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  پيشگفتار

  
 نماينده -ران، با گردانندگي حسين شريعتمداريفرقه كيهانيسم و پديده مافياي رسانه اي در اي

 يكي از چالش ها و عوامل بحران ساز –ولي فقيه و از چهره هاي معروف دستگاه امنيتي ايران 
بررسي و تحليل موضع گيري هاي اين . در دوران پس از انقالب اسالمي ايران به شمار مي آيد
اي اخير از حضور قدرتي پشت پرده و سايه روزنامه در جوسازي و بحران سازي هاي وقايع سال ه

نشين در كنترل و راهبرد فكري اذهان عمومي خبر مي دهد، چنانچه موضع گيري هاي اخير اين 
  .روزنامه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران نيز خود گوياي اين واقعيت است

ن به عنوان يكي از دروغگوترين و در حالي كه متاسفانه سيستم رسانه اي و اطالع رساني در ايرا
جعل كارترين ها در عرصه بين المللي شناخته شده است، آمار دروغ پردازي هاي اين روزنامه به 

...) مستقل از نظام اقتصادي، سياسي، مذهبي و (روشني  از نفوذ دروغ در نظام فرهنگي كشور، 
  .پرده برمي دارد

حقايق، توهين و ترور شخصيت افراد بويژه طيف دروغپراكني، تحريف و كاريكاتوريزه كردن 
نخبگان و روشنفكران جامعه، پرونده سازي هاي امنيتي، توجيه و تحريك افكار عمومي و طيف 
مسئولين و تصميم گيرندگان حكومتي، پشتيباني پروژه هاي تواب سازي و اعترافات دروغين در 

 است كه چيرگي دستگاه امنيتي در سيستم واقعيت اين. برنامه روزانه كيهان بوفور ديده مي شود
فكري و فرهنگي جامعه و تزريق خوراك فكري و كنترل اذهان عمومي با هدف راهبرد پروژه 

 .هاي امنيتي از جمله آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي در سي سال گذشته صورت گرفته  است
ي شده با كالبد شكافي سع) كه برگرفته از يك مجموعه تحقيقاتي چند جلدي است(در اين كتاب 

پرونده سياه كيهان و افشاي گوشه مختصري از اسناد دروغپردازي هاي آن به عنوان سردمدار 
مافياي رسانه اي و تريبون دستگاه قدرت، در دفاع از حقوق پايمال شده روشنفكران ، دگرانديشان 

  .و ملت ايران، گامي هر چند كوچك به سمت حركتي موثر برداشته شود
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 �  اولفصل
 

 

»!كيهان شناسي«  
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  چرا كيهان؟�
  

هاي سياسي ايران كه ساليان دراز مخبـر وقـايع          ه  روزناممشهورترين  يكي از قديمي ترين و      

نهـا دليـل انتخـاب      اما اين ت  . يهان است كروزنامه   ،گوناگون روزهاي سفيد و سياه ايران بوده      

  : داليل انتخاب اين رسانه عبارتنداز.اين رسانه نيست

 بوده و بسيار ديـده      حكومت اسالمي ايران   مسئولين ارشد    اين روزنامه خاطبان اصلي   م. يك 

 واكنـشها و اقـدامات       است كـه بـسياري از      اين روزنامه هاي  شده كه به دنبال جريان سازي       

ـ اين نشريه، . دو. مي گيرد صورت ي مورد نظرلي عليه يا له سوژه ها    عم االترين منسوب به ب

در ايـن روزنامـه    و مدير مسئول آن به عنوان نماينده واليت فقيه     ودهمقام سياسي حكومت ب   

و اين   بسيار زياد بوده   نسبت به اين روزنامه      شمار اعتراضات تا به حال    . سه. فعاليت مي كند  

 جنـاح هـا و    جبهه و جناح خـاص نبـوده ، بلكـه   اين واكنش ها تنها از يك   در حاليست كه    

را بـراي بررسـي و تحليـل    توجـه بيـشتري   كه ضرورت جامعه را دربرداشته، اقشار مختلف   

  . كارنامه چندين ساله خود مي طلبد
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   امروزاز ديروز تاكيهان �
  مروري بر سابقه فعاليتي روزنامه كيهان

 

 معلول سابقه و قدمت طوالني و تأثيري اسـت          ،اين شهرت . كيهان روزنامه پرآوازه اي است    

 سال از سابقه فعـاليتي كيهـان   64حدوداً .  بر روند فعاليت مطبوعاتي در ايران داشته است        كه

 مـديريت  بـا كيهـان  . ي كيهان را تاسيس كـرد       روزنامه 1322در سال   آن  بينانگذار  . مي گذرد 

اي پرتيـراژ و سـودآور تبـديل شـود و        زاده طي چند سال توانست بـه روزنامـه          آقاي مصباح 

  .نگاران ايران را به خدمت بگيرد روزنامهاي از بهترين  عده

 سـال، هنـوز شـهرت و آوازه خـود را در     64جالب است كه روزنامه كيهان بعد از گذشـت      

رسانه ها و اذهان عمومي حفظ كرده است اما اين بار نه به دليل حرفه اي بودنش بلكه ايـن                 

روزنامـه  اصـلي  ان سياستگزاران و راهبـر   . ش مي باشد  مشهوريت را مديون دروغپردازي هاي    

 ضـربات سـنگيني بـه اعتبـار و      سياست و استراتژي منحصربه فـرد خـود،       كيهان با توجه به     

  . جايگاه اين روزنامه وارد ساخته اند

روزنامه كيهان كه روزي محمل و بستر مناسب رشد نيروهاي حرفـه اي مطبوعـات و نـسل              

بدنام كردن رجال، نويـسندگان و  ايراني بود، خيلي زود به تريبوني براي هتاكي و برخورد و        

  . شخصيت هاي علمي، سياسي و فرهنگي كشور شد

نكته قابل توجهي كه در حمالت و دروغپردازي هاي كيهان وجود دارد اين است كه شليك                

هاي آن محدود به يك يا چند جبهه خاص نبوده بلكـه طيـف وسـيعي از اقـشار جامعـه را                     

اخل ايران زندگي مي كنند و چه آنها كه مقيم خـارج            چه ايراني هايي كه در د     . دربرمي گيرد 

از كشور هستند، افراد مذهبي و غير مذهبي، هم سياسي و هم غيرسياسي، از جناح چـپ تـا     

چه بسيار انسان هاي متدين و باايمـان،  . جناح راست، همه و همه از كيهان در امان نبوده اند        

 ن وطن بوده اند كه مـورد حمـالت        اياحترامي در   نخبگان و شخصيت هاي برجسته و قابل        

  . كيهان قرار گرفته اندناجوانمردانه
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  كيهان در آينه رسانه ها����
  نظرات و ديدگاه ها
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  : عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت �

  جناح راست اختالف هاي مهمي با گردانندگان كيهان دارد
  

 به عنوان يكـي از اعـضاي   قابل توجه است كه حتي عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت     

 در گفت و بـا      "امير محبيان ". جناح راست، از اقدامات آقاي حسين شريعتمداري انتقاد كرد        

جناح راسـت اخـتالف هـاي مهمـي در زمينـه            « :خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا اعالم كرد     

وي رويكـرد    ».مواضع سياسي، فرهنگي و اقتصادي با گردانندگان روزنامـه كيهـان دارد           

روزنامه كيهان به مسائل سياسي را مبتني بر موضوعات امنيتي دانست و تأكيد كرد، ما               طيف  

موظف هستيم كه از نگاه امنيتي به تحليل هاي سياسي پرهيز كنيم چرا كه نگاه امنيتـي مـا را     

همچنين نگاه توده گراي : محبيان اضافه كـرد  .به سوي پذيرش سياه ترين گزينه ها مي راند    

 نگاه سازمان محور جناح منتقد دولت و به طور خاص آنچـه كـه جنـاح                 كيهاني ها، با  

به گمان من در چالش بين طيف كيهان و مشاركت،           .راست ناميده مي شود، يكسان نيست     

زيرا به دليل غير حزبي و غير سامان مند بـودن  اين مشاركت است كه صدمه خواهد ديـد        

  2»...ين مجموعه نامتعين را هدف قرار دهند مشاركتي ها نمي توانند اپيكره هواداران كيهان،

  

                                                 
، برگرفته از مصاحبه اي با امير محبيان »جناح راست اختالف هاي مهمي با گردانندگان كيهان دارد « 2

  28/9/81) عضو شوراي سردبيري رسالت(
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  انتقاد شديد و بي سابقه راديو جوان از روزنامه كيهان �
  

اي بـه    طي برنامه  )1385 بهمن ماه    25( چهارشنبه   روزراديو جوان صداي جمهوري اسالمي      

گزارش مردمي پخش شد وگزارشگر ايـن       اين برنامه،   در   .نامه كيهان انتقاد كرد   شدت از روز  

غالب كساني كه مورد پرسـش قـرار گرفتنـد،    . برنامه، نظرات مردم را درباره كيهان جويا شد 

چرا اين روزنامه با اين سابقه . بر زرد بودن و جناحي رفتار كردن روزنامه كيهان تاكيد كردند          

و در رده اول روزنامـه هـاي كـشور نيـست؟ در حـالي كـه بيـشترين                   تيراژش پايين است؟    

امكانات مالي و هم تجهيزات فني را دارد؟ منابع مالي كيهـان از كجـا تـامين مـي شـود كـه                 

   قيمتش اينقدر كم است؟

كيهان و . سوال ديگر در مورد اطالت و اخباري است كه ما در روزنامه هاي ديگر نمي بينيم             

چـرا دادگاههـاي مطبوعـاتي       عات و اخبار را از كجـا تـامين مـي كننـد؟             اين اطال  نكيهانيها

ل بقيه مطبوعات نيست و بي سر و صـدا، يواشـكي و بـدون اعـالم نتـايج          ثروزنامه كيهان م  

  3دادگاه است؟

  

  

                                                 
  www. entekhab.ir/  خبرگزاري انتخاب  3
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  !روزنامه كيهان برنده جايزه دروغگويي  :)24/8/84ايلنا   (����
 

ما از روزنامه كـذاب كيهـان انتظـار         : گفت» ايلنا«وگو با خبرنگار      محسن آرمين در گفت   

 اين روزنامه بـراي اشـاعه شـايعات و اخبـار            ها نداريم چون اساساً     جز اين دروغ پراكني   

وي خـاطر نـشان      .طلبان سازماندهي شده اسـت      هاي سياسي و اصالح     كذب عليه جريان  

يهـان در   بر اساس تحقيقات و مطالعات چند سال پـيش وزارت ارشـاد، روزنامـه ك              : كرد

اي   ميزان انتشار اخبار دروغ مقام اول را كسب كرده بود و ما متأسف هستيم كه روزنامـه                

  .، دچار چنين وضعيتي شده استدكه در رأس آن نماينده مقام رهبري حضور دار
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  : در مصاحبه با صداي آلمان شيرين عبادي  ����

  »سر تا پاي مطالب كيهان كذب است«
 چينـي  نامه كيهان ايـن اسـت كـه بـا طـرح ادعاهـاي كـذبي، زمينـه        ي روز اساسا پروژه

حقيقت داستان فقـط همـين    سازي براي مدافعان حقوق بشر را فراهم بياورند، در    پرونده

  4 !ايجاد جو ارعاب: است

  

  

  

                                                 
  ، مصاحبه اي با شيرين عبادي)خبرگزاري صداي آلمان( دويچه وله  4
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  :آيت اهللا سيد موسوي تبريزي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ����
  

دهد با هيچ انديشه فقهي و مباني ديني تناسبي ندارد و در فقه             انجام مي » كيهان«آنچه كه   

اين تفكر اعتقـادي    . هيچگونه برخورد و تهمت و اهانت به افراد مجاز شمرده نشده است           

خود ساخته كيهان است كه در برخورد با انديشه ها و افراد و اهانت به اشـخاص همچنـين                   

ر روزنامـه اي اگـر فرهنـگ تهمـت و           ه. تحريف حقايق مجاز و حتي مباح شمرده مي شود        

اهانت را ترويج كند، چون يك رسانه است، ميزان تخريب و خيانـت آن غيرقابـل محاسـبه                  

تبعات اقدام كيهان اثر نامطلوب تري در جامعه دارد چـرا كـه منتـسب بـه نهـاد           . است

رهبري است و باعث تضعيف اين نهاد مي شود و لذا به هـر نحـو ممكـن بايـد از آن                      

  5».ري كندجلوگي

  

  

                                                 
  1379گفتمان، : صادقي،ناشر... رحمت ا: ، نويسنده)بررسي يك پرونده (2كتاب جدال رسانه اي  5
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 :يك روزنامه نگار و وبالگ نويس ����

 !جهان كوچك و توهمي كيهان

دهـد كـه      كنند كيهان فحش مـي      يك عده فرهنگي سمپوزيم مجسمه در تهران برگزار مي        

يك عده ديگر دربـاره  .... اند و  دين  اند و بي    گيرند و منافق    اينها دارند از بيگانگان پول مي     

ي پيدا كردن نقاط اشتراك اديان بزرگ جهان جـشنواره اديـان   اديان توحيدي جهان و برا    

هـستند  ! كند به هتاكي كه اينها صهيونيست         كنند باز كيهان شروع مي      توحيدي برگزار مي  

نگار با مجوز وزارت فرهنـگ و از          اي روزنامه   عده.... ريزند  و دارند مملكت را به هم مي      

نگـاري شـركت      وزش روزنامـه  طرف انجمن صنفي خودشان در يك كارگـاه علمـي آمـ           

الناس اينها خائن به كـشور هـستند    كند كه آي ايها  دري را آغاز مي     كنند باز كيهان پرده     مي

هزار نمونه ... و خرابكارند و با امريكا و اروپا در رابطه اند تا مملكت را به هم بريزند و              

  6 .توانند از آنها نام ببرند ديگر كه همه به ياد دارند و مي

  

  

                                                 
6 http://www.fahimehkh.com   
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  :دكتر نجفقلي استاد دانشگاه اظهار داشت ����

برخورد برخي از رسانه ها تحت عنوان افشاگري، بجاي اينكه منجر به اصالحات در داخل 

فكر مي كنم يك . نظام شود، بيشتر منافع و حيثيت ملي را در معرض آسيب قرار مي دهد

رمايه هاي معنوي دستهاي پنهان و مرموزي در كشور در حال شكل گيري است تا تمام س

   .مملكت را نابود كند و آنان را از اعتبار و حيثيت بيندازد

  

  

  

  :دكتر غالمعباس توسلي استاد دانشگاه و صاحبنظر مسايل سياسي ����
مشكلي كه جامعه با روزنامه كيهان دارد اين است كه اين روزنامه در قبال تضييع حقوق 

 روزنامه ها كه مدام بايد براي عملكرد خود برخالف بيشتر. افراد مورد سؤال واقع نمي شود

عملكرد مديريت كيهان دقيقاً  .به قاضي پاسخ دهند و حتي مجازاتهاي سنگين را تحمل كنند

ارزشي كه در آن حقوق شهروندي . در راستاي ارزشهايي است كه خود اختراع كرده است

ق افراد ارزش ارزش هاي اسالمي روشن و مشخص هستند، احترام به حقو .مطرح نيست

آن، حركتي كه باعث شود وجدان عمومي جريحه دار شود ارزش  است نه پايمال كردن

   .نيست
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  روزنامه كيهان شبه رسانه اي است كه بصورت بولتن اطالعاتي منتشر مي شود ����
علي ظفرزاده يكي از نماينـدگان مـردم مـشهد در مجلـس شـوراي اسـالمي در گفتگـو بـا                      

يك نشريه جناحي اسـت و بـرخالف رسـالتي كـه مطبوعـات              » كيهان«: زودخبرنگار ايرنا اف  

در حـالي   : وي گفت  .دارند، نتوانسته است در راستاي منافع ملي و وحدت ملي حركت كند           

كه جامعه نياز به وحـدت و آرامـش سياسـي دارد، گرداننـدگان مؤسـسه كيهـان دسـت بـه                

  7.د تا جو جامعه را متشنج سازندتحركات عليه سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي مي زنن

  

 

  

  ! كيهان، بيدادگاه رسانه اي����
 

روزنامه كيهان هيچگاه حاضر به «: رحمت اهللا صادقي نويسنده معروف ايراني مي گويد

اطالع رساني سالم و برخورد عادالنه نيست، لذا جز تعطيلي نشريات رقيب و نخبه گرا و 

 و تحت تعقيب قرار گرفتن دبيرل و سرمدير مسئوزات و زنداني شدن محاكمه و مجا

در واقع جايگاه . نويسندگان آنها، انديشه ديگري ندارد و در اين راه كماكان مي كوشد

كيهان در جهت دستيابي به اهداف اربابان ... آقايان كيهان روزنامه نگاري و كار با قلم نيست

خي مسئوالن امنيتي و پشت پرده خود، با جنجال آفريني، منجر به اقدامات شتابزده بر

هجوم بي امان نيروهاي انتظامي و لباس شخصي هاي ناشناخته به . قضائي كشور مي شود

كوي دانشگاه و به تشنج كشاندن برخي مراكز علمي و فرهنگي، بخش هايي از اين مقوله 

سترش زيرا قبل از تهاجمات فيزيكي، زمينه هاي رواني و گ. دردناك را تشكيل مي دهند

                                                 
  2 صفحه 79 مرداد 5چهارشنبه .  روزنامه ايران در گفتگو با فرهيختگان كشور 7
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. كيهان و برخي همكاران مطبوعاتي وي، كامالً فراهم شده بودوطئه، از سوي روزنامه توهم ت

يك مامور امنيتي همچون آقاي حسين شريعتمداري كه استعداد و قدرت او در تشخيص 

هويت افراد و بازجويي و تشكيل پرونده هاي اتهامي متهمين است، اكنون كه به رياست 

صوب شده است واقعاً نمي تواند بر خالف تجارب، يك موسسه فرهنگي و مطبوعاتي من

از اينكه روزنامه كيهان به يك دادگاه رسانه اي . آموزه ها و توانايي هاي خويش عمل كند

تبديل شده و افراد و گروه ها در اين دادگاه غيابي، بازجويي، محاكمه و محكوم مي شوند 

كرانش روزنامه كيهان را هدايت تا زماني كه آقاي شريعتمداري و همف. جاي شگفتي نيست

و جهت دهي مي كنند اين روزنامه همچنان بهتان آفرين، بحران خيز و دشمن تراش خواهد 

كيهان با توجه به عملكرد و تجارب و . بود، زيرا غير از اين عملكردي ديگر متصور نيست

د و ت مي غلاستعدادهاي مسئوالن آن ناچار در دور باطلي از بهتان آفريني و دشمن تراشي

روشنفكران و نخبگان را عامل نفوذ استكبار جهاني و مهره هاي صهيونيزم بين المللي 

معرفي مي كند، روحانيون فرزانه را خائن و خود فروخته، ساده لوح، مفسد في االرض و يا 

وابسته به باند هاشمي قلمداد مي كند، دانشجويان و دانشوران را پياده نظام هاي دشمن 

 نمايد، روزنامه ها و يا رسانه هاي رقيب خود را سنگرهاي دشمنان دين و ملت تلقي مي

تعريف مي كند، واقعيت اين است كه كيهان به دنبال جامعه اي مفلوك و بيسواد است كه 

عاري از روزنامه، نشريه، روشنفكر، نخبه، دانشجو، تنوع انديشه باشد و اگر كور سوادي هم 

مشق هاي كيهان و نشخوار دروغ هاي به ظاهر مقدس آن باشد فقط به خواندن سياه 

   ».خالصه شود
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م فصل دو � 
 
 

  »شليك هاي كيهان«

 پاره اي از نامه ها و شكايات عليه كيهان
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  شليك هاي كيهان و زخم هاي برجاي مانده ����
  

 با ي ا پر آوازهروزنامه چرا چنين يكي از سواالتي كه ذهن ها را مي آزارد اين است كه         

 شـته، اين سابقه و قدمت فعاليتي و جايگاه ويژه اي كه در تـاريخ مطبوعـات ايـران دا                 

بسيار جاي تأسف است كه روزنامه اي كه مي توانست          . اعتبارش خدشه دار شده است    

همگرايي ملي باشد، چرا هميـشه يكـي از       موجب   اي سياسي كشور و   متعادل كننده فض  

نشريه اي كه مـي توانـد بـه عنـوان      ؟ركه استطرف هاي اصلي منازعه و آتش بيار مع   

سخنگوي اين دولت و ملت مطرح باشد، پرچمدار وفاق ملي، همدلي، مودت و يگانگي          

  .د و نفاق با فرزندان اين مرز و بوم بدل شده استرباشد خود به پيكاني براي برخو

كـه  نكته قابل توجهي كه در حمالت و دروغپردازي هاي كيهان وجود دارد اين اسـت             

شليك هاي آن محدود به يك يا چند جبهه خاص نبوده بلكه طيـف وسـيعي از اقـشار                   

چه ايراني هايي كه در داخل ايران زندگي مي كنند و چه آنهـا      . برمي گيرد  جامعه را در  

كه مقيم خارج از كشور هـستند، افـراد مـذهبي و غيـر مـذهبي، هـم سياسـي و هـم                       

چـه  . ه و همه از كيهان در امان نبوده انـد غيرسياسي، از جناح چپ تا جناح راست، هم  

بسيار انسان هاي متدين و باايمان، نخبگان و شخصيت هاي برجسته و قابل احترامـي از      

  .گداز كيهان له شده اند اين وطن بوده اند كه زير ضربات جان

اگر كيهان تا ديروز از جناح چپ و مخالف نام مي برد و آنها را هدف قـرار داده بـود،                

اگر وضع به اين شكل پيش رود، معلوم   .  شاهد حمالت او به اين سمت مي باشيم        امروز

  ...نيست كه فردا بايد منتظر كنار زدن چه كساني باشيم
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  كيهان خانواده هاي شهدا را هدف قرار مي دهد ����

  
مـي باشـد   هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران     نامه اعتراضي جمعي از خانواده    مطلب زير،   

 :ه استنواده شهيدان اسماعيلي قرائت شدخا كه توسط
  

   كيهانمديرمسؤول محترم روزنامه 

  جناب آقاي حسين شريعتمداري

  عليكم سالم

 ذيل صفحه دو در ستون      1382ماه     دي 27 مورخ شنبه    17862احتراماً خبر منتشره در شماره      

همـت، شـهيد    هاي شهيد     ، مبني بر جلب موافقت افرادي از خانواده       كيهانخبر ويژه روزنامه    

باكري و شهيدان اسماعيلي بـراي حـضور در جمـع نماينـدگان متحـصن مجلـس شـوراي                   

هاي شهيدان با چنين درخواسـتي، موجـب تعجـب و             اسالمي و مخالفت شديد اين خانواده     

دارد خبـر انتـسابي بـه خـانواده شـهيدان            لذا در اين خصوص اعـالم مـي       . شگفتي ما گرديد  

 چنين تالشي از سوي هيچ فـرد يـا گروهـي  صـورت     اسماعيلي كذب محض بوده و هرگز     

دار   كه خـود را داعيـه  كيهاناز روزنامه  .گردد نگرفته است و مطالب انتسابي قوياً تكذيب مي    

 چنـين   ،رود با فرافكنـي يكـسويه       داند انتظار نمي    ها و اقشار ارزشي جامعه مي       دفاع از ارزش  

اده و اذهان مردم شريف ايران اسالمي       هاي شهدا نسبت د     مطالب خالف واقعي را به خانواده     

. داران عزت و شرف و سـربلندي مـيهن اسـالمي، دگرگـون جلـوه دهـد                  را نسبت به طاليه   

شك درج چنين اخبار كذبي آثار تخريبي و ضدارزشـي بيـشتري را در جامعـه بـر جـاي              بي

  .. .گذارد مي
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ربـط حـق      راجـع ذي  بديهي است خانواده شهيدان اسماعيلي پيگيري اين امـر را از طريـق م             

  8 .داند قانوني خود مي
  

  

   و افشاگري ها كيهانبه  فاطمه رجبينامه ����

  

 و مدافع سرسخت دكتر احمدي همسر غالمحسين الهام ( فاطمه رجبي هاي خانمدر نوشته

فهميدم . مدير مسئول كيهان را شنيدم» !از كدام جايگاه؟«خبر سرمقاله «:  كه آمده است)نژاد

 در هر لباسي و  مداران و دردمندان دين و انقالب و روحانيت و اسالم،كه همه اين سياست

! اند زني و تخريب پرداخته پردازي، فحاشي، تهمت به دروغ» انسجام ملي«نام و مسلك با 

مديرمسئول كيهان با اعتقاد كامل به حقانيت مرگ، حشرونشر و حساب، و در كمال انصاف 

پردازي كرده، تهمت زده، تخريب   دروغ و شرع و ادب،و عدالت، و در انطباق تمام با عقل 

پرسم كه  من از وي مي…اجرا كند» ميل خود«را بنا به » ترور شخصيت و عقيده«نموده، تا 

  روزنامه آن،! استفاده از در اختيار داشتن كامل مؤسسه كيهان و صفحات بسيار جادارء سو

خواري كامل  ، با هر بهانه، اگر رانت و درج هر سخن او و همكاران براي نوشتن هر مطلب،

حساب و رايگان در اختيار اين افراد نبود،  نيست، چه نام دارد؟ واقعاً اگر اين امكان بي

    …شد؟  ها درج مي هاي آنان با چه ارزش علمي و سياسي در ديگر رسانه ها و گفته نوشته

با اهداف و اغراض » گرايي اصول«آيا راهكار كيهان در جابجا كردن مبنا و هدف و محتواي 

اي سراسر  سب جايگاه رهبري نيست؟ آيا نوشتن مقاله  و در ميدان آن تاختن،» گرايان اصول«

هايي پيرامون مواضع و بيانات  دهنده دادگاه آغاجري، و نگارش مقاله ناسزا به قاضي رأي

جايگاهي مصباح عليرغم حمايتهاي صريح صورت گرفته از ايشان، ... ا واالي حضرت آيت

در » اي تعليق انرژي هسته«را پيرامون » توافق سعدآباد« آيا  باالتر از رهبري نداشته است؟

                                                 
 كيهان، خطاب به مدير مسئول آن نوشته شده 27/10/82اين نامه در پاسخ به خبر مورخ شنبه  .12

 .  است
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حرمت «مصباح را نسبت به ... ا خواندن، و مواضع قرآني آيت» صلح حديبيه « دولت خاتمي،

بوده عقلي، شرعي و منطقي است و در جايگاه فراتر از رهبري ن...  و به باد انتقاد گرفتن،» ربا

  و نيست؟ مسائل در اين زمينه بسيار است كه شايد بعدها به آن بپردازم؛

 كه اين خوب است. مدير مسئول كيهان مردم را كندذهن و فراموشكار فرض كرده است

ير مسئول متعهد و دردمند، از صدها ميليون تومان پرداخت شده توسط يك منتظرالرياسه مد

يري همسر و فرزندش در مديريت بسيار علمي و  و بكارگ براي فعال كردن سايت خود

  ...عقالني هم سخني بگويد

 تخريب و ترور عقيده و انديشه توسط ابزارها وعوامل مختلف  يورش،... سخن پاياني آنكه 

  9 » ....انشاءا. راه بجايي نخواهد برد، و منتظران فرج را از صحنه خارج نخواهد كرد

  

  )1 (ريعتمداري مدير مسئول كيهاننامه رجبعلي مزروعي به حسين ش ����
  

 در اين ملك غير از همفكران كيهان همه مجرمند و بايد براي تبرئه خـود دليـل اقامـه                  ظاهراً

اصـل، برائـت اسـت و     «شـود؟     آخر تكليف اصل سي و هفتم قانون اساسـي چـه مـي            ! كنند

ح ثابـت  شود، مگر اينكـه جـرم او در دادگـاه صـال     هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي    

انـد تـا جـرم     سئوال اين است كه بازداشت شـدگان در كـدام دادگـاه محاكمـه شـده        » .گردد

در مورد آنان اثبات شده باشد؟ فـرض بگيـريم          » همكاري با محافل و جريانات ضدانقالب     «

ها انجام گرفتـه بـه لحـاظ شـكلي و حقـوقي ايـراد نداشـته                   هر آنچه در مورد اين بازداشتي     

» اتهـام «دانيد كه آنچه در مورد اينان مطرح اسـت            م شما خوب مي   باز ه ) فرض محال (است

و البته در آنجا هم وظيفه  است و رد آنها در دادگاه بايد صورت گيرد و نه در روزنامه كيهان،            

و شما كه البته دسترسي به مراكز غيبـي و      ! بنده نيست بلكه وظيفه متهمان و وكالي آنهاست       

در اختيار آنها قرار دهيد تا      » اسناد غير قابل انكارتان   «توانيد    ميدادستاني تهران داريد براحتي     

                                                 
  »بازتاب«سايت خبري  9
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توانيـد آنهـا را در روزنامـه     برداري بهينه نمايند، ضمن اينكه مـي      در روز محاكمه از آنها بهره     

همكاري جوانان فريب خورده با محافل و       «كيهان چاپ كنيد تا بيش از اين كشور و نظام از            

 . نخورد ضربه »جريانات ضد انقالب

هاي خـود هـستيد و حتـي حاضـر            آقاي شريعتمداري، شما سخت شيفته تخيالت و تحليل       

بنده در مورد فرزندم خودم هيچ شك و        . نيستيد به موردي كه خالف اينها باشد گوش دهيد        

  و ايـضاً –اي ندارم كه هيچيك از اتهاماتي كه روزنامـه شـما و مطبوعـات همـسويتان                شبهه

كنيد صحت ندارد، و بـه همـين دليـل هـم بـا پـاي                   رديف مي  –ازجو   و ب  9دادسراي ناحيه   

چرا كه آنرا كه حساب پاك است از محاسبه و زندان و سـلول   ! خودمان به اداره اماكن رفتيم    

چه باك است، اگر دسـتگاه قـضا و عـدالت در ايـن كـشور حـساب و كتـاب                ... انفرادي و   

چرا بايد جواني را بدون انجام دادن جرمـي  شد كه     امروز بايد جواب داده مي     داشت يقيناً   مي

  كنند و آن بالها را به سرش بياورند؟)  روز سلول انفرادي60( روز زنداني 66

 " و ايـضا –ام  خواهيد درباره بنده و خانواده از اين پس همچون گذشته آزاديد كه هر چه مي         

مطمـئن  . ن داريد  بنويسيد و خوشحالم كه مصونيت آهني      –تان    همه مخالفان فكري و سياسي    

ملـك بـا كفـر بـاقي        «گذرد و مطمئن باشيد كه اين حديث شـريف            باشيد كه اين دوران مي    

گفتمان عدالت را فروكاهي با تامين معيشت اقشار فقيـر          . واقعيت دارد » ماند اما با ظلم نه      مي

و به فراموشي سپردن حقوق اساسي و كرامت انسانها فريبي بيش نيـست و مـردم ايـران بـه         

 .اند كه فريب اينگونه گفتمانها را نخواهند خورد ت در تاريخ معاصر نشان دادهكرا

  والسالم

  10 1383 بهمن 17 شنبه 
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  )2 (نامه رجبعلي مزروعي به حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان ����
  

خوانم چون از نظر اينجانب روزنامه تحـت مـديريت         كيهان نمي   مدتهاست كه ديگر روزنامه   

قاعده ديني، اخالقي و قانوني پايبند نيست و خوشحالم كه حداقل در اين ملك              شما به هيچ    

القصه خبر يافتم كـه روزنامـه       ! چند روزنامه مصونيت آهنين دارند تا مطبوعات داشته باشيم        

گـويي در مـورد    انصافي و اتهام زني و دروغ كيهان به روال معمول خود همچنان بر مسير بي 

  .خبرسازي كرده» بازداشت شدگان اينترنتي«

اي بـا    خداوند قدرت بزرگي به شما داده اسـت و آن مـديريت روزنامـه            آقاي شريعتمداري، 

شكر اين قدرت دفاع از عدالت و مظلوم است و نه پشتيباني از ظلم              . المال است   بودجه بيت 

 گذرد و هم بنده و هم شما بايد پاسخگوي اعمالمان در            مطمئن باشيد اين دوران مي    . و ظالم 

  .اين دنيا و آن دنيا باشيم

  11رجبعلي مزروعي -  والسالم

  

   به يادداشت روز كيهان وزير سابق ارشاد» مهاجراني...اعطاء«پاسخ ���� 
  جناب آقاي حسين شريعتمداري 

  مديرمسئول محترم روزنامه كيهان 

  .  اميد توفيق حقيقي و انصاف نسبيبا سالم و

اميدوارم جنابعالي كه متصف به نام مبارك حسين هستيد، اين عبارت دوران ساز آن يگانه 

امروزه بايد گفت اگر نه دين داريم . اگر دين نداريد آزاده باشيد: تاريخ را بيادآوريد كه گفت

هرگاه در » شريعتمدار« واژه عالوه بر آن البد. و نه آزادگي، ذره اي انصاف داشته باشيم

. ذهن شما تداعي مي شود، توجه مي كنيد كه در مدار شريعت قرار گرفته ايد و مي گرديد

                                                 
  www. akhbar.gooya.com/ گويا نيوز 11



  ----------------------------------------------------------------------------------- � دروغ هاي كيهان �

  
  

31    

اميدوارم حال كه تمساح اعتمادسوزي از همه زوايا در فضاي غوغاساالري موجود هر روز 

افلي نباشد جلوه اي جديد دارد، روزنامه كيهان محترم و نويسنده گرامي كيهان نقل مرغان غ

  : كه در جستجوي طعمه وارد دهان تمساح مي شوند و

  كرده تمساحي دهان خويش باز

  گرد دندانهاش كرمان دراز

  از بقيه خور كه در دندانش ماند

  كرمها روييد و بر دندان نشاند

  مرغكان بينند كرم و قوت را

  موج پندارند آن تابوت را

  چون دهان پرشد زمرغ، او ناگهان

   فروبندد دهاندركشدشان و

قدري با چشم باز و بصيرت بنگريم كه به كجا مي » جناب آقاي شريعتمداري«در يك كالم 

  رويم و با اين شيوه ها چه كسي مي ماند و چه كسي مي رود؟ 

   )وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمي( مهاجراني ...اسيدعطاء

  12) 1380بهمن 10چهارشنبه (

  

  يهانمحسن سازگارا در شكايت از ك ����
  

در چند سال گذشته كيهان به هركه خواسته تهمت زده، هر دروغي را خواسته به هـم بافتـه                   

 براي مردم در صفحاتش خط و نـشان كـشيده و            رسماً. واز قتل وآدم كشي دفاع كرده است      

 در پاره اي موارد پس ازخط و نشان هاي كيهان، آدم ها دستگير و زنداني هم شده اند                   اتفاقاً

                                                 
12 http://mehdis.com 
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اما هرگز نه شكايتي عليه كيهان به جايي رسيده و نه كسي توانسته احقاق              .  ديگر و دهها كار  

 .حقي نمايد

اما به هركس و هردستگاهي هم فحـش        . براي دستيابي به قدرت هركاري را انجام مي دهند        

اين يـك  . مي دهند تا كسي از آن ها نپرسد كه خودتان ازكجا آورده ايد و يا ازكجا آمده ايد                 

  ....درسياست استروش قديمي 

  

 اي عدو آتش زدي بر خرمن ام ����

    »  كيهان  روزنامه  به جوابيه«
   ايـن    را در اختيـار مـسئولين       اي  ارزنـده    رفتـاري   تواند الگوي    مي   اسالمي   انقالب  رهبر معظم 

 خـود     را بـراي     حق   خود اين    سياسي   اهداف   در تعقيب    روزنامه   اين  اينكه.  قرار دهد   روزنامه

   چـه    بـرود، حـال      ديگـران    مـصاف    بـه    ودروغ   ولو اخبار كذب    اي   تا با هر وسيله      است  ائلق

  ...  است  در ايران  واليت  رفيع  جايگاه  به  زننده  مستقيماً خدشه  باشد يا سهوي عمدي

اصرار شما از بكار بردن ادبيات تهديد و ارعاب نسبت به روزنامه نگاران غير همسو با مشي        

  عارف مستعمل كيهان در چيست؟ نامت

 با بيان   و اطالعاتي و امنيتي  ! اتخاذ گارد و فيگور    ظاهراً مسئولين اين نشريه تمايل دارند تا با       

اربابان جرايد را خائف از مشي »  نفر موجود است  134اسامي اين   « : ادبياتي از اين دست كه    

تنها مي توان به يـك نارسـائي   در اينصورت اين رويكرد را . رسانه اي و سياسي خود نمايند  

  .روحي ـ رواني و عدم تعادل شخصيتي توصيف كرد

  داريوش سجادي

  

  !خدمات كيهان به اسالم ����

  

  ! جناب آقاي حاج حسين آقاي شريعتمداري
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حتي مغرض ترين و بي منظور ترين افراد هم نمي توانند منكر خـدمات عظـيم و تـاريخي                    

 تنـه و بـا درج تحليـل هـا،      ا آنست كه جنابعالي يك    راستي ر . ندشما به اسالم و انقالب شو     

تفسيرها و مطالب گوهربارتان در روزنامه توانسته ايد حماسه مرحوم دكتر علي شـريعتي را               

تصويري كه جنابعالي از اسالم ترسيم نموده   . يكبار ديگر در تاريخ معاصر ايران تكرار نمائيد       

 جوانان، زنان و اقشار تحصيل كـرده        ايد سبب شده تا همچون بيست سال پيش دانشجويان،        

و اين نبود مگر در سـايه  . اين مملكت فوج فوج و ميليون، ميليون به آغوش اسالم بازگردند          

. آن تصوير تابناكي كه كيهان و جنابعالي از اسالم توانستيد در اذهان مردم بـه وجـود آوريـد       

در جبهـه فرهنگـي     زيـرا شـما     . بي خود نيست كه دشمن به تهاجم فرهنگي دسـت يازيـده           

  .آنچنان انقالب و تحولي به وجود آورديد كه همه راهها و منافذ را براي آنها كور كرديد

  .مگر كسي كور باشد يا مزدور كه نتواند خدمات شما را به اسالم و انقالب نبيند

 حسين خادم االسالم، بنده دالل، آنهم از نوع دست چندمش باشم يا نباشـم،               ،فقط برادر گل  

فـي  . باشم يا نباشـم، زيـاد مهـم نيـست         ... ر، سر سپرده، وابسته، مرعوب، فراماسون، و      مزدو

جنـاب حـسين آقـاي شـريعتمداري،     . الوافع اصالً مهم نيست كه من كه هستم يا چه هـستم  

 .   پرنده رفتني است، پرواز را به خاطر بسپار

 

  صادق زيبا كالم 

 استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

  

  ير مسئول كيهانسخني با مد ����
  

  !آقاي شريعتمداري
نظام ارزش ها در هر جامعه اي صرف نظر از مطلق يا نسبي بودن آنها، براي انسان، سعادت 

اما سوال اساسي از همه مدافعان نظام هاي ارزشي جهان اين است كه . و آزادي اوست

يم و آن را به چگونه و با چه استداللي مفاهيم ارزشي را قربانگاه انسان و آزادي او كن
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سالحي براي نابودي او بدل نمائيم؟ خداوند بزرگ، دين را براي انسان آفريده است نه 

لذا نقش پيامبرانه بازي كردن، آموزگار اخالق يك ملت بودن، پرچمدار و . انسان براي دين

مالك دين و اخالق و ارزش ها بودن كار يك يا چند نفر حقوق بگير كه يك روزنامه 

 سرپرستي مي كنند نيست، مؤمن بودن و انقالبي و ارزشي بودن اين نيست كه در دولتي را

حجره و يا اطاقك يك مؤسسه دولتي كه از حقوق بيت المال ارتزاق مي شود بنشينيم و 

خوفناكترين و زهرآگين ترين انديشه هاي تبهكارانه، انديشه هايي . ادعاي پيامبري كنيم

يگي و سرخوردگي، خود را به آرماني مي آويزند و براي است كه از فرط تهيدستي و بي ما

جبران كاستي هاي هولناك خويش، ماهيتي جعلي و مؤمنانه يا ايدئولوژيك مي آفرينند سوء 

تر از توهين مستقيم به آنهاست، يك روزنامه  استفاده از دين و مقدسات عملي گناه آلود

نه ها هنگامي كه براي رقابت ها و وظيفه اش اطالع رساني درست است، گروهها و يا رسا

بهره برداري هاي جناحي و سياسي از كيسه دين و مقدسات ولخرجي مي كنند بي شك 

دين را حقير و زبون خواهند كرد، اين عمل در نوع خود چيزي به غير از بي ديني و گناه 

م از نيست، جفاي بزرگي است كه خطاكاري و بي ديني را با قباي دين بيارائيم، اگر ه

آمريكا و استكبار دل خوني داريد راههاي ضربه زدن فراوان است، اما شكستن حرمت و بر 

آميز و  باد دادن حيثيت هموطنان و شهروندان آگاه و مسلمان ايراني آن هم با مطالب توهين

سراسر هتك حرمت و افترهاي مكتوب، نه مبارزه با صهيونيسم و استكبار جهاني است و نه 

  .رمان گرا بودن، اصول گرا بودن و انقالبي بودن در خود داردنشاني از آ

چنانچه رسانه اي به كينه و انتقام، به دروغ پردازي و بحران سازي، به فالكت معنوي و به 

همه شهوات نفرت انگيز مادي و سياسي آلوده شود چگونه مي تواند  نقش روشنگري را 

ه تبديل نمايد چگونه مي تواند نامه روز را ايفا نمايد؟ رسانه اي كه خود را به فحش نام

بنگارد؟ رسانه اي كه بنيادش بر حقيقت و سالمت و روشني استوار نباشد چگونه مي تواند 

 اطالعاتي به پديده -حقايق روشن را در جامعه اي سالم فرياد كند؟ رسانه اي كه نگاه امنيتي

مداراجويانه فرهنگي داشته باشد؟ ها و انسان ها دارد چگونه مي تواند نقش سازگارانه و 

اگر كسي مثل جناح راست نمي انديشيد از نظر كيهان يا جاسوس بيگانه است يا قلم 
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بدست مزدور يا عوامل استكبار جهاني و يا مرتد است، اين رسانه به هر نحوي براي فلك 

 آرام مي زده هويت مي تراشد، تا جايي پيش مي رود كه سوژه را روانه اوين مي كند آنگاه

پيش از آنكه روزنامه كيهان؛ با زباني غير بهداشتي به فحاشي، هويت سازي و نيمه . گيرد

پنهان بازي عليه من بپردازد، الزم مي دانم كه به آنان اعالم كنم كه بنده نه قلم بدست مزدور 

هستم و نه از مهره هاي صهيونيسم بين المللي، از جاسوسي و تجسس متنفرم، هنوز از 

زمان هاي بين المللي جايزه نگرفته ام، از عوامل نفوذي و پشت پرده استكبار جهاني سا

  .نيستم، به ايران زمين عشق مي ورزم يعني خائن به ملكت نبوده و نخواهم بود
 

 رحمت اهللا صادقي

 نويسنده كتاب مافياي رسانه و پرسش هاي فروخورده

)نيم نگاهي به كيهان و آنچه مي نگارد(  
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  ت ترورهاي كيهانفهرس ����
  

با اينكه اهداف ترور شده كيهان، اعم از افراد حقيقي و مراكزحقوقي تفاوتهاي بـسياري              

در ايـن  . گاههاي آنها در مورد اين شب نامه كم و بيش يكسان است      دبا هم دارند اما دي    

ميان، بر باد دادن حرمت و هويت نخبگان و روشنفكران و مـصلحان و مؤمنـان و نيـك            

ن جامعه يكي از بزرگترين و تلخ ترين اقدامات خائنانه  ايست كه به طور مـدام                 يشا      اند

 فرهيختگان و نخبگاني كه توسط كيهان ترور        اسامي .توسط اين روزنامه انجام مي شود     

  : كه برخي از آنان به شرح زير استشده اند، فهرستي بسيار طوالني است

  

 دكتر علي شريعتي .1

 شهيد مرتضي آويني .2

 صانعي... آيت ا .3

  دكتر مهاجراني .4

  رجبعلي مزروعي .5

  داريوش سجادي .6

  دكتر عبدالحسين زرينكوب .7

  محمد خاتمي .8

  داند دانشگاه و كارشناسان  اقتصاد تن از اساتي57 .9

 مصطفي تاجزاده .10

  شيرين عبادي .11

  ابراهيم نبوي .12

 فاطمه رجبي .13
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  مهدي كروبي .14

  محمد علي ابطحي .15

 دكتر عبدالكريم سروش .16

 اي اسالمينمايندگان منتخب مردم در مجلس شور .17

 دكتر حسن روحاني .18

 دكتر صادق زيباكالم .19

 محسن رضايي .20

 )گل آقا( مرحوم صابري فومني .21

  )رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه آزادگان(حميد رضا جالئي پور  .22

  ....و  .23

مراكزي كه توسط اين روزنامه مورد حمله و تخريب قرار گرفته فهرست نهادها، ارگانها و 

  راد ندارداند نيز دست كمي از فهرست اف

  صدا و سيما .1

  خانه هنرمندان ايران .2

  مركز تحقيقات استراتژيك .3

  وزارت امور خارجه .4

  قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران .5

  دولت جناب آقاي خاتمي .6

  روابط عمومي هاي كليه ارگانها در دولت نهم .7

  ...مجموعه اي از روزنامه هاي اصالح طلب مثل هم ميهن، اعتماد ملي، شرق و  .8

 ... بازتاب، انتخاب، ايلنا و سايتهاي خبري .9

 احزاب سياسي مختلف   . 10

  موسسات فرهنگي، نشرها و نشريات . 11

...  
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 � سومفصل 
 

 

»دروغپراكني«  
)چرا و چگونه؟(  
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    به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمي بافتيد، به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمي بافتيد، به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمي بافتيد، به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمي بافتيد، 

....حتما سوال خواهيد شدحتما سوال خواهيد شدحتما سوال خواهيد شدحتما سوال خواهيد شد  

  )56 -نحل(
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 چرا دروغ؟ �

  

كـسب  براي دستيابي به اهـداف سياسـي،        هاي ديكتاتوري،   حكومت  همواره در طول تاريخ     

 را كاري و اشاعه اطالعـات سـاختگي    پردازي، فريب    دروغ منافع مادي و غلبه بر رقيبان خود      

هـاي قابـل توجيـه در     و اين را يكي از تاكتيكابزار مناسبي براي تحقق قصدهاي خود يافته        

حفظ حيـات مـادي خـويش تلقـي      امري كامالً عادي و ضروري براي       سياست هاي خود و     

زيرا از طريق دروغ توانسته اند بسياري از قصدها را عملي سازند و حتي حريفـي                . كرده اند 

را كه در حالت معمول توان مقابله با آن را نداشته، به راحتي و با كمترين هزينه از ميدان بـه        

انسته اند، در جنگ هـا  در تاريخ ديده شده است كه حتي با استفاده از يك دروغ تو  . در كنند 

  .پيروز شده و حتي سرزميني را به تسخير خود در آورند
  

  دروغ چيست؟ ����
  

نكته اي كه در ميان الزم است به آن توجه شود اين است كـه منظـور از دروغ در سياسـت                      

چيست؟ همانطور كه گفته مي شود دزدي فقط اين نيست كه از ديوار مردم باال بروي بلكـه             

منظور از دروغ هم الزامـاً همـين شـكل          .  موضوع درباره دروغ هم مصداق دارد      دقيقاً اين ... 

