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ٔمبْ ٔؿػٓ رٞجزی ( حفػ ٝاهلل ) در سبَ  6611تب ث ٝأزٚس اضبرٞ ٜبی دردٔٙذا٘ ٝای ث ٝخ٘ ًٙزْ ثب اغطالحبتی چٖٛ
تٟذیذ ٘زْ  ،تٟبخٓ فزٍٙٞی  ،ضجیخ ٖٛفزٍٙٞی  ،رخ ٝٙفزٍٙٞی  ٚتٟذیذ ٘زْ را داضت ٝا٘ذ  ٚخطز ٞد ْٛفزٍٙٞی ث ٝخبٔؿٝ
ٔب را ؾٛٙاٖ وزد ٜا٘ذ ٕٞ ٚیٗ تٛخٟبت ایطبٖ ٔیشاٖ إٞیت ایٗ ٔطّت را ثزای ٔب ثیطتز خٌّ ٜٛز ٔی وٙذ  .ایطبٖ ثؿّت
خبیٍبٞی و ٝدار٘ذ ثؿّت حفع رٚحی ٝخٕؿی خبٔؿ ٚ ٝؾذْ تضؿیف آٖ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ایٗ ٔطّت را ثیطتز اسیٗ ضزح دٙٞذ
 .در ٚالؽ اسیٗ خب ث ٝثؿذ ٚغیف ٝپضٞٚطٍزاٖ خبٔؿ ٝاست و ٝثذ٘جبَ حُ ایٗ دغذغ ٝرفت ٚ ٝاس ٚیضٌی ٞب ٚاٞذاف است
تزاٚای فزٍٙٞی وٚ ٝارد خبٔؿٔ ٝب ضذ ٜاست ٔ ،طّؽ ض٘ٛذ .
إٞیت درن ایٗ ٘ىت ٝؤ ٝب ثب اغُ ثٛدٖ فٙبٚری  ٚپیطزفت ٔخبِفتی ٘ذاریٓ ثّىٔ ٝب ثب فسبد  ٚفحطبی ٘بضی اس فٙبٚری
ٔخبِف ثٛد ٜضزٚری است ٚاِجت ٝثٔ ٝمبثّ ٝثب ایٗ تٟبخٓ ٔی پزداسیٓ .
در خ٘ ًٙزْ ثزخالف خ ًٙسخت و ٝاستؿذادٞبیص اس ِحبظ ٘ػبٔی  ٚسخت افشاری ٔطخع است ٔ ،ب ٔٛاخ ٝثب یه
خ ًٙثسیبر آراْ  ٚآٞست ٚ ٝغیز ّٕٔٛط  ٚسیزپٛستی ٔی ثبضیٓ و ٝاستٕزارآٖ تب ث٘ ٝتید ٝرسیذٖ اٞذافص ادأ ٝیبفتٚ ٝ
اس طزق ٔختّف ثخػٛظ اس را ٜدیٗ ٚارد ٔی ضٛد .
ثبیذ ثذا٘یٓ و ٝدر ایٗ خ ًٙثبیذ ثزای ٔمبثّ ٝثب ٞز پذیذ ٜای اس خٛدش استفبدٔ ٜی وٙٙذ  ،یه ٔمبثّ ٝثٕثُ ٚالؿی ٚ
خذی
اس دیٗ در ثزاثز دیٗ  ،اس فز ًٙٞدر ثزاثز فز ، ًٙٞاس دا٘ص در ثزاثز دا٘ص  ،اس ٙٞز در ثزاثز ٙٞز .... ٚ
ثطٛر ٔثبَ أزٚس ٜفیّٕٟبی ایزا٘ی و ٝخبیش ٜاسىبر ٔیٍیز٘ذ خشء سیبٕ٘ ٜبتزیٗ فیّٓ ٞبیی ٞستٙذ و ٝدرثبر ٜایزاٖ سبختٝ
ضذ ٜا٘ذ  ٚایٗ خ ٘ ًٙزْ ٙٞز است ؛ یب ثزای تضؿیف ٌزٟٞٚبی خٟبدی اسالٔی ٚ ٚالؽ ٌزا ٌ ،زٟٞٚبیی ٔب٘ٙذ داؾص
،تىفیزی ٞب ،طبِجبٖ سّفی ٞب ،اِمبؾذ ... ٚ ٜرا درست ٔی وٙٙذ  ٚایٗ خ٘ ًٙزْ فىزی  ٚاؾتمبدی است .
ثب وٕی تٛخ ٝث ٝؾّت پیذایص ٘زْ افشار ٞبیی چٔ.... ٚviber – tango –inestagram ٖٛتٛخ ٝخٛاٞیٓ ضذ وٍٕٞ ٝی
ایٗ فٙبٚری ٞبی ارساٖ  ٚدر دستزط ثزای ضزث ٝسدٖ ث ٝثٙیبدٞبی اغیُ یه خبٔؿٔ ٝی ثبضذ .
در خ٘ ًٙزْ ضٍزدٞبی ٔختّفی اس خّٕ ٝالتػبدی  ،دیٙی  ،اختٕبؾی  ٚفزٍٙٞی استفبدٔ ٜی ضٛد .

