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در این مقاله بحثهای مختلفی مطرح میشود و ارتش سایبری ایران را زیر ذره بین قرار خواهیم داد
نوع فعالیت و اهداف و زیرشاخه ها و گروه های ارتش سایبری قرار خواهد گرفت
ماموریتهای این تشکیالت شرح داده میشود
گریزی به جنگ سایبری خواهیم زد
.
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این مقاله بر پایه ی اسناد و مدارک سازمانها و کشورها و دولتها وتحقیقات و جمع اوری اطالعات
.گسترده اشرارتیم نوشته شده

تا کنون اطالعات دقیقی از ارتش سایبری سپاه منتشر نشده بود و گمانه زنی های زیادی در این مورد
صورت میگرفت من در این مقاله حقایق را افشا میکنم و قرار است اطالعات زیادی راجب قدرت
سایبری ایران و ارتش سایبری و ارگانها و نهاد ها و رسانه ها وابسته ,نوع فعالیت  ,اهداف  ,و حمالت
انجام شده بودجه و قدرت و ...فاش بشود

در اینجا زیر و بم قدرت سایبری ایران را نشان شما میدهیم

حمالت سایبری ایران به دلیل هجوم ویروس استاکس نت به تاسیسات اتمی ایران
و جریان جنبش سبز در سالهای  2009و  2010شروع شد
که سایت جنبش سبز و موسوی توسط ارتش سایبری هک شدند
و البته حمالت سایبری و ارتش سایبری ایران قبل از این هم وجود داشته ولی در اون سالها حمالت شدت
بیشتری گرفت بودجه کار باالتر رفت و حمالت علنی شد
و تشکیل ارتش سایبری از سال  84در سپاه مطرح شد که به سرعت پیشرفت کرد و متخصص ها و
هکرهای زیادی را جذب کرد
و اوایل با اسم رصد سایبری سپاه  .وابسته به سپاه محمدرسول هللا تهران و متشکل از  3هزار نفر
تشکیل شد
 : ghasam.irسایت رسمی ارتش سایبری در تهران
طی سالها این ارتش بسیار بزرگ شد و اهداف جدی و مهمی را دنبال میکرد

از این اهداف میشه به کنترل وسیع اینترنت و شبکه های مجازی و سایتها و سانسور و فیلتر گسترده
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شایع پراکنی ,جنگ روانی و رسانه ای ,فرهنگ سازی به سبک اسالمی ,ایجاد رسانه های به اصالح
مخالف که برای سپاه کار میکنند به منظور جلب اعتماد مردم و تخریب و بدجلوه دادن و بی اعتبار کردن
رسانه های مخالف
و هک مقام های دولت و کشورهای خارجی و حمله به تاسیسات نظامی و صنعتی امریکا
و جمع اوری اطالعات گسترده از مردم اشاره کرد که جلو تر در مورد این اهداف بیشتر صحبت میکنیم

با توجه به اینکه امروزه تمام زیرساختهای مهم و حساس امریکا و اروپا به فضای سایبر وصل هستند
جنگ سایبری مهم تر و خطرناک تر از جنگ نظامی شده است و با پیشرفت این علم هر روز هم
خطرناک تر میشوند
هرکشوری که توان جنگ سایبری داشته باشد میتواند بسیار خطرساز ظاهر شود و اسیبهای حیرت اوری
به هر کشوری بزند
جنگ سایبری هرچیزی را شامل میشود مثل حمله و ازکار انداختن تاسیسات اتمی  ,حمله به سد های
بزرگ که با سیستمها کار میکنند میتوان با باز کردن دریجه های سد سیلی راه انداخت که یک شهر به
بزرگی تهران را ویران کند
حمله به منابع برق که با از کار انداختن برق یک شهری مثل نیویورک اون شهر به اثرحجر برخواهد
گشت این کار توسط ارتش سایبری بر روی ترکیه انجام شد و نصف ترکیه چهل و چهار استان
 .به مدت  12ساعت به عصر حجر رفت
هک پهبادها و هواپیماها که درگذشته شاهد هک شدن و به زمین نشستن پهباد پیشرفته امریکایی توسط
ارتش سایبری بودیم
و هک اطالعات محرمانه و دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته

