Islamic Republic of Iran’s Ministry of Intelligence and ـ 37 (35
Security”
/Hokoomat Nezami [Iranian blog], n.d., http://gavras.wordpress.com ,[وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران]
10/05/2008/%D%8B%3D%8B%9D8%9A%D%8AF-%D%8A%7D%8B%3D%84%9D%8A%7D%85%9DB8%C-
%D%8A%7D%85%9D%8A%7D%85%9DB8%C-%DA%A%9D8%9A%D%8B%3D%8AA%D9%8F-%D%8A%7
D%85%9DB8%C%D%8B%-1D%81%9D%8B%1D%8B%4D%8A%7D%8AF-%D%8A%7D%8A8/ (accessed
May 2012  ,18); Daniel M. Zucker, “Disinformation Campaign in Overdrive: Iran’s VEVAK in High-Gear,” 
Global
Politician, September 2007 ,3, http://www.globalpolitician.com/-23386vevak-iran (accessed May 2012 ,21
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خشتەی ژمارەی 1ـ ژوورەكانی وەزارەتی ئیتالعات و ئۆفیسە گرێدراوەكانی

ناوی ئۆفیس )ئۆفیسەكان(ناوی  ژوور
ئۆفیسی ئەمنیەت، ئۆفیسی ئەمنیەت

ئۆپراسیۆنەكان، ئۆفیسی پاراستن
ئۆفیسی دژە زانیاریدژە زانیاری

ئۆفیسی ئۆرووپا، ئۆفیسی ئافریقا، ئۆپراسیۆنەكانی دەرەوەی واڵت
ئۆفیسی قاڕەی ئەمریكا، ئۆفیسی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، 
ئۆفیسی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
ئۆفیسی فەلەستین و ئیسراییل، 
ئۆفیسی ئاسیا و زەریای هێمن

ئەمنیەتــی، پێڕاگەیشتنی ئەمنیەتی پێڕاگەیشــتنی  ئۆفیســی 
ســكااڵكان ئۆفیســی 

ئۆفیســی تەكنۆلۆژیــای نــوێ، ئۆفیســی تەكنۆلۆژی
تەكنۆلۆژیــای ســیخوڕی

ئۆفیسی سیاسەتسیاسەت
 ئۆفیسی هەڵسەنگاندنكاروباری ستراتیژیك و هەڵسەنگاندن

ئۆفیسی ئامووزشئامووزش
ئۆفیسی لێكۆڵینەوەلێكۆڵینەوە
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ئەرشیڤی دۆكیۆمێنت و ئەرشیڤئەرشیڤ و دۆكیۆمێنتاری
ئۆفیســی هێزی مرۆیی مرۆیــی،  هێــزی  ئۆفیســی 

خزمەتگوزارییــەكان سرویســە 
ئۆفیسی ماڵی، ئۆفیسی ئیداریئیداری و ماڵی 

یاســاییەكان، پەیوەندییە یاسایی و پاڕلمانییەكان پەیوەندییــە  ئۆفیســی 
پاڕلمانییــەكان پەیوەندییــە  ئۆفیســە 

شــەڕ ئابووری ئۆفیســی  ئابــووری،  ئۆفیســی 
گەندەڵــی دژی 

ئۆفیســی كولتووری ـ كۆمەاڵیەتی كولتــوری،  ئۆفیســی 
تــی  یە اڵ مە كۆ

aspx.417-blogfa.com/cat.http://www.varzesh11 : :سەرچاوە    

8 ـ رێبەرانی سەرەكی
بەپێــی پەســەند كــراوی پاڕلمانــی ئێــران لــە ســاڵی 1983دا، وەزیــری ئیتالعــات و 

ئەمنیەتــی ئێــران دەبێــت خاوەنــی ئــەو تایبەتمەندییانــەی خــوارەوە بێــت:)36( 
خاوەنی بڕوانامەی قوتابخانەی ئایینی لە "اجتهاد"دا بێت،  •

ئەندامی هیچ گرووپ، یان پارتێكی سیاسی نەبێت،  •
بەناوبانــگ و خۆشــناو بێــت، وەكــوو كەســایەتییەكی دروســت و خوانــاس   •

ناســرابێت
خاوەنی پێشینەكی بەهێز و دروست لە سیاسەت و كارگێڕیدا بێت.  •

ــەد  ــران "موحەمم ــاری ئیســالمی ئێ ــی كۆم ــات و ئەمنیەت ــری ئیتالع ــن وەزی یەكەمی
ــوو كــە  ــەم رێكخــراوە ب ــی ئ ــە دامەزرێنەران ــەو یەكێــك ل ــوو. ئ رەی شــەهری" ب

بــەدوای پەرەپێدانــی سیاســەتەكان و كردەوەكانــی وەزارەتــەوە بــوو، )بڕوانــە 
”.Intelligence and Law“ ـ (36
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وێنــەی 4، لــە خــوارەوە(.
كاتێك عەلی ئەكبەری هاشــەمی رەفســەنجانی لە ســاڵی 1989دا بوو بە ســەركۆمار 
ــۆ  ــان ب ــا، فەالحی ــەت دان ــات و ئەمنی ــری ئیتالع ــوو وەزی ــان"ی وەك ــی فەالحی "عەل
مــاوەی 8 ســاڵ لــەو پۆســتەدا بــوو. دوای هاتنە ســەركاری فەالحیــان وەكوو وەزیری 
ئیتالعــات هێرشــی تیرۆریســتی فــراوان دژی ئۆپۆزیســیۆنی كۆمــاری ئیســالمی رووی 
دا، كــە لــە خۆگــری هێرشــی تیرۆریســتی بــۆ ســەر رێبەرانــی ئۆپۆزیســیۆنی كــوردی 
ئێــران لــە ســاڵی 1992 لــە بێرلیــن، كــە بــە تیــرۆری میكۆنــۆس ناســراوە، بۆمــب 
دانــان لــە ســەنتەری كۆمەڵــگای ئارژانتیــن ـ ئیســراییلی لــە بۆئێنــس ئایــرس، لــە 
ســاڵی 1994 لــە ئارژانتیــن و هێــرش  بــۆ ســەر تاوەرەكانــی خوبــار لــە ســاڵی 1996 

لــە عەرەبســتانی ســعوودی.
ــاڵی 1996  ــە س ــە ل ــك ك ــەر كردنێ ــی دەستبەس ــی حوكم ــتا بەپێ ــان هێش فەالحی
ــەرە  ــرۆری رێب ــۆی رۆڵــی ناوبــراو لــە تی و لەالیــەن دادگایەكــی ئاڵمانییــەوە بەه
ــی  ــەن پۆلیس ــوو، لەالی ــۆ دەرچووب ــۆس ـ ب ــرۆری میكۆن ــەكان ـ تی ــوردە ئێرانیی ك

دەكرێــت.)37(  داوا  نێونەتەوەییــەوە 
ــە  ــەركۆمار هات ــوو س ــاڵی 1997دا وەك ــە س ــی ل ــەدی خاتەم ــەوەی محەمم دوای ئ
ــك  ــان. كاتێ ــوێنی فەالحی ــە ش ــادی هات ــەف ئاب ــی دوڕی نەج ــەركار، قوربانعەل س
ناوبــراو وەزارەتــی لــە ئەســتۆ گــرت، " قەتڵــە زنجیرەییــەكان لــە ئێــران" رووی دا. 
بەهــۆی ئــەوەی كــە ئــەم رووداوانــە پڕۆپاگەنــدە و رەنگدانــەوی زۆری نێونەتەوەیــی 
بــەدواوە بــوو، وەزیــری ئیتالعــات ناچــار بــوو كــە دەســت لــە كاركێشــانەوەی خــۆی 
رابگەیەنێــت. بەشــێكی زۆر لــە شــرۆڤەكاران لــەو بڕوایــەدان كــە عەلــی فەالحیــان 

37) Masters of Disinformation,” Iran Terror Database; “Iran’s Secretive Quds Force Has Terror Links,” 
Soldier of
Fortune, October 2011 ,12, http://www.sofmag.com/iran%E99%80%2s-secretive-quds-force-has-terror-links
(accessed March 2012 ,22); Saeed Bayani, “Vali Faqih and Terror at Mikonos Restaurant” [ــرور در ــه و ت ــی فقی  ول
 Radio Zamaneh, August 2010 ,17, http://www.radiozamaneh.com/politics/6276/17/08/2011 ,[رســتواران میکونــوس
(accessed
March 2012 ,22). Radio Zamaneh was founded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs but in content is an
independent broadcasting organization; however, the tone of the articles and news on this Web site is critical of 
the Iranian government; Sahimi, “The Chain Murders,” 2009; Sahimi, “The Chain Murders: Killing Dissidents 
and
Intellectuals 2011 “,1998–1988.
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لــە واقیعــدا لــە پشــت گشــت ئــەو تیرۆرانــەوە بــوو، ئەویــش پیالنــی هێرشــی 
تیرۆریســتی بــۆ ســەر نووســەران و رووناكبیرانــی دژی رێژیمــی داڕشــتبوو. )38(
وەزیــری دواتــر، دیســانەوە لــە ســەردەمی ســەركۆماریی خاتەمیــدا، عەلــی یوونســی 
بــوو. لــە ســەردەمی "یوونســی"دا وەزارەت زیاتــر لــە كاروبــاری ئابووریــدا دەرگیــر 
بــوو، یوونســی كۆكردنــەوەی دەســەاڵت و ســروەتی لــە وەزارەتــدا راگــرت و فەرمانــی 
پێشــگرتن لــە گەندەڵــی دا. ناوبــراوا بەهــۆی ئــەوەی كــە روانگەكانــی زۆرتــر لیبــراڵ 

بــوو، دژبــەر و نەیــاری زۆری لەنێــو ئۆســوولگەراكاندا لــە ئێــران هەبــوو. )39(
دوای ئــەوەی كــە ئەحمــەدی نــژاد لــە هەڵبژاردنەكانــی ســاڵی 2005دا بــوو بــە 
ســەركۆمار، غواڵمحوســێن موحســنی ئێژەیــی وەكــوو وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیــەت 
دیــاری كــرد. ئەگەرچــی لەبــەر ئــەوەی ناكۆكــی و تێكهەڵچوونێــك لــە نێــوان ئێژەیــی 
و راوێــژكاری ســەركۆماری، رەحیــم مەشــایی هاتــە ئــاراوە، ئێژەیــی دوای تەواوبوونی 
یەكەمیــن خولــی ســەركۆماریی ئەحمــەدی نــژاد، دەســتی لــەكار كێشــایەوە. حەیــدەر 

موســڵحی دووبــارە لەجیاتــی ئێژەیــی دانــرا.
ــەـ   ــی، ســەرۆكی جندالل ــك ریگ ــی "موســڵحی"دا، عەبدۆلمال ــە ســەردەمی وەزارەت ل
گرووپــی چاالكــی ئۆپۆزیســیۆن لــە باشــووری رۆژهەاڵتــی ئێــران ـ دەستبەســەر كــرا 
و زۆرێــك ئۆپراســیۆن بــۆ رووبــەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ تــۆڕە ســیخوڕییەكان ئەنجــام 
درا و زۆر كەســیش دەستبەســەر كــران. كەڵــك وەرگرتنــی ئــەو لــە میدیــا بــۆ 
پڕوپاگەنــدە لەپێنــاوی ســەركەوتنی وەزارەتەكــەی، ناوبــراوی لەنێــو ئۆســووڵگەراكان 

ــدا زۆر خۆشەویســت كــرد. )40( ئێران

38) Jamshid Barzegar, “Akbar Ganji: The Chain Murders Was a Government Project” [:گنجــی  اکــر 
/BBC Persian, December 2010 ,7, http://www.bbc.co.uk/persian ,[قتــل هــای زنجیــره ای پــروژه ای حکومتــی بــود
iran/101207/12/2010_ganji_serial_
murders.shtml (accessed March 2012 ,22).

  ”If Applicable Law Does Not Prohibit Money Laundering, the Government Will Be Charged“ ـ (39
.Khabar Online [Tehran], December 2008 ,14, http://www ,[قانــون منــع پولشــویی اجــرا نشــود، دولــت متهــم مــی شــود
khabaronline.ir/detail/755
(accessed April 2012 ,11). Khabar Online is a news Web site in Iran with a pro-Iranian government viewpoint.

 ,[دفــاع مناینــدگان مجلــس از محســنی اژه ای] ”Member of Parliament’s Defense for Mohseni Eje’i“ ـ (40
Farda News [Tehran],
July 2009 ,27, http://www.fardanews.com/fa/news/87456/%D%8AF%D%81%9D%8A%7D%8B-9
%D%86%9D%85%9D%8A%7D8%9A%D%86%9D%8AF%DA%AF%D%8A%7D-86%9
%D%85%9D%8AC%D%84%9D%8B%-3D%8A%7D%8B%-2D%85%9D%8AD%D%8B%3D%86%9DB8%C-
%D%8A%7DA%98%D%-87%9D%8A%7DB8%C (accessed November 2012 ,12).
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و  ئیتالعــات  وەزارەتــی  كــە  جۆراوجــۆرەكان  وەزیــرە  رابــردووی  تاوتوێكردنــی 
بــە شــێوەی خوارەوەیــە: كــردووە،  رێبــەری  ئەمنیەتیــان 

زۆربەیــان دەرچــووی قوتابخانــەی حەقانی لە شــاری قومــن، قوتابخانەیەكی   •
شــیعە كــە لەالیــەن گرووپــی ئۆســووڵگەراوە ـ رووحانییەكانــی باڵــی راســت ـ 

كۆنتــرۆڵ دەكرێــت.
هەموویــان دەرچــووی بەشــی مافــن كــە لــە قوتابخانــەی ئایینــی یــان لــە   •

كــردووە. تەواویــان  زانســتگە 
ــەر، ســەرۆكی  ــە، دۆزگ ــۆ نموون ــە پۆســتەكانی جۆراوجــۆر )ب ــان ل زۆربەی  •
دادگای شۆڕشــی ئیســالمی، دۆزگــەری گشــتی( لــە دەزگای قەزایــی حكوومــەت 

كــردووە. خزمەتیــان 
هەموویان خاوەنی ئایدۆلۆژی ئایینی و روانگەی سیاسی كۆنەپارێزانەن.  •

هەموویــان رووحانــی )كەســانێك كــە دەبێــت خاوەنــی دەرجــەی اجتهــاد   •
بــوون.)41(  ئایینیــدا(  قوتابخانــەی  لــە  بــن 

موســڵحی، وەزیــری هەنووكەیــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت، لــە دەرفــەت و كات و 
ســاتی جیــاوازدا باســی كــردووە كــە كۆكردنــەوەی زۆربــەی زانیارییەكانــی وەزارەتــی 
ئیتالعــات ئــەو زانیارییانەیــە كــە لــە خەڵكــەوە پێیــان دەگات. وەزارەت ژمــارە 
تلفۆنێكــی 3 رەقەمــی )113( بــۆ ئــەو ئێرانیانــە دانــاوە كــە چاالكــی و حاڵەتــە جــێ 

ــەوە. )42( ــۆرت بكەن ــەكان راپ گومان

41) Milani and Ashkevari Speak About the Haghani School,” YouTube, November 2011 ,14, http://www.
youtube.
com/watch?v=oabDKk49BzI (accessed April 2012 ,11); on ijtihad, see footnote 39.

 Yesterday, Today, Tomorrow—Heydar Moslehi, the Minister of Intelligence,” YouTube, February“ ـ (42
2011  ,24,
http://www.youtube.com/watch?v=Y9wT3ljkhf8 (accessed April 2012 ,11); “Introduction to the Ministry of
Intelligence Public Relations” ــات ــی وزارت اطالع ــط عموم ــا رواب ــنایی ب  Jame Jam Online [Tehran], February ,11 ,آش
2009,
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100898806386 (accessed April 2012 ,11).
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شــكڵی شــمارە4: وەزیرەكانــی وەزارەتــی ئیتالعاتــی و ئەمنیــەت لــە ســاڵی 1981وە 
تــا هەنووكــە

Compiled from multiple sources used in the preparation of this report    :سەرچاوە

هەندێــك یاریــدەدەر ژوورە جۆراوجۆرەكانــی وەزارەتیــان لــە كاتــی دامەزراندنییــەوە 
رێكخــراوەدا  لــەم  كەمیــان  ژمارەیەكــی  تەنیــا  بــەاڵم  كــردووە،  بەڕێوەبــەری 
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كەســایەتییەكی ناســراو و دیــار بــووون. یــەك لەوانــە ســەعید حەجاریــان، یەكێــك 
لــە دامەزرێنەرنــی وەزارەتــی ئیتالعــات بــووە. روانگەیــەك  هەیــە كــە دەڵێــت ئــەو 
ــووە.  ــە دوای شۆڕشــەوە ب مێشــكی كەتــواری سیســتمی ئیتالعاتــی ئێرانییــەكان ل
نابــراو بــوو بــە جێگــری یەكەمیــن وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیــەت )رەی شــەهری( 
دوای ئــەوەی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە ســاڵی 1984 وەكــوو دەزگایەكــی ئیتالعاتــی 
لــە كۆمــاری ئیســالمیدا داڕێــژرا و رێــك خــرا. كاتێــك فەالحیــان، دووەمیــن وەزیــری 
ئیالعــات ـ كەســایەتییەكی ئۆســوولگەرا ـ هاتــە ســەركار، حەجاریــان وەزارەتخانــەی 
بەجێهێشــت. چونكــە بــڕوای وا بــوو كــە وەزیــری نــوێ بەناوبانگییەكــی جەنجاڵــی 
ــران  ــە ئێ ــەوت ك ــان دەرك ــە بۆی ــی دیك ــە چەپەكان ــان و ئینقالبی ــە. حەجاری هەی
ــت  ــالمی ناتوانێ ــاری ئیس ــا كۆم ــە، ئەگێن ــی هەی ــەوەی سیاس ــە كران ــتی ب پێویس
بمێنێتــەوە. هــەر بۆیــەش ئــەو بــوو بــە رێبــەری ستراتژیســیتی بزووتنــەوەی رێفــۆرم 

لــە ئێرانــدا. 
دوای هەڵبژاردنــی خاتەمــی بــۆ ســەركۆماری لــە ســاڵی 
1997دا، خاتەمــی حەجاریانــی وەكــوو راوێــژكاری خــۆی 
باڵــی  لەالیــەن  لــە ســاڵی 2000دا حەجاریــان  هەڵبــژارد. 

)43( كــرا.  تیــرۆر  ئۆســووڵگەراوە 
ســەعید ئیمامــی )یــان ســەعید ئیســالمی( بەرپرســی ژووری 
ــی  ــن  جێگرەكان ــە خوڵقێنتری ــە كێش ــك ل ــەت و یەكێ ئەمنی
بەرپرســی  ئــەو   چونكــە  بــوو،  ئیتالعــات  وەزارەتــی 
ئۆپراســیۆنی بەناوبانــگ بــە "قەتڵــە زنجیرەییــەكان" بــوو كــە 
بــەو هۆیــەوە رووناكبیرانــی ئێرانــی لــە دەیــەی 1990دا تیــرۆر 

ــران. ك

 ,Muhammad Sahimi, “Reformist Strategist: Saeed Hajjarian,” Tehran Bureau, PBS, July 2009 ,8 ـ (43
http://www.pbs.
org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/07/2009/reformist-strategist-saeed-hajjarian.html (accessed 17 May, 
2012).

سەعید حەجارییان
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پێشــینەی خوێندنــی ئــەو لــە ئەمریــكا لــە ســاڵی 1977 و 
ــان  ــدی و گرێدراویی ــەوان پەیوەن ــی )ئ ــینەی بنەماڵەی پێش
ــت  ــیارێكی زۆری دروس ــوو( پرس ــا هەب ــی ش ــەڵ رێژیم لەگ
كردبــوو لەبــارەی دەروەســتی و شــیاوی ئــەو بــۆ وەرگرتنــی 
وەزارەتــی  كاتــی  لــە  ئیتالعاتــەوە.  وەزارەتــی  لەالیــەن 
ــە ژووری  ــی پۆســتێكی ســەرەكیی ل رەی شــەهریدا، ئیمام
بــووە  فەالحیــان  ئــەوەی  دوای  هەبــوو.  واڵت  دەرەوەی 
وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیــەت، ئيمامــی بــوو بــە بەرپرســی 
وەزارەتــی  ژووری  ســەرەكیترین  كــە  ئەمنیــەت  ژووری 
ئیتالعــات بــە ئەژمــار دێــت. دوای زنجیــرە كوشــتن و قەتڵــی رووناكبیرانــی ئێرانــی 
ــی  ــی ئیمام ــەوەی دا، رۆڵ ــی لێكۆڵین ــی ئەنجامدان ــی فەرمان ــە ســەركۆمار خاتەم ك
لــەو كوشــتنانەدا روون و ئاشــكرا بــوو و ناوبــراو دەســگیر كــرا. دوایــی وەزارەتــی 

ــدا خــۆی كوشــتووە. )44( ــە زیندان ــی ل ــە ئیمام ــد ك ــات رایگەیان ئیتالع
ببێتــە  كــە  ئــەوەی  پێــش  محمەمــەدی،  مســتەفاپوور 
بەرپرســی ژووری دژە زانیــاری لــە ســاڵی 1987دا دۆزگەری 
گشــتیی دادگای شۆڕشــی ئیســالمی ـ دادگایەكــی تایبــەت 
لــە ئێــران كــە تایبەتــی ئــەو كەســانەیە گومانیــان لەســەرە 
لەمــەڕ دروســتكردنی هەڕەشــە بــۆ شــۆڕش و ئیســالم ـ لــە 
پارێزگاكانی خووزســتان و خوراســان بوو. لە ســاڵی 1991دا 
ناوبــراو بــووە جێگــری ســەرۆكی وەزارەتــی ئیتالعــات. لــە 
ســاڵی 98ـ1997دا ئــەو بەرپرســی ژووری دەرەوەی واڵتــی 
وەزارەتــی ئیتالعــات بــوو. لــە ســاڵی 2005و دوای ئــەوەی 
ئەحمــەدی نــژاد بــۆ یەكەمیــن جــار بــوو بــە ســەركۆمار، ئــەو 
پاڵێــوراوی ســەرەكی بــۆ پۆســتی وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت بــوو، ئەگەرچــی 

لــە كۆتاییــدا ئــەو بــوو بــە وەزیــری نێوخــۆی واڵت. 

44) Ebrahimi, “Who is Saeed Emami?”