راٞ ٜبی ٔمبثّ ٝثب خ٘ ًٙزْ  ٚضٍزدٞبی آٖ :
 اٍِ ٛسبسی ٞبی فزٍٙٞی  ٚاختٕبؾی :
ا٘سبٖ لسٕت اؾػٓ آٔٛسش  ٚتزثیت خٛد را اس طزیك اٍِٞٛبی رفتبری و ٝدر ط َٛؾٕز اس ٌزٞ ٜٚبی ٔختّف
اس پذر ٔ ٚبدر تب ٔزثیبٖ ٌزفت ٚ ٝتب ٌزٞ ٜٚبی ٔزخؽ ادأٔ ٝی یبثذ ٔ ،یٍیزد  .در ایٗ خ ٓٞ ًٙخجٔ ٟٝخبِف اس
ایٗ رٚش ثزا ی اِمبی ثبٚرٞب  ٚارسضٟبی خٛد ث٘ ٝسُ خٛاٖ یه خبٔؿ ٝاستفبدٔ ٜی وٙذ  ،ثفزؼ ٔثبَ رٚاج
خبِىٛثی ٞبی ثذٖ ٚرسضىبرٖ  ٚیب اٍِٞٛبی رفتبری رٚاج یبفت ٝدر ٔیبٖ ٙٞز ٔٙذاٖ  ٚسبیز ٌزٞ ٜٚبیی و ٝثٝ
ؾٛٙاٖ ٌزٞ ٜٚبی ٔزخؽ در خبٔؿ ٝضٙبختٔ ٝی ض٘ٛذ  ٚایٗ اٍِ ٛسبسی ٞب ثزای لطزٞبی ٔختّف یه خبٔؿٝ
ثطٛر ٔستٕز  ٚخیّی آراْ ثز رٚی اٍِٞٛبی رفتبری وُ خبٔؿٛٔ ٝثز خٛاٞذ ثٛد .
أزٚس ٜضجىٞ ٝبی ٔبٛٞار ٜای ٔختّف اس خّٕBBC ٝیب ضجى ٚ ٗٔ ٝت ، ٛو ٝاسپب٘سز ٞبی آٟ٘ب الثی ٞبی
غٟی٘ٛیستی  ٚثٟبئیبٖ ٔی ثبضٙذ  ،ثٙیبٖ خب٘ٛاد ٚ ٜاٍِٞٛبی رفتبری اختٕبؾی ٔب را ثب درست وزدٖ لیٞ ْٛبی
فزٍٙٞی ثزای لطزٞبی ٔختّف یه خ بٔؿ٘ ٝطبٌ٘ ٝزفت ٝا٘ذ ٛ٘ ٚن ٞذف پیىبٖ آٖ ٞب  ،ثبٚرٞبی ٚالیی  ٚضیؿی
ٔب ٔی ثبضذ .
ٔثال ٚخٛد ٔ 565ذَ ؾزٚسه ثبرثی در اضىبَ ٔختّف ثب لیٕت ارساٖ  ٚدستزسی فزاٚاٖ یىی اس ا٘ٛاؼ اٍِٛ
سبسی فزٍٙٞی ریط ٝای اس سٙیٗ وٛدوی در خٛأؽ ٔی ثبضذ .