بلكـه دروغ انـواع و ابعـادي مختلفـي دارد و            . مصطلح آن كه در عامه كـاربرد دارد، نيـست         

  .متناسب با فضايي كه در آن قرار مي گيرد تغيير شكل مي دهد

 تاريـك سرچـشمه مـي       واقعيت اين است كه دروغ از يك نظام باطل و يك جريان فكـري             

با اين وجود، اين نظـام  . اما اين نظام باطل، از جنس توهم است و پايه و اساسي ندارد    . گيرد

متزلزل و بي اساس، براي خود روش هـا و اسـتراتژي هـايي دارد و بـراي دروغپـردازي و                     

تحقق اهدافش كامالً روشمند و با تاكتيك هاي ويژه جلو مـي رود و از ابزارهـاي مختلفـي                   
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چنانچه مي توان اين تاكتيك ها را در پديده عمليات رواني و جنـگ هـاي                . استفاده مي كند  

  . رسانه اي رديابي كرد

در اين مواقع تكنيك هايي كه رسانه مذكور از آنهـا بـراي دروغپـردازي و عمليـات فريـب                    

 منظور از تكنيـك هـاي     . استفاده مي كند، غالباً شامل دو رويكرد عمومي و اختصاصي است          

عمومي آنهايي هستند كه به عنوان تكنيك هاي مرسوم و شناخته شده جنگ رواني معـروف        

هستند و تكنيك هاي اختصاصي آنهايي هستند كه تنها به خود آن رسانه اختـصاص دارد و                 

  .به عنوان الگوي دروغپردازي آن شناخته مي شود

نگ رواني مي پردازيم    حال در اين بخش به طور اشاره وار به تكنيك هاي كلي و مرسوم ج              

 . و بخش بعدي را به تكنيك هاي اختصاصي و الگوي روزنامه كيهان اختصاص مي دهيم

  

   جنگ روانيتحليل روش هاي ����

  

كه غالباً يكي از اين حالت ها استفاده مي . و مسكوت گذاشتن وقايع حساس    سانسور .1

 .حذف كامل خبر، دستكاري خبر، بمباران اطالعاتي: شود

  جلوه دادن فرد و عامل خطر براي تهديد امنيت ملي:ترور شخصيت .2

در انكار حقايق، مستقيماً    . تحريف حقايق، تفاوتي اساسي با انكار حقايق دارد       . تحريف .3

بر ضد آن عمل و نفي مي شود اما روش تحريف چنين است كه از خـود حقيقـت بـر          

  . سوال مي بردعليه حقيقت استفاده مي كند تا جايي كه فلسفه و اصل موضوع را زير

توانـد سرپوشـي بـر        مـي كه در بـسياري از مواقـع         ساختن يك يا چند دشمن فرضي      .4

  . جنايات به حساب آيدبحرانها و 

استفاده گزينشي از اطالعات مانند تجزيه عناصر يك فيلم و تبديل           . گويي  حقيقت  پاره   .5

  .آن به يك داستان جديد و متفاوت با قبلي
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 مي كنند براي دريافت بازخورد نظر گروهي خاص و          عوامل تبليغاتي سعي   .زدن  محك .6

العمل آنها را مورد ارزيابي قرار دهند      يا حتي افراد جامعه ، با انتشار يك موضوع عكس         

 هاي آينده خود را نسبت به آن طراحي كنند  و سياست

آنهـا  ). بزرگنمايي و كوچك نمايي سـاختگي    (و كاريكاتوريزه كردن حقايق     اغراق   .7

مطالب كوچـك را بـسيار بزرگتـر از آنچـه وجـود دارد جلـوه دهنـد و                   كنند    سعي مي 

همچنين قادرند از مطالب بزرگ به شكلي ضعيف و در زمان ، مكان و جايگاهي كه به                

 . برداري كند  آيد ، بهره چشم نمي

ارئه اطالعات به   در تاكتيك زمانبندي    . و تقويم تهاجمات تبليغاتي   بندي    تاكتيك زمان  .8

 با توجه به زمان پخـش آن و مهيـا نمـودن بـستر الزم بـراي                  مرحلهصورت مرحله به    

 . پخش خبر مورد استفاده قرار داد

اي كه از اين تاكتيـك شـده ، در زمـان              معروفترين مورد استفاده  . تاكتيك دروغ بزرگ   .9

دروغ هر قدر بزرگتر باشد ، باور آن : گويد  گوبلز مي. هيتلر و توسط گوبلز بوده است       

 . تر است ي مردم راحتها براي توده

بـا دادن اطالعـات    . پيچيده كردن خبر براي عدم كـشف حقيقـت        مخدوش كردن و     .10

كند كه مخاطب از پيگيري آن  اي پيچيده  گونه ، حقيقت و موضوع را به     متناقض متنوع و 

 . نظر كند خبر صرف

» ايـن، همـاني كـردن   « استفاده از داسـتانهاي گزينـشي و شـناخته شـده و              .كلي گويي  .11

 وع موض

ترتيب برنامه هاي كارشناسي و استفاده از       اغلب با   . بيان دروغ از زبان مقامات رسمي      .12

 .پيام هاي ساختگي القا مي شود) در قالب مصاحبه و ميزگرد(كارشناسان دست نشانده 

ضمن ارائه ظاهري واقع گـرا و بـي طـرف، عمـال             . توازن نادرست و قياس ناعادالنه     .13

 موضوع را بي اثر مي سازد

 ي با كلماتباز .14
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  )مورد خطاب قرار دادن افراد، گروهها به گونه اي منفي(  اسم گذاري -

    استفاده از كلمات جايگزين براي توجيه اقدامات غير انساني-

در گيـر كننـده ضـمير ناخودآگـاه          ( استفاده از روش هاي تبليغات زيـر آسـتانه اي          .15

غير قابل شنيدن  تاثير گذار و       مخاطبان اعم از انواع تصاوير غير قابل رويت يا اصوات           

 ) هدفدار

  درخواستهاي ويژه از عموم .16

    درخواست از مسئولين يا شهروندان عادي براي شكايت عليه سوژه-

با اين استدالل كه همـه      (  مردمي جلوه دادن اقدامات و هم رنگ شدن با جماعت             -

  )دهند آن را مي خوهند و يا انجام مي

  )به منظور بهره برداري براي كسب حمايت(عمومي   ايجاد ترس در ميان افكار -

    تقويت داليل و انگيزه ها براي اقدام براي بايكوت و حذف اجتماعي فرد-

و هماهنگ سازي موج تهاجم تبليغـاتي بـا          دست گذاشتن بر حساسيت هاي مخاطب      .17

. ، كاري است كه توسط سياست هاي امنيتي دنبـال مـي شـود             طبف هاي گونان مخاطبان   

مثالً براي قـشر عـام جامعـه كـه     .  تخريب فرد در قشرهاي گوناگون متفاوت است    زواياي

دغدغه زندگي روزمره، مسائل مالي و خانوادگي را دارنـد از انحـراف و فريـب جوانـان ،      

فساد مالي و اخالقي، از هم پاشيدن زندگي ها و جدا كردن فرزندان  از خانواده ها سخن                   

توجه مضاعفي به مسائل اخالقي دارند اتهامـات انحـراف   براي كساني كه . به ميان مي آيد 

وقتي مخاطب مسئولين و مقامات دولتي كشور هستند فـرد عامـل            . اخالقي طرح مي شود   

براي كساني . نفوذي و جاسوس بيگانگان، مزدور، تهديد كننده امنيت ملي معرفي مي شود  

خص به ضد دين و ملحـد    كه مسائل ديني و عقيدتي را مورد توجه قرار مي دهند اتهام ش            

  .   تغيير مي كند

 اطالعات پيش پا افتاده را در قالـب         در چنين مواقعي   .تظاهر به داشتن اطالعات محرمانه     .18

بـه   تـوهم دسترسـي  « تا در مخاطبان حـس  از آن مهمتر مخفي مي ريزند اطالعات مهم و

خـودداري مـي   شود و اغلب در اين نمونه ها از منبـع خبـر     برانگيخته   »محرمانهاطالعات  
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ابراز » يك منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود «شود و در قالب جمالتي شبيه به اينكه         

 .مي گردد

آنقـدر دروغ را  . كننـد   را مكرر عنوان كني مردم آنرا باور مـي  يك دروغاگر  .تكرار دروغ  .19

 .تكرار كن كه حتي آنهايي هم كه باور نمي كردند، باور مي كنند

يك دروغ را در كنار چند راسـت       . خبرساختگي  واقعي براي طرح يك   استفاده از دوخبر     .20

خواننـده  . قرار مي دهي به طوري كه نتوان دروغ بودن آن را در ميان راست ها متوجه شد       

با اعتماد به درست بودن اطالعات قبلـي، اطالعـات جديـد را گرچـه سـاختگي و دروغ                    

 .است، باور مي كند

در مواقـع بحرانـي، و شـرايط        .  توجه افكار عمومي   تاكتيك هاي انحرافي براي انحراف     .21

حساس يا زماني كه در حال يك عمليات تخريبي و سري و پنهان هستند، تالش مي كنند              

تا با ايجاد بازي ها، سرگرمي ها و خلق وقايع توجه برانگيز، افكارعمومي را مشغول كنند                

وع حـوادث نـامطلوب     پخش انواع شايعات، از جمله پيشگويي هاي دروغين مبني بر وقـ           

طبيعي مانند زلزله و طوفان و حوادث سياسي، امنيتي مانند وقوع جنگ و احتمـال حملـه                 

به كشور و ايجاد نگراني و دغدغه در ميان مردم، يا عوامل منحرف كننده ديگري از قبيـل                  

جن در ميـان جامعـه، از   هانتشار موضوعات عوام پسندانه، پخش فيلم هاي مونتـاژ و مـست         

 .  بارز تاكتيك هاي انحرافي استمصاديق
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 � فصل چهارم
 

»مدل كيهان«  

 ماشين دروغپردازي كيهان
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   كيهانشناسايي نظام فكري �
  

 دهيم كافي است كه نظام فكري آن سيستم         اگر بخواهيم سيستمي را مورد قضاوت قرار      

جريانات فكري از الگوهـايي      .را شناسايي كرده و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد           

الگويي تكرار شـونده كـه بـا گذشـت زمـان و وقـوع               . ثابت و معلوم تبعيت مي كنند     

 همـه   كه اگر آن الگوها را بـشناسيم مـي تـوانيم          . رويدادهاي الگوي آن تغيير نمي كند     

الزم نيست كه از كل آنها مطلـع باشـيم       .اقدامات آن سيستم را مورد سنجش قرار دهيم       

در ايـن صـورت   . بلكه كافي است الگويي كه از آن تبعيت مي كند را شناسـايي كنـيم    

حتي مي توانيم آينده آن را تحليل كنيم و بر اين اساس پيش بيني كنيم كه بعداً نيز چـه              

  خواهد كرد؟

  

  )تئوري توهم توطئه(جهان سياه و سفيد : يسمتفكر كيهان

 در اهل اين رسانه است كه " و سفيدسياه" بررسي مدل تفكري كيهان حاكي از تسلط بينش

هر كس كه مثل «بر اساس اين مدل تفكري . بر آن مي نهيم» كيهانيسم«نام مدل تفكري 

تكبار و عصاره بدي كيهان فكر نمي كند خائن، توطئه گر، فاسد االخالق، دست نشانده اس

هر كس كه با روزنامه كيهان هم عقيده نيست يا جاسوس است يا جاسوسي است . هاست

و وابسته آنهاست يا جزء فرقه ! كه خودش هم نمي داند يا فراماسونر است يا عضو منافقين

طبق نظر كيهان همه روشنفكران ديني فعلي ايران در گروهي بنام . هاي جديد نفاق است

يد نفاق جمع مي شوند گروهي كه در درون خود بزرگاني چون سروش و كديور فرقه جد

   13».و بقيه را دارد

                                                 
 ، نوشته منصورون»نقد كتاب آفتاب و سايه ها«برگرفته از كتاب  13
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يك عده « واكنشهاي متناقض به پديده هاي مشابه است فرضاً ،از بروزات چنين طرز تفكري

دهد كه اينها دارند از  كنند كيهان فحش مي م مجسمه در تهران برگزار ميوفرهنگي سمپوزي

يك عده ديگر درباره اديان توحيدي .... اند و  دين اند و بي گيرند و منافق ل ميبيگانگان پو

جهان و براي پيدا كردن نقاط اشتراك اديان بزرگ جهان جشنواره اديان توحيدي برگزار 

هستند و دارند مملكت را به ! كند به هتاكي كه اينها صهيونيست كنند باز كيهان شروع مي مي

نگار با مجوز وزارت فرهنگ و از طرف انجمن صنفي  اي روزنامه عده... ريزند هم مي

دري را  كنند باز كيهان پرده نگاري شركت مي خودشان در يك كارگاه علمي آموزش روزنامه

الناس اينها خائن به كشور هستند و خرابكارند و با امريكا و اروپا در  كند كه آي ايها آغاز مي

توانند  هزار نمونه ديگر كه همه به ياد دارند و مي... زند ورابطه اند تا مملكت را به هم بري

كيهان همه مردم جهان جهنمي هستند چون مثل كيهان زندگي را  از نظر» .از آنها نام ببرند

درست تر بگويم همه قاره ها، كشورها، شهرها، محالت و كوچه . سياه و سفيد نمي بينند

شه هاي آنان جريان دارد سفيد و بهشتي هاي جهان سياه است و فقط كوچه اي كه اندي

  14 .است

قابل ذكر است كه در اين گفتار منظور از واژه كيهان، لزوماً روزنامه كيهان نيست و حمله 

گفتار باال تنها بخشي از صداهايي بود كه . اي هم متوجه اين روزنامه و مسئوالن آن  نيست

 واژه تفكر كيهانيسم، يك لقب آشنايي استفاده از. مان بلند شده است از سوي مردم سرزمين

در واقع . است كه به طور ملموسي نشان دهنده يك نوع نگرش و طرز فكر خاص است

تفكر كيهانيسم يك جريان فكري بزرگتر است كه روزنامه كيهان خود نماينده اين نظام 

ر را اگر تجسم اين طرز فك. فكري است و نمادي براي اين نوع طرز فكر به حساب مي آيد

مانند بدن انسان تصور كنيم كيهان را مي توان سر آن فرض كرد كه نقش فرماندهي و راس 

را بازي مي كند و بسياري ديگر از رسانه هاي طالباني وابسته به القاعده فرهنگي ايران، به 

 يك - يعني كيهان-گرچه كه خود اين سر.آن وابسته اند و خط فكري آن را دنبال مي كنند

                                                 
 اينترنت، مقاله حقيقت يگانه و فرض هاي هفتگانه 14
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اندهي بنام مغز دارد كه در پس دژها و اليه هاي محكمي محفوظ و خارج از مركز فرم

  !تيررس چشم غير مسلح است 

بر اساس اين نگرش سياه و سفيد، چنين اعتقادي وجود دارد كه اگر دگرانديشان و  

 هايي بيرون خواهد آمد كه با رمان »واتسالو هاول«دگرباشان را آزاد بگذاريم از ميان آنان 

فه و ادبيات مردم را به سوي خود جذب مي كنند و در نهايت قدرت را تصاحب و فلس

اما اين تحليل و فرض امنيتي كه همه چيز را از پشت يك عينك كامالً دودي . خواهند كرد

و سياه مي بيند و اولين اصل آن بدبين بودن و به همه شك داشتن است، تا چه حد مي 

د آمدن موبايل به ايران يعني سقوط انقالب و ايران توانددرست باشد؟ يك زماني مي گفتن

 مردم به وسيله اي مانند بي  اسالمي چون مي گفتند آزاد شدن موبايل يعني دسترسي همة

سيم، با اين تفاوت كه اين بي سيم در آن واحد مي تواند با همه جا ارتباط داشته باشد و 

. ضد اسالم و نظام محسوب مي شدطبق اين فرض ورود پديدة موبايل يك توطئه بر. غيره

قرار گرفتن بعضي ماهواره هاي  چند سال قبل از آن، اين گونه نظريه پردازان در مدار

راديويي و تلويزيوني را نقشه اي براي براندازي كشورهاي اسالمي و در رأس آنها ايران 

د و عده اي اي متهم هستن براساس اين ديدگاه مردم دو گروه هستند، عده. تلقي مي كردند

 خوبي ها ، پوشش هايي هستند براي  هيچ چيز خوبي در اين دنيا نيست و همة. مجرم

طبق توهم توطئه، دكتر سروش جاسوس . توطئه هاي شومي كه در دل آنها نهفته شده است

غربي هاست و كسي است كه براي نابودي اسالم و فلسفة اسالمي تيشه اي از جنس قلم به 

آقاي . يد حجاريان شكل پيشرفته اي از مسعود رجوي استسع. دست گرفته است

 معروفش   انگليسي است و خود آقاي خاتمي كسي است كه با نظرية مهاجراني يك مهرة

در گذشته  .شانه به شانة آمريكايي ها زده است و اسالم را در خطر جدي قرار داده است

 نه انقالبي بلكه فردي اين فرض چنين حكم مي داد كه دكتر شريعتي نه اسالمي است

  15.ي است و اعتقادات محكمي نداردطالتقا

                                                 
 همان متن 15
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   كيهانالگوي دروغپردازي �
  

به طور كلي بعضي از مطالب اين روزنامه كـه گاهـاً در قالـب يادداشـت روز توسـط مـدير             

مسئول آن قلم زده مي شود و غالباً پر از توهين، دروغ و تهمت است، مورد توجه گـسترده                   

چنين مقاالتي، ضـروري بـه نظـر مـي          ذكر نكاتي چند درباره     به همين خاطر    . قرار مي گيرد  

  :رسد

  

  بسترسازي براي پرونده هاي امنيتي  �
 ابتـدا حملـه هـاي قلمـي      واقعيت است كه هميشه ديده شـده يكي از موارد قابل توجه، اين   

سـوژه  روزنامه هايي چون كيهان آغاز مي شود و بعد از آن حمله هاي قضايي و اجرايي بـه          

 زمينـه سـازي بـراي    ،هدف اصلي و درازمدت از اينگونه اتهامات  . مورد نظر شروع مي شود    

 بازداشت و براي اخذ      افراد تشكيل پرونده هاي امنيتي است تا بر اساس اين ادعاهاي كذب            

  و از ايـن طريـق   يرنـد گزيـر فـشار قرار     كيهـان    و همسو با مدعيات روزنامه    دروغ  اعترافات  

پـروژه  واقع براي چنين    در  .نيان بيشتري را طعمه خود قرار دهد      باقر, رورماشين سركوب و ت   

شود سپس رسانه هايي چـون    ابتدا هدف تعيين مي   يعني  . مافياي رسانه اي دخيل است    هايي  

 . مي كنندرا شروع بستر سازي حلقه هاي ديگر آن   و سپسكيهان

  

 اطالعات برانگيختن توهم مخاطبان به دسترسي : تاكتيك ويژه كيهان �

  !محرمانه
 با استفاده از كلمات شبه اطالعاتي و ادبيات آلرژي زا، اطالعـات پـيش            اين روزنامه در  غالباً  

با اين  كه   كسانيبراي  اما  پا افتاده را در قالب اطالعات مهم و از آن مهمتر مخفي مي ريزند،               

اين همان شيوه   ند  عده اي مي گوي   .  نخ نما و رو شده است       كامالً شيوه آشنايي داشت باشند،   

ـ  نهايت استفاده را از آن مـي بر     و امثال آن   ميماسعيد ا  اي است كه   در جلـسات خـود،   د و ن
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 بسيار پيش افتاده را بصورت مخفيانه و در قالب اطالعات ويژه             غلط و بعضاً   اطالعاتي كامالً 

 »محرمانـه تـوهم دسترسـي بـه اطالعـات     «در مخاطبان، حس  كه عرضه مي داشت چنان  

  . خته مي شدبرانگي

 

 قالب باسمه اي كيهان �

در چنين قالبي هـر     .  معيني پيروي مي كند    ل اي است و از فرمو      قالب افشاگرانه كيهان باسمه   

با كنار هـم قـرار دادن گـزاره       . كه تاويل كرد   بل چيز را مي توان به هر منظوري نه تنها تفسير         

ربط دادن موضوعات «از تكنيك  تواند درست باشد و استفاده ي مييك به تنهاي كه هر  ييها

ـ ا. ، از جهت رواني خواننده را تحت تاثير خود قـرار مـي دهـد              »بي ربط   ين روزنامـه بـرا    ي

رشوه گـرفتن،  جاسوس صهيونيسم، يگانه،  ب تهمتهايي چون مزدورب به طور معمول از    يتخر

   .استفاده مي كند. .. وبازي همجنسفساد اخالقي، 

حتـي بـا    ( اي تصميم گيرد كه همين روزنامـه كيهـان را            مثال اگر حسين شريعتمداري لحظه    

به لجن بكشد، اين كار از شليك تيرهاي خالصي به پيـشاني زنـدانيان              ) كادر و شيوه كنوني   

 او مي تواند با استفاده از اصطالحات و ادبيـات خـاص             مثالً. تر است  سياسي برايش راحت  

 محتاج كينه و بـي شـرافتي        ،كه در حقيقت چندان خاص هم نيست و بيش از تكنيك          (خود  

 : بنويسد) است

روزنامه ك، كه شناسنامه اي به ظاهر ايراني دارد؛ مركز اصلي كنترل و هدايت آن در يكـي                  «

مجهول الهويه وظيفه برقراري ارتبـاط   از ميادين قديمي تهران است و تعدادي روزنامه رسان 

 فراواني در سراسر كشور نيز نه   كيوسك هاي .ميان تحريريه و خوانندگان آن را برعهده دارند       

تنها اقدام به فروش آن مي كنند بلكه برخي از آنها كار را به جايي رسانده اند كه به وضـوح        

كـه بعـضا بـا كـوچكترين تبليغـي گرفتـار       (و در مقابل چشم جوانان چشم و گـوش بـسته        

در ايـن  ! مي كنند اند تبليغ اين رنگين نامه را         اعالم كرده  آشكاراً) هيجانات جنسي مي شوند   

روزنامه تعدادي مرد و زن معلوم الحال به طور مختلط كار مي كننـد كـه هـيچ تـضميني در                

سـاختمان ايـن بـه اصـطالح      . ناك ايشان نيـست هارتباط با نحوه برخورد و نيز اختالط شبه       
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 روزنامه در ميدان ت قرار دارد كه از آثار رضا شاه خائن مـي باشـد و در دوران محمدرضـا              

همچنين بررسي اسـناد تـاريخي نـشان     . ملعون نيز مورد بهره برداري فراواني بوده است       شاه  

و چـه حتـي پـس از    ) و حتي قبل از آن(مي دهد كه بيش از هزاران بار چه در زمان پهلوي       

انقالب، در اين ميدان فسق و فجور شده است و طبق مدارك فراوان دسـت كـم يـك پيالـه           

16 »....دان واقع شده بوده استخانه نيز دهها سال در اين مي
 

 اما روي هم رفته چنـين  تواند درست باشد يمبه تنهايي   تمامي گزاره هاي باال     دقت كنيد كه    

ربـط دادن   «ولي با كنار هم قرار گرفتن آنهـا و اسـتفاده از تكنيـك               . جمالتي واقعيت ندارند  

در نوشـته  .  دهـد ، از جهت رواني خواننده را تحت تاثير خود قرار مـي        »موضوعات بي ربط  

فـساد  رشـوه گـرفتن،    جاسـوس صهيونيـسم،     يگانـه،    ب  از تهمتهايي چـون مـزدور       حتي فوق

 .خبـري نبـود   كه اين روزنامه  به كرات از آنها استفاده مي كند،            . .. و بازي همجنساخالقي،  

 ، كامـل  صـراحت و قاطعيـت    هم با   حال تصور كنيد اگر چند تا از اين تهمتهاي سنگين، آن            

حـساسيت  خـصوصاً كـساني كـه    (  خواننـده چه اثري مي تواند بر ذهـن  باشد،  وجود داشته 

  !برجاي گذارد )عجيبي به اين مسايل دارند

  

  )استراتژي كيهان در برخوردها(كارزار كيهان  �
 ".سمان كنييك موضوع كوچك را بزرگ و آگراند"در جنگ رواني اصل اول اين است كه  

وقتـي ايـن دو كـار يعنـي بزرگنمـايي و             ". هآن را گـسترش بـد     "اصل بعدي اين است كه      

.  اين يعني آغاز جنگ روانـي       و گسترش انجام شد سوژه به ميدان مي آيد و جواب مي دهد           

همه كارها را بكن تا به تنهايي در ميدان بازي نكني، تنهايي جنگيدن و تنهايي بـازي كـردن،     

اگر ديدي حريـف بـه ميـدان        . وقتي بازي شيرين است كه سوژه به ميدان بيايد        . نتيجه ندارد 

كالفـه كـه    . نيامد، شروع كن اتهاماتي را به او بزن كه مو بر تنش راست شود و كالفه شـود                 

سوژه مي خواهد به ميدان بيايد تا در برابر اتهامات از خود دفاع             . شد نهايتاً به ميدان مي آيد     

                                                 
  »گويا نيوز« سايت خبري  16
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ايي كه كيهـان در ازاي      اگر به جوابيه هايي كه به اين روزنامه ارسال مي شود و پاسخ ه             . كند

 بـسيار مهمتـر از  » واكـنش  «كيهاناز نظر آنها مي دهد، نگاهي بيندازيم، متوجه مي شويم كه          

  . تعامل مقبولتر از جنگيدناست و » كنش«

  

  ادبيات كيهان �

روزنامـه كيهـان يـا از كـسي         قلم كيهان شناخته شده است به طـوري كـه           نزد افكار عمومي    

و ايـن تعريـف و   . ر زمين مي كوبد و دست به تخريب آن مي زند   تعريف مي كند يا آن را ب      

منظـور از ايـن   ( تمجيد ها زماني اتفاق مي افتد كه روزنامه كيهان از كـسي خوشـش بيايـد              

خوش آمدن مربوط به زماني است كه از اين ارتباط منافعي مشترك حاصل شـود و هـر دو                   

و تعبيري كـه از     (كسي خوشش نيايد    و اگر زماني از     )  طرف با اهدافي هماهنگ پيش روند     

اين خوش نيامدن وجود دارد همان زماني است كـه قـصد برانـدازي و تـرور آن جريـان را          

و دسـت روي هـر      . سعي در بركناري طرف از صحنه مي كند       خود  با اقدامات   !) داشته باشد 

كـا و   رابطه با آمري  داشتن   جاسوس بيگانگان،    ،جرياني كه بگذارد به روي آن برچسب خائن       

 رسـمي  خود را با حفظ قالبي       برچسبهايمي زند و همه تهمت ها، دروغ ها و          ... انگليس و   

و همـه ايـن دروغ   . و نقاد گونه تحت ستون اخبار ويژه، نيمه پنهان، پاورقي ارائـه مـي كنـد             

 كـه اگـر    ،پردازي ها را كامالً روشمند و با استفاده از تاكتيك هاي جنگ رواني القا مي كنـد                

 سطحي، غير علمـي، و      امعلوم مي شود كه همه آنه     اغلب  ليل كارشناسي قرار گيرد     مورد تح 

  .بدون پشتوانه اي محكم هستند

  

  مقدساتدين و  از يسو استفاده ابزار �
ي اين چنـين در كيهـان كـاربرد فـراوان           استفاده از جمالت  استفاده ابزاري از مقدسات و سوء       

 االعظم ارواحنا   ...وز ميالد مراد غايبمان حضرت بقيه ا      اين روزها، با سالر   ... و باالخره  «: دارد

لتراب مقدمه الفداء همزمان است و شايد شايسته تر آن بود كه يادداشت امروز را در عرض                 

ادب به ساحت مقدس او مي نوشتيم ولي از آنجا كه مقابله بـا آنچـه آن مـراد غايـب نمـي                       
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 خرده نگيـرد و عـذرمان را بپـذيرد كـه در             پسندد، نشانه اي از انتظار است، اميدواريم بر ما        

دروغ  اگـر بـراي تمـام ادعاهـاي          به نظر مي رسد    »...او قلم بر كاغذ رانده ايم     » پسند«انتظار  

 و به هيچ كردد  را نمي توان به راحتي رها، داليل رد آشكاري وجود دارد، اما اين ادعا       كيهان

 ...وجه قابل گذشت نيست

  

 

        »»»»گويند ما خود اصالحگريمگويند ما خود اصالحگريمگويند ما خود اصالحگريمگويند ما خود اصالحگريم    ر زمين فساد مكنيد مىر زمين فساد مكنيد مىر زمين فساد مكنيد مىر زمين فساد مكنيد مىو چون به آنان گفته شود دو چون به آنان گفته شود دو چون به آنان گفته شود دو چون به آنان گفته شود د««««
 )11بقره (
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 � مپنجفصل 
 
 

»پروژه هاي جعل و تخريب«  
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گرفتيد و با زبانهاى خود چيزى را كه گرفتيد و با زبانهاى خود چيزى را كه گرفتيد و با زبانهاى خود چيزى را كه گرفتيد و با زبانهاى خود چيزى را كه      را از زبان يكديگر مى را از زبان يكديگر مى را از زبان يكديگر مى را از زبان يكديگر مى]بهتانبهتانبهتانبهتان[نگاه كه آن نگاه كه آن نگاه كه آن نگاه كه آن آآآآ

پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن     گفتيد و مىگفتيد و مىگفتيد و مىگفتيد و مى    بدان علم نداشتيد مىبدان علم نداشتيد مىبدان علم نداشتيد مىبدان علم نداشتيد مى

         نزد خدا بس بزرگ بود نزد خدا بس بزرگ بود نزد خدا بس بزرگ بود نزد خدا بس بزرگ بود]ررررامامامام[
  )15 –نور  (  

        

        

        ايدايدايدايد    اى كسانى كه ايمان آوردهاى كسانى كه ايمان آوردهاى كسانى كه ايمان آوردهاى كسانى كه ايمان آورده

 نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنانى  نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنانى  نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنانى  نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنانى 

 شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب  شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب  شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب  شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب ]ريشخند كنندريشخند كنندريشخند كنندريشخند كنند[ را  را  را  را ]ديگرديگرديگرديگر[زنان زنان زنان زنان 

        مگيريد و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد مگيريد و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد مگيريد و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد مگيريد و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد 

        چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد 

 آنان خود ستمكارند آنان خود ستمكارند آنان خود ستمكارند آنان خود ستمكارند 

  )11-حجرات (
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  نحوه مستندسازي ����
  

 كيهان و جريانات  از روزنامه  و در يك نگاه،   اوليه تصويري  نمايش  ،بخـش   ايناز ارائه     هدف

   فقـط متي اسـت،  اول از يك مجموعه چند قـس    قسمت كه   بخشدر اين .  استپشت پرده آن    

   مـورد بررسـي    )به شكل تـصادفي   ( كيهان     در روزنامه    منتشر شده    مطالب بخش محدودي از  

آنچه در اين مجموعه آمده ، نقد و تحليل همه جانبه كيهـان نيـست، بلكـه از              .اند  قرار گرفته 

ه به دليل اينك  و  . ميان عملكردهاي گوناگون اين رسانه تنها به چند موضوع اشاره شده است           

برخـي از    تفكري داشته باشـد، از ذكـر         -مجموعه حاضر، رويكردي نه سياسي بلكه تحليلي      

روش ما در تحليل مطالب، مقايسه تطبيقي       . مستنداتي كه در اختيار داشتيم، خودداري كرديم      

  .با ساير منابع خبري از جمله خبرگزاري هاي معتبر داخلي مي باشد

 از  وعي و خاص مورد تحليـل قـرار گرفتـه اسـت    اما دسته ديگري از مطالب به طور موضو 

نظـرات و ديـدگاه   سعي شده كه نقطه در اين تحليل ها  .موارد تحليل زباني به شمار مي آيد    

روش گزينش جامعـه آمـاري از       . امه نگاران مختلف بهره گرفته شود     روزنتحليلگران و   هاي  

كه برابر بـا    ( روز 30نامه   روز ،اين قرار است كه به شكل تصادفي از بين شماره هاي مختلف           

  .بررسي شده و كل مطالب تحليل شده اند)  سال مي باشد12/1

زم به ذكر است كه در مورد صحت  ادعاهاي گوناگون طرح شـده در نمونـه هـاي مـورد                 ال

بررسي، استعالم و تحقيق حقوقي و موردي صورت نگرفته و بـسيار محتمـل اسـت كـه در            

ي، مواردي كه تنها از آنها بـه عنـوان جوسـازي يـا     صورت بررسي و تحقيق حقوقي و قضاي 

به دليل طوالني بودن مقـاالت و از         .طرح اتهام ياد شده است، تبديل به تهمت و افترا شوند          

 آنجايي كه اين احتمال باال را مي دهيم، خوانندگان محترم، اين مطالب را مطالعه نمـوده انـد          

كر بخش هايي كه قـرار اسـت مـورد تحليـل     از ذكر كل مقاله خودداري مي كنيم و تنها به ذ     

  . قرار گيرند، و توضيحات پيراموني آن بسنده مي كنيم
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  !آنگاه كه شتابزدگي در دروغ نويسي كار دست كيهان مي دهد�

  !بررسي يك نمونه پيام نگاري دروغين كيهان از زبان مردم

  

  : نوشت7 صفحه79 مرداد 6ايران پنجشنبه روزنامه 

بط عمومي خبرگزاري جمهوري اسالمي نقاب از چهره توليدكنندگان         روا: گروه سياسي 

  .برداشت» كيهان و خوانندگان«واقعي ستون 

تالش زيادي الزم نيست تا گردانندگان واقعي ستون ياد شـده و            : در اين اطالعيه آمده است    

بـرادر  او كسي جز . نويسنده پيامهاي تلفني را كه به واقع بايد زبان حال مردم باشد، شناخت           

  .يكي از مسؤوالن ارشد تحريريه روزنامه كيهان نيست

براي آگاهي كساني كه با اين مشكل آشنايي ندارند اشاره بـه نمونـه              : اين اطالعيه مي افزايد   

اي از تصنعي بودن پيامهاي به اصطالح مردمي ستون ياد شده و شاهكارهاي اطالع رسـاني                

  .فرد مزبور خالي از فايده نيست

ايـن بـرادر عجـول كيهـاني در حـالي بـه       : آمده است» ايرنا«طالعيه روابط عمومي در ادامه ا 

 مرداد  25در روز يكشنبه    » آزاد بخت   حسين  « نوشتن يك پيام تأثر آميز از جانب شخصي بنام        

مبـادرت كـرد كـه آن       » نيمه پنهان «در مورد پاورقي    » كيهان و خوانندگان  «   در ستون  77سال  

 آنكه چگونه    نويسنده پيامهاي مردمي بي توجه به     . اپ رسيده بود  پاورقي در همان روز به چ     

يك خواننده مي تواند روزنامه كيهان را قبل از چاپ مطالعه كند، اقدام به نوشتن متني تأييد                 

  .آميز درباره مقاله همان روز كيهان كرده بود

ي توليدكننـده  از سـو ! به دنبال اين اطـالع رسـاني پـيش از موعـد    : اين اطالعيه ادامه ميدهد  

پس از آنكه بخشي از روزنامه چاپ شده بـود  ! ستون ياد شده، مسوؤالن اين نشريه فرهنگي     

متوجه اين مشكل شده و مبادرت به چاپ مجدد كيهان در همان روز كردند كه البتـه چـاپ       

خود بخوانيد از ايـن مجمـل،       .  پيام دلسوزانه و دردمندانه نبود     آندوم روزنامه ديگر اثري از      

  .      يث مفصلحد
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  !!، به مدد فوتوشاپلطايف الحيل كيهان ����

 

يكي از تاكتيك هاي مورد استفاده كيهان، تاكتيك نه چندان شناخته شده اما تخصصي به نام                

اين روش در زمره روش هاي مورد استفاده بزرگ      . است» استفاده از تبليغات زير آستانه اي     «

رين شاكله هاي جنـگ روانـي صهيونيـسم مـي     ترين قدرت هاي استكباري جهان و از مهمت   

  . باشد

 كـه بـا مقايـسه دو تـصوير روزنامـه كيهـان و       سـنجي جـالبي اسـت       نكتـه در اين عكس ها     

 بازديـد   عكس هايي كه مشاهده مي كنيـد، مربـوط بـه          . خبرگزاري فارس بدست آمده است    

  .است )ع(رئيس جمهور منتخب از حرم مطهر امام رضا

ايشان در حـالي مـشاهده       است كه )  1/5/84كيهان  (  از سمت راست مربوط به       تصوير اول 

د كه هيچ فاصله اي بين وي و مردم وجـود نـدارد و بـه روايـت تـصويري كيهـان                      نمي شو 

يـست  جمعيت تا پايين پاي وي كشيده شده و هيچ خبري از محافظ و نرده هاي بازرسـي ن                 

  .مردمي بودن ايشان داردجمعيت زياد و كه نشان از 

را ببينيـد كـه مـشخص     گزارش تـصويري فـارس  مي توانيد   ) سمت چپ (در تصوير بعدي    

است تصوير رئيس جمهور از آن اقتباس شده ولي باقي عكـس تفـاوت زيـادي بـا عكـس                    

  .به نرده ها و فاصله ي جمعيت با وي دقت كنيد. يهان داردك

  سوال اين است كه كيهان از تحريف اين عكس چه قصدي را دنبال مي كرده است؟ 

آيا عملكرد هايي از اين دست نتيجه اي جز بدگماني و بي اعتمادي مردم از نظام و بدگويي             

  معاندان مي گردند؟
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  در كيهان ك حديث جعليانتشار ي ����
 

   لبنانهللاحزب ا: سوژه 

  : شماره مورد بررسي

  18588شماره - سال شصت و چهارم-  2006 آگوست 10 -1427 رجب 15 -1385 مرداد 19پنجشنبه 

  

 در اقـدامي بـدون      - سـتون ويـژه پيـامبر اعظـم        - 19/5/85 مورخه   18588كيهان در شماره    

  شايعه اي نمود كه به خوبي نشان از بي اطالعـي،              اقدام به انتشار وسيع    ،بررسي و عجوالنه  

ايـن اقـدام    . عدم بررسي هاي الزم در مورد ميزان درستي مطلب و موثق بودن منبع مـي داد               

دبير كـل ايـن     ... لبنان و سيد حسن نصرا    ... بيش از آنكه موجب تقويت و محبوبيت حزب ا        

غير قابل اغماض جعـل و      حزب در افكار عمومي شود به تخريب اين حركت و طرح اتهام             

ايـن حـديث جعلـي كـه بـا آدرس بحـار االنـوار جلـد                 .استفاده از مقدسات منجر شد    ء  سو

  :  منتشر شد محتواي كذبي به اين مضمون داشت 283صفحه9

. كند، نامش نصر، او از مـن اسـت و مـن از اويـم       مردي بر دروازه هاي قدس نبرد مي      «

  ». نويسد زي را بر دستانش ميهمانا نصر ناميده شده، زيرا خداوند پيرو

انتشار اين حديث عالوه بر ايران در ساير كشورهاي اسالمي نيز موجب بـروز بحثهـايي در                 

ميان انديشمندان شد و اين رسوايي و تخريب غير قابل جبران در شرايطي ايجاد شد كه بـه                  

شاي دسـتهاي   سادگي مي شد با رجوع به بحاراالنوار نه تنها از آن جلوگيري كرد كه بـه افـ                 

  .پشت پرده اين توطئه پرداخت
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  ي كيهانتخريب و تضعيف گري ها ����

  تخريب و تضعيف رسانه ملي: موضوع
  :شماره هاي مورد بررسي

شماره - سال شصت و چهارم - 2007 ژوئن 21- 1428 جمادي الثاني 6 - 1386 خرداد 31پنجشنبه 

18830  

  18831شماره - سال شصت و چهارم - 2007ئن  ژو23- 1428 جمادي الثاني 8 - 1386 تير 2شنبه 

  

   به روايت كيهان »مكتب منتقدان سياه«
داستان زندگي سياستمدار ( »همه مردان دلير«اين مقاله با استناد به نقد يك فيلم به نام 

 كه از برنامه سينما يك تلويزيون پخش شده است نقد آن را به )»ويلي استارك«آمريكايي

 كه حتي خود را ناتوي فرهنگي ميداند كه از طريق تاويل و نقد سينماييمثابه نمونه اي از 

نيز » صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران«به پاره اي از برنامه هاي نقد و تحليل سينمايي 

 و باعث  آزردگي منقدان و مصلحان فرهنگي از اين رويه شده است تحميل كرده است

  :ند كهنويسنده مقاله اشاره ميك.اعمال ميشود

را در حد سياستمداري شياد » استارك«در صداوسيما، » سينما يك« نويسندگان برنامه 

. كه به ورطه پوپوليسم و ماكياوليسم سقوط كرد، پائين كشاندند، لعن و نفرينش كردند

و » كارگزاران«اين منتقدان سينمايي كه بيشتر وابسته به ارگان هاي رسانه اي احزاب 

ه سان تئوري پردازان آن احزاب، همواره اصولگرايي رئيس جمهور هستند، ب» مشاركت«

  .و شعارهاي عدالت اجتماعي و انقالبي وي را به پوپوليسم و عوامفريبي تعبير مي كنند
و با .سپس نويسنده با مطرح كردن مكتب نقد سياه كليد آن را در دست كارگزاران ميبيند

 .ب خانه منتقدان سياه ميشمرداشاره به چندين اسم مخالف آنها را جزو مكت

به تاريخ سي و يكم خرداد و دوم ارديبهشت در ستون نيمه پنهان  به قلم پدرام ملـك بهـار                     

  .مقاالتي به چاپ رسيد كه در نوع خود از حيث تعدد حمالت و افتراها كم نظير است
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د اتهام و در ذيل به تحليل برخي از جمالت اين متن ميپردازيم و به دليل زياد بودن موار           

  :آن در انتهاي مطلب اكتفا ميكنيمترور شخصيت به آمار 

  

   القاي وجود توطئه اي مسلم و شبيخون فرهنگي از ناحيه منتقدان فيلم؛. 1

عمليات سياه رسانه اي با منتقدان سينما كليد خورد مكتب منتقـدان   «تيتر يادداشت با عنوان    

خواننـده بـا خوانـدن ايـن     .كند قد فيلم ميحكايت از افشاگري يك توطئه در عرصه ن   » سياه

در اينجـا   .تيتر انتظار دارد از پروژه خائنانه اي كه نگارنده قصد افشاي آنرا دارد، با خبر شود          

با استفاده از بارمعنايي كلمات سعي بر القاي وجود توطئـه و شـبيخوني فرهنگـي از ناحيـه                   

  .  منتقدان فيلم است

 

  برنامه هاي رسانه ملي سازندگان تهمت و افترا به. 2

 در ابتداي مقاله اولين حمله به برنامه هـاي صـدا و سـيما بـا برچـسب زنـي صـورت          )الف

  ميگيرد ؛ 

با تاويل سينمايي و برابرگذاري نشانه شناسي، باورها و اميدهاي مردم و دغدغـه هـاي     «

شبح است؛ يك نيمه پنهان از مظاهر       » شيادي فرهنگي «اجتماعي را به بازي گرفتن، يك       

كه حتي خود را به پاره اي از برنامه هاي نقد و تحليل سـينمايي               » ناتوي فرهنگي «سياه  

  »نيز تحميل كرده است» صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران«

فرهنگي را   اين رويه ديري است كه منتقدان مصلح و ناظران        «كه   آمده است در ادامه   ) ب

  ».آزرده است
منتقدان  ادعا و افتراي باال طرح نشده، عقيده نويسنده به هنوز سند و مدرك و مصداقي براي

 كه هويت و ريشه اي كلي و مبهم دارند نسبت داده مي شود و باز                فرهنگي مصلح و ناظران  

همچنين با اين ادعا پيـشاپيش      . بدون مستنداتي بعنوان عقيده يك جمع دلسوز مطرح ميشود        

  .خود را جزو مصلحان و دلسوزان قلمداد ميكند
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فرقه صهيونيستي كاباليسم را به مثابه مكتبي » سينما چهار«اما پس از آنكه برنامه   «)ج

  » عرفاني ستود
  !عرفان كاباال را مي ستايد؟ بر چه  مبنايي براي نگارنده ثابت شده كه برنامه سينما چهار،

ـ  » سينما يك«نويسندگان برنامه تلويزيوني    « )د ي هم كه نسب از نظريه پـردازان فرهنگ

بار ديگر به بهانه نقد يك فيلم آمريكايي، رويكردهـاي      روزنامه هاي زنجيره اي مي برند     

  » .سياسي خود را در رسانه ملي تبليغ كردند

مكتـب  «در صدا و سيما كه حاصـل جمـع فكـري            » سينما يك « نويسندگان برنامه     «)و

 »....هستند» منتقدان سياه
 سوي نويسنده مقاله مطرح ميشود و اساسا بازهم ادعايي اثبات نشده و بدون مدرك از

  معلوم نيست ريشه اين عبارت ازكجا ميĤيد؟

  

  نتيجه گيري و صدور حكم بر پايه تهمت اثبات نشده قبلي؛. 3

در اين گفتار مي كوشيم بـا برگزيـدن و           « :نگارنده در ابتداي مقاله خود در كيهان نوشته         

را از زواياي تحليلي     »تب منتقدان سياه  مك«تحليل نمونه هاي مستند، چرايي شكل گيري        

  ».متفاوت بجوئيم
هنوز مدرك و مستندي دال بر اين ادعا ارائه نشده كه وجود آن محرز تـشخيص داده شـود                   

  .ولي به چرايي شكل گيري آن مي پردازد و واژه اي با بار منفي زياد به كار ميبرد

 

    قبلي؛انگ زدن و برچسب زني بر پايه اتهامات اثبات نشده. 4
   :  پس از شرح داستان فيلم و حمله به نويسنده و كارگردان فيلم، نگارنده مي گويد) الف

اياالت » عمليات سياه«با » منتقدان سياه«بر مبناي همين متدولوژي است كه پيوندهاي «

  ».متحده در ايران را هم جستجو مي كنيم
 جمله پايه و پيـرو بـه هـم ارتبـاط     .كدام متدولوژي ؟ نگارنده مقاله توضيح بيشتري نميدهد      

  . منظقي ندارد اما نويسنده نتيجه گيري دلخواه خود را ميكند و انگ ارتباط با بيگانه را ميزند
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دغدغه تحريف حقيقت يك واقعه و سپس دل نگراني تسري آن به فضاي سياسي   «)ب

  » .جامعه ايران را داريم
ناسان و تهيه كنندگان و مديران رسانه ملي،   آيا الزم نيست براي چنين تهمت بزرگي به كارش        

كه كم از خيانت ندارد مدارك و مستنداتي بيش از عقايد و توهمات نويـسنده ارائـه شـود؟                   

نگارنده از تحريف كدام حقيقت مي گويد و چه نسبتي ميان مـردان سياسـي ايـران و چنـد                    

 از فيلترهاي بسيار مـي  منتقد و كارشناس سينمايي كه براي حضور در برنامه هاي تلويزيوني    

  گذرند آن هم در رسانه ملي مي بيند؟

 »جهانبيني مكتب منتقدان سياه «)ج

لب لباب ديدگاهم را پيرامون عمليات سياهي كه با منتقدان سينماي ايران كليد خورده «

  ».است، گفتم
ر تكرا!  تنها نمايش يك فيلم و چاپ يك مطلب كليد خوردن عمليات سياه را نشان ميدهد؟

  توهم توطئه چه قصدي را دنبال مي كند؟

  

  .تضعيف مديريت رسانه ملي.  5

سپس منتقدان،  وابستگان احزاب معرفي مي شوند و اتهامها و تخريبها در ادامه همان مقاله ،      

ادامه مي يابد و اتهاماتي جديد عليه افراد و ارگانهايي مطرح مي شود كه نمي تـوان ارتبـاط                   

در » سـينما يـك  «كليـد   «نويسنده در پاسخ بـه سـوال        ! نماي يك پيدا كرد   آنها را با برنامه سي    

 :مي گويد  » دست چه كسي است؟

همه راهها به ...«و »است » مكتب منتقدان سياه«كه ارگان » هم ميهن«روزنامه . ..«

  »ختم مي شود؛» كارگزاران«
خبرنگـار  » يمرجـان توحيـد  «نگذشـته كـه   » سينما يك«هنوز يك روز از پخش برنامه       «  يا 

مقايسه مـي  » محمود احمدي نژاد«را با » ويلي استارك«در وبالگ خود » كارگزاران«روزنامه  

 :و سپس با اين مستندات عجيب به اين نتيجه مي رسد كه » .كند 
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با تحليل اين فضاسازي هاي رسانه اي كه راه به ارگان هاي رسمي و روزنامه نگاران «

داوري عاري از حقيقت نيست كه بگوئيم كليد طراحي مي برد، اين » كارگزاران«حزب 

را كه رو در روي باورهاي مردم ايستاده، بايد در دستان » سينما يك«برنامه تلويزيوني 

  ».يافت» كارگزاران«منتقدان سياه اردوگاه فكري 

  
  آيا نويسنده مقاله جناب ضرغامي و مديران رسانه ملي را در خواب و غفلت مي پندارد ؟ 

همگـان ميداننـد    . گردد اين تضعيف فقط به جناب ضرغامي و مديران سيما باز نمي          اما  

 كه مديريت رسانه ملي كه پست بسيار حساسي است مستقيما توسط رهبري تعيين مـي              

  . شود

  

 ترور شخصيت. 6

و سپس با انبوهي از اتهامات و ياري از بار واژه ها آنچنان تخريـب و تـوهيني صـورت                

ر افراد تا درو ديوار خانه شان زير سوال مي رود و سپس اين نتيجـه                مي گيرد كه از ظاه    

 :حاصل مي شود كه 

كسي كه صبغه دروني زندگي اش با شخصيت هاي ساخته و پرداخته سازمان سيا در «

با ) نمي تواند منطقي، نه نمي تواند فيزيكي(هاليوود عجين است كه نمي تواند 

 ».ري كندرويكردهاي ضدامپرياليستي همذات پندا

  : مي گويدقبليو پس از تكرار چند باره مطالب 

 اگر دم ...اغتشاش شخصيتي و توهمي پست تر از روانگردي، مقتضاي ذات آنهاست «

خداي فرقه عرفاني صهيونيست ! از عرفان هم بزنند، خدايشان مي شود خداي كاباال

 ».ها
  :و در ادامه 
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 از شكم مادر تاريك انديش نبوده اند، دل ، اين ها كه»منتقدان سياه«وقتي مي گوئيم « 

باختند، فريفته شدند و دست آخر خودشان شدند عوامفريبان سياه هنري كه به صد 

 ».مرتبت پست تر و بدتر از شيادي سياسي است
  :مي گويد» مكتب خانه منتقدان سياه كجاست؟«و در پاسخ به سوال 

در سينماي » مكتب منتقدان سياه«سب براي اينكه از حيث ادله اثبات اقناع شويد و ن« 

  ». مامن و محفل رسانه اي آنان را، به اجمال، بازمي كاوم ايران را بشناسيد

 كدام ادله كه حاال از شدت ارائه به اقناع رسيده؟ به جز نظرات نويسنده چه چيز ديگري

 ارائه شده است؟

 آنها خود جـاي بررسـي   بعد از بمباران بسيار پر حجم اطالعات و مطالبي كه صحت و سقم  

دارد و آسمان وريسماني كه از پهلوي به حزب توده، از كاگزاران بـه امپرياليـسم و سـازمان               

سيا و از سلمان رشدي تا ساواك، بافته شده و همه اين توطئه هـاي وحـشت زا و پريـشان                     

قامـات  كننده از نمايش و نقد يك فيلم منشا مي گيرد،  دوباره نوبت به تعيين تكليف براي م        

مي رسد كه به زعم نگارنده مقاله نه آگاهند و مي بينند و تشخيص مـي دهنـد و نـه امكـان             

راهكاريابي و تدبير دارند و البته كه تدبير و پيام اصلي نويسنده حذف اين توطئه گران است          

و به جز اين دستور فهرستي از بايدهاي ديگر نيز رديف مي شود كـه مـسئوالن محتـرم بـي        

 !سه چه كنم دستشان نگيرندتدبير، كا

القاي توطئه اي در جريان و سپس حمله اي بي امان بـا انـواع               . باز هم همان مدل هميشگي    

اتهامات و انتسابات به مخرب ترين، منحرفترين و سياه ترين شكل ممكن و رساندن پيام در            

  !خواب و غفلت مسئولين و آنگاه ارائه راهكارهاي مدبرانه

ه چيست؟ طبق كدام مدارك و مستندات اين ادعاها طـرح شـده و بـر                 ريشه هاي اين توطئ   

اساس كدام موازين قانوني و اسالمي اين تهمتها زده شده؟ چرا و با چه هدفي هر كـسي در            

هر حوزه اي به توطئه و خيانت متهم مي شود؟ نويسندگان كيهان نگران چه هستند كه ايـن                  
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 اخالقـي، مـوازين شـرعي و حـدود قـانوني            چنين بي مهابا و با لگدمال كردن هرچه ارزش        

  است خيل عظيمي را در عرصه هاي مختلف متهم به خيانت و توطئه مي كنند؟ 

  

 مورد، تضعيف نظام و 30اتهام وافترا  مورد،32تنها در اين مقاله  مصاديق  القا و جوسازي  

 . ميباشد نفر18 تخريب فردي مورد و 40،ترور شخصيت    مورد22تعيين تكليف 
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   تخريب نخبگان  پروژه����
  : شماره هاي مورد بررسي

 شماره– سال شصت و چهارم -  2007 ژوئن 26 - 1428 جمادي الثاني 11 - 1386 تير 5سه شنبه 

18834  

شماره - سال شصت و چهارم -  2007جوالي  9 - 1428 جمادي الثاني 24 - 1386 تير 18دوشنبه 

18845  

شماره - سال شصت و چهارم - 2007جوالي  14 - 1428اني  جمادي الث29 - 1386 تير 23شنبه 

18849  

  

  اقتصاد دان منتقد57

  
  ):5/4/86(سكانس اول

 اقتصاد دان و استاد دانشگاه طي نامه اي سرگشاده سياست هاي اقتصادي 57بعد از آنكه 

مطلب اول در  .دولت نهم را نقد كردند، كيهان در چند يادداشت و گزارش به آن پرداخت

كه استراتژي و (در ستون خشت اول از صفحه نسل سوم 18834 ، شماره 86 تير 5ريخ تا

عملكرد اين صفحه به دليل شدت تخريب و تضعيف نظام و درجه باالي هتاكي و هزل 

در واكنشي منحصر به فرد به درج يادداشتي در اين زمينه )  ن بسيار جاي تامل دارد آنويسي

 اين يادداشت تخريب و ترور شخصيت نخبگان پرداخت كه چشمگيرترين نكته در

البته  تخريب و ترور دانشگاهيان و شخصيت هاي علمي و فرهنگي اين .اقتصادي كشور بود

كشور حكايت تازه اي نبود، و پيش از اين نيز بارها انجام شده بود  حديث عبدالحسين 

سرانجام براي ايشان   كه نظام وسازي براي بزرگاني همچون ا وندهزرين كوب و ماجراي پر

در ادامه  . ماجرايي است كه ديگر  همه از آن با خبراندمراسم تجليل و بزرگداشت برپا كرد 

م در ي كنيم و از خواننده دعوت مي كنيادداشت بسنده مين يتنها به نكات قابل تامل در ا

  : ديل به اصل متن مراجعه نمايصورت تما
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  :ن متن عبارتند ازي ايمحورها

  )تخريب( شخصيت و هتك حرمت به افراد معلوم و سرشناسترور. 1

رسالت حرفه اي روزنامه نگاري به جمع قابل مالحظـه اي   چگونه و مطابق با كدام اصول و 

نـسبت بـه وضـعيت      «از نخبگان كشور  با لحني  تحقير آميز و بكـار بـردن عبـاراتي ماننـد                   

 تـوهين   »ش مـي گيرنـد    مـو (!) معيشت مردم اشك تمساح مي ريزند و بـراي رضـاي خـدا            

  !و پر مخاطب ؟ آنهم در روزنامه ملي و نه خصوصي ميشود؟

 انكار صالحيت صاحب نظران اقتـصادي و كارشناسـان طـراز اول كـشور در ايـن زمينـه          . 2

  ) تضعيف وتخريب(

زير سوال بردن ديدگاه كارشناسي اسـاتيد اقتـصاد كـه داراي بـاالترين مـدارج تحـصيلي از                  

ا و در حال تدريس در بهترين دانشگاههاي كشور هـستند، بـدون هـيچ      معتبرترين دانشگاهه 

هر روز يك كارشناس جديد متولد مـي شـود و        « : دليل علمي و با اين جمله تحقير آميز       

  » نفري برايت نامه مي نويسند57 ماه ، 2بعد از 
  سياسي جلوه دادن انگيزه اقتصاددانان از  نقد كارشناسي.3

 به سفره مردم نگاه نكرده اند و پينـه هـاي             سال اصالً  8« كه  ادعا  در اين يادداشت با اين      

سعي شـده كـه انگيـزه نوشـتن نامـه انتقـادي اقتـصاددانان              »دست روستائيان را نديده اند      