سەعید ئیمامی 

مستەفا پوور محمەمەدی
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ناوبــراو لەژێــر گوشــاری ئەحمــەدی نــژاددا لــە ســاڵی 2008 لەبــەر ئــەوەی دژایەتیــی 
جیــددی ســەركۆماری دەكــرد، دەســتی لــەكار كشــایەوە.)45( 

ــە  ــات بێجگەل ــی ئیتالع ــااڵی وەزارەت ــانی ب ــینی بەرپرس ــدا، ناس ــوو كاتێك ــە هەم ل
خــودی وەزیــر زۆر دژوار بــووە، بــەاڵم لــە كابینــەی هەنووكەیــدا، پیاوێــك بەنــاوی 
قائمــی كــە وێدەچێــت جێگــری وەزیــر بێــت و كەســێكی دیكــە بەنــاوی ئاهەنگــەران 

كــە وادیــارە ژووری تەكنۆلۆژیــا بەڕێــوە ببــات، دەركەوتــن. )46(

9 ـ قەرارگەكان
وادیــارە كــە قەرارگــەی ســەرەكیی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە باكــووری شــاری تــاران 

بێــت. )بڕوانــە بــۆ نەخشــە و وێنــەكان لــە پەیوەســتەكەدا(. 

10 ـ سەركردایەتی و كۆنترۆڵ
وازرەتــی ئیتالعــات خاوەنــی بووجەیەكــی نهێنییــە و لــە بەرانبــەر هیــچ رێكخراوێــدا 
واڵمــدەر نییــە، ئــەم رێكخراوانــە كابینــەی حكوومــەت و مەجیلیســی شــوورای 
ــە ســەرووی  ــەش ل ــراوە هەنووك ــەم رێكخ ــت. ئ ــان( لەخــۆ دەگرێ ئیســالمی )پاڕلم

45) Mostafa Poormohammadi’s Biography(زندگینامــه مصطفــی پور محمــدی), Hamshahri Online [Tehran], 
February 25,
2008, http://hamshahrionline.ir/news45214-.aspx (accessed May 2012 ,17); “Mostafa Poormohammadi: I Had 
No
Role in the Chain Murders

 The Deputy of the Minister of Intelligence: Enemies’ Aggression Is a Sign of Achievement by the ـ (46
Islamic
Republic”( معاون وزارت اطالعات: شبکه اینرتنت جاسوس است) , Islamic Republic News Agency [Tehran],
September 2011 ,5, http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30550101 (accessed May 2012 ,17). The Islamic Republic
News Agency (IRNA) is the official news agency in Iran that speaks for the government. “The Ministry of
Intelligence Deputy: The Internet Network Is a Spy” (ــد شناســایی ــه ای جدی ــروس رایان ــات: دو وی ــاون وزارت اطالع  مع
ــم Aftab News ,(کردی
[Tehran], April 2012 ,5, http://www.aftabnews.ir/vdcbg0b88rhba5p.uiur.html (accessed May 2012 ,17); “The
.
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ــە  ــاڵ خامنەیی"ی ــە "ئایەتۆڵ ــدا ك ــەری رێژیم ــەر رێب ــە بەرانب ــا ل ــاوەیە و تەنی یاس
وەاڵمــدەرە. )47(

بەپێــی ئــەوەی كــە لــە ســەرەوە بــاس كــرا، رێبــەری كۆمــاری ئیســالمی سیاســەتە 
ئەمنیەتییــە نەتەوەییــەكان لــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا دیــاری دەكات )بڕوانــە 
رێكخــراو(. ســەركۆمار دەبێــت تەئیددییــەی وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیەتــی لەالیەن 
رێبــەرەوە هەبێــت، چونكــە رێبــەر راوێــژ لــە وەزیــری ئیتالعــات وەردەگرێــت و بــە 
شــێوەی راســتەوخۆ لەگــەڵ وەزیــری ئیتالعــات بــۆ كردەیــی كردنــی سیاســەتەكانی 

كار دەكات. )48(
لــەم پەیوەندییــەدا وێدەچێــت كــە وەلــی فەقیهـــ سیاســەتە گشــتییەكانی خۆی باس 
دەكات و دەینێرێتــە شــوورای بــااڵی ئاسایشــی واڵت، وەزارەتــی ئیتالعاتیــش وەكوو 
ئەندامێكــی ئــەم شــوورایە، ئــەم سیاســەتانە بــە پێــی چاالكییــە ئیتالعاتییەكانــی 
خــۆی جێبەجــێ دەكات. هەروەهــا وا دەردەكەوێــت كــە رێبــەر رەنگــە بــە شــێوەی 
ــی  ــەڕ مەئمووریەت ــەت لەم ــات و ئەمنی ــری ئیتالع ــۆ وەزی ــك ب ــتەوخۆ فەرمانێ راس

تایبەتــی تــر و نهێنــی تــر دەربــكات.

11 ـ ئەندازەی ئەندامان
بەهــۆی زیاتــر لــە 30 هــەزار ئەفســەر و پێرســنۆڵی پشــتیوانی و  ژمارەیەكــی زۆر 
پســپۆڕ، وەزارەتــی ئیتالعــات وەكــوو یەكێــك لــە گەورەتریــن و چاالكتریــن ئاژانســە 

ئیتالعاتییــەكان لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە ئەژمــار دێــت. )49(

12 ـ ئەندامبوون و ئەندامگیری
ــەر  ــە ه ــردووە ك ــاری ئیســالمی قەدەغــەی ك ــی كۆم ــاددەی 12 یاســای بنەڕەتی م

ــارت و گرووپێكــی سیاســی  ــەر پ ــی ه ــات ئەندام ــی ئیتالع ئەندامێكــی وەزارەت

47) Zucker, “Disinformation Campaign in Overdrive: Iran’s VEVAK in High-Gear”; “Iran’s Ministry 
of Intelligence
and Security.”

48) Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country.”
49) Cyrus Maximus, The Ministry of Intelligence and Security,” Iran Channel, September 2010 ,16,
http://iranchannel.org/archives/357 (accessed April 2012 ,11).
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ــە  ــە بەشــێك ل ــن ببن ــەوەی بتوان ــش ئ ــات پێ ــدارەی ئیتالع ــی ئی ــت. مەئمووران بێ
پرۆســەی مەئمووریــەت، یــان ئۆپراســیۆنەكانی وەزارەتــی ئیتالعــات، دەبــێ بەنێــو 
ــتی  ــروڕای گش ــۆ بی ــەر ب ــە ئەگ ــەڕن، ك ــەدا تێپ ــێ وێن ــەیەكی زۆر دژوار و ب پرۆس
ئاشــكرا بێــت، دەتوانێــت گەورەتریــن بەرپرســانی حكوومەتیــش لەخــۆ بگرێــت. )50(
دوو رێــگا بــۆ ئەندامبــوون، یــان كارمەندبــوون لەنێــو وەزارەتــی ئیتالعاتــدا هەیــە. 
یەكێــك لــە رێــگاكان، بەشــداری لــە تاقیكردنــەوەی داخــڵ بــوون بــۆ ئــەو بەشــانەی 
ــە  ــر ل ــەدی باق ــام محەمم ــە زانســتگەی ئیم ــەوە ل ــی ئیتالعات ــەن وەزارەت ــە لەالی ك
تــاران دیــاری كــراوە. ئــەم زانســتگەیە گرێــدراو و هــاوكاری وەزارەتــی ئیتالعاتــە. 
ــی  ــەند دەكات، دوای ــاران پەس ــی خوازی ــێ قات ــە س ــر ل ــات زیات ــی ئیتالع وەزارەت
ــەوەی جەســتەیی، هــۆش  ــۆ دانــی ســێ تاقیكردن ــان ئامــادە دەكــەن ب ــەوان خۆی ئ
و كەســایەتی، هەروەهــا چاوپێكەوتــن و وتووێــژ و تاوتــوێ كردنــی پێشــینەی 
تاكــەكان. تاقیكردنــەوەی جەســتەیی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە تاقیكردنــەوەی 
جەســتەیی رێكخراوەكانــی دیكــە لــە ئەرتــەش، یــان هێــزە تایبەتــەكان زۆر دژوارتــر 

نییــە. 
ــەوەی  ــەاڵم تاقیكردن ــن، ب ــۆرم ب ــەر ف ــان تەندروســت و لەس ــە ئەندام ــتە ك پێویس

ــتەیی. ــەوەی جەس ــە تاقیكردن ــرن ل ــۆش زۆر گرنگت ــایەتی و ه كەس
ــاوای  ــە رۆژئ ــەدان، شــارێك ل ــە هەم ــە ئۆفیســی ئیتالعــات ل ــە ل ــەم تاقیكردنەوان ئ
ئێــران ئەنجــام دەدرێــت. چاوپێكەوتــن و وتوێــژەكان لــە یەكینەكانــی هەڵبــژاردن و 

ــوە دەچێــت. )51( ــزگاكان بەڕێ ــی پارێ ــە ئاژانســەكانی ئیتالعات ــن ل وەرگرت

50) Zucker, “Disinformation Campaign in Overdrive: Iran’s VEVAK in High-Gear”; “Intelligence and 
Law.”
 چگونگی) ”How to Be Hired at the Islamic Republic of Iran’s Ministry of Intelligence and Security“ ـ (51
(اســتخدام در وزارت اطالعــات
Efshagari [Iranian blog], June 2010 ,9,
http://efshagary.wordpress.com/09/06/2010/%DA%86%DA%AF%D%88%9D%86%9DA%AF%D8%9A-
%D%8A%7D%8B%3D%8AA%D%8AE%D%8AF%D%8A%7D%-85%9D%8AF%D%8B-1
%D%88%9D%8B%2D%8A%7D%8B%1D%8AA-
%D%8A%7D%8B%7D%84%9D%8A%7D%8B%9D%8A%7D%8AA-
%D%8AC%D%85%9D%87%9D%88%9D%8B1/ (accessed April 2012 ,10).
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قوتابخانــەی ئیتالعاتــی زانســتگەی ئیمــام محەممــەد باقــر لــە ســاڵی 2012دا 
خوێندكارێكــی زۆری بــۆ درێــژەدان لــە ئاســتی كارناســیدا لــە بەشــەكانی خــوارەوە 

ــرت:)52(  وەرگ
رادەی رەگەزبەریانناوی بەش

وەرگرتن
100پیاوموتاالتی ئەمنیەتیزانستە سیاسییەكان

100پیاوموتاالتی ئەمنیەتیزانستە كۆمەاڵیەتییەكان
كارگێڕی ئیتالعاتی و كارگێڕی

پەیوەندییەكان
100پیاو

ــە  ــە ل ــەو بەشــانەی ك ــۆ ئاســتی ماســتەر ل ــەو كەســانێكی دیكەشــی ب ــا ئ هەروەه
ــرت: )53( ــت وەرگ ــوارەوە دێ خشــتەی خ

رادەی رەگەزبەریانناوی بەش
وەرگرتن

زانستە 
مرۆییەكان

زانستە 
سیاسییەكان

موتاالتی 
ئەمنیەتی

38پیاو

تەكنۆلۆژیا و 
ئەندازیاری

ئەندازیاری 
ئێلكترۆنیك ـ 

موخابرات

داتای 
ئێلكترۆنیك

19پیاو

زانستی زانست
یاسایی

كیمیا و 
بیۆزانیاری

پیاو

 
52) “Introduction to the School of Intelligence Is Online” (ــرار ــر روی ســایت ق  معرفــی دانشــگاه اطالعــات ب
Bargh Arshad ,(گرفــت
(Iranian blog) [Tehran], July 2012 ,16http://bargharshad.blogfa.com/post/100 (accessed September 2012 ,13).

53) (Iranian blog)[Tehran], July 2012 ,16 http://bargharshad.blogfa.com/post/100(accessed September 
2012 ,13).“Introduction to the School of Intelligence Is Online” (معرفــی دانشــگاه اطالعــات بــر روی ســایت قــرار 
ــت گرف
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ــی  ــاوازەكان و بەپێ ــوارە جی ــە ب ــدن ل ــۆ خوێن ــات ب ــی ئیتالع ــاڵە وەزارەت ــەر س ه
ــت. )54( ــك رادەگەیەنێ ــە شــێوەی ئاشــكرا دەرفەتگەلێ ــان ب پێداویســتییەكانی خۆی
ــاندن  ــات، ناس ــی ئیتالع ــاو وەزارەت ــە ن ــوون و چوون ــۆ ئەندامب ــە ب ــی دیك رێگایەك
ــە.  ــی ئیتالعاتەوەی ــی وەزارەت ــە كارمەندان ــك ل ــەن یەكێ ــردن لەالی ــتگیری ك و پش
كارمەندانــی وەزارەتــی ئیتالعــات بەگشــتی خزمانــی خۆیــان لەگــەڵ ئــەو كەســانەی 
وەرگرتــن  یەكەكانــی  دەناســێنن.  هەیــە  لەگەڵیــان  نزیكیــان  پەیوەندیــی  كــە 
خوازیــارەكان دەنێــرن بــۆ ســەنتەرەكانی تەندروســتی لــە پارێزگاكانــی خۆیــان. دوای 
تەئیــد كردنــی تەندروســتی، كاندیــدەكان دەچــن بــۆ هەمــەدان بــۆ تاقیكردنەوەكانــی 
هــۆش و كەســایەتی. ئەگــەر كاندیــدەكان ئــەو قۆناغانەیــان تێپەڕانــد، ئەفســەرەكانی 
ئیــدارەی ئیتالعــات وتوێــژ و چاوپێكەوتــن لەبــارەی كولتــوور، ئابــووری، سیاســەت 
و مەســایلی كۆمەاڵیەتــی ئێرانــەوە لەگەڵیــان دەكــەن. وتوێــژەكان و پێڕاگەیشــتن و 
لێكۆڵینــەوە لەبــارەی پێشــینەوە دەتوانێــت لــە 9 مانــگ، یــا زیاتــر لــە دوو ســاڵ 
ــە  ــران و چوون ــەوەی وەرگی ــەركەوتووەكان دوای ئ ــارە س ــێت. خوازی ــژە بكێش درێ
ــن. دوای  ــی دەدرێ ــی ئیتالعات ــر، ئامووزش ــەدی باق ــام محەمم ــتگەی ئیم ــو زانس نێ
دیاریكــردن و هەڵســەنگاندنی لێهاتووییەكانیــان، خوازیــارەكان دیــاری دەكرێــن بــۆ 
ــزگای شــوێنی نیشــتەجێ بوونیــان  ــە پارێ ــدار ل ــە ئۆفیســەكانی پەیوەندی یەكێــك ل
و بــۆ ئــەوێ دەنێردرێــن. رادەی مووچــە و یارمەتیــی پەیوەنــدی بــەو شــوێن و 
ئۆفیســەوەیە كــە خوازیارەكــە بــۆی دیاریكــراوە. كارمەندانێــك كــە لــە ژووری 
ــاری و دژە  ــەكانی دژە زانی ــە بەش ــن ل ــە چاالك ــەی ك ــەو مەئمووران ــەت و ئ ئەمنی

ــن مووچــە وەربگــرن. ــت كــە بەرزتری ــەوە دەكرێ ــەی ئ ــرۆردا، گریمان تی
كارمەندانــی وەزارەتــی ئیتالعــات كاتێــك كــە دەبنــە ئەندامــی ئــەم رێكخــراوە، 

ناوێكــی خــوازراو وەردەگــرن. )55(

54) (Iranian blog)[Tehran], July 2012 ,16 http://bargharshad.blogfa.com/post/100(accessed September 
2012 ,13).“Introduction to the School of Intelligence Is Online” (معرفــی دانشــگاه اطالعــات بــر روی ســایت قــرار گرفــت
55)     How to Be Hired at the Islamic Republic of Iran’s Ministry of Intelligence and Security”; “Five Major 
Duties of
VAVAK Inside and Outside of the Country.”
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مەرج و رێساكان بۆ ئەو خوازیارانە بریتییە لە:
باوەڕمەندی بە ئیسالم  •

هاوواڵتــی ئێرانــی بێــت و لــە تەندروســتی جەســتەیی بەپێــی تاقیكردنــەوە   •
لــە الیــەن پزیشــكانی وەزارەتــی ئیتالعاتــەوە بەهرەمەنــد بێــت.

هیــچ دەروەســتییەكی بــە نیســبەت رێكخــراوە حكوومەتییەكانــی دیكــەوە   •
نەبێــت.

نێوەنجــی كۆتایــی دەبیرســتانی بــۆ بەشــی زانســت و ماتماتیــك النیكــەم   •
12 )لــە 20( و بــۆ بەشــەكانی دیكــە 14 )لــە 20( بێــت و 

ئەوپــەڕی تەمــەن بــۆ خوازیارنــی قوناغــی كارناســی 22 ســاڵ و بــۆ   •
)56( بێــت.  ســاڵ   27 دەرچــوان 

ــە  ــت. ل ــش وەردەگرێ ــە دەرەوەی واڵتی ــد ل ــا كارمەن ــات هەروەه ــی ئیتالع وەزارەت
ســاڵەكانی 93 ـ 1990، وەزارەتــی ئیتالعــات ئەندامانــی پێشــووی رێكخــراوی 
موجاهدیــن خەڵقــی ئێرانــی لــە ئۆرووپــا وەرگــرت و ئەوانــی بــەكار هێنــا بــۆ 
وەڕێخســتنی كەمپەینێكــی باڵوكردنــەوەی زانیاریــی ناڕاســت دژی موجاهدینــی 
خەڵــق. موجاهدینــی خەڵــق گرووپێكــی دژی كۆمــاری ئیســالمی ئێرانــە كــە 
خاوەنــی ئایدۆلۆژییەكــی تێكــەاڵو لــە فەلســەفەی ئیســالم و ماركســیزمە. ئــەم 
رێكخــراوە لــە ســاڵی 1960دا دروســت بــوو و گەورەتریــن رۆڵــی لــە شۆڕشــی 
ئێرانــدا هەبــوو. ئەگەرچــی دوای شــۆڕش و لــە بــەر جیاوازیــی ئایدۆلۆژیكــی لەگــەڵ 
حكوومــەت، كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران موجاهدینــی خەڵقــی وەكــوو هەڕەشــەیەك 
ــێن و  ــەدام حوس ــاڵی 1980دا س ــی س ــە كۆتاییەكان ــاند. ل ــۆڕش ناس ــەر ش ــۆ س ب
رێژیمــی بەعســی عێــراق بوونــە گەورەتریــن پشــتیوانی ئــەم گرووپــە. موجاهدینــی 
ــە  ــەكان ل ــی ئێرانیی ــەدژی بەرژەوەندی ــۆری تیرۆریســتی ل ــق هێرشــی جۆراوج خەڵ
ناوخــۆ و دەرەوەی ئێــران ئەنجــام داوە. لــە روانگــەی حكوومەتــی ئێــران و دەزگا 
ئیتالعاتیەكانــی ئــەم واڵتــەوە، موجاهدینــی خەڵــق جیددیتریــن رێكخــراوی دژبــەری 

ــە. ــی ئێران ــۆڕش و رێژیم ش

56) Introduction to the School of Intelligence Is Online (ــرار ــایت ق ــر روی س ــات ب ــگاه اطالع ــی دانش  معرف
(گرفــت
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ــراق. دوای  ــە عێ ــرەفە ل ــی ئەش ــە كەمپ ــق ل ــی خەڵ ــەرەكیی موجاهدین ــەی س بنك
رووخانــی رێژیمــی بەعــس لــە ســاڵی 2003 لــە عێراقــدا، ئــەم گرووپــە بەهێزتریــن 
پشــتیوانی خــۆی لەدەســت دا. دوای كۆتایــی هاتنــی شــەڕی كەنــداو دژی عێــراق 
لــە ســاڵی 1991، وەزارەتــی ئیتالعــات شــەڕێكی دەروونــی دژی موجاهدینــی 
خەڵــق، وەكــوو یەكێــك لــە ئامانجــە ســەرەكییەكانی خــۆی دەســت پێكــرد، بــەاڵم 
ســەرەڕای ئــەوەش موجاهدینــی خەڵــق وەكــوو رێكخراوێكــی زینــدوو مایــەوە. جیــا 
ــایەتییەكانی  ــات كەس ــی ئیتالع ــی وەزارەت ــك، مرۆڤكوژەكان ــی خەڵ ــە موجاهدین ل
ئۆپۆزیســیۆنی رێژیمیــان لــە شــارە جۆراوجۆرەكانــی دەرەوەی واڵت وەكــوو بەغــدا، 
بێرڵیــن، دۆبــەی، ژێنــڤ، ئەســتانبووڵ، كراچــی، ئۆســلۆ، رۆم و ســتكهۆڵم كــردە 

ــج. )57( ئامان

ــەرە  ــێنگلیتۆن و هاوس ــێ س ــی، ئان ــێكی بریتانیای ــی كەس ــن و وەرگرتن بەركارگرت
ئێرانییەكــەی، مەســعوود خودابەنــدە، هێنانــی نموونەیەكــە بــۆ نیشــاندانی ئــەوەی 

.Masters of Disinformation,” Iran Terror Database, November 2 ,2005 ,22, http://www.iranterror“ ـ (57
com/
index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=113 (accessed April 2012 ,11); “Mujahedeen-e Khalq (MEK),”
Federation of American Scientists, Intelligence Resource Program, July 2004 ,13, http://www.fas.org/irp/world/
para/
mek.htm (accessed May 2012 ,18).