و جنگ نرم و جنگ روانی و خیلی چیزهای دیگر
بسیاری از این حمالت که درجریان هست برعلیه امریکا به دلیل تحریم های شدید علیه ایران حمالت
سایبری به شدت افزایش پیدا کرده و ما االن در جنگ هستیم جنگ نظامی مستقیم خیر
ولی جنگ نرم  ,جنگ سایبری ,جنگ روانی ,جنگ اقتصادی و ...این جنگ فقط شامل ایران و امریکا
نمیشود
ارتش سایبری ایران همکاری مستقیمی با ارتش سایبری چین و روسیه و هند و لبنان دارد که هدف تمام
این کشورها ضربه به امریکا هست
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گزارشاتی از اینکه در ارتش سایبری ایران هکرهای چینی و روسی و هندی هم هستند و حقوق میگیرند
منتشر شده و در گذشته این حقیقت داشت و اوایل تاسیس ارتش سایبری به هکرهای روسی و چینی پول
داده میشد تا حمالتی علیه کشورهای دشمن انجام دهند ولی امروز پیشرفت قابل توجهی داشته و دیگه از
هکرهای بیگانه برای انجام حمالت استفاده نمیشود ولی ارتش سایبری ایران با چین و روسیه همکاری
زیادی دارند
درچه حمالت سایبری ایران بیشتر به قصد تالفی جویانه انجام میشود و چین و روسیه اهداف دیگری
دارد
بهرحال جای شکی از همکاری با این کشورها نیست
و این ارتش فقط وفاداری به سپاه و رهبری دارند و سابقه هک نزدیکان ریاست جمهوری مثل هک
دستیار ریس جمهور و محمدجواد ظریف
هک برادر ریس جمهور
و حمله به مقامات دولت را دارند

و بخشی از حمالت مهمی که این ارتش انجام داده شامل موارد زیر است

هک ایمیلهای وزارت خزانه داری امریکا
هک توییتر
قطع برق نصف کشور ترکیه در  12ساعت
هک بزرگترین جستجوگر چینی بایدو
حمله به یک سد در امریکا
حمله به شرکتهای نفتی عربستان
حمله به اکانتهای مقامات مهم امریکا
هک ایمیل دانشمندان هسته ای امریکا
حمله به نیروی دریایی امریکا
حمالت فیشینگ به بانک های امریکا
حمالت فیشینگ به صدها دانشگاه در امریکا
حمله به تاسیسات نظامی
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هک شبکه های اینترنتی امریکا
هک شرکت نفت امریکا
حمله به شبکه های برق رسانی و سیستم مالی
با هدف تالفی جویانه و ضربه و خسارت و نشان دادن قدرت و جمع اوری اطالعات از زیرساختهای
امریکا
را هم در کارنامه خود ثبت کردند
این حمالت بخش کوچکی از حمالت کشف شده هستند و مطمعنا حمالت سایبری بسیار زیاد و خطرناکی
که کشف نشده اند صورت گرفته
و به این صورت هست که ارتش سایبری ایران جزو  5ارتش قدرتمند جهان قرار داره