  .سياسي جلوه كند و نيز اين ادعا كه آنان از واقعيت زندگي مردم مستضعف بي خبرند

  :ميĤيدو درست در همان روز در ستون خبر ويژه چنين 

 همه نامه را قبول نداريم «

 اقتصاددان منتقد دولت اعالم كرده اند كه 57تعدادي از امضا كنندگان نامه موسوم به 

 . همه بخش هاي اين نامه را قبول ندارند و حاضر نيستند از همه آن دفاع كنند

مه فوق تعدادي از امضاكنندگان نا: يك منبع آگاه در اين رابطه به خبرنگار كيهان گفت

در تماس با نمايندگان مجلس و در برخي محافل غيررسمي تصريح كرده اند كه ما فقط 
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بخش هايي از اين نامه را قبول داريم و حاضريم فقط درباره همين بخش ها مناظره 

 . كنيم

اين منبع مطلع علت اين موضع گيري را اينگونه بيان كرد كه چون هر بخش نامه مذكور 

فر نوشته شده به همين دليل افرادي كه اين بخش ها را نوشته اند توسط يك يا چند ن

فقط حاضرند در مورد همان بخش گفت وگو و مناظره كنند و حاضر به دفاع از ساير 

  ».بخش ها نيستند
البته اين نيز بماند كه اخبار اين ستون عمدتا از منابع آگاه و مطلع اما ناشناسي منشا ميگيرد 

  !معلوم است و در ساير رسانه ها منعكس نمي شوندكه فقط براي كيهان 

  

  

  ):18/4/86(سكانس دوم

 تير كيهان در اين مورد، رهبر انقالب در 18 تير و 5گفتني است در فاصله بين يادداشت 

ديدار با دولتمردان بر پاسخگويي صريح و شفاف و روشن به نقدهاي دلسوزانه تصريح 

از همان زاويه نفي به منظور رد نقد كارشناسان كيهان با كمي چرخش قلم اما . داشتند

 نفر در دوران 57اين «عنوان  تير در صفحه اقتصادي در مطلبي با 18اقتصادي ، به تاريخ 

 نكات اين يادداشت نيز حاوي. پرداخته است» سازندگي و اصالحات چه كرده اند؟

  : قابل تاملي است

 دولت قبل بدون ذكر هيچ مصداق و كلي گويي در نفي و تخريب سياستهاي اقتصادي. 1

  .  نمونه روشني

دولت نهم در شرايطي اقتصاد سياسي را در اختيار گرفت كه همه بازارهاي اقتصادي «

  » پول و سرمايه و كار و كاال با شكست هاي جدي و چالشهاي اساسي روبرو بودند
  :ادعاي كامال غير رسمي و بدون هيچ مستنداتي.2 
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ران نامزدهاي ديگر انتخابات رياست جمهوري در درون خود حتي خيلي از طرفدا«

جشن مي گرفتند و از شكست خود استقبال مي كردند براي اينكه اطمينان داشتند دولت 

نهم هرگز نخواهد توانست با اين همه مشكالت حتي يك نيم سال هم اقتصاد ايران را 

  » .هدايت كند
   دفاع از سياستهاي اقتصادي دولت كلي گويي بدون هيچ مصداق كارشناسانه در. 3

  » عدم اعتياد به قدرت «

  » مبارزه با اقتصاد زيرزميني«

  » مبارزه با پولشويي«

  »..  وآغاز كوچك سازي دولت«

آيا اين موارد ميتواند نظر كارشناسي و قانع كننده در نقد انتقاد باشد؟ آيا اين يادداشت از 

؟در اين يادداشت ذكري از ميزان تحقق اين نظر يك كارشناس اقتصادي قانع كننده است

  .اهداف كلي كه سالهاست مد نظر بوده و اختصاص به دولت نهم ندارد نيامده است

  تضعيف، تخريب و وابسته نشان دادن نويسندگان نامه.4

 تير باز هم تاكتيك تخريب و تضعيف را پي گيري 5نويسنده اين يادداشت مانند يادداشت 

  مالتي؛ميكند و با چنين ج

يك بررسي كوتاه تاريخي و علمي ، غير اقتصادي بودن اين ادعاها را به وضوح نشان « 

  »مي دهد

بررسي سوابق علمي اين افراد نشان مي دهد كه هيچ كدام مقاله علمي داراي مكتب « 

  ».فكري ندارند

  اقتصاددان منتقد57 سال دوران حكومت اجرايي هواداران 16به نظر مي رسد عملكرد «

  »به خوبي با آنها مناظره مكتوب و عيني مي كند
سعي در مخدوش كردن وجهه كساني كه به اعتراف خود او نيز نخبگان اقتصادي هستند، 

  .دارد
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  بطور كلي در تحليل اين يادداشتها بايد پرسيد؛ 

آيا اگر انتقادات وارده غير اقتصادي بود رياست جمهوري آن را تشخيص نمي داد و آيا 

 ساعت جلسه برگزار ميشد؟ حال از مكتب فكري كه بگذريم 6تقادات بي پايه براي ان

نويسنده مقاالت، خود داراي كدام مدرك دانشگاهي است؟ اينچنين به مسلخ بردن نخبگان 

و اساتيد حوزه اقتصاد چه هدفي را دنبال مي كند؟ اين افراد كه به اعتراف خود كيهان از 

صاد هستند و فارغ از سوگيريهاي معمول تنها به طرح سوال اساتيد دانشگاه و برجستگان اقت

 كه نه تنها تخريبي نبوده كه مورد استقبال رياست جمهوري - و انتقاد از دولت پرداخته اند 

 چرا اينچنين طي سلسله مقاالتي زنجيره وار مورد هجوم و ترور شخصيت - نيز قرار گرفته 

سوال و نقدي را با بدترين روشهاي جنگ قرار مي گيرند؟ اين ديدگاهي كه كوچكترين 

  رواني پاسخ مي دهد از كدام خواستگاه سركوبگر منشا مي گيرد؟ 

  

  ):23/4/86(سكانس سوم

پس از برگزاري نشست رئيس جمهور با نخبگان اقتصادي، كيهان در موضعي كـامال خنثـي                

  !صرفا به انعكاس محتواي اين جلسه پرداخت
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  توطئه، توهم يا واقعيت؟ ����

  اتهام به رسانه ها و تضعيف دولت: موضوع
  :شماره مورد بررسي

شماره - سال شصت و چهارم - 2007 جوالي 11 - 1428جمادي الثاني  26 – 1386 تير 20چهارشنبه 

18847  

شماره - سال شصت و چهارم - 2007ژوئن   27 - 1428  جمادي الثاني12 - 1386 تير 6چهارشنبه 

18835  

  

   اطالع رساني چرا و چگونه؟) :20/4/86كيهان (

بسيار شنيده ايم كه دست اندر كاران اين روزنامه به داشتن و القاي توهم توطئه مـتهم شـده             

اند و بسيار بيشتر از طرف روزنامه، كـه آرمـانش افـشاي توطئـه هـاي در جريـان و ايـادي             

چرا ايـن  بدون در نظر گرفتن صحت و سقم اين ادعاها اين سوال پيش مي آيد كه      . آنهاست

روزنامه و چرا اين اتهام و ادعا؟ اگر توطئه اي موجود است چگونه است كه فقـط كيهانيـان          

به آن پي مي برند و از آن مطلع مي شوند واگر نيست، طـرح انـواع و اقـسام آن در عرصـه            

كه مصاديق آن در شـماره هـاي مختلـف ايـن            ... هاي مختلف فرهنگي، هنري، رسانه اي و        

  ت با چه نيتي انجام مي شود؟ روزنامه كم نيس

در بررسي خود به دو مقالـه       . به هر حال روشن است كه توطئه موضوع قابل گذشتي نيست          

اميـدوار بـوديم كـه آنچـه        . برخورديم كه به نوعي به طرح توطئه در رسانه ها پرداخته بـود            

  :تحليل مي كنيم مصداق آيات زير نباشد

 -حجرات(.اي از گمانها گناه استاي از گمانها گناه استاي از گمانها گناه استاي از گمانها گناه است    ي از گمانها بپرهيزيد كه پارهي از گمانها بپرهيزيد كه پارهي از گمانها بپرهيزيد كه پارهي از گمانها بپرهيزيد كه پارهايد از بسيارايد از بسيارايد از بسيارايد از بسيار    اي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آورده

12(        
كنند و در واقع گمان در كنند و در واقع گمان در كنند و در واقع گمان در كنند و در واقع گمان در     را پيروي نميرا پيروي نميرا پيروي نميرا پيروي نمي] ] ] ] خودخودخودخود[[[[معرفتي نيست جز گمان معرفتي نيست جز گمان معرفتي نيست جز گمان معرفتي نيست جز گمان ] ] ] ] كاركاركاركار[[[[و ايشان را به اين و ايشان را به اين و ايشان را به اين و ايشان را به اين 

        )28 -نجم(رساندرساندرساندرساند    حقيقت هيچ سودي نميحقيقت هيچ سودي نميحقيقت هيچ سودي نميحقيقت هيچ سودي نمي] ] ] ] وصول بهوصول بهوصول بهوصول به[[[[
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  ....اما

اطالع « بي تحت عنوان  در ستون يادداشت روز مطل18847 در شماره 20/4/86در تاريخ 

.  به چاپ رسيد كه به موضوع تعامل دولت و رسانه ها پرداخته بود »رساني چرا و چگونه ؟

با اينكه اين سرمقاله در مقايسه با ساير سرمقاله هاي جنجالي اين روزنامه شدت تهاجم 

ه كمتري دارد و موضوع مورد بحث آن نيز مطلب حساسي نيست اما تحليل استقرايي آن ب

مطلب ديگري با همين محتوا و . همراه كمي تامل، روشنگر مسائل جالب توجهي است

يادداشت ( » در ترازوي انصاف«  تحت عنوان 18835 در شماره 6/4/86مضمون در تاريخ 

 . به طرح همين مسائل پرداخته بود كه تكرار چند باره آن خود جاي تامل دارد)روز

  :مطلب اين گونه آغاز مي شود كه 

پايـه   اين گزاره اي بود كه برخي مديران و مسئوالن بلنـد          . »دولت كار، حرف نمي زند    « 

 ....دولت نهم با اعتقاد جازم به آن كار خود را آغاز كردند

كه رسانه هـا   احساس به طور فراگير نزد دولتمردان دولت اصولگرا وجود داشت    ايـن ...

مديران دولتي نبايـد برقـراري ارتبـاط        و  آنقدرها هم كه گفته مي شود مهم و موثر نيستند           

مطلوب با آنها را جزو اولويت هاي خـود قـرار دهنـد و از كارهـاي اصـلي و اساسـي بـاز                        

 ديدگاه ها در كنار اشتغال عميق و فراگير دولت نهم به كار وسيع اجرايي كه بـه                  اين...بمانند

اتهام { !!!!،استمانعي در جهت تدوين يك استراتژي مطبوعاتي و رسانه اي           طور طبيعي   

بـه   }يعني دولت نهم ديمي با رسانه ها در ارتباط بـوده اسـت؟    . نداشتن استراتژي رسانه اي   

 در  دولـت نهـم    شرايطي انجاميد كه تقريبا تمامي دلسوزان اصولگرا به اين باور رسيدند كه           

ناحيه خطرهاي   عرصه تعامل با رسانه ها و اطالع رساني دچار مشكل جدي است و از اين              

 سال هيچ اقدامي نكرده اند و 2اين دلسوزان كيانند كه بعد از      {زرگي آن را تهديد مي كند     ب

آيا خود دولت نهم در صورت واقعي بودن اين ادعا كه هيچ سـند و محـل اعتبـاري نـدارد                     

 و لذا هرچه زودتر براي اصالح اين وضعيت چاره اي بايد            }خود قادر به تدبير نبوده است؟     

 اين نگراني مدتي پيش در فرمايشات رهبـر معظـم انقـالب خطـاب بـه                 نقطه اوج . انديشيد
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ايشان در سخنان خود كه براي نخستين بار خطاب بـه       . مديران اجرايي دولت نهم جلوه كرد     

خواستند مقولـه اطـالع رسـاني را جـدي          جمعي از مسئوالن اجرايي بيان مي شد از آنها          

نهادهايي كه بايد جاني تازه بـه آنهـا         ها به عنوان    »روابط عمومي «بگيرند و خصوصاً از     

توجه كنيد كه تذكرات رهبري در چه حد و با چـه معنـايي اسـت و در       { .بخشيد نام بردند  

 }ادامه مطلب چگونه از اين فرمايشات سواستفاده شده است

در نظر داشته باشـيد     { است اين عقيده كه خدمت صادقانه و بي منت خود بهترين تبليغ          ...

ايـن عقيـده معاملـه      .  رساني و تبليغ كامال مجزاست و اهداف متفـاوتي دارد          كه مقوله اطالع  

گرانه، خدمت را در ازاي هوادار و راي قرار مي دهد و آيا واقعا اين عقيده دولت خدمتگزار           

در ميان استراتژيست ها و متخصصان عمليات روانـي يـك اصـل ماكياوليـستي                ... }است؟

چيزي نيست كه واقعا وجود دارد بلكـه آن چيـزي       حقيقت آن   «رايج است كه مي گويند      

است كه رسانه ها به لطائف الحيل و با استفاده از انبوهي از ابزارها در ذهن مـردم جـا                    

الزم به يادآوري نيست كه روزنامه كيهان       { ».تبديل مي كنند  » باور«مي اندازند و آن را به       

است كه اسـتفاده از تكنيكهـاي    خود يد طواليي در عرصه جنگ رواني دارد حال سوال اينج          

گوناگون جنگ رواني براي اين است كه كدام باور به مخاطبان خاص اين روزنامه برسـد و                 

دولت نهم اكنون در وضـعيتي قـرار    }با چه هدفي مانع از رسيدن حقيقت به آنها مي شوند؟ 

وش مـردم    مي كند اما خبري از اين كارها به گ         - و گاهي كارهاي بسيار بزرگ     -دارد كه كار  

اين ادعا چگونه ممكن است در حالي كه حجم باالي از اخبار روزنامه و رسـانه                {.نمي رسد 

ملي به اين موضوع اختصاص دارد، رياست جمهوري حداقل هفته اي يكبـار بـا رسـانه هـا         

 هزار ساعت برنامه براي انعكاس سفرهاي اسـتاني پخـش         3جلسه دارد و فقط در تلويزيون       

آنها كه بايد اين خبرها را به مـردم     مهم تر بي گمان اين است كه         علت ... !!!}؟شده است 

عمدتاً عالقه اي به اين كار ندارند و دولـت خـارج از خـود               ) يعني رسانه ها  (برسانند  

اينگونـه  . }اتهام به كليه رسانه ها بدون ارائه مصداق و مدارك معمول  { زبان گويايي ندارد  

حجم فعاليت هاي خود مي افزايد اما در فـضاي          است كه دولت روز به روز بر عمق و          
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اتهـام دروغ گـويي و      { رسانه اي مطلب به گونه اي كامال معكوس جلوه داده مي شـود            

و نه تنها ذكري از خدمات دولت به ميان نمي آيد كـه خطاهـاي              }تحريف به كليه رسانه ها    

 مـردم قـرار   حد جرائمي عظيم و نابخشودني بزرگ مي كنند و پيش چـشم      كوچك آن را تا   

 }اتهام تحريف و بزرگنمايي{.مي دهند

همينطور اين عقيده هم كه رسانه اساساً پديده چندان مهمي نيست و قـدرت تـاثير چنـداني              

تكرار مجدد اتهام بي اساس عدم اطالع مـسئوالن         { .ندارد هم محتاج بازنگري اساسي است     

آن است يعني بـايكوت  همين وضع فعلي كه دولت نهم گرفتار } در مورد اهميت رسـانه    

استفاده از بار كلمات و ايجاد فضاي منفي براي القـاي پيـام غيـر حقيقـي و اتهـام                 {!!!خبري

در آن مواردي كه مي توان آنها را موفقيت هاي بزرگ دولت دانـست        }رسانه ها به بايكوت   

 كه حقيقتاً خطاهايي كوچك و قابلو بزرگنمايي خبري و جنجال رسانه اي در آن مواردي 

مگر رسالت رسانه اطالع رساني آزاد نيست؟آيا منظور اين اسـت كـه رسـانه هـا                 {اغماضند

بشوند مجيز گوي دولت؟ آيا اين واقعا خواسته دولت نهم اسـت؟و آيـا روزنامـه كيهـان در            

  }مورد ميزان و شدت خطاهاي دولتها و افراد محل داوري است؟

مـشكلي در زمينـه     اد داشته باشيم اگر      اين است كه به ي     قتضاي انصاف در كنار اين موارد ا    

اگر بـه ادعـاي     {،اطالع رساني و مديريت تعامل با رسانه ها در دولت نهم ديده مي شود             

 اسـت آن هـم بـا توجـه بـه            ض دارد آيا كوچك و قابل اغمـا       دنويسنده چنين خطايي وجو   

ده اسـت؟   اهميت بااليي  كه خود نويسنده در مورد ارتباط با رسانه چند خط باالتر ذكر كـر                

 همه تقصيرها هم بـه جانـب دولـت نيـست و عمـده             }اين چگونه تناقض آشكاري است؟    

بـي   جـست كـه بـا     اراده سياسي نهفته در پس عملكرد برخي رسانه ها        مشكل را بايد در     

 دولتي كه به هر حال اشتباه دارد و اصالً كـدام          -ري از دولت    يبه نكته گ  } !!!! {تقوايي تمام 

 مشغولند و از هيچ فرصتي بـراي        -! پاك و بري از هرگونه خطا باشد؟       دولت است كه كامالً   

بـه يـاد    {.تخريب چهره و وجهه آن و از به كارگيري هيچ ابزاري در اين راه درنمي گذرنـد                

ايـن البتـه     }!!بياوريم سابقه كيهان را در برخورد با دو دولـت قبلـي و دولتمـردان آن زمـان                 
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، دشمني كـردن اسـت و اگـر بـه             كار دشمن  و به اين دليل ساده كه     عجيب هم نيست    

راستي كسي از دشمن توقع مهر و دوستي يا حتي انصاف داشته باشد، چندان معقوالنـه     

مهم اين است كه در شرايطي كه دشمن به كار خود مشغول است و با               . نينديشيده است 

 دولت انگيزه و احساس مسئوليت فراوان دولت را آماج حمالت تبليغاتي خود قرارداده،     

وظيفه خود را درباره برقراري ارتباط معقول و مستمر با رسانه ها دريابد و از ايـن سـو           

كامال مـستقيم رسـانه هـا تبـديل شـدند بـه             {.در انجام آنچه شايسته است كوتاهي نورزد      

 }!دشمنان قسم خورده و دولت، غير مسئول و داراي عملكرد نامعقول معرفي شده است

سياري از ساختارها و نهادهاي دولتي به راستي مسئله دار و مـسئله             دولت نهم همانطور كه ب    

 در »روابط عمومي« نهادكهنه و زمخت  ساز را تغيير داده بايد دير يا زود فكري هم به حال             

آيـا ايـن تعـابير    {»تبعيـدگاه هـاي اداري  «دستگاه هاي وابسته به خود بكند و جايگاه ايـن          

را  }گزار كليه سازمانهاي دولتي درست اسـت؟      مخرب براي تعريف يكي از بخشهاي خدمت      

روابـط  اكنـون   . تأثيرگذارترين بخش هاي سازمان هاي دولتي ارتقـا دهـد         به مرتبه يكي از     

عمومي ها در دولت حداكثر مناسبت هاي روي تقويم را رصد مي كنند و با ابزارهـايي                 

مداحان مقام  در مواردي ديگر روابط عمومي ها حداكثر        . چون پارچه و ريسه دمخورند    

مثل اينكه شدت تخريبها كافي نبوده و روابط عمـومي هـا الزم   {هاي باالدست خود هستند   

نمونه هاي فراواني هـم از      بگذريم از اينكه    . .. }است آماج افترا و اتهامات نيز قرار بگيرند       

ارتباط هاي فاسد روابط عمومي ها و رسانه ها را مي توان شاهد آورد تا معلـوم شـود                   

 روابط عمومي هاي دستگاه هاي دولتي تقريباً همه كاري مـي كننـد        - و نه همه   -اغلب  

ابن همه تهمت و افترا به كليه سازمانهاي دولتي آن هم بدون سـند و               {.جز آنچه بايد بكنند   

ضـرورت اعمـال اصـالحاتي       }!!!{اين حقايق  }مدرك به كدام دليل صورت مي گيرد؟؟      

پـس از تخريـب و   {.... عمومي الزامي ساخته اسـت     عميق و البته سريع را در نهاد روابط       

 }القا و افترا نوبت رسيده است به تعيين تكليف
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در بعضي نهادهاي دولتي مقام هاي محترم مسئول هنـوز اساسـاً نمـي داننـد رسـانه               ...

چيست، چقدر مهم است و يك روابط عمومي خوب چه كارهاي بزرگ كه نمي توانـد                

مسئوالن روابط عمومي ها اساساً دولـت نهـم و فعاليـت      در برخي نهادهاي ديگر     . بكند

هاي آن را قبـول ندارنـد كـه بخواهنـد انـرژي خـود را صـرف دفـاع معقـول از آن                        

  !!!!!}تكرار مجدد اتهامات قبلي با شدت بيشتر{.بكنند
  مهدي محمدي

  

  :در مقاله اول اتهامات و وجود توطئه با شدت بيشتر و كامال مستقيم طرح شده است

  :تي نظير جمال

بيرون از دولت تعداد آنها كه انگيزه كافي براي دفاع از اقدامات دولت اصولگرا دارند 

 دولت در مقابل اين هجمه وسيع انتقادها اغلب ترجيح داده به كار ... .چندان زياد نيست

 - كه عموماً بي حاصل پنداشته مي شود-وارد بگومگو با اهل رسانهخود بپردازد و 

شواهد متعدد، محكم و كم و بيش آشكاري وجود دارد كه ثابت مي كند  ..... نشود

 رسانه اي همه جانبه، هماهنگ و سيستماتيك -دولت نهم آماج يك حمله تبليغاتي

 }اگر اينچنين محكم و متعدد است چرا حتي يك نمونه ارائه نشده است؟{ .است

رده اند در ذهن لب آنچه طراحان و پيش برندگان اين تهاجم رسانه اي تالش ك

 به طور .... ندكمخاطبان خود جا بيندازند اين بوده كه دولت نهم عقالني رفتار نمي 

طبيعي هدف اين پروژه هم اين است كه مردم را از انتخابي كه در سوم تير كردند 

 ....پشيمان كند و 

انند حداكثر اين است كه مي تو .وجود اين خط رسانه اي را كسي نمي تواند انكار كند

بگويند نويسنده كيهان دچار توهم توطئه شده و انتقاد را با تخريب، و نصيحت اصالحگرانه 

اين پيش بيني {  را با تالش براي گذاشتن چوب الي چرخ دولت اشتباه گرفته است

چرا نويسنده از ارائه شواهد سر { شواهدي عيان ..... }.نويسنده نيز جاي تامل بسيار دارد
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از بساط برخي منتقدان در مواجهه با دولت » انصاف« ر رخت بر بستند }باز مي زند؟

نهم وجود دارد، مي توان نتيجه گرفت، اصل ماجرا چيزي غير از نگراني براي سرنوشت 

از ناصحان امين حاضر در جبهه اصولگرايي كه بگذريم، الباقي منتقدان . كشور است

بينند و يا منفعت خود را و حاشا اصالح طلب دولت نهم يا آبروي خود را در خطر مي 

كه دولت اسالمي آبروي نظام اسالمي و منافع ملت را پيش پاي خواست آنها قرباني 

چرا ناگهان پاي آبروي نظام و منافع ملت به . ابهام زيادي در اين عبارت وجود دارد{.كند

 }ميان كشيده شده؟

  مهدي محمدي

  

به ناداني و روابط عمومي ها بـه خيانـت مـتهم          به راستي چرا رسانه ها به دشمني، مسئوالن         

مي شوند؟ با كدام پشتوانه نويسنده به خود اجازه چنين تخريب همه جانبه و تعيين تكليفـي     

  را مي دهد؟اين جنگ رواني با اين حجم چرا عليه خودي؟

 كه بگذريم به تحليل آماري و نكات قابل تامل -  در خود متن انجام شده-از تحليل زباني 

 .طلب مي رسيمم

  

  تحليل آماري�
  :بخشي از تاكتيكهاي مورد استفاده عبارتند از 

طرح مطالـب  / مطلق انگاري و كلي گويي/ انگ زني / دروغ پردازي / جوسازي/تحريف/  القا

توهين به مقامات ارشد و متهم نمودن تصميم / غير معتبر به عنوان قواعد و واقعيتهاي محكم 

/ افتـرا / ي، سهل انگاري، ناداني و عدم توجه بـه اصـول بـديهي            گيرندگان نظام به بي اطالع    

اتهـام  / عدم ارائه مستندات براي ادعاهـا     / سواستفاده از سخنان رهبري و جعل و تحريف آن        

/ تخريـب نهادهـاي دولتـي     / دشمني، سياسي بودن و وجود دستهاي پشت پرده در رسانه ها          

تكرار مكرر اتهامات و پيامهاي القاشده بـي  / تعيين تكليف و بايد و نبايد براي مسئوالن نظام 

  /....انتساب عقايد نويسنده به مقامات نظام و دولتمردان/ اساس
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 مورد در كـل     6 نوع تاكتيك مورد استفاده، شدت استفاده از         20در مجموع از حدود حداقل      

  :متن به قرار زير است

 
 

  

 پاراگراف، با حذف اثر تاكتيك جو سازي و القا كـه            10 خط و    65 كلمه در    1264در كل از    

 به استفاده "ع رساني، چرا و چگونه ؟ اطال"از متن مقاله %  58برآيند اثر ساير تاكتيكها بوده،      

  . تاكتيك ذكر شده اختصاص يافته است6از 

  

  

  

  
  

  

  شدت استفاده   آمار   تاكتيك ها  رديف

  %26  17  افتراانواع اتهام، تهمت و   1

  %36  24  جو سازي و القا  2

  %6  4  تناقض  3

  %6  4  تعيين تكليف  4

  %3  2  سواستفاده و تحريف  5

  %14  9  )نظام(تضعيف   6
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  تاكتيك ها  ديدگاه تحليلي  نكات قابل تامل  رديف

1  
  دشمن بودن رسانه ها

  

چرا تمام رسانه ها در يك كاسه، آن هم 

كاسه دشمني قرار گرفته اند؟ اين اتهام 

ي عظيم با كدام مدارك و مستندات زده م

  شود؟

  جو سازي و القا

  تهمت

  بزرگنمايي

2  
وجود اغراض سياسي در 

  رسانه ها

بر همگان روشن است كه تعدادي از رسانه 

ها زبان گوياي برخي احزابند و اين نه با 

كشفيات و اطالعات محرمانه كه با اعالم 

و البته بين . صريح خود اين رسانه ها بوده

بيشتر صاحبنظران اين ابهام در مورد كيهان 

  .وارد شده است

تبديل واقعيتهاي معمول 

  به جرم و اتهام

  تكرار اتهام

  به چه كسي و كجا؟  وابسته بودن رسانه ها  3

ايجاد توهم وجود 

دستهاي پنهان در پشت 

  موضوع

4  
بي توجهي عمدي و 

مغرضانه رسانه ها در 

  انعكاس عملكرد دولت

با اين انبوه پوشش خبري اين 

انگيزه اي معكوس جلوه دادن چه 

  دارد؟

  جعل و وارونه نمايي

5  

بي اطالعي، بي توجهي 

، ناداني مقامات نظام در 

قبال مسئله رسانه ها و 

آگاه و هوشيار بودن 

  نويسنده

در كدام جايگاه روزنامه اي به خود 

  اجازه چنين تخريبي را مي دهد؟

القاي خطر و بي 

خبري افراد و معرفي 

  پايگاه امن

6  
تن نا آگاهي و نداش

تدبيردر دولت در مورد 

  اين مسائل

آيا طرح مكرر اين گونه ادعاها خود 

- القاكننده عملكرد غيرعاقالنه دولت 

اتهامي كه نويسنده به منتقدان وارد 

   نبست؟-كرده است

  القاي استيصال
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  تاكتيك ها  ديدگاه تحليلي  نكات قابل تامل  رديف

7  

عظيم بودن خطاهاي 

دولتهاي قبلي و كوچك 

 اشتباهات دولت بودن

  فعلي

دليل اين نبش قبر و سياست نعل و 

  ميخ چيست؟

بزرگنمايي و كوچك 

  انگاري لفظي

  القاي پيام من با توام

8  
وجود مشكالت بسيار 

مهم و حياتي در رابطه 

   ملت-دولت

اين چه تناقضي است ميان ادعاي 

مردمي بودن دولت و رابطه مشكل 

  دارش با ملت؟

استفاده از بارمعنايي 

  كلمات

  جوسازي

9  

وجود دشمني و عملكرد 

خائنانه و تخريب 

نهادهاي دولتي مانند 

  روابط عمومي

براي به كرسي نشاندن حرف و اثبات 

ادعا چقدر قرباني الزم است؟ روابط 

  عمومي هاي كل كشور كافيست؟

  تضعيف

  اتهام

  تخريب

  كلي گويي

10  
عدم ارائه شواهد و 

 داليل براي ادعا

بسيار بر تعدد و با وجود تاكيدات 

محكم بودن آنها، چگونه است كه 

  حتي به يك مورد اشاره نمي شود؟

القاي وجود شواهد و 

محكم بودن ادعا و 

محرز بودن فرض 

بدون ادائه واقعي 

  محكمات

11  
معرفي گروههاي 

مختلف به عنوان توطئه 

  گران

كليه رسانه ها، روابط عمومي ها و 

منتقدان دولت در جبهه مخالف و 

  .گرم توطئه چيني معرفي مي شوندسر

القاي وجود خطر و 

دشمن بدون معرفي 

  روشن و كلي بافي

12  
خرج كردن از اعتبار 

  رهبري، نظام و ملت
  

سواستفاده از نقاط 

  حساس و كليدي كلي
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  تخريب وترور بر پايه ادعاهاي منابع مجهول الهويه ����
  نشر تعاليم حق: سوژه

   :شماره مورد بررسي

  18681شماره - سال شصت و چهارم- 2006 دسامبر 5 -1427 ذي القعده 132 -1385 آذر 14سه شنبه 

  

 در ستون نيمه پنهان »معرفي يك فرقه فريبكار« مقاله اي با عنوان 14/9/85در تاريخ 

سيماي «: ذيل عنوان نيمه پنهان در روزنامه كيهان نوشته شده. روزنامه كيهان منتشر شد

طبق تجربه اين ستون به درج مطالب به اصطالح افشاگرانه و  » نگكارگزاران سياست و فره

سر حلقه مافياي ) و البته اين روزنامه ( بواقع اين بخش . در روزنامه كيهان معروف است

  .رسانه اي است

 خود را ذيل برنامه تخريب يك فـرد يـا يـك            "تائيد شد    "مهر     در زماني كه  محفل قدرت       

  هـاي در روزنامـه مخـرب  اولـين سـري مطالـب      شك شدن جوهر آن قبل از خ       جريان بزند   

اين كار معادل به صدا در آمدن شـيپور آمـاده           .  قدرت منتشر خواهد شد    شبكهسردمدار اين   

نـشريات   و ريهـا ا شـماري از خبرگز    ،باش و فرمان حمله به پيش قراوالن مافياي رسـانه اي          

 شروع به درج مطالب تخريبي و نشر  اين مدار،بطوريكه در سكانس بعدي. استآن  اقماري  

 از جملـه  ،اكاذيب بر عليه فرد يا گروه مربوطه كرده و پس از آن موضوع به اليه هاي دورتر          

  .كشيده مي شود) فضاهاي غير رسمي( سايتهاي رسمي تا نيمه رسمي  و وبالگها 

 براي   الزم به توجه است كه اين هجمه اطالعاتي درباره يك شخص يا گروه پيش درآمدي              

.  اسـت  تخريـب برخورد هاي متوسط تا شديد بازوهاي اجرايي محافل قدرت با سوژه مورد 

  ، دسـتگيري هـا     ، سيل احضارها  ، تكرار همان داستان هميشگي يعني نقض حقوق شهروندي       

 سـاخت  اعتراف گيـري و      ،فشارهاي جسمي و رواني       ،حبس هاي طوالني مدت در انفرادي        

روسياهي ديگري براي اصحاب قدرت      و   ؛ وثيقه هاي سنگين   ، ده  فيلمهاي جعلي و مونتاژ ش    
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  .و نفاق

 شكل طرح مطالب به تناسب هر يك از فضاهاي رسـانه اي             ،نكته جالب توجه در اين روند     

تـوهين     ، براي فرار از اهرمهاي نظارتي قـانون ترور فرهنگي عامالن ديده مي شود كه. است  

ر كامالَ بي پرده و مستقيم در فضاهاي غير رسمي چون           آميزترين و شنيع ترين نسبتها را بطو      

تنها  اما در فضاهاي رسمي نظير روزنامه ها و سايتهاي خبري رسمي مطرح مي كنند  وبالگها  

گـاه بـدون ذكـر اسـم و         ( به بستر سازي و نكوهش غير مـستقيم تـا نيمـه مـستقيم سـوژه                 

  . بسنده مي كنند ) مشخصات 

بي     ، خود روزنامه كيهان است كه بدليل مصونيت آهنين          ،اين رويه البته تنها مورد استثناء در      

نسبت به سوژه مورد نظرش را مستقيماَ روا مي دارد بدون اينكـه           پروا هر توهين و جسارتي    

  .از كسي يا چيزي هراس داشته باشد 

اين  در  اجراي برنامه هاي "كيهان"اهل در خاتمه يادآور مي شويم كه به دليل تبحر ديرينه        

يكي از موثرترين شگردهاي ترور معنوي در اين مقاله به كار گرفته شده و آن چيزي                     ،  چنين

روايت بدكاريها و نادرستي هاي سوژه از زبان يكي از فريـب خوردگـان و بـه             "نيست جز   

  ."اصطالح  آشنايان نزديك او

 شانين برداشـت در ذهنـ     شنا به موضوع بسيار اثر گذار بوده و ا        آ مخاطبان نا    براياين ترفند   

 وقتي فردي اين چنين نزديـك و مطلـع پـس از چنـدين و چنـد سـال                  "ايجاد مي شود كه     

صرف وقت به نتيجه نادرست بودن سوژه رسيده بهتر است ما از همين ابتـدا نتـايج تجربـه                   

 تهيه كنندگان چنين مطالبي خود      آنكهغافل از    . "شدن پرهيز كنيم     اش را گرفته و از گرفتار     

 فرهنگي هستند كه گاه سالها در پشت نقاب دوست          القاعدهز عوامل پنهان و حقوق بگيران       ا

و همراه نقش بازي مي كنند تا در زمان مقتضي ضربه خـود را وارد آورده و از ايـن طريـق                      

  . ابراز سرسپردگي كنند خود نسبت به اربابان 

معروف خبـر ويـژه كليـد       با يك خبر در ستون      » تعاليم حق «پروزه تخريب موسسه فرهنگي     

خبري كه در هيچ رسانه ديگري منعكس نشده و طبق معمـول منبـع آن مـبهم و                  . مي خورد 

ديگر در قالب نامه وارده از فردي مجهول الهويه انـواع            بعد از مدتي مقاله اي    . نامعلوم است 
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 قصد  به) وابسته به جمعيت آل ياسين    (و اقسام اتهامات و تهمتها به موسسه نشر تعاليم حق           

در متن ديگـري    ،  منتشر مي شود و بعد        »رام اهللا . ميم. استاد ايليا «تخريب رهبر اين جمعيت     

  كه زبان رايج اين صفحه است،      نسل سوم پس از توهين و افترا و هتاكي        ! در صفحه مشعشع  

  كـه همگـي مقدمـه اي بـراي     .بـرده مـي شـود   نـام  !! از اين فرد به عنـوان يهـودي وهـابي      

  . نظير دستگيري برخي از اعضاي اين جمعيت، به حساب آمدندبرخوردهاي بعدي 

 در تمامي مقاالت منتشره از سـوي        ،بر اساس فرمولهاي ترور شخصيت     توجه كنيد كه     ضمناً

. مافياي رسانه ايي كليد واژه هاي معلومي به عنوان نقاط توجه مخاطب جايگزاري شده اند                

شته مي شوند و از وجه اثر گذاري طوري عمل          اينها واژه هايي هستند كه بعضاَ در گيومه نو        

نقـاط  ايـن الفـاظ     گـويي   .  تعبير كـرد    "بيرون زدگي از متن    "مي كنند كه ميتوان آنرا نوعي       

مخاطب آنها را از متن برداشت كرده و بـا           ذهن   ناخودآگاهبخش  پررنگي در متن هستند كه      

« ،  » رام اهللا  «الفـاظي چـون        مـثالً  .اين كلمات را به هم وصل مي كند           ،حذف جمالت رابط  

 كـه  دسـته انـد   همـين از »  كاباال«و  »فراماسونرها« و»  زوج يهودي  «،  »گلد كوئست «،   »شياد

  :نتيجه گيري مي كند  به اين شكل ذهن خواننده در خاتمه آنها را كنار هم گذاشته و

  

 + هيونيستص +فرقه مخوف كاباال +  جادوگري + يهودي + فراماسونرها + شياد= رام اهللا 

  لدكوئست گ

  به چه دليل منبع اقتباس  مطلب فوق و موارد مشابه آن درج نشده اند ؟ 

مقالـه كيهـان درج شـده و پـس از آن بـه        اصـل  ابتدادر ادامهبراي روشن تر شدن مطلب ،       

  .تحليل خطوط آن خواهيم پرداخت 

  

  مقاله وارده آشنايي با يك فرقه فريبكار

  :اشاره
تبـاهي اخالقـي و كالهبـرداري     و بـساط فـساد  رفاني ساختگي و به راه انـداختن        رواج دادن مكاتب ع   

دشـمنان ايـران    يكي از مهم ترين پروژه هاي رهايي بخش در پوشش فعاليت هاي به اصطالح        اقتصادي
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مطلب حاضر افشاگري يكي از گرفتارشـدگان در دام         .  است تباهي كشاندن جامعه جوان    براي به    اسالمي

توجـه بـه هـشدارهاي    . كه براي دفتر پژوهش هاي موسـسه كيهـان ارسـال شـده اسـت     اين شبكه هاست   

  . ضروري استمسئوالننويسنده در اين مقاله هم براي خانواده ها و هم براي 

با نمايندگي مردي بنـام  » ايليا«و» ...رام ا« و با اسامي مستعار» خالق فتاح« مردشيادي بانام 1375حدود سال   

درخواست  ... و وارد زندگي من و خواهرم شد» هنر زندگي متعـالي « با عنوان گهي با درج آ  م، رسوليان 

  . و خدمت در راه خداوند كردهمكاري

تدريجاً با پيشرفت كارها هرچه سرمايه مالي و طال و تخـصص و تجربـه داشـتم در امـر ترجمـه و                       

ارتبـاط بـين دو   ( راانتشارات بكار بستم ولي نه جاي اين شخص را مي دانستيم و نه اصل و نسبش  

موضوع طرح شده چيست؟ اعتراف آشكار فرد به اينكه با تصميم خودش اقدام بـه سـرمايه               

گذاري و كار كرده چه جاي شكايت مي گذارد؟آيا اين نامه صرفا با اغراض شخصي نوشته                

 پـول  به مرور مترجمين زياد شدند و مؤسسات و انتشاراتي داير شد ولي وجوه اهدايي و   )...نشده است؟ 

ماننـد  و كـم كـم بـا سيـستم شـبكه اي             . هاي حاصله از فروش كتاب هـا كجـا مـي رفـت معلـوم نبـود                

در صـورت  (  هركس فاميلش را آورد و هركس فكر مي كرد در راه خدا خدمت مي كند  »گولدكوئست«

عدم وجود مسائل مالي به ادعاي تويسنده،انگيزه و منافع افراد در چنين سيستم به اصـطالح                

با لطايف الحيل گفته شد هر مسئله اي كه براي هركسي پيش مي آيد مربوط               ... ) بوده است؟  هرمي چه 

ببـين و   (شـگرد فراماسـونرها  به خود اوست و به ديگران مربوط نيست بـه عبـارت ديگـر يعنـي همـان            

اين دو مفهوم چه ارتباط معنايي دارند؟ در هـر محـيط كـاري ايـن قـانون جـدايي مـسائل                      ()فراموش كن 

 گاهي به افـراد از طـرف او حيوانـاتي    ... !)و كاري حكم فرماست و ارتباطي با فراماسونري ندارد    شخصي  

 آن حيوانات حكـم فرسـتنده   تعاليم انجمن هاي پنهاني و كاباليسم و روح شناسان؛داده مي شد كه طبق     

 بنـابراين ادعـا نتيجـه مـي گيـريم دامپزشـكان،           (و گيرنده اطالعات براي اشخاص عمل مـي كننـد         

فروشندگان حيوانات و كليه دامداران و روستائيان از اعضاي انجمنهاي مخوف و كاباليـست              

و تدريجاً از تعاليم معنوي     . )هستند و البته رابطه كاباليستها و روح شناسان خود جاي تامل دارد           

منجـر   متون جـادوگري به تعاليم مخرب روح زايي و انرژي زايي تخريبي و انتشار كتابهاي روح زايـي و      

شد و براي بنده و برخي مترجمين كه به آنها مطالب خاص براي ترجمه مي دادند و تدريجاً طلب حقـوق            

تا اينجاي نامـه و در ادامـه نيـز بـه رازي اشـاره      (مي كردند و برخي افراد ديگر كه شايد به رازشان         
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 انتقـاد و يـا سـؤال مـي      پي مي بردند و يا كارهايشان را مغاير با وعده هايشان مي ديدند و    !)نشده است 

قتل و خود كـشي آن هـم بـراي حـق     ( حوادثي تا حد خودكشي و جنون به وقوع پيوست       كردند  

و در مواردي كشمكش و تفرقه خانوادگي بين بسياري از اعضا ايجاد شد و برخي نيـز آنقـدر        )الترجمه؟

بنده بودم كه در محـاكم  ترسيدند و تهديد شدند كه جرأت نكردند طرح شكايت قضايي كنند و تنها شايد           

اكنون پـس از سـه      چند نفر از من طرح شكايت كردند و         ... متعاقباً با دستور رام ا    ... قضايي شكايت كردم    

يعنـي  سال دوندگي و اتالف وقت و انرژي در دادگاه هاي مختلف هنوز به حقوق مادي و معنـوي خـود               

 و فريـب بنـام ايـن         سـالها كالهبـرداري    انطالهايم و حق الترجمه كتابها و مقاالت بسيار و ضرر و زي           

شخص و همدستانش نشده ام و بدينوسيله از رئيس محترم قوه قضاييه آقاي شاهرودي براي رسيدگي بـه                  

اين پرونده ها استمداد مي طلبم چون آن ها در اعمال نفوذ و دادن رشوه و هر كاري كه به نفـع خودشـان        

 هرچـه زودتـر كارهـاي ايـن          اطالعات خـواهش ميكـنم     از مسئولين وزارت   .تمام شود تالش مي كنند    

او مريدانش را چنان مجذوب مي كند كه بـه خـاطر او       . راسپوتين و مبلغ فرقه مخوف كاباال را افشا نمايند        

   .من تأمين جاني ندارمهر كاري مي كنند و 

يـا نـشاني از او    و   صدمه خورده انـد   با لقب هاي بسيار، به هر عنوان        ...) رام ا ( از اين شخص     مردمي كه 

به خانواده ها نيز توصيه مـي نمـايم         .  مراجعه نمايند  6دارند درخواست مي كنم به دادسراي كاركنان شعبه         

درمـاني و   ... براي شركت در جلسات و يا مؤسسات تحـت عنـاوين معنـوي، خالقيـت، موفقيـت، انـواع                  

وانـان خـود باشـند زيـرا         بيـشتر مراقـب خـود و ج        بدون قـرارداد و وعـده دار      شفابخشي و يا كارهاي     

با فريب افراد تحصيلكرده و جوان و يا كودكـان و زنـان بـراي تهـاجم فرهنگـي و                   صهيونيسم جهانخوار 

و عهدها و اهدافشان بسيار مـصرانه شـبانه         ملل مسلمان طبق پروتكل ها      صدمات روحي و ذهني و مالي       

رگذاري از راه دور روي ذهن و روح       روزي تالش مي كنند و با روش هاي گوناگون پيشرفته از جمله تأثي            

مردم حتي ارسال انواع ويروس هاي مخرب سعي بر رسيدن به اهـداف شـيطاني صهيونيـسم بـين الملـل                     

  .اگرچه نميدانند كه مكر خداوند از مكر آنها باالتر است. دارند
  به اميد پيروزي قدس شريف

   نجفي-الف

  
  :مي آيد كهو چندي بعد در صفحه نسل سوم در مورد همين سوژه 

 انرژي تخليه يهودي وهابيكدامتان نزد اين  رسد و هر  مي100يك جلسه به  عرفان خون شما در..«

 »!قابل توجه دستگاه قضايي و امنيتي!! اين هوا! كنيد مي
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  نقد و تحليل ����
براي تحليـل يـك موضـوع داشـتن اطالعـاتي چـون پيـشينه و سـابقه موضـوع، شـواهد و            

  .راوي موضوع، آگاهي از اهداف و نيات او بسيار نقش موثري داردمستندات، آشنايي با 

  :آنچه بايد در هنگام خواندن يك خبر مورد توجه قرار گيرد

   آگاهي از اهداف، قصدها، نيات و استراتژي هاي انتقال دهنده و راوي-1

  » دنياي خبر«و » دنياي واقعيت« توجه به تفاوت ميان -2 

  »پيام خبر«و » صل خبرا« تميز قائل شدن ميان -3

  

 »...وارد زندگي من و خواهرم شد» هنر زندگي متعالي« با درج آگهي با عنوان ... « )1

 !چگونه فردي با درج يك آگهي مي تواند به راحتي وارد زندگي يك فرد شود؟ •

صرف نظر از اينكه آيا واقعاً چنين درخواست همكاري صورت گرفتـه اسـت يـا                 •

آگهي يك فـرد ناشـناخته بـه راحتـي درخواسـت      خير، چطور شخص با خواندن     

 همكاري او را مي پذيرد؟

حقيقي بودن و يا غير واقعي بودن يـك  : تغيير لحن نويسنده در ابتدا و انتهاي متن  •

موضوع را مي توان از طريق توجه و دنبال كردن لحن نويسنده در طول مقاله پيدا      

 با انتهاي مقاله نشان مي دهد       تفاوت لحن نويسنده اين مقاله در اواسط مقاله       . كرد

كه فرد در حال نقش بازي كردن است و هويـت دروغـين و سـاختگي نويـسنده                  

 .مشهود مي شود

  

از مسئولين وزارت اطالعات خواهش ميكنم هرچه زودتر كارهـاي ايـن راسـپوتين و               « )2

او مريدانش را چنان مجذوب مـي كنـد كـه بـه     . مبلغ فرقه مخوف كاباال را افشا نمايند      

   ».طر او هر كاري مي كنند و من تأمين جاني ندارمخا
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به اين قسمت از مقاله كه مي رسيم و اسـم وزارت اطالعـات را مـي شـنويم ايـن اطمينـان                  

حاصل مي شود كه اين مقاله براي خانواده هـا نوشـته نـشده اسـت و مخاطـب اصـلي اش                  

  .مسئوالن رده باالي كشور است

. ي كند، مسئله او طالها و حق الترجمه استهمانطور كه نويسنده به صراحت طرح م )3

هايش  و نبستن قرارداد توسط اين لحال چه ارتباطي ميان صهونيزم جهانخوار و پروتك

  مترجم با ناشر وجود دارد؟

وهابيت و يهوديت با اين همه تضاد و تناقض چگونه در كنار هم مي گنجنـد و كـدام                    )4

  فر مي كند؟عقل سليم حتي تصور اين جمع اضداد را در يك ن

تكرار عبارات نامتعارف و كم مصرفي چون لطايف الحيل در هر دو متن كه به ظاهر از            )5

  ). به اصل متون مراجعه شود( دو نويسنده است جاي تامل دارد

چرا در هر دو متن به اطالعات و قوه قضائيه هشدار داده شده؟ موضوعات طرح شـده          )6

  چه ارتباطي با وزارت اطالعات دارد؟

ي تعجب است كه طبق تحقيقات صورت گرفته از موسسه برگزاركننده، بـراي        جاي بس  )7

شركت در سخنراني هاي فرد نامبرده كـه بـا مجوزهـاي الزم و در مكانهـاي عمـومي                   

حال سوال اينجاست كه اين همـه  . برگزار مي شود،هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود 

ذب بودن آن را روشـن مـي        مانور روي مسائل مالي كه يك تماس تلفني و استعالم، ك          

  كند چه دليلي دارد؟

آيا اين دروغهاي آشكار، ساير اطالعات داده شده و ادعاهاي نويسنده را بـي اعتبـار و                  )8

  خدشه دار نمي كند؟

چگونه است كه مركز پژوهشهاي كيهان مطلبي را پايـه و اسـاس خـود قـرار داده كـه                     )9

 اعتبار آن و نويسنده كامال محل ترديد است؟

  سوال ديگرو ده ها )10
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  يتحليل آمار ����
  :برخي از تكنيكهاي مورد استفاده عبارتند از

  تناقض گويي .1

ايـن يكـي از تاكتيـك    : غير رسمي كردن منبع خبر و ارجاع آن به نويسنده بيروني    .2

هاي موثر مي باشد از اين جهت كه روزنامه مورد نظر، مسئوليت را عهـده خـود                 

 .خارج مي كند

اسـتفاده از احـساسات و ارزش هـاي         ء  يرنـدگان و سـو    استفاده از پيام عـاطفي گ      .3

مانند خانواده، جوانان، امنيت، فساد     (خواننده و دست گذاشتن روي نقاط ارزشي        

 ...)و

ايجاد حس رعب و وحشت در خواننده و اينكه وانمود مـي كنـد امنيـت تـو در                     .4

  .خطر است

 در ذهـن    نسبت دادن موضوع به يك يا چند واقعه بـا پيـشينه منفـي كـه                : تداعي .5

  . مخاطب نسبت به آنها نوعي بدبيني و احساس ترس وجود دارد

به عبـارت ديگـر يعنـي     ... «،  »...» گولدكوئست«شبكه اي مانند    ... « :مصداق آن در متن   

تعاليم انجمن هاي پنهاني و كاباليسم و روح شناسـان؛         ... «،»...همان شگرد فراماسونرها    

...«  

 .  به كار برده شدهمستند نبودن جمالت و واژه هاي  .6

  »  ...انتشار كتب جادو گري ...  « :مورد اول :مصداق آن در متن

سوال اين است چگونه وزارت ارشاد اجازه چاپ چنين كتبي را مي دهد؟ اگر جواب 

بله است پس چرا براي روشن تر شدن خواننده اسامي آنها در مقاله مذكور نيامده 

  !است؟

  »... خودكشي و جنون به وقوع پيوست حوادثي تا حد... «: مورد دوم

با لقـب هـاي بـسيار، بـه هـر عنـوان        ...) رام ا (مردمي كه از اين شخص      ...«: مورد سوم 

  »...صدمه خورده اند 
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در اين مقاله اين طور وانمود شده است كه افراد قابل توجهي با مسئله درگير بوده انـد                 

كجـا هـستند؟ شـكايت هـا     اما سوال جدي اين است كه پس اين مردم صدمه خـورده     

آن چه كساني هستند؟ چطور امكان دارد در بين اين        كجايند؟ شاهدان و تجربه كنندگان    

نويـسنده  (افراد، همه ترسيده اند و جرأت ندارند و تنها از ميـان آنهـا يـك شـجاع دل         

  !بيرون آمده است؟) متن

 بزرگ نمايي و اغراق .7

 مورد ظلم قرار گرفتـه اسـت   وانمود كردن اين موضوع كه شخص، (مظلوم نمايي    .8

و !) و از اين طريق اين پيام را القا كند كه پـس سـوژه مـورد توجـه، ظـالم اسـت       

  .جلب ترحم و حس انسان دوستي و كمك طلبي از خوانندگان

 آمار استفاده از تاكتيكهاي جنگ روانـي        ،   كلمه در اين مقاله    848 خط و    64 پاراگراف،   5در  