ئانێ سێنگلیتۆن و مەسعوود خودابەندە
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كــە چلــۆن وەزارەتــی ئیتالعــات غەیــرە ئێرانییــەكان ناچار بــە هــاوكاری دەكات. ئەو 
لەگــەڵ موجاهدینــی خەڵــق لــە كۆتاییەكانــی ســاڵی 1980دا كاری دەكرد. مەســعوود 
خودابەنــدە و براكــەی ئیبراهیــم هــەر دوو ئەندامــی رێكخــراوی موجاهدینــی خەڵــق 
بــوون لــەو كاتــەدا. لــە ســاڵی 1996دا خودابەنــدە بڕیــاری دا كــە ئــەم رێكخــراوە 
بەجــێ بهێڵێــت و دواتــر لەگــەڵ ســێنگلتیۆن ژیانــی هاوبەشــی پێكهێنــا. هــەر زوو 
دوای زەمــاوەن، وەزارەتــی ئیتالعــات گوشــاری خســتە ســەریان بــۆ هاوكاریكــردن لە 
رێگــەی هەڕەشــەی دەستبەســەردا گرتنــی ســامان و داراییەكــی گــەورە و بەربــاڵوی 
ــان  ــدە، قەبووڵی ــاران. ســێنگلتیۆن و خودابەن ــە ت ــدە ل ــی خودابەن ــەی دایك بنەماڵ
كــرد كــە بــۆ وەزارەتــی ئیتالعــات كار بكــەن و ســیخۆڕی بكــەن لەنێــو بنەماڵــەی 

موجاهدینــی خەڵقــدا. لــە ســاڵی 2002دا ســێنگلتیۆن لــە تــاران لەگــەڵ نوێنەرانــی 
ــرد.  ــان ك ــوون دیداری ــەو ب ــە پێشــینەی ئ ــد ب ــە عەالقەمەن ــات ك ــی ئیتالع وەزارەت
ــرای  ــی ب ــۆ پاراســتنی ژیان ــەو قەبووڵــی كــرد كــە لەگــەڵ وەزارەتــی ئیتالعــات ب ئ
مێردەكــەی ـ كــە هێشــتا ئەندامــی موجاهدینــی خەڵــق بــوو لــەو كاتــەداـ هــاوكاری 

ــكات.)58(  ب
ســێنگلتیۆن لــە كاتــی مانــەوەی لــە تــاران لەالیــەن وەزارەتــی ئیتالعاتــەوە راهێنــان 
و ئامــووزش درا و دوای گەڕانــەوەی بــۆ بریتانیــا، لــە زســتانی ســاڵی 2002دا 
ناوبــراو  ئــەوەی  دوای  دامەزرانــد.   iran-interlink.org بەنــاو ماڵپەڕێكــی 
كۆمەڵــە ســەفەرێكی بــۆ ئێــران و ســەنگاپوور ـ واڵتێــك كــە وەزارەتــی ئیتالعــات 
لــەوێ پەیوەنــدی لەگــەڵ مەئمــوورە بیانییەكانــی خۆی دەگرێــتـ  موجاهدینی خەڵق 
ــەوە  ــە نیســیبەت موجاهدین ــدە ب ــە دەروەســتیی ســێنگلتیۆن و خودابەن ــی ل گومان
ــم،  ــەڵ ئیبراهی ــداری لەگ ــن دی ــە ســاڵی 2004دا ســێنگلتیۆن دوایی ــدا دەكات. ل پەی
ــران  ــۆ ئێ ــی ب ــتگیر و دوای ــە دەس ــەم واڵت ــە ل ــووریە ك ــە س ــەی، ل ــرای مێردەك ب
بــەڕێ كــراوەو، دەكات. )وێدەچێــت كــە ســووریە هاوكارییەكــی نزیكــی وەزارەتــی 
ئیتالعاتــی ئێــران بــكات(. لــە كۆتاییــدا وەزارەتــی ئیتالعاتــی "ئیبراهیم"یشــی  ناچار 

كــرد كــە هاوكارییــان بــكات. 

58) Zucker, “Disinformation Campaign in Overdrive: Iran’s VEVAK in High-Gear.”
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دوای ئــەوەی ئەحمــەدی نــژاد بــوو بــە ســەركۆمار، وەزارەتــی ئیتالعــات دیســانەوە 
ــراوان  ــەكان وەڕێخســت. بووجــەی ف ــی بیانیی ــۆ وەرگرتن ــی ب ژووری دەرەوەی واڵت
ــا جیهادیســت  ــە نەتەنی ــات دەدات ك ــی ئیتالع ــە وەزارەت ــە ب ــەو ئیزن ــاو ئ و بەرچ
لــە عێــراق و ئەفغانســتان، بەڵكــوو ســیخوڕ و مەئمــوور بــۆ بەڕێوەبردنــی زنجیــرە 

ــەكار بگرێــت. ئۆپراســیۆنی دژە زانیاریــش ب
دەتوانیــن بڵێیــن شــێوازی وەرگرتــن و بەكارهێنانــی بیانییەكانیــش بەگشــتی 
هاوشــێوەی وەرگرتنــی ئێرانییەكانــە. مەئموورەكانــی ئیــدارەی ئیتالعــات ئــەو 
كەســانەی خوازیــاری كاركردنــن، دەناســن و دوایــی ئــەوان دەدوێنــن. ئەگــەر 
ــتەجێ  ــی نیش ــە واڵتان ــران ل ــی ئێ ــوو، باڵوێزخانەكان ــی ب ــەكان ئەرێن ــی تاك وەاڵم
ــرن  ــش ئــەوەی ئــەوان بنێ ــی خوازیــاران پەیوەندییــان پێــوە دەكــەن و پێ بوون
بــۆ ئێــران، چەنــد وتووێژێكــی غەیــرە فەرمــی بــە بیانووگەلێكــی وەكــوو دیــدار و 
ــە  ــە هاوكاریكردن ــان ل ــە حەزی ــەی ك ــەو خوازیاران ــن. ئ ــان پێكدێن ســمینار لەگەڵی
دەنێردرێــن بــۆ بنكەكانــی نزیــك تــاران یــان قــوم بــۆ ئامــووزش و راهێنــان. 
ــی  ــە واڵتان ــۆی ل ــی خ ــە بیانییەكان ــوازە نوێی ــەی فێرخ ــات زۆرب ــی ئیتالع وەزارەت
موســڵمان و بەتایبــەت عێــراق و لوبنــان و دوایــی لــە واڵتانــی دیكــەی شــیعە 
وەردەگرێــت. وەزارەتــی ئیتالعــات بنكــە و ســەنتەری بــۆ وەرگرتنــی مەئموورانــی 
بیانــی لــە واڵتانــی كەنــداوی فــارس، یەمــەن، ســوودان، لوبنــان، فەلەســتین، 
ئورووپــا، باشــوور و رۆژهەاڵتــی ئاســیا و باكــوور و باشــووری ئەمریــكا )بەتایبەتــی 

ســنووری ســێیانەیەك كــە حەشــیمەتێكمی زۆری لوبنانــی لێــی هەیــە(. )59(

13 ـ  ئامووزش و تەڵقین
خوازیارانــی هەڵبژێــردراو لــە تــاران و قوم ئامووزش دەبینــن. قوتابخانەی ئیتالعاتی 
وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت، لــە ســاڵی 1986 و لــە رێگــەی رێبــەری ئێســتای 
ئێــران "ئایەتۆڵــاڵ خامنەیی"یــەوە دامــەزرا، كــە بەرپرســی ئامووزشــی مەئموورانــی 

ــی ئیتالعاتە. وەزارەت

Five Major Duties of VAVAK Inside and Outside of the Country“ ـ (59
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یەكــەی هەڵبژاردنــی وەزارەتــی ئیتالعــات خوازیــارەكان هەڵدەبژێرێــت بــۆ ئامووزش و 
دوایــی وەرگرتــن و دەســتبەكار بوونیــان )بڕوانــە ئەنــدام و ئەندامگیری لەســەرەوە(.

دپارتمانی زانســتی سیاســی تێدەكۆشــێت ئامووزشــی موتاالی ســتراتژیك و موتاالی 
ئەمنیەتــی بداتــە خوێندكارانــی مێــرد و ژن، ئەگەرچــی وەزارەتــی ئیتالعــات هەمیشــە 
خوێندكارانــی ژن قەبــووڵ نــاكات. ئــەو كەســەی كــە بــۆ ئامــووزش هەڵدەبژێردرێــت، 
ــە ئیســالم  ــان و دەروەســتیی ب ــت و ئیم ــەڕی 27 ســاڵی بێ ــت ئەوپ ســەرەتا دەبێ
و چەمكــی والیەتــی فەقیهـــ هەبێــت. تیــۆری شــیعە لەالیــەن حكوومەتــی ئێرانــەوە 
پــەرەی پێــدرا كــە وەلــی فەقیهـــ بــە رێبــەری گشــت موســڵمانانی جیهــان دەزانێــت. 
)لــە كاتــی شۆڕشــەوە، ئایەتۆڵــاڵ خومەینــی و ئایەتۆڵــاڵ خامنەیــی لــە حاڵــی 
حــازردا تەنیــا كەســانێكن كــە ئــەم پۆســت و ناوەیــان هەبــووە(. ئەگەرچــی 
ــەر چــۆن  ــە كریســتیەن، ســوننە و ه ــات ل ــی ئیتالع ــی وەزارەت ــی ئەندامان وەرگرتن
ــەرە  ــەو ئەگ ــە ئ ــەش، نیشــان دەدات ك ــەت جوولەك ــدا تەنان ــان پێ پێشــتر ئاماژەم
هەیــە كــە كەســانێك وەربگیردرێــن كــە هیــچ دەروەســتی و باوەڕێكیــان بــە وەلــی 

ــت. )60( ــش نەبێ فەقیهی

14 ـ شێوازەكانی ئۆپراسیۆن و تاكتیكەكان
14 ـ 1 ئۆپراسیۆنەكان

وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت ئۆپراســیۆنەكانی بــە شــێواز و تاكتیگەلی جۆراوجۆر 
بەڕێــوە دەبــات. مەئموورەكانــی ئــەم وەزارەتــە ئۆپراســیۆنەكانی خۆیــان لەژێــر نــاوی 
ــی  ــە و كۆمپانیاكان ــاوی پیش ــر ن ــان لەژێ ــران، ی ــی ئێ ــە باڵوێزخانەكان ــات ل دیپلۆم
ــی  ــی كەرت ــەت بازرگانی ــان تەنان ــەكان، ی ــە ئێرانیی ــی بانك ــوو Iran Air، لق وەك
ــە  ــەی ك ــەو ئێرانییان ــەی ئ ــە زۆرب ــە ك ــە هەی ــەو گومان ــەن. ئ ــوە دەب ــەت بەڕی تایب
لــە رێكخــراوە پەروەردەییــە بیانییەكانــدا دامــەزراون و لەوانــە زانســتگەكان، رەنگــە 
كار بــۆ وەزارەتــی ئیتالعــات بكــەن، چونكــە ئــەوان دەبێــت بگەڕێنــەوە بــۆ ئێــران 
و زۆجــار ـ رەنگــە بەهــۆی یاســای كۆچكــردن، یــان وەگرتنــی یارمەتیــی ماڵــی بــۆ 

 Q&A About Majoring in Schools with the Prospect of Employment at MOIS,” Afkar-e-Now ـ (60
[Tehran], n.d.,
http://www.afkarenow.com/barname/Etelaat.htm (accessed 12 January, 2012); “Five Major Duties of VAVAK
Inside and Outside of the Country.”
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خوێنــدن لــە رێگــەی حكوومەتــی ئێرانــەوە یــان بــە زۆر هــۆكاری دیكــە ـ هاوكاریــی 
وەزارەتــی ئیتالعــات بكــەن. بــۆ هەنــاردە كردنــی پــارە بــە مەبەســتی بەڕێوەبردنــی 
ــە  ــە ل ــەی ك ــەو بانكان ــەی ئ ــە رێگ ــە ل ــات هەمیش ــی ئیتالع ــیۆن، وەزارەت ئۆپراس
كۆنترۆڵــی حكوومــەت دان و لقەكانیــان لــە واڵتانــی دیكەیە، كەڵــك وەردەگرێت.)61( 
حیزبۆڵــاڵی لوبنــان و هێــزی قــودس رێكخراوگەلێكــن كــە گرێــدراو و پەیوەندییــان 
ــەك، لەســەرەوە(.  ــارەی ی ــە وێنــەی ژم ــە )بڕوان ــی ئیتالعــات هەی لەگــەڵ وەزارەت
ــەتی  ــەرەكییەكانی سیاس ــە س ــە ئامانج ــك ل ــاڵ یەكێ ــە حیزبۆڵ ــردن ل ــتی ك پاڵپش

ــە. دەرەوەی ئێران
پشــتیوانی  ئێــران  ئیســرائیل،  هەڕەشــەكانی  لەگــەڵ  بوونــەوە  بــەرەوڕوو  بــۆ 
لۆجســتیكی و مــاددی بــۆ حیزبۆڵــاڵ ئامــادە دەكات و لــە حیزبۆڵــاڵ وەكــوو نوێنەری 
خــۆی لــە ئۆپراســیۆنە ئیتالعاتییەكانــی كەڵــك وەردەگرێــت. وەهــا پشــتیوانییەك 
دەچێــت.  بەڕێــوە  ئێرانییەكانــدا  دیپلۆماتیكــی  چاودێریــی  لەژێــر  بەگشــتی 
ــاڵی 1990دا دەری  ــە س ــران ل ــی ئێ ــی ئیتالعات ــارەی وەزارەت ــەك لەب لێكۆڵینەوەی
خســت كــە: "گەورەتریــن ئیمكاناتــی هێــزی قــودس لــە ئورووپــا لــە باڵوێزخانــەی 
ئێــران لــە واڵتــی ئاڵمانــە. لــە نهۆمــی ســێیەمی باڵوێزخانــەی ئێــران لــە ئاڵمانیــا 
ــی هێــزی قــودس هــەن كــە هاوئاهەنگــی چاالكییــە تیرۆریســتییەكان  20 كارمەندن
لــە ئورووپــا رێــك دەخــەن... لــەم داوییانــەدا ســەنتەری ئۆپراســیۆنی گــەورە لــە 
ــیۆنی  ــی ئۆپراس ــە بنكەیەك ــودس تێدەكۆشــێت ك ــپای ق ــەزراوە و س ــا دام بۆلگاری

ــت. )62( ــالن دابمەزرێنێ ــە شــاری می ــە ل دیك
ــات،  ــی ئیتالع ــەڵ وەزارەت ــران لەگ ــی ئێ ــە بیانییەكان ــەی ئەفســەر و دیپلۆمات زۆرب
ــی  ــەن. وەزارەت ــە كار دەك ــی دیك ــە ئەمنیەتییەكان ــان ئاژانس ــداران ی ــپای پاس س

ــۆ  ــاری دەرەوەی واڵت ب ــی كاروب ــەڵ وەزارەت ــی لەگ ــە هاوئاهەنگ ــات ب ئیتالع

61) Operations Ministry of Intelligence and Security [MOIS] Vezarat-e Ettela›at va Amniat-e Keshvar 
VEVAK,”
Federation of American Scientists, Intelligence Resource Program, August1997 ,11, http://www.fas.org/irp/
world/
iran/vevak/org.htm (accessed April 2012 ,11).
Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 6.

.Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 6 ـ (62
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ــە  ــە باڵوێزخان ــن ل ــك وەرگرت ــە دەرەوەی واڵت و كەڵ ــیۆن ل ــی ئۆپراس بەڕێوەبردن
ئێرانییــەكان بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری چاالكــی دەكات. مەئموورەكانــی هێــزی 
باڵوێزخانانــە  لــەم  دیپلۆماتیــك  پاســپۆرتی  ئیتالعــات  وەزارەتــی  و  قــودس 
وەردەگــرن. ئەگەرچــی ئــەو روانگــەش هەیــە كــە هێــزی قــودس بــە هاوئاهەنگــی 
ــی دەرەوەی  ــە رێگــەی باڵوێزخانەكان لەگــەڵ وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت و ل
واڵت، ناوەندەكانــی خەیرخــوازی و ســەنتەرە كولتوورییــەكان لــە واڵتانــی مەبەســتدا 

چاالكــی دەكات. )63(
جێگۆڕكێــی باڵوێــزی ئێــران لــە ژووئەنــی ســاڵی 2011 لــە دیمەشــق و كەڵكوەرگرتن 
لــە ئەفســەرانی ئیتالعاتــی وەكــوو دیپلۆمــات، نموونەیەكــی پەیوەندیــدار بــەو 
باســانەی ســەرەوەن. باڵوێــزی نــوێ حەبیــب تاهێریــان، جێگری پێشــووی وەزارەتی 
ــی  ــە ســەرەوەی چاالكی ــەر چوون ــە لەب ــە رەنگ ــەم هەوڵ ــە. ئ ــات و ئەمنیەت ئیتالع
زیاتــر لەنێــو دژبەرانــی رێژیمەكــەی ئەســەد و بڕیاری پشــتیوانیكردن لــە رێژیمەكەی 
ئەســەد لــە قۆناغێكــی دژواردا بێــت. تاهێریــان هەروەهــا پێشــتر باڵوێــزی كۆمــاری 
ــران  ــۆ ئێ ــی ب ــە بەرژوەندی ــوو، شــوێنێكی دیكــە ك ــل ب ــی بێرزی ــە واڵت ئیســالمی ل
هەیــە. پەرەســەندنی چاالكیــی ئیتالعاتــی ئێرانییــەكان لــە ئەمریــكای التیــن و لــە 
ــی  ــە، نیگەرانی ــەم ناوچەی ــووری ل ــی و كولت ــووری، سیاس ــەی ئاب ــیت گەش تەنیش

زۆری بــۆ ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دروســت كــردووە. )64(
وەزارەتــی ئیتالعــات  بــۆ دزەكردنــە نێــو كۆمەڵگــە ئێرانییەكانــی دەرەوەی واڵتــی 
ئێــران، لــە شــێوازگەلی جۆراوجــۆر كەڵــك وەردەگرێــت. بــۆ نموونــە ئەنجومەنێــك 
كــە پێــی دەوترێــت "پشــتیوانی لــە پەناخوازانــی ئێرانــی" لــە پاریــس بــۆ راكێشــانی 
پەنابەرانــی ئێرانــی  بــۆ كاری ســیخوڕی لەنێــو ئێرانییەكانــی دانیشــتووی فەرەنســا 
بــەكار دێــت. وەزارەتــی ئیتالعــات هەروەهــا مەئموورانێكــی هەیــە كــە تاكــەكان لــە 

 ,Iran’s Ministry of Intelligence and Security,” Iran Focus; U.S. Congress, House of Representatives“ ـ (63
Committee
on Homeland Security, Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, “Hezbollah in Latin America:
Implications for U.S. Security,” July 6 ,2011 ,7 (statement of Douglas Farah),
http://homeland.house.gov/sites/homeland.house.gov/files/Testimony20%Farah.pdf (accessed April 2012 ,11).

 معــاون وزیــر اطالعــات ”The Minister of Intelligence Deputy Became Iran’s Ambassador in Syria  ـ (64
,Iran Briefing (Human Rights Violation by Iran’s Revolutionary Guards), June 2011 ,20 ,ســفري ايران در ســوریه شــد
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ــی  ــان زیندان ــی ی ــران و دوای ــۆ ئێ ــەوە ب ــی دەكەن ــن و بەڕێ دەرەوەی واڵت دەڕفێن
ــردن و  ــۆ دزەك ــات ب ــی ئیتالع ــی وەزارەت ــوژن. تاكتیكەكان ــان دەیانك ــن، ی دەكرێ
دروســتكردنی دووبەرەكــێ لەنێــو ئۆپۆزیســیۆنی دەرەوەی واڵت لــە وتارێكــدا كەلــە 
ماڵپەرێكــی گرێــدراو بــە رێژیــم بــاڵو بۆتــەوەو شــرۆڤە كــراوە. ئــەم وتــارە )هێــزە 
ــەن؟(  ــوە دەب ــە دەرەوەی واڵت بەڕێ ــیۆن ل ــۆن ئۆپراس ــران چ ــی ئێ ئیتالعاتییەكان
ــۆ  ــران ب ــی ئێ ــە جۆراوجۆرەكان ــە میكانیزم ــن ل ــی كەڵكوەرگرت ــە چۆنیەتی ــاس ل ب
دزەكــردن لەنێــو ئۆپۆزیســیۆنی دەرەوی واڵت دەكات. وەزارەتــی ئیتالعــات كەڵــك 
ــەڵ  ــاوكاری لەگ ــت ه ــە دەیانهەوێ ــك ك ــی پێشــووی خــۆی و خەڵكانێ ــە ئەندامان ل
وەزارەت بكــەن، وەردەگرێــت. ئــەوان بــە شــێوەی كاتــی زیندانــی دەكرێــن و دوایــی 
دەبنــە چاالكانــی دژی رێژیــم و ناوبانگێــك دەردەكــەن. دوای ماوەیــەك،  هیچكــەس 
یــەك پرســیار لەمــەڕ پێشــینەی چاالكیــی سیاســی ئــەوان لێیــان نــاكات، چونكــە بۆ 
بەناوبانــگ بوونیــان تەنیــا زیندانــی سیاســی بوون بەســە، تا وەكوو كەســایەتییەكی 
ــی  ــە هاوكاری ــی دەرەوەی واڵت رەنگــە ب ــەر و ئۆپۆزیســیۆن بناســرێن. چاالكان دژب
رێكخــراوە نێونەتەوەییــەكان یارمەتیــی زیندانییــەكان بكــەن بــۆ چوونــە دەرەوە لــە 
ئێــران، یــان ئــەوەی كــە وەزارەتــی ئیتالعــات خــۆی بەڕێیــان بــكات بــۆ دەرەوەی 
واڵت و دوایــی بڵێــت كــە ئــەوان دژبەرانێــك بــوون كــە لــە زینــدان هەاڵتــوون. ئــەم 
میكانیزمــەی دەربازكردنــی چاالكانــی سیاســی بــۆ دەرەوەی واڵت جۆرێــك گومانــی 

لەنێــو ئۆپۆزیســیۆن لــە دەرەوی واڵت دروســت كــردووە. )65(

14 ـ 2 كۆنترۆلی میدیا
وەزارەتــی ئیتالعــات لــە بــواری دژە زانیاریشــدا كار دەكات. گەورەتریــن دپارتمــان 

لــە نێــو دپارتمانەكانــی وەزارەتــی ئیتالعاتــدا، دپارتمانــی دژە زانیارییــە )لــە 

65) How Do Iranian Intelligence Forces Operate Outside of the Country?” نیروهــای نفــوذی اطالعاتــی 
.Khabar Online [Tehran], June 2010 ,9, http://www.khabaronline .ایــران در خــارج از کشــور چگونــه عمــل مــی کنــد
ir/news67593-.aspx (accessed
April 2012 ,4); Gholamali Bigdeli, “Condemnation of Two Ministry of Intelligence Agents at a Paris Court” 
Radio Koocheh, June 2011 ,25, http://radiokoocheh.com/
article/113111 (accessed April 2012 ,4). Radio Koocheh is an Iranian Radio station that seems to broadcast 
from
outside of Iran. It has a critical view of Iranian social and political issues. The reliability of this Web site varies



