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 تروریسم سایبری منافقین از اشرف تا تیرانا

 

. این فرقه در هیچ کاربردتوان واژه گروهک تروریستی و البته خرابکار را به  بدون شک در مورد فرقه رجوی می

توان ترور و خرابکاری را  بخش از تاریخ حیات خود ابزاری غیر از ترور و ارعاب را زمین نگذاشته و حتی می

 آورد. حساب بهتنها کاربرد این گروهک  عنوان به

اجتماعی است که امروزه  یها شبکههای گسترش تروریسم توسط فرقه رجوی فضای مجازی و  حوزهیکی از  

از  تر مهمشود. امروز سازمان به دلیل دوری از مرزهای ایران و  در دنیا شناخته می« تروریسم سایبری» عنوان به

رش تروریسم از طریق فضای همه عدم توانایی و کارایی برای اقدامات میدانی و ایذایی، روی به خرابکاری و گست

سایبر آورده است. پیش از آنکه وارد مصادیق اقدامات منافقین در این حوزه شویم، ابتدا الزم به توضیح است که 

در تیرانای  ها آن به حوزه تروریسم سایبری بسیار بیشتر از اقامت ها آنبرخالف ظاهر این فرقه، سابقه ورود 

 آلبانی است.

تر بعد از  خود در این حوزه را به دستور سرکرده خود از عراق آغاز کردند. به عبارت دقیق منافقین اولین تحرکات

حمله آمریکا و سرنگونی صدام، منافقین در اولین برخورد با نیروهای آمریکا که عنوان نیروهای ائتالف مبارزه با 

اولین اقدام مجبور به تحویل و در  شده شناختهیک گروه تروریستی  عنوان بهکشیدند،  تروریسم را یدک می

 های خود شدند. سالح

هایش، عدم امکان اقدامات میدانی از طریق نفوذ از مرز زمینی ایران و همچنین  با از میان رفتن صدام و حمایت

هایی دقیق و فیلتر شده برای فعالیت در فضای  تحویل سالح، سرکردگان منافقین برخی از اعضا را با انتخاب

که البته برای نیروهایی ند. مرحله اول آموزش کار با رایانه و فعالیت در فضای مجازی بود که مجازی برگزید

به گفته اعضای  حال ینباانمود.  اقدامی سخت می زندگی کرده بودند، ترین ابزارهای رسانه ایزوله از ابتدایی ها سال

و  شده ینشگزاشت، زیرا تعدادی از اعضای ای ند های پیچیده در اشرف اجرا شد، نیاز به آموزش آنچه جداشده

فضای فیسبوک )شبکه اجتماعی پرمخاطب وقت( به تولید صفحاتی برای تبلیغ  صرفاً درمتعهد به فرقه، قرار بود 
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و پرچم سازمان و در شکل دوم با پوشش خبرنگار و  بانامسازمان، ارسال پیام برای افراد مختلف در شکل اول 

اهدافی   در درون یگان سایبری اشرف، صرفاً شده ارائههای  ازند و با دستورالعملمؤسسات نظرسنجی  بپرد

ایجاد تشنج در فضای روانی جامعه از طریق  یتدرنهاهمچون تخلیه و کسب اطالعات، تبلیغ به نفع منافقین و 

 را دنبال کنند.های عملیات روانی همچون شایعه  تکنیک

ن شد تا در صورت امکان در ایرا ها سوژهگیری با افراد و  وظف به ارتباطاهی ماما همین یگان بعد از مدت کوت

برای اقدام علیه نظام ایران از شعارنویسی تا خرابکاری و ترور را ایجاد کند. اتفاقی که البته خیلی  هایی فرصت

فضای مجازی  یریکارگ بهموفق نبود، اما خود بیانگر برنامه سرکردگان سازمان برای خرابکاری، ترور و خشونت با 

 بود.

در  یتدرنهاهای اجتماعی در لیبرتی ادامه داشت و  های منافقین با استفاده از فضای مجازی و شبکه روند فعالیت

 یگزارش ده یصرفاً برارسید. اتفاقی که در سازمان طراحی شد و « شورشی یها کانون»تیرانای آلبانی به پدیده 

هوادار در  باوجودحامیان غربی و همچنین توجیه اعضای داخلی در تیرانا در رابطه از توان عملیاتی منافقین به 

دارند و  مصرف یختاردر آلبانی برای آنکه اثبات کنند همچنان  عملی یبمنافقین در خالء  داشت. کاربردایران 

ایران بزنند و  اطالعاتی دشمن ملت های یسسروهای  توانند دست به اقداماتی در جهات منافع و خواسته می

و سرخوردگی  ییجوانفجار برای درخواست  های داخلی در تیرانا در نزدیکینیرو بی عملیهمچنین برای آنکه 

 بود، نیاز داشتند که مطابق با امکانات و ابزارهای روز دنیا فعالیت کنند.

اجرای آن خبر ترخیص با شروع  زمان همشود که بدانیم  تمرکز باالی سازمان در این پروژه زمانی روشن می

 کشور آلبانی درج گردید. یها رسانهرایانه شخصی از گمرک مرزی آلبانی و انتقال آن به کمپ تیرانا در  هزارم یک

 

اعضای سازمان با  بار ینابکارانه در ادامه فعالیتی بود که در اشرف آغاز شد. این پروژه نیز اساساً اقدامی فری

تر در فضای مجازی ظاهر شدند و مأموریت یافتند تا  ابزارآالتی مدرنو  روزتر بهتعدادی بیشتر، متدهایی 
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سازمان برای  عدم اطالع از گذشته، سوابق و اهداف واسطه بههای اجتماعی را  نسل جوان شبکه  مخاطبین عموماً

 نمایند. یریکارگ بهخرابکاری و ترور فریب داده و  ازجملهاقدامات ایذایی 

های منافقین را  در ایران که فریب سرپل یرشدهدستگاز افراد  منتشرشدهدر اجرای این پروژه و در اعترافات 

اله از وی خواسته بود س 02تا  51شود که سرپل با فریب یک نوجوان  بسیاری یافت می ، مصادیقخورده بودند

المال آسیب وارد کرده و حتی با تهیه سالح اقدامی تروریستی را ترتیب  که مکانی دولتی را آتش زده، به بیت

 دهد.

خود را عموماً در فضای  یها طعمههای داعش است که  های مجازی تروریست دقیقاً شبیه به فعالیتاین شیوه 

د. با این تفاوت که داعش همواره دعوت برای حضور فیزیکی در کنن و جذب خود می دهند یممجازی فریب 

دهد، اما منافقین از یک عضو صرفاً انتظار دارند تا مرحله دستگیری به اقدامات  گروهک خود را ارائه می

 تروریستی و خرابکاری ادامه دهد!

تولید یک  به جهت رخودکا یها روباتافزاری همچون  گذاری برای در اختیار گیری امکانات فنی و نرم سرمایه

سازمان برای عضوگیری و  یترفندهافضای نفرت پراکنی و تحریک نوجوانان کاربر فضای مجازی نیز از دیگر 

 ها است. طعمه یریکارگ به یتدرنها

گذاشتن سالح و دوری از اقدامات مسلحانه و  برکنارتوان گفت که فرقه رجوی علیرغم ادعایش مبنی  درواقع می

به نوع دیگری از تروریسم روی آورده که آثار و پیامدهای آن هیچ تفاوتی با اقدامات  انبوهی، با حجمی تروریست

 ندارد.های تروریستی همچون داعش  گروه

    

 

 

 