 13 بـيش از در مجمـوع    : اذهان به قرار زير بوده ست ر شخصيت و تحريكوبه منظور تر

يك تكااگر ت .ك مختلف در متن استفاده شده كه به آمار بخشي از آن اشاره مي شود              تيكانوع ت 

ن آيكها در نظر بگيـريم و آمـار     تكااد ساير ت  جاستفاده از بار كلمات را به عنوان راهي براي اي         

از كـل مـتن بـه ايجـاد         % 89در مجموع حـدود      به دليل احتمال اثر مضاعف حذف كنيم،      را  

جنگ رواني با هدف ترور شخصيت اختصاص يافته است و حتي در يك مورد نيـز داليـل،      

  .مدارك يا شواهدي براي موضوع ارائه نشده است
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  شدت استفاده  آمار  تاكتيك ها  رديف

  %30   مورد20حداقل   انواع اتهام، تهمت و افترا  1

  %19   مورد12حداقل   جو سازي و القا  2

  %20   مورد14حداقل   استفاده از بار كلمات  3

اتصال موضوعات شخصي به   4

  جامعه و بزرگنمايي آنها

  %20   مورد15حداقل 

  %20   مورد15حداقل   اتصال موضوعات بي ارتباط  5
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  !كيهان را بلند نخوانيد����

        

شود در دنيا و آخرت عذابي دردآور شود در دنيا و آخرت عذابي دردآور شود در دنيا و آخرت عذابي دردآور شود در دنيا و آخرت عذابي دردآور براي كساني كه دوست دارند درباره مومنان فحشا شايع براي كساني كه دوست دارند درباره مومنان فحشا شايع براي كساني كه دوست دارند درباره مومنان فحشا شايع براي كساني كه دوست دارند درباره مومنان فحشا شايع ««««
        »»»»............مهياستمهياستمهياستمهياست

 )19-نور(

  اشاعه منكرات: موضوع 
  : شماره هاي مورد بررسي

  18462شماره - سال شصت و چهارم-2006 فوريه 26 -1427 محرم 27 -1384 اسفند 7يكشنبه 

  18752شماره - سال شصت و چهارم- 2007 مارس 3 -1427 صفر 13 -1385 اسفند 12شنبه 

  18753شماره - سال شصت و چهارم- 2007 مارس 4 -1427 صفر 14 -1385 اسفند 13يكشنبه 

  18755شماره - سال شصت و چهارم- 2007مارس  6 -1427 صفر 16 -1385 اسفند 15سه شنبه 

  18834 شماره– سال شصت و چهارم - 2007 ژوئن 26- 1428 جمادي الثاني 11 - 1386 تير 5سه شنبه 

 

ان حق ندارد با  انتشار مطالب يـا تـصاوير خـالف عفـت عمـومي بـه                   از ديدگاه اسالم، انس   

 .هنجارهاي اخالقي آسيب رساند

يكي از نمونه هاي كوچك اما گويا در همين رابطه چـاپ سـخنان هجـوي اسـت كـه قلـم                   

ن و منزلـت     أبدستان اين روزنامه آنگاه كه از زبان ديگري آن را مي شنوند آن را خارج از ش                

 خود مي خوانند و از چاپ آن معذور مي شوند اما زماني كه خود قصد                اخالقي و فرهنگي    

سخن پراكني هايي از اين دست را دارند به زننـده تـرين شـكل ممكـن بـه چـاپ و  نـشر                     

ن منزلتـي هـم گريبـانگير     أمواردي از اين دست به حدت كمر مـي بندنـد و هـيچ كـسر شـ          

  دستگاه افكار شويي شان نمي شود 

  كنيد به اين خبر توجه 
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  بلورين» جيگر«عنوان  )7/12/84كيهان  (
تأسف مي خورم كه بسياري از هم وطنان مان نمي دانند رفتار جنسي بهنجار يعنـي چـه و                   «

باال، بخشي از صحبت هـاي   پرولتاژ جمالت  »!افتخار مي كنم كه آموزگار مسايل جنسي ام       

. مارستان مـيالد تهـران اسـت   در تاالر اصلي بي» سكس نرمال«يك استاد دانشگاه در همايش   

ظاهرا اين روزها برخي ها بدجوري كمربنـد خودشـان را سـفت كـرده انـد كـه قـبح بيـان                       

از شـهرت    لطـف صـدا و سـيما     آقاي دكتر م، كـه بـه   !جزئيات روابط جنسي را بشكنند    

 با تشريح يك رابطه جنـسي كامـل، بـا         همايش مختلط، خاصي هم برخوردار شده، در اين       

به دليل   به بيان جزئي ترين نكات عملي اين رابطه پرداخته كه             برانگيزي  ؤالآب و تاب س   

 به پيشنهاد امام جماعت يكـي   62سال  : وي گفته  .حفظ شأن روزنامه از بيان آنها معذوريم      

اوايـل همـه   . از مساجد در خصوص آمـوزش مـسايل جنـسي در مـسجد سـخنراني كـردم                

ساس كردم همـه نگـاه هـا صـميمي تـر شـده              خشمگين به من نگاه مي كردند اما اواخر اح        

چند روز پيش يك روزنامه انگليسي نوشته بود ايران را بايد با فراهم كردن زمينه               !! است

    .فسادهاي اخالقي از عصر حجر خارج كنيم
  

  ديدگاه تحليلي  �
  

الزم به ذكر است كه آنچه در اين خبر مورد توجه قرار گرفتـه بحـث درسـتي يـا نادرسـتي                      

بلكـه محـور اصـلي    . ت كيهان درباره  موضوع طرح شده و عملكرد آقـاي م  نيـست           اظهارا

  :تحليلي كه در ادامه به آن مي پردازيم بر اساس دو مورد زير مي باشد

براي القاي  ( چگونگي طرح اين موضوع و تكنيك هاي به كار رفته در اين خبر             •

  )مفهومي كه نويسنده از  طرح خبر  به اين شكل داشته است 

ضادها و تناقضات عميقي كه ميان گفته هاي اين روزنامه و عملكرد آن وجود              ت •

 . دارد
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  همانطور كه روشن است كيهان در نگارش اين خبر، از برخي از تكنيك هاي عمليات رواني      

  .بهره برده است

  . به مواردمعلوم شده در متن توجه كنيد

كـي از نهادهـاي   ربط دادن موضوعات بي ربط جهـت بـد جلـوه دادن و تـرور ي            -1

نسبت دادن عملكرد آقاي م به صدا و سيما كه از اين طريـق قـصد   : قانوني كشور 

 . پليد بد جلوه دادن و ترور يك مجموعه را دنبال مي كند

سوال اين است كه چرا مختلط بودن همايش با ايـن  :استفاده از بار معنايي كلمات   -2

ا مختلط بودن همايش به عنوان  تاكيد مورد توجه نويسنده درمتن قرار گرفته ؟ چر        

 يكي از موارد خاص كه گويي  خالف عرف و شرع است  ياد شده ؟

تمام كردن خبر با استفاده از ذكر خبري به ظاهر بي ربط ايـن تكنيـك بـه عنـوان                -3

استفاده از دو خبـر     . ( يكي از شگردهاي رواني در پيام رساني، شناخته شده است         

 و ايجاد يك دشمن فرضـي بـراي انحـراف           واقعي براي  طرح يك خبر ساختگي      

ذهن خواننده به قصد محق جلوه دادن خويش در رابطه با اظهار نظرهـاي جهـت    

 )دار و سوگيرانه عمدي

بكارگيري  تاكتيك وصـل كـردن و كنـار    : و اما روال معمول و معروف  كيهانيان         -4

ي كنـد   هم قرار دادن مطالب مجزا و بسيار كلي، كه نويسنده از طريق آن سعي مـ               

آيا همه متخصصان كـشور بـا قـصد         . (مفاهيم ديگري را به ذهن خواننده القا كند       

فسادهاي اخالقي و براي همكاري با قدرت هـاي بيگانـه سـعي دارنـد ايـران را                  

  !)تضعيف كنند؟

 

اسـت   در اين جا ،اظهار ياد شده        ، قابل نقد  عالوه بر آنچه گفته شد  اساسي ترين موضوع          

 است؛ اين تاكتيك يعني همان "ظ شان  روزنامه  از بيان  آنها معذوريم           به دليل  حف    ":  كه

مثبت جلوه دادن خود تنها با قرار گرفتن در كنار تناقضات بـارز ميـان   تاكتيك فرا فكني و       

  : آنچه گفته مي شود و آنچه در عمل ديده مي شود قابل شناخت و رسيدگي است
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ادن برخـي از شـعارها بـه عنـوان تاكتيـك هـاي              همانطور كه قبالً هم اشاره كرديم،  سر د        

در همين راستا به كرات  ديده شده كه كيهان بارها و بارها بـه چـاپ            . انحرافي معروف اند  

مطالبي  بسيار قبيح و زننده اشتياق وافري نشان داده و با افتخـار و بـدون در نظـر گـرفتن             

يـك رسـانه در مملكتـي    كه هيچ حتي بي توجه به جايگـاه فرهنگـي    ! شان و منزلت خود  

اسالمي، به چاپ سلسله متوني  پرداخته است كه مطمئناً از عملكرد آقاي م، بسيار مبتـذل                 

بلند خواندن آن مندرجات، براي خواننده محترم حتـي در يـك      به طوري كه    .  تر مي باشد  

  جمع خانوادگي  نيز خالف عرف و اخالق و غير ممكن است 

   بسيار كوچكي از سلسله مطالبي اينچنيني بسنده مي كنيم  در ادامه  به ذكر تنها نمونه

  

  شادمان از غم مردم23-اشرف پهلوي ) 12/12/85كيهان (
اشرف تعريف مي كردنـد و هـر   . . . در يك ميهماني خصوصي اشرف، عده اي از زيبايي و  «

و اشرف از اينكه جاذبه جنسي او تأييد مي         كس به فراخور حال و تملق مطالبي مي گفت          

نوبت به نصيري كه رسيد، در همان حالت مستي و نئشه تريـاك بـه              . شود لذت مي برد   

شما به نظر من در موارد مختلف جزو سكسي ترين زنان مي شويد يكـي               : اشرف گفت 

 . . 32. مثل روزهاي مرداد و شهريور سـال  . . .همين حاال كه من نئشه هستم و يكي وقتي  

 اما اشرف از اين تعريـف او خوشـش نيامـد و             حرف نصيري موجب خنده عده زيادي شد،      

  ...ليوان ويسكي نيم خورده خود را به صورت نصيري پاشيد

 اولين شبي كه من در ضيافت شبانه او شركت كردم، صحنه هاي عجيبي ديدم كـه                 ...« 

مثالً آن شـب مـن ديـدم كـه          . بعضي هايش به خواب و خيال و رؤيا بيشتر شبيه است          

ن اسب سواري پوشيده و در لحظاتي كه زن هـا و مردهـا از               اشرف لباس تنگ و چسبا    

نئشه ترياك و حشيش و الكل از خود بي خود شده و در هم مـي لوليدنـد او بـا يـك                       

شالق آنها را كتك مي زد و فحش مي داد و غش غش مي خنديد، هيچ يك از زن ها و           

 . . . برهنه بودندمردهايي كه شالق مي خوردند، اعتراض نمي كردند، اغلب آنها كامالً 
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  !واالحضرت رواني24-اشرف پهلوي  )13/12/85كيهان (
وقتي يازده ساله شدم، در يك بعدازظهر گرم تابـستان كـه مـن وارد اصـطبل شـدم در                 ... : «

 كـرد كـه بـسيار       اسب برهنـه اي   چشم هايم كمي نگاه كرد و بعد به طرفم آمد و مرا سوار              

چند لحظه اي در چشم هايم خيره شد        سوار آن مي شد،     زيبا بود و غالباً پدرم براي تفريح        

از او  . . . او مي ترسيد و مي لرزيـد      . . . يك دفعه مرا بوسيد، به او هيچ نگفتم       . . . و بعد 

به خـاطر همـين بـاز هـم بـه           . . . او مرا بسيار بوسيد، نوازشم مي كرد      . . . خواستم كه 

 كه خواهر بزرگم قـضيه را فهميـد         اين كار را تكرار كردم آنقدر زياد      . اصطبل مي رفتم  

... .  

در همين وقت يك دفعه صداي پدرم را شنيدم، فوري لبـاس      . . . من برهنه بودم  : اشرف

پدرم يكدفعه از خشم فرياد كشيد و با شالق خود به           . . . پوشيدم، او از ترس مي لرزيد     

  ». . .  زدجان او افتاد، آنقدر شالقش زد كه از تمام بدن و سر و صورتش خـون بيـرون   
 

  

  توضيحات بيمار رواني 25- اشرف پهلوي )15/12/85كيهان (
آيا در آن سال ها كسي از مرداني كه در اطراف تو بودند توانستند نظـرت را                 : روانكاو«

جلب كنند و با آنها رابطه جنسي داشته باشي؟ آيا كسي بود كه بخواهد به تـو تجـاوز                   

  كند؟

لي كسي جرأت نمي كرد، وقتي پانزده ساله بـودم          نه، من اين را مي خواستم، و      : اشرف

افسر جواني كه اغلب همراه پدرم بود عاشق من شده بود، از او خواسـتم كـه بـا مـن                     

  .رابطه داشته باشد اما او نيز جرأت نمي كرد
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به من هم بسيار عالقه داشت، از او خواستم كه بـه           . او افسر جوان و زيبايي بود     : اشرف

  »...كند. . . مد، از او خواستم كه با منآ. اتاق خوابم بيايد
  

 بـراي   چـه لزومـي      ساسـا   ا  :چاپ  اين مطالب در حالي است كه از نگاه تحليلي بايد گفت              

آيا جز اين است كه چنين مطالبي تنها         لب هجو و مبتذلي وجود دارد؟     ا چنين مط   به پرداختن

  به ترويج و اشاعه فساد و فحشا مي پردازد؟

 هـستند،  )آينده سازان(مطالب  زننده ستوني كه مخاطب اصلي آن جوانان     گر از   ينمونه اي د  

در اينجا از نظرتان مي گذرد ، ستوني كه  سخن پراكني به ناصواب ترين شكل ممكن را بـا                    

  :نام نسل سوم  بر خود فرض كرده است 

  

 !بدمصبو....د بكش باال اون ) : 5/4/86كيهان (
خب كم كم مي آد ديگه، حال !  زانوهات بياد پايينخب كه چي؟ شلوار مي پوشي كه تا دم

بيام بكشم باال؟ ديگه ! نداري بكشي باال يا شلوار داش كوچيكتو كشيدي به خودت؟

وردي ديگه، نمي گي تو خيابون بشيني يا دوالشي زنجيرتو از رو زمين آشورشو در

آمريكا حالتو حتما باس مثل پايين شهري هاي ايالت لوييزياناي ! زشته خب... برداري

 بگيريم؟ 

هرگونه شلوار شل و آويزان رو ممنوع كـرده و          (!) شهرداري همين جايي كه گفتم، استعمال     

 دالر هم جريمه ات مي كنم، پـررو  500! گفته پوشيدي، هم شلوارتو درمي ياريم، هم پدرتو      

 !حاال بكش باال اون بدمصبو يا عوضـش كـن  !  ماه مي فرستيمت آب خنك   6بازي دربياري،   

(!!!)  
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  � فصل ششم

  

  

  » و بحران سازي هاكيهان«
   كيهان  هايو موضع گيري هابررسي و تحليل نقش 

  مختلفدر وقايع 
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  17 تحليل موضع گيري هاي كيهان در وقايع مختلف�
يكي از روش هايي كه مي توان به ماهيت روزنامه كيهان و گردانندگان آن پي برد، بررسي 

در ادامه .  گيري هاي اين روزنامه در وقايع مختلف استنقش و موضع گيري ها و جهت

   . مورد بررسي قرار مي دهيم79-76نقش كيهان را در برخي از وقايع سال هاي 

  

  70 دهه پرونده هاي
  

  كيهان و حماسه دوم خرداد:  پرونده اول�

  تخريب چهره خاتمي: هدف

 دربرابر كانديداهاي ، موضع گيري كيهان76در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 

رياست جمهوري قابل درنگ بود روزنامه كيهان با پوشش خبري و تبليغاتي گسترده، 

خوانندگان مي . اقداماتي را عليه يكي از كانديداهاي رياست جمهوري ترتيب مي دهد

و در اين روزنامه . دانستند كه اين جنگ رواني عليه سيد محمد خاتمي به راه افتاده است

و از طرف ديگر جانبداري . تمي مورد حمالت شديد توپخانه كيهان قرار گرفته بودآقاي خا

چنانچه در يكي از روزها، در صحفه اول . كيهان از آقاي ناطق نوري به وضوح معلوم بود

روزنامه ستوني درباره انتخابات رياست جمهوري اختصاص يافته بود كه بخش اول آن 

طق نوري و در بخش ديگر از ويژگي هاي نامزد صالح برنامه ها و ديدگاه هاي آقاي نا

از طرف ديگر روزنامه كيهان در روزهاي پياپي با درج مقاالتي متناقض، . سخن گفته بود

بدون نام بردن از نامزد مورد نظر، از ويژگي هاي ضد انقالبي، خود فروخته، غربي و 

اولين . ي را نداردخطرناكي سخن مي گفت كه وقتي كسي داراي آنهاست، صالحيت را
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سوالي كه در ذهن هر خواننده آزاد انديشي مطرح مي شود اين است با وجود آنكه كه هر 

چهار نفر كانديداي رياست جمهوري قبالً صالحيت تك تك آنها به تاييد شوراي نگهبان 

  هر چهار نامزد را افرادي صالح و برترين آنها را اصلح ناميده بودند،يرسيده است، و رهبر

كداميك از آنها واجد چنين صفاتي هستند كه نويسنده از بين شان دنبال كسي مي گردد كه 

از چنين صفاتي مبرا باشد؟ و مطالب فوق بر اساس كدامين حكمت و مصلحت در پر 

  تيراژترين جريده دولتي به چاپ رسيده اند؟

  

  كيهان و قتل هاي زنجيره اي :پرونده دوم �
  ي و سرپوش بر جنايات پشت پردهحمايت از سعيد امام: هدف

  

بعد از افشاي قتل هاي زنجيره اي و نقش باند خودسر سـعيد امـامي در وزارات اطالعـات،         

حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامه كيهان با دروغپردازي ها و درج مطالب انحرافـي              

وي در ابتدا   . دتمام تالش خود را در دفاع از اربابان پشت پرده و انحراف افكار عمومي نمو              

كماكان دنبال اثبات اين قضيه بود كه سرنخ قتل هاي زنجيره اي ريشه در خارج از كـشور و       

روزنامه صبح امروز در ستون يادداشت خود مطلبـي را در ارتبـاط             . در دست بيگانگان است   

عمـاد  "بـه قلـم   » پرونده قتل ها و يك تاكتيك انحرافي«با قتل هاي زنجيره اي تحت عنوان        

 به چاپ رساند كه درج بخش هايي از آن مي تواند بخشي از مواضع شـناور و                  "دين باقي ال

به عنوان  » توهم توطئه «نويسنده به تئوري    . گاه شناخته شده روزنامه كيهان را مشخص سازد       

پيروان اين گونه تـوهم هـر       ": مهم ترين ابزار مبارزه با آزادي ها اشاره كرد و اشاره نمود كه            

مورد حملـه قـرار     ...  به اتهام توطئه پردازي و هدايت شدن خارج از مرزها و             مطبوعه اي را  

برخي از كساني كه اين خـط را دنبـال مـي كننـد همـان          : وي خاطر نشان ساخت   . مي دهند 

برنامه چـراغ   . كساني هستند كه يار صديق سعيد امامي بودند و فعاليت هاي مشترك داشتند            

كوچـه ديگـري زده اسـت و بـه          به  نها ناگهان خود را     را طراحي كردند و شاخه مطبوعاتي آ      

عمدي كردن مسئله جاسوسي براي بيگانه مي پردازند و از يك واقعيت به عنـوان تـاكتيكي                 
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نويـسنده در ادامـه، تيتـر اول و بـزرگ صـفحه       . عليه دشمنان آن واقعيت استفاده مـي كننـد        

گان در قتل هاي مشكوك كشف دخالت بيگان  «: نخست اين روزنامه را چنين تشريح مي كند       

تيتر به نحوي تنظيم شده است كه ": وي افزود» باعث خودكشي عامل اصلي اين دسيسه شد 

عالوه بر بهره برداري فوق، در آينده بتوانند بگويند سعيد امامي از اينكـه بازيچـه بيگانگـان                  

ي شـود  بوده اطالع نداشته و به محض اطالع خودكشي كرده است و يا اينكه وقتي متوجه م       

كه به او اتهام وابستگي به بيگانگان زده اند، ديگـر تحمـل نيـاورده و مـرگ را بـر زنـدگي                        

قتـل هـاي    «باقي خاطر نشان مي سازد ايـن روزنامـه حتـي تـا امـروز از                 . ترجيح داده است  

در تيترهاي خود استفاده مي كند كه همچنـان حـاكي از نـوعي القـاي ترديـد در                   » مشكوك

  18. ماجراست

سال ها يكي ديگر از روزنامه نگاران ايراني طي مقالـه اي، آقـاي شـريعتمداري را                 در همان   

وقتي سعيد امـامي و دوسـتان اش دگرانديـشان و           ": مورد خطاب قرار مي دهد و مي گويد       

دگرباشان را به قتل رساند، شما براي خالصي او آن را به گردن چه كـساني انداختيـد؟ اول                   

سازمان سيا است كه توسـط مـزدوران آنهـا اجـرا شـده، بعـد       گفتيد كه قتل هاي اخير نقشه  

 نفره با دست زدن به يك حادثه موازي فروهـر و            13نوشتيد كه امريكا پس از ناكامي هيات        

و در مرحله بعد قتل ها را به گـردن آشـنايان فروهـر انداختيـد و          . همسر وي گزينش شدند   

ايان فروهر كه با او و خانواده اش رفـت          گفتيد كه عاملين قتل را بايد در ميان دوستان و آشن          

كيهان پس از آنكـه يـك       ": اين نويسنده اضافه مي كند    ". و آمد داشته اند، جست و جو كرد       

وي . گام براي نجات سعيد امامي پيش برد آن را بـه گـردن بانـد مهـدي هاشـمي انـداخت                   

ـ            ه گـردن  خاطرنشان مي سازد كه كيهان در نهايـت در يادداشـت اصـلي خـود قتـل هـا را ب

اخبار پراكنده در مورد هدايت دستگيرشدگان در       ": طرفداران آقاي خاتمي انداخت و نوشت     

وزارت اطالعات حكايت از وابستگي فكري و قلبي يكي از عوامل ماجرا به جريان سياسـي         

اينكه افرادي بـا ادعـاي حمايـت از        ": نويسنده فوق تصريح مي كند    ! مدعي دوم خرداد دارد   
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كانون هدايت و اجراي قتل هاي مرموز اخير قرار گيرند بـه همـان انـدازه           رئيس جمهور در    

پرسش برانگيز و حيرت آور است كه اشخاصي با انگيزه هاي خدمت به اسالم و انقالب به                 

چنين جناياتي دست بگشايند و اگر در مورد دومي بي هيچ قرينه اي تاكيـد مـي شـود، مـع            

  19 ".االسف در مورد اولي شاهد هم موجود است
  

  

  كيهان و فاجعه كوي دانشگاه: پرونده سوم �
  )سربازان گمنام(حمايت از لباس شخصي ها  :هدف

  

در پي وقوع اين حادثه طبق معمول روزنامه كيهان به درج گـزارش هـاي تحريـف شـده و                    

روزنامه كيهان از همان ابتدا در اولين گـزارش         . شديداً سانسور شده از وقوع حادثه پرداخت      

 علل درگيري را راه پيمايي غير قانوني دانـشجويان معرفـي كـرد و دائمـاً ذهـن         مفصل خود 

خواننده را براي ضرورت پذيرش ورود نيروي انتظـامي بـه محوطـه كـوي دانـشگاه آمـاده                   

ساخت و از طرفي با وانمود كردن ناكام ماندن نيروي انتظامي در آرام ساختن اوضاع و بـي                  

لين وزارت كشور و نمايندگان مجلس براي آرام سازي   ثمر ماندن تالش هاي برخي از مسئو      

اوضاع سعي كرد اذهان خوانندگان را به پذيرش ضرب و شتم دانشجويان و دستگيري گروه  

نكتـه  . كثيري از آنان به منظور آرام ساختن اوضاع و برقراري نظم عمومي محق جلوه دهـد               

يـا  (ي موسوم به لباس شخـصي       قابل توجه ديگر اين بود كه در شرح اصلي اين واقعه افراد           

حضور يافته بودند كه حتي نيروي انتظامي در اطالعيه هـاي خـود از              ) همان سربازان گمنام  

آنها به نام پليس شخصي هايي ياد كرده بود كه در همكـاري نيـروي هـاي انتظـامي تـالش            

حال گذشته از آنكه همين لباس شخـصي هـا بعـدها مـسببان اصـلي               . چشمگيري داشته اند  

ز روزنامه كيهان اينطور آمـده بـود كـه          اريب كوي دانشگاه شناخته شدند اما در گزارشي         تخ

اجتماع دانشجويان به خشونت گراييده و تجمع كنندگان به كساني كه ظاهري حـزب الهـي                

                                                 
  24/5/1378مورخه » صبح امروز« روزنامه  19
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در حـالي در ايـن گـزارش از علـل           . داشتند حمله كرده و آنها را زير كتك و لگد گرفته اند           

:  در مقاله اي ديگـر آمـده اسـت كـه          20. ني به ميان نيامده است    حضور افراد حزب الهي سخ    

مردم خار در چشم، اين چند روز را تحمل كردند و صبر انقالبي، تحمل و آرامش را نشان                  «

و در » .دادند و اگر مسئوالن جلوگيري نمي كردند، اين اراذل و اوباش را تكه تكه مي كردند

 حزب الهي بـا نيروهـاي امنيتـي در سـركوب            گزارش ديگري نيز از همكاري گسترده مردم      

شهروندان تهراني در مقابل حركـت      ": در اين گزارش آمده است    . آشوب گران خبر مي دهد    

هاي تخريبي و مذبوحانه ضد انقالب و اراذل و اوباش به كمك نيروهاي انتظامي و امنيتـي                 

امـل ضـد انقـالب را       شتافتند و با اقدامات به موقع تحركات مذبوحانه اراذل و اوباش و عو            

 كيهان در گزارشاتي ديگر و پيام هاي مردمـي خواننـدگان، راه پيمايـان               21 ".سركوب كردند 

چند روز اخير را مشتي اوباش و غيردانشجو خواند كه بعدها عده اي دانش آموز بـي خبـر                   

 و در ادامه طبق معمول كيهان نتيجه مـي گيـرد كـه سـرنخ                22. نيز به جمع آنها پيوسته است     

را در دست بيگانگان است و خط دهندگان اصلي، مراكز جاسوسي سيا و موساد هـستند     ماج

 و مهمتر از همه در ستون يادداشت روز خود      23. و خواسته اند عوامل نفوذي را محك بزنند       

تاكيد كرده است افرادي كه در ماجراي كوي دانشگاه در پوشش دلسوزي به دانشجو به نـام              

بايد توسط وزارت اطالعـات دسـتگير و بـه          نجات دامن زده اند     دفاع از حريم آزادي به تش     

  !ملت معرفي شوند

                                                 
  16551 شماره -1378 تير 19 شنبه – روزنامه كيهان  20
  16555 شماره -1378 تير 23 چهارشنبه –هان  روزنامه كي 21
  16554 شماره – 1378 تير 23 سه شنبه – روزنامه كيهان  22
  16555 شماره – 1378 تير 24 پنجشنبه – روزنامه كيهان  23
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  كيهان و نشريه دانشجويي موج: پرونده چهارم �
  

در كارگاه خياطي كيهان، نشريه موج پيراهن ديگر عثمان، آماده عرضه به بازار شد روزنامـه                

) عـج (ات و امـام زمـان    كيهان با دستمايه قرار دادن اينكه يك نشريه دانـشجويي بـه مقدسـ             

توهين كرده است، هر گونه حمله و تخريبي را عليه طرفداران و كابينه محمد خاتمي رئيس                

اگرچه هر گونه اهانت به مقدسات مستحق مجازات است، اما آنچـه          . جمهور سابق، قرار داد   

در موضع گيري هاي كيهان مشاهده مي شد اين سوال را برمي انگيخت كه دغدغه مـذهب                  

يي تا چه حد واقعي يا ساختگي است؟ در واقع مطالبي كـه در ايـن روزنامـه بـه چـاپ                      گرا

رسيد، دعوت و تحريك عالمان ديني براي ورود به ميدان و زمينه سازي براي صدور حكـم   

در ..ارتداد بود و همچنين آقاي خاتمي و وزيران كابينه وي را در مقابل آنهـا قـرار داده بـود                   

نگراني رئيس جمهور موضوعي كه جدي گرفته       «ه مقاله اي با عنوان      شماره اي از آن روزنام    

، به قلم محمد ايماني به چاپ رسـيد كـه در آن از طريـق اشـتباه نـشريه مـوج، آقـاي            »نشد

اين روزنامه با كمال جـسارت دربـاره        . مهاجراني زير حمالت توپخانه كيهان قرار گرفته بود       

از اين حيث آقاي مهاجراني امتحان خوبي پس        «: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران نوشت      

نهايت جسارت در قبال احكام ضروري اسالم و ائمه معصومين صورت گرفتـه             . نداده است 

و كوچكترين تاثر و نگراني به همراه نداشته اما هر جـا انتقـادي از وي صـورت گرفتـه بـه                      

و در ادامه   » .بوده است سرعت واكنش نشان داده و كه بعضاً خالي از بي انصافي و بي ادبي ن              

گويا ايشان نه تنها وزير ارشاد نيست بلكه حتي در حد يـك شـهروند مطلـع و             « : مي افزايد 

در واقـع كيهـان در      » .حساس نسبت به مـسائل نيـز در عرصـه مطبوعـاتي بـي خبـر اسـت                 

ماجراجويي هاي رسانه اي خويش هنگامي كه به دفاع مقدسات مـي پـردازد بـيش از آنكـه       

بـراي  . حفظ مقدسات باشد دغدغه و تالش او محكوميت و بحران سـازي اسـت     دغدغه او   

شكل بهانه هرچه فربه تر باشد، كيهان به سهولت         . كيهان شكل بهانه مهم است نه ماهيت آن       

لذا كيهان همچون صياد پير همواره در كمين است تا با هر بهانه       . مي تواند بحران سازي كند    

  .گيرداي، قلب ها و مغزها را نشانه 
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  كيهان و مجلس ششم: پرونده پنجم �
» ديكتاتورهـاي كوچولـو   «حسين شريعتمداري مسئول روزنامه كيهان، در يك مقاله با عنوان           

 به چاپ رسـانده اسـت، فعاليـت گـروه           1378 بهمن   27كه در ستون يادداشت روز مورخه       

جريـان  « يك   و» خط نفاق جديد  «هاي اصالح طلب را در مبارزات انتخاباتي مجلس ششم،          

قلمداد مي كند كه از سوي دشمنان بيروني سازماندهي و به كارگرفتـه شـده     » خزنده سياسي 

به باور وي اين خط نفاق در عرصه سياسي براي نفوذ در مراكز حساس و كانون هاي  . است

تصميم ساز كشور تالش مي كند و به دليل ماموريتي كه بر عهده دارد، چـاره اي جـز ورود         

عمل ندارد و سعي مي كند هنگام روبه رو شدن با سـوال افـراد دلـسوز، اقـدامات                 به ميدان   

اين روزنامه اغلب ميتينگ ها و گردهمايي هـاي         . خود را با پوشش اصالح طلبي توجيه كند       

. همـراه سـاخت   » رقص و پايكوبي  «حزب مشاركت را با يك موضوع تكراري تحت عنوان          

مشاركت در بندر عباس خبر داد كـه آن ميتينـگ            از يك ميتينگ حزب      ره ها در يكي از شما   

در حالي كه با يك كنسرت موسيقي ادامه مي يافت، به رقص و پايكوبي كشيده شد و سپس  

: و بعد اضافه مـي كنـد  . با آوازخواني يكي از خوانندگان مشهور، برخي جوانان مست شدند      

ري حزبي هم شد    رقص و پايكوبي دختران و پسران به صورت مختلط بوده و موجب درگي            

شـعار مطـرح ايـن      «: وي در ادامه آورده اسـت     . و در اين درگيري طرف مقابل به قتل رسيد        

آنچه مسلم است، شعار فوق الذكر جـز        » !همه شما بايد آزاد باشيد    : ميتينگ تبليغاتي اين بود   

هيچكدام از شعارهاي انتخاباتي حزب مشاركت نبود و به همان نسبت خبر فوق الذكر فاقـد   

بعد از انتخابات مجلس، جنگ رواني كيهـان همچنـان ادامـه    .  منبع اطالعاتي معتبر است يك

تـالش  » مـردم را گـول نزنيـد   ! آقاي معاون«مي يابد و در همين حال طي مقاله اي با عنوان           

هاي شبانه روزي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور را با انتقادهاي بسيار تند زير سـوال                 

آقاي تاج زاده مردم فرق بين انتخابات سالم و ناسالم را           «: وي مي گويد  مي برد و خطاب به      

نويـسنده مطلـب در خاتمـه اصـالح     » .مي دانند و جابه جايي آرا را به خوبي درك مي كنند     
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با تقلب و تزوير و تحميل نمي توان يك       «: طلبان را خطاب قرار مي دهد و به آنها مي گويد          

نويسنده در انتها از اينكه آقاي تـاج زاده امانـت دار            » .ختملت را با خود همراه و همنوا سا       

  .خوبي نبوده است، وي را به اعتراف فرامي خواند
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  كيهان و ترور سعيد حجاريان: پرونده ششم �
  انحراف افكار عمومي: هدف

  
روزي . نمونه ديگري از مافيابازي كيهان و عوامل پشت پرده، در ترور سعيد حجاريـان بـود              

، اين خبر تيتر درشـت اول همـه روزنامـه          78 اسفند   22ن ترور شد يعني يكشنبه      كه حجاريا 

هاي كشور بود، بسيار جالب توجه بود كه روزنامه كيهـان طبـق معمـول بـا نحـوه پوشـش                    

طبق معمول با پيش داوري و جهت     . خبري اين موضوع را در تيتر درشت روزنامه نگذاشت        

در پيام خوانندگان كيهان، همـه  . يگانه نسبت دادگيري خاص خود بازهم ترور را به عوامل ب   

ايـن حادثـه را بـا پيـشگويي        . پيام ها بر مسئوليت ترور توسط سيا و موسـاد تاكيـد داشـتند             

نيم نگـاهي  . مقامات امريكايي مرتبط ساخت و تالش كرد كه اين ترور را به آنها وابسته كند      

به عنوان نمونـه  . ر كيهان داشتبه سوتيترهاي انتخاب شده آن حكايت از جهت گيري آشكا    

درج مطلبي مبني بر درخواست وزير اطالعات از مـردم بـراي عـدم توجـه بـه شـايعات و                      

طبـق معمـول كيهـان بـا ماموريـت جهـت            . خودداري از تحليل هاي شتابزده قابل تامل بود       

انحراف افكار عمومي بعد از مدتي در ادامه سياست آدرس غلط دادن و به بيراهـه كـشاندن                 

وقايع سعي داشت تحليل هاي سـاير روزنامـه هـا را دروغ خوانـده و عوامـل تـرور را بـه                       

شناسنامه گروه هاي رقيب خود الصاق كند تا همه چيز به دلخواه كيهان و اربابان آن خاتمـه            

  .يابد
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  كيهان و كنفرانس برلين: پرونده هفتم �
ق آن بلوايي به پا كرد و تا مدت         كنفرانس برلين يكي از سوژه هاي داغ كيهان بود كه از طري           

در همان زمان اكبر    . ها صفحات روزنامه كيهان درباره كنفرانس برلين و دوم خردادي ها بود           

گنجي به عنوان يكي از شركت كننـدگان در كنفـرانس بـرلين، در مـصاحبه اي بـا روزنامـه                     

شته بـود كـه امـام    اشپيگل از گريزناپذيري جدائي دين از سياست تاكيد كرده بود و اظهار دا          

روزنامه كيهان بـا وجـود اعتـراض شـديد اكبـر            . به موزه تاريخ خواهد پيوست    ) ره(خميني  

، به تحريف و انتخاب گزينشي مـتن ايـن مـصاحبه    )ره(گنجي و تكذيب خبر اهانت به امام   

اقدام كرد و كماكان با بهره برداري از احساسات مردمي و برخـي از مـسئوالن بـه گـسترش      

امـروز دشـمن    «: اين روزنامه در يادداشت روز خـود نوشـت        . تر اين امر دامن زد    هرچه بيش 

» .جاي سكوت و درنگ نيـست     . گرفته است  اسالم؛ قرآن، انقالب و استقالل كشور را نشانه       

ثـار امـام     آ اين بحران سازي تا حدي ادامه يافت كه اعتراض مسئوالن موسسه تنظيم و نـشر              

رر روزنامه كيهان در زمينه درج وقايع كنفـرانس بـرلين، در            خميني را در برابر اقدام هاي مك      

روزنامه كيهان در پاسخ به اين اعتراض مسئوالن اين موسسه را مورد سوال قـرار         . پي داشت 

شما به عنوان حافظان حريم انديشه هاي حضرت امام، براي دستيابي به اينكه  «: داد و نوشت  

نه، چه اقداماتي انجـام داده ايـد؟ ايـن موسـسه            اصوالً چنين سخنان موهني را گفته است يا         

امانت در دست شماست و شما بايد بيش از ديگران در زمينه دفاع از حضرت امام، احساس          

اين بحران سازي ها تا جايي ادامه يافت كه صـدا و سـيما بخـش هـايي از                   » .مسئوليت كنيد 

ئوالن و علمـاي دينـي و       فيلم كنفرانس برلين را پخش كرد و اين با مخالفت بسياري از مـس             

حال موضع گيري كيهان در برابر اظهـارات   . روبه رو شد  ) آقاي خاتمي (حتي رئيس جمهور    

كيهان همچون صياد پير، حمله اي را بـه سـمت آقـاي خـاتمي             . آقاي خاتمي قابل تامل بود    

بايد معلوم شود مخالفت خاتمي از كـدام منظـر اسـت و در    : آغاز كرد و در مقاله اي نوشت   

  . امه مي گويد بايد گزينه ديگري را براي مخالفت آقاي خاتمي جست و جو كرداد
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  كيهان و هداياي سازمان ديده بان حقوق بشر: پرونده هشتم �
ايـن بـار از آسـتين سـازمان         ... دست اجنه، شياطين، صهيونيزم بين الملل، استكبار جهاني و          

 كيهان به خائنين به مملكت از جمله ديده بان حقوق بشر درآمد و آن دست اهريمني به قول  

از اين رو دل كيهان باز بـه درد آمـد، يـك    ! هديه تقديم نمود... دكتر سروش، اكبر گنجي و    

متن نامفهوم التين را بريده بريده چاپ و ترجمه نمود و تيترهاي درشت و دردمندانه اي را                  

و خرقه پوشي صـوفيانه   ها البته دليل اين دلسوزي! در افشاگري اين جنايت به چاپ رسانيد  

  :كيهان بر كسي پوشيده نيست، به قول حافظ

  خرقه پوشي من از غايت دينداري نيست

  پرده اي بر صد عيب نهان مي پوشم

 به زعم خود به افشاگري چهره هـايي كـه سـازمان ديـده بـان                79 تير   25القصه كيهان شنبه    

كديور از سازمان آمريكايي سروش و «. حقوق بشر كمك مالي دريافت كرده اند پرداخـت   

برابر اعالم سازمان ديده بـان حقـوق بـشر كمـك            «:  كيهان نوشت  ».حقوق بشر پول گرفتند   

 نويـسنده از جملـه   23 هزار دالر است كـه بـه       170 مبلغ   2000اعطايي اين سازمان در سال      

سازمان ديده بـان  :  همان روز نوشت2كيهان در صفحه » .سروش و كديور تعلق گرفته است   

حقوق بشر زير نفوذ آمريكايي هاست، علت اين اقدام را مضيقه مالي اين دو نفر بـه خـاطر                   

كيهان با ذكر ايـن نكتـه كـه افـراد ديگـري در فهرسـت دريافـت           . بيان عقايدشان اعالم كرد   

كنندگان هستند و نام آنها به دليل خطرات احتمالي ذكر نشده است، زمينه را بـراي اتهامـات    

اما معلوم نيست كه اگر سازمان ديـده بـان حقـوق          . يگر را نيز آماده كرد    بعدي به اشخاص د   

بشر اسم اين افراد را اعـالم نكـرده، كيهـان از كجـا بـه چنـين كـشفي نايـل آمـده اسـت؟                           

خبرگزاري جمهوري اسالمي از قول همسر كديور مدعي شد كه كيهان يك سري توهمـات               

و راديـو دولتـي     . ص به چاپ رسـاند    را بدون كوچكترين مدرك و يا ذكر منبع خبري مشخ         

خبـر كيهـان را     ) عضو ديده بان حقوق بـشر     (انگليس به نقل از همسر كديور و الهه هيكس          

در ايـن  . و جميله كديور خواستار احضار مدير مسئول كيهـان بـه دادگـاه شـد       . تكذيب كرد 
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اسـت كـه نقـش      » مـارتين لـوتري   «راستا شوراي روابط خارجي آمريكا اعالم كرد سـروش          

  ! روحانيت و اقتدار ميان آن را زير سوال برده است

ه جـوايز   اژدر آن مـتن و    . نكته قابل توجه ديگر، اصل متن انگليسي سازمان حقوق بشر بـود           

 كـه   receiveهمچنـين فعـل     . وجود داشت كه توسط كيهان به دريافت پول تعبير شده بود          

ده قرار گرفتـه بـود كـه هـيچ          نشان دهنده زمال حال و آينده است در متن اصلي مورد استفا           

فعلي دال بر گذشته در آن نبود و از طرف ديگر كيهان در وهله اول به علت شتاب بـيش از                  

 نويـسنده  22 كـشور را بـه   22 نويسنده از 28حد بزرگترين اشتباه فاحش را مرتكب شده و     

د؟ نكتـه   سوال اينجا بود كه آيا واقعاً كيهان از ضعف ترجمه رنـج مـي بـر               . ترجمه كرده بود  

جـدا نمـي   » آمريكايي«ديگري پر اهميت به نظر مي آمد، كيهان كلمه حقوق بشر را از كلمه            

كند، در صورتي كه سازمان حقوق بشر سازماني جهاني بوده كه حتي به موارد نقض حقوق                

از طرف ديگر اين روزنامه از طريق طنز نويسي         . بشر در آمريكا نيز به طور جدي مي پردازد        

اسر بهتان و تهمت و با لحني زننده را به نويـسندگان ايرانـي از جملـه سـروش،                   مطالبي سر 

كديور، شمس الواعظين، جاليي پور، اكبر گنجي، ابراهيم نبوي، محسن سعيد زاده وارد كرد              

كه اگر روزنامه اي غير از كيهان چنين خطايي مرتكـب مـي           . و همه آنان را آمريكايي خواند     

سوال اينجاست كه آيا تمام نمايندگاني      . و تعطيلي نشريه بود   شد حداقل جريمه اش توقيف      

كه در واقع نماينده قشر عظيمي از مردم هستند و مخالف قانون قبلي مطبوعات، وابـسته بـه            

آمريكا هستند؟ اگر اين همه وابسته به آمريكا در كشور ما زندگي مي كنند، پس بدا به حـال        

 از  از گذشـت سـالها    وقتي پس   .  ضد آمريكايي دارد   اين كشور و بدا به حال كيهان كه داعيه        

انقالب اسالمي تعداد آمريكايي هاي اين كشور ايـن قـدر افـزايش يافتـه، بايـد از كيهـان و                     

هواداران او كه داعيه انقالبي گري و انحصار اسالمي بودن دارند، پرسيد اين همـه سـال بـه                   

كا كاهش نيافتـه بلكـه افـزايش نيـز          چه كاري مشغول بودند كه نه تنها تعداد وابستگان آمري         

  يافته اند؟

كيهـان روز   . پروژه نخبه كشي و حمله به نويسندگان و روزنامه نگاران همچنان ادامه يافـت             

 تمامي شاعران، روشنفكران و نويسندگان به نام كـشور را          14 در صفحه    79 تير   28سه شنبه   
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جاسـوس و خـود فروختـه،    به شيوه تهوع آوري مورد اتهـام و تـوهين قـرار داد و همگـي              

تاكتيك كيهان براي تخريب شخـصيت هـاي فرهنگـي قابـل            . مستهجن نويس معرفي شدند   

كـه طبـق   » عال حامد«در اينجا كيهان در پي افشاي اسامي با ترفندي كثيف، اسم      . تامل است 

اطالع كيهان نويسنده اي مرتد است و به ترويج الحاد و اهانت به اسـالم پرداختـه در كنـار                    

شاعر محبوب ايراني قرار مـي دهـد و همچنـين نـام ديگـر نويـسندگان             » احمد شاملو  «اسم

از الجزاير كه از نظر كيهان فردي منحرف و مخـالف بـا       » عايشه سمينه «ايراني را در كنار نام      

مشخص .  حجاب است به كار مي برد تا به نوعي اين افراد را ملحد و ضد دين معرفي كند                 

نسان معمولي يا نظامي در ليست كيهان مشاهده نمـي شـود، ظـاهراً              نيست كه چرا نام هيچ ا     

تمامي افرادي كه به نوعي با ديدگاه هاي توهين آميز كيهان مخـالف انـد جاسـوس و خـود             

  ! فروخته اند
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  كيهان و باند نوارسازان: پرونده نهم �
خـي شخـصيت   جواني به نام فرشاد ابراهيمي به داليل خاصي به اعتراف و افشاگري عليه بر  

اعتراف به مسائلي كه اثبات آنها بايد موقعيت سياسي، اجتمـاعي           . هاي نظام روي آورده بود    

از آن پـس اعترافـات يـك جـوان معتـرض توسـط       . و شغلي برخي افراد را به خطر انـدازد      

 مـي   معرفين يك فاجعه ملي     ا ناميده و به عنو    "باند نوارسازان "روزنامه كيهان، تحت عنوان     

 توجه است كه فاجعـه دردنـاك كـوي دانـشگاه بـه دزدي يـك ريـش تـراش و           قابل. گردد

اين كوچك بيني و بزرگنمايي هاي قضائي و رسـانه اي       . محكومي يك سرباز تقليل مي يابد     

بانـد نوارسـازان چگونـه      «. كيهـان اسـت   » كاه كوه كني و كوه كاه كنـي       «از توليدات دستگاه    

كيهان با برخوردي يك    . ول روزنامه كيهان بود   تيتر اول و درشت صفحه ا     » قرباني مي گيرد؟  

جانبه با مساله نوار اعترافات فرشاد ابراهيمي، اين نوار را پروژه جنگ رواني برخـي محافـل                 

و آن را پروژه شكار عناصر بريده و كـم سـن و             . سياسي براي بي اعتبار كردن نظام مي داند       

اي كـشور در قالـب نوارهـاي        سال جهت بازگويي مطالب ساختگي عليه نهادهاي اصول گر        

وظيفـه قـوه قـضاييه اسـت كـه      «: در ادامه كيهـان مـي گويـد       . ويديويي و صوتي مي خواند    

بسترهاي سالم فعاليت سياسي را براي جوانـان ايـران اسـالمي فـراهم كنـد تـا آنهـا در دام                      

  .نيفتند» نوارسازان«باندهايي چون 

پروازي، روحاني معرفي مي كند در ابتـدا          كيهان اولين شكار محفل شايعه سازان را آيت اهللا        

پروازي روحاني معـروف پادگـان دو كوهـه اسـت و منكـر              ... كيهان اقرار مي كند كه آيت ا      

را .. د با تحقير، صفت آيـت ا      رالبته سعي دا  . مجاهدات و ايثارگري ايشان در جبهه نمي شود       

هان به هيچ وجه نمي پرسـد  كي. از اسم ايشان جدا ساخته و از او فقط به نام پروازي ياد كند            

كه چگونه مي شود شخصي كه بـه خـاطر نظـام و مـيهن، در بـدترين شـرايط، جنگيـده و                       

ايستادگي كرده به راحتي فريب مي خورد و اصالً به چه دليل اين شخص جذب گروه هاي                 

  بسته سياسي و محفلي مي گردد؟
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طرف ديگر سخنراني به گفته كيهان، شايعه سازان از طريق پخش سخنان پروازي و از 

جامعه را موهن كديور، تا حد زيادي توانستند اوهام خود را در اذهان عمومي نفوذ دهند و 

 به راستي آيا . آماده شورش هاي كور و وزارت اطالعات را در آستانه فروپاشي قرار بدهند

 اگر. مي گردد» پروازي«و » كديور«وزارت اطالعات به اين سادگي مغلوب اشخاصي چون 

چنين است چگونه كديور را مدت ها ميهمان اوين كردند؟ در پايان اين داستان كيهان علي 

رغم تشكيل پرونده اي براي پروازي و نوارسازان در دادگاه ويژه روحانيت، هيچگاه مجال 

كيهان فرشاد ابراهيمي را به عنوان . براي بررسي حقوقي اين اقدام ضد امنيتي بوجود نياورد

خورده اين باند و به همين ترتيب در بخش هاي بعدي مقاالت، به زعم خود آخرين فريب 

به گفته . را معرفي مي كند) از ابتدا تا انتها(ساير فريب خوردگان و شكار شدگان قبلي 

ست و كيهان، همه آنان جواناني كم سن و سال، زخمي و فريب خورده هستند كه به درخوا

، آقاي )عضو سازمان حقوق بشر(پيشنهاد عوامل اين باند يعني شيرين عبادي، الهه هيكس 

  .هرامي، سعيد حجاريان اقدام به اعتراف كرده اند
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   ايران -  ايرنا- كيهان:  پرونده دهم�
يكي از ماندگارترين تحركات جنجالي كيهان، تهاجمات همه جانبه اوست كه به خبرگـزاري   

تا اين حد كـه مـسئوالن ايرنـا و          . و روزنامه ايران نشانه رفته است     ) ايرنا(ي  جمهوري اسالم 

ايران براي حفظ موجوديت سياسي خود مجبور به اتخاذ تصميماتي در چهارچوب بـر مـال                

اما روزنامه كيهان در كمـال وقاحـت،        . ساختن برخي از عملكردهاي خطاكارانه كيهان شدند      

بعد از آن همه رجز خواني و زمينه سـازي          ) ري اسالمي خبرگزا(اين سازمان دولتي    «: نوشت

هاي تبليغي و رواني پيرامون افشاگري عليه كيهان باز هم مثل هميشه از پشت پـرده كيهـان                  

ه خـود   ي و ناشيانه با پرگويي درباره آنچـ       دست خالي برگشته است و در يك ترفند دم دست         

، طوري وانمود كرده كه گـويي بـه اسـرار          كيهان، تاكنون آشكارا و بارها با افتخار بيان داشته        

 در اين جدال رسانه اي، چند تـن از شخـصيت            24».پنهان و رازهاي ناگفته دست يافته است      

و دكتـر نجفقلـي حبيبـي، در پاسـخ بـه            ) وزيـر تعـاون   (هاي كشور از جمله مرتضي ماجي       

 داخـل  عملكرد روزنامه كيهان، اعالم كردند كه چنين برخوردهايي بـه جـاي اصـالحات در            

نظام، منافع و حيثيت ملي را در معرض آسيب قرار مي دهد و تنها چيزي كه عايد نظام مـي             

در واقع كيهان با انتصاب القاب ناپـسند بـه   . شود خسارت به كشور و منافع ملي خواهد بود    

د كشور، اعتبار دولت جمهوري اسالمي ايران را در ميان ساير ملل و دولتهـا               هدولتمردان متع 

مسئوالن روزنامه كيهان بايد توجه كنند كه در اين جنـگ تبليغـاتي هـر               . مي سازد مخدوش  

چند به اهداف پشت پرده خود نائل شوند باز هزينـه هـاي سـنگين سياسـي و اقتـصادي را                 

در ايـن ميـان ابزارهـاي تحليـل محتـوايي راديوهـاي بيگانـه خـصوصاً                 . برجاي مي گذارند  