53

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

ــاری  ــە شــەڕی دەروونناســی و دژە زانی ــە ل ــاق"(، ك ــت "نف ــی دەوترێ فارســیدا پێ
ــا  ــە هەروەه ــەم دپارتمان ــت. ئ ــی لێوەردەگیرێ ــم كەڵك ــەدژی ئۆپۆزیســیۆنی رێژی ب
ــە  ــاكان و ب ــی میدی ــۆ ئیدارەكردن ــی ب ــەڕی دەروون ــی ش ــە بەكارهێنان ــە ل بەرپرس
و  ئیمكاناتــی ســەربازی  لەمــەڕ  دیكــە  ئیتالعاتییەكانــی  ئاژانســە  الڕێدابردنــی 
ــە  ــە ل ــەم دپارتمان ــا ئ ــە ئای ــە ك ــار نیی ــە وردی دی ــەاڵم ب ــران، ب ــی ئێ ئیتالعاتی
وەزارەتخانــەدا هەیــە یــان نــا. وەكــوو بابەتێكــی سروشــتی، ئــەم دپارتمانــە رەنگــە 
ــن  ــی و راســت ب ــە ســەدی واقع ــەوە 80 ـ 90 ل ــاڵوی دەكات ــە ب ــەی ك ــەو هەوااڵن ل
و 10 ـ 20 لــە ســەدی دژە زانیــاری بــن. عەلــی یوونســی، وەزیــری پێشــووی 
وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیــەت لــە راپۆرتێكــدا كــە لــە مانگــی ئۆكتۆبــری ســاڵی 
2004دا بــاڵوی كــردەوە و وتــی كــە دپارتمانــی دژە زانیــاری هــەزاران مەئمــووری بــۆ 
بەرەوپێشــبردنی ئەركەكانــی دپارتمــان بــەكار گرتــووە كــە بەشــێك لــەوان بریتیــن 

ــق.  )66( ــی خەڵ ــی پێشــووی موجاهدین ــە ئەندامان ل
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئینتێرنێــت، لــە مــاوەی 10 ســاڵی رابــردوودا وا دەردوكەوێــت 
وەزارەتــی ئیتالعــات و دوو ئۆرگانــی حكوومەتــی دیكــە، وەزارەتــی كولتــوور و 
ئیرشــادی ئیســالمی و دەنــگ و رەنگــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران )IRIB( ئەركــی 
كۆنترۆڵكردنــی دەستڕاگەیشــتنی ئێرانییــەكان بــە ئینتێرنێتیــان لــە ئەســتۆ بــووە. 
ئــەم هەواڵنــە دوای هەڵبژاردنــە بــاس هەڵگرەكــەی ســەركۆماری لــە ســاڵی 2009دا 
زیاتــر بۆتــەوە. حكوومــەت ســتراتژییەكانی ئیتالعاتــی، تەكنیكــی و كولتــووری بــۆ 
كۆنترۆڵــی دەستڕاگەیشــتن بــە ئینتێرنێــت بــەكار هێنــاوە. فەرمانــدەی ژووری دژە 
زانیاریــی وەزارەتــی ئیتالعــات رایگەیانــدووە كــە "مــژاری ئينتێرنێــت هەڕەشــەیەكە 
ــۆ  ــۆیەك ب ــت دوورە ئاس ــە ئينتێرنێ ــران و هەمیش ــان و ئێ ــت جیه ــەر گش ــۆ س ب
ســیخوڕان بــووە.")67(  ئــەم دامەزراوانــە بــۆ بلــۆك كردنــی هەرچەشــنە ماڵپەڕێــك 

66) Zucker, “Disinformation Campaign in Overdrive: Iran’s VEVAK in High-Gear”; “Five Major 
Duties of VAVAK
Inside and Outside of the Country

67) Open Source Center, “Regime Using Increasingly Sophisticated Measures to Control Cyberspace,” 
July 2010  ,28,
https://www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_43_0_203_200_0_0/content/Display/
15438541/IAP20100728573001001.pdf (accessed March 2012 ,22).
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كــە رەنگــە ببێتــە هــۆی دروســتكردنی گرفتێــك و گەرەنتیــی ئــەوەی كــە ماڵپــەڕە 
مەبەســتەكان بــەردەوام كار دەكــەن، چاالكییەكانــی خۆیــان هەماهەنــگ دەكــەن.)68(
ــی  ــی و بیانییەكان ــا دەرەك ــەڵ میدی ــردن لەگ ــوكەوت ك ــا و هەڵس ــی میدی كۆنترۆڵ
ــی  ــن. وەزارەت ــی ئیتالعات ــەی وەزارەت ــایەتییەكانی دیك ــە بەرپرس ــیۆن ل ئۆپۆزیس
ئیتالعــات ئــەو كاناڵــە تەلڤیزیۆنانــەی كــە روانگــەی سیاســی و ئایینییــی دژی 
حكوومەتــی كۆمــاری ئیســالمی بــاڵو دەكەنــەوە، دەكاتە ئامانــج. وەزارەتی ئیتالعات 
هەروەهــا تێدەكۆشــیت هەواڵــە نێوخۆیــی و بیانییــەكان كونتــرۆڵ بــكات و گوشــار 
دەخاتــە ســەر رۆژنامەنووســەكان لــە ئێــران. بــۆ نموونــە، وەزارەتی ئیتالعــات داوای 
كــردووە كــە حكوومــەت حــزووری هەواڵنێرانــی بیانــی لــە مــاوەی هەڵبژاردنەكانــی 
ســەركۆماریی داهاتــووی ئێرانــدا كۆنتــرۆڵ و ســنووردار بــكات. وەزارەتــی ئیتالعــات 
هۆشــداری داوەتــە حكوومــەت كــە نابێــت هەڵەیەكــی هاوشــێوەی هەڵبژاردنــە بــاس 
هەڵگرەكــەی ســەركۆماری پێشــوو، كــە دەنگدانەویەكــی گــەورەی لــە جیهانــدا 

هەبــوو، دووپــات بكاتــەوە.)69( 

15 . تواناییە ئیتالعاتییەكان
چاالكییــە ئیتالعاتییــە جۆراوجۆرەكانــی ئێــران بریتیــن لــە ئیتالعاتــی ئیلكترۆنیكــی، 
ئیتالعاتــی مرۆیــی، دژە زانیــاری و هەروەهــا بوارەكانــی دیكــەی دەزگای ئیتالعاتــی 
كــە بــە ئەگــەری زۆر لەژێــر چاودێریــی وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیەتــدا كار 
ــاوكاری  ــوارەدا ه ــەم ب ــپا ل ــەڵ س ــەوە لەگ ــە نزیك ــات ل ــی ئیتالع ــەن. وەزارەت دەك

دەكات.

68) Open Source Center, “When Did Filtration of Sites and Blogs Begin?” May 2010 ,10, https://www.
opensource.
g o v / p o r t a l / s e r v e r. p t / g a t e w a y / P TA R G S _ 4 3 _1 2 1 1 2 3 _2 0 3 _2 0 0 _0 _0 / c o n t e n t / D i s p l a y /
I A P #2 0 1 0 0 5 1 9 3 3 8 0 2 1 i n d e x = 1 &
searchKey=7449847&rpp=10 (accessed March 2012 ,22); Omeed Agilee, «The Islamic Republic of Iran›s Anti-
Opposition Strategies in Social Media,» June 2011 ,16 (paper submitted in the English for Heritage Language
Speakers (EHLS) Program, Georgetown University, August 2011).

69) Intelligence Organizations Increase Their Control over Foreign Media in Iran” هــای  ســازمان 
.Gooya News, May 2012 ,15, http://news.gooya اطالعاتــی کنــرتل خــودر را بــر رســانه هــای خارجــی افزایــش مــی دهنــد
com/politics/archives/
140573/05/2012.php (accessed May 2012 ,17).
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15 ـ 1 ئیتالعاتی سایبری و ئیلكترۆنیكی
ئێــران وا دەریدەخــات كــە تێدەكۆشــێت پــەرە بــە ئیمكانــات و پێداویســتییە 
ــە  ــۆ نموون ــدات. ب ــە ب ــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و مدیتران ئیتالعاتییەكانــی خــۆی ل
ئێــران وەهــا نیشــان دەدات كــە دەبــێ پــەرە بــە ئیمكاناتــی ئیتالعاتــی ئیلێكترۆنــی 
)SIGIN(ی خــۆی بــدات. بەپــێ راپۆرتــەكان دوو ئێزگــەی )SIGINT( ئێرانــی 
ــە  ــان ل ــەزران، یەكی ــە ســاڵی 2006 دام ــەن ســپای پاســدارانەوە ل ـ ســووری لەالی
ــی  ــە بەرزاییەكان ــان ل ــەوی دیكەی ــووریە و ئ ــووری س ــە باك ــرە ل ــەی ئەلجەزی ناوچ

جــەوالن.
ــەی دیكــەی  ــۆ دروســتكردنی دوو ئێزگ ــان ب ــەكان پالنی ــەكان ئێرانیی ــێ راپۆرت بەپ
ــە  ــە باكــووری ســووریە هەبــوو، كــە چــاوەڕێ دەكــرا  كارەكانــی ل ئێلكترۆنیكــی ل
مانگــی ژانویــەی ســاڵی 2007وە دەســت پــێ بــكات، بــەاڵم هیــچ زانیارییــەك كــە 
نیشــان بــدات لــە حاڵــی حــازردا ئــەوان چاالكــی و ئۆپراســیۆنیان دەســت پێكــردووە 

یــان نــا، لەبەردەســتدا نییــە.
SIGNITدا  ئێزگــە  دوو  ئــەم  دامەزراندنــی  لــە  بەكارهێنــراو  تەكنۆلۆژیــای 
دەریدەخــات كــە ئیمكاناتــی ئێــران هێشــتا زۆر ســنووردارە، كۆكردنــەوەی ئیتالعاتی 
ــتێكی زۆر بــەرزدا، هێشــتا بــۆ ئێرانییــەكان تەنیــا وەكــوو  ســتراتیژیك لــە ئاس
ــی  ــەر دان ــان لەس ــە تەركیزی ــە ئیتالعاتییان ــەم ئێزگ ــت ئ ــە. وا دەردەكەوێ خەونێك

ــە. )70( ــاڵی لوبنان ــە حیزبۆڵ ــاری ب زانی
لــە ژووئەنــی ســاڵی 2010دا، وایرووســی "ســتاكس نێــت" ژێرخانــی پیتاندنــی 
ئۆرانیۆمــی ئێرانــی ســەركەوتوانە كــردە ئامانجــی خۆی. ســەركەوتنی ئەم وایرووســە 
نیشــان دەدات كــە پەرەســەندنی ســایبریی ئێرانییــەكان هێشــتا زۆر الوازە. لــە 
هاوینــی ســاڵی 2011دا ئێــران "فەرماندەیــی ســایبری" بــۆ بەرپەرچدانــەوەی هێرشــە 
ــەوە،  ــایبریی تۆڵەكردن ــی هێرشــی س ــران و بەڕێوەبردن ــۆ ســەر ئێ ــایبرییەكان ب س
دامەزرانــد.)71(  ئێــران هەروەهــا خــاوەن توانایــی كۆكردنــەوەی زانیارییــە لــە رێگــەی 

70) Jones, “Iran Insights - Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 7.
71) Factbox: What Is Stuxnet?” Reuters, September 2010  ,24, http://www.reuters.com/
ar t i c l e /24 /09 /2010 /us s e cur i t y -
cyber-iran-fb-idUSTRE68N3PT20100924 (accessed April 2012 ,4); Jones, “Iran Insights—Iran’s
Intelligence and Security Apparatus,” 7.
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فڕۆكــەی كەشــف و ناســینەوە. بەرهەرحــاڵ ئــەم تواناییــە بــە چەنــد ئۆپراســیۆنی 
بچووكــی ســەربازی كــە تەنیــا لــە چەنــد فڕۆكەیەكــی كەشــف كەڵــك وەردەگیرێــت، 

كــورت دەكرێتــەوە. )72(

15 ـ 2 ئیتالعاتی مرۆیی 
ئێــران لــە بــواری ئیتالعاتــی مرۆییــدا )HUMIT( لــە ڕادەبــەدەر چــاالك بــووە. 
ئێــران خــاوەن تواناییەكــی زۆرە بــۆ كۆكردنــەوەی زانیاری و بە شــێوەی زۆر رێكخراو 
ــە  لەســەر واڵتانــی دراوســێ كار دەكات. هــەروەك پێشــتر باســمان كــرد، ئێــران ل
ــك  ــی كەڵ ــی ئۆپراســیۆنە ئیتالعاتییەكان ــۆ جێبەجێكردن ــەوە ب ــی دیپلۆماتیك كەناڵ
ــان  ــەك و چۆڵی ــەكان چ ــە ئێرانیی ــە دیپلۆمات ــە ك ــەی زۆر هەی ــت. نموون وەردەگرێ
بردۆتــە نێــو واڵتانــی دیكــە كــە لــە نێــو جانتــا دیپلۆماتیكەكانیــان حەشــاریان داوە. 
بــەم حاڵەشــەوە، ئێــران لەبــارەی ئامادەكردنــی نهێنــی هێشــتنەوەی مەئموورەكانی، 
كەمتەرخەمیــی زۆری نوانــدووە. هــەر بۆیــەش لــە حاڵەتگەلــی جیاوازدا، ئەفســەرانی 

ئیتالعاتیــی واڵتانــی دیكــە توانیویانــە مەئمــوورە ئێرانییــەكان بناســنەوە. )73(
ســەرەڕای  ئەوەیكــە ئێــران لــە بــواری ئیتالعاتــی مرۆییــدا بەهێــزە، بــەاڵم ئیمكاناتی 
تەكنیكــی زۆر پێشــكەوتووی نییــە. ئۆپراســیۆنەكانیHUMINT لــە رابردوودا لەو 
واڵتانــەی دراوســێ كــە خاوەنــی سیســتمی ئیتالعاتیــی ئاســت بــەرز و لێهاتــوون، 
الوازبوونــی دەركەوتــووە. بــۆ نموونــە، دوای ئــەوەی هێــزە هاوپەیمانــەكان بــە 
رێبەرایەتیــی ئەمریــكا  لــە ســاڵی 2003دا هێرشــیان كــردە ســەر عێــراق، بــۆ 
ــۆ  ــی ب ــراق، ئەفســەرانی ئیتالعات ــە دۆخــی ناســەقامگیریی عێ ــوون ل ــد ب قازانجمەن
بەڕێوەبردنــی ئۆپراســیۆنی نهێنــی بــۆ ئــەم واڵتــە بــەڕێ كــران و النیكــەم بەشــێك 
لــەوان ئاشــكرا بــوون. ئێــران ژمارەیەكــی زۆر مەئمــووری لــە عێــراق بــە مەبەســتی 
كاریگــەری دانــان لەســەر هەڵبژاردنــی بەرپرســانی بــااڵی حكوومەتــی بــۆ ئامووزشــی 

گرووپــە میلیشــیاییە عێراقییــەكان هەیــە.

72) Jones, “Iran Insights - Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 7.
73) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 12.
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ــی ناوەڕاســتدا  ــی دیكــەی رۆژهەاڵت ــە واڵتان ــی ل ــا تۆڕێكــی ئیتالعات ــران هەروەه ئێ
هەیــە، بەتایبــەت لــەو واڵتانــەی كــە زۆرینــەی حەشــیمەتەكەیان شــیعەن، هەروەهــا 
واڵتانێــك كــە حكوومەتێكــی ســوننەی ناخەڵكییــان هەیــە. بــۆ نموونــە لــە ســاڵی 
2010 و 2011دا دوو تــۆڕی ئیتالعاتیــی ئێرانــی لــە واڵتانــی كوەیــت و بەحریــن 

ــوون.)74(  ئاشــكرا ب
پەرەســەندنی چاالكیــی ئیتالعاتیــی ئێرانییــەكان لــە ئەمریــكای التین و لە تەنیشــیت 
گەشــەی ئابــووری، سیاســی و كولتــووری لــەم ناوچەیــە، بۆتە ســەرچاوەی نیگەرانی 
ــەی  ــە رێگ ــەكان ل ــكا. HUMINT  ئێرانیی ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــۆ ویالیەت ب
هــاوكاری لەگــەڵ هێــزی قــودس و حیزبۆڵــاڵی لوبنــان كــە لــە كۆكردنــەوەی زانیــاری 
لــە حەشــیمەتی شــیعەی نیشــتەجێی واڵتانــی ئەمریــكای التیــن یارمەتــی دەكــەن، 

ســەركەوتوو بــووە.

15 ـ 3 دژە زانیاری
ــی  ــی ئێران ــە ناوكییەكان ــارەی پالن ــاری لەب ــكا زانی ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
لــە ســاڵی 2004دا بەدەســت هێنــاوە. هەروەهــا ئاژانســە ئیتالعاتیبــە رۆژئاواییــەكان 
زانیاربــی هاوشــێوەیان لــە رێگــەی ئەفســەرانی ســپا كــە ئێرانیــان بەجــێ هێشــتووە، 
ــراڵ عەلیــڕەزا ئەســغەری بەدەســت هێنــاوە. ئەگەرچــی كەســانێكی  ــە ژن ــۆ نموون ب
ــەاڵم  ــوون، ب ــگ ب ــان بەجــێ هێشــتووە بەناوبان زۆری هاوشــێوەی ئەســغەری واڵتی
گرنگیــی ئەســغەری لــەوەدا بــوو كــە نابراو رۆڵێكــی زۆر ئەكتیڤی بوو لــە دامەزراندنی 
پەیوەنــدی لەگــەڵ حیزبۆڵــاڵی لوبنانــدا. وێدەچێــت كــە دەبــێ ئەســغەری زانیاریــی 
بــۆ ئیســرائیل ئامــادە كردبێــت و رەنگــە ئــەو زانیارییانــە ســەرچاوەی ئیتالعاتێــك 
بووبێــت كــە ئــەوان لــە ئۆپراســیۆنی "باغســتان" Orchard بــۆ هێرشــی ئاســمانی 
لەســەر بنكــە ناوكییەكانــی ســووریا كەڵكیــان لێوەرگرتــووە. بێجگــە لەمــەش، 
ئاژانســە ئیتالعاتییــە رۆژئاواییــەكان بــە یارمەتیــی كــوردەكان دزەیــان كــردە نێــو 

تــۆڕی ئیتالعاتــی ئێــران. ویالتــە یەكگرتــووەكان كەڵكیــان لــەو زانیارییانــە 

74) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 9 ,8.
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وەرگــرت و بــە شــێوەی ســەركەوتوانە لــە رێگــەی  ئامادەكردنــی ئامــراز، ماشــین و 
بەرنامــەی ســەقەت و خراپــەوە لــە ســاڵەكانی 2000 و 2003دا خەســار و زەربەیەكــی 

كاریگەرییــان لــە پرۆگرامــی پیتاندنــی ئۆرانیۆمــی ئێــران دا. )75(
لــە دوای ئــەم پەرەســەندنە، تــاران هێزێكــی ئیتالعاتیــی نوێــی لەژێــر نــاوی "عقــاب 
ــیۆنەكانی  ــەری زۆر ئۆپراس ــە ئەگ ــد. ب ــاڵی 2005دا دامەزران ــە س ــۆی2( ل 2" )هەڵ
ــە.  ــات دای ــی ئیتالع ــی وەزارەت ــی ژووری دژە زانیاری ــر فەرمان ــزەش لەژێ ــەم هێ ئ
ئــەم هێــزە ژوورێكــی دژە زانیارییــە كــە بــە شــێوەی تایبــەت بــۆ پاراســتنی گشــت 
زانیارییــە پەیوەندیــدارەكان بــە پرۆگرامــی ناوكیــی ئێــران، بنكــە ناوكییــەكان و ئــەو 
بیرمەندانــەی كــە لــەم بنكــە ناوكییــە كار دەكــەن لــە بەرانبــەر ئــەو هەڕەشــانەی 
لەســەریانە چاالكــی دەكات، ئــەو هەڕەشــانە بریتین لە گرووپە دژبــەرە ناوخۆییەكان 
ــەوە  ــۆی 2 دەگەڕێت ــزی هەڵ ــی هێ ــەكان. دامەزراندن ــە بیانیی و ئاژانســە ئیتالعاتیی
بــۆ مەســەلەی ئاشــكرا بوونــی دوو دامــەزراوەی ناوكــی نهێنــی، پارچیــن و لەویــزان 
و دەستبەســەر كردنــی دوو ســێخوڕ كــە زانیارییــان لەبــارەی ئــەو دوو بنكــەوە لــە 

ســاڵی 2005دا كۆكردبــووەوە. 
بــەاڵم لــە روانگەیەكــی بەرباڵوتــرەوە هــۆكاری ســەرەكی بــۆ دامەزراندنــی ئــەم هێــزە 
بەرپەرچدانــەوەی چاالكییــە شــاراوە جۆراوجــۆرەكان بــوو كــە لەالیــەن مەئمــوورە 

ئیتالعاتییــە بیانییەكانــەوە دژی كۆمــاری ئیســالمی بەڕێــوە دەچــوو. )76(
دوای دۆزینــەوەی تــۆڕە ســیخۆڕییە جۆراوجــۆرەكان لــە ناوەڕاســتی مانگــی ئاپریلــی 
ــراڵ "غواڵمــڕەزا موقەرەبــی"  ســاڵی 2007دا،  فەرمانــدەری گشــتیی هەڵــۆی 2، ژن
شــوێنی خــۆی بــە ژنــراڵ "ئەحمــەدی وەحیدی" دا ، كەســێك كە پێشــتر فەرماندەی 
گشــتیی هێــزی قودســی ســپای پاســدران و وزیــری بەرگــری ئێســتای ئێرانــە. لەژێــر 
فەرمانــدەری ناوبــراو و دوو جێگرەكــەی، ژنــراڵ "ئەكبــەری دیانــەت فــەر" و ژنــراڵ 
ــوور  ــی 10،000 مەئم ــە وەرگرتن ــۆی "2 گەشــەی ســەند و ب ــدی"، "هەڵ ــی ناق "عەل
گەورەتــر بــووەوە، بــەاڵم دەبێــت ئامــاژە بــەوەش بكەیــن كــە ســەرەڕای زیادكردنــی 

ژمــارەی ئەندامانــی هەڵــۆی 2، ئــەم هێــزە لــە پێشــگیریكردن لــە بەڕێوەچوونــی 

75) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 10.
76) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 11
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چاالكیــی تیرۆریســتی و كاری گــەورەی تێكدرەانــە، توانــا نەبــووە. بــۆ نموونــە 
ــە مووســادی  ــران كــە گوای ــدی ناوكیــی ئێ ــە ســاڵی 2007 ژمارەیەكــی زۆر بیرمەن ل