 تغییز در سجه س٘ذٌی :
ثزای تغی یز ثبٚرٞب  ٚارسضٟبی یه خبٔؿ ٝثبیذ سجه س٘ذٌی آٖ خبٔؿ ٝرا تغییز داد  .در د ٝٞاخیز ٘سجت ث ٝدٝٞ
ٌذضت ٝثب افشایص  055ثزاثزی تؿذاد فست فٛدٞبی تٟزاٖ ٔٛاخٞ ٝستیٓ  .أزٚس ٜوطٛر ٔب در ٔػزف ِٛاسْ
آرایص در د٘یب رتج 7 ٝدر آسیب رتج ٚ 6 ٝرد خبٚر ٔیب٘ ٝرتج 6 ٝرا داراست .
رٚاج ا٘ٛاؼ رٚضٟبی سیجبیی  ٚتمٛیت لٛای خٙسی اس طزق ٔختّف ثب استفبد ٜاس فٙبٚری ٞبی ٔتفبٚت در ٔیبٖ
س٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ٔب در ٚالؽ تغییز ٍ٘زش  ٚدغذغٞ ٝبی اٟ٘ب اس یه خٛاٖ ایزا٘ی ٔسّٕبٖ ث ٝیه ا٘سبٖ ثب
ارسضٟبی ثسیبر پست ٘ ٚبسَ ٔی ثبضذ  ٚایٗ تغییز ٍ٘زش در س٘ذٌی ثطٛر ٘بٔحسٛط  ٚسیز پٛستی  ٚآٞستٝ
ٔی ثبضذ .

ثب تٛخ ٝث ٝفزٔبیطبت ٔمبْ ٔؿػٓ رٞجز ی حفػ ٝاهلل اس سبَ  11تب اؤ ٖٛٙتٛخٔ ٝی ضٛیٓ ؤ ٝتبسفب٘ٔ ٝب ٚ
ٟ٘بدٞبی فزٍٙٞی خبٔؿ ٝدر خٛاة ثسز ثزد ٜایٓ و ٝأزٚس ٜدر خبٔؿ ٝخٛد ثب ٔٛضٛؾی ثب ٘بْ تٟبخٓ فزٍٙٞی
ٔٛاخٞ ٝستیٓ .

تب سجه س٘ذٌی ؾٛؼ ٘طٛد  ،ثبٚرٞب  ٚارسضٟب ؾٛؼ ٕ٘ی ضٛد .

 حمٛق س٘بٖ  ٚالّیت ٞبی دیٙی :
در د٘یبی أزٚس تفبٚت در دیذٌبٞ ٜبی ٔسٕب٘بٖ ِیجزاَ ٔ ٚیبٌ٘ ٝزا ثب ٔسّٕب٘بٖ ضیؿی ثزای پیذا وزدٖ ٚخ ٟٝدر
ٔیبٖ دضٕٙبٖ اسالْ در ٔٛارد ٔختّفی ٔثُ حمٛق س٘بٖ  ٚیب دفبؼ اس ثزخی الّیت ٞبی ٘ ٛغٟٛر ٔثُ غٛفیشیسٓ
 ٚوبثبال  ٚثٟبئیت  ... ٚثسیبر ٔطٟٛد ٔی ثبضذ .
دادٖ خبیشٛ٘ ٜثُ ث ٝیه سٖ ایزا٘ی (ضیزیٗ ؾجبدی ) ثب ٌزایطبت خبظ – درست وزدٖ ٛ٘ 005ؼ دیٗ در
ٙٞذٚستبٖ اس طزیك ٔ ٚ MI6, MI5ذافؽ حمٛق س٘بٖ در حٟبٖ ضذٖ  ٚؾٛٙاٖ وزدٖ حدبة  ٚچبدر ث ٝؾٛٙاٖ
پٛضص اخجبری در خبٔؿ ٝایزاٖ  ... ٚاس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثبرس ایٗ تٟبخٔ ٝی ثبضذ .

 تزٚیح لٔٛیت ٌزایی :
ضجى ٝاستىجبر خٟب٘ی ثزای ثز ٓٞسدٖ ٚحذت ّٔی یه خبٔؿ ٝثب استفبد ٜاس تىِٛٛٙصی ٞبی ٔختّف ث ٝتزٚیح
لٔٛیت ٌزایی ٔی پزداس٘ذ ؛ ایدبد ضجىٞ ٝبی ٔختّف ث ٝسثبٖ ٞبی ٔختّف لٔٛی ٙٔ ٚطم ٝای – تزٚیح ٔطبِت ٚ
خٛن ٞبی لٔٛیت ٌزا – پخص وزدٖ لذرت ٔیبٖ ضیؿ ٚ ٝسٙی  ٚدرٚسی ٞب در ِجٙبٖ ٛٔ ... ٚاردی اسیٗ دست
ٔی ثبضٙذ .