ررسي و تحليل اخبـار و گـزارش هـاي راديـو رژيـم      ب. صهيونيسم جهاني را فراهم مي كنند  

صهيونيستي نشان مي دهد كه متاسفانه برخي مطالب روزنامه كيهان در اجـراي راهبردهـاي               

تضعيفگرانه رژيم صهيونيستي كه به قصد نمايان سـاختن تـصويري وحـشتناك، فـسادآلود،               

ايه مورد استفاده برنامـه  فقرزده از نظام جمهوري اسالمي ايران دنبال مي شود به عنوان دستم  

                                                 
  1/5/1379 روزنامه كيهان،  24
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هاي تبليغاتي رژيم صهيونيستي قرار گرفتـه انـد و بـسياري از اخبـار روزنامـه كيهـان تيتـر                     

راديو رژيم صهيونيـستي در گزارشـي       . خبرهاي تخريبي راديو صهيونيستي قرار گرفته است      

مـدير مـسئول آن آقـاي       « با استناد به روزنامه كيهان توضيح مـي دهـد كـه              5/4/79مورخ  

 در تـاريخ    ».شريعتمداري، حجت االسالم خاتمي رئيس جمهور را معاويه زمان دانـست          

روزنامـه كيهـان تهـران در    .  فاحشه خانه كشف شـد 6در تهران «:  مي گويـد  17/10/78

شماره شب گذشته نوشت ماموران با تعطيل كردن اين فاحشه خانه هـا بانـد فـساد را                  

 به نقل از روزنامه كيهان مـي  9/4/79رش خبري   همچنين اين راديو در گزا    » .متالشي كردند 

با شدت گرفتن بحران اقتصادي در حكومت ايران اعتصاب هاي كارگري نيز به             «: افزايد

و اخبار ديگري كه در اين گفتار مجـال پـرداختن بـه آنهـا        » .طور فزاينده گسترش مي يابد    

نـت سياسـي وزارت   صرف نظر از چنين همسويي هايي، تحليل آقاي تـاج زاده معاو       .نيست

كشور در دوره خاتمي، بر صحت وجود برخـي ابهامـات سـوال برانگيـز پـشت پـرده ايـن                   

كافي است ببينيد كداميك از روزنامه ها مواضعشان        «: وي مي گويد  . روزنامه متذكر مي شود   

  »در نقد دولت صهيونيزم بين الملل و منافقان نزديك است
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  80پرونده هاي دهه 

  
  دفاع از اربابان :يازدهمپرونده  �

   : شماره مورد بررسي
  18844شماره - سال شصت و چهارم - 2007جوالي  8 - 1428 جمادي الثاني 23 - 1386 فروردين 17يكشنبه 

  نشر اكاذيب: موضوع

  عبدالمالك ريگي: سوژه

  دفاع از قدرت دستگاه امنيتي: هدف 

ت بي امان به اشخاص     ماشين ترور شخصيت كيهان تقريبا بي وقفه كار مي كند و حمال           

يكي از رايج ترين اقدامات     ... مختلف و چهره هاي گوناگون فرهنگي، هنري، سياسي و          

سوال اين است كه كيهان در ايـن ميانـه          . در عمليات رواني هر روزه اين روزنامه است       

 فـردا  y امـروز و خـانم     xچرا حمله مي كند و سنگ كه را به سينه مي زند؟چرا آقاي              

بررسي نمونه هاي مـستند   ار مي گيرد؟ كيهان از چه كسي دفاع مي كند؟         مورد هدف قر  

بسيار به روشني نشان مي دهد كه دليل حقيقـي حملـه كيهـان بـه افـراد، سـازمانها و                     

  ؟چه كساني هستندكيهان اربابان . نهادهاي مختلف در كجا ريشه دارد

  كيهان قبل از مرگ، مي كشد

 و در جريـان گروگـان گرفتـه      84 در دي مـاه سـال        نام عبدالمالك ريگي براي اولين بار     

محافـل خبـري ايـن گروگـانگيري را بـه      برخـي از   .شـنيده شـد    مرزبان ايراني9شدن 

نسبت دادند ولي چندي بعد مشخص شد كه ايـن گروگـانگيري    قاچاقچيان مواد مخدر

 .ميباشد ...اكار گروهي به اسم جند



  ----------------------------------------------------------------------------------- � دروغ هاي كيهان �

  
  

119    

گروه دومـين عمليـات خـود را انجـام     ن اي بود كه 84اسفند ماه  حدودا آخرين روزهاي

 نفر از مسئولين استاني و محلي 22عمليات اعضاي اين گروه موفق شدند كه  در اين.داد

 .ننداساختگي به قتل برس بلوچستان را در يك ايست بازرسي سيستان و

باالي استاني بودنـد و     رده  گروه سني كساني را به قتل رساند كه همگي از مسئولين            اين  

فيلم هم گرفتند و اين فيلم به چند شبكه تلويزيـوني و وب سـايت    از جنايت خودحتي 

 مقامـات جمهـوري    علنـاً "تاسـوكي "فيلمبـرداري از جنايـت    .شـد  هاي خبري فرستاده

 .ميطلبيد اسالمي را به مبارزه

  
 

خبـر كـشته   از يك بازي انحرافي ارائه دهـد و    كهسعي كرد  كيهانروزنامهسال گذشته 

در يـك عمليـات دقيـق خبـر داد      ... جنداكشدن عبدالمالك ريگي ريئس و رهبر گروه  

العربيـه   عبـدالمالك بـا تلويزيـون    ،هـان  كيدر  دروغولي به محض نوشته شدن اين خبر

  !مصاحبه كرد و خبر كشته شدنش را تكذيب كرد

  

  :86 فروردين 17 كيهان
  عامل فاجعه تروريستي جاده زابل11هالكت عبدالمالك و 

از اشـرار بـسيار خطرنـاك    عبد المالـك ريگـي   در يك عمليات در مرزهاي شرق كشور      

  .شته شدندتن از همراهانش ك11مرتبط با بيگانگان و 
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يك منبع آگاه در وزارت كشور كـه نخواسـت نـامش       به گزارش خبرگزاري فـارس    

سردسته گروهك تروريـستي    عبد المالك ريگي    با تاييد اين خبر تصريح كرد       فاش شود   

كه در ماه هاي اخير در دو اقدام مشابه و با هدف اخاذي و ياغي گري              ... موسوم به جندا  

 منطقه سروان در مرز مشترك ايـران و پاكـستان ربـوده و بـه                 مرزبان ايراني را در    9ابتدا  

پاكستان منتقل كرده بود و سپس بـا مـسدود كـردن جـاده زابـل بـه زاهـدان در محـور                       

 در    تن از شهروندان بيگناه را به شهادت رسانده و پنج نفـر را ربـوده بـود                 26  تاسوكي

 .يك عمليات در مرز مشترك ايران و افغانستان كشته شد

 

به نفع و براي دفاع از چه كسي دروغي به اين بزرگي مي بافـد؟ شـايد پرونـده                   هان  كي

  .جواب اين سوال را روشن كندبعدي 



  ----------------------------------------------------------------------------------- � دروغ هاي كيهان �

  
  

121    

  حلقه هاي نامرئي : دوازدهمپرونده  �
  اكبر اعلمي، نماينده مردم تبريز :سوژه

  تخريب و ترور شخصيت: هدف

  به چالش كشيده شدن وزير اطالعات توسط اعلمي: موضوع

 شماره، كيهان، اكبر اعلمي نماينده منتخـب مـردم آذربايجـان را روي    3 حداقل   در طي 

سيبل شليكهاي خود قرار داد و با بهانـه اي واهـي بـه تخريـب و تـرور شخـصيت او                

  ...پرداخت

خبر درگيري فيزيكي يكـي از نماينـدگان بـا           86 خرداد   30 مورخه چهارشنبه    14در صفحه   

 جوابيه اين نماينده به همراه توضيحات مجـدد كيهـان         اعلمي طرح مي شود و چند روز بعد       

م شود اما به فاصله چند روز مطلب  مي بايست ختدر اين شكل غائله قاعدتاً . درج مي گردد  

در ظـاهر هـيچ خـصومت يـا دليـل           .تخريب كننده ديگري عليه همان فرد منتشر مـي شـود          

  ...شخصي و كاري براي اين حمالت وجود نداشت اما 

ماه قبل ازشروع عمليات ترور شخصيت اين نماينده، او وزير اطالعـات را بـراي         سه   حدوداً

  ... در شرق ايران به مجلس فراخواند...اپاسخگويي به ناتواني در برابر اشرار گروهك جند

  

  :  1385  اسفند ماه 6 / خبرگزاري انتخاب

  زاهدان -احضار وزير اطالعات در پي حوادث تروريستي جاده زابل 

اي وزير اطالعات روز چهارشنبه براي پاسخگويي به سوالي در مورد    سين محسني اژه  غالمح

بيني پيشگيري و واكنش      پيش علت تعلل و ناتواني مسؤوالن و عناصر اطالعاتي و امنيتي در          

سريع در قبال حادثه جاده زابل ـ زاهدان و شناسايي عوامل مذكور به كميسيون امنيت ملـي   

، اكبر اعلمي نماينده تبريـز      »انتخاب «به گزارش خبرنگار  . رود  يو سياست خارجي مجلس م    

اي وزير اطالعات علت تعلل و ناتواني مسئوالن و عناصر اطالعـاتي      اژه  در سوالي از محسني   
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ايـن  . بيني و واكنش سريع در قبال حادثه زابـل ـ زهـدان را پرسـيده اسـت      و امنيتي در پيش

  .يون امنيت ملي قرار دارددستور كار روز چهارشنبه كميس سوال در

  

  :1386 فروردين ماه 22خبرگزاري انتخاب 

 ايد؟  ناتوان مانده ...اچرا در برخورد با گروهك جند:اعلمي

هفتم سوال خود از وزير اطالعات را در مجلس           نماينده تبريز در مجلس    :بخبرگزاري انتخا 

اي از    و محـسني اژه   مطرح كرد كه توضيحات وزيـر اطالعـات نتوانـست وي را قـانع كنـد                 

 .اي غيرعلنــي مطــرح كنــد  نماينــدگان خواســت تــا برخــي توضــيحات خــود را در جلــسه

، اكبر اعلمي در سوال خود از وزير اطالعات،         »ايلنا«به گزارش خبرگزاري انتخاب به نقل از        

زاهـدان و در    - در محـور زابـل     1384 اسـفند سـال      27 در! جناب آقـاي وزيـر    : آورده است 

، بـا لبـاس     ...ا نفر از اشرار وابسته به گروهـك جنـد         12يله، گروهي مركب از     محدوده پل ش  

مبدل پليسي به مدت يك ساعت و نيم، جاده را بسته و طي يك عمليات توأم با شـقاوت و             

هـا و     گناه و غيرمسلح را در حالي كه چـشم           نفر از هموطنان بي    22ناجوانمردي، با فراغ بال     

ـ   . رسانند  تل مي گبار بسته و آنها را به ق      دستانشان بسته بود، را به ر       هفـت  عدر اين حادثه فجي

ها نيز به قتـل      نفر از گروگان    شوند كه يك    تن مجروح و هفت نفر ديگر به گروگان گرفته مي         

 .شوند  رسيده و بقيه آزاد مي

اين اقدامات اين گروه را به تكرار اقدامات تروريستي خـود تـشويق كـرده               : اعلمي ادامه داد  

آويزند و    بار يك اتومبيل مسافركش را توقيف و راننده آن را به دار مي              است تا جايي كه يك    

با قرار دادن جنازه وي در صندوق عقب اتومبيل و جاسازي بمب در داخل اين خوردو، آن                  

اين گروه همچنين بار ديگر با بـه سـرقت بـردن            . كنند  را مقابل استانداري زاهدان منفجر مي     

هاي   افركش، راننده را به دار آويخته و سوار بر اين خودرو در يكي از چهارراه              خودروي مس 

اين گروه شرور   : اعلمي افزود . رسانند  شهر زاهدان چهارتن از نيروهاي انتظامي را به قتل مي         

به اقدامات تروريستي خود همچنان ادامـه داده و در اواخـر سـال گذشـته اتوبـوس حامـل                    

  .كشند   نفر از آنها را مي13ه رگبار بسته و جمعي از پاسداران را ب
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پاسـخ دهيـد كـه بـا        : هفتم در ادامه خطاب به وزير اطالعات، گفت         نماينده تبريز در مجلس   

هـاي مـوازي اطالعـاتي و         خانه قدرتمندي همچون اطالعـات و دسـتگاه         وجود يك وزارت  

 بسياري را كـشف و خنثـي   هاي  امنيتي و برخورداري از نيروهاي توانمندي كه تاكنون توطئه  

اند و از اين حيث درخور تقدير و ستايش هستند، چـرا در برخـورد بـا ايـن گروهـك                      كرده

اعلمي در ادامه سـوال      ايد؟  تجربه و ناپخته تروريستي اينگونه عاجز و ناتوان مانده          منفور، كم 

حافـل نيروهـاي   هاي اطالعاتي كه اگر در م  چرا دستگاه : خود از وزير اطالعات، تصريح كرد     

هـاي ايـن گـروه        شوند، در كـشف توطئـه و خرابكـاري          سياسي پشه بجنبد، از آن باخبر مي      

انـد، اينگونـه     نشين حرام كـرده   كوچك تروريستي كه امنيت و آرامش را بر مردم استان شرق         

 گناه و مظلوم و محروم شرق بايد بدهند؟  اند؟ آيا تاوان اين ضعف را مردم بي  ناتوان بوده

 دقيقـه حاكميـت ملـي در اختيـار          90اي از كـشور       آقاي وزير پاسخ بفرمائيد چـرا در نقطـه        

تـرين واكنـشي     گيرد و آب از آب تكان نمي خورد و كسي كوچك       گروهي از اشرار قرار مي    

  دهد؟  در قبال اين فاجعه از خود نشان نمي

ي فرصـت و امكانـاتي كـه    اگر دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي و انتظامي ما بجـا      ! آقاي وزير 

براي كنترل و نظارت بر محافل سياسي و زير نظر گرفتن كساني كه وطنخواه بوده و نظام را              

روند ليكن ذائقه سياسي، فرهنگـي، اجتمـاعي و       قبول دارند و يا حداقل برانداز به شمار نمي        

و بر عملكـرد   انديشند    اقتصادي آنها متفاوت با من و شماست و متفاوت با هيات حاكمه مي            

دست اندركاران نظام انتقاد مشفقانه دارند و در عين حـال بـا تمـام قـوا از تماميـت ارضـي                     

كنند، را رها و در انجام بهينه ماموريت ذاتي خـود             كشور، منافع ملي و مصالح مردم دفاع مي       

به شرحي كه بيان كردم مورد استفاده قرار دهند و يا بجاي ضبط و كنتـرل و شـنود سـخنان               

 نفربراي تحت نظر گرفتن آنهـا در مراسـم و محافـل مختلـف و بـه            5نمايندگان و گماشتن    

جاي بگير و ببند كارگران، دانـشجويان و فرهنگيـان همـه عـزم خـود را جـزم و مـصروف                

شناسي در شرق و انجام مطلوب ماموريت هاي ذاتي خود نمائيد مطمـئن باشـيد كـه                   آسيب

پس از توضيحات اكبـر      .روههاي ضد مردمي نخواهيم بود    هاي چنين گ    تازي  ديگر شاهد يكه  

اي، وزيـر اطالعـات در جهـت پاسـخ برآمـد كـه                اعلمي در طرح سوال خود از محسني اژه       
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توضيحات وي نتوانست اعلمي را قانع كنند، لذا سوال بـراي بررسـي بيـشتر بـه كميـسيون                   

  .تخصصي ارجاع داده شد

  

 سال از شروع قتـل      3ريستي پس از گذشت     الزم به يادآوري است كه اين گروهك ترو       

  ...عامها تا زمان تهيه اين فيلم همچنان به جنايات خود ادامه مي دهد
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  خانه عنكبوت: سيزدهمپرونده  �
  بسترسازي و پرونده سازي هاي امنيتي: هدف

  القاي توهم توطئه: استراتژي

  اي خبري و خبرنگارانحمله به سايتها، وبالگه: موضوع

  

يكي از موارد قابل توجه اين واقعيت است كه هميشه ديده شـده ابتـدا حملـه هـاي قلمـي                     

روزنامه هايي چون كيهان آغاز مي شود و بعد از آن حمله هاي قضايي و اجرايي بـه سـوژه           

نمي توانيم ارتباط ميان اين دو را منكر شويم اما بـه سـرعت هـم    . مورد نظر شروع مي شود    

نمي توان چنين نتيجه خطي را گرفت كه پس حملـه هـاي قـضايي صـرفاً بـه خـاطر تـاثير                

واقعيت اين است كـه موضـوع پيچيـده تـر از ايـن      . مقاالت روزنامه هايي چون كيهان است 

بـه قلـم حـسين      » خانـه عنكبـوت   «و با سرمقاله اي به نـام         8/7/83 در تاريخ . حرف هاست 

سـتگيري و سـركوب فعـاالن خبـري و فرهنگـي در             شريعتمداري عمليات ترور، تخريب، د    

  .عرصه اينترنت كليد خورد

پس از اين يادداشت و چند مطلب ديگر كه پازل شوم جوسازي و اتهام را كامل كـرد مـوج           

شرح آنچه بـر متهمـان ايـن پرونـده رفـت را در گـزارش                . دستگيريها و فيلترينگ آغاز شد    

  :سازمان حقوق بشر مي خوانيم

شـكنجه  "تحت عنوان    سازمان ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه اي           21/9/85در تاريخ       

كه قوه قضائيه ايران بايـد مقامـاتي         اعالم كرد ،   " را گران را محاكمه كنيد نه وبالگ نويسان        

 مي باشند را به پاي  1383كه مسئول دستگيري خودسرانه و شكنجه وبالگ نويسان در سال           

 وبالگ نويسان را به دليل اظهار مسالمت آميز عقايدشان محاكمه    ميز محاكمه بياورد، نه آنكه    

  .كند

 دادگاه تهران محاكمه روزبه ميرابراهيمي ، شـهرام رفيـع           1059 شعبه   85 آذر ماه سال     12در  

 آنان مـتهم بـه       ،بر اساس كيفر خواست    .زاده، اميدمعماريان و جواد غالم تميمي را آغاز كرد        
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ل كشور با هدف بـرهم زدن امنيـت كـشور،  عـضويت در          مشاركت و تشكيل گروه در داخ     

جمعيت هايي در داخل و خارج كشور كه با هدف برهم زدن امنيت كشور فعاليت مي كنند،        

فعاليت تبليغي عليه نظام،  نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهـان عمـومي از طريـق نگـارش                   

ا و مـصاحبه بـا راديـو هـاي        مقاله در روزنامه ها و سايت هاي غير قانوني مثل امروز و گوي            

  . بيگانه مي باشد

سارا ليا ويتسون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفـت كـه  قـوه قـضاييه ايـران             

منتقدين حكومت را با استفاده از اتهامات غير شفاف و با قوانيني كه كال منجر به نفي آزادي        

هم به اعمال شكنجه هستند محاكمـه       ايران بايد مقاماتي كه مت    .بيان مي شوند محاكمه مي كند     

بازداشت وبالگ نويـسان توسـط      . كند، نه وبالگ نويسان را به خاطرعقايدشان محاكمه كند        

در طـي  .نيروهاي امنيتي از آغاز همراه با اعمال خشونت و بي عدالتي هاي جدي بوده سـت   

ـ    21 مدعي العموم تهران، سعيد مرتضوي بازداشـت         1383شهريور تا آبان     ويس و   وبـالگ ن

دست اندركاران سايت هاي خبري اينترنتي را در بازداشـتگاهي مخفـي همـراه بـا شـكنجه                  

بدنبال اعتراضات پياپي در داخل ايران و در سـطح بـين المللـي ، بازداشـت                 . هماهنگي كرد 

 چهـار نفـر از   شدگان آزاد شدند اما دستور آزادي آنها فقط پس از آنكـه مرتـضوي شخـصاً        

هم اكنون دادگاهي مي شوند ، مجبور به اعترافات دروغين كرد انجـام             وبالگ نويسان را كه     

 تن از بازداشت شدگان را از هر گونه تخلفي مبرا دانست   17در صورتي كه قوه قضاييه      . شد

بنابر اظهـارات وبـالگ نويـسان و وكـالي آنهـا             .اين چهار وبالگ نويس محاكمه مي شوند      

 ترين اتهامات  همدستي با هدف برهم زدن امنيت       شواهد دادستاني عليه آنها در زمينه جدي      

در اين اعتراف نامه ها كه بطور علني       .  بر اساس اين اعترافات اجباري مي باشد       كشور عمدتاً 

مدت كوتاهي بعد از آزادي متهمان منتشر شدند، وبالگ نويسان نوشتند كـه آنهـا جزيـي از              

سوي مرزها داشت  بوده انـد       شبكه اي مخوف كه سري در داخل كشور و سري هم در آن              

كه به آنان باهدف  تخريب چهره جمهوري اسالمي  دستور نوشتن مقـاالتي را مـي داد كـه                     

  . چهره اي ضد حقوق بشري  از حكومت ارائه كنند
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 وبالگ نويسان اعترافات خود را كذب و اخذ    1383بالفاصله پس از پايان بازداشت آنان در        

. الم كردند و بطور علني شرايط بازداشت خود را شرح دادنـد        آنان را در شرايط زير فشار اع      

ل كميسيون نظارت بر قـانون اساسـي        بو معماريان در مقا   ، ميرابراهيمي   1383 دي ماه    12در  

كه از سوي رئيس جمهور پيشين محمد خـاتمي تـشكيل شـده و مـسئول پيگيـري پرونـده                

رسـي خـود در بازداشـتگاهي    وبالگ نويسان بود حضور يافتند و جزئيـات بازداشـت و بازپ   

ميرابراهيمـي ، رفيـع زاده و معماريـان          . مخفي و شكنجه توسط بازجويان را تشريح كردنـد        

 محمود شاهرودي مالقات كردند ...ايت آ با رئيس قوه قضاييه 1383 دي ماه    21همچنين در   

 دو روز پس از ايـن مالقـات سـخنگوي   . و شرايط بازداشت خود را براي وي توضيح دادند     

قوه قضاييه جمال كريمي راد اعالم كرد كه رئيس قوه قضاييه دستور دادند پرونده مربوط به                

اين افراد از دادسرا گرفته شود و به اطالع ايشان برسد و همچنين دستور ويـژه رئـيس قـوه                    

نها كرده اند به هر ميزاني      آاين است كه اين مورد بررسي و پيگيري شود و اگر ادعاهايي كه              

  . داشته باشد برخورد قانوني با متخلفان شودداليلي 

 كريمي راد اعالم كرد كه در بررسي هاي انجام شده مشخص شد            1384 فروردين ماه    31در  

قلـم ايـن    سـتفاده هـايي از زبـان و   ء كه يك سري مسامحه كاري ها، سهل انگاري ها و سو     

  .در نوشتن ندامتنامه ها شده است) وبالگ نويسان( افراد 

ات ويژه رئيس قوه قضاييه در اين زمينه هيچ گاه منتشر نشد و هيچ مقام متخلفي                گزارش هي 

  .كه مسئول اين تخلفات بود هم مجازات نشد

  

  : اعالم كرد14/1/86ايلنا در خبري مورخ 

  شود   ارديبهشت برگزار مي11نگار   نويس روزنامه  دادگاه چهار وبالگ

  

راف گيـري و تهديـد و ارعـاب، بررسـي           سال زندان، شكنجه، اعت    4و سرانجام پس از     

  ...آنان بيگناه شناخته شده و از اتهامات مبري شدند . پرونده در دادگاه انجام شد
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اما در اين ميان دستهاي پشت پرده اين پرونده در افشاگريهاي يكي از وبالگ نويـسان،                

عيـات خـود   او طي دفا .معرفي شده و ارتباط غيرقابل انكار كيهان با آنان برمال مي شود           

در دادگاه، مطالبي را بيان كرد كه رد ارتباطي كيهان و اينكه به كجا وصل مي شـود را                   

  . فاش مي سازد

  

  

  ٢٥ پاره اي از دفاعيات روزبه مير ابراهيمي در دادگاه

  

  
به راستي چرا هرگز به اين موضوع پاسخ داده نـشده كـه بـه       «: ي گويد روزبه مير ابراهيمي م   

 مي دانيد مـدير مـسئول   اصطالح اعترافات ما در زندان، در روزنامه كيهان چه مي كرد؟حتماً     

خانـه عنكبـوت   "روزنامه كيهان در همان ايام بازداشت ما، مقالـه اي نوشـت تحـت عنـوان            

مقاله را در سلول انفـرادي بـه مـا دادنـد تـا بـه        خبر داريد كه بازجويان كپي آن     "كجاست؟

حتي از بنده به همراه يك      ! اصطالح اعترافات خود را بر مبناي آن داستانسرايي ها بنويسيم؟         

متهم ديگر اين پرونده، تأييديه اي نيز گرفته شد كه برادر حسين شـريعتمداري و مقالـه اش              

                                                 
25   http://shabnameha.net 
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اين نامه در هيچ كجاي پرونـده اي كـه   مطمئن هستم كه . را مورد تأييد و تحسين قرار دهيم      

اق دادسـتان و  رويد، آن نامه ها، نسخه اي بـه اتـ  جاي دوري ن . در دادگاه وجود دارد، نيست    

در ادامه نقش كيهان در اين پرونده را بازتر خواهم    . نسخه اي هم به روزنامه كيهان مي رفت       

  .كرد تا روشن شود دادستان از كجاها هدايت مي شد

 آن نامه هايي توسط شخص دادستان از من گرفته شد تنها چند سـاعت بعـد،                 چرا و چگونه  

هـيچ كـس كـه    ! قبل از اينكه به مقصد كه مجلس بود برسد، سر از روزنامه كيهـان درآورد؟            

نداند، صد در صد برادر حسن شايانفر خوب مي داند كه چه كسي آن نامه را بـه دسـت او                     

به او داد تا با من تماس بگيـرد و بـه اصـطالح از               رساند و چه كسي شماره تلفن همراه مرا         

  !نيمه هاي پنهان كيهان سخن بگويد؟

 داننـد امـا همـه       ي را بـه مـا نـسبت مـ         ي در دوران بازداشـت مـا هـر اتهـام          ييمقامات قضا 

 يعتمداري شـر ني برادر حـس  ري مس ني بود كه البته در ا     ي برخ ي شخص ياستناداتشان توهم ها  

 اوريـ  و   هـان ي مـسئول روزنامـه ك     ريخـدمت مـد   . داشـته انـد    را   ي آنها نقش اصل   تيدر هدا 

 شوم كه   ي م ادآوري هاني پنهان روزنامه ك   مهي بخش ن  ري مد انفري شان برادر حسن شا    يشگيهم

 منتشر خواهم كرد تـا    زي دوستانتان را ن   ي صدا ياگر الزم باشد و مجبور شوم مكالمات و حت        

 داد  ي رو سانينچه در پرونده وبالگ نو     آ ري نظ ييارتباطات شما با شكنجه گران در پروژه ها       

 . روشن شودشي از پشيب

 هم اگر چه قبال توضيح داده ام مجددا تكرار مي كنم كه وقتـي بـا         كيهان در مورد مصاحبه  ...

لباس زندان به دفتر مرتضوي به اسم مالقات احضار شـده بـودم، در اتـاق مرتـضوي آقـاي       

مثـل سـاير    (كيهـان   اطالعات و امنيـت را در       محمد ايماني كه معموال نوشته هاي مربوط به         

 كيهـان مرتضوي به من گفت كه با خبرنگـار         . دنبال مي كند، وارد آنجا شد     ) خبرنگاران آنجا 

مصاحبه انجـام شـد و   . من تصميم گرفتم كه مصاحبه كنم و از خودم دفاع كنم . مصاحبه كن 

ر زندان بـودم مـصاحبه      من چيزهايي را گفتم كه درست مي دانستم، اما سه روز بعد وقتي د             

كـاري از دسـتم     . چاپ شده را ديدم، نوشته هاي روزنامه چيزهايي بود كه من نگفتـه بـودم              

برنمي آمد، با كسي كه زنداني است مصاحبه كرده بودند و هر چـه خواسـته بودنـد نوشـته                    
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سه روز بعد از زنـدان بيـرون آمـدم، پـيش     . بودند، به اين خيال كه من تكذيب نخواهم كرد     

مرتـضوي گفـت كـه    .  نوشته شده را من نگفتـه بـودم    كيهانتضوي رفتم و گفتم آنچه در       مر

 تعيين كرده بود كه من چه       كيهانخودش آن نوشته ها را اضافه كرده بود و در حقيقت براي             

 را تكذيب خواهم كرد، مرتضي گفت اين كـار  كيهانمن به او گفتم كه من مصاحبه    . گفته ام 

فتم كه اين كار را خواهم كرد، اين تكذيبيه در روزنامه هاي كـشور و            را نكن، اما من به او گ      

  ...در بيرون از ايران چاپ شد

  

آنچه در جريان اين پرونده و علي رغم ميل گردانندگان آن فاش شـد چيـزي بـيش از                   

  . ارتباط آشكار كيهان و بعضي عناصر خودسر دستگاه امنيتي ايران بود
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  القاي توهم توطئهكيهان و  :چهاردهمپرونده   �
  تجمع صنفي معلمان مقابل مجلس: موضوع

  :  مورد بررسيشماره

  18753شماره -  سال شصت و چهارم- 2007 مارس 4 -1427 صفر 14 -1385 اسفند 13يكشنبه 

 توجه كنيد؛ سپس آنها ي ديگربه اخبار خبرگزاري ها در راستاي سوژه مطرح شده، ابتدا

  :را با خبر كيهان مقايسه كنيد

   : )12/12/85مهر خبرگزاري (

  جمعي از فرهنگيان و معلمان مقابل مجلس تجمع كردند

 ي بودجـه بـرا    صي عصر امروز در اعتـراض بـه عـدم تخـص           اني از معلمان و فرهنگ    يتعداد

 و اضافه شدن دستمزد معلمان در مقابل مقابل  ي خدمات كشور  تيري مد حهي شدن ال  يياجرا

 از سراسـر كـشور      يانيـ  كننـدگان كـه فرهنگ     عتجمـ .  تجمـع كردنـد    ي اسالم يمجلس شورا 

 حـه ي شـدن ال يـي  خواسـتار اجرا ييها و پالكاردها  با در دست داشتن پارچه نوشته   باشند، يم

ـ  ،يمي سـل  ديـ حم.  هستند 86 سال   ي از ابتدا  ي خدمات كشور  تيريمد  ي كـانون صـنف    سي رئ

 كـه از  يكـشور  خـدمات  حهيما به رد ال:  باره به خبرنگار مهر گفتني زنجان در ا  انيفرهنگ

 ونيـ زي تلو وي راد ي با اشاره به خبرها    ي .مي نگهبان رد شده است معترض هست      ي شورا يسو

 خبرها صحت نـدارد و لـذا از دولـت        نيا:  افزود اني حقوق معلمان و فرهنگ    شي بر افزا  يمبن

  . داشته باشدزي ني پرداخت عدالت محورم،ي خواهيعدالت محور م

  ) :12/12/85ايسناري اخبرگز(

   از فرهنگيان در مقابل مجلس تجمع كردندجمعي

جمعي از فرهنگيان با تجمع مقابل مجلس به اختصاص نيافتن بودجه براي اليحـه مـديريت          

به گزارش خبرنگار پارلمـاني خبرگـزاري دانـشجويان ايـران           . خدمات كشوري انتقاد كردند   

ديريت خـدمات   كنندگان كه به اختصاص نيافتن بودجـه بـراي اليحـه مـ              ، اين تجمع  )ايسنا(

هـاي دروغـين عامـل        وعده" اعتراض داشتند شعارهايي نظير      1386كشوري در بودجه سال     

  . دادند  سر مي"نفرت ماست
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  ) : 13/12/85اعتماد روزنامه 

  حضور دوباره معلمان در برابر مجلس

نظـام هماهنـگ   «، »معلم به پاخيز، براي رفع تبعـيض    «،  »يت و منزلت، حق مسلم ماست     حيث«

روز گذشـته جمـع كثيـري از    . »مشكل ما حل نشه، مدرسه تعطيل مي شه       «،  »يد گردد اجرا با 

فرهنگيان در اعتراض به تخصيص نيافتن بودجه به اليحه نظام هماهنگ پرداخت در مقابـل               

مجلس حاضر شدند و با سر دادن شعار خواستار توجه نمايندگان مجلس به مطالبات صنفي             

ت به تعيين تكليـف اليحـه نظـام هماهنـگ پرداخـت          دومين تجمع معلمان نسب   . خود شدند 

ظرف يك ماه گذشته در حالي صورت گرفت كه آخرين اخبار از نقل قول هاي نماينـدگان                 

مجلس در روز گذشته حاكي از تخصيص نيافتن اعتبار به اين اليحه و احتمال اجـرا نـشدن                  

  . است86آن در سال 

  ) : 13/12/85كيهان روزنامه (

  خارج از دستور

  جمع صنفي معلمان مقابل مجلست

جمعي از فرهنگيان ظهر ديروز مقابل مجلس شوراي اسـالمي تجمـع كـرده و خواسـتار        

  .اجراي اليحه مديريت خدمات كشوري شدند

تجمع كنندگان با در دست داشتن پالكارد و پارچه نوشته هـايي نـسبت بـه تبعـيض در                   

 86 اعتبار در اليحه بودجـه  حقوق و دستمزد كاركنان دولت معترض بوده و براختصاص     

البته معدودي از افـرادي كـه   . براي اجراي اليحه مديريت خدمات كشوري تاكيد مي كردند  

در تجمع صنفي فرهنگيان نفوذ كرده بودند سعي داشتند با سر دادن شـعارهاي انحرافـي بـه تجمـع                    

موبايل و دريافـت    اين افراد مشكوك كه مدام در حال صحبت با          . مذكور رنگ و بوي سياسي بدهند     

شعارهاي سياسي از آن سوي خط بودند همچنين تالش مي كردند تا معلمان را به تعطيلي كالسـها و      

  .مدارس تحريك نمايند

خوشبختانه معلمان اجتماع كننده با هوشياري الزم و بي اعتنا به تحركات اين افراد، آنان را در پروژه              

  .مشكوك خود ناكام گذاردند
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  يديدگاه تحليل����
به سياق كيهان، اين بار نيز با جمالت كليشه شده خود فـضايي بـراي القـاي تـوهم توطئـه                     

آنچه در روزنامه كيهان مشاهده مي شود عدم دسترسي به اصل خبر مـي              . تدراك ديده است  

مقايسه انجام شده، نشان دهنده اين واقعيت است كه اين روزنامه چگونه به دستكاري              . باشد

 يكـي از   "ماسـاژ پيـام  "تاكتيـك  . عات در البه الي خبر پرداختـه اسـت      خبر و افزودن اطال   

تاكتيك هاي جنگ رواني است كه به طور نامحسوس به دستكاري اطالعات مي پردازد هـر             

رد چند كه اين دستكاري بسيار جزئي باشد اما به طـوري اسـت كـه در ضـميرناخودآگاه فـ                   

  .اثرات خود را برجاي مي گذارد
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  كيهان و بحران سازي بحرين: مپانزدهپرونده  �
  يادداشت مدير مسئول كيهان درباره بحرين و بحران هاي اخير: موضوع

  بحران سازي و تفرقه افكني: هدف
  : شماره هاي مورد بررسي

شماره - سال شصت و چهارم - 2007جوالي  9 - 1428 جمادي الثاني 24 - 1386 تير 18دوشنبه  -كيهان

18845  

شـماره  - سال شـصت و چهـارم   - 2007جوالي  14 - 1428 جمادي الثاني 29 - 1386  تير23شنبه  -كيهان

18849  

طرح . كليد خورد» آواز كوچه باغي«پروژه بحران سازي بحرين با سرمقاله اي با عنوان     

ادعاي مالكيت بحرين عالوه بر ايجاد بازتاب هاي تنش زا در داخل و خارج و فشار بر                 

منجر به توهين هاي بي سابقه اي  به مقامـات ارشـد نظـام               وزارت امور خارجه ايران،     

 .جمهوري اسالمي ايران گشت

  :چكيده ساختاري مقاله

  »آواز كوچه باغي« مقدمه اي درباره تاريخچه موضوع ←

   بحث حاكميت ايران بر جزاير سه گانه و ادعاهاي امارات←

   مستند در تاييد حاكميت ايران بر جزاير سه گانه 9 ارائه ←

   طرح ادعاي مالكيت بحرين به جاي ارائه دهمين سند ←

 طرح اتهام همكاري دولت هاي عضو شوراي خليج فارس با رژيم صهيونيستي و ←

  دشمني آنها با ايران

  )يادداشت روز! (كوچه باغي  آواز): 18/4/86كيهان (

ال هاي  در آن س  ... اصطالح شناخته شده اي در فرهنگ قديم تهران است        » آواز كوچه باغي  «

نه چندان دور افرادي كه به هر علت، ناچار بودند در ساعات پايـاني شـب از كوچـه هـاي                     

تاريك و خلوت عبور كنند و احياناً از تاريكي و خلوتي مي ترسيدند براي غلبه بر ترس بـا                   

برخـي از اهـالي     . اين آوازها به آواز كوچه باغي معروف بود       . صداي بلند زير آواز مي زدند     
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انگيزه رهگذر آوازه خوان را مي شناختند، سر از پنجره بيرون مي آوردنـد و بـا                 .. .محل كه   

 !تـرس ، ن با او همراهي مي كردند، يعنـي ايـن كـه          ...  و   !دارمت !...دمت گرم جمالتي نظير   

  . . .)1( ...ما بيداريم! خوف نكن

دهد اشاره ابتدا بايد به اسنادي كه حاكميت قطعي ايران بر جزاير سه گانه را نشان مي 

  كرد؛
 مورد پرداخته و از آنها به عنوان اسناد مربوط به جزايـر سـه              10نويسنده در اين بخش به ذكر       {

 به عنـوان ادامـه مـستندات قبلـي     10اما نكته قابل توجه اين است كه مورد      . گانه ياد كرده است   

ط با اسناد جزايـر     آمده است در حالي نويسنده، ادعاي مالكيت بحرين را در البه الي موارد مرتب             

سه گانه مطرح كرده است كه خود موضوعي مستقل و كامالً بي ربط از جزاير سه گانه مي باشد       

به طوري كه براي ذكر آن نيازمند آوردن شواهد و اسناد مجزايي است اما چنـين اسـنادي آورده          

 روشـي   صرف نظر از اينكه طرح چنين ادعايي درست بوده است يا خير، توجه بـه              . نشده است 

زماني كـه ايـن سـرمقاله مـورد تحليـل           . است كه نويسنده در طرح اين ادعا استفاده كرده است         

قـرار  « كارشناسي قرار گرفت، اين موضوع نمايان شد كه در اين بخش از مقاله از همان تكنيـك     

استفاده شده است بـه طـوري       » دادن يك مطلب غير مستند در كنار چند موضوع معتبر و مستند           

مردمـي جلـوه    «سپس با تاكتيـك     . ر خواننده نتواند غير مستند بودن آن را تشخيص دهد         كه ديگ 

بـه ادامـه مقالـه توجـه      . و با بازي با كلمات سعي در القاي اين ادعا داشته اسـت            » دادن موصوع 

   )2(}:كنيد
در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خلـيج فـارس، همراهـي بحـرين بـا سـاير                    -10

 جداگانه اي دارد، زيرا بحرين بخشي از خاك ايران بوده اسـت كـه        كشورهاي عضو حساب  

در جريان يك زد و بند غيرقانوني ميان شاه معدوم و دولت هاي آمريكا و انگليس از ايـران                   

بازگشت ايـن اسـتان جـدا         )3( اصلي ترين خواسته مردم بحرين    جدا شده است و امروزه      

يعني ايران اسالمي است و بـديهي اسـت كـه            آن،   سرزمين اصلي و مادري   شده از ايران به     

.. .و مردم استان جدا شده آن نبايد و نمـي توانـد ناديـده گرفتـه شـود       حق مسلم ايران اين  

با دخالت مستقيم قدرت هاي استكباري شكل گرفته اند و مردم    تمامي دولت هاي ياد شده    
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 آن نداشـته و   در تعيين دولـت، سياسـتگذاري هـا و تـصميم سـازي هـاي            كمترين دخالتي 

 بـه خـود    در ميـان مـردم  عـضو ايـن شـورا     يتمامي دولت ها از سوي ديگر     )4(. ندارند

كم بي تفاوتي در مقابل جنايات ايـن رژيـم عليـه          و دست  - همكاري با رژيم صهيونيستي   

  )5(.. .متهم هستند -مردم مظلوم فلسطين

  
  }:فارس مي گويدكيهان در خطاب به حاكمان دولت هاي عضو شوراي همكاري خليج {

 و )6( ...از اهداف استراتژيك خود برگزيده اند را به عنوان يكي  دشمني با ايران اسالمي

  )7( .ادامه حاكميت خودشانچه گزينش خطرناكي، نه براي ايران، كه براي 
  حسين شريعتمداري
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ن
س مت

آدر
 

 تاكتيك ها ديدگاه تحليلي نكات قابل تامل

۱ 
تيتر و مقدمه مبهم 

 متن
  

۲ 

طرح ادعاي غير 

مستند درباره مالكيت 

بحرين البه الي 

اسناد مربوط به جزاير 

 سه گانه

 مورد ذكر شده، به عنوان ۱۰نويسنده مقاله، از 

اسناد جزاير سه گانه ياد كرده است در حالي كه 

خودش موضوعي مستقل است كه  ۱۰مورد 

براي ذكر آن نيازمند آوردن شواهد و اسناد 

 چنين اسنادي آورده نشده مجزايي است اما

آيا نويسنده طبق معمول خوانندگان را كند . است

 !ذهن و غافل فرض كرده است؟

قرار دادن يك مطلب  «- ١

غير مستند در كنار چند 

  »موضوع معتبر و مستند

 سواستفاده از ناآگاهي - ٢

  خواننده 

 تغيير يكباره موضوع - ٣

 بحث

۳ 

جلوه دادن غير مستند 

ان اين ادعا به عنو

اصلي ترين خواسته 

 مردم بحرين

نويسنده چگونه به اصلي ترين خواسته مردم 

 بحرين پي برده است؟

 مردمي جلوه دادن - ١

  موصوع 

از قول مردم بحرين سخن (

گفتن و موضع گيري خود را 

  )به مردم بحرين نسبت دادن

 

۴ 
تحريك مقامات و 

 مردم بحرين

دا  نام بردن از يك كشور به عنوان استان ج- ۱

  شده

 عدم وجود دموكراسي و بي تاثير بودن نقش - ۲

 مردم در اين كشورها

   جابه جايي كلمات- ۱

 استفاده از بار معنايي - ۲

 كلمات

۵ 

طرح اتهام همكاري 

دولت هاي ياد شده 

با رژيم صهيونيستي، 

  از زبان مردم آنها

 

 نويسنده بر اساس چه مستنداتي، چنين - ۱

  آنها مطرح مي كند؟اتهاماتي را از زبان مردمان 

 مطرح كردن يكباره اين اتهام در ميان متن، - ۲

  چه ارتباطي با محور اصلي بحث دارد؟

 اصالً دليل طرح چنين اتهامات غير مستند و - ۳

  تنش زايي چه مي باشد؟

 آيا به قصدي، جز جنگ رواني مطرح مي - ۴

  شود؟

 

 ربط دادن موضوعات بي - ۱

  ربط

 غير رسمي كردن منبع - ۲

طرح اين اتهامات از (خبر 

  )زبان مردم بحرين

 تغيير يكباره موضوع - ٣

 بحث

ساختن دشمن  - ۱آيا جز اين است كه طرح چنين اتهاماتي موجب دشمني با طرح اتهام  ۶
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عليه مقامات ايران 

 عضو شورا

  تفرقه و برهم زدن انسجام اسالمي مي شود؟

مگر رهبر انقالب امسال را به عنوان سال 

  نكرده اند؟وحدت و انسجام اسالمي معرفي 

پس چنين اقداماتي، چه هدفي را جز، ضربه زدن 

 به نظام جمهوري اسالمي دنبال مي كند؟

  فرضي

 ايجاد تفرقه - ۲

۷ 
تهديد به در خطر بود 

 ادامه حاكميتشان

  روزنامه كيهان خود را در جايگاهي مي داند؟

اين، تعيين تكليفي براي مقامات ايران است يا 

 ات بحرين؟تهديدي عليه مقام

 ايجاد رعب و حشت و - ۱

 تهديد امنيت

۸ 
بحران سازي در 

 عرصه بين الملل

ايجاد چنين بحراني در اين موقعيت حساس، با 

توجه به اينكه ايران نيازمند حفظ چهره بين 

المللي خود است، چه اهداف پشت پرده اي را 

 دنبال مي كند؟

 

۹ 
تحت فشار قرار دادن 

 مقامات داخلي كشور

در شرايط بحراني منطقه، متكي به جاي چرا 

پرداختن به مسائل مهمتر، مجبور به عذرخواهي 

 و باج دهي مي شود؟

 

۱۰ 
مطلق نگري در تعيين 

 مواضع

اتخاذ چنين مواضعي و جوسازي با اين 

شدت باال براي حفظ منافع چه كساني 

 است؟

مانند اصلي ترين خواسته (

مردم بحرين، تمامي دولت 

 )  ايران اسالميها، دشمني با
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 خبري در پاسخ به واكنش محافل خبري و سياسي گزارش :)23/4/86 هانيك( 

  موضع كيهان نظر بسياري ازمردم ايران و بحرين است: شريعتمداري: همنطق

  
بازتاب وسيعي در افكار  )1( بحريندرباره جزاير سه گانه ايراني و    مستند كيهانسرمقاله

طقه داشت و برخي رسانه هاي بيگانه از جمله روزنامه الشرق عمومي و دولت هاي من

 اينگونه وانمود كنند كه سرمقاله كيهان فقط با خبرسازي جعلياالوسط هم تالش كردند تا 

     . استهنظر شخصي شريعتمداري بود

: روزنامه الشرق االوسط گفت پاسخ به اين فضاسازي مديرمسئول روزنامه كيهان در اما

ن روزنامه پنج شنبه بعدازظهر طي تماسي با من درمورد اين موضوع سؤال كرد خبرنگار اي

يادداشت مطرح شده اما   درايناگرچه از جانب منكه من به وي توضيح دادم كه اين نظر 

  )2( . كشور و نيز كشور بحرين استداخلنظر بسياري از مردم در 

آيا اين مسئله نظر مسئولين يد كه خبرنگار اين روزنامه از من پرس:  ادامه دادشريعتمداري

ايران و يا نظر مقام معظم رهبري است كه من در پاسخ به وي گفتم جايگاه رهبري 

در  )3( .بسيار رفيع تر از اين است كه درمورد مقاله يا نوشته روزنامه اي نظر بدهند

 دارد، نزديكي آشكاري محافل صهيونيستي االوسط كه به شرق روزنامه الفضاسازيراستاي 

مقاله برخي مقامات كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز كوشيدند تا با جنجال آفريني درباره 

   .به آن فرار كنند )4(  پاسخ منطقيازمستند كيهان 

نخواست نامش فاش  وزارت خارجه بحرين كه يك مقام گزارش خبرگزاري رويترز، به

    .دداشت فوق الذكر شدخواستار توضيح جمهوري اسالمي ايران درباره يا )5( شود

 به شيوه هاي گوناگون ازجمله ارسال بسياري از مردم كشورمان و بحرين حال درهمين

) 6(از سرمقاله روز دوشنبه كيهان تقدير كرده و تصريح نموده اندپيام هاي كوتاه و ايميل 
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 جمهوري اسالمي ايران بايد درقبال ادعاهاي واهي برخي كشورهاي حاشيه خليج فارسكه 

  )7( . دفاع كند مسلم خودحق داشته و از سياست تهاجمي

  

  

آدرس 

 متن
 تاكتيك ها ديدگاه تحليلي نكات قابل تامل

طرح ادعاي كذب  1

و غير معتبر درباره 

 سنديت سرمقاله

 

با توجه به اينكه اصل سرمقاله موجود است 

و همانطور كه قبالً مشاهده كرديم، همه 

ير سه گانه اسناد ارائه شده مربوط به جزا

نويسنده با سواستفاده از آنها، كل . مي باشد

سرمقاله و ادعاي بحرين را به آن تعميم 

.مي دهد  

 سواستفاده از ناآگاهي خواننده

طرح ادعاي  2

» منطبق بودن«

سرمقاله خود با نظر 

مردم ايران و 

 بحرين

 

چگونه مدير مسئول اين روزنامه چگونه به 

هم نه فقط از اين راحتي از زبان مردم آن 

زبان مردم كشور خود بلكه از زبان مردم 

بحرين نيز سخن مي گويند؟ اگر نظر مردم 

چنين است چرا تا به حال هيچ سخني در 

اين باره مطرح نشده است؟ نكند 

منظورشان اين است كه مردم تنها از طريق 

از چه زماني ! او پيام هاي خود را مي رسانند

 ايران ايشان به عنوان سخنگوي ملت

مطرح بوده اند كه هيچ كس از آن اطالعي 

!نداشته است؟  

 مستندات چنين ادعايي كجاست؟

مردمي جلوه دادن اقدامات و «

با اين (هم رنگ شدن با جماعت 

استدالل كه همه آن را مي 

)خواهند  

پنهان كاري نظر  3

صريح رهبري و 

تناقض آن با 

 سرمقاله كيهان

 

كيد بر حفظ از آنجايي كه رهبري هميشه تا

، چرا مدير داردانسجام و وحدت اسالمي 

مسئول كيهان اين موضع را صريحاً اعالم 

نمي كند و در پاسخ به اين سوال شفاف 

 سازي انجام نمي دهد؟

پاسخگويي چند پهلو و مبهم 

 جهت القاي برداشت هاي متعدد
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تكرار مجدد ادعاي  4

كذب درباره 

سنديت مقاله و 

تاكيد بر انتظار 

  منطقيپاسخ

 

چطور انتظار يك پاسخ منطقي را داد اما در 

حالي كه خود در طرح ادعايش هيچ 

استدالل منطقي و مستنداتي ارائه نكرده 

 است؟

  تكرار دروغ- 1

اگر يك دروغ را مكرر عنوان (

)كنند كني آنرا باور مي  

  سواستفاده از ناآگاهي خواننده- 2

  جوسازي- 3

كوچك شمردن  5

واكنش هاي بوجود 

آمده و جلوگيري از 

 انعكاس آنها

 

از آنجايي كه كيهان از ابتدا مي دانسته كه 

چه بلوايي به پا خواهد شد، قابل پيش بيني 

. بود كه اين چنين به سانسور خبري بپردازد

آيا جز اين است كه سعي دارد از انعكاس 

 پيامدهاي بوجود آمده بكاهد؟

آيا واقعاً تنها يكي از مقامات بحريني 

ستار پاسخگويي بوده است؟خوا  

. اين موضوعي نيست كه قابل كتمان باشد

همانطور كه در اخبار شاهد واكنش مقامات 

)26(. بسياري مي باشيم  

فقدان :  كوچك شمردن خبر- 1

محتوا به طوري كه فهم علل 

 پيامدها دشوار شود

  سانسور خبري- 2

: مانند( اطالعاتي كردن خبر - 3

)نخواست نامش فاش شود  

 

دروغ پردازي و  5

تناقض گويي با 

توجه به شواهد و 

 بازتاب هاي موجود

 

 و اينكه )27(با توجه به خبرهاي موجود 

همه مي دانند كه سرمقاله ايشان با واكنش 

هاي جدي روبه رو شده و مقامات و مردم 

داخل ايران گرفته تا مردم سني و شيعه 

بحرين همه به مقابله با آن برخاستند، 

ادعايي مطرح شده است؟چگونه چنين   

ارتباطات غير « استفاده از - 1

»واقعي  

 گواهي و شهادت افراد فاقد - 2

اظهارات آنها هيچ (صالحيت 

سندي براي اثبات ادعاها نمي 

)باشد  

 غير رسمي كردن منبع خبر و - 3

ارجاع آن به خواننده بيروني جهت 

 سلب مسئوليت حقوقي

  كلي گويي هاي مثبت- 4

ان ديگري  توپ را در ميد- 5

 انداختن

تحريك و  6

فراخواني به 

چرا پيشنهاد برخوردهاي تهاجمي داده شده 

است؟  به جز تعيين تكليف و دستور به 

سواستفاده از عاطفه گيرندگان - 1

 پيام

                                                 
 دبراي مشاهده آن، به اخبار موجود در بخش واكنش ها رجوع كني 26

  .ارائه شده است» واكنش ها« خبرها در ادامه متن در بخش  27
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جنگ و «