ــراون. )77( ــرۆر ك ــووە، تی ــەری ب ــراییل بك ئیس
ســەركەوتووی  ئۆپراســیۆنگەلێكی  ئیتالعــات  وەزارەتــی  ئەمانــە،  ســەرەڕای 
ــی  ــی ئیتالعاتی ــاڵی 2007دا ئاژانس ــە س ــام داوە. ل ــەورەی ئەنج ــەرنج و گ ــێ س ج
ئێرانییــەكان گومانیــان لــە ئەگــەری بەڕێــوە چوونــی ئۆپراســیۆنێكی ســیخۆڕی 
ــەم  ــرد. ئ ــەر ك ــارس دەستبەس ــداوی ف ــە كەن ــان ل ــی بریتانیای ــرد و 15 مەلەوان ك
دەســگیرییە دوای ئــەوە رووی دا كــە پرۆگرامێكــی تــی ڤــی یەكــی بریتانیــا، باســی 
لــە ســەركەوتوو بوونــی  چاالكییەكانــی هێــزی زەریایــی بریتانیــا لــە كۆكردنــەوەی 
ــۆالی  ــی ب ــەرنجی ئێرانییەكان ــەك س ــا رادەی ــەش ت ــرد و ئەم ــران ك ــە ئێ ــاری ل زانی
خــۆی راكێشــا. لــە ســاڵی 2011دا ماڵپــەڕی Los Angeles Times ئامریكــی 
ــەكان تۆڕێكــی ســیخوڕی 30 كەســیان  ــە ئێرانیی ــردەوە ك ــاڵوی ك ــدا ب ــە راپۆرتێك ل
كــە لەالیــەن باڵوێزخانەكانــی ئەمریــكا لــە واڵتانــی ئیماراتــی یەكگرتــووی عەرەبــی، 
توركیــە و مالــزی بەكارهێنــرا بــوون، لەنــاو بــردووە. )78( ئیتالعاتــی ئێــران هەروەهــا 
دزەی كــردە نێــو گرووپــە دژبەرەكانــی دەرەوەی واڵتــی رێژیمــی ئێــران، بــۆ نموونــە 
ــی  ــی ناوكی ــق دژی پرۆگرام ــی خەڵ ــە ســێخوڕییەكانی رێكخــراوی موجاهدین چاالكیی
ئێــران و رێژیمــی ئێــران لــە ســاڵی 2007وە بەهــۆی ئۆپراســیۆنی دژ ســێخوڕی 

ــەوە. ــی كردۆت ــەكان كەم ئێرانیی
رێكخــراوی موجاهدینــی خەڵــق لــە ســاڵی 2002دا بوونــی دوو بنكــەی ناوكــی ئێــران 
)نەتەنــز و ئــەراك(ی ئاشــكرا كــرد و هەروەهــا بەپــێ راپۆرتــەكان ئــەم رێكخــراوە 

77) Espionage in Iran ــران ــی در ای .Edalat [Tehran], September 2011 ,19, http://hoghoghszt.blogfaجاسوس
com/post-
2.aspx (accessed April 2012 ,11); Mirjavedanfar, “Iran, Loser of the Intelligence War” ایران، بازنده نرد اطالعاتی
Rooz Online, January 2010 ,13, http://www.roozonline.com/persian/archive/overallarchive/news/archive/2010/
january/13/article/-bc64c2c377.html (accessed May 2012  ,21); Ed Blanche, “Iran–Israel Covert War: The 
Mossad Is
Said to Wage a Clandestine Campaign of Assassination and Sabotage Against Iran’s Nuclear Programme, But 
This
Could Backfire on President Obama’s Efforts to Negotiate with Tehran,” The Middle East, July 2009 ,1,
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_402/ai_n32150834/pg_2/ (accessed April 2012 ,11); Jones, “Iran
Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 11.

78) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 11.
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ــكا  ــە ئەمری ــی دیكــەی لەمــەڕ پرۆگرامــی ناوكیــی ئێرانییــەكان ب كۆمەڵێــك زانیاری
ــیبووی:  ــەی فەرانســەوی Le Figaro نووس ــاڵی 2007دا رۆژنام ــە س ــوو. ل داب
"پســپۆڕانی ئیتالعاتــی بەگشــتی لەســەر ئــەو خاڵــە هــاوڕان كــە: دزە كردنــە نێــو 
ئیتالعاتــی ئێــران زۆر دژوارە، ئاژانســە بیانییــەكان زانیارییەكــی كەمیــان لــە ئاســتی 

بــەرزدا لەســەر ئێــران هەیــە.")79( 
هەروەهــا لــە 21ی مانگــی مــەی ســاڵی 2011، ئێــران تۆڕێكــی ســیخوڕیی كــە 
دەوترێــت گرێــدراوی CIA بــوون، تێكشــاندووە و 30 كەســی لــە ئۆپراســیۆنێك لــە 
نێۆخــۆی ئێــران دەستبەســەر كــردووە. ئــەم تــۆڕە دەیەویســت كــە زانیاریــی ناوكــی 
و ســەربازی وەدەســت بێنێــت. وەزارەتــی ئیتالعــات رایگەیانــد كــە توانایــی ئەوەیــان 
هەیــە بیســەلمێنن هەمــوو ئــەو كەســانە پەیوەندییــان بــە CIAی ئەمریــكاوە 
هەبــووە. هەروەهــا، وەزارەتــی ئیتالعــات لــە مانگــی مــەی ســاڵی 2011دا رایگەیانــد 
كــە توانیویانــە زیاتــر لــە 42 ســیخوڕ كــە پەیوەندییــان بــە CIAوە هەبــووە لــە 
ــات راپۆرتێكــی  ــدارەی ئیتالع ــی ئی ــەن. مەئمووران ــی جۆاروجــۆر ئاشــكرا بك واڵتان
ــە  ــە دیــدار و چاوپێكەوتــن لەگــەڵ ئــەو ســیخوڕانەی كــە ل دەنگــی و ویدیۆییــان ل
مــاوەی یــەك ســاڵدا دەستبەســەر كــراون ئامــادە كــرد. ئــەم پرۆگرامــە لــە رێگــەی 
تــی ڤــی نەتەوەیــی ئێرانــەوە بــاڵو كرایــەوە، وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیــەت لــەم 
ــان  ــەكان دزەی ــە كــە ئاژانســە ئیتالعاتیی ــەوە شــتێكی حەتمی ــارەوە وتبــووی: "ئ ب
كــردووە. یەكێــك لــەو شــتە باشــانەی كــە ئێمــە ئەنجاممــان دابــوو ئــەو بــوو كــە 
توانیمــان ئــەو كەســانەی دزەیــان كردبــوو بناســین و لــە داهاتــوودا كەڵكیــان 
لێوەربگریــن. دوژمــن رەنگــە بیهەوێــت ئــەوان لەنــاو ببــات، بــەاڵم ئــەوە روونــە كــە 
ئەوانــەی دزەیــان كــردووە كەســانێكن كــە ئێمــە دەتوانیــن بــە باشــی كەڵكیــان 

79) Nile Bowie, “CYBER TERRORISM: US-Supported Terrorist Group MEK Plants Stuxnet Virus 
Malware to
Disable Iran›s Nuclear Facilities,” Global Research [Montreal], April 2012 ,16, http://www.globalresearch.ca/
index.php?aid=30353&context=va (accessed June 2012 ,15); Georges Malbrunot, “Comment les États-Unis
espionnent l’Iran” [How the U.S. Spies on Iran], Le Figaro [Paris], December 2007 ,5, http://www.lefigaro.fr/
international/20071206-01003/06/12/2007ARTFIG-00006comment-les-etats-unis-espionnent-liran.php 
(accessed
June 2012 ,15).
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ــە تۆڕێكــی ســیخۆرییان  ــد ك ــات رایگەیان ــی ئیتالع ــر وەزارەت ــن.)80(  دوات لێوەربگری
لەژێــر نــاوی جۆراوجــۆر و لەوانــە ســەنتەری دۆزینــەوەی ئیــش و كاردا چاالكییــان 

ــە كار خســتووە. دەكــرد، ل
ــە  ــوو ك ــەوەی كاری دامەزراندب ــی دۆزین ــی درۆی ــران، CIA ماڵپەڕێك ــەی ئێ ــە وت ب
هەوڵــی دەدا بــۆ دۆزینــەوەی كار بــۆ ئێرانییــەكان و دوایی هەوڵــی دا بۆ كۆكردنەوەی 
زانیــاری لەســەر پیشــە ســازیی وزەی ناوكــی و پیشەســازیی ســەربازیی ئێرانییــەكان، 

كەســانێك بــەكار بهێنێــت. )81(
لــە 24ی مانگــی نوامبــری ســاڵی 2011دا وەزارەتــی ئیتالعــات 12 كــەس كــە گوایــە 
ســیخۆڕی CIA بــوون دەستبەســەر كــرد، ئــەم كەســانە زانیارییــان لەبــارەی پالنــی 
ناوكیــی ئێرانــەوە كۆكردبــووەوە. ئێــران دواتــر ئیددیعــای كــرد كــە حیزبۆڵــاڵ تۆڕێكی 
تێكــدەری بەســتراوە بــە CIA دۆزیوەتــەوە و ژیانــی ئــەو كەســانەی كــە مەئمــووری 

CIA ن لــە مەترســی دایــە. )82(
ــد كــە  ــی ســاڵی 2012دا وەزارەتــی ئیتالعــات رایگەیان ــە رۆژی 10ی مانگــی ئاپریل ل
تۆڕێكــی ئیســراییلیان لەنــاو دڵــی ئێرانــدا ئاشــكرا كــردووە كــە گوایــە هەوڵــی 
ئەوەیــان داوە زانیــاری لەبــارەی چاالكییــە ناوكییەكانــی ئێرانــەوە كــۆ بكەنــەوە. لــە 
شــرۆڤەی ئــەم بابەتــەدا حكوومەتــی ئێــران ئامــاژەی بــەوە داوە وەزارەتــی ئیتالعــات 
ــە  ــۆڕە ســیخۆڕییەكانی بەســتراوە ب ــدا ت ــاو ئیتالعاتی ــە شــەڕێكی بەن ــی ل توانیویەت
مووســاد و CIAی تێــك بشــكێنی. لــە ئاكامــدا وەزارەتــی ئیتالعــات بەتایبەتــی زۆر 
تونــد لەســەر ناســین و دۆزینــەوەی تــۆڕە ئیتالعاتییــە بیانییــەكان كاری كــرد. )83(

80) “30 US spies arrested in Iran,” YouTube, June 2011  ,22, http://www.youtube.com/
watch?v=uOCHnRyUUgQ (accessed
April 2012 ,11).

81) 30 US spies arrested in Iran
82) Iran Arrests 12 ‹CIA Spies› for Targeting Nuclear Plans,” BBC, November 2011 ,24, http://www.bbc.
co.uk/news/
world-middle-east15879086- (accessed April 2012 ,5).

83) The Minister of Intelligence Announced: The Arrest of A Zionist Terrorist Network” وزارت اطالعــات 
 ,Iranian Student’s News Agency [ISNA; Tehran] ,خــر داد:دســتگیری اعضــای یــک شــبکه تروریســتی رژیــم صهیونیســتی
April 2012  ,10,
http://isna.ir/fa/news/91012206786 وزارت – اطالعــات – خــر- داد- دســتگیری- اعضــای- یــک- شــبکه (accessed April ,11 
2012). The
Iranian Students’ News Agency (ISNA) is a news organization run by Iranian university students. It is considered 
to
be one of the most independent and moderate media organizations in Iran.
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لــە 15 ژووئەنــی ســاڵی 2012 وەزارەتــی ئیتالعــات رایگەیانــد كــە مەئموورەكانیــان لە 
ناســین و دەســتگیركردنی ئــەو كەســانەی كــە دوو بیرمەنــدە ئێرانییەكانیــان تیــرۆر 
ــە ئیســراییل  ــرد ك ــای ك ــات ئیددیع ــی ئیتالع ــوون. وەزارەت ــوو، ســەركەوتوو ب كردب
پیالنــی بــۆ كاری تیرۆریســتی هەبــووە و ئــەوان توانیویانــە هــەر "سەهیونیســتێك" 

كــە دەوری هەبــوو لــەم تیرۆرانــەدا دەستبەســەر بكــەن. )84(
ئێــران بــە نیســبەت ئەمریــكا، یــان ســیخوڕی بیانــی زۆر هەســتیار بۆتــەوە، كــە لــە 
رواڵەتــدا ئەمــە بەهــۆی پرۆگرامــی ناوكیــی ئــەم واڵتەوەیــە. ئــەم هەســتیار بوونــە 
رۆڵــی زۆری گێــڕاوە، ئێــران ئیددیعــای كردبــوو كــە پێشــگیرییان لە ئۆپراســیۆنی دوو 
ــان  ــە دەرەوی ســنوورەكانی خۆی ــی ل ــی ئەمریكای ــێ فرۆكەوان فڕۆكــەی ســیخۆڕیی ب
لــە ژانویــەی 2011 كــردووە، هەروەهــا بێجگــە لەمــەش ئێرانییــەكان ئیددیعــا دەكــەن 
ــە  ــە ئێرانیی ــدە ناوكیی ــرۆری دوو بیرمەن ــۆری تی ــەوان پەیج ــە ئ ــەی ك ــەو كات ــە ل ك
بــوون، دزەیــان كردۆتــە نێــو مووســادی ئیســرائیل. ئیددیعاگەلێــك كــە رەنگــە هیــچ 

بنەمایەكیــان نەبێــت. )85(

16 ـ پاڵنەر و كاركرد
وەزارەتــی ئیتالعــات بــە شــێوەی تایبــەت كار لەســەر پەرەســەندنی ئایدیــای 
شۆڕشــی ئێــران لــە سەرانســەری جیهانــدا دەكات. ئەگەرچــی هەراوهوریــای شــۆڕش 
ــی  ــی دامەزراندن ــە كات ــووە. ل ــدی ب ــی بەرژەوەن ــە چەمك ــەاڵو ب و شۆڕشــگێڕی تێك
ــی  ــی دەزگای ئیتالعات ــات، ئەرك ــی ئیتالع ــی وەزارەت ــە پێكهاتن ــش ل ــۆڕش و پێ ش
ئێرانییــەكان دۆزینــەوە و پەیگیــری كردنــی چاالكیــی گــرووپ و كەســایەتییەكانی دژە 
شــۆڕش لەناوخــۆ و دەرەوی ئێــران بــە مەبەســتی پاراســتنی كۆمــاری ئیســالمی بــوو. 
لــە ســااڵنی ســەرەتای شۆڕشــدا، زۆربــەی ئــەو خەڵكــەی كــە پێشــتر پشــتیوانی 

84) - The Ministry of Intelligence: The Assassins of the Nuclear Scientists Are Arrested” [اطالعیــه وزارت 
 Iranian Students’ News Agency [ISNA; Tehran], June ,15 ,اطالعــات: عوامــل تــرور دانشــمندان هســته ای دســتگیر شــدند
2012, http://isna.ir/fa/
news/91032514645/%D%8A%7D%8B%7D%84%9D%8A%7D%8B%9D8%9A%D%-87%9D%88%9D%8B%2
D%8A%7D%8B%1D%8AA-%D%8A%7D%8B%7D%84%9D%8A%7D%8B%9 D%8A%7D%8AA-%D%8B%9
D%88%9D%8A%7D%85%9D%-84%9D%8AA%D%8B%1D%88%9D%8B%-1D%8AF%D%8A%7D%9
%86D%8B%4D%85%9D%86%9D%8AF%D%8A%7D86%9 (accessed June 2012 ,15).

85) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 11.



63

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

شــۆڕش بــوون، بــوون بــە دژی رێژیــم. ئەركــی ئەوكاتــی دەزگای ئیتالعاتیــی رێژیــم 
ــی  ــی، دوای دامەزراندن ــوو. ئەگەرچ ــۆڕش ب ــە ش ــەڕاوە ل ــانی هەڵگ ــینی كەس ناس
وەزارەتــی ئیتالعــات و بوونــی عەلــی خامنەیــی بــە رێبــەری واڵت، وەزارەتــی 
ــۆ و دەرەوەی  ــە ناوخ ــەر ل ــەتەكانی رێب ــەری سیاس ــە جێبەجێك ــوو ب ــات ب ئیتالع
واڵت. ئامانجــی سیاســەتی دەرەوی ئێرانییــەكان پەرەســەندنی كارتێكەریــی ئێــران 
لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و سەرانســەری جیهــان بــوو. بــۆ گەیشــتن بەم مەبەســتە، 
رێبەرانــی ئێــران، بــە شــێوازێكی زۆر ئاگایانــە رایانگەیانــد كــە ئێرانییەكان بەشــێكن 
لــە كەمینــەی شــیعە لــە جیهانــی ئیســالمدا و تەركیزیــان لەســەر دژایەتــی لەگــەڵ 
ئیمپریالیــزم و خەبــات بــۆ كەمكردنــەوەی هێژمۆنیــی ئەمریــكا وەكــوو رێگاگەلێــك 
بــۆ كاریگــەری دانــان لەســەر نــەك تەنیــا موســڵمانان، بەڵكــوو لەســەر ئــەو 
ــدەری  ــڵە هان ــەم ئەس ــردەوە. ئ ــوو، ك ــیان هەب ــی جیاوازیش ــە ئایین ــەی ك خەڵكان
كۆمــاری ئیســالمی بــوو بــۆ ئەنجامدانــی ئۆپراســیۆن لــە دەرەوەی واڵت لــە رێگــەی 
ــكی  ــتە خوش ــی دەس ــەی ئاژانس ــە رێگ ــر ل ــەت زۆرت ــات و تەنان ــی ئیتالع وەزارەت

ئیتالعــات، واتــە هێــزی قودســی ســپای پاســداران. )86(
كار و كــردەوەی وەزارەتــی ئیتالعــات لــە كاتــی دامەزراندنــی لــە دوای شۆڕشــەوە 
نەگــۆڕ و یــەك ریتــم بــووە. وەزارەتــی ئیتالعــات زۆرتــر پێداگریــی لەســەر كاروبــاری 
نێوخۆیــی دەكات و  زیاتــر تەركیــزی لەســەر پاراســتنی سیســمتی ئێســتای كۆمــاری 
ئیســالمییە. ئــەم ئامانجــە لــە رێگــەی بەڕێوەبردنــی ئۆپراســیۆنی شــاراوە و نهێنــی 

لەنێوخــۆ و دەرەوەی واڵت بەڕێــوە دەچێــت. )87(

17 ـ ناوچە سەرەكیەكانی ئۆپراسیۆن
وەزارەتــی ئیتالعــات لــە هەركــوێ حكوومەتــی ئێــران بەرژوەندیــی لــەوێ هەبێــت، 
چاالكــە. ئۆپراســیۆنەكانی وازرەتــی ئیتالعاتــی لەناوخــۆی ئێرانــە و هاوكاریــی 
هێــزی قــودس دەكات لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت )ئەفغانســتان، عێــراق، كوەیــت و 
لوبنــان(، ئاســیای ناوەڕاســت، ئافریقــا، ئۆرووپــا )ئۆتریــش، ئازەربایجــان، كرواتیــا، 
فرانســە، جۆرجیــا، ئاڵمــان، توركیــە و بریتانیــا و گشــت ئەمریــكا كــە ویالیەتــە 

86) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus
87) Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 12.



64

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

یەكگرتووەكانیش لەخۆ دەگرێت. 
ــك و پاڵپشــتییەكانی  ــاددی، تیكنۆلۆژی ــی، م ــات پشــتیوانیی ماڵ ــی ئیتالع وەزارەت
ــراوە  ــەو رێكخ ــراق و گشــت ئ ــە عێ ــدە ل ــاڵ و ئەلقاعی ــاس، حیزبۆڵ ــۆ حەم ــە ب دیك
تیرۆریســتیانە كــە بەپێــی دەســتووری ئیجرایــی 13224 لەالیــەن ئەمریــكاوە دیــاری 

كــراون، دەكات. )88(
ــی  ــە. بوون ــەكان هەی ــۆ ئێرانیی ــی زۆری ب ــە قازانج ــوێنێكە ك ــن ش ــكای التی ئەمری
چاالكیــی ئیتالعاتــی ئێرانییــەكان لــە واڵتانێــك وەكــوو ئارژانتیــن، بۆلیڤیــا، بەرازیل، 
ئێكــوادۆر و وێنێــزۆال، شــوێنێك كــە ئێــران لــەوێ خاوەنــی بەرژەوەندیــی ئابــووری 
ــە  ــە ســتراتیژی ئێرانییــەكان هەبوونــی حــزوور ل و سیاســییە، هەروەهــا بەشــێك ل
بۆشــایی نەبوونــی ئەمریــكا بــە مەبەســتی پەرەپێدانــی ئایدۆلــۆژی شــیعەگەری 
و شــۆڕش، درووســتكردنی توڕگەلێــك بــۆ ئۆپراســیۆنی نهێنــی و ئیتالعاتــی  و 
ــە ئەمریــكای التیــن ئاژانســە  ــە. ل وەڕێخســتنی شــەڕی ناڕاســتەوخۆ دژی ئەمریكای
ئیتالعاتبیەكانــی ئێــران ـ وەزارەتــی ئیتالعــات كەمتــر و زۆرتــر ســپای قــودس لــە 

ــرن.)89(  ــك وەردەگ ــان كەڵ ــۆ دەســتەبەركردنی ئامانجەكانی ــاڵ ب حیزبۆڵ
لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، ئێــران بــۆ گوشــار خســتنە ســەر ئیســراییل لــە حیزبۆڵــاڵ 
كەڵــك وەردەگرێــت و لــە عێــراق و ئەفغانســتان لــە رێگــەی پشــتگیری لــە گرووپــە 

88) Treasury Accuses Iran of Hacking,” Emptywheel, February 2012 ,16, http://www.emptywheel.net/
tag/quds-force/
(accessed April 2012 ,5); Ladan Firoozbakht, “The Capital City of Austria, A Nest for Tehran’s Regime,” Radio
France International [France], February 2010 ,21, http://www.persian.rfi.fr/%D%9BE%D%8A%7DB8%C%D%8
AA%D%8AE%D%8AA-%D%8A%7D%8B%7D%8B%1DB8%C%D%8B%-4D%84%9D%8A%7D%86%9D%9
%-87D%8A%7DB8%C-%D%8A%8D%8B%1D%8A%7DB8%C-%D%8B%1DA%98%DB8%C%D-85%9
%D%8AA%D%87%9D%8B%1D%8A%7D20100221-86%9/%D%8B%9D%85%9D%88%9D%85%9DB8%C
(accessed September 2012  ,6). MOIS has facilitated the movement of al-Qaeda operatives in Iran and has 
provided them with documents, identification cards, and passports. MOIS has also negotiated prisoner releases 
of AQI
operatives.