نوع حمال ت این ارتش  :فیشینگ از گوگل و ایمیل و جعل وبسایتهای مهم و دیفیس و مهندسی معکوس
و جریان سازی بیشتر توسط این ارتش استفاده میشه
تا االن هزارها سایت فیشینگ برای جمع اوری اطالعات گسترده از سراسرجهان توسط ارتش سایبری
کشف شده و هزارها سایت کشف نشده هم اکنون دار ند اطالعات از سراسرجهان را دریافت میکنند
معموال حمالت فیشینگ ارتش سایبری توسط یک تیم زیرشاخه انجام میشود
به دلیل اینکه وارد شدن مستقیم ارتش سایبری سپاه به فیشینگ تحریم شدید را در پی دارد
جمع اوری اطالعات با فیشینگ یکی از اهداف مهم این تشکیالت هست که قربانی بیشتر دانشگاها و
اساتید و دانشجوها و مقامات مهم دولتی و افراد نظامی هستند که با هدف گرفتن اطالعات جامع و نفوذ به
الگوریتم زیرساختهای دشمن و دزدیدن اطالعات مهم و دستیابی به تکنولوژی های سری انجام میشود
کشورهای قدرتمند تکنولوژیها و سالحهای دارند که تعداد انگشت شماری از آن باخبر هستند سالحهای
که افراد شماره یک کشور مثل ریس جمهور هم از انها باخبرنیست و کارشان غافلگیر کردن و بهم
ریختن برنامه ها و معادالت دشمن هست و فقط در مواقع ضروری و نیاز از آن استفاده میشود
و معموال فقط دور اول حمله با این سالحها به دشمن اسیب جبران ناپذیری خواهد زد و بعد از باخبر
شدن عموم دیگر اصل غافلگیری را از دست میدهند و دشمن سریع برای مقابله با ان معادالت جدیدی
پیاده میکند
و برای همین حمالت سایبری و فیشینگ به منظور کنترل حسابها و اکانتهای شخصی افراد سطح باال به
طور وسیع انجام میشود و صدها هزار مقام مهم  24ساعته مورد رصد کامل قرار میگیرند
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پی بردن به تکنولوژی مخفی دشمن و از بین بردن عنصر غافلگیری یکی از اهداف همیشگی هست
ولی هنوز ارتش سایبری ایران به این درجه از حمالت نرسیده و بیشتر بر روی جمع اوری اطالعت و
جاسوسی و کنترل مردم ای ران تمرکز داره و بخش اصلی کار ارتش سایبری داخلی هست و کشور و
مردم رو زیر چتر و تور جاسوسی خودش قرار داده متاسفانه

بودجه تقریبا  76میلیون دالر به ارتش سایبری سپاه تعلق گرفته
این ارتش تعداد نجومی بالغ بر  250000عضو دارد و 12000ذخیره
یکی از مدیران ارتش سایبری منصور امینی ومهدی صارمی کارشناس سایبری هستند
که ما ردپای منصور امینی را در تعدادی از حمالت ارتش سایبری و یک تیم زیرشاخه ای کشف کردیم
و مجتبی احمدی فرمانده ارتش سایبری که کشته و ترور شد
:برخی دیگر از اسمای اعضای ارشد و مدیران ارتش سایبری
علی خیری
سعید بیکی
حسین فیروزی
احمدرضایی کناری
نادرساعدی
ارش ویسکرمی
مهدی حسین زاده
ملک محمدی نژاد
سید جواد فتحی
مجید باقرزاده
عکس و مدارک اینها در اخر مقاله

نهادها و ارگانها و سازمانها وشاخه ها و زیرشاخه های ارتش سایبری شامل وارد زیر هست که
به طور واضح مال ارتش سایبری هست و یا به هر شکلی حمایت میکنه از این تشکیالت

•
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سازمان پدافندغیرعامل •
وزارت اطالعات •
سازمان اطالعات سپاه •
قرارگاه سایبری سپاه برای نظارت بر اینترنت و کاربران ایرانی •
حزب هللا سایبر تشکیل از • 1390
قرارگاه مقابله با تهدیدات نرم •
قرارگاه های بسیج •
بسیج طالب .فعالیت تبلیغاتی •
راکت کیتن •
چارمینگ کیتن •
بچه گربه دلربا •
بچه گربه جذاب •
بچه گربه موشکی •
قرارگاهای دانشجوی •
افسران جنگ نرم •
گرداب •
سپاه ناحیه امام حسن •
اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی •
ارتش سایبری صدا و سیما •
و مخابرات و ایرانسل و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به طور کامل در برای جاسوسی از
مردم در اختیار ارتش سایبری هست

•

و هزارها سایت و شبکه و رسانه ای که متعلق به اینها هست
و هرجای که گفتیم ارتش سایبری منظور تمام این گروه ها و سازمانها و نهاد ها هست نه صرفا یک
تیم

تعدادی از این وبسایتها •
:
 : gerdab.irسایت رسمی ارتش سایبری گرداب
 ghasam.irقسم :
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سایبی
سایت قدییم و ازکار افتاده ارتش ر
cyberarmyofiran.com
Ircarmy.com
ر
سایبی و سپاه هست
و هزارها سایت و رسانه و کانال و پیج در رسارس اینبنت که وابسته به ارتش ر
ی
ی
ر
سایبی درامدند که
زمان تیم اشیانه