ميان دو » درگيري

 كشور همسايه

گرفتار كردن ايران 

در جبهه جنگ و 

 خونريزي

ضربه به چهره 

ايران در عرصه 

 بين المللي

ندگان مقامات دولتي بلند پايه كه نويس

كيهان با پشتوانه اي محكم در تمامي 

شماره هاي خود به آن مشغولند، اين سوال 

حساس ذهن را آزار مي دهد كه چرا اربابان 

و پشت پرده هاي كيهان اينچنين مشتاق 

ايجاد جنگي خونين در عرصه بين الملل 

هستند چرا كسي به خود اجازه مي دهد تا 

رفتار با ارائه نظر شخصي خود ايران را گ

جنگ كرده و ملت را به خاك و خون 

 بكشد؟

به ( ايجاد رعب و وحشت - 2

منظور بهره برداري براي كسب 

)حمايت  

 تقويت داليل و انگيزه ها - 3

 براي اقدام به تهاجم

  درخواست هاي ويژه از عموم- 4

 استفاده از بارمعنايي كلمات - 5

ابليت تنش زايي واژه هايي كه ق(

)دارند  

  ايجاد تفرقه- 6
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  چه واكنش هايي؟

منبع 

  خبر
  متن خبر  تاريخ

  ٢٢/٤/٨٦  ايسنا

ي  ي الرايه خبر داد كه منوچهر متكي به منظور توضيح درباره روزنامه •

  .شود موضع ايران در قبال بحرين عازم منامه مي

با اعالم خبر سفر متكي، ابوالقاسم وفايي، سخنگوي سفارت ايران در منامه  •

   .باشد اين مقاله شريعتمداري نظر شخصي وي مي: گفت

  ٢٣/٤/٨٦  فارس

 من   كيهان درباره بحرين نظر شخصي مقاله :شريعتمداري •

 بوده است

شريعتمداري افزوده كه منظور اصلي سخنان وي در سرمقاله كيهان درباره  •

    .جزاير سه گانه ايراني بوده است

  ٢٥/٤/٨٦  کيهان

 :بحث داغ نشست خبري سخنگوي وزارت خارجه حسيني •

 مقاله كيهان دقيق و مستند بود اما موضع رسمي ايران نيست

جمهوري اسالمي ايران همواره حاكميت بحرين : حسيني خاطرنشان كرد

را محترم مي شمارد و هميشه حفظ حسن همجواري را مورد تأييد و تأكيد 

   .قرار داده است

  ٢٣/٤/٨٦  آفتاب

 ها يني از بحري متکايآ ! سرمقاله و هزار قال و مقالکي •

  کرد؟يعذرخواه

 ي از سوهاني کرمسئولي اعالم کردند که چون مدني مقامات بحر

 ي دارد تا زمانيندگي نماهاني در موسسه کي اسالمي مقام جمهورنيتر يعال

 باب اتخاذ نکند آن را موضع ني روشن در اي موضعي اسالميکه جمهور

 ني ايها  از روزنامهي راستا برخنيدر هم . خواهند کردي تلقرانيدولت ا

 و ارائه ي اسالمي جمهورري سفي و فراخوانراني با اوردکشور خواستار برخ

  . باره شده بودندني در احيتوض

 گفت و گو ها ممکن است ني در ايمعتقدند که متک لگراني از تحليا عده •

  . کرده باشدي عذرخواهيري موضعگنيکه از ا

 نيا «: گفت ني بحري  امور خارجهري وزفهي خالد بن احمد آل خلخيش •

 يبرخ . دو كشور استاني م  مغرضانهيها  تنشجادياظهارات به منظور ا

  » . دارند ني و بحرراني روابط اي در نابودي سعيررسمي غيها گروه
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  ٢٤/٤/٨٦  آفتاب

 ني بحرهري در شبه جزراني اي اسالميچند ده نفر مقابل سفارت جمهور •

 از قول آنان نوشتند كه در صورت عدم ني بحري و رسانه هاهاجتماع كرد

 اخراج شده و روابط ني كشورمان از بحرري سفدي باراني اي رسميعذرخواه

  !دي درآقي به حالت تعلكيپلماتيد

 راني اي اسالمي جمهورياز موضع رسمي در كنفرانس مطبوعاتي متك •

   خبر داد»نياستقالل بحر« بر احترام به يمبن

 متفاوت با مواضع يدگاهي موارد داز ي در برخهانيك :ي گفتعتمداريشر •

    دولت دارديرسم

  ٢٥/٤/٨٦  كيهان

فتواي قتل حسين شريعتمداري توسط علماي سلفي صادر  •

 شد

جمعي از علماي ديني شيخ نشين هاي خليج فارس حسين شريعتمداري را واجب القتل 

ه عقيده او را قبول داشته باشند نيز فتوا دادند كه اگر طي اعالم كردند و درباره كساني ك

  . روز توبه نكنند، مجازات آنها قتل خواهد بود٣

    بازتاب

انتقاد از مواضع مطروحه در مقاله، منحصر به مقامات دولتي بحرين،  •

مقامات شوراي همکاري خليج فارس و اهل سنت مقيم اين کشور نبوده و 

، »منصور جمري« .اند ه اين مقاله اعتراض کردهحتي شيعيان بحرين نيز ب

، رهبر پيشين شيعيان بحرين و مديرمسئول »شيخ جمري«فرزند مرحوم 

اي طرح ادعاهاي تاريخي را به زيان حاکميت  ، در مقاله»الوسط«روزنامه 

  .ملي ايران دانسته است
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   تحليليجمع بندي ����
  

  :ه مي شوددر راستاي مطالب باال، ذكر نكات زير الزم ديد

 

طلبانـه    هاي جـاه    خواهي   در مقابل زياده   ،تطبيعي است بيان مواضع از موضع قدر       •

خواه، حق طبيعي و بلكه وظيفه تمامي آحاد ملت، فـارغ             كشورهاي مدعي و زياده   

پاسـخگويي بـه   . هاي حزبـي و گروهـي اسـت        هاي سياسي و وابستگي     از گرايش 

هاي آنان در خصوص جزاير  نيهادعاهاي واهي شوراي همكاري خليج فارس و بيا      

 سـاله انقـالب   28ايراني، همواره مورد اهتمام دستگاه دپيلماسي كـشور در دوران       

 .پاسخ به اين ادعاها نيازمند درايت و هوشمندي استهمه ما مي دانيم كه . بوده

  

انتقاد از مواضع مطروحه در مقاله، منحصر بـه مقامـات دولتـي بحـرين، مقامـات                  •

ليج فارس و اهل سنت مقيم اين كشور نبوده و حتـي شـيعيان   شوراي همكاري خ 

شـيخ  «، فرزنـد مرحـوم   »منصور جمري« .اند بحرين نيز به اين مقاله اعتراض كرده    

اي   ، در مقالـه   »الوسط«، رهبر پيشين شيعيان بحرين و مديرمسئول روزنامه         »جمري

 . طرح ادعاهاي تاريخي را به زيان حاكميت ملي ايران دانسته است

  

سفارت كشورمان در پايتخت بحرين نيز پيش از ورود متكي به منامـه، بـا انتـشار         •

هـاي شخـصي    انتشار ايـن مقالـه صـرفا بيـانگر ديـدگاه         «: اي تأكيد كرده بود     بيانيه

  .»رود مديرمسئول روزنامه است و موضع رسمي به شمار نمي

  

آن اسـت،  تـري كـه منطقـه درگيـر      سفر متكي به منامه كه بايد به موضوعات مهم       •

يافت به دليل ايجاد تنش در روابط دو كشور به خاطر انتـشار مقالـه       اختصاص مي 
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ها از ما و اعالم موضع رسمي كشور در مقابل رويداد    مذكور، به طلبكاري بحريني   

  .اخير گذشت

  

سياست رسمي خارجي كشور، همكاري با كشورهاي همسايه و توسعه روابط بـا             •

ت كه ما در مقابل ادعاها، ساكت نشسته و نسبت بـه          اين بدان معنا نيس   . آنان است 

ضـمن   .تفاوتيم و يا از اقدامات آنان در خـصوص ادعاهـاي واهـي غـافليم      آن بي 

اينكه انتشار اين گونه مقاالت بهانه مناسبي به دست كشورهايي مـي دهـد كـه در       

 .پي تشديد خصومت و تحريك  ديگران عليه ايران هستند

  

هـاي    اله روابط دو كشور متشنج شده و مقامـات و رسـانه           سرمقاين  در پي انتشار     •

بحرين، ضمن انتقاد شديد از مواضع مندرج در مقاله، به دليل انتساب روزنامه بـه              

رهبر انقالب، از نگارنده مقاله به عنوان مشاور ايشان نام برده و مواضـع آن را بـه               

  .اند رهبري كشور نسبت داده

 

وعــات، نويــسندگان در نــشر افكــار و آرا و از سـوي ديگــر بــه دليــل آزادي مطب  •

هاي خود آزادند ولي به طور طبيعي روزنامه منتـسب بـه رهبـري بايـد در           انديشه

تواند موضع رسـمي آن تلقـي شـود،           هايي كه مي    انتشار مقاالت به ويژه در ستون     

اي حركت كند كه باعث ايجاد تـنش و بحـران در روابـط خـارجي                  نبايد به گونه  

 28.شود

  

  :سواالت تحليليا  و ام
  

                                                 
28
  )25/4/86بازتاب (  
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ايجاد چنين بحراني در اين موقعيت حساس، با توجه به اينكه ايران نيازمند حفـظ      .1

  چهره بين المللي خود است، چه اهداف پشت پرده اي را دنبال مي كند؟

چرا در شرايط بحراني منطقه، متكي به جاي پرداختن به مسائل مهمتر، مجبور بـه               .2

 عذرخواهي و باج دهي مي شود؟

   كيهان پيشنهاد سياست تهاجمي داده است؟  چرا .3

  جايگاهي مي داند؟ چهروزنامه كيهان خود را در .4

  تعيين تكليفي براي مقامات ايران؟است يا اين، تهديدي عليه مقامات بحرين  .5

آيا جز اين است كه طرح چنـين اتهامـاتي موجـب تفرقـه و بـرهم زدن انـسجام                     .6

 اسالمي مي شود؟

داند كـه كـوچكترين اقـدامات او هميـشه بـا موضـع              كيهان كه اين را خوب مي        .7

رهبري يكسان تلقي مي شود، پس چرا ايـن را دسـتمايه اي بـراي قـدرتنمايي و                  

 استفاده قرار مي دهد؟ء سو

به جز تعيين تكليف و دستور به مقامات دولتي بلند پايه كه نويسندگان كيهـان بـا         .8

ولند، اين سوال حـساس     پشتوانه اي محكم در تمامي شماره هاي خود به آن مشغ          

ذهن را آزار مي دهد كه چرا اربابان و پشت پـرده هـاي كيهـان اينچنـين مـشتاق                   

  ايجاد جنگي خونين در عرصه بين الملل هستند؟

با اين شدت باال براي حفظ منافع چـه كـساني   ضربه زدن اتخاذ چنين مواضعي و   .9

 !؟دنبال مي شود
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  سكوت مي كند) ص( به پيامبر اكرم كيهان در خصوص اهانت: شانزدهمپرونده  �

  

  سواالت آزمون موهن آموزش و پرورش و موضع گيري كيهان: موضوع
  :شماره هاي مورد بررسي

  18755شماره - سال شصت و چهارم-  2007مارس  6 -1427 صفر 16 -1385 اسفند 15سه شنبه 

  18747شماره - سال شصت و چهارم- 2007 فوريه 25 -1427 محرم 7 -1385 اسفند 6يكشنبه 

  18749شماره - سال شصت و چهارم- 2007 فوريه 27 -1427 محرم 9 - 1385 اسفند 8سه شنبه 

  18752شماره - سال شصت و چهارم-  2007 مارس 3 -1427 صفر 13 -1385 اسفند 12شنبه 

  

ـ از مراجـع تقل   كـه    ابتدا به اظهارات كيهان  در خـصوص سـوال يكـي از خواننـدگان                در  دي

را كرده  ) ص(به رسول اكرم    خارجي   جهنم فرستادن اهانت كنندگان      به ياخواست اجازه بر  

  توجه كنيدبود

 

  ) 15/11/84روزنامه كيهان (

  كيهان و خوانندگان: ستون
مراجع محترم تقليد اجازه بدهند كه مسلمانان غيور و از خود گذشته حكم خدا را درباره «

  ».ن را به جهنم بفرستنداجراء كرده و آنا) ص(اهانت كنندگان به رسول خدا 

 .البته جايزه هم دارد. اجراي اين حكم نيازي به اجازه ندارد: كيهان

  
و حاال به عكس العمل كيهان  در خصوص اهانت به پيامبر مكرم اسـالم در پـي طـرح  سـواالت مـوهن          

  . آموزش و پرورش  توجه كنيد

ادداشت به چشم مي خورد تالش بـي شـائبه   آنچه كه در نگاه اول  به وضوح در اين  ي      : الزم به ذكر است   

نويسنده  براي  موجه جلوه دادن  متوليان تدارك  اين سواالت موهن  بوده است كه  در جاي جاي مقاله                        

  .قابل مشاهده است
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 )نكته( !خط يا خطا ؟) : 6/12/85كيهان  (
ز وزير محتـرم آمـوزش و پـرورش بالفاصـله بعـد از اعتـراض معلمـان و شـماري ديگـر ا             

دلسوزان، به خاطر اين اهانت كه در حوزه تحت مسئوليت وي نـسبت بـه سـاحت مقـدس                 

صورت پذيرفته است عذرخواهي كرد و گفتـه مـي شـود مـدير و دسـت                 ) ص(رسول اكرم 

اندركاران ديگري كه در اين ماجرا دخالت داشته و يا در پيشگيري از آن كوتاهي كـرده انـد              

 .نيز از كار بركنار شده اند

هي وزير كه با توجه به شخصيت شناخته شده وي بـه يقـين خالـصانه و خاضـعانه            عذرخوا

است و بركناري شماري از دست اندركاران طرح و ارائه سؤاالت، اگرچه اقدامي ضروري و              

است و حال آن كه توجه بـه        » عالج واقعه، بعد از وقوع    «مورد انتظار بوده است ولي از نوع        

 .از تكرار موارد مشابه، ضروري استنكات ديگري نيز براي پيشگيري 

گفته مي شود در طراحي سؤاالت اين آزمون، انگيزه سوء و ناسالمي در كار نبـوده                 -1

، سـؤال  تجربـه كـافي   و علت فقدان دانش و به اآگاهين بلكه فرد يا افرادي از روي       است

بي آزمـون   هاي مورد اشاره را طراحي كرده و به خيال خود، درپي آزمودن ميزان دانش مذه              

  ...! شوندگان بوده اند

 طراحي برخي از سؤال ها و گزينه هايي كه به عنوان پاسخ آنها در نظر گرفته شـده بـه                     -2 

 طراحان حكايـت مـي كنـد       حماقتو چيزي شبيه به      مفرط كج فهمي گونه اي است كه از      

ن محتـرم   عمدي بودن اين اقدام ناپسند نيز نبايد ناديده گرفتـه شـود و مـسئوال       احتمال ولي

 شيطنت برخـي از     - هرچند ضعيف  -احتمالآموزش و پرورش بايد در بررسي اين ماجرا،         

اگرچه كساني كه به عنوان طراح سؤاالت معرفي مي     . شياطين نفوذي را هم منتفي نداننـد      

شوند داراي سوابق شناخته شده و به دور از هرگونه سوءظني هستند ولي القـاء سـؤال                 

 .وي افراد آلوده و نفوذي نيز قابل بررسي خواهد بودوهن آميز به آنان از س
 اعتراض به طرح سؤاالت موهن ياد شده، به وضوح از عشق و شيفتگي مردم به ساحت                 -3

حكايت دارد و پيگيـري مـاجرا بـا دو هـدف، مجـازات مجرمـان        ) ص(مقدس رسول اكرم    
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د مـشابه نيـز     و پيـشگيري از تكـرار مـوار        - در صورت عمدي بـودن اقـدام آنـان         -احتمالي

» خطـا «و » خـط «ضرورتي اجتناب ناپذير است، اما اين نكته نيز درخور توجه است كه ميان   

 .فاصله فراواني وجود دارد

عذرخواهي وزير آموزش و پـرورش كـه بالفاصـله بعـد از اطـالع وي از مـاجرا صـورت                      

ز پذيرفت از يكسو و شخصيت شناخته شـده و آزمـون داده ايـشان در صـداقت و تقـوي ا                    

سوي ديگر، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه حداكثر آنچه در اين ماجرا متوجـه ايـشان                 

صرف نظر از اين كه بي لياقتي آنان      در سپردن مسئوليت به افراد نااليق است      » خطا«است،  

به علت كج فهمي و كوتاه فكري و يا بدانديشي و بـدخواهي باشـد، بنـابراين هجـوم                   

 اگرچه بعيد نيست از شدت دلـسوزي بـراي          اره گيري و استعفا،   پرحجم به ايشان براي كن    

واكنـشي پـسنديده و متناسـب بـا         باشـد ولـي     ) ص(اسالم و ساحت مقدس رسول خدا       

چه كسي، حتي در دورترين افق هاي ذهن خـويش نيـز مـي     .ي احتمالي وي نيست   »خطا«

 ياد شده، بي تواند تصور كند كه شخصي مانند آقاي فرشيدي نسبت به طرح سؤاالت موهن          

 .تفاوت باشد و يا درپي توجيه ماجرا و عبور بي دغدغه از كنار آن برآيد
  حسين شريعتمداري

  

  ):در خبر فوق(تكنيك ها جنگ رواني ����
  

  . استفاده از فن كلي گويي و  انتشار اخبار بدون منبع رسمي-1

  )ف ذهن خواننده براي رفع اتهام از مسئوالن اين  بي حرمتي و انحرا: ( مصداق آن در متن

د باالي كلمات حاوي بار معنايي خاص  به منظور القاي مفهـوم مـورد               ا بكار گيري  تعد    -2

در اينجا بي گناهي طراحان  با تاكيـد بـر عـدم آگـاهي ، حماقـت و مـواردي از ايـن          ( نظر  

  ...)دست

ص   بكار بردن عبارات و  مفاهيمي  كه  عدم قطعيت  و القاي ترديد و شـبهه  در خـصو               -3

  ....)احتماال و( اتهامات وارده  را تشديد مي كند  
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  ساختن دشمنان فرضي و رفع اتهام از مظنونين اصلي ، تالش براي انحراف از موضـوع                -4

  با طرح  يك موضوع جديد در قالب احتمالي  تقويت شونده   

 موضوع نفوذي ها و دست نشانده هاي دشمنان، طـرح موضـوع گـول           ( :مصداق آن در متن   

  ) خوردن دست اندر كاران  تهيه سواالت و بي گناهي شان

  به نمايش گذاشتن اقتدار و تعيين و تكليف كردن بـراي مـسئوالن امـور  در خـصوص               -5

  ....چگونگي واكنش هاي بعدي 

  :در راستاي همين موضوع به اخبار ديگر از ساير خبرگزاري ها توجه كنيد
  

 ر برابر آزمون موهن؛ چرا؟ دانيسكوت اصولگرا) : 6/12/85آفتاب (

كه مساله سواالت موهن آزمون ضمن خدمت فرهنگيان حتي با واكـنش نماينـدگان     در حالي 

نـوري همـداني از     ... ا  فاضـل لنكرانـي و آيـت      ... ا  اصولگراي مجلس هفتم و اين اواخر آيت      

هاي حامي دولت در اين خـصوص   مراجع تقليد مواجه شده است، سكوت احزاب و تشكل        

شـود    اين ماجرا از آن رو جالب توجه تلقي مـي         . جب و سوال ناظران مواجه شده است      با تع 

هـاي اصـالحات كـه     كه به ياد بياوريم، وقوع مسائلي بسيار متفاوت با مساله اخيـر در سـال         

توانست با اتخاذ سكوت و يا حداقل دامن زده نشدن به آنها، به نوعي حل و فصل شـود             مي

شـد و در نهايـت بـه          باً ابتدا از نشريات جناح تندرو آغاز مـي        با پوشش وسيع خبري كه غال     

اين بار امـا  . شد  شد، گاه تا حد يك بحران ملي فراگير مي           فراگير صدا و سيما ختم مي       رسانه

هـا و     پيمـايي   هاي تند و تيز است نـه خبـري از آن راه             ها و اعالميه    نه هيچ نشاني از آن بيانيه     

 اتفاقي نيفتاده كه حتي شايسته طـرح          هم كه گويي هيچ    كفن پوشان، مطبوعات حامي دولت    

به راستي دليل اين سكوت محض چيست؟ مگر حفاظـت از           . در صفحات ابتدايي آنها باشد    

جمهـور   جمهـور و آن رئـيس   ساحت مقدس اسالم ايـن جنـاح و آن جنـاح يـا ايـن رئـيس             

  شناسد؟ مي
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العظمي صانعي درباره نفوذ تحجر در ساختار ... هشدار آيت ا) : 7/12/85اعتماد (

 آموزش كشور 

يوسف صانعي با صدور بيانيه يي از طرح سواالت موهن درباره پيامبر اسالم انتقـاد               ... آيت ا 

... بيانيـه آيـت ا    . ار داد كرد و درباره خطر نفوذ تفكر تحجر به ساختار آموزش كـشور هـشد             

صانعي به دنبال اعتراض و هشدار چند تن ديگر از مراجع تقليد و علماي قـم صـادر شـده                    

اخيراً آيات عظام فاضل لنكراني و نوري همداني نيز نارضايتي شديد خود را از طـرح     . است

   .سواالت موهن در آزمون ضمن خدمت فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش اعالم كرده اند

  

  عامالن توهين به پيامبر بايد محاكمه شوند:  مكارم ...ا آيت) : 7/12/85بازتاب (

 نفوذ جريان خطرناك در نظام آموزشي: ) 8/12/85اعتماد (

  بازداشت طراح سواالت آموزش وپرورش) :  15/12/85اعتماد (
 

  

  كيهان چه مي گويد؟
  )كيهان در دفاع از توطئه هامواضع (

  

  : ) 8/12/85كيهان (

  !مراجع بايد از ماتقليد كنند 
در (!) در يادداشت خود در وبـالگ جـواد       » حزب مشاركت «سردبير سايت   » ر-محمدجواد«

حاشيه مباحث مربوط به سؤاالت آزمون معلمان از حمايت مراجـع عظـام تقليـد از دولـت                  

امـا در   «:جمهوري اسالمي عصباني شده و هم زبان با ادبيات لمـپن هـا و الت هـا، نوشـت                  

 ماجرايي ديگـر خودنمـايي مـي        ]سؤاالت آزمون ضمن خدمت فرهنگيان    [حاشيه اين ماجرا    

ايـن قـضيه   (!) براي آن گريبان چاك دهند(!) كند كه به نظر من شايسته است متدينين واقعي 

  »!نوع واكنش سه تن از مراجع تقليد نسبت به اين مسئله است
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نامه توقيف شده شرق جـاي گرفتـه        اين روزنامه نگار كه در حلقه سرمقاله نويسان روز        

حضرات آيات جوادي آملي، مكارم    ( كه سه مرجع عاليقدر تقليد       از القاء اين نكته    پس   ،بود

پيرامـون اظهـارات ايـن مراجـع     !! در زمره متدينين واقعي نيـستند    ) شيرازي و نوري همداني   

ز آنكه در اين    بيش ا «: عظام در ديدار با فرستاده وزير آموزش و پرورش با عصبانيت نوشت           

ديده شـود، تاكيـد بـر بـي     [ ص]سخنان اعتراض و اعالم نارضايتي از توهين به پيامبر اسالم        

كار بـه جـايي     (!). عيب و ايراد بودن ساختار دولت و اعالم وفاداري به حكومت هويداست           

  »!مي رسد كه كاسه اين متوليان دين، از آش مجلس همسو با دولت هم داغ تر مي شود

م كردن نظام جمهوري اسالمي و محافظه كـار معرفـي كـردن مراجـع تقليـد مـي           وي با مته  

جا دارد به ساختار نظام جمهوري اسالمي تبريك گفـت كـه در كمتـر از سـه دهـه         «: نويسد

روحانيت و مرجعيت آزاديخواه دوران مشروطه، نهضت ملـي و انقـالب اسـالمي را بـدين                 

  »!نقطه رسانده است

 و پرورش بالفاصله بعد از اطـالع از سـؤاالت مـوهن آزمـون               گفتني است كه وزير آموزش    

ضمن خدمت فرهنگيان، از مردم پوزش خواست و دست اندركاران طرح سؤاالت را بركنار              

كرد و اين برخالف روش كساني است كه در گذشته اي نـه چنـدان دور در مقابـل اهانـت                     

كه تلويحاً و در پـاره اي  دوستان هم حزبي خود به مقدسات نه فقط پوزش نمي خواستند بل     

بـديهي اسـت اهانـت بـه        . از موارد، با صراحت از اهانت كنندگان حمايت نيـز مـي كردنـد             

مقدسات همواره ناپسند و شايسته برخورد و مجازات است، اما، به نظر مي رسـد كـه سـينه       

 .بعضي ها به خاطر مسئله ديگري غير از دلسوزي براي اسالم، چاك است

  

  ) :12/12/85كيهان (

  بـــراي تبرئـــه خـــود نمـــي نويـــسم: طـــراح ســـؤاالت آزمـــون فرهنگيـــان
مسئول تهيه سؤاالت موهن آزمون فرهنگيان نامه زير را خطاب به رسـانه هـا ارسـال كـرده                   

  : است، متن نامه به شرح زير است
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  مديران محترم خبرگزاري ها و رسانه هاي عمومي كشور

سخني هم درباره ) ز مواضع اتهام پرهيز كنيد   ا(» اتقوا من مواضع التهم   « اينجانب به حكم     …

  . خود دارم

اين بنده به عنوان مقلد رهبر معظم انقالب اسالمي و مـدرس حـوزه و دانـشگاه و رزمنـده                    

 در دفـاع از اسـالم عزيـز و    عرصه دفاع مقدس و فعال و نويسنده، در مقـاالت خـود تمامـاً       

در حالي اسـت كـه بـسياري از ايـن           انقالب شكوهمند اسالمي قلم فرسايي نموده ام و اين          

  . بـــــوده اســـــت) ص( مقـــــاالت پيرامـــــون ابعـــــاد زنـــــدگي رســـــول خـــــدا

 سؤاالتي كه برخي از آنها مورد اعتراض قرار گرفته با هدف آشنايي مخاطبـان بـا سـنت                   -2

بوده است كه اينجانب در تهيه و تاييـد سـؤال از مـتن كتـاب سـنن النبـي           ) ص(هاي نبوي   

دچـار كـج سـليقگي شـده ام و از ايـن بابـت از همـه مـسلمانان و            مرحوم عالمه طباطبايي    

كه رحمت للعالمين است عذرخواهي كرده و از خداونـد  ) ص(دلباختگان پيامبر عظيم الشان  

علي هـذا بـراي ايـن قـصور مطـالبي      . متعال كه ارحم الراحمين است طلب غفران مي نمايم    

  .است كه نزد مراجع ذيصالح توضيح داده خواهد شد

  ا ال تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربن

  مسئول طرح سؤال

8/12/1385  
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  ديدگاه تحليلي �
سواالتي كـه در  . موضوع اخير روزنامه كيهان درباره سواالت موهن بسيار تأمل برانگيز است    

ذهن يك ناظر بيروني و خواننده هوشيار ايجاد مي شود اين است كه چطور روزنامه كيهـان                 

شاگري باطل است و به گفته خودش سعي دارد تا منافقان و كـساني              كه تا اين حد مدعي اف     

را كه بر صد دين و نظام جمهوري اسالمي عمل مي كنند را افشا كند و اينكه هميشه منتظـر      

است تا سوژه اي پيدا كند تا ستون يادداشت روز و پاورقي را پر كنـد، چطـور ايـن بـار در                    

  !تي به طور غير مستقيم، مدافع در آمده است؟رابطه با اين موضوع موضعي منفعالنه و ح

 به انتقاد و تخريب سخنان سـردبير حـزب مـشاركت           8/12/85جالب است كه در خبر ويژه       

او را زير سوال مي برد اما چطور در رابطه با اين موضوع اقـدام               (!) مي پردازد و با عالمات      

  !!! متناسبي نمي كند؟

 اسالم در ميان است، چنين منفعالنه و جانبدارانـه          و) ص(چرا در شرايطي كه حرمت پيامبر       

  به سنگر پناه مي برد؟

آيا واقعاً در اين شرايط حمله به آقاي ايكس اهميتي دارد، بـر فـرض هـم كـه فالنـي فـالن             

اما كدام مهمتر است دفاع از ارزش هاي ديني و پرداختن           . حرف را زد كه مورد تاييد نيست      

  !  پيامبر آن يا مورد هجوم قرار دادن و تمسخر ديگران؟به عوامل تضعيف كننده اسالم و

چرا نامه طراح سوال را مورد اهميت قرار مي دهد اما دفاعيات بسياري از هم وطنان خود را     

  ناديده گرفته و با نگاه تمسخر آميز بازگو مي كند؟

الم نخواهـد  ديديم هر چه در ادامه بگوييم گويا تر  از  اين حديث از پيامبر عظيم الشان اسـ          

  :بود  كه فرمود

برادرش را پي جويد خداوند لغزشهاي او برادرش را پي جويد خداوند لغزشهاي او برادرش را پي جويد خداوند لغزشهاي او برادرش را پي جويد خداوند لغزشهاي او     لغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهايلغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهايلغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهايلغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاي“

كند رسوايش سازد هر چند در انـدرون  كند رسوايش سازد هر چند در انـدرون  كند رسوايش سازد هر چند در انـدرون  كند رسوايش سازد هر چند در انـدرون   را پيگيري كند و هر كه را كه خداوند عيبجوييرا پيگيري كند و هر كه را كه خداوند عيبجوييرا پيگيري كند و هر كه را كه خداوند عيبجوييرا پيگيري كند و هر كه را كه خداوند عيبجويي

        .”خانه خود باشدخانه خود باشدخانه خود باشدخانه خود باشد
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 � هفتمفصل 

 

»مأموريت كيهان«  



  ----------------------------------------------------------------------------------- � دروغ هاي كيهان �

  
  

157    

  
        

        
 

        م ندارى دنبال مكنم ندارى دنبال مكنم ندارى دنبال مكنم ندارى دنبال مكنو چيزى را كه بدان علو چيزى را كه بدان علو چيزى را كه بدان علو چيزى را كه بدان عل

         زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد
  )36 -االسرا(
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  يتصرف پانزده سانتيمتر ����

  !مللنخبگان مقامات ارشد و  دو گوش ميان: سيبل هدف

  

چنانچه از بمب شيميايي استفاده شود حـداكثر   « :الن دالس رييس پيشين سيا روزي گفته بود       

 شهر يا يك كشور را كشت يا مسموم كرد اما اگر دروغـي خـوب              ، يك محله  مي توان مردم  

ساخته و پرداخته شود مي تواند نه فقط مردم يك شهر يا يك كشور را بلكه مردم يك قـاره            

  ».يا حتي جهان را مسموم كرد

سان تـر از تغييـر دادن       آپيشگامان اين ميدان معتقدند كه دستكاري اطالعات بمراتب بهتر و           

 عمليات رواني موضوعي است كه تا حـال         .ها و ارايه شواهد ساختگي و دروغين است       باور

درباره آن بحث هاي زيادي بوده است تا آنجا كه ميزان اهميت و نتايج آن امري بـديهي بـه                

اما آنچه در مبحث مي خواهيم      . شمار مي آيد كه حتي پرداختن به آن الزم به نظر نمي رسد            

 زواياي تقريباً پنهان آن مي باشد به طوري كه تا به حال كمتـر مـورد   به آن بپردازيم، يكي از    

سران و تصميم   مقامات ارشد،    در اين نوع از عمليات رواني،      .توجه همگان قرار گرفته است    

نـام گرفتـه     )29( مديريت برداشت    ،شگرد جديد اين  . گيران كشورها در سيبل قرار گرفته اند      

ات رواني كه روي افكار عمومي صورت مي گيرد كـار           در اين راهكار بر خالف عملي     . است

اصول و قواعد حاكم بر اين نبرد كه رهبران و نخبگان را هدف قـرار             . بسيار پيچيده تر است   

  .مي دهد بمراتب علمي تر نيز مي باشد

رامـي و در گـذر زمـان چنـان انديـشه            آطراحان در مديريت برداشت مي كوشند  بـه          

نـان تـصميم گيـري      آتحت تاثير قرار دهند كه باب ميل        مقامهاي ارشد كشور هدف را      

  .كنند يا دست كم از ميزان زيان واكنش هايشان بر ضد خود بكاهند
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تهديدات حاصل از اين نوع عمليات به مراتب قوي تر و تاثيرگذارتر از ساير عمليات رواني         

گيـرد قـادر   زيرا قشري كه مورد هدف قـرار مـي   . بوده و از ضريب باالتري برخوردار است   

است ساير اقشار جامعه را پوشش دهد و در كل نظام سياسي يك كشور را مورد حمله قرار                 

  . دهد

 روزنامـه بسياري از رهبران دنيا روزانه بصورت مستمر اقدام به تماشاي تلويزيون يا خواندن    

وا را نه به كـاخ كـه   ت برداشت اسب ترين فرصت مناسبي است تا طراحان مديري      ا .مي كنند 

  .به درون مغز رهبران بفرستند

ايـن  . رامـي و در گـذر زمـان ثمـر بخـش اسـت        آمديريت برداشت يك فرايند است كه به        

در  .موضوع شاخك هاي ارزيابي اطالعات تصميم سازان كشور هدف را حساس مـي كنـد              

سان نيست در قالب بولتن بـصورت       آن نيز چندان    آ اين پيام ها كه كشف        بعضاً مواقعبرخي  

  .چنين روشي ضريب كارايي را باال مي برد. قرار مي گيرد  در اختيار مقامهاي ارشدمستقيم

ايـن نـوع جنـگ، در    . جنگجويان اين عصر نيازي به كالهخود ندارنـد واقعيت اين است كه     

بـه طـوري    . شود و نه به منظور دربند كشيدن بدن او           اعالم مي  حريفواقع جنگ عليه عقل     

دن آن سالم نگه داشته مي شود ولي تنها سر حريف به باد مي     كه دست و پا و تمام اجزاي ب       

 .رود
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   استراتژي اصلي كيهان؛مديريت برداشت�
روزنامـه كيهـان بـراي چـه كـساني       مخاطبان اصلي و مورد هدف كيهان چه كساني هستند؟     

  !برنامه ريزي مي كند؟

ع و جريـان  يـك موضـ   آن  اگر با يك نگاه موشكافانه بررسي شود، مي توان پـشت مطالـب            

بر اساس مشاهدات و تحقيقات به دست آمده از ايـن روزنامـه معلـوم     . واحد را رديابي كرد   

شده است كه روزنامه كيهان و مدير مسئول آن آقاي شريعتمداري اصوالً بـراي مـردم نمـي                  

د و به اين قـصد كـه        ند بلكه براي مديران و مسئولين رده باال و مياني نظام قلم مي زن             ننويس

  .دن راهبرد كنانرا به هدف مورد نظرشآنها 

و موضوعاتي كه كيهان به آنهـا مـي پـردازد            يعتمداري شر  هاي آقاي   تهفكر مي كنيد نوش    ايآ

   است؟تياهم ي و بيتصادف

 فـشارها  ني مقامات باال، اي برايلي تخ يوهاي با ساختن سنار   هاني ك گري د يها  مثل تمام پروژه  

بـاالترين مقامـات     تي ذهن يروسعي مي كند     داًيها شد    نوشته سبك ني ا  با .كند ي م هيرا توج 

 زماني كـه  بخصوص  . برد  ني آنها را از ب    ي احتمال يها   و مقاومت  گذارد  ي منف ري تاث ارشد نظام 

 ها از اين جهت      نوشته ني در واقع ا   .مطالب بي محتواي خود را به صورت فني بيان مي كند          

ه خود را وابسته و وامدار ايـشان مـي   مهم است كه در جهت حفظ منافع گروه هايي است ك 

ي  و حت  انجام شده  يها يريدستگپرونده سازي ها و       بسياري از  هيتوجداند و اغلب به قصد      

 افـراد  تمـام  يري دسـتگ قـصد دارد .  انجام صـورت مـي گيـرد     آينده آنهايي كه قرار است در    

 مـثالً و  . ننـد حرف هـايش را بـاور ك      .... چون   سعي دارد افرادي  . شود شتري ب هانيفهرست ك 

تـر    بكنـد، سـست  نهاي اي آزادي برادي كه باي و در تالش   دنريگ  قرار   احرف ه  ني ا ريتحت تاث 

  . دنشو 

بلكه در سطح » واضع نظريه «واقعيت اين است كه حسين شريعتمداري و امثال او نه در حد             

و هـدايت جنـگ روانـي       و ماموريـت اصـلي آنهـا در         . صرف هستند » مجري تبليغاتي «يك  

  .استمشخص و هويدا ً  كاماليرگزاري تاث
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   كيهان داري؟!اطالعاتي �
  

! اطالعاتي« روزنامه عصر آزادگان در ستون ديدگاه خود مطلبي را تحت عنوان             سال ها پيش  

به قلم آقاي مرتضي شكيبا به چاپ رساند كه از بعضي جهات قابـل تامـل و                 » كيهان داري؟ 

ر پر افتخار روزنامه كيهان مي كند و مـي گويـد   نويسنده در آن يادي از روزگا   . بررسي است 

كه در گذشته مردم حتي از دوچرخه سوارهايي كه روزنامـه اطالعـات پخـش مـي كردنـد،                   

» كيهـان داري؟ ! اطالعـاتي «: كيهان مي خواستند و اين جمله معروف را به زبان مي راند كـه         

دچار شد و الزم آمد كـه  اين جمله در تقدير تاريخي خود به تفسير ديگري    «: وي مي افزايد  

وي تصريح مي كنـد     . اطالعاتي ها واقعاً كيهان داشته باشند و طبيعتاً كيهاني ها هم اطالعات           

كه بعضي از آنها، اگر حتي رابطه شان با اطالعات هم قطع مي شد، مشكلي نداشـتند چـون                   

  ».چاپ مي كردند» اطالعات«در چاپخانه خودشان 

 مسئول روزنامه كيهان را مورد خطاب قرار مي دهـد و مـي        نويسنده پس از اين مقدمه مدير     

واقعاً سخت اسـت    . ما با همه وجود شما را درك مي كنيم        ! جناب آقاي مدير مسئول   «: گويد

كسي كه رفيق شفيق و همكار پر كار كسي باشد كـه اينـك حتـي بـدترين خلـق هـم از او                        

فشاگري كرديد و اينك بـه      سخت است براي شما كه يك عمر به دروغ ا         . بيزاري مي جويند  

روز شنبه شمـشير كهنـه تـان را در غـالف كـرده              «: وي اضافه مي كند   » .حقيقت افشا شويد  

را جـدي   ام اينها هم سر عقل آمدنـد، تهديـدات          بوديد، ناگاه خوشحال شدم و گفتم سرانج      

گرفتند و زبان نيش دار را در اندرون خويش فروبردند، امـا روز يكـشنبه دوبـاره ديـدم كـه            

مـي دانيـد    . و با خود گفتم كاش هميشه بنويـسيد       . ناراحت شدم . سخن از گرفته شده است    

چرا براي اينكه گفته بوديد مدير مسئول محترم كارهاي مهم تري دارد كه بايد انجام دهـد و       

آخـر ايـن مـدير محتـرم دو نـوع           ! برخود لرزيدم . نبايد وقت خود را صرف امور فرعي كند       

 كـه اگـر   البتـه   . ست، يا در اطالعات كار مي كرده است يـا در كيهـان            فعاليت بيشتر نداشته ا   

. ايشان در كيهان به افشاگري مشغول نباشد، البد جاي ديگري است، جاي ديگر و كار ديگر             

. خداي را شكر كـردم    . و دفتر سياه و باقي قضايا     ... قصه  . اما اين كار از افشاگري بدتر است      
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ي بازمانيد تا از كارهاي اصل. فرعي بپردازيد و افشا كنيدايكاش تا هست شما به اين كارهاي       

  30 »!و مردم هم ايمن باشند

 

ظريـف و در   حقـايقي  با خود اما طنز آميز نگاشته شده بود يقلممتن مذكور با اگر چه  

كه در پشت نقاب ها كتمان شده اسـت و          حقايقي  . را بر عهده داشت   كليدي  عين حال   

در ادامه سعي شـده اسـت كـه بـه           . شناخته شده نيست   به درستي براي افكار عمومي      

  . پرداخته شود تاريكروشنگري برخي از نقاط

                                                 
  1378 آذر 29 مورخ – عصر آزادگان  30
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 � فصل هشتم

 
                                                                »تمداريعپديده شري«
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  گرفت؟مافياي رسانه اي در كيهان چگونه شكل  ����
  :نوشت، طي اقدام افشاگرانه 4 و 2 در صفحات 1379شنبه اول مرداد ايران روزنامه 

مدتي در تعاوني توزيع جرايد كار مي كرد بـه   ] حسين شريعتمداري ) [ش.ح(فردي به نام    « 

  .يكي از مراكز رفت و در آنجا فرهنگ بولتن سازي و اتهام افكني و افترا بنيان نهاد

 قزل حصار منتقل شد و چند سال در آن مركز فعاليت داشـت و در                سپس به زندان  ) ش.ح(

بخش قابل تـوجهي از اسـناد سياسـي و    . همين اثنا، با تشكيل يك تيم جديد به كيهان رفت       

اطالعاتي از اين طريق در اختيار كيهان قـرار گرفـت و ايـن روال پرونـده سـازي همچنـان                

  .برقرار است

تـيم پرونـده سـازي و    ) ا.ر(و ) ش.ح(و  ) ص.ح(و  ) م.م(اين فرد با كمـك افـرادي نظيـر،          

  . برخورد با نشريات و بخش فرهنگ كشور را در كيهان راه اندازي كرد

اين افراد تـواب زنـداني   . تعدادي از زندانيان گروهكي بريده نيز بعدها به اين جمع پيوستند          

رباره شخصيت  كه عمدتاً از گروه آرمان مستضعفين بودند مسئوليت جمع آوري اطالعات د           

  .ها و روشنفكران را بر عهده گرفتند

و اسـتعالم از مراكـز   » هويـت «ساخت برنامـه  » پيدا و پنهان«راه اندازي مجموعه هايي نظير   

  .مختلف و بررسي سوابق اطالعاتي و حفاظتي افراد فوق از جمله كارهاي اين تيم است

 و كـساني كـه مجـري       در جريان ساخت مجموعه هويت، ميان برخي از اعـضاي ايـن تـيم             

اختالفـات و درگيـري بـويژه در    . ساخت برنامه در صدا و سيما بودند اختالفاتي بروز كـرد    

  . سونر خواندن برخي نويسندگان و فرهنگيان كشور بود خصوص فراما

از جمله اشتباهات اين مجموعه، جفاي علني در خصوص بزرگاني چون دكتر زرين كـوب               

ان در كيهان و در برنامه هويت موجب اختالف و حتي جـدا             بود كه پرونده سازي عليه ايش     

  .شدن دو نفر از تيم بررسي كيهان گرديد
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 كـه شـايد     -برابر اعالم يكي از افرادي كه از تيم بريده بود و بررسيها و تحقيقات ايـن تـيم                 

در مـواردي موجـب      -تحت تأثير القائات تيم سعيد امامي در وزارت اطالعات قرار داشت            

 ». و حتي عذرخواهي كيهان گرديدآبروريزي
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  !مدير مسئول كيهان يا بازجوي ويژه سعيد امامي؟شريعتمداري؛ �
  

 بود كه براي عمـوم شـناخته   در واقع حرفه آقاي شريعتمداري بسيار گسترده تر از آن چيزي 

ايشان مسئوليتي بزرگتر از وظيفه روزنامه نگاري و مديرمسئولي يك رسانه را بر             . شده است 

 اصـلي ايـشان   ماموريـت پروژه هاي اربابان پشت پرده در واقع عملياتي كردن . شتنده دا عهد

  . كه در اين ميان، روزنامه كيهان تنها يكي از آنها بودبود

به گفته روزنامه ايران به نقل از راديو بي بي سي، حسين شـريعتمداري در آن موقـع رئـيس           

را متقبـل   د امامي سفارش هاي مختلفي      گروه اجتماعي وزارت اطالعات بود و از سوي سعي        

  .مي شد

  

  !فعاليت هاي غير مطبوعاتي آقاي مدير مسئول

هويت، كيهان، سعيد   «  در مقاله اي ديگري با عنوان         24/5/1378روزنامه صبح امروز مورخه     

به بررسي نقش گردانندگان روزنامه كيهان و سعيد امامي در تهيـه برنامـه تلويزيـوني          » امامي

داخت و از بسياري از فعاليت هاي غير مطبوعاتي مدير مـسئول روزنامـه كيهـان                پر» هويت«

  .پرده برداشت

 بود كه ظاهراً از صـدا و سـيما          1378مربوط به سال    ي تلويزيوني      ها  برنامه يكي از » هويت«

 نقـد    ايـن برنامـه بـه      .پـا كـرد     بهرا  هاي بسياري     ، جنجال  آن در زمان پخش  پخش مي شد و     

پرداخت اتهامات ريز و درشت اين برنامه به فعاالن  يات نزديك به آنها مي    روشنفكران و نشر  

نام و نشان بودن سـازندگان        سياسي، روشنفكران، نويسندگان و نشريات نزديك به آنها و بي         

بعـدتر معلـوم شـد ايـن برنامـه نيـز از          . هاي بسياري را باعث شده بـود        اين برنامه، اعتراض  

ي  ي پنهـان فعـاالن عرصـه     بوده كه در راستاي افشاي نيمـه هاي باند سعيد امامي   پخت  دست

در متن نامه ها و مـصاحبه       .سياست و فرهنگ و انديشه، تهيه شده و به نمايش درآمده است           

 و روابـط نامـشروع، بـراي          همجنـسگرايي  "هويـت "هاي تحميلـي و در برنامـه معـروف          
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اي مـالي و رهنمودهـاي   قربانياني كه سابقه مذهبي داشتند ، جاسوسي و دريافـت كمـك هـ     

فكري از آژانس هاي اطالعاتي كشورهاي غربي، همكاري با ضد انقالب خـارج از كـشور،                

  . از اتهامات تكراري بود مصرف مواد مخدر و نوشيدن مشروبات الكلي

وقتي برنامه هويت از سيماي جمهوري اسالمي پخش مي شد، نخبگـان و روشـنفكران مـي         

پس از اجراي بخـشي از پـروژه تاريكخانـه اشـباح     .  امامي است دانستند آن برنامه كار سعيد    

و قتل نويسندگان، شهروندان نيز بـه نقـش مهـم سـعيد امـامي در                » محفل اطالعاتي «توسط  

در آن زمان حسين شريعتمداري كوشيد تا بـا دادن آدرس           .  پي بردند  1377-1368تحوالت  

حسين شـريعتمداري  . يت معرفي كندهو» تهيه كننده «غلط، سازمان صدا و سيما را به عنوان         

از سوي سازمان صـدا  } هويت{اين برنامه «:  در روزنامه كيهان نوشت20/5/1378در تاريخ   

در اين برنامه پشت . و سيما تهيه شده و در آن جمع زيادي از صاحبنظران سخن گفته بودند            

بنـده ايـن    صحنه و هويت اصلي جريان هاي ضد انقالب به طور مستند افشا شده بـود كـه                  

برنامه را يكي از برنامه هاي افتخار آميز مي دانم و البته كساني كه از هويـت انقالبـي خـود                     

پشيمان شده اند و امروز با برخي از همان عوامل ضد انقالب پـالوده مـي خورنـد، طبيعـي                    

  ».است كه از اين برنامه عصباني باشند و اين مشكل از استحاله شدن خود آنهاست

ان با هنر هفتم و برنامه هاي سينما مي دانستند كه هر برنامه اي داراي تهيه كننـده،        البته آشناي 

در ابتدا يا انتهاي برنامه فهرست ايـن عوامـل      . است... كارگردان، سناريو نويس، فيلمبردار و      

حـسين شـريعتمداري بـه عنـوان صـاحبنظر آن           . اما هويت فاقد شناسنامه بود    . ذكر مي شود  

  . نقشي كه مطلوب كارگردان بود بر صحنه ظاهر مي شدبرنامه با ايفاي

به گفته اكبر گنجي شايد منظور آقاي شريعتمداري اين بود كه سازمان صدا و سيما به عنوان            

گـذارده تـا آنـان سـناريوي        » محفل اطالعاتي «تهيه كننده فقط بودجه آن برنامه را در اختيار          

اما اين نكته هم بعيـد و دور از         . اني كنند خويش را با بازيگري حسين شريعتمداري، كارگرد      

آن قدر بودجه در اختيار داشت كه به بودجـه صـدا و             » محفل اطالعاتي «ذهن است چرا كه     

  !سيما نيازي نداشته باشد
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اما ايـن   . معطوف مي كرد  » محفل اطالعاتي «فاقد شناسنامه بودن هويت به راحتي ذهن را به          

 نشان مي داد كه هويت تماماً محصول خالقيـت هـاي            تنها دليل نبود و داليل بسيار ديگري      

  .سعيد امامي است

اسناد برنامه هويت كه پشت صحنه و هويت جريان هاي ضد انقالب را به طور مستند افـشا     

سـحابي، غالمحـسين   ... مي كرد، نيز تماماً متكي به اعترافات سه تن از افرادي چون عـزت ا  

 سه توسط وزارت اطالعات بازداشت و در طول         ميرزا صالح و سعيدي سيرجاني بود كه هر       

مدت حبس از آنان فيلم هاي مطابق ميل سعيد امامي براي پخش در برنامه هويت ضبط مي                 

زير مجموعه سـازمان صـدا و سـيما    » خانه هاي امن«، و  209مسلماً بازداشتگاه توحيد،    . شد

  .   عيد امامي بودنبود بلكه زير نظر وزارت اطالعات و در طول يك دهه در اختيار س

  

  !پروژه هاي تواب سازي آقاي مدير مسئول

حـسين  ":  روزنامه ايـران بـه نقـل از راديـو بـي بـي سـي نوشـته بـود كـه                      دوراندر همان   

شريعتمداري، مدير مسئول روزنامه كيهان را مستقيماً متهم كرد كه از طرف سعيد امـامي در                

  ".طرح توابسازي به كارگرفته مي شد

حسين شـريعتمداري در آن موقـع رئـيس گـروه اجتمـاعي وزارت      ": مي افزايداين روزنامه  

و آقاي  ... اطالعات بود و از سوي سعيد امامي به وي توصيه شده بود كه از مهندس عزت ا                

  31."پزشكپور، اعترافاتي عليه خودشان تهيه كند

زنامه عصر  كه در رو  » بازجوي ويژه سعيد امامي   «اكبر گنجي طي مقاله اي ديگر تحت عنوان         

آزادگان به چاپ رسيد، ضمن تاكيد بر نقش آقاي حسين شـريعتمداري در بـازجويي آقـاي              

وقتي علي فالحيان موضوع صدور امان نامه بـراي پزشـكپور     ": پزشكپور تصريح كرده است   

را به حسين شريعتمداري محول كرد، سعيد امامي او را موظف كـرد كـه ضـمن بـازجويي،                   

ه كند، شريعتمداري در حضور پنج تن از پزشكپور بازجويي به عمـل    حتماً فيلمي از وي تهي    
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فيلم كامل آن جلسه موجود است، در فيلم فقط صداي حسين شريعتمداري شنيده مي       . آورد

  ".شود كه پزشكپور را در راستاي اهداف هدايت مي كند

  

  !فرمايش هاي سعيد امامي و اطاعت هاي حسين شريعتمداري

سعيد ": نوشت» بازجوي ويژه سعيد امامي   « طي مقاله اي تحت عنوان       روزنامه عصر آزادگان  

امامي به برادر حسن و برادر حسين گوشزد كرد كه براي نابودي و ترور شخصيت مخالفـان       

 وي مي   ".فكري، ارتباط خويشاوندي آنان با مخالفين را برمال كنيد تا آبروي آنها بر باد رود              

امه كيهان همـواره بـه افـشاگري عليـه ايـن و آن مـي                حسين شريعتمداري در روزن   ": افزايد

البته اينكه بـرادر همـسر كـسي منـافق     . مثالً مي گويد برادر همسر فالني منافق است  . پردازد

باشد، به او ربطي ندارد و به اين وسيله نمي توان فردي را متهم و محكـوم كـرد، امـا بهتـر                       

ه حسين باروتي عضو شاخه نظـامي       است برادر حسين براي خوانندگان كيهان روشن كند ك        

  "مستقر در عراق، با او چه نسبتي دارد؟

برادر حسين بايد به يك پرسـش اساسـي پاسـخ    ": در بخش ديگري نويسنده اظهار مي دارد    

براي خـارج  » قند پارسي«او چرا در جايي كار مي كرد كه همكارانش مجله اي به نام           : گويد

اهانت شـد و بـرادر      ) س  ( صراحت به حضرت زهرا      از كشور منتشر مي كردند كه در آن به        

 وي ".حسين از آن اطالع داشت، حتي شاه كليد هم از ماجراي انتشار قند پارسي مطلع بـود        

تمامي شعارهاي اصول گرايي و اسالم خواهي برادر حـسين بـا ايـن عملكـرد                ":  تاكيد كرد 

  32 ".رنگ مي بازد

  

 

 

  !رفيق نيمه راه
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 چند بار در روزنامه كيهان نوشت كه روابطي بـا سـعيد امـامي             حسين شريعتمداري تاكنون  "

ولي پس . نداشته و حتي گفته بود كه سعيد امامي از مخالفان او در روزنامه كيهان بوده است           

از مدتي، كيهان در مقابل افشاگري هاي افراد و بـرمال شـدن برخـي از اسـرار محرمانـه، از                     

  33. زاويه ديگري با مساله برخورد كرد

باط  مطلبي را به نقل از آقاي حسين شريعتمداري در ارت          13/7/1378زنامه اخبار در تاريخ     رو

مديرمسئول روزنامه كيهان كـه در      در اين مطلب آمده بود كه       . با سعيد امامي به چاپ رساند     

يك جلسه پرسش و پاسخ شركت كرده بـود، هنگـامي كـه در برابـر پرسـش هـاي متعـدد                      

 اينكـه مـن بـا    ": ه ارتباطش با سعيد امامي قـرار گرفـت، گفـت   حاضران و خبرنگاران دربار 

: وي در ادامه اضافه مـي كنـد    ". برخي افراد از جمله سعيد امامي آشنايي داشتم طبيعي است         

. هرگز با وي دوست نبوده و هميشه به عملكرد حوزه مسئوليت او اعتـراض داشـته اسـت              "

ما نـسبت بـه سـعيد امـامي       ": گويدآقاي شريعتمداري در بخش ديگري از گفتار خود مي          "

  ".اعتراضي نداشتيم بلكه اعتراض ما به جايگاه او بود

توضيح اينكه آقاي شريعتمداري در اين گفت و گو از علت اعتراض خود به عملكرد حوزه                

مسئوليت سعيد امامي و جايگاه او، سخني به ميان نمي آورد و فقط در يك مشابهت سـازي           

 كشميري كسي بود كه خيلـي از آقايـان پـشت سـرش     ": مي كند كهبه ذكر اين نكته بسنده   

نماز مي خواندند و ناخدا افضلي فردي بود كه خيلي از بچه هاي انقالب روي وي قسم مي  

  ".خورند

  

 مقاله اي را در ارتباط      اصالح طلب، آقاي مرتضي شكيبا يكي از نويسندگان       در همان دوران    

نويـسنده در   .ري با عوامل ناشناخته بـه چـاپ رسـاند      با كيهان و ارتباطات حسين شريعتمدا     

حسينيان گفته بود كه من مرد هستم و البته راسـت مـي   ":  از گزارش خود مي نويسد     بخشي

گفت سعيد امامي نه جاسوس بوده نه هرزه، يك مومن صـادق بـود كـه معتقـد بـود                    . گفت
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فا بود و پاس دوستي را      دشمنان جمهوري اسالمي را بايد از دم تيغ گذراند، حسينيان اهل و           

رس صهيونيست بودن را به صدا درآورده اي تا خود خالص يابي، نگه داشت، اما تو اينك م

امكان ندارد، خبر اعتراف او به صهيونيست بودن، آنقدر بي پايه باشد كه حتي كساني كه آن                 

همان قتـل هـاي     اعترافات مت ":  وي تاكيد مي كند    ".را بار اول گفتند هم دنبال آن را نگرفتند        

 ".زنجيره اي اگر بخواهد پخش شود بايد تمامي اعترافات و تمامي افراد پرونده پخش شـود  

اين آرزو را كه اين بار هم با گزينش پاره اي از يك سلسله اعترافات هـدايت شـده، سـر          ... 