89) Iran Increases Its Political and Economic Presence in Latin America…,» Meir Amit Intelligence 
and Terrorism
Information Center, Israeli Intelligence and Heritage Commemoration Center, April 2009  ,19, http://www.
terrorisminfo.
org.il/en/article/18291 (accessed March 2012 ,7). This Israeli Web site provides reports on terrorist actions of
anti-Israeli groups such as Hezbollah, the Quds Force, the Muslim Brotherhood, etc. The reports are detailed 
and
informative. Readers interested in Iran’s activities in Latin America may wish to consult a parallel study by the
Federal Research Division for the Combating Terrorism Technical Support Office entitled “The Quds Force of
Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps: A Profile” (2012), available on the Open Source Center’s Web site.
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ــە  ــكا دەكات. ئاڵــۆزی و ناڕزایەتــی ل ــە ئەمری ــەوە هەڕەشــە ل ــەر و چەكدارەكان دژب
ســووریا ئامرازێكــی گرنگــە بــۆ ئیتالعاتــی ئێــران. ئێرانییــەكان ئێســتا بــۆ پشــتیوانی 
ــەری  ــە مەبەســتی ســەركوتی ئۆپۆزیســیۆنی دژب ــە ســەركۆمار بەشــار ئەســەد ب ل
حكوومــەت لــە فۆرمــی هێــزی قودســدا لــە ســووریە حزووریــان هەیــە. ســەركەوتنی 
ــی ســەرهەڵدانەكەی دوای هەڵبژاردنــە مشــتومڕ  ئێرانییــەكان لــە ســەركوت كردن
هەڵگرەكــەی  ســەركۆماری 2009، مودێلێكــی پێشــنیاری بــۆ حكوومەتی ســووریەیە.
ئێــران ئامانــج و مەبەســتی تایبەتــی لــە بەحرەیــن و ئــەو واڵتانــەی كــە زۆرینــەی 
دانیشــتوانی شــیعەن، هەیــە، هــەر بۆیــەش بــۆ بەڕێوەبردنــی ئۆپراســیۆنەكانی 
لــە ئاراســتەی سیاســەتی دەرەكیــی خۆیــدا لــە وەزارەتــی ئیتالعــات كەڵــك 

وەردەگرێــت.)90(
لــە ئۆرووپــا وەزارەتــی ئیتالعــات تۆڕێكــی گرنگی لە ئاڵمان هەیە. لە ژانویەی ســاڵی 
20111دا، هانس ـ پیتر فریدریچ، وزەریری نێۆخۆیی ئاڵمان و هێنز فرۆم، ســەرۆكی 
ــدا )رێكخراوێكــی  ــە راپۆرتێك ــی ل ــۆ پاراســتنی یاســای بنەڕەت ــدرال ب ئۆفیســی فی
ئاڵمانــی هاوشــێوەی FBIئەمریكایــی(، رایانگەیانــد كــە بەرپرســیارێتیی ســەرەكیی 
وەزارەتــی ئیتالعــات، چاودێــری گرووپــە ئۆپۆزیســیۆنەكانی نێوخــۆ و دەرەوەی 
ــات  ــی ئیتالع ــە، وەزارەت ــەم راپۆرت ــی ئ ــە. بەپێ ــەڕ دژی ئەوان ــران و ش ــی ئێ واڵت
هەروەهــا كاری كۆكردنــەوەی زانیاریــی سیاســی و ئابــووری و زانســتی لــە ئاڵمــان 
ئەنجــام دەدات و ئەوەشــی زیــاد كــردووە كــە زۆربــەی چاالكییــە ئیتالعاتییەكان دژی 
ئاڵمــان لــە رێگــەی ئــەم وەزارەتــەوە بەڕێــوە دەچێــت. لــە درێــژەی ئــەو راپۆرتــەدا 
هاتــووە: "وەزارەتــی ئیتالعــات و ئاســایش هەوڵــی راكێشــانی هاوواڵتیانــی ئاڵمانــی 
ــن،  ــەكار دەهێنرێ ــەی ب ــەو هاوواڵتیان ــە دەدا. ئ ــەم وەزارەت ــەڵ ئ ــاوكاری لەگ ــۆ ه ب
ــی كــردن ســەردانی  ــان بازرگان ــان ی ــۆ دیتنــی بنەماڵەی كەســانێكن كــە زۆر جــار ب

ئێــران دەكــەن. )91(

90) Evidence Grows Iran Aiding Syria›s Assad,” UPI, June 2011  ,2, http://www.upi.com/Top_News/
Special/2011/
02/06/Evidence-grows-Iran-aiding-Syrias-Assad/UPI72061307024479-/ (accessed March 2012 ,13).

91) Germany’s Security Report on Iran’s Intelligence Activities in Germany” از آملــان  امنیتــی   گــزارش 
/Deutsche Welle [Germany], January 2011 ,7, http://www.dw.de/dw ,فعالیتهــای اطالعاتــی جمهــوری اســالمی در آملــان
article/15204059,00,,0.
html (accessed May 2012 ,30).
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ــی  ــی وەزارەت ــە مەئمووران ــڕە ل ــكرا، پ ــە ئاش ــش ب ــی ئۆتری ــی واڵت ــەن پێتەخت ڤی
ئیتالعــات. ئەمــەش لەبــەر ئەوەیــە كــە پەیوەندییەكــی باشــی بــەردەوام لــە نێــوان 
ئێــران و ئۆتریشــدا لــە دوای شۆڕشــەوە هەبــووە ـ دوای قەیرانــی بــە بارمتەگرتنــی 
ئەمریكاییــەكان، كــە بەرەنجامەكــەی مەحكــووم كردنــی كۆمــاری ئیســالمی لەالیــەن 
زۆربــەی واڵتانــی بــەدواوە بــوو، ئێــران لــە زۆر رێــگاوە پەراوێــز خــرا، ئۆتریش یەكێك 
لــەو تاقــم واڵتانــە بــووە كــە گرنگییەكــی بــەم مەســەلەیە نــەدا. ئەمــە دەریدەخــات 
ــە  ــی ل ــەرە ئیتالعاتییەكان ــەوەی ئەفس ــاڵو كردن ــردن و ب ــر ك ــە جێگی ــران ب ــە ئێ ك
ــی  ــتر راپۆرت ــردووە. پێش ــەدا ك ــەم پەیوەندیی ــی زۆری ل ــش قازانجێك ــی ئۆتری واڵت
ــی سیاســیی  ــات چاالكان ــى ئیتالع ــی وەزارەت ــە مەئمووران ــەوە ك ــاڵو كراوەت ــا ب وەه
دژبــەری كۆمــاری ئیســالمیان ناســیوە و )دۆزیوەتــەوە( و هەڕەشــەیان لێیــان 

كــردووە كــە بێدەنــگ بــن. )92(
ــی  ــتر دوو بەش ــە پێش ــان ك ــا و ئازەربایج ــی جۆرجی ــی دوو واڵت ــینەی مێژووی پێش
ئێــران بــوون، ئــەم دوو واڵتــەی كردۆتــە دوو ئامانــج بــۆ ئاژانســە ئیتالعاتییەكانــی 
ئێــران. لــە ئازەربایجــان، 95%ی خەڵكەكــەی موســڵمانن، 85 لــە سەدیشــیان 
ــە  ــەن واڵتان ــەو دەگم ــك ل ــان یەكێ ــە ئازەربایج ــردووە ك ــەش وای ك ــیعەن. ئەم ش
ــووری  ــی كولت ــا وێكچوون ــن. هەروەه ــیعە ب ــیمەتەكەی ش ــەی حەش ــە زۆرین ــت ك بێ
ــە  ــەش ل ــی هاوب ــی زمان ــە، بوون ــدا هەی ــەكان و ئازەرییەكان ــوان ئێرانیی ــە نێ زۆر ل
نێــوان ئازەربایجانییــەكان و ئێرانییــە ئازەرییەكانــدا نزیكایەتییەكــی زۆری لــە نێــوان 
خەڵكــی ئــەو دوو واڵتــە دروســت كــردووە و توانایــی ئــەوەی بــە حكوومەتــی ئێــران 
داوە كــە كاریگەریــی لەســەر گشــت ئازەربایجــان دابنێــت. ئەگەرچــی پەیوەندییەكــی 
نهێنــی لــە نێــوان ئازەربایجــان و ئیســراییل لــە دەیــەی رابــردوودا بیچمــی گرتــووە. 
ــە  ــۆ ئیســراییل، چونك ــە هاوپەیمانێكــی ســتراتژیك ب ــدا ئازەربایجــان بۆت ــە ئاكام ل
دەوترێــت كــە ئــەو دەرفەتــەی بــە ئیســراییل داوە لــە بنكــە ئاســمانییەكانی ئەم واڵتە 
ــەم چەشــنە ئامــاژەی  ــت. بابەتێكــی ل ــران، كەڵــك وەربگرێ ــە نزیــك ســنووری ئێ ل
جیــددی زۆری بــەدواوە دەبێــت، چونكــە گرفتــی ســەرەكیی بــەردەم توانایــی هێرشــی 

ئاســمانیی ئیســراییل بــۆ ســەر ئێــران، بوونــی مــەودای زۆری نێوانیانــە.

92) Firoozbakht, “The Capital City of Austria, a Nst for Tehran’s Regime.”
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 هەروەهــا دەرفەتــی بەڕێــوە بردنــی ئۆپراســیۆنی نهێنــی بــە ئیســراییل دژی ئێــران 
دەدات، هەروەهــا هانــی ئێــران دەدات بــۆ بەڕێوەبردنــی چاالكیــی نهێنــی لەنــاو 

ــان. )93( ــی ئازەربایج خاك
ئاشــكرا بوونــی 11 كــەس لــە توركیــە بەنــاو ســێخوڕی ئێــران لــە كۆتایــی مانگــی 
ــەدا.  ــەم واڵت ــە ل ــی ئیتالعات ــزووری وەزارەت ــانەی ح ــاڵی 2012، نیش ــتی س ئاگۆس
ــراوەكان  ــار ك ــە تۆم ــە تەلەفۆنیی ــی پۆلیــس لەســەر بەڵگــە و دیالۆگ لێكۆڵینەوەكان
دەریخســت كــە گیــراوان پەیوەندییــان لەگــەڵ گریالكانــی ســەر بــە پارتــی كرێكارانــی 

ــووە. كوردســتان )pkk( هەب
ماوەیەكــە پەیوەندییــە دیپلۆماتیكەكانــی توركیــە و ئێــران بەهــۆی هەڵوێســتی 
ــرژی  ــی گ ــووریەوەیە، تووش ــتای س ــی ئێس ــی قەیراناوی ــبەت دۆخ ــە نیس ــاواز ب جی
بــووە چاالكییــە نهێنییەكانــی مەئمــوورە ئێرانییــەكان دەتوانێــت هۆكارێــك بێــت بــۆ 

زۆر بوونــی چاالكییــە ســەربازییەكانی PKK دژی حكوومەتــی توركیــە. )94(

 18ـ  سەرمایە و دابین كردنی سەرچاوەی ماڵی
بوودجەكــەی  بۆیــەش،  هــەر  رێكخراوێكــی حكوومەتییــە.  ئیتالعــات  وەزارەتــی 
ــە.  ــەش زۆر نهێنیی ــت و ئەم ــن دەكرێ ــەوە دابی ــاری ئیســالمی ئێران ــەن كۆم ــە الی ل
ــەوە  ــی ئیتالعات ــارەی ســەرمایەی وەزارەت ــە لەب ــی متمان زانیارییەكــی گشــتی و جێ

لەبەردەســتدا نییــە.

93) “Religion,” Azerbaijan Presidential Library, August 2 ,1992 ,20, http://files.preslib.az/projects/remz/
pdf_en/atr_
din.pdf (accessed September 2012  ,5); “Azerbaijani-Israeli Relations and the Iranian Threat,” Daily Motion, 
March
2012 ,30, http://www.dailymotion.com/video/xps339_azerbaijani-israeli-relations-and-the-iranian-threat_news
(accessed September 2012 ,10).

94) Iranian Spy Ring Exposed in Turkey, Dealing Blow to Ties Between Neighbors,” Today’s Zaman 
[Turkey],
August 2012  ,29, http://www.todayszaman.com/news-290814-iranian-spy-ring-exposed-in-turkey-dealing-
blow-toties-
between-neighbors.html(accessed September 2012 ,10); “Escalation of the Conflicts Between PKK and Turkish
Military in South-Eastern Turkey,” تشــدید درگیــری میــان پ کا کا بــا نظامیــان در جنــوب رشقــی ترکیــه, Euro News 
(Persian),
August 2012  ,14, http://persian.euronews.com/14/08/2012/upsurge-in-pkk-violence-as-anniversary-nears/ 
(accessed
September 2012 ,10).
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19 ـ پشتیوانی و بەستراوەیی دەرەكی 
بۆچوونێــك هەیــە كــە دەڵێــت وەزارەتــی ئیتالعــات لەگــەڵ ئاژانســە ئیتالعاتییەكانــی 
دیكــەدا هــاوكاری دەكات. یەكێــك لــەو ئاژانســانە،  SVR رووســیایە كــە شــوێنی  
KGB)دەزگای ئیتالعاتــی یەكیەتیــی ســۆڤیەت( گرتــەوە. ســەرەڕای بوونــی دوو 
ــی  ــەم دوو رێكخــراوە و پەیوەندی ــاوازی ئ ــن(ی جی ــە و تێڕوانی ــی )بیرۆك دوكتۆریەن
ئاڵــۆزی نێــوان ئێــران و رووســیا لــە رابــردوودا، ئــەوان لــە ســاڵی 1990وە دەســتیان 
بــە هــاوكاری كردنێــك كــە تەنیــا لەســەر بنەمــای ســنوورداركردنی  كــردووە 
ــای  ــەر بنەم ــوو لەس ــوو، بەڵك ــت نەب ــیای ناوەڕاس ــە ئاس ــكا ل ــوێندانەریی ئەمری ش
هاوكاربــی دووالیەنــە بــۆ ســەركوتكردنی ســەرهەڵدان و ناڕزایەتییــە ئێتنیكییــەكان 

ــوو. ــدا ب ــە داهاتووش ل
SVR  نــەك تەنیــا ســەدان كــەس لــە مەئموورانــی ئێرانــی لــە رووســیە ئامــووزش 
دا، بەڵكــوو ژمارەیەكــی زۆر لــە مەئموورانــی رووســیە لەنێــو خاكــی ئێــران خەریكــی 
تەیــار كردنــی ئیتالعاتــی ئێــران بــە كەرەســتەی ئێلكترۆنــی لــە ناوەنــدی ئیتالعاتــی 

ئێــران دان.
ــە  ــەم دوو ئاژانس ــا ئ ــە و ئای ــژەی هەی ــە درێ ــەم پەیوەندیی ــا ئ ــە ئای ــە ك روون نیی

ئیتالعاتییــە درێــژە بــە هاوكارییەكانیــان دەدەن.)95( 
لــە تەنیشــت ئــەو شــتانەی كــە لەســەرەوە بــاس كــرا، ئێــران هاوكاریــی ئەلقاعیــدەش 
دەكات، ئەگەرچــی بەپــێ بوونــی جیاوازایــی ئایدۆلۆژیكــی نێــوان ئێــران و ئەلقاعیــدە 
ــوان  ــی نێ ــە. هاوكاری ــری هەی ــە ســنووردار و پۆتانســیلێكی ناجێگی ــەم هاوكارییان ئ
ئێــران و ئەلقاعیــدە لەســەر بنەمــای دژایەتیــی هاوبەشــی هەردوویــان دژی هێژمۆنــی 
ئەمریــكا لــە ناوچەیــە ـ عێــراق و بەتایبــەت ئەفغانســتان ـ و دەســپێكی ئــەم 
ــە  هاوكارییــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵەكانی دەیــەی 1990ی ز. ئــەم پەیوەندییــە ل
دوای 11ی ســێپتامبرەوە بــەردەوام بــوو و ئێــران ئیزنــی بــە ژمارەیــەك لــە ئەندامانــی 
ئەلقاعیــدە دا كــە لــە ســنوور بپەڕنــەوە و لــە ئەفغانســتانەوە بێنــە نــاو ئێــران. ئــەو 

95) Wege, “Iranian Intelligence Organizations,” 288; “Brief on Iran,” Iran-e-Azad, September 1995 ,12,
http://www.iran-e-azad.org/english/boi/02500912.95 (accessed April 2012  ,11). This Web site is affiliated 
with the MEK group. “Evidence of Intelligence Collaboration between KGB and Iranian Regime,” YouTube, 
September 24,
2009, http://www.youtube.com/watch?v=eS3XbJ-rx1o (accessed May 2012 ,29).
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راســتییە كــە ئەلقاعیــدە  چاالكــی و ئۆپراســیۆن لــە زۆر واڵتــدا دەكات یارمەتیــی 
ــەر  ــكا لەس ــەرنجی ئەمری ــتنەوەی س ــردن و دوورخس ــدا ب ــۆ بەاڵڕێ ــران دەكات ب ئێ

ــزی لەســەر دراوســێیەكەی.  ــران و تەركی ئێ
لــە ئاكامــدا ئەلقاعیــدە لــە ئێران وەكوو شــوێنێك كــە پەیوەندیی نێــوان رێبەرایەتیی 
ــە  ــت. ل ــك وەردەگرێ ــر دەكات، كەڵ ــی خێرات ــە ناوچەییەكان ــەڵ لق ــدە لەگ ئەلقاعی
ــدی  ــن الدەن پەیوەن ــامە ب ــش، ئۆس ــە ســاڵی 1996ی ســاڵی 1995 و دیســانەوە ل
لەگــەڵ وەزارەتــی ئیتالعاتــدا كــردووە و داوای كــرد كــە پەیوەســت بــەوان بــن بــۆ 

دژایەتیكردنــی ئەمریــكا.
دەنگــی تۆمــار كــراوی تەلیفۆنیــی بــن الدەن، كــە لەالیــەن 
بابەتــی  ســەر  ل  كــە  ئەمریكاییانــەی  لێكۆڵــەرە  ئــەو 
لــە  ئەمریــكا  باڵوێزخانــەی  لــە  ئەلقاعیــدە  بۆمبدانانــی 
واڵتانــی كێنیــا و تانزانیــا كار دەكــەن دەریدەخــات كــە 
10 لــە ســەدی پەیوەندییــە تەلەفۆنییەكانــی بێــن الدەن 
و جێگرەكانــی بــۆ ئێــران بــووە. ســەیف العــادل، یەكێــك 
ــەو ســەردەمەدا،  ــە رێبــەرە پلــە بەرزەكانــی ئەلقاعیــدە ل ل
و  ئێرانییــەكان  نێــوان  پەیوەندیــی  كــە  بــوو  كەســێك 
ئەلقاعیــدەی رێــك خســت و ئــەو چاوپێكەوتــن و دیدارەكانــی 
لەگــەڵ فەرماندەكانــی ســپای پاســدارن و بەرپرســەكانی وەزارەتــی ئیتالعاتــی 
هاوئاهەنــگ دەكــرد. )96( لــەو كاتــەوە كــە بــن الدەن لــە مانگــی مەیــی ســاڵی 2011 
كــوژرا، رێبــەری نوێــی ئەلقاعیــدە هەڵوێســتی خــۆی لەمــەڕ هاوكاریكــردن لەگــەڵ 

ئێــران روون نەكردۆتــەوە.

96) - Jones, “Iran Insights—Iran’s Intelligence and Security Apparatus,” 12; Matthew Levitt, “New 
Arenas for Iranian-
Sponsored Terrorism: The Arab-Israeli Heartland,” The Washington Institute, February 2002 ,22, http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/new-arenas-for-iranian-sponsored-terrorism-the-arab-israeli-
heartland
(accessed June 2012 ,13); “The Al-Qa›ida-Qods Force Nexus,” Kronos Advisory, April 11 ,2011 ,29 and 18,
http://thomaspmbarnett.squarespace.com/storage/Kronos_AQ.QF.Nexus.globlogization.pdf (accessed June 13,
2012).

سەیف العادل
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 20ـ  كەڵك وەرگرتن لە راگەیەنە گشتییەكان
ــا بــە مەبەســتی بەرخــۆری نێوخۆیــی و باڵوكردنــەوی  ــە میدی حكوومەتــی ئێــران ل
ــی  ــە ئۆپراســیۆنەكانی وەزارەت ــەوەی ك ــێ ئ ــت. بەپ ــك وەردەگرێ ــدە كەڵ پڕوپاگەن
ئیتالعــات بــە شــێوەی نهێنییــە، زانیــاری، یــان وردەكاریــی مەئمووریەتەكانیــان بــۆ 
ــە رێگــەی  ــت ل ــم بیهەوێ ــەوەی كــە رێژی ــاس ناكرێــت، مەگــەر ئ بیــروڕای گشــتی ب
میدیــاوە هــەوڵ بــۆ راكێشــانی پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتی بــدات و پڕوپاگەنــدەی 

پێــوە بــكات.
یەكێــك لــەو رێگانــەی كــە كۆمــاری ئیســالمی ئــەو كارە ئەنجــام دەدات، ماڵپــەڕی  
ئێــران دیدەبانــە )ایــران دیدبــان www.irandidban.com.   ( ئەم ماڵپەڕە 
هــەواڵ بــە ســێ زمانــی ئینگلیــزی، فارســی و فەرانســەوی ئامــادە و بــاڵو دەكاتــەوە. 