 ثٟز ٜثزداری اس آسیت ٞبی اختٕبؾی :
ثزخست ٝوزدٖ ٔسئّ ٝوٛدوبٖ خیبثب٘ی و ٝدر خٛأؽ ٔختّف ثب ؾٙبٚیٗ ٔتفبٚتی یبد ٔی ض٘ٛذ  ٚیب ثزخست ٝوزدٖ
ٔیشاٖ ٔؿتبدیٗ در خبٔؿ ٝثزای سیبٕ٘ ٜبیی  ٚثشري ٕ٘بیی آسیت ٞبی اختٕبؾی خبٔؿ ٝایزا٘ی ثزای ٞذف لزار
دادٖ احسبط أٙیت  ٚآرأص در ٔیبٖ ٔزدْ یه خبٔؿٔ ٝی ثبضذ .

خ٘ ًٙزْ اس اثشرٞبی ٔختّفی اخزایی  ٚرفتبری ٔثُ ٞNGOب  ٚیب ٘زٔٓ افشار ٞبی ٔٛثبیُ ٔ ٚبٛٞارٞ ٜب ثزای
تغییز اٍِٞٛبی یه خب ٔؿ ٝاستفبدٔ ٜی وٙٙذ  ٚدر ایٗ ٔیبٖ تٟٙب رصیٕی و ٝسزسختب٘ٔ ٝذافؽ ایٗ اثشار ٔی ثبضذ ،
رصیٓ غٟی٘ٛیستی ٔی ثبضذ .
ثبیذ تٛخ ٝوٙیٓ وٚ ٝلتی یه دیص ٔبٛٞار ٜثز ثبالی یه خب٘٘ ٝػت ٔی ضٛد یؿٙی ثبالی اٖ خب٘ ٝیه پزچٓ
رصیٓ غٟی٘ٛیستی ٘ػت ضذ ٜاست  ،یؿٙی دیٍز ٔبٛٞار ٜدر آٖ خب٘ ٝحىٔٛت ٔی وٙذ  ،ثز افىبر  ،فزس٘ذاٖ ،
ٔبدر  ٚپذر ٟ٘ ٚبیتب خٟت دٞی وّی خب٘ٛاد ٜرا در دست خٛد ٔیٍیزد .
ثب تٛخ ٝث ٝپضٞٚطٟبی ٔیذا٘ی ٛٔ ٚثك ؾّٕی  55درغذ اس وسب٘ی ؤ ٝبٛٞارٍ٘ ٜبٔ ٜی وٙٙذ ثزای دیذٖ فیّٕٟبی
ٔبٛٞار ٜای است ؤ ٝتبسفب٘ ٝدر تٕبْ ایٗ سزیبَ ٞب س٘بٖ ٔ ٚزداٖ ٔتب ُٞثذٞ ٖٚیچ تزسی رٚاثط فزا س٘بضٛیی
درا٘ذ  ٚایٗ یه لجح سدایی اس رٚاثط ٘بٔطزٚؼ  ٚفزس٘ذ آٚری ٘بٔطزٚؼ ثب استفبد ٜاس وطٛرٞبیی وٕ٘ ٝبدٞبی
٘شدیه دیٙی  ٚفزٍٙٞی ثب ٔب دار٘ذ ٔ ،ی ثبضذ .
اس ٘مط٘ ٝػز رفتبر ضٙبسی ا٘سبٖ اس ِحبظ ثػزی  0ثزاثز ثیطتز اس سٕؽ خٛد تحت تبثیز لزار ٔیٍیز  ٚایٗ
ٔٛضٛؼ اس ٘سُ وٛدن ٔب ثب وبرتٟ٘ٛب  ٚاسجبة ثبسی ٞبی ٟٔبخٓ خط٘ٛت آٔز تب ٘سُ خٛاٖ ٔب ثب فیّٓ ٞبی
پٛر٘ ٚ ٛسٙیٗ ثبالتز ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاست .
أزٚس ٜوبٞص آٔبر اسدٚاج ث ٝدالیُ ٔختّفی است ِٚی ؾٕذ ٜدالیُ آٖ ؾذْ تؿٟذ ٔ ٚسئِٛیت پذیزی ثیٗ
خٛا٘بٖ  ٚؾذْ سبدٌ ٜشیٙی در س٘ذٌی ٔی ثبضذ .
ثذیٗ تزتیت تٕبٔی خجٔ ٟٝخبِف اس اسالْ خّ ٜٛای خالف ٚالؽ را در خٟبٖ ثٕ٘ ٝبیص ٔی ٌذار٘ذ  .دیٗ را اس
سیبست خذا ٔی وٙٙذ  ٚایٟٙب ثّٙذٌٞٛبی رصیٓ غٟی٘ٛیستی  ٚسزٔبی ٝداری خٟبٖ ٘ ،ئِٛیجزاِیشْ اسالٔی ٔی
ثبضٙذ .

ا