اي  نويسنده در پايان مقاله خود خطاب به آق        ".مردم كاله بگذاريد، به جاودانگي خواهيد برد      

آقاي مدير مسئول، متهم اصلي زن سعيد امامي، برادر زن او و            ": شريعتمداري تاكيد مي كند   

بهتر از هـر كـسي      . فالن لمپن كه احتماالً اعترافاتي به فساد مالي يا اخالقي كرده اند، نيستند            

  34شما مي دانيد متهمان اصلي كيان اند، آيا وقت آن نرسيده است كه افشاگر افشا شود؟

  

   هاي شريعتمداري از شكنجه هايش در ساواكدروغ

يكي از افرادي كه از سال ها پيش با حسين شريعتمداري آشنايي داشته است، در خاطراتش 

  :مي گويد

از دوران زندان و شكنجه اش گفت كـه سـه نـاخن انگـشتان               دروغ   به   يعتمداريحسين شر 

ين بـازجو در زنـدان   مـن از احـواالت حـس    . دستش و دو ناخن پايش را ساواك كشيده بود        

بسيار شنيده ام و به جز يك مسئول امنيتي سـابق كـه پرونـده او را بـرايم گـشود، يكـي از                        

 هم سلول بود، برايم به تفصيل       يعتمداريهمشهريان دماوندي اش كه در زندان با حسين شر        

شرح داد كه حسين آقا از همان آغاز ورودش به زندان، با مأموران همكاري نزديك داشـت                 

در شناسائي دو هم سلول دانشگاهي از گروههـاي چـپ و چـپ اسـالمي، نقـش بـسيار                    و  

. نه كسي انگشت او را كشيد و نه كـسي بـه آزار و شـكنجه او پرداخـت                  . مؤثري بازي كرد  
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مشكل او از جاي ديگري آب ميخورد كه چون بـه حيطـة زنـدگي خـصوصي و اخـالق و                     

  35 .ينمعادات او باز ميگردد لزومي به يادآوري اش نميب

                                                 
35 http://www.nourizadeh.com/archives/000233.php  
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  پشت پرده كيهان را بايد افشا كرد ����
  كيهان از منظر عباس عبدي

  

به علت اينكه اين روزنامـه يـك نهـاد          . نبايد انتقادها را صرفاً متوجه روزنامه كيهان دانست       «

ودش مدني نيست كه مستقل باشـد و بتـوان تمـامي عملكـرد آن را حاصـل تـصميمات خـ             

عبـدي  . روزنامه كيهان صرفاً بيانگر نظرات و خواست هاي بخشي از قدرت اسـت            . دانست

طرز فكر حاكم بر روزنامه كيهان نماينده بخش بـسيار كـوچكي از جامعـه              : خاطر نشان كرد  

يقينـاً  . ماست و اگر طرز فكر خارج از روزنامه كيهان بـه انتـشار روزنامـه ديگـري بپـردازد                  

  .زار نيز نخواهد رسيدشمارگان آن به ده ه

ولـي ايـن جنـاح فكـري        . همچنان كه روزنامه هاي مشابه آن به چنين تعدادي نرسـيده انـد            

اكنون، بر يك روزنامه عمومي كه وابسته به بيت المال است حاكم شـده و بـه نماينـدگي از           

  .طرف گروهي خاص، كه بسيار اندك نيز است، بر اكثريت مردم اين جامعه مي تازند

 اينهـا اگـر تمـام مملكـت را نيـز            .ساسي اين است كه ما از چه كسي انتقاد مي كنيم          مشكل ا 

به هر حال من    . زيرا اصوالً  انتقاد و مسئوليت پذير نيستند       . ويران كنند برايشان مسئله نيست    

تصور مي كنم كه كيهاني ها، علت ايجاد چنين برخوردهايي نيستند بلكه خـود نيـز قربـاني                  

  .اين وضعيت هستند

در واقع مشكل اساسي اين است كه پشت اين روزنامه كساني ديگر پنهان شده اند ولـي بـه                   

  .علت شرايط ويژه و مصونيتي كه براي اين روزنامه ايجاد كرده اند؛ كيهان نيز چنين مي تازد

بنابراين ما چه انتقادي مي توانيم از كيهان داشته باشيم؟ در واقع همانگونـه كـه قـبالً اشـاره                    

يستي كساني كه چنين موقعيتي را براي روزنامه كيهان ايجاد كرده انـد مـورد خطـاب             شد، با 

در حـال حاضـر     . به هر حال اين اقدامات تاثير ناخوشايندي براي جامعه ندارند         . قرار گيرند 

زيرا شهروندان درجه يك    . مردم از مسئله شهروند درجه يك و شهروند درجه دو در رنجند           

ولي شهروندان درجه دو بـراي ابـراز كـوچكترين          . مصون اند ... و  از هرگونه پيگرد قضايي     
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اين اقدام كيهان در همين راستاست و ... سخني بايستي به مراجع گوناگون پاسخگو باشند و         

  36 ».در كل حركت جديد نيست
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  حلقه هاي نامرئي �
  كيهان به كجا متصل مي شود؟

  

  !ي حمله هاي قضائپيش نيازحمله هاي قلمي كيهان،  �

يكي از موارد قابل توجه اين واقعيت است كه هميشه ديده شده كه ابتدا حمله هـاي قلمـي                   

روزنامه هايي چون كيهان آغاز مي شود و بعد از آن حمله هاي قضايي و اجرايي بـه سـوژه           

نمي توانيم ارتباط ميان اين دو را منكر شويم اما بـه سـرعت هـم    . مورد نظر شروع مي شود    

تيجه خطي را گرفت كه پس حملـه هـاي قـضايي صـرفاً بـه خـاطر تـاثير             نمي توان چنين ن   

واقعيت اين است كـه موضـوع پيچيـده تـر از ايـن      . مقاالت روزنامه هايي چون كيهان است 

  .حرف هاست

زمينه سازي براي تشكيل پرونده هـاي امنيتـي   , هدف اصلي و درازمدت از اينگونه اتهامات  

گرانديشان و رقباي سياسـي بازداشـت و بـراي اخـذ       است تا بر اساس اين ادعاهاي كذب د       

زير فشار قراركيرند و عجيب آنكه علـي         كيهان   و همسو با مدعيات روزنامه    دروغ  اعترافات  

بـاز هـم   , رغم در اختيار گرفتن وزارتخانه هاي ارشاد و اطالعات توسط جريانـات همـسو             

ف سياسي و ترور شخـصيتي      كه پرونده اي سياه در حذ     (ه كيهان   اشتهاي گردانندگان روزنام  

 در ايفاي نقش پليس مطبوعاتي و فرهنگي فروكش نكرده است و هر رطـب    ،)دارندنخبگان  

قريانيان بيشتري را طعمه خـود قـرار        , و يابسي را به هم مي بافند تا ماشين سركوب و ترور           

  .دهد

  

  !مصونيت آهنين كيهان �

ايد ايران را بيـشتر مـي كنـد،         موضوع ديگري كه دغدغه ها و رنج اصحاب مطبوعات و جر          

روزنامـه مـذكور و     . آسودگي خاطر و تبعيض ناروايي است كه در حق كيهان روا مي شـود             
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اگـر قلـم زدن در جرايـد        . مدير مسوول آن در انجام هر كار و نوشتن هر متني آزاد هـستند             

اصالح طلب به مانند خنثي كردن مـين خطرنـاك اسـت، در كيهـان ظـاهراً از مواهـب نيـز                      

  !رخوردار استب

مـصونيت  «همه ندارند، زيرا وااصحاب كيهان در نوشتن هيچ مطلب و استفاده از هيچ تيتري      

  !دارند» آهنين

در اصل حال سوال اين است كه دليل تفاوت هاي زياد اين نشريه با ساير نشريات چيست؟               

ي تحقـق   كاران آن خود را وامدار كدام جريـان مـي داننـد؟ بـرا             روزنامه كيهان و دست اندر    

د؟ و از همه اينها گذشته، از اين اقدامات چه منافعي     نقصدهاي كدام جريانات حركت مي كن     

از جرياني تغذيه مي كنند؟ سـخنگوي كـدام يـك از نهادهـاي قدرتمنـد                را دنبال مي كنند ؟    

  كشور مي باشد؟ 
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  !زاويه دارخبرهاي �

  مقاالت كيهان از كجا تامين مي شود؟

  

ه و كنار اطالعات مشكوكي درباره كيهان و فعاليت هايش به گوش            هر از چندگاهي از گوش    

واقعيت اين است كه غالباً اين اطالعات محرمانـه در جريـان يـك نامـه و توسـط          . مي رسد 

در رفته است و مي خواهد دست به افـشا   به فردي كه در اثر يك ضربه از جانب آنها از كوره       

ريان چنين نامه ها و مطالبي از اين دست، سواالتي با قرار گرفتن در ج. بزند، بر مال مي شود    

پشت ايـن   ! اينكه مگر كيهانيان چه كساني هستند؟     . در ذهن خواننده هوشيار بوجود مي آيد      

چهره چه جريانات مخفيانه ديگري وجود دارد كه هر از چند گاهي از گوشه كنـاري چنـين            

  اخباري به گوش مي رسد؟

  : جه كنيدبه چند نمونه از اين اطالعات تو

  

  سعيد امامي و تامين مقاالت كيهانباند  �

 تنها به ارتباطات فـردي حـسين شـريعتمداري و سـعيدامامي              كيهان و باند امنيتي،    ارتباطات

شنفكران و شخصيت هاي فرهنگي     تهيه فيلم هاي اعتراف از رو     بر  محدود نمي شد و عالوه      

تـا جـايي كـه    . وعاتي شده بودتخريب و ترور شخصيت، وارد حوزه مطبكشور، پروژه هاي    

راهبرد مقاالت كيهان و حتي تامين مطالب برخي از سـتون هـا، توسـط بانـد سـعيد امـامي                     

  .صورت مي گرفت

كه در روزنامـه صـبح   » كيهان، سعيد امامي«اكبر گنجي در مقاله اي با عنوان     به عنوان نمونه،    

ه هاي پيشين روزنامه كيهـان و        به چاپ رسيد، با استناد به شمار       31/5/1378امروز به تاريخ    

تعبير نشريات از تباني دو عنصر سياسي در پيشگيري از انتخاب آقـاي خـاتمي بـه رياسـت            

جمهوري پرده برداشت و تاكيد كرد كه پس از مطـرح شـدن كانديـداتوري آقـاي خـاتمي،                   
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ب سعيد امامي به تكاپو افتاد تا به هر شكل ممكن و بـا اسـتفاده از هـر روشـي مـانع انتخـا                  

  .خاتمي شود

سعيد امامي براي زدن خاتمي بـه يـاد دو يـار سـابق     " خاطر نشان مي سازد نويسنده مذكور 

خويش، برادر حسين و حسن افتاد و بخش رسانه اي تاريكخانه اشباح را راه انـدازي نمـود             

  ".تا راه خاتمي به سوي رياست جمهوري مسدود شود

نتيجـه  دداشت ها و اخبار خـويش عليـه خـاتمي            كيهان از يا   به گفته اين نويسنده، زماني كه     

به كمك سعيد امامي بـازي جديـدي را راه انـداخت و از تـاريخ       دلخواه را به دست نياورد،      

طراحـي شـد    » روايت تلخ « ستون جديدي در كيهان تحت عنوان        30/2/76 لغايت   13/2/76

  37 .سعيد امامي تامين مي كردآن را كه منابع 

                                                 
  31/5/1378، روزنامه صبح امروز، تاريخ »كيهان، سعيد امامي« مقاله  37
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  !انيستداستانسرايي هاي داد �
 

يكي از متهمان پرونده وب الگ نويسان، طي دفاعيات خود در دادگاه، مطالبي را بيـان كـرد           

  . كه رد ارتباطي كيهان و اينكه به كجا وصل مي شود را فاش مي سازد

بـه راسـتي چـرا هرگـز بـه ايـن       «: روزبه مير ابراهيمي در دفاعيات خود چنين اظهار كرد كه     

ه اصطالح اعترافات ما در زندان، در روزنامـه كيهـان چـه مـي     موضوع پاسخ داده نشده كه ب  

كرد؟ مدير مسئول روزنامه كيهان در همان ايام بازداشت ما، مقاله اي نوشـت تحـت عنـوان                  

 كه بازجويان كپي آن مقاله را در سلول انفرادي به ما دادند تا بـه    "خانه عنكبوت كجاست؟  "

حتي از بنده به همـراه يـك   ! نسرايي ها بنويسيماصطالح اعترافات خود را بر مبناي آن داستا     

متهم ديگر اين پرونده، تأييديه اي نيز گرفته شد كه برادر حسين شـريعتمداري و مقالـه اش              

مطمئن هستم كه اين نامه در هيچ كجاي پرونـده اي كـه   . را مورد تأييد و تحسين قرار دهيم      

 ها، نسخه اي بـه اتـاق دادسـتان و    جاي دوري نرويد، آن نامه . در دادگاه وجود دارد، نيست    

در ادامه نقش كيهان در اين پرونده را بازتر خواهم    . نسخه اي هم به روزنامه كيهان مي رفت       

  .كرد تا روشن شود دادستان از كجاها هدايت مي شد

چرا و چگونه آن نامه هايي توسط شخص دادستان از من گرفته شد تنها چند سـاعت بعـد،                   

هـيچ كـس كـه    ! د كه مجلس بود برسد، سر از روزنامه كيهـان درآورد؟        قبل از اينكه به مقص    

نداند، صد در صد برادر حسن شايانفر خوب مي داند كه چه كسي آن نامه را بـه دسـت او                     

رساند و چه كسي شماره تلفن همراه مرا به او داد تا با من تماس بگيـرد و بـه اصـطالح از                       

  !نيمه هاي پنهان كيهان سخن بگويد؟

 داننـد امـا همـه       ي را بـه مـا نـسبت مـ         ي در دوران بازداشـت مـا هـر اتهـام          يي قضا مقامات

 يعتمداري شـر ني برادر حـس  ري مس ني بود كه البته در ا     ي برخ ي شخص ياستناداتشان توهم ها  

 اوريـ  و   هـان ي مـسئول روزنامـه ك     ريخـدمت مـد   .  را داشـته انـد     ي آنها نقش اصل   تيدر هدا 

 شوم كه   ي م ادآوري هاني پنهان روزنامه ك   مهيش ن  بخ ري مد انفري شان برادر حسن شا    يشگيهم
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 منتشر خواهم كرد تـا    زي دوستانتان را ن   ي صدا ياگر الزم باشد و مجبور شوم مكالمات و حت        

 داد  ي رو ساني آنچه در پرونده وبالگ نو     ري نظ ييارتباطات شما با شكنجه گران در پروژه ها       

  ... روشن شودشي از پشيب
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  !ويكيهان به سردبيري مرتض �
 

 هم اگر چـه قـبال توضـيح داده ام مجـددا              كيهان در مورد مصاحبه  ...: اظهارات ابراهيم نبوي  

تكرار مي كنم كه وقتي با لباس زندان به دفتر مرتضوي به اسم مالقات احضار شـده بـودم،                   

در اتاق مرتضوي آقاي محمد ايماني كه معموال نوشته هاي مربوط به اطالعات و امنيـت را                 

مرتضوي به مـن گفـت      . دنبال مي كند، وارد آنجا شد     ) مثل ساير خبرنگاران آنجا   (كيهان  در  

. من تصميم گرفتم كه مصاحبه كنم و از خودم دفـاع كـنم   .  مصاحبه كن  كيهانكه با خبرنگار    

مصاحبه انجام شد و من چيزهايي را گفتم كه درست مي دانستم، اما سه روز بعـد وقتـي در       

ا ديدم، نوشته هاي روزنامه چيزهايي بـود كـه مـن نگفتـه              زندان بودم مصاحبه چاپ شده ر     

كاري از دستم برنمي آمد، با كسي كه زنداني است مـصاحبه كـرده بودنـد و هـر چـه        . بودم

سه روز بعد از زنـدان  . خواسته بودند نوشته بودند، به اين خيال كه من تكذيب نخواهم كرد      

.  نوشـته شـده را مـن نگفتـه بـودم     نكيهـا بيرون آمدم، پيش مرتضوي رفتم و گفتم آنچه در      

 تعيـين  كيهـان مرتضوي گفت كه خودش آن نوشته ها را اضافه كرده بود و در حقيقت براي  

 را تكذيب خـواهم كـرد،       كيهانمن به او گفتم كه من مصاحبه        . كرده بود كه من چه گفته ام      

 ايـن تكذيبيـه   ي گفت اين كار را نكن، اما من به او گفتم كه اين كار را خواهم كـرد،  ومرتض

  ...در روزنامه هاي كشور و در بيرون از ايران چاپ شد
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 � فصل آخر
 

»!آسيب شناسي كيهاني«  
 نهادهاي امنيتي و آسيب هاي فرهنگي
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  !آسيب شناسي كيهاني�
  نهادهاي امنيتي و آسيب هاي فرهنگي

  

 دربـاره   تي طـي يـك گفتگـوي مطبوعـا        سعيد ليالز روزنامه نگار و صاحبنظر امور سياسـي        

   .و آسيب هاي فرهنگي در ايران نظراتي را ابراز كردعملكرد روزنامه كيهان 

رسـانه هـاي     كه ظـرف سـال هـاي اخيـر           چنين واقعيتي وجود دارد   به گفته اين كارشناس،     

 احـزاب بسياري از كاركردها و وظايف حرفه اي خويش را رهـا كردنـد و در قالـب       كشور،  

 آنـان  و ابزار تبليغات     امنيتيابط عمومي نهادها و دستگاه هاي        رو  امنيتي و به عنوان    -سياسي

  .ظاهر شدند

بمراتـب بيـشتر از     وابسته بـه چنـين نهادهـايي        اين كاركرد جديد در مطبوعات      آسيب هاي   

ه بي بهر: البته، اين مسأله علت هاي متعددي دارد كه عبارتند از .  بوده است  مستقلمطبوعات  

. ني مردم، ناتواني آنها از استفاده كارآمد از ابزارهاي تبليغـاتي           از پشتيبا  وابستهگي مطبوعات   

 در سالهاي اخير، براي جبران ضعف راهبـردي خـود، در       برخي از نهادهاي قدرت،   متأسفانه  

ايران، دست به اقداماتي زده اند كه حتي در غير ارزشـي     و امنيتي   مناقشات اجتماعي سياسي    

نيز ناپسند است و كمتر نظام سياسي يـا تبليغـاتي را در             ترين نظام ها و نظريه هاي تبليغاتي        

اين . دنيا مي توان يافت كه به اين صورت حاضر به تخريب تبليغاتي چهره رقباي خود باشد      

تحرك مطبوعاتي و تبليغاتي اخير براي خـراب كـردن چهـره    : روزنامه نگار خاطر نشان كرد    

 عـالوه بـر نـشان دادن ايـن          رهنگي، و حتي چهره هاي مذهبي و ف       روشنفكرانانديشمندان،  

ست كه متأسفانه كـشور     هرويه غيراخالقي در فعاليت سياسي؛ بيانگر اين واقعيت ناگوار نيز           

ما، هنوز تا دستيابي به نخستين معيارها و شاخص هاي توسـعه يـافتگي سياسـي، راه بـسيار        

انه هـاي توسـعه   زيرا، يكي از مهمترين شاخصها و نـش       . دراز و دشواري را در پيش رو دارد       

 گرداننـدگان امـور فرهنگـي   سياسي و پيشبرد اصالحات؛ توسعه فكري، فرهنگي و رفتـاري          
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 استفاده مي كنند، نمـي تـوان        قدرتتا زماني كه از چنين شيوه هاي بدوي در رقابت           . است

  . كشور اميد بست...، اجتماعي، فرهنگي و به پيشرفت و ارتقاي همسان همه ساختار سياسي

يگر، اينگونه تحركات و در پيش گرفتن شيوه هـاي تبليغـاتي، نـشان دهنـده دور                 از سوي د  

زيـرا، كـسي    .  از گرايش هاي مردمي نيز است      چنين نهادهايي افتادن هرچه بيشتر و ژرف تر       

كه كوچكترين آشنايي و همخواني با تفكرات مردم دارد، مي دانـد كـه اگـر هـدف همـه از                   

جلـب توجـه و رأي      حدت ملي و انـسجام اسـالمي و         وفعاليت هاي سياسي، در نهايت امر       

 بـا   مردم است؛ با اينگونه تبليغات و تحركات، جز افزايش فاصله با مردم و نارضـايتي آنـان                

  .، نتيجه اي به دست نمي آيدنظام جمهوري اسالمي

همه ما، چه بخواهيم و چه نخواهيم، در يك كشتي نشسته ايـم و از               به گفته اين كارشناس،     

ن آن در هر نقطه، هيچيك طرفي نخـواهيم بـست و سـرانجام برنـدگان نهـايي،                  سوراخ شد 

 آنها، يقه پـاره مـي       - صرفاً كالمي و لفظي    -همان دشمناني خواهند بود كه برخي در افشاي       

  38 .كنند

                                                 
   3 صفحه79 ايران شنبه اول مرداد  گفتگو با سعيد ليالز درباره عملكرد روزنامه كيهان، 38
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  سخن آخر �

 رحمـت اهللا  متن پاياني كتـاب مافيـاي رسـانه اي، نوشـته    برداشتي از پايان سخن را با  

  . ممي بري به پايان قصاد

چنانچه مشاهده شد، پرونده اي كه در اين كتـاب تحليـل شـده اسـت، پرونـده يـك             «

روزنامه و يك گروه مطبوعاتي نيست بلكه پرونده جرياني است كه در قالب يـك تـيم                 

غير مطبوعاتي و در پوشش نويسنده و با ماموريت امنيتي كردن فضاي فرهنگ از اوايل               

 مجموعه فخيم فرهنگي را در خدمت اهـداف سياسـي           دهه هفتاد وارد ميدان شده و آن      

   .خود به كار مي گيرد

فرهنگ و رسانه اي كه در دست نابخردان قرار گيرد، ديگر رسـانه  واقعيت اين است كه  

ببـار مـي    را  نيست بلكه يك تيغ برنده خواهد بود كه خون آلودي و هالكـت حقيقـت                

رسانه اي كـه   . اي قرباني شده استآورد، حقيقتي كه همواره با چنين سالح هاي آلوده    

ند خـصلت  مؤمنان مي تازد بي شك بي آنكه بدابي محابا و بي پروا به حيثيت و آبروي       

چنانچه رسـانه اي بـه كينـه و انتقـام، بـه دروغ               .و حيثيت خود را از دست داده است       

 پردازي و بحران سازي، به فالكت معنوي و به همه شهوات نفرت انگيز مادي و سياسي               

رسانه اي كـه خـود را بـه          آلوده شود چگونه مي تواند  نقش روشنگري را ايفا نمايد؟          

رسانه اي كه بنيـادش بـر        فحش نامه تبديل نمايد چگونه مي تواند نامه روز را بنگارد؟          

حقيقت و سالمت و روشني استوار نباشد چگونه مي تواند حقايق روشن را در جامعـه                

 اطالعاتي به پديده ها و انـسان هـا دارد        -ه نگاه امنيتي  رسانه اي ك   اي سالم فرياد كند؟   

روزنامه كيهـان و     چگونه مي تواند نقش سازگارانه و مداراجويانه فرهنگي داشته باشد؟         

به نام دفاع   اين حق را ندارد كه      هستند و    از ميان هفتاد ميليون نفر     گردانندگان آن جمعي  

و حقـوق افـراد،   گري ديـن، حرمـت،    انقالب و دين و اخالق و ارزش ها به پايمال      از
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د، زيرا در پايمـال گـري نـشاني از دينـداري و ارزشـمندي               نبپردازارزش ها و اصول     

  ...نيست

هر عملي كه موجب پايمال كردن، ويراني و شكستن حرمت ها و هويت هـاي مـؤمنين           

ـ      شود، در هرجا و در ميان هر ملـت و يـا در هـر ده           يكـوره اي بـي شـك يـك عمل

  .استضد نظام و اسالم  ،، استكباريتجاوزكارانه

هنگامي كه افراد، گروهها و يا رسانه ها هنگامي كه براي رقابت ها و بهره برداري هـاي    

سياسي و امنيتي از كيسه دين و مقدسات ولخرجي مي كنند بي شـك ديـن را حقيـر و     

ايـن  زبون خواهند كرد، اين عمل در نوع خود چيزي به غير از بي ديني و گناه نيست،                   

  .ي ديني را با قباي دين بيارائيمجفاي بزرگي است كه خطاكاري و ب

تر از توهين مستقيم بـه آنهاسـت، يـك     سوء استفاده از دين و مقدسات عملي گناه آلود     

روزنامه وظيفه اش اطالع رساني درست است، ارزش تراشي و ارزش فروشـي و سـوء      

 مردم، احساس تملـك بـه ديـن و          استفاده از تمام ارزش هاي راستين ديني و اعتقادي        

ـ               ه باشـد عملـي   ارزش ها توسط يك روزنامه بيش از آنكه يك عمـل و فـضيلت مندان

   ...مشكوك به نظر مي رسد

پيش از آنكه روزنامه كيهان؛ با زباني غير بهداشتي به فحاشي، هويت سازي و نيمه        حال  

پردازد، الزم مي دانم كـه  ب كتابو محققان و ناشران وابسته به اين        عليه من    ،پنهان بازي 

به آنان اعالم كنم كه بنده نه قلم بدست مزدور هستم و نه از مهره هاي صهيونيسم بـين                   

المللي، از جاسوسي و تجسس متنفرم، هنوز از سازمان هاي بين المللي جـايزه نگرفتـه                

ام، از عوامل نفوذي و پشت پرده استكبار جهاني نيستم، به ايران زمين عشق مـي ورزم                 

   .لكت نبوده و نخواهم بودميعني خائن به م

  ...ادامه دارد
  

  سالم بر پيروي كنندگان از هدايت الهي و
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 آيند؟ آيا شما را خبر دهم كه شياطين بر چه كسي فرود مي

  
 آيند، بر هر دروغزن گناهكاري فرود مي

  
 دارند و بيشترشان دروغگويند، گوش فرا مي] دزدانه[كه 

  
 !مرگ بر دروغپردازان

  
  39.همانان كه در ورطه ناداني بي خبرند

                                                 
  11 و 10:   ذاريات- 223 تا 221:   شعرا 39
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ميمه ض � 
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�   مافياي رسانه اي هرم 

  تحليل ماهيت رسانه ها بر اساس مدل چامسكي

  

كـساني  :  ، در كتابي چنين نوشته است      CBSادوارد برنايز، دستيار ويليام پالي مؤسس شبكة        

لتي نامرئي هستندكه قدرت    كنند، دو   هاي سازمان يافته و افكار عمومي را كنترل مي          كه عادت 

 ...ما تحت سلطة افراد نسبتاً محـدودي هـستيم        ... حقيقي حاكم بركشور ما را در دست دارند       

كنند قاعدتاً مايلند در پشت صحنه و از ديد مردم مخفي  گونه اعمال قدرت مي   كساني كه اين  

 . باشند

ي در اختيار افراد گيرد،     اگر اين امكان وجود داشت تا اسناد سري و داخلي نظام اطالع رسان            

امـا از   . ديگر براي كشف ماهيت رسانه ها، نيازي به بررسي تحليلي و موشكافانه آن ها نبود              

آنجايي كه اين اسناد جز موارد محرمانه به حساب مي آيد، نوآم چامسكي پيشنهاد مـي كنـد         

  .به شيوه اي ديگر مي توان به ماهيت امروز رسانه هاي پي برد

بر اساس اين مدل . ك دانشمند ساختمان مولكول پيچيده اي را مطالعه مي كندشيوه اي كه ي  

سپس محصول . تحليل، ابتدا پيش فرض هايي در خصوص ماهيت رسانه ها مطرح مي شود           

رسانه ها را مورد مطالعه قرار مي دهيم و تطابق آنها را با پيش فـرض هايمـان ارزيـابي مـي      

  .كنيم

ها را بشناسيم و بسنجيم كه آيا ايـن محـصول بـا          محصول رسانه تر، تالش كنيم      به بيان ساده  

   دارنــد يــا خيــر؟همخــوانيهــا  پنداشـت قبلــي مــا درخــصوص ماهيــت و ســاختار رســانه 

البته نه اهدافي كه خود در برنامه هايـشان مطـرح مـي             . بايد اهداف نهاني آنها را تحليل كرد      

رده را فهميد و اينكه آنها بـه دنبـال    بلكه دكترين گردانندگان و سياست گذاران پشت پ       . كنند

  چه هستند؟
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    ساختار هرمي رسانه هاي بيمار

رسانه هاي متعددي در ايران وجود دارد كه نهايتاً هر كدام از آنها در دو دسته اصـلي جـاي                    

دسته اول آنهايي   . مي گيرند كه هر كدام از آنها مي توانند به دسته هاي ديگري تقسيم شوند              

ندارند و عموماً جز رسانه هـا و نـشريات توقيـف شـده بـه             » محفل قدرت  «كه وابستگي به  

حساب مي آيند و يا اينكه دائماً در معرض تهديد و فشار قرار دارند و به دليـل محـدوديت           

  . هاي موجود در يك سانسور شديد به سر مي برند

به شمار مـي    » محفل قدرت «دسته دوم، كه همان رسانه هاي وابسته و تنها ابزاري در دست             

در نخـستين گـام بـراي شـناخت محـصوالت           . مي توان آنها را رسانه هاي بيمار ناميد       . آيند

محصوالتي مانند .  كاركردهاي متفاوتي دارندهر يك از آنها   يابيم كه      در مي   هاي بيمار،   رسانه

 ارزش اما پرمخاطب راديويي و تلويزيوني با مـضامين ملـودرام و عـاطفي، بـه      هاي كم   برنامه

هـاي    دارد كـه رسـالت رسـانه        چامـسكي اذعـان مـي     . دهند  نوعي افكار عمومي را جهت مي     

 انحراف افكار عمومي از عملكرد صاحبان قدرت و جلـب توجـه مـردم بـه امـور                   ،معمولي

  ).1997چامسكي، (باقي بماند ! غيرجدي است تا موارد جدي براي مردان بزرگ

رسـانه  . شـوند    ساز ناميده مي   خبرهاي نخبه يا     هاي ديگري هستند كه رسانه      در مقابل، رسانه  

ولـي آنهـا    .هايي كه مخاطبان آن مقامات ارشـد و نخبگـان حكومـت را تـشكيل مـي دهـد          

تر ارتباط نزديكي داشته يا        بزرگ قدرتها كه خود با        اوالً اين رسانه   .ماموريت ديگري دارند  

شـوند كـه       منتهـي مـي    هـا بـه رأس هـرم قـدرت          در واقع اين رسـانه    . در تملك آنها هستند   

. شـوند    از بـاال كنتـرل مـي       نه هـا  ارسـ مراتبي ايـن      ساختار سلسله .  دارند اطالعاتيساختاري  

  .شوند  محسوب مي) امنيتي–دستگاه هاي اطالعاتي  (ها نيز تنها بخشي از اين سيستم رسانه

  

  زندگي انگلي رسانه هاي بيمار

 مـستقلي    رسانه هـاي   نظر از اين كه     فصردر مافياي رسانه اي چنين واقعيتي وجود دارد كه          

 به .اما همه آنها از نظام فكري تاريك تغذيه مي شوند   به صورت پراكنده به فعاليت مشغولند       
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آنها براي تداوم و بقاي خـود نيازمنـد         .  زندگي انگلي دارند   رسانه ها واقع بايد گفت كه اين      

  .منابع بيروني هستند

در سـطح بـين المللـي       . كنند  ت ديگران را تعيين مي     در واقع چارچوب فعالي    ي نخبه ها  رسانه

 نيـز در ميـان رسـانه هـاي          در ايـران  . اند  اس از آن جمله     بي  نيويورك تايمز و سي   مي گويند   

بيمار، روزنامه كيهان در راس خبرسازي قرار دارد و ماموريت نخبه پروري و تاثيرگذاري بر               

ري بعـد از آن سـاير روزنامـه هـاي      بـه طـو   . تصميمات مقامات ارشد نظام را دنبال مي كند       

  .وابسته به كيهان به تبعيت از آن به پوشش خبري مشغول مي شوند

درج خبرهـاي   . شهرت فراوانـي بـه ايـن كـار دارد         » جهان نيوز «در ميان سايت هاي خبري      

امنيتي و عمدتاً با منابعي نامعلوم آغاز مي شود،  سپس بـي چـون و چـرا و بـدون در نظـر                        

  .هاي طرح شده، اكثر آنها در ساير رسانه هاي وابسته منتشر مي شودگرفتن صحت خبر

  

  !خبرهاي تحميلي

ظاهراً اينطور تصور مي شود كه اين رسانه ها هستند كه از حوادث و اخبار و وقـايع روز و                    

از وضعيت ساير نهادهاي كشور، خبر مـي دهنـد امـا مـستندات نـشان داده اسـت كـه ايـن           

  !كه به اطالع رساني مي پردازندمأموران اطالعاتي هستند 

) كه هر روز با بسته شدن آنها تعدادشان كاهش مي يابد          (حتي رسانه ها و مطبوعات مستقل       

اگر . شان را به عناوين تحميلي اختصاص دهند بايد حجم قابل توجهي از مطالب روزنامه     نيز  

د دارد كه بازيهاي    ها بخواهند خارج از اين مسير حركت كنند، راههاي بسياري وجو            روزنامه

 سـاختار  حـضور توانند آنها را به مـسير بازگرداننـد و ايـن انعكـاس آشـكاري از             قدرت مي 

  . است»محفل قدرت«

دسته اول خبرهايي هستند كه نبايد منتشر  . اين تحميل و اجبار، در دو دسته تعريف مي شود         

ا مطالبي تشكيل مـي  دسته دوم ر. شوند و به دستور مقامات امنيتي كشور، سانسور مي شوند      

دهد كه عمدتاً جز مطالب ساختگي و توام با دروغ به حساب مي آيند و با وجود اينكـه بـر           
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خالف ميل مدير مسئوالن و سردبيران رسانه هاي مستقل هستند اما بـا تهديـد و اجبـار بـه                    

  .چاپ مي رسند

منيتـي شخـصاً بـا      با بررسي برخي از پرونده هاي امنيتي تجربه نشان داده است كه مقامات ا             

رسانه ها تماس گرفته اند و با اعمال قدرت و لحن تهديد آميز معلـوم كـرده انـد كـه تيتـر                       

فرداي روزنامه فالن خبر مربوط به پرونده اي خاص باشـد و يـا اصـالً از درج فـالن خبـر                      

و در صورت عدم اجراي دستور مقامات امنيتي با عواقب ناخوشايندي روبه       . خودداري كنند 

  .واهند شدرو خ

  

  !!!اخبار روزنامه فردا چيست؟ ! آقاي دادستان

  ! تماس دادستان تهران با تك تك روزنامه هاي اصالح طلب

روزبه مير ابراهيمي يكي از روزنامه نگاران اصالح طلب در پرونده معروف وبالگ نويـسان               

باري، شـخص   بعد از آن فشارها جهت اعترافات اج      «: متهم شده بود در دادگاه اعالم كرد كه       

دادستان تهران پس از اخذ اين توبه نامه، نامه را به خبرگزاري فـارس داد و سـپس بـه تـك       

تك روزنامه هاي به اصطالح اصالح طلب زنگ زد تا مثل هميشه قدرت خود را نشان دهد               

وي در دفاعياتش مطـرح كـرد   . "...توبه يك وبالگ نويس   "و فردايش تيتر روزنامه ها شد؛       

ه اين است، آيا اين اقدام نيز در حيطه وظايف دادستان تعريف شده است و يـا                 كه سوال بند  

  »!نه از اين ماجرا بايد روي ديگري از جريان پشت اين پروژه را ديد؟

  

  !سلطه نهادهاي اطالعاتي بر رسانه هاي ايران و تهديد به توقيف

مـن مـسوول   .  بـود 1382 سـال   تابـستان «: روزبه مير ابراهيمي در ادامه اين مطلب مي گويد        

.  كـشته شـد    ي در زندان به طرز مـشكوك      يزهرا كاظم .  روزنامه اعتماد بودم   يسرويس سياس 

 اين موضوع را تأييد كرد؛ مـرگ يـك خبرنگـار در             ي اسالم ي دولت جمهور  يگزارش رسم 

.  نيافتـه اسـت  ي شد كه هنوز هم فرجـام مناسـب    ي كش دار  ياين موضوع ماجرا  . زندان اوين 

در مجلس ششم اين موضـوع بـه صـورت          .  دادستان تهران قرار داشت     اين ماجرا  ي سو كي
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 مجلـس شـشم   90كميسيون اصل   .  گذشت يچند ماه از اين ماجرا م     .  شد ي م ي پيگير يجد

 را آماده انتـشار در      ي مختلف گزارش  ي مختلف و شنيدن سخن طرف ها      ي ها يپس از بررس  

 آن گزارش ،يه ها معطل  هست پس از ما    رم كه در خاط   يتا جاي .  كند ي مجلس م  يصحن علن 

 كشور نيز به شكل     ياز راديو سراسر  .  شود ي از تريبون مجلس خوانده م     1382در پائيز سال    

پـس  . همه دنيا نيـز از راديـو ايـن موضـوع را انعكـاس داده بودنـد      .  شوديمستقيم پخش م  

ر  به اطالع افكا   ا كشور تشخيص داده بود ت     ياگر هم بود مجلس قانون    . موضوع محرمانه نبود  

عصر همان روز ما در روزنامه مشغول فعاليت روزانه بوديم تا روزنامـه روز       .  برساند يعموم

 كرد با توجه به همه آنچه گفته شـد گـزارش            يمنطق حكم م  .  انتشار آماده كنيم   يبعد را برا  

ـ     ي شب از دادستان   8ساعت  . مجلس نيز در روزنامه ها منتشر شود        ا تهران، شخص دادستان ب

 ها تماس گرفت و تهديد كرد كـه اگـر گـزارش را منتـشر كنيـد، توقيـف                    تك تك روزنامه  

 شـد   ي مطرح م  ي دادستان ي از سو  ياين اولين بار نبود كه چنين درخواست هاي       . خواهيد شد 

 ي اصالح طلب نيز اكثرا گوش بـه فرمـان بودنـد، چـون مـ               يو متأسفانه مديران روزنامه ها    

. قه از تمام صفحات روزنامه هـا برداشـته شـد           در چند دقي   ياظمنام زهرا ك  . خواستند بمانند 

مـن  .  شـد ي از آن ديـده نمـ  ي ايـران اثـر    ي كه آنهمه بازتاب داشت، در روزنامـه هـا         ياتفاق

 از  ي ايران خـال   يصبح روز بعد كه روزنامه ها     .  داشتم ي از كار در چنين محيط     ياحساس بد 

 مختلـف   يانه هـا  از رسـ  .  شـوند  عجـب حق بود كه جهانيـان مت     .  منتشر شد  ينام زهرا كاظم  

مـن بـه عنـوان مـسئول سـرويس       .  پاسخگو نبود  ي با روزنامه ها تماس گرفتند، كس      يخارج

در .  با راديو فردا شـركت كـنم  ي كردم كه در مصاحبه ا  يسياسي روزنامه اعتماد اعالم آمادگ    

 ي اساس نونمگر قا .  ترين سخنان را به زبان آوردم      يآن مصاحبه شركت كردم و معتقدم قانون      

 توانـد نـشريات را وادار بـه انتـشار           ي نمـ  ي گويد كه هيچ مقام    ي ايران نم  ي اسالم يجمهور

بنده در آن مصاحبه اعتراض كردم به دادستان تهـران          !  كند؟ ي و يا مانع از انتشار مطلب      يمطلب

 كه ايـن گـزارش از راديـو و تلويزيـون            يدر حال . كه چرا كار خالف قانون انجام داده است       

مـن در آن  ! سـت، چـرا روزنامـه هـا حـق انتـشار آن را ندارنـد؟               پخش شده ا   يخارج يها

مصاحبه گفتم دادستان حق نداشت به روزنامه ها تلفن بزند و ضمن تهديد، آنـان را مجبـور       
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 انجـام داده ام و در چـارچوب   يهنوز هم معتقدم كـار درسـت   .  كند، همين  يبه سانسور مطلب  

 ».نون بود خالف قادادستانقانون نيز حرف زده ام، چون عمل 

  

با شنيدن چنين خبرهايي كه تنها گوشه كوچكي از آنها بـه گـوش عمـوم مـي رسـد،                    

مگر جـز ايـن اسـت كـه هـر يـك از              . ابهامات بسيار جدي با خود به همراه مي آورد        

نهادهاي رسمي كشور و افـرادي كـه در آن فعاليـت مـي كننـد، از حيطـه اختيـارات                   

  نين تعريف شده مي توانند فعاليت كنند؟مشخصي برخوردار هستند و طبق حقوق و قوا

آيا فعاليت هاي رسانه اي و فرهنگي، روزنامه نگاري، تعيين تيتر اخبار رسانه ها و حتي                

تامين محتواي اخبار و مقاالت، فشار و اجبار براي چاپ آنها، در حيطـه وظـايف يـك         

  ! نهاد امنيتي و مقامات دادستاني كشور است؟

يت كشور با اين همه چالش هاي اساسي روبـه روسـت نبايـد              پس اگر مي بينيم كه امن     

طبيعي است كه وقتي به فعاليت هاي غير امنيتي پرداخته مي شـود،             . سوال برانگيز باشد  

نيروهاي امنيتي در   . آري جايگاه ها تغيير كرده است     ... انتظاري جز اين نمي توان داشت     

برنگـاران، دانـشجويان،    عرصه فرهنگ مشغول هستند و همه شخصيت هاي فرهنگي، خ         

ن ها و روشنفكران و متفكران عرصه هاي فرهنگي در جايي ديگر و اتاقي ديگر               يتئوريس

  !حبس هستند

داستاني مستقل از يك    . با وجود اين ابهامات بايد رويي ديگر از داستان را مشاهده كرد           

ظـام  باندي مستقل از نهادهاي رسمي و عملكردي مجـزا از خطـي مـشي ن              . نهاد امنيتي 

  .جمهوري اسالمي ايران

باندي كه تاكنون زيان ها و آسيب هاي جدي وارد كرده است و جز شر و تخريبگـري،               

  ...ناميد» حزب اشرار«باندي كه مي توان آن را . آثاري ديگري برجاي نگذاشته است

...ادامه دارد
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  !نشانه شناسي خبرهاي اطالعاتي ����
  )دومقسمت ( افشاي مافياي رسانه اي در ايران

  

 چه پيدا و چه پنهان براي تسلط بر افكار عمومي از قدرت رسانه ها بهره مي »حزب اشرار«

از آنجا كه اين جريان در سايه و پنهاني عمل مي كند شبكه رسانه هاي وابسته به آن . گيرد

اين شبكه كه خود را البالي ساير رسانه ها . نيز آشكارا ارتباط خود را نشان نمي دهند

رده و با ظاهري بي طرفانه فعاليت مي كند، در پوشش سايتهاي خبري، خبرگزاريها، مخفي ك

  . روزنامه ها و برخي برنامه هاي تلويزيوني عملياتهاي جنگ رواني اربابان خود را پياده كنند

 مـو سـپيد كـرده انـد معتقدنـد بخـش مرمـوزي از         امنيتيآنان كه در انبوه پرونده هاي سياه        

همچون افعي هزار سر  از معاونـت هـا و      كه از ديده عموم پنهان است،       ران  دستگاه امنيتي اي  

اين افعي پنهان و پيـر عـالوه بـر معاونـت امنيتـي، بـر       . بخشهاي مختلفي تشكيل شده است   

رسانه هاي زيادي كه تحـت      . نيز چنبره زده است   ... معاونت اجتماعي ، معاونت فرهنگي، و       

رسانه هايي هستند كـه     . ها ماموريتش را انجام مي دهد     سلطه و نفوذ خود دارد و از طريق آن        

ايـن  .  اطالعاتي را تشكيل مي دهنـد –در واقع رسانه نيستند، بلكه بخشي از يك نهاد امنيتي     

  . نفوذ كرده است...  در بسياري از نهادهاي ي ملقب به حزب اشرارباند مافياي

يي كه خود را به باالترين مقامات همان ها.  زيرا كسي آنها را نمي بيندندنمي دااما همه ن

نظام منتسب مي كنند و همه اقدامات خود را به نام نهادها و مقامات شناخته شده تمام مي 

  ...كنند و خود در اللوهاي آن مخفي مي شوند 

غيـر  مشغول به فعاليت هاي     به دست آنهاست و در آن       عرصه فرهنگي   آيا همه مي دانند كه      

غير  ( بخش اعظمي از پروژه هاي امنيتي       حزب اشرار   مي داند كه    هستند؟  آيا كسي    فرهنگي

؟ آيا همه مي دانند، كه بخـشي از    كند به كمك رسانه هاي وابسته، دنبال مي         خود را !) امنيتي

آيـا  !  يا همان سربازان گمنام، عده اي وبالگ نويس هـستند؟          (...)وزارت  خودسر  بازجويان  

ا ناتمام مي ماند؟ اگـر  هروباه  اينباندن آنها، عمليات جز اين است كه اگر آنها نبودند و بدو     
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و وبالگ هاي معروف نبودند آيـا عمليـات روباهـان بـه             ... روزنامه كيهان، خبرگزاري هاي     

  انجام مي رسيد؟ به همين راحتي مي توانستند پروژه سركوب گري و ترور را ادامه دهند؟

  

سياسـي، اقتـصادي،    : ي از جملـه   در همه رسانه ها و مطبوعات انـواع سـرويس هـاي خبـر             

اما ستون پنجمي وجـود دارد كـه سـرويس       . ديده مي شود  ... اجتماعي، فرهنگي، حوادث و     

 –دبير سرويسان آن، بازجويان و مـاموران دسـتگاه هـاي اطالعـاتي              . امنيتي ناميده مي شود   

و اصـالً  اما از آنجايي كه اين دبير سرويسان كمي خجـالتي هـستند             . امنيتي آن كشور هستند   

امـا بـا    ! اهل خودنمايي و شهرت يافتن نيستند، ترجيح مي دهند از ديده عموم پنهان بماننـد              

اينكه هيچ و نام و نشاني از آنها برده نمي شود، اما بافت خبر و جنس قلم شان باالخره بوي         

كثيف آنها را مي رساند و هرچنـد كـه از نگـاه عمـوم مخفـي بمانـد امـا هيچگـاه از نگـاه                          

  !اسان و تحليلگران خبره پنهان نمي ماندكارشن

 امنيتي به حساب مي – دسته اخبار اطالعاتي واين اخبار فراتر از اخبار سياسي است و جز

درج مي شود اما ... اگر چه در يكي از سرويس سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حوادث يا . آيد

 اخبار متفاوت هستند، به از آنجايي كه راويان اين. از سرويس هاي امنيتي تغذيه مي شود

از عمده . همين دليل جنس خبر و بافت آن نيز تفاوت فاحشي با ساير اخبار سياسي دارد

  :ر اشاره كردي توان به موارد زيترين و اصلي ترين نشانه هاي خبرهاي اطالعاتي م

  

   عمدتا ناشناخته يمنابع خبر •

تحت  ( در ستون هاي ويژهي و اطالعاتيتيانتشار اخبار خاص امن •

ژه، نيمه پنهان، نسل سوم، جهت اطالع، ديگه چه خبر؟ يعنوان اخبار و

   ... )و 

   اخبار حاوي ادعاهاي عجيب و جلوتر از زمان •

اخباري كه در ساير منابع خبري يافت (تفاوت با ساير اخبار سياسي  •

  )نمي شود و خودشان اولين منبع خبر هستند
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آگاه كه نخواست نام اش يك مقام «: نقل خبر با پيشوندهايي چون •