Iran Didban، ماڵپەڕی وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەت
/http://www.irandidban.com : :سەرچاوە

www.( ماڵپەڕێكــی دیكــە كــە گوایــە بەســتراوە بە وەزارەتــی ئیتالعاتە ماڵپــەڕی
habilian.ir(. ئــەم ماڵپــەڕە هەنووكــە لــە رێگــەی باڵوكردنــەوەی ئــەو هەوااڵنەی 
كــە بــە قازانجــی حكوومەتــی ئێرانــە بــە ســێ زمانــی فارســی، ئینگلیــزی و عەرەبــی 

چاالكی دەكات. )97(

97) “Hadi Ameri, the Leader of the Badr Brigade, Announced that the Mojahedin Must Get out of 
Iraq ــراق خــارج شــوند ــد از خــاک ع ــن بای ــرد، مجاهدی ــا ک ــدر، ادع ــرده ســپاه 9 ب ــری، رسک  People’s Mojahedin ,هــادی عام
Organization of Iran, November 2007  ,21,
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=2231 (accessed September 2012 ,10).
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Habilian Foundation، ماڵپەڕێكــە كــە بــە شــێوەی ئاشــكرا بەســتراوە بــە 
ــی ئیتالعاتە وەزارەت

www.habilian.ir/fa// :سەرچاوە
وەزارەتــی ئیتالعــات لەگــەڵ رێكخــراوی دەنــگ و رەنگــی كۆمــاری ئیســالمی 
ــەوەی  ــاری و باڵوكردن ــیۆنی دژە زانی ــی ئۆپراس ــوە بردن ــۆ بەڕێ ــران)IRIB(  ب ئێ
ــە  ــۆ و تەلەفزیۆنــی حكوومەتــی ئێران ــدە هــاوكاری دەكات.  IRIB، رادی پروپاگەن
كــە بەرپرســەكەی رێبــەری كۆمــاری ئیســالمی دیــاری دەكات. وەزارەتــی ئیتالعــات 
ــاری  ــی دوكيۆمێنت ــەوە فیلم ــی حكوومەتیی ــگ و رەنگ ــراوی دەن ــەی رێكخ ــە رێگ ل
لەســەر ئۆپراســیۆنە ســەركەوتووەكانی خــۆی بەرهــەم دەهێنێــی و دوایــی وەزارەتــی 
ــە تەلەفزیۆنــی نەتەوەییــدا بــاڵوی دەكاتــەوە. بــۆ نموونــە دوای  ئیتالعــات خــۆی ل
ــێوازێكی زۆر  ــە ش ــات ب ــی ئیتالع ــی، وەزارەت ــك ریگ ــی عەبدۆلمال ــتگیر كردن دەس
بــێ وێنــە ئۆپراســیۆنەكەی روومــاڵ كــرد. وەزیــری ئیتالعــات و ئاســایش خــۆی لــە 
تەلەفزیۆنــی نەتەوەیــی دەركــەوت و لەبــارەی چۆنیەتیــی دەســتگیر كردنەكــە لەژێــر 
فەرمانــی وەزارەتەكــەی قســەی كــرد. ئــەو ریگــی بــە گرێــدراوی CIAی ئەمریــكا 
ــە  ــك ل ــە یەكێ ــی ل ــە ریگ ــە گوای ــەك ك ــاندانی وێنەی ــە نیش ــش ب ــرد و ئەوی ــاو ب ن

ــە.  )98( ــە ئەفغانســتان دای ــكا ل ــی ئەمری بنكەكان

98) The Jundullah Leader Abdolmalek Rigui [Rigi] Arrested by Iranian Authorities,” YouTube, 
February 2010  ,23
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راگەیاندنــە  لــە  وەرگرتــن  كەڵــك  دیكــەی  نموونەیەكــی 
ــۆری  ــۆ بەرخ ــەوە ب ــی ئیتالعات ــەن وەزارەت ــتییەكان لەالی گش
ناوخۆیــی بــاڵو كردنــەوەی فیلمێكــی دۆكۆمێنتــاری لەژێر ناوی 
"ئەلماســێك بــۆ فریــودان" بــوو. )99( ئــەم دۆكۆمێنتارییــە 
بەنــاوی  پاســدارانەوە  ســپای  ئەفســەرێكی  لەبــارەی 
"محەممــەدڕەزا مەدحی"یــە، كەســێك كــە لەالیــەن وەزارەتــی 
ئیتالعاتــەوە دزە دەكاتــە نێــو ئۆپۆزیســیۆنی دەرەوەی واڵت و 
هــەوڵ دەدات بــە یارمەتیــی ئــەو ئەفســەرانەی رێژیــم كــە لــەو 
سیســتمە ناڕازیــن، كۆمــاری ئیســالمی بڕووخێنــێ. هــەروەك لــە دۆكۆمێنتارییەكــەدا 
نیشــان دەدرێــت، مەدحــی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئێــران و دواتــر وەزارەتــی ئیتالعــات بــۆ 
رای گشــتی بــاڵوی كــردەوە كــە ئەمــە پالنێكــی ســەركەوتوو و كاریگەریــی ئێمــە بــۆ 

ــووە. ــران ب ــی ئێ ــو دوژمنان ــردن لەنێ دزەك
حكوومــەت قازانجێكــی زۆری لــەم دۆكۆمێنتارییــە كــرد و نیشــانی دا كــە ئەمریــكا و 
ئیســرائیل لەگــەڵ دژبەرانــی دەرەوەی واڵت چلــۆن خەریكــی داڕشــتنی پیالنــن بــۆ 
دژایەتیكردنــی شــۆڕش. ئــەم دۆكۆمێنتارییــە نیشــان دەدات كــە چــۆن مەئموورانــی 
وەزارەتــی ئیتالعــات لەگــەڵ جــۆ بایــدن، جێگــری ســەركۆمار و هیــالری كلینتــۆن، 
ــۆ  ــژكاری تایبــەت ب ــز رۆز، راوێ ــاری دەرەوەی واڵت و هەروەهــا دێنی ــری كاروب وەزی
ــت(  ــش لەخــۆ دەگرێ ــە ئێرانی ــی ئاســیا )ك ــارس و باشــووری رۆژهەاڵت ــداوی ف كەن
ــان كــرد كــە دزە كردنــی وەزارەتــی  دیداریــان كــردووە. میدیاكانــی ئێــران ئیددیعای
ئیتالعــات، بەهێــز بوونــی ئیتالعاتــی ئێرانــی ســەلماند و نیشــانی دا كــە گشــت ئــەو 
ــتنی  ــتن و یەكخس ــۆ رێكخس ــەكان ب ــە رۆژئاوایی ــە ئیتالعاتیی ــە ئاژانس ــەی ك هەواڵن
ــگ و  ــا. دەن ــتی هێن ــان شكس ــالمی دای ــاری ئیس ــی دژی كۆم ــیۆنی ئێران ئۆپۆزیس
رەنگــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە شــەوی دووەمیــن ســاڵۆگەڕی هەڵبژاردنەكانــی 
ــەوەی وێنــەی ئۆپۆزیســیۆنی ریفۆرمخــواز  ــە باڵوكردن ســەركۆماری ســاڵی 2009، ب

99) -  To see the full version of A Diamond for Deception, see http://www.youtube.com/
watch?v=4z sURpx0p- I&featu re=re l a t ed

محەممەد ڕەزا مەدحی
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ــە  ــە ئیتالعاتیی ــكا و ئاژانس ــی ئەمری ــەڵ حكوومەت ــەوان لەگ ــە ئ ــردەوە ك ــاڵوی ك ب
رۆژئاواییــەكان هاوكارییــان كــردووە. )100(

ــاو ســیخۆڕی  ــە مانگــی دێســامبری ســاڵی 2011دا كەســێكی بەن ــا ل ــران هەروەه ئێ
ئەمریــكا دەســتگیر كــرد. تلویزیۆنــی نەتەوەیــی ئێــران دانپێدانانــی ئــەم مەئمــوورە 
ئەمریكاییــەی بــاڵو كــردەوە كــە چەكدارێكــی هێــزی دەریایــی بــە رەچەڵــەك ئێرانــی 
بــوو. وەزارەتــی ئیتالعــات ئــەم مەئمــوورەی CIAی كــە خاوەنــی ناســنامەی ئێرانــی 
بــوو دوای بینینــی ئامووزشــی بــە كارهێنانــی چەك و لە ســەرەتای مەئمووریەتەكەیدا 
دەســتگیر كــرد. وەزارەتــی ئیتالعــات ئیددیعــای كــرد كــە ئــەم مەئمــوورە هــەر لــە 
كاتــی دەســپێكی مەئموورییەتەكــەی لــە باگــرام، بنكــەی ســەربازی ئەمریكاییەكان لە 
ئەفغانســتان، گومانــی لێكــراوە، بــەاڵم مەئمــوورە ئیتالعاتییــە ئێرانییــەكان فێڵیــان 
ــی  ــردووە. دادگایەك ــتگیرییان ك ــی دەس ــران و دوای ــو ئێ ــە نێ ــا هاتۆت ــردووە ت لێك
ــۆی  ــی ب ــی مەرگ ــرد و حوكم ــار ك ــیخۆڕی تاوانب ــی س ــە تۆمەت ــراوی ب ــی ناوب ئێران

دەركــرد. هەنووكــە ئــەو لــە بەندیخانەیــە لــە ئێــران. )101(
ــە 5ی ئاگۆســتی  ــەكان ل ــە راگەیاندن ــە ل ــەم چەشــنە هەواڵن نموونەیەكــی دیكــەی ئ
ســاڵی 2012دا رووی دا كــە رێكخــراوی دەنــگ و رەنگــی كۆمــاری ئیســالمی لە رێگەی 

وەزارەتــی ئیتالعەتــەوە پرۆگرامێكــی ئامــادە كــرد و لــە تەلەفزیۆنــی نەتەوەییــدا 

100) -  “Iran’s Ministry of Intelligence: U.S.-Led Exile Government Plot Foiled,” Meir Amit Intelligence 
and TerrorismInformation Center, Israeli Intelligence and Heritage Commemoration Center, June 2011  ,16, 
http://www.terrorism-info.org.il/en/article/889 17 (accessed May 2012 ,29). ThisIsraeli Web site provides reports 
in regards to terrorist actions of anti-Israeli groups such as Hezbollah, the Quds Force, Hamas, etc.
101) Hashem Kalantari and Robin Pomeroy, “Iran Says Arrests Another CIA Spy,” Reuters, December ,17 
2011,
http://www.reuters.com/article/17/12/2011/us-iran-usa-spy-idUSTRE7BG0CL20111217 (accessed April ,11 
2012);
“America’s Special Effort for the Release of a Captured Spy ــی ــوس زندان ــرای آزادی جاس ــکا ب ــژه آمری ــای وی ــالش ه  ت
Ghatreh
[Tehran], August 2012 ,31, http://www.ghatreh.com/news/nn10885851/%D%8AA%D%84%9D%8A%7D%8B-4
%D%87%9D%8A%7DB8%C-%D%88%9DB8%C%DA%98%D-87%9
%D%8A%2D%85%9D%8B%1DB8%C%DA%A%9D%8A%-7D%8A%8D%8B%1D%8A%7DB8%C-
%D%8A%2D%8B%2D%8A%7D%8AF%DB8%C-%D%8AC%D%8A%7D%8B%3D%88%9D%8B-3
%D%8B%2D%86%9D%8AF%D%8A%7D%86%9DB8%C (accessed September 2012 ,6); “Amir Mirzaei Hekmati
Is Sentenced to Death امیــر میرزایــی حکمتــی بــه اعــدام محکــوم شــد, Ghatreh [Tehran], January 2012 ,10, http://www.
ghatreh com/news/nn9037978/%D%8A%7D%85%9DB8%C%D%8B%-1D%85%9DB8%C%D%8B%1D%8B%2D%8
A%7DB8%C%DB8%C-%D%8AD%DA%A%9D%85%9D%8AA%DB8%C-%D%8A%7D%8B%9D%8AF%
D%8A%7D%-85%9D%85%9D%8AD%DA%A%9D%88%9D85%9 (accessed September 2012 ,6). To see the full
version of the confession on Iranian national television, see http://www.youtube.com/watch?v=8lOiSj2QTt8&
feature=related.
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بــاڵوی كــردەوە كــە لەبــارەی بەنــاو ئۆپراســیۆنی ئیســراییلیەكان بــوو كــە تیــرۆری  
بیرمەنــدە ناوكییــە ئێرانییەكانیانــی لێكەوتــەوە. پرۆگرامەكــە تێدەكۆشــێت كــە 
ــالن  ــە مووســاد پ ــدات ك ــەو ئۆپراســیۆنانە نیشــان ب بێڕەحمــی و وەحشــیگەریی ئ
داڕێــژەر و جێبەجێــكاری بــوو. بــە پشتبەســتن بــە وەهــا پرۆگرامگەلێــك، وەزارەتــی 
ئیتالعــات تێدەكۆشــێت كــە بیــروڕای گشــتی بەاڵڕێــدا بەرێــت و وێنەیەكــی پیــرۆز 
ــان  ــان نیش ــران و جیه ــی ئێ ــە خەڵك ــران ب ــالمی ئێ ــاری ئیس ــە كۆم ــاوان ل و بێت

ــدات.)102(   ب
مەبەســتی حكوومەتــی ئێــران لــە بــە كارهێنانــی میدیــا، ئــەو خااڵنەیــە كــە 
لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێــدا و زۆرتــر رەنگــە بــۆ بەدەســتهێنانی پشــتیوانیی 
بیــروڕای گشــتی بــە مەبەســتی خولقاندنــی هەســتی یەكگرتوویــی نەتەوەیــی لەنێــو 
ئێرانییــەكان و رێكخســتن و هاەودەنــگ كردنیــان دژی واڵتانــی رۆژئاوایــی بێــت كــە 
نیگەرانــی پرۆگرامــی ناوكیــی ئێرانــن و هەوڵــی ئەنجامدانــی كــردەوەی تیرۆریســتی 

دەدەن.
ئــەوە نیشــان دەدات كــە وەزارەتــی ئیتالعــات ماڵپەڕێكــی فەرمیــی نییــە. وەزارەتــی 
ئیتالعــات ئــاگاداری و پڕوپاگەندەكانــی خــۆی زۆرتــر لــە رێگەی رادیــۆ و تەلەفزیۆنی 
نەتەوەیــی، یــان لــە رێگــەی ماڵپــەڕە هەواڵــدەری و بێالیەنەكانــەوە بــاڵو دەكاتەوە.

21 ـ تاوتوێكردنی هەڕەشە تیرۆریستییەكان
ــەم،  ــێوازی یەك ــن. ش ــەكار دێن ــتی ب ــی تیرۆریس ــێوازی هێرش ــەكان دوو ش ئێرانیی
كاری تێكدەرانــە، ســیخۆڕی، بۆمبدانــان لــە شــوێنە مەبەســتەكان لەخــۆ دەگرێــت 
و شــێوازی دیكــەش تیــرۆری دژبەرانــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــە. هــەر دوو 

ــت. ــوە دەچێ ــۆ و دەرەوەی واڵت بەڕێ ــە ناوخ ــێوازەكە ل ش
ــات  ــی ئیتالع ــە ســاڵی 1990وە، وەزارەت ــودس ل ــزی ق ــتبوونی هێ ــی دروس ــە كات ل
رێژیــم  دژبەرانــی  تیــرۆری  و  چاودێــری  ســەر  خســتۆتە  تەركیــزی  بەگشــتی 
)ئێرانییــەكان( لــە ناوخــۆ و دەرەوەی واڵت. "قەتڵــە زنجیرەییــەكان" لــە ئێــران و 

102) Iraj Mesdaghi, “Pay Attention to the Innocent Suspects of the ‘Nuclear Experts’ Assassination بــه 
ــید ــته ای « برس ــان هس ــاه ترور»متخصص ــان بیگن ــاد مته /Gooya News, August 2012 ,21, http://news.gooya.com ,فری
politics/archives/
145756/08/2012.php (accessed September 2012 ,12).



75

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

تیــرۆری دژبەرانــی ئێرانــی لــە میكۆنــۆس كــە لــە ســاڵی 1992 رووی دا، هەروەهــا 
تیرۆرەكانــی دیكــە ئــەم تێڕوانینــە تەئیــد دەكــەن.

میلیشــیاییەكان  و  ســەربازی  كــردەوە  ئەنجامدانــی  بەرپرســی  قــودس  هێــزی 
لــە ناوخــۆ و دەرەوەی خاكــی ئێرانــە كــە تیــرۆری كەســایەتییە بیانییــەكان و 
ــە  ــی گرووپ ــووزش و پەروەردەكردن ــا ئام ــرائیلی، هەروەه ــانی ئیس ــە بەرپرس لەوان
میلیشــیاییەكان و كۆكردنــەوەی زانیــاری لــە ناوچــە لەپێنــاو بەرژوەندییەكانــی ئێران 
لەخــۆ دەگرێــت. بەرپرســایەتی و ئەركەكانــی وەزارەتــی ئیتالعــات و هێــزی قــودس 
ئاشــكرا و هاوبــەش و گرێــدراوی یەكتــرن. هــەر بۆیــەش، ئەمــە پێویســتییەكە 
بــۆ ئــەم دوو رێكخــراوە كــە نزیكایەتیــی زۆریــان پێكــەوە هەبێــت. هێــزی قــودس 
ــە لەســەر  ــی. گریمان ــی بیان ــە واڵتان ــی ل ــەوەی زانیاری ــەڕ كۆكردن بەرپرســیارە لەم
ئەوەیــە كــە هێــزی قــودس راپۆرتــی ئــەو زانیارییانــەی كۆكردۆتــەوە و چاالكییــەكان 
و ئاكامەكــەی بداتــەوە بــە وەزارەتــی ئیتالعــات. ژمــارەی تیــرۆری دژبەرانــی كۆماری 
ئیســالمی دوای ئــەوەی كــە "قەتڵــە زنجییرەییــەكان" بــۆ بیــروڕای گشــتی ئاشــكرا 
بــوو و وەزارەتــی ئیتالعــات بەرپرســایەتییەكەی لــە ئەســتۆ گــرت، كەمتــر بۆتــەوە. 
جیــا لەمــەش بەرپرســان بــە تونــدی كۆنترۆڵــی ئــەوە دەكــەن كــە هیــچ زانیارییەكــی 
هەســتیار لەبــارەی  ئۆپراســیۆنەكانی وەزارەتــی ئیتالعاتــەوە ئاشــكرا نەبێــت، 
چونكــە هــەر زانیارییــەك لەبــارەی ئەوانــەوە دەتوانێــت رێبــەری كۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران تووشــی مەترســی بــكات. ســەرەڕای ئەمانــەش، دەبێــت چاوەڕوانــی ئــەوەش 
بكرێــت كــە تیــرۆری دژبەرانــی رێژیــم ئەگــەر بێــت و ئاشــكرا بێــت، هەڕەشــەیەكی 

جیددیــن بــۆ ســەر كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران.

22 ـ كەلێنی زانیارییەكان)لە سەرچاوەكان(
لەبــەر ئــەوەی كــە وەزارەتــی ئیتالعــات خاوەنــی ماڵپەڕێكــی فەرمــی نییــە، 
كۆكردنــەوەی زانیــاری لەبــارەی پێكهاتــەی رێكخراوەیــی، كارمەنــدان و ئەركەكانیــان 
و چۆنیەتیــی ئەنجامدانــی ئۆپراســیۆنەكان دژوارە. هیــچ زانیارییەكــی دیاریكــراو 
لەبــاەری هەندێــك لــە بەرپرســانی بــااڵی ئێســتا و ژوورەكانــی وەزارەتــی ئیتالعــات 
لــە ســەرچاوە جۆراجۆرەكانــی زانیــاری كــە لەبەردەســت دایــە، بوونــی نییــە و دیــار 
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نییــە كــە راســتای ئــەم ژوورانــەی وەزارەتــی ئیتالعــات بــەرەو كوێیــە و چــۆن ئــەو 
ژوورانــە بەڕێــوە دەچــن.

یەكێــك لــەو پرســیارانەی لەبــارەی زانیارییەكانــی ســەرچاوە ئاشــكراكانی وەزارەتــی 
ئیتالعاتــەوە وەاڵمێكــی روونــی پــێ نەدراوەتــەوە، ئەوەیــە كــە پەیوەندیــی نێــوان 
وەزارەتــی ئیتالعــات لەگــەڵ ســپای پاســداران و چۆنیەتیــی هەڵســوكەوتی نێــوان 
ئــەو دوو ئۆرگانــە چۆنــە؟ و كاریگەریــی ئــەو دوو رێكخــراوە لەســەر یەكتــری چییــە؟
ــی ئیتالعــات و ســپای پاســداران كێشــەیان  ــە وەزارەت ــاوەڕدان ك ــەو ب ــران ل چاودێ
پێكــەوە هەیــە. ئەگــەر ئــەم ئیددیعایــە راســت بێــت، ئــەو زانیارییانــەی كــە 
ــان  ــتی كێشــەكە نیش ــەرچاوە و ئاس ــی س ــە روون ــت ب ــت دایــە ناتوانێ لەبەردەس

بــدات.)103( 

23 ـ رووداوە سەرەكی ومێژووییەكان و پاشەكشەكان
ــە  ــۆژە( ل ــای ن ــا )كوودت ــەوەی كوودەت ــردن و دۆزین ــكرا ك ــووالی 1980: ئاش ـ ج
ئاسایشــی  ئیتالعــات و  لــە الیــەن SAVAMA  )رێكخــراوی  ســاڵی 1980 
نەتەوەیــی ئێــران(، كــە پێــش لــە وەزارەتــی ئیتالعــات هەبــوو، ئــەم چاالكییــە بــە 
ــە  ــە گەورەتریــن و ســەرەكیترین ئۆپراســیۆنەكانی وەزارەتــی ئیتالعــات ل یەكێــك ل
دوای شــۆڕش دەناســرێت. تەنانــەت بەوەشــەوە كــە پێكهاتــەی ئیتالعاتــی لــە ئێــران 
لــەو ســەردەمەدا زۆر الواز بــوو، مەئمــوورە ئیتالعاتییــەكان توانیــان ئــەو كوودەتــا 
ــزی ئاســمانی  ــە ئەفســەرەكانی هێ ــەك ل ــە ژمارەی ــەوە ك ئاشــكرا و پووچــەڵ بكەن
پیالنیــان بــۆ رووخاندنــی كۆمــاری ئیســالمی داڕشــتبوو. SAVAMA،  ئاژانســی 
ــەو كارە  ــەو ئەفســەرانەی كــە خەریكــی ئ ــەدا، ئ ــەو كات ئیتالعاتیــی ئێرانییــەكان ل

بــوون ناســی و دەســتگیریانی كــرد.

103) Amin Asadi, “The Nojeh Coup کودتــای نــوژه  Day News [Tehran], March 2012 ,25, http://daynews.
ir/news/24991
(accessed April 2012 ,11); “Untold [Incidents] About the Ministry of Intelligence ناگفتــه هایــی دربــاره کودتــای 
نــوژه
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بۆمبدانان لە سەنتەری جوولەكەكانی ئارژانتین
ئەنجوومەنــی  كۆمەڵــگای  ســەنتەری  لــە  بۆمبدانــان   :1994 ســێپتامبێری 
جوولەكەكانــی ئارژانتینــیـ  ئیســراییلی لــە بووینــس ئایــرس، لــە ئارژانتیــن، كــە 85 
كــوژراو و 300 برینــداری بــەدواوە بــوو. ئــەم هێرشــە، مــەرگ هێنەرتریــن هێرشــی 
ــە مێــژووی ئارژانتینــدا دێتــە ئەژمــار. بەرپرســیارێتیی ئــەم هێرشــە  تیرۆریســتی ل
ــە  ــراو ل ــوو گرووپێكــی رێكخ ــودس وەك ــزی ق ــەدا هێ ــەو كات ــران. ل ــاڵ ئێ ــە پ خرای
مەیدانــدا نەبــوو. بــەو حاڵشــەوە، رۆڵــی ســپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمی لــەو 
ــەكان دەریخســت  ــی ئارژانتینیی رووداوەدا حاشــاهەڵنەگرە، هــەروەك لێكۆڵینەوەكان
كــە وەزارەتــی ئیتالعــات رۆڵــی هــەرە ســەرەكیی لــەم ئۆپراســیۆنەدا هەبــووە. )104(
ــە  ــە ل ــن ك ــە بێرڵی ــۆس ل ــی رووداوی میكۆن ــی 1996: دوای لێكۆڵینەوەكان  مارچ
ســپتامبێری 1992 رووی دا، دۆزگــەری فیدراڵــی ئاڵمــان حوكمــی دەستبەســەركردنی 
بــۆ عەلــی فەالحیــان، وەزیــری ئەوكاتــی وەزارەتــی ئیتالعــات و ئەمنیەتــی ئێــران، 
ــە نوامبــری  ــی كــوردی كۆمــاری ئیســالمییەوە دەركــرد. ل بەهــۆی تیــرۆری دژبەران
1996دا، رێبــەری رێژیــم، ســەید عەلــی خامنەیــی، عەلــی ئەكبــەری رەفســەنجانی، 
ــاری دەرەوەی  ــری كاروب ــی، وەزی ــەر ویالیەت ــی ئەكب ــان و عەل ــەركۆمار، فەالحی س
واڵت بــەوە تۆمەتبــار كــران كــە لــەم تیــرۆرەدا رۆڵیــان هەبــووە. لــە مانگــی ئاپریلــی 
ــی  ــااڵی ئێران ــرد و بەرپرســانی ب ــان حوكمێكــی دەرك ــە ئاڵم ــەك ل 1997دا، دادگای

104) - “Investigation Finds Iranian, Hezbollah and Syrian Involvement in 1994 Bombing of Argentine 
Jewish
Community Center,” The Anti-Defamation League, October 2003, http://www.adl.org/Terror/terror_buenos_
aries_
attack.asp (accessed June 2012 ,11).
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مەحكــووم كــرد. )105(

ــەر،  ــە دژب ــی ك ــی ئێران ــرۆری رووناكبیران ــڵ و تی ــەك قەت ـ 1998ـ1997: زنجیرەی
یــان رەخنەگــری حكوومەتــی كۆمــاری ئیســالمی بــوون، كۆمەڵگــەی ئێرانــی تووشــی 
ــران و  ــی ئێ ــی میللەت ــەرۆكی حیزب ــەر، س ــووش فرووه ــرۆری داری ــرد. تی ــۆك ك ش
ــەی  ــە لیژن ــرد ك ــی وای ك ــرۆری دوو نووســەری ئێران ــا تی هاوســەرەكەی و هەروەه
ــرن و داوای  ــی بنێ ــۆ خامنەی ــەك ب ــران نامەی ــدی نووســەرانی ئێ ــەری ناوەن بەڕێوەب
لێبكــەن كــە بكەرانــی ئــەم جینایەتانــە بناســێنرێن و دادگایــی بكرێــن. دوای 
لێكۆڵینــەوەكان جێگــری وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیــەت، ســەعیدی ئیمامــی لەگــەڵ 
ژمارەیــەك لــە مەئموورەكانــی وەزارەتــی ئیتالعــات دســتگیر و زیندانــی كــران. بەپــێ 
راپۆرتــەكان ئــەو لــە زیندانــدا دەســتی دایــە خۆكــوژی و خــۆی كوشــت. وەزارەتــی 
ئیتالعــات بــە ناچــاری و بــە دەركردنــی بەیاننامەیــەك بە بوونی كەســانێكی خۆســەر 
لەنێــو وەزارەت و ئەنجامدانــی ئــەو تیرۆرانــە لەالیــەن ئەوانــەوە دانــی بــەو تاوانانــەدا 
نــا و ئەمــەش یەكــەم جــار بــوو كــە دەزگای ئیتالعاتــی ئێرانییــەكان بەرپرســایەتیی 

105) “Masters of Disinformation.”

تیرۆری بێڕڵین
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كردەوەیەكــی لــەو چەشــنە لــە ئەســتۆ بگرێــت. بەیاننامەكــەی وەزارەت تــا رادەیــەك 
بــە شــێوەی خوارەوەیــە، )106(

و  بەربــاڵو  پیالنێكــی  نیشــانەی  تــاران،  لــە  زنجیرەییــەكان  قەتڵــە  "روودانــی 
هەڕەشــەیەك بــۆ ســەر ئاسایشــی نەتەوەییــە،... بەداخــەوە، ژمارەیەكــی زۆر 
ــێ  ــە ب ــە ك ــەم وەزارەت ــرس، بیرتەســك و خۆســەری ئ ــی نابەرپ ــە هاوكاران ــەم ل ك
ــەم  ــە دارەدەســتی كەســانێكی شــاراوە لەپێنــاو خواســتی بیانییــەكان ئ شــك بوون

جینایەتانەیــان بەڕیــوە بــرد." )107(
ســەركەوتووترین  لــە  یەكێــك   :2010 فیڤرییــەی  ـ 
ئۆپراســیۆنەكانی وەزارەتی ئیتالعــات كە دەنگدانەوەیەكی 
ــوو، دەســتگیری  ــەدواوە ب ــی زۆری ب ــی و دەرەكی ناوخۆی
رێكخــراوی  بەلووچــی  رێبــەری  ریگــی،  عەبدوڵمالــك 
جندوڵــاڵ، رێكخراوێكــی چریكــی ســوننەی ئیســالمی، لــە 

مانگــی فڤرییــەی ســاڵی 2010دابــوو.
ــووی  ــی توانیب ــە زیرەك ــااڵنێك ب ــاوەی س ــۆ م ــی ب  ریگ
ــێ  ــە ب ــۆی ل ــەوە و خ ــتگیری دوور بخات ــە دەس ــۆی ل خ
یاســاترین ناوچەكانــی پاكســتاندا حەشــار بــدات و بژیــت. 
كوشــتنی بێڕەحمانــەی خەڵكــی لوكاڵــی لــە باشــووری 
ــی ئیســالمی  ــە حكوومەت ــوو ك ــەوە، وای كردب ــەن "ریگی"ی ــران لەالی ــی ئێ رۆژهەاڵت
حوكمــی دەســتگیركردنی ناوبــراو دەربــكات و بیهەوێــت كــە دەســتگیری بــكات. دوای 
كوشــتنی یەكێــك لــە فەرمانــدە پلەبەرزەكانــی ســپای پاســداران، كۆمــاری ئیســالمی 
ــات وەدوای  ــی ئیتالع ــی. وەزارەت ــۆ گرتن ــدان ب ــە هەوڵ ــددی كەوت ــێوەی جی ــە ش ب
ئــەو كــەوت و خســتیە ژێــر چاودێریــی خۆیــەوە و لەكاتێكــدا كــە ریگــی بــە ســواری 
فڕۆكــە لــە دۆبەیــەوە بــۆ قرقیزســتان دەڕۆیشــت و فڕۆكەكــە لــە ســەر خاكــی ئێــران 
بــوو، مەئموورەكانــی وەزارەتــی ئیتالعــات فڕۆكەكەیــان ناچــار بــە نیشــتنەوە كــرد 

و ریگیــان دەســتگیر كــرد. 

106) - Sahimi, “The Chain Murders: Killing Dissidents and Intellectuals 2011 “,1998–1988
107) - Sahimi, “The Chain Murders: Killing Dissidents and Intellectuals 2011 “,1998-1988; Sahimi, “The 
Chain Murders,” 2009.

عەبدۆلمالك ریگی



80

وەزارەتی ئیتالعات و ئەمنیەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران

ریگــی لــە پرۆگرامێــك كــە لــە تەلەفزیۆنــی نەتەوەیــی ئێرانــدا بــاڵو كرایــەوە دانــی 
بــە هاوكاریكــردن لەگــەڵ CIA و مووســاددا نــا و دوایــی لــە ســێدارە درا. )108(

24 ـ  كۆرنۆلۆژی هێرشە گرنگە تیرۆریستییەكان
وەزارەتــی ئیتالعــات ژمارەیەكــی زۆر تیــرۆری گرنگــی ئەنجــام داوە. تەنیا ژمارەیەك 
ــە گرنگترنــی تیــرۆرەكان لــە خشــتەكانی خــواروە دێــن. وێدەچێــت كــە ژمــارەی  ل

تیــرۆرەكان لــە ســاڵی 2000ز . وە كــەم بۆتــەوە. )109(

خشتەی ژمارە 2. تیرۆرەكانی دەرەوەی ئێران
پێشینەی كەسانی شوێنناوی كەسی تیرۆركراورێكەوت

تیرۆر كراو
 ناوبراو خوشكەزای پاریس ـ فەرانسەشەهریار شەفیقدێسامبێری1979

حەمەڕاز شای پەهلەوی 
بوو

نابراو بەستراوەی بێتزدا، م د، ئەمریكاعەلی تەباتەباییجووالی 1980
راگەیاندنی لە 

سەردەمی دەسەاڵتی 
پەهلەویدا بوو

ئەو فەرماندەیەكی پاریس ـ فەرانسەغواڵمعەلی ئۆەیسیفێڤرییەی 1984
ئەرتەشی توندڕۆ بوو 
و فەرمانداری شاری 

تاران و لەگەڵ براكەی 
غواڵمحوسێن تیرۆر كرا

عەلی ئەكبەری ژانویەی 1987
محەممەدی

ناوبراو فڕۆكەوانی هامبوورگ، ئاڵمان
پێشووی عەلی 

ئەكبەری رەفسەنجانی 
بوو

108) “Abdulmalek Rigi Is Killed in a Daring Intelligence Operation” عبداملالــک ریگــی در یــک عملیــات 
شــد دســتگیر  اطالعاتــی  Raja News [Tehran], February 2010 ,.جســورانه   ,23, http://www.rajanew s.com/detail.
asp?id=45150 (accessed April 11,2012); “Iran Arrests Jundallah Ringleader, Rigi,”
Press TV [Tehran], February 2010 ,23, http://edition.presstv.ir/detail/119269.html (accessed April 2012 ,11)
109 Sahimi, “The Chain Murders,” 2009.
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ناوبراو، یەكەمین ڤیەن، ئۆتریشحەمیدڕەزا چیتگەرمەی 1987
سكرتێری پارتی كار 

بوو
سكرتێری حیزبی ڤیەن، ئۆتریشعەبدوڕەحمان قاسملووجووالی 1989

دێمۆكراتی كوردستانی 
ئیران، ناوبراو لەگەڵ 

دوو كەس لە هاوڕێیانی 
كاتێك سەفەرییان 
كرد بۆ ڤییەن بۆ 
چاوپێكەوتن لەگەڵ 
نوێنەرانی حكوومەتی 
بۆ وتوێژ تیرۆر كران

 ئەو كۆمۆنیست بوو و قێبرسغواڵم كشاوەرزئاگۆستی 1989
دژبەری كۆماری ئیسالمی 

ناوبراو برای مەسعوود ژێنڤ، سوویسكازم رەجەویئاپریلی 1990
رەجەویی، رێبەری  
رێكخراوی موجاهدینی 

خەڵق بوو

 ناوبراو، ئەندامی توركیە عەلی كاشف پوورجوالی 1990
كومیتەی ناوەندی حیزبی 
دێمۆكراتی كوردستانی 

ئێران بوو
ناوبراو كچی پێشەواو سوویدعێفەت قازیسێپتامبێری 1990

محەممەد قازی، رێبەر و 
سەركۆماری كوردستان 

بوو
 ناوبراو ئەندامی گرووپی پاریس، فەرانسەكوروش ئیالهی ئۆكتۆبەری 1990

سەڵتەنەت خوازەكانی 
درفش كاویانی بوو)ئااڵی 

كاویانی(
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ناوبراو ئەندامی كومیتەی پاریس، فەرانسەعەبدۆرەحمانی بروومەندئاپریلی 1991
ئیجرایی بزووتنەوەی 
بەرخۆدانی نەتەوەیی 

ئێران كە دكتۆر شاپوور 
بەختیار دامەزرێنەری بوو 

لە فەرانسە

ناوبراو ئاخرین سەرۆك پاریس، فەرانسەشاپوور بەختیارئاگۆست 1991
وەزیرانی سەردەمی 

دەسەاڵتی پاشایەتی بوو

ناوبراو ئەندامی یەكیەتیی عێراقسەعید یەزادنپەناسێپتامبێری 1991
شۆڕشگێڕان بوو كە 
لەگەڵ هاوڕێیەكەی 
كورووش كەتیبە، بە 

چەقۆ كوژران

ناوبراو یەكێك لە بۆن، ئاڵمانفەریدوونی فەرۆخزادئاگۆستی 1992
گۆرانیبێژە خۆشەویستە 

ئێرانییەكان بوو و 
هونەرمەندێك بوو كە بە 
شێوەی ئاشكرا رەخنەی 
لە كۆماری ئیسالمی 

دەگرت.

دكتۆر سادق سێپتامبێری 1992
شەرەفكەندنی

ناوبراو رێبەر و سكرتێری بێرڵین، ئاڵمان
گشتی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران بوو 
كە لەگەڵ 3 كەس لە 
هاوڕێیانی بە ناوەكانی، 
هومایۆن ئەردەاڵن، 

فەتاح عەبدۆلی، و نووری 
دێهكۆردی )لە رووداوی 
بەناوبانگی میكۆنۆس(

دا كوژران
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ناوبراو و دالویز نارۆیی كراچی، پاكستانحەیبەتۆڵاڵ نارۆییمارچی 1993
دوو سەرۆكی عەشیرەی 

نارۆیی لە ناوچەی 
بەلووچستان بوون

 ناوبراو پرۆفێسۆری پاریس، فەرانسەرەزا مەزلوومانمەی 1996
تاوانناسی لە زانكۆی 
تاران بوو پێش لە 

شۆڕشی 1979 و جێگری 
وەزیری پەروەردە لە 
سەردەمی شادا بوو

زۆر نووســەر، چــاالك و رووناكبیــر نادیــار نەمــان و دوایــی بــە مردوویــی دۆزرانــەوە. 
ــە  ــە ل ــن وای ــە تێڕوانی ــەی ك ــەو قوربانیان ــاەری ئ ــاری لەب ــوارەوە زانی ــتەی خ خش

الیــەن وەزارەتــی ئیتالعاتــەوە كــوژراون دەخاتــە بەردەســت.

خشتەی  ژمارەی 3، تیرۆركراوەكان لە نێو خۆی ئێران
پێشینەی كەسانی تیرۆر كراوناوی كەسی تیرۆر كراورێكەوت

ناوبــراو ناسیۆناڵیســت و فیزیســیەن كازم سامی نوامبێری 1988
شــۆڕش  لــە  پێــش  كــە  بــوو 
بزووتنــەوەی شۆڕشــگێری لــە ئێــران 

ــا ــات ن بنی
ــراو رووناكبیرێكــی ئایینــی بــوو سەید خوسرۆ بشارەتیپاییزی 1990 ناوب

و لــە رەخنەگرانــی تایبەتــی ئایینــی 
شــێعی بــوو

كــە قەشە مێهدی دبادجیژووەنی 1994 بــوو  موســڵمان  ناوبــراو   
ــە  ــوو ب ــە شۆڕشــی 1979 ب پێــش ل

ن یســتیە كر
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مەرقــەدی قەشەت . میكایلییانسەرەتای 1994 لــە   1994 ســاڵی  لــە 
8مــی  )ئیمامــی  رەزا  ئیمــام 
ئەندامــی   3 كــە  شــیعەكان( 
دەســتگیر  خەڵــق  موجاهدینــی 
تەفزیۆنیــدا  دانپێدانانێكــی  لــە  و 
ئیعترافیــان بــۆ میكایلییــان كــرد، 
زۆری  بــە  ئێــران  خەڵكــی  بــەاڵم 

نەكــرد. بەمــە  باوەڕیــان 
كەســایەتییەكی شەمسەدین ئەمیر عەالییئاگۆستی 1994 نابــراو 

ئەندامــی  و  ناسیۆناڵیســت 
لــە  ناوبــراو  بــوو.  ئۆپۆزیســیۆن 
رووداوێكــدا گیانــی لەدەســت دا كــە 
بەئەنقەســت  رووداوەكــە  وادیــارە 

بــووە.
ناوبراو چاالكێكی سیاسی بووزۆهرە ئیزەدیمەی 1994

ــەر و عەلی ئەكبەری سەیدی سیرجانینوامبری 1994 ــووس، نووس ــراو رۆژنامەن ناوب
ــوو ــگ ب ــاعیرێكی بەناوبان ش

زانســتگەی عەبدولڕەزا باجد1995 پڕۆفێســۆری  ناوبــراو 
ــە ناوچــەی سیســتان و  زاهیــدان )ل
ــك  بەلووچســتان بــوو(، كــە هەندێ
لەبــارەی  رەخنەگرانــی  لێدوانــی 
ــەی  ــە تەلەفزیۆنەك ــرە پرۆگرام زنجی

ــوو ــی" هەب ــام عل "ام
لــە حوسێن برازەندەژانویەی 1995 یەكێــك  و  ئەندازیــار  ناوبــراو 

نزیكــی دكتــۆر عەلــی  هاوكارانــی 
داڕێــژی  تیــۆری  شــەریعەتی 
ئیســالمی و كۆمەڵناســی بەناوبانــگ 

بــوو.
ــوننە مەال فارۆق فەرسادفێڤرییەی 1995 ــی س ــی ئایین ــراو مەالیەك ناوب

لــە شــاری ســنە بــوو. ســەرەتا دوور 
ــل و  ــاری ئەرەدەبێ ــۆ ش ــەوە ب خرای
ــەوە  دوایــی كــە جەســتەكەی دۆزرای
لەســەر  ئەشــكەنجە  نیشــانەی 

ــوو. ــار ب ــتەی دی جەس
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خومەینــی ئەحمەد خومەینیمارچی 1995 ئایەتۆڵــاڵ  كــوڕی 
باوكــی،  مردنــی  دوای  بــوو. 
دەســتی  خومەینــی  ئەحمــەد 
ــەاڵت.  ــە دەس ــن ل ــردە رەخنەگرت ك
حەســەن خومەینــی كــوڕی ئەحمــەد 
خومەینــی، وتبــووی كــە موحەممــەد 
ســەربازی  دۆزگــەری  نیــازی 
لــە  ئیمامــی  ســەعیدی  دۆســیەی 
راپۆرتەكەیــدا وتوویەتــی كــە باوكــی 
ئیمامی"یــەوە  "ســەعید  لەالیــەن 

كــوژراوە.
نووسەر، وەڕگێڕ، رووناكبیر ئەحمەد ئەمیر عەالییئۆكتۆبەری 1995

چیرۆكنووس بوو.غەزاڵە عەلیزادەمەی 1996
ــاری مەال محەممەد رەبیعی نوامبێری 1996 ــی ش ــژی هەین ــراو وتاربێ  ناوب

كرماشــان بــوو كــە بەهــۆی جەڵتــەی 
دڵــەوە مــرد. ئەگەرچــی چــەن ســاڵ 
دواتــر دەركــەوت كــە نابــراو بەهــۆی 
وەشــاندنی ئامپۆلــی هــەوا گیانــی 
ئەنقەســت  بــە  و  داوە  لەدەســت 

ــوژراوە. ك
ناوبــراو لــە شــەوی زەماوەندەكەیــدا سیامەك سەنجارینوامبری 1996

ــە  ــوو ك ــای كردب ــەو ئیدیع ــوژرا، ئ ك
لــە لەبــارەی جنایەتەكانــی عەلــی 
پێشــووی  وەزیــری  فەالحیــان، 

ئیتالعەتــەوە زانیــاری هەیــە.
خوێنــدكاری دكتــۆرا و مامۆســتای عەبدەلعەزیز كازمینوامبری 1996

و  سیســتان  زانســتگەی 
ــی  ــەالی ئایین ــوو، م بەلووچســتان ب
ســوننە كــە پشــتیوانی زۆری لــە 
مافــی كەمینــەی ئایینــی و ئێتنیكــی 

دەكــرد.
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گۆڤــاری ئیبراهیم زەلزادەمارچی 1997 سەرنووســەری  ناوبــراو 
"معیــار"  ئەدەبــی  مانگنامــەی 
مەئموورانــی  لەالیــەن  ئــەو  بــوو. 
دەســتگیرا  ئیتالعاتــەوە  ئیــدارەی 
ــە  ــن. ب ــووی ئەم ــە خان ــرا و برای ك
ــاس  ــەر ب ــوو ئەگ ــەی وتراب بنەماڵەك
ــن.  ــەن دەیكوژی ــەی بك ــە گیرانەك ل
دوایــی جەســتەكەی نیــوە نێــژراو 

دۆزرایــەوە. تــاران  لــە 
سیاســی پیرۆز دەوەنیئاگۆستی 1998 چاالكــی  و  نووســەر 

كــە روون نەبــوو بــۆ كــوێ بــرا. 
جەســتەكەی هیــچ كات نەدۆزرایــەوە

ســەرۆكی داریووش و پەروانە فرووهەرنوامبری 1998 فرووهــەر  داریــووش 
حیزبــی میللــەت بــوو، گرووپێكــی 
بــەرەی  حیزبــی  لــە  بچــووك 
میللــی، گرووپــی سیاســی دكتــۆر 

موســەدیق محەممــەدی 
چەنــد مەجید شەریفنوامبری 1998 وەرگێــڕی  و  نووســەر 

ك و تــو ر پە
ژوورنالیســت محەممەد موختاریدێسامبری 1998 بیرمەنــد،  نووســەر، 

رێكخــەری  كۆمیتــەی  ئەندامــی  و 
ئێــران نووســەرانی  ئەنجومەنــی 

نووسەر و وەرگێڕمحەممەد جەعفەری پوویەندەدێسامبری 1998
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