  ...يا » فاش شود

غير رسمي كردن منبع خبر و درج اخبار تحت عنوان مقاالت و نامه  •

  !هاي وارده از بيرون

  حمله هاي قلمي زمينه ساز حمله هاي قضائي •

  يي با بزرگنماي ساختگيجاد بحرانهاي و ايجنجال ساز •

   يف و دروغ پردازيجعل خبر ، تحر: قلم دروغ •

   يت و پرونده سازيترور شخصب، يتخر •

   و زنجيره هاي مافياي رسانه اي عمل كردنيشبكه ا •
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  ����كيهان، هويت، سعيد امامي
)سومقسمت ( افشاي مافياي رسانه اي در ايران  

 

چنين باوري در ميان عامه مردم جامعه وجود دارد كه هر برنامـه تلويزيـوني كـه از صـدا و                     

است كه تهيه كنندگان آن نيز مسئولين فرهنگـي و هنـري            سيما پخش مي شود، دليلي بر آن        

سازمان صدا و سيما هستند و همه دخل و تصرفات آن از طريق اين سـازمان صـورت مـي                    

اما بر خالف تصور عامه، تهيه كنندگان اصلي همه برنامه هاي تلويزيوني و فيلم هايي               . گيرد

بلكـه بـسياري از آنهـا بـه         . ه است كه به رويت بينندگان مي رسد، سازمان صدا و سيما نبود          

  . اطالعاتي ساخته مي شود و با نظارت كامل آنها به انجام مي رسد-سفارش نهادهاي امنيتي

زيرا همواره در طـول تـاريخ قـدرت طلبـان      . البته اين امري دور از ذهن و غيرطبيعي نيست        

ـ    . براي تحقق اهداف خود از هيچ ابزاري چشم پوشي نكرده اند           ان تلويزيـون را    و در اين مي

 همـانطور كـه در شـوروي   . به عنوان ابزاري اصلي و كارساز در انحصار خـود درآورده انـد           

 بـا  اول همـان » لنين «ها كمونيست آمدن كار روي و تزارها رفتن كنار سابق، ديده شد كه با    

 هبقيـ  و ما براي ها رسانه و هنرها همه بين در سينما«  : كرد روشن را همه تكليف جمله اين

   » !كنيم استفاده خيلي خواهيم مي سينما از ما . ديگران براي ها هنر

 ايـن  . گـردد  مي تشكيل دولت طرف از اي كميته و شود مي اعالم دولتي سينما 1919 سال

 نداشته مغايرتي كمونيستي اهداف با تا كرد مي نظارت ها فيلم پخش و توليد روند بر كميته

 سـينمايي  هـاي  در فعاليـت    پرده آنها و اعمال نفوذ لنـين       بعد از مدتي، اهداف پشت     . باشد

 سـرگرم  هـاي  جنبـه  فعـال  آنهـا  كه گفتند كردند سازي فيلم به شروع كه كساني .آشكار شد 

  . كنند ترويج را كمونيسم سينما طريق از دارند تصميم و خواهند نمي را سينما كننده

 شـده  مجبور روسي گران سينما. شد تأسيس كميته اين نظر زير جهان سينماي مدرسه اولين

 را آنهـا  قواعـد  يا و بسازند ها كمونيست و ها سرخ براي تبليغاتي كامال هاي فيلم كه بودند

تـن بـه ايـن كـار      اي عده ميان اين به همين خاطر در . كنند رعايت فيلم پخش و ساخت در
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 زدند، ناچاراً بعد    كه از اين زورگويي سرباز     ديگري اي عده و در اين ميان    دادند و پذيرفتند  

  . كردند مهاجرت روسيه از مدتي از

 هـاي  فيلم ساخت مسئول آن كميته،  طرف از در اين راستا شخصيتي هايي چون ژيگاورتف      

 بـه  تـوانيم  نمـي  داسـتاني  هـاي  فيلم طريق از ما رسيدند كه  اين نتيجه  زيرا به . شدند مستند

و از آن زمان بـه بعـد        . كنيم استفاده خبري مستند هاي فيلم از بايد بلكه برسيم خود اهداف

  .بود كه فيلم هاي مستند رواج پيدا كرد

اگر وحدت واقعه ي جنگ جهاني دوم را به عنـوان يـك واقعيـت مـسلم و بـديهي درنظـر        

فـيلم  . بگيريم، مي بينيم كه در آن آثار بسياري از مستندسازان بـزرگ مـنعكس شـده اسـت                 

كه تـصويري مـستند و تهيـيج كننـده از اراده ي نـسل       اثر خانم لني ريفنشتال پيروزي اراده 

ژرمن براي فتح جهان را تبليغ مي كند و به سفارش هيتلر ساخته شده است اما تمام تفاوت                   

اساسي در شيوه ي نگارش صاحبان آثار مي باشد، كه نشان دهنده آن است كه هيتلر چگونه               

لم هاي تهيه شده به دسـتور هيتلـر،     در ميان همه في   . واقعيت را به ميل خود تعبير كرده است       

چنين واقعيت غير قابل انكاري وجود دارد كه تفاوتي اساسي ميان ديدگاه هاي شخـصي آن                

  .افراد وجود دارد كه در آثار و روايات آنان به چشم مي خورد

در بسياري از فيلم هاي تلويزيوني ، تحريف تاريخ به حدي رسيد كه نويـسندگان و برنامـه                  

  40.در مورد مفهوم دشمن دچار سردرگمي شدندسازان هم 

  

  هويت، كيهان، سعيد امامي

و اما در ايران ساخت برنامه هاي تلويزيوني به دستور نهادهاي اطالعاتي، سابقه اي طـوالني    

 بـود كـه    1378مربوط به سـال     ي تلويزيوني      ها  برنامه يكي از » هويت«به عنوان نمونه    . دارد

 .پـا كـرد   بهرا هاي بسياري  ، جنجال  آن در زمان پخش  ي شد و    ظاهراً از صدا و سيما پخش م      

پرداخت اتهامات ريـز و درشـت          نقد روشنفكران و نشريات نزديك به آنها مي        اين برنامه به  
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نـام و   اين برنامه به فعاالن سياسي، روشنفكران، نويسندگان و نشريات نزديك به آنهـا و بـي             

بعدتر معلـوم شـد   . اي بسياري را باعث شده بود  ه  نشان بودن سازندگان اين برنامه، اعتراض     

ي پنهـان     هاي باند سعيد امامي بوده كه در راستاي افـشاي نيمـه             پخت  اين برنامه نيز از دست    

در مـتن  .ي سياست و فرهنگ و انديشه، تهيه شده و به نمـايش درآمـده اسـت      فعاالن عرصه 

 و روابـط     جنـسگرايي  هم "هويـت "نامه ها و مصاحبه هاي تحميلي و در برنامـه معـروف             

نامشروع، براي قربانياني كه سابقه مذهبي داشتند ، جاسوسي و دريافت كمك هـاي مـالي و         

رهنمودهاي فكري از آژانس هاي اطالعاتي كشورهاي غربي، همكاري با ضد انقالب خارج        

  . از اتهامات تكراري بود از كشور، مصرف مواد مخدر و نوشيدن مشروبات الكلي

هويت از سيماي جمهوري اسالمي پخش مي شد، نخبگـان و روشـنفكران مـي       وقتي برنامه   

پس از اجراي بخـشي از پـروژه تاريكخانـه اشـباح     . دانستند آن برنامه كار سعيد امامي است     

و قتل نويسندگان، شهروندان نيز بـه نقـش مهـم سـعيد امـامي در                » محفل اطالعاتي «توسط  

سين شريعتمداري كوشيد تا بـا دادن آدرس        در آن زمان ح   .  پي بردند  1377-1368تحوالت  

حسين شـريعتمداري  . هويت معرفي كند» تهيه كننده «غلط، سازمان صدا و سيما را به عنوان         

از سوي سازمان صـدا  } هويت{اين برنامه «:  در روزنامه كيهان نوشت20/5/1378در تاريخ   

در اين برنامه پشت . دو سيما تهيه شده و در آن جمع زيادي از صاحبنظران سخن گفته بودن            

صحنه و هويت اصلي جريان هاي ضد انقالب به طور مستند افشا شده بـود كـه بنـده ايـن                     

برنامه را يكي از برنامه هاي افتخار آميز مي دانم و البته كساني كه از هويـت انقالبـي خـود                     

عـي  پشيمان شده اند و امروز با برخي از همان عوامل ضد انقالب پـالوده مـي خورنـد، طبي                  

  ».است كه از اين برنامه عصباني باشند و اين مشكل از استحاله شدن خود آنهاست

البته آشنايان با هنر هفتم و برنامه هاي سينما مي دانستند كه هر برنامه اي داراي تهيه كننـده،         

در ابتدا يا انتهاي برنامه فهرست ايـن عوامـل      . است... كارگردان، سناريو نويس، فيلمبردار و      

حـسين شـريعتمداري بـه عنـوان صـاحبنظر آن           . اما هويت فاقد شناسنامه بود    . مي شود ذكر  

  .برنامه با ايفاي نقشي كه مطلوب كارگردان بود بر صحنه ظاهر مي شد
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به گفته اكبر گنجي شايد منظور آقاي شريعتمداري اين بود كه سازمان صدا و سيما به عنوان            

گـذارده تـا آنـان سـناريوي        » محفل اطالعاتي «ختيار  تهيه كننده فقط بودجه آن برنامه را در ا        

اما اين نكته هم بعيـد و دور از         . خويش را با بازيگري حسين شريعتمداري، كارگرداني كنند       

آن قدر بودجه در اختيار داشت كه به بودجـه صـدا و             » محفل اطالعاتي «ذهن است چرا كه     

  !سيما نيازي نداشته باشد

امـا  . معطوف مـي كـرد    » محفل اطالعاتي «احتي ذهن را به     فاقد شناسنامه بودن هويت به ر     

اين تنها دليل نبود و داليل بسيار ديگري نشان مي داد كه هويت تماماً محـصول خالقيـت                  

  .هاي سعيد امامي است

اسناد برنامه هويت كه پشت صحنه و هويت جريان هاي ضد انقـالب را بـه طـور مـستند               

سـحابي،  ... رافـات سـه تـن از افـرادي چـون عـزت ا      افشا مي كرد، نيز تماماً متكي بـه اعت     

غالمحسين ميرزا صالح و سعيدي سـيرجاني بـود كـه هـر سـه توسـط وزارت اطالعـات                    

بازداشت و در طول مدت حبس از آنان فيلم هاي مطابق ميل سعيد امامي براي پخـش در                  

يـر  ز» خانـه هـاي امـن   «، و 209مـسلماً بازداشـتگاه توحيـد،    . برنامه هويت ضبط مي شـد    

مجموعه سازمان صدا و سيما نبود بلكه زير نظر وزارت اطالعات و در طول يك دهـه در                  

  .   اختيار سعيد امامي بود

حسين شريعتمداري،  : در همان زمان روزنامه ايران به نقل از راديو بي بي سي نوشته بود كه              

ر طرح توابسازي مدير مسئول روزنامه كيهان را مستقيماً متهم كرد كه از طرف سعيد امامي د            

  ".به كارگرفته مي شد

حسين شـريعتمداري در آن موقـع رئـيس گـروه اجتمـاعي وزارت      ": اين روزنامه مي افزايد 

و آقاي  ... اطالعات بود و از سوي سعيد امامي به وي توصيه شده بود كه از مهندس عزت ا                

  41.پزشكپور، اعترافاتي عليه خودشان تهيه كند
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كه در روزنامه عصر    » بازجوي ويژه سعيد امامي   «گر تحت عنوان    اكبر گنجي طي مقاله اي دي     

آزادگان به چاپ رسيد، ضمن تاكيد بر نقش آقاي حسين شـريعتمداري در بـازجويي آقـاي              

وقتي علي فالحيان موضوع صدور امان نامه بـراي پزشـكپور     ": پزشكپور تصريح كرده است   

موظف كـرد كـه ضـمن بـازجويي،         را به حسين شريعتمداري محول كرد، سعيد امامي او را           

حتماً فيلمي از وي تهيه كند، شريعتمداري در حضور پنج تن از پزشكپور بازجويي به عمـل        

فيلم كامل آن جلسه موجود است، در فيلم فقط صداي حسين شريعتمداري شنيده مي       . آورد

  ".شود كه پزشكپور را در راستاي اهداف هدايت مي كند

سعيد امـامي بـه بـرادر حـسن و بـرادر      ":  خاطر نشان مي سازد   نويسنده در ادامه اين مطلب    

حسين گوشزد كرد كه براي نابودي و ترور شخصيت مخالفان فكري، ارتبـاط خويـشاوندي            

حـسين  ":  وي مـي افزايـد  ".آنان بـا مخـالفين را بـرمال كنيـد تـا آبـروي آنهـا بـر بـاد رود                 

مثالً مي گويد   . ين و آن مي پردازد    شريعتمداري در روزنامه كيهان همواره به افشاگري عليه ا        

البته اينكه برادر همسر كسي منافق باشد، به او ربطي ندارد           ". برادر همسر فالني منافق است    

و به اين وسيله نمي توان فردي را متهم و محكوم كرد، اما بهتر اسـت بـرادر حـسين بـراي                      

ر در عراق، با او چه      خوانندگان كيهان روشن كند كه حسين باروتي عضو شاخه نظامي مستق          

  42"نسبتي دارد؟

  

در آن زمان برخي از نويسندگان و روزنامه نگاران با تالش پيگير خود سعي كردند كه نقش                 

فراگير آقاي شريعتمداري و روزنامه كيهان را در تهيه برنامـه هويـت و همچنـين چگـونگي              

ق، سركوب گروه هـاي  بهره برداري آن روزنامه از ماجراي قتل هاي زنجيره اي و از آن طري           

كه نهايتاً همه آن افشاگري ها، به زنداني شدن افرادي چون        . اصالح طلب را مشخص سازند    

اما با اين وجود همـه آن افـشاگري هـا موجـب شـد كـه تـا حـدي                    . اكبر گنجي منتهي شد   
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فريبكاري دستگاه هاي اطالعاتي و اقدامات آنها در جهت تخريـب و تـرور شخـصيت هـا                   

 .ومي بر مال شودبراي افكار عم

  

  ...و » بيست و سي«، »سايه روشن«تا  » هويت« از

  استراتژي نوين وزارت اطالعات در تهيه فيلم هاي سياه

بعد از بر مال شدن ماهيت برنامه هويت و نقش وزارت اطالعـات و بانـد سـعيد امـامي، در         

 آن زمان بـه بعـد، در         اطالعاتي كشور را بر آن داشت تا از        -تهيه اين برنامه، نهادهاي امنيتي    

در حال حاضر برنامه هاي . تهيه برنامه هاي تلويزيوني، استراتژي متفاوتي را در پيش بگيرند         

تلويزيوني اي كه به دستور نهادهاي امنيتي و اطالعاتي سـاخته مـي شـود از لحـاظ هويـت                  

ويحـاً  دسته اول آن هايي هستند كـه صـريحاً يـا تل           . شناسنامه اي دو دسته را شامل مي شود       

نمونه آن برنامـه اي     . اعالم مي شود كه اين برنامه از طرف وزارت اطالعات تهيه شده است            

 چندي پيش از صدا و سـيما پخـش شـد و در آگهـي                "به اسم دموكراسي  "بود كه با عنوان     

اما دسته دوم برنامـه هـاي تلويزيـوني     . هاي پيش از برنامه، آرم وزارت اطالعات نمايان بود        

اينكه به سفارش وزارت اطالعات و نظارت آن تهيه مي شـود، امـا نـه تنهـا در      هستند كه با    

ظاهر هيچ دخالت مستقيمي را نشان نمي دهد بلكه جنس برنامه و مجريان آن طوري اسـت            

  .كه كامالً ذهن خواننده را از چنين واقعيتي دور نگه مي دارد

ه جواني كه به سبك امـروزي و        مجري. از اين ها به عنوان تاكتيك هاي انحرافي ياد مي شود          

به قول معروف نسل سومي حرف مي زدند، آوردن برنامه هاي علمي، اسـتفاده از جـذابيت                 

  .مواردي از اين دست هستند... هاي تصويري و 

  : چند دليل عمده براي استفاده از چنين ترفندهايي وجود دارد

 شود، همه بينندگان خود را از       دليل اول آنكه، وقتي برنامه به سبك خاصي مانند هويت تهيه          

امـا برنامـه   . دست مي دهد و تنها طيف خاصي عالقه مند به ديدن چنين برنامه هايي هستند          

هايي مانند سايه روشن و بيست و سـي، بـا نـوع برنامـه و سـبك ارائـه، طيـف وسـيعي از                    

  .بينندگان را دربرمي گيرد
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بلكـه داراي بخـش هـاي    . ف نمي پردازدزيرا چنين برنامه هايي اختصاصاً به فيلم هاي اعترا     

مـي باشـد كـه داراي    ... ديگري از جمله خبرهاي فناوري و تكنولـوژي، پخـش تـصاوير و          

  . جذابيت هاي ويژه اي مي باشد

دوم آنكه از آنجايي كه از قبل، همه تالش ها جهت كسب اعتمـاد اذهـان عمـومي صـورت         

طبيعي اسـت كـه پخـش    . امه ها نمي نگرندگرفته است، مردم ديگر با نگاه بدبيني به اين برن      

  .فيلم هاي اعتراف از چنين برنامه هايي، تاثيرگذاري مضاعفي را بر روي بينندگان دارد

اما نشانه هاي نه چندان آشكار، اما محكمي در تاييد اين موضوع وجود دارد كه برنامه هايي               

  .از اين دست، توسط نهادهاي اطالعاتي تهيه مي شود

جود همه اين تاكتيك هاي انحرافي، هويت اصلي اين برنامـه هـا، از نگـاه افكـار     اگرچه با و  

عمومي دور مي ماند اما ماهيت اصلي چنين برنامه هـايي توسـط كارشناسـان و تحليلگـران                

  . رشته رسانه ها، قابل تشخيص است
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   ! كيهان، اوين، تلويزيون ����
  )  اطالعاتي–الگوي برخورد نهاد هاي امنيتي (

  

 به تنـاوب    ،1376 انتخابات دوم خرداد     ام چند سال گذشته، و به طور مشخص تر از هنگ          در

پرونده هايي جنجالي شكل گرفته اند كه هر يك براي مدت ها، به عنوان موضوعي مناقـشه                 

  .برانگيز در كانون توجهات بوده اند

 و تبريـز در     ، حمله به خوابگـاه دانـشجويان در تهـران         1377پرونده قتل هاي سياسي پاييز       

، پرونده معروف به نوارسازان، توقيف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه             1378تيرماه  

نگاران، فعاالن سياسي و دانشجويان، مـاجراي كنفـرانس بـرلين، پرونـده سـيامك پورزنـد،                 

پرونده موسوم به نظرسنجي، پرونده زهرا كاظمي و اكنون پرونده سايت هاي غيرمجاز، همه              

بهت هـاي پايـه     ه هايي از رويكرد و روش هايي را به نمايش مي گذارند كه داراي مشا              نمون

در جريـان هـستند و هـر    كه در روزهـاي اخيـر       هايي   پرونده   و اكنون  اي با يكديگر هستند   

، از بسياري جهات، بـا برخـي از ديگـر پرونـده              هاي مختلفي را به خود گرفته اند       نامكدام،  

  .مشابهت هاي عمده اي دارده گذشتهاي جنجالي سال هاي 

 ي بازداشت شـدگان نيـز مـسير       ينحوه بازداشت و متهم ساز    مشاهده شده است كه همواره      

با بررسي و تحليل پرونده هاي سال هاي اخير ايـن نتيجـه بـه               . يكسان و مشابه داشته است    

 براي سركوب و تـرور جريـان هـاي        امنيتي –دست مي آيد كه برخي از نهادهاي اطالعاتي         

اگرچه پرونده ها و سوژه     . مقابل خود از الگوهاي نخ نما و تكرارشونده اي استفاده مي كنند           

هاي مورد هدف قرار گرفته، متفاوت بوده اند اما الگوي برخـورد بـا آنهـا چنـدان متفـاوت                    

اينكه همـه آنهـا     .   ناميد "ماشين سركوب و ترور   "الگويي كه مي توان نام آن را        . نبوده است 

همه .  مشخص آغاز شده و نهايتاً به نقطه اي از پيش تعيين شده، ختم مي شوند               از يك نقطه  

كه در تلويزيون به راحتي به رويت بينندگان مـي رسـد،            ) فيلم هاي اعتراف  (فيلم هاي سياه    
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دست پخت اين ماشين هستند و بدون اطالع بينندگانش، براي تهيه آن چنـين رونـدي طـي            

  . شده است

  

    كليد مي خوردسركوب و ترورپروژه 
  

  : در يك نگاه مي توان سير كلي پديده سركوب و ترور را در رئوس زير خالصه كرد

 خبرسازي مي كنند  كيهان و برو بچه ها •

  )بسترسازي براي پرونده هاي امنيتي و آماده سازي اذهان عمومي(

  پرونده هايي تازه با اتهاماتي هميشگي •

  سندي به دست نيامد •

 ! اعتراف يا اعدامتهديد و اجبار، يا  •

  )پروژه تواب سازي با شكنجه هاي سياه و سفيد جهت اعترافات اجباري آغاز مي شود(

 ها تا اعترافات تلويزيوني نامه ز توبها •

  دادگاه هاي نمايشي و احكام صادره •

  خبرسازي مي كنند  كيهان و برو بچه ها-1

  يبسترسازي براي پرونده هاي امنيتي و آماده سازي اذهان عموم

 اين است    خورد يبه چشم م   اين ميان اكثر پرونده هاي امنيتي     در   ات اصلي كه  تشابهيكي از   

  هـاي  نزديـك بـه دسـتگاه   ي قبل از آن، رسـانه هـا   ي معموال پس از هر بازداشت يا اندك       كه

 را آمـاده سـازند كـه صـحت     ي افكار عمـوم ي كنند تا به نوع ي را منتشر م   ي، مطالب ياطالعات

 .دنبپذيراتهامات وارده را 

واقعيت اين است كه هميشه ابتدا حمله هـاي قلمـي روزنامـه هـايي چـون كيهـان و سـاير                      

روزنامه هاي زنجيره اي آن آغاز مي شود و بعد از آن، حملـه هـاي قـضايي و اجرايـي بـه                       

مافيـاي رسـانه   پروژه هـايي  به اعتقاد كارشناسان، براي چنين . سوژه مورد نظر آغاز مي شود  
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 و بعـد از آن   سپس رسانه هايي چون كيهان،شود ابتدا هدف تعيين مي   عني  ي. اي دخيل است  

و ساير خبرگـزاري    ... ، جام جم و     رسالت، قدس حلقه هاي ديگرش، همچون روزنامه هاي       

 را  بـستر سـازي   ،  ...ها و سايت هاي خبري وابسته همچون جهان نيـوز، فـارس، موعـود و                

 زمينـه   و سياه نمايي رسـانه اي، نه اتهاماتهدف اصلي و درازمدت از اينگو. مي كنندشروع  

 و خبرسازي هـايي  سازي براي تشكيل پرونده هاي امنيتي است تا بر اساس ادعاهاي كذب       

به طوري كه آن    . را داشته باشد   هاي آتي  بازداشت   كه انجام مي گيرد، اذهان عمومي آمادگي      

و دروغپـردازي هـاي ايـن        هـا ادعابـا   اجباري كه در آينده از آنها گرفته مي شود،          اعترافات  

  . روزنامه ها همسو باشد
يكي از روزنامه نگاران داخلي كه خود نيز هدف تخريب چنين پـروژه هـايي قـرار گرفتـه،                   

پرونـده سـازي هـا و      بسياري ازهيتوج ها به قصد  نوشتهنيدر واقع ا  ": معتقد است كه  

ـ ي تخيوهاي سـنار با ساختندستگاه هاي امنيتي  . ي آتي صورت مي گيرد    ها يريدستگ  يل

 سـعي دارنـد مقامـات ارشـد حـرف           .دنكن ي م هي فشارها را توج   ني مقامات باال، ا   يبرا

ـ  كـه با   ي و در تالش   دنريگ  قرار   احرف ه  ني ا ريتحت تاث هايشان را باور كنند،       ي بـرا  دي

سعي مـي شـود بـر        دايها شد    نوشته ني ا با. دنشو تر    ، سست داشته باشند  زندانيان يآزاد

ـ  ري تـاث  مردم و خـصوصاً بـاالترين مقامـات ارشـد نظـام            تي ذهن يرو  و  گـذارد   ي منف

  ".دنبرب ني آنها را از بي احتماليها مقاومت

 در روزنامه كيهان، از وجـود يـك شـبكه           تحت عنوان خانه عنكبوت    نمونه بارز آن سرمقاله   

 جاسوسي گسترده در داخل و خارج از كشور خبر داده بود كه اعضاي اصـلي آن را بنـا بـه                    

 تعدادي از چهره ها و مقامات شاخص اصالح طلب، روزنامه نگاران داخـل و           ي كيهان، ادعا

  .خارج از كشور و نيز برخي از بازداشت شدگان تشكيل مي دهند

انتشار اين مطالب، اگر چه واكنش هاي زيادي را برانگيخت و حتي موجـب احـضار آقـاي                  

اشت روزنامه نگاران و فعاالن اينترنتي كـه        شريعتمداري به دادسراي تهران شد، اما ادامه بازد       

 ذكر شده بود، موجب تقويت اين گمان شده است كـه            كيهانبه ويژه نامشان در نوشته هاي       
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، در اقدامي از قبل برنامه ريزي شده در صدد گـشودن يـك پرونـده جنجـالي      امنيتيدستگاه  

  .ديگر است

كـه رامـين   بـود  ارس گـزارش داده   فـ  ي از اين نوع اقدامات، خبرگزار     ديگري نمونه تازه    در

 در آمريكا، در اسـتخدام دولـت   2001 در سال ي علم يجهانبگلو به دليل حضور در كنفرانس     

 همانطور كه مي دانيم بعد از آن رامين جهانبگلو به جرم جاسوسـي و               .اين كشور بوده است   

 .ارتباط با بيگانگان متهم و بازداشت شد

  

   هميشگي پرونده هايي تازه با اتهاماتي-2

مقارن با جنجالي شدن پرونده موسوم به وبالگ نويـسان، سـارا ليـا ويتـسون مـدير بخـش                    

خاورميانه ديده بان حقوق بشر اعالم كرد كه برخي از دستگاه هاي امنيتي، منتقدين كشور را       

با استفاده از اتهامات غير شفاف و با قوانيني كه كال منجـر بـه نفـي آزادي بيـان مـي شـوند         

ايران بايد آناني كه متهم به اعمال شكنجه هستند محاكمه كند، نـه وبـالگ               . مي كند محاكمه  

  ».نويسان را به خاطرعقايدشان محاكمه كند

اقـدام عليـه امنيـت    تقريبا در تمامي اين پرونده ها، اتهامات مشابهي نظير     در سال هاي اخير     

 به مقدسـات و مـسئوالن،    تبليغ عليه نظام، توهين، نشر اكاذيبي،تشويش اذهان عموم ملي،  

ارتباط با بيگانگان و جاسوسي براي دشمن و در بسياري موارد، اتهاماتي در حـوزه زنـدگي                

خصوصي افراد نظير نوشيدن مشروب و داشتن روابط نامشروع عليه متهمان پرونـده مطـرح    

  .شده است

 مـدافع  ي وكال حقوقدانان وي دانشجويان، روزنامه نگاران و حت   ،ي از فعاالن سياس   يو بسيار 

 و شفاف تعريـف  ي به طور قانون  ،ي نيز متهم شده اند، بدون آنكه چنين اتهام        يبه چنين جرم  

 .شده باشد

 و  از روشـنفكران، نويـسندگان و دگرانديـشان      ي كه نه تنهـا بـسيار      وجود دارد  يچنين باور 

بـه طـور    تنها به دليل آنكه ماننـد كيهـان و امثـال آن نمـي انديـشند،        ،  تئوريسين هاي ايراني  



  ----------------------------------------------------------------------------------- � دروغ هاي كيهان �

  
  

210    

ه اسناد و مدارك متقن، به دليل بيان ديدگاه ها و نظرات خود، مرتبط بـا                ئمتناوب و بدون ارا   

 . دشمن قلمداد شده اندي و عامل نفوذسوسبيگانگان، جا

 كه به داشتن ارتباط با بيگانگان متهم شده اند، ابتدا بـدون وارد              ي ديگر، اغلب كسان   ي سو از

 مختلـف،   ي ها يند و پس از گذشت زمان و انجام بازجوي         بازداشت شده ا   يشدن هيچ اتهام  

   . و داليل بازداشت اعالم شده استهامات درباره اتيكليات

 ،ي جنجـال ي تاكنون در هيچ يـك از ايـن پرونـده هـا    ،ي وجود اين و به رغم چنين اقدامات   با

 گذراندن پس از متهماندر نهايت،  كه اتهامات وارده را اثبات كند، به دست نيامده و       يمدرك

  . دشوار در زندان، آزاد شده انديروزهاي

 

  سندي به دست نيامد -3

وجود تشابهات اصولي در ماجراي بازداشت هاي اخير روزنامه نگاران و فعاالن اينترنتـي،        با  

آخـر معلـوم خواهـد شـد كـه          در   سر و صدا بوده است،       پر بسياري از ماجراهاي     شروعكه  

كي براي اثبات اتهامي از ميان انبوه اتهامات مطـرح شـده            چيزي در ميان نبوده و سند و مدر       

  .به دست نيامده است

به جاي مـي ماننـد كـه تـاوان روزهـا و              اما در اين ميان، متهمان اين پرونده ها با اين سوال          

از طرفـي  فرصت هاي از دست رفته و زيان هاي وارد شده را چه كسي خواهد پرداخـت و            

ده نمي شود كه با وجود بارها آزمودن يك روش، تكـرار     پاسخ دا جدي  به اين پرسش    ديگر  

آن ناشي از چه ضرورتي است كه امكان گشوده شدن پرونـده اي مـشابه در آينـده را            كردن  

  نيز محتمل مي كند؟ 

واقعيت اين است كه از همان ابتدا مدركي دال بر مجرم بودن متهمين وجود ندارد تا از ايـن           

يي كه بازجويان دستگاه هاي امنيتي نمـي تواننـد مـدركي            پس از آنجا  . طريق محاكمه شوند  

در اين ميان فـشارها و شـكنجه هـا          . ارائه كنند، چندي بعد مدرك سازي ها شروع مي شود         

از مـصاديق بـارز آن   ... جهت اخذ اعترافات اجباري، آوردن شاهدان دروغين، جعل اسناد و  

  .است
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  !تهديد و اجبار، يا اعتراف يا اعدام -4

   تواب سازي با شكنجه هاي سياه و سفيد جهت اعترافات اجباري آغاز مي شودپروژه

در گذشته كساني كه بازداشت و دستگير شده بودند يا مانند سران حـزب تـوده و سـعيدي                   

سيرجاني نويسنده، با اعتراف به توبه افتادند يا ماننـد عبـاس اميرانتظـام و اكبـر گنجـي، بـا                     

م برخورد را انتخاب كردند و به زندان هاي طوالني مـدت        ايستادگي بر مواضع خود نوع دو     

سـحابي از اعمـال انـواع       ... پيش از اين، چهره هاي شناخته شده اي نظير عـزت ا            .تن دادند 

فشارها در زندان براي گرفتن اعتراف سخن گفتـه بودنـد و يـا حتـي فـيلم هـايي از نحـوه                       

  . بودبازجويي متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي منتشر شده

ه اعتراف متهم، براي بازجويانش بهترين مدرك گناهكاري شخص محسوب مي شد          همواره،  

اما از آنجايي كه اعتـراف بـر عليـه    . زد را مهيا مي سا    متهم همزمان امكان محكوميت     و است

  .خود اقدامي ناخوشايند محسوب مي شود، با شكنجه، فشار و اجبار همراه بوده است

 كه چگونـه افـراد بـا گذشـت     ها در پي كشف راز اين معما بودند      تگران غربي تا مد     تحليل

 آنـان  مدتي از بازداشت و بازجويي هـاي مكـرر، بـاالخره عليـه خـود اعتـراف مـي كننـد؟             

امـا پـس از   . سـاختند  هايي نظير تزريق داروهاي مخصوص و هيپنوتيزم را مطرح مـي           فرضيه

 48هـاي     بـازجويي . هـا اسـت    تر از اين حـرف      گيري ساده    مشخص شد روش اعتراف    مدتي

ساعته، پاسخگويي ايستاده بدون حق نشستن و خوابيـدن، گرسـنگي مـداوم، محروميـت از                

رساند كه مـرگ   داروهاي ضروري، تهديد خانواده و مخصوصاً كودكان، متهم را به جايي مي  

و دانست اعتراف برابر است بـا محاكمـه           كرد و چون مي     را به عنوان تنها راه نجات آرزو مي       

اينگونـه بـود كـه اعتـراف نـزد        . رفت  اعدام فوري و پايان عذاب، مشتاقانه به استقبال آن مي         

ي هـيچ متهمـي را بـاور          گونـه   هاي اعتـراف    هاي بيدار، گفته    اعتبار گشت و انسان     جهانيان بي 

دفاع كند » قانون«نكردند مگر روزي كه در دادگاهي منصف و عادل، آزادانه از خود در برابر 

  .طاي خويش اعتراف نمايدو به خ
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، همواره اتهام شكنجه و گرفتن اعتـراف         امنيتي -هاي اطالعاتي مسئوالن دستگاه   با اين همه،    

. و اين نشان از چنين واقعيت تلخي است كه امروزه شاهد آنيم            .هاي اجباري را رد كرده اند     

بدون اطالع از   ) اناز جمله دستگاه امنيتي اداره ضد ادي      (در واقع بسياري از ماموران خودسر       

مسئوالن ارشد نهادهاي امنيتي و نظام جمهوري اسالمي ايران، و بـا پنهـان سـازي اقـدامات           

  .مخرب و قدرت طلبانه خود، دست به چنين فجايعي مي زند

  

  شدگان تحت فشار هستند بازداشت

د كـه  سازمان غيردولتي ديده بان حقوق بشر كه در نيويورك استقرار دارد از اسنادي خبـر دا             

نشان مي دهد بازداشت شدگان اخير در ايران تحت فشار قـرار گرفتـه انـد تـا وادار شـوند                     

  .  امضا كنند"بهاي آزادي خود"نامه هايي را به عنوان  ندامت

ديده بان حقوق بشر همچنين محتواي نامه اي را مورد تاييد قرار داد كه از سوي يـك مقـام            

در آن، عالوه بر مشخصات بازداشـتگاه هـاي مخفـي           پيشين قوه قضائيه ايران منتشر شده و        

اين كشور، به جزئيات رفتار بـا بازداشـت شـدگان از جملـه بـدرفتاري، شـكنجه و حـبس                     

  . انفرادي به مدت طوالني اشاره شده است

به گفته سارا ليا ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، اين سازمان اسنادي را                

نشان مي دهد واحدهاي مخفي كه افراد آنها كاركنان اخراج شده دسـتگاه             در اختيار دارد كه     

 و ند، دست به بازداشت روزنامـه نگـاران اينترنتـي و فعـاالن تـشكلهاي مـدني             ا هاي امنيتي 

 مي زنند و آنها را تحت فشار قرار مي دهند تا براي تبديل قرار بازداشتـشان         جمعيت معنوي 

نوشتن نامه هاي سرگشاده بزننـد و در آنهـا ضـمن دسـت              به قرار وثيقه يا كفالت، دست به        

  .زدن به اعتراف و نسبت دادن اتهاماتي به خود، از وضعيت بازداشتشان ابراز رضايت كنند

فعاليت كاركنان اخراجي دستگاه هاي امنيتي و اقداماتي كه اين سازمان به صورت مخفيانه و             

ن بارها در گزارشهاي مختلف ذكر شـده و         موازي با دستگاه هاي امنيتي انجام مي دهد تاكنو        

چنـدي  .  را نيز برانگيخته بـود     نظام جمهوري اسالمي ايران   حتي اعتراضهاي برخي مقامهاي     
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چنـين ادارات مخفـي،   پيش نيز گزارشهايي منتشر شده بود حاكي از اينكه يكي از مـسئوالن      

  .  استدر پي تخلفات گسترده از كار بركنار شده و سپس از ايران فرار كرده

سازمان ديده بان حقوق بشر با اشاره به نامه اي كه گفته مي شود از سوي يك مقام ناشناس                   

دادگستري تهران درباره شكنجه و بدرفتاري با بازداشت شدگان و حـبس انفـرادي آنهـا بـه            

 مـورد تاييـد و      "مـستقال "مدت طوالني منتشر شده بود، اعالم كرد كه محتواي اين نامـه را              

  . ر مي دهدتصديق قرا

 

  

  پرونده ها و اعترافات

  پرونده وبالگ نويسان و اعترافات بر عليه خود

انـدركاران    نگـاران، دسـت     المللي به موج تازه بازداشـت روزنامـه         پس از اعتراض محافل بين    

هاي مدني كه به واكـنش سـيد محمـد خـاتمي، رئـيس            هاي اينترنتي و فعاالن سازمان      سايت

اي كـه يكـي پـس از          هـاي جداگانـه     ، چهار تن از متهمـان در نامـه        جمهور ايران نيز انجاميد   

 عليـه خـود پرداختنـد و تمـامي     "اعتـراف "هاي ايران به چاپ رسيد، به        ديگري در روزنامه  

  . اتهامات مطرح شده توسط دستگاه قضايي را پذيرفتند

هـا   يـن نامـه  زاده، روزبه ميرابراهيمي، اميد معماريان و جـواد غـالم تميمـي، در ا           شهرام رفيع 

طلب از جمله بهزاد نبوي و مصطفي تاجزاده را عامل تحريـك و               هاي اصالح   برخي از چهره  

  .هاي خود معرفي كردند هدايت فعاليت

 شـهرت يافـت، اعتـراض نهادهـاي         "نامه  ندامت" يا   "نامه  توبه"هايي كه به      انتشار چنين نامه  

  .يختطلب را برانگ مدافع حقوق بشر و بخشي از نيروهاي اصالح

گويد كه ماموران قضايي ايران اين متهمان را تحت فشارهاي        بان حقوق بشر مي     سازمان ديده 

  .اند تا به اعتراف عليه خود تن بدهند هاي طوالني تهديد كرده مداوم قرار داده و به حبس
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شمس الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در گفتگو بـا بـي بـي                ... ماشاءا

 هايي كه روزنامه نگاران در دوران بازداشت متحمل شـده انـد را بـه دو سـطح                 سي شكنجه 

  .  تقسيم مي كند"شكنجه هاي قرمز" و "شكنجه هاي سفيد"

شكنجه هاي سفيد شامل فشارهاي روحي و رواني و حبس انفرادي و شـكنجه هـاي قرمـز                  

  .شامل فشارهاي فيزيكي از جمله ضرب و شتم متهم است

 از جمله به ضرب و شتم شديد فرشته قاضي اشاره مـي كنـد كـه بـه                   آقاي شمس الواعظين  

  شكستگي بيني و خونريزي او در سلول انفرادي منجر شده است

با اشاره به اين اعترافات مطبوعاتي و تلويزيوني اعالم كرد كه نيز بشر  بان حقوق   سازمان ديده 

   . قرار دارند"تحت فشار و تهديد روزانه"شدگان دائما  بازداشت

اي بازداشـت و شـكنجه        شـدگان توسـط نيروهـاي ويـژه         بازداشت": گويد  آقاي استورك مي  

واضـح اسـت كـه مرتـضوي        . گيرند  اند كه ظاهرا از شخص قاضي مرتضوي دستور مي          شده

  ".منافع زيادي در پوشاندن نقش خود در اين ماجرا دارد

 كـه مـديركل وزارت      يان كس يبرا":  در بيانيه خود افزوده    ي مجاهدين انقالب اسالم   سازمان

كنند اطالعيه   ي قرار داده، او را ملزم م     يارشاد را احضار و سربرگ اين وزارت را در برابر و          

 در زنـدان فـوت كـرده، وادار كـردن چنـد             ي به علت سكته مغز    يصادر كند كه زهرا كاظم    

  ".ت نيسي به نفع بيگانگان كار چندان مشكلي گناهكار بودن و جاسوسهجوان به اعتراف ب

 كـه در   پرونده معـروف بـه وب الگ نويـسان   اين سازمان، در بيانيه خود نوشت چهار متهم    

اعترافات تلويزيوني حاضر شدند، پيش از گفتگو با خبرنگاران تلويزيـون دولتـي ايـران، بـه             

شدند و هر روز بـه مـدت          مدت سه روز به دفتر سعيد مرتضوي، دادستان تهران احضار مي          

  . گرفتند تا محتواي نامه آقاي مزروعي را تكذيب كنند  قرار مي"تحت فشار"هشت ساعت 

شـدگان در يـك بازداشـتگاه مخفـي در            بان حقوق بشر مدعي شد كه بازداشت        سازمان ديده 

هـاي    انـد، در بـازجويي      هاي انفرادي كوچك و به مدت طوالني حبس شـده           تهران در سلول  

تهديد به ربودن   "هاي روحي از جمله     اند و تحت فشار     وشتم قرار گرفته    طوالني مورد ضرب  
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اين سازمان همچنين با اشاره به شـكنجه متهمـان در دوران            . اند   قرار داشته  "اعضاي خانواده 

  . زاده با كابل شالق خورده است بازداشت، مدعي شد كه شهرام رفيع

شـدگان بـه اعتـراف عليـه خـود،       ها، اجبار بازداشـت  به گفته اين سازمان، هدف از بازجويي   

  . هاي غيردولتي بوده است طلب و مديران سازمان همكاران و سياستمداران اصالح

اميد معماريان و روزبـه ميرابراهيمـي اظهـار داشـته انـد كـه در زمـان              ،  به گفته آقاي ابطحي   

بازداشت به مدت طوالني در زندان انفرادي به سر برده اند، كتـك خـورده انـد و در مـورد                     

  . كاران مطبوعاتي شان، بازجويي هاي طوالني شده اندارتباط جنسي، بخصوص با هم

تالش براي متهم كردن بازداشت شدگان به داشتن روابط جنسي نامشروع به ويـژه بـا چنـد          

چهره شاخص در جناح اصالح طلب درون حاكميت، مخالفـت بـا تعيـين وكيـل و ناديـده                   

 از آنهـا، از ديگـر   گرفتن حقوق قانوني بازداشت شدگان و كوشش براي گـرفتن توبـه نامـه           

محورهايي است كه پنج تن از متهمان پرونده سايت هاي اينترنتي در گزارش خود به هيئت                

  .پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از آن سخن گفته اند

 سال از تراژدي شكنجه روزنامـه نگـاران بـراي اعتـراف گيـري، گزارشـهاي       3اكنون بعد از   

 دانشجويان بازداشت شده اميركبير خبر از تكـرار ايـن فاجعـه             مستند و اخبار موثق در مورد     

  . غير انساني مي دهد

  شكنجه دانشجويان اميركبير

جمعي از دانشجويان آزاد شده دانشگاه اميركبير از سه سازمان غيردولتـي كميـسيون حقـوق        

 بشر اسالمي، انجمن دفاع از حقوق زندانيان و كانون مدافعان حقوق بـشر خواسـتند نـسبت       

  . بــه اعمــال شــكنجه هــاي غيرانــساني بــر دانــشجويان بازداشــت شــده رســيدگي نماينــد  

پس از گذشت دو ماه از بازداشت اين دانـشجويان، در حـالي كـه رسـانه هـاي وابـسته بـه                   

نهادهاي امنيتي خبر از اعتراف اين دانـشجويان مبنـي بـر دسـت داشـتن در تهيـه و توزيـع                      

 كننده اي مبني بر احتمال شكنجه اين دانـشجويان بـه    نشريات موهن مي دادند، اخبار نگران     
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پس از اولين مالقات خانواده دانشجويان بازداشت شده با فرزندانشان مشخص    . گوش رسيد 

 زنـدان اويـن تحـت شـديدترين فـشارها و          209 دانشجوي دانشگاه اميركبير در بنـد        8شد،  

ــد    ــه انـــــــــــ ــرار گرفتـــــــــــ ــا قـــــــــــ ــكنجه هـــــــــــ   . شـــــــــــ

 خطاب به عمادالدين باقي، رئـيس انجمـن دفـاع از حقـوق      در نامه دانشجويان آزاد شده كه     

زندانيان، شيرين عبادي، دبير كانون مدافعان حقوق بشر و ضيائي فر دبير كميـسيون حقـوق                

 زنـدان   209اينجانبان در طول مدت بازداشت در بنـد         «: بشر اسالمي، نوشته شده آمده است     

اي غير انساني قرار گرفتيم تا بـه دروغ   اوين مورد انواع و اقسام آزار و اذيت ها و شكنجه ه           

  ».به كار ناكرده اعتراف كنيم

 ننويـسند   "توبـه نامـه   "خانواده هاي سه دانشجوي زنداني اوين كه قاضي مرتضوي گفته تا            

طي رنجنامه اي خطاب    - مجيد توكلي،احمد قصابان و احسان منصوري        -آزاد نخواهند شد    

 روز زنـدان و شـكنجه ايـن    80تري را دربـاره  جزئيـات بيـش   هاشمي شاهرودي  ... به آيت ا  

  .دانشجويان فاش كردند

خانواده هاي سه تن از دانشجويان بازداشتي پلي تكنيك، در نامه اي به ريـيس قـوه قـضاييه      

ـ          .دنسبت به زير فشار قرار داشتن فرزندانشان براي اخذ اعترافـات سـاختگي اعتـراض كردن

 نفـر از  5بعـد از آزادي  :  از وضعيت فرزندش گفتمادر احسان منصوري نيز با ابراز نگراني 

دانشجويان، احسان منصوري و دو همكالسي او پـس از گـرفتن وعـده آزادي از مـسوولين      

زندان، با اصالح صورت و پوشيدن لباسهاي تميز، به سمت اتاقي شـيك و مبلـه راهنمـايي                  

ـ                ن عمـل بـا اعتـراض و        شدند تا بدون اطالع قبلي از آنها فيلم اعترافات گرفته شـود كـه اي

  .مخالفت بچه ها مواجه شده و ناكام ماند

  ها تا اعترافات تلويزيوني نامه از توبه -5
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رايج بوده و چنين اعترافاتي را به عنـوان        پخش تلويزيوني اعترافات متهمان سياسي و امنيتي      

ه گفته مـي شـود كـ    متأسفانه .مداركي در اثبات اتهامات بازداشت شدگان محسوب مي كنند     

  . قضات در ايران اغلب اعترافات اجباري را مي پذيرند

در مقابل، اكثر كارشناسان حقوقي، استناد قضايي به اعترافاتي را كه ممكن است تحت فشار               

كسب شده باشد كامال مردود مي دانند و بسياري از آنان به دليـل ترديـد در عقالنـي بـودن            

رافات داوطلبانه متهمان بدون همراهي بـا  شهادت متهم عليه خود، حتي در مورد پذيرش اعت        

  .شواهد ديگر هم وسواس به خرج مي دهند

يكي از مشهورترين و جنجـالي تـرين نمونـه پرونـده هـايي كـه بـه ندامتنامـه و اعترافـات                     

تلويزيوني كشيده شد همان پرونده موسوم به وبالگ نويسان است كه پس از پرونده سـازي   

در ايـن پرونـده چهـار روزنامـه نگـار پـس از ماههـا                . د طرح شـ   83روزنامه كيهان در سال   

بازداشت اقدام به نوشتن توبه نامه كردند اما از آنجا كه اين اقدام به انـدازه كـافي بـر افكـار              

، زاده  رمـضان ... عبـدا در همـان زمـان      . عمومي موثر نبود فيلم اعتراف نيز تهيه و پخش شـد          

زيوني را نشانه آن دانست پذيرفته اسـت   پخش اعترافات تلوي سخنگوي دولت آقاي خاتمي     

نيـاز بـه اقـدامات ديگـري        "هاي پيشين اين متهمان توجيه نـشده و           كه افكار عمومي با نامه    

  ."هست

 قبـل بان حقوق بشر، اعالم كرد كه متهمان آزاد شده،  گزارشگران بدون مرز نيز همچون ديده   

انـد و بـه مـدت هـشت           د شده تهديد به بازداشت مجد    "اعترافات تلويزيوني "از حضور در    

  . اند ساعت مورد بازجويي قرار گرفته

نگـاران،    رجبعلي مزروعي، رئيس انجمن صـنفي روزنامـه       قبل از پخش فيلم هاي تلويزيوني       

شدگان همـين پرونـده، در واكـنش بـه انتـشار       نماينده مجلس ششم و پدر يكي از بازداشت      

مي، به تشريح برخوردهاي صـورت گرفتـه بـا          ها، با ارسال نامه اي به محمد خات         " نامه  توبه"

  .فرزند خود و ديگر بازداشت شدگان پرونده سايت هاي اينترنتي پرداخت
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ها را به دادگاه فراخوانـد تـا         نيروي انتظامي با شكايت از آقاي مزروعي، نويسندگان اين نامه         

 "برخـورد مناسـب  "شهادت دهند كه اظهـارات او خـالف واقعيـت بـوده و بـار ديگـر بـر          

  .بازجويان تاكيد كنند

هـاي اينترنتـي در       سه روز پس از انتشار نامه آقـاي مزروعـي، چهـار مـتهم پرونـده سـايت                 

 آذر از تلويزيون دولتي ايران پخش شـد، نـه تنهـا مـتن نامـه او را                 24اظهاراتي كه سه شنبه     

فتـه،  طور فرزنـد خـود سـخن گ    انكار كردند، بلكه وي را به دليل آنكه به جاي آنان و همين        

اين چهار نفر اظهار داشتند كه در دوران بازداشت، با آنهـا بـدرفتاري           . مورد انتقاد قرار دادند   

  . نشده است

چـرا در  ": بـشر در واشـنگتن گفـت      بـان حقـوق     جو استورك، مدير بخش خاورميانـه ديـده       

د و در عـوض آنـان را   شـو  شدگان را مطرح نمي  دادگاهي علني و عادالنه جرم اين بازداشت      

  ".كند دار به نفي شكنجه و حبس انفرادي در نمايشي تلويزيوني ميوا

  سرنوشت بي سرانجام پرونده هاي جنجالي

گذشته از اين مشابهت ها، اين پرونده ها كه جملگي هزينـه هـاي زيـادي را بـه كـشور              

به اعتقاد وكالي پرونـده و   .تحميل كرده اند، سرنوشت كم و بيش يكساني نيز داشته اند          

 بدون آنكه ابعاد مهمـي       و  ناتمام مانده   اين پرونده ها   روند قضايي در اكثر موارد     ناظران،

 و از آنجـايي كـه دليـل و مـدرك           .از مساله روشن شده باشد، مختومه اعـالم شـده انـد           

مستدلي براي توجيه ماه ها حبس در سلول هاي انفرادي وجود نداشته، در موارد متعـدد       

قـدامات صـورت گرفتـه حتـي پـس از آزادي فـرد،       مشاهده شده است كه براي توجيه ا    

بـه ايـن   . ضريب تخريب ها و سياه نمايي رسانه هاي وابسته، شدت بيشتري يافته اسـت     

نيت كه اگر نتوانسته اند سوژه مورد نظر را به طور فيزيكي از ميان بردارند، پـس پـروژه               

 . امتداد يابـد   سركوب و تخريب در شكل ها و قالب هاي ديگر از جمله مانور رسانه اي              

به جاي مـي ماننـد كـه تـاوان           جدي   اما در اين ميان، متهمان اين پرونده ها با اين سوال          
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روزها و فرصت هاي از دست رفته و زيان هاي وارد شده را چه كسي خواهد پرداخـت   

پاسخ داده نمي شود كه بـا وجـود بارهـا آزمـودن     جدي  به اين پرسش    از طرفي ديگر    و  

آن ناشي از چه ضرورتي است كه امكان گـشوده شـدن پرونـده      كردنيك روش، تكرار    

  اي مشابه در آينده را نيز محتمل مي كند؟ 

  

  

  ....ادامه دارد اين مجموعه 

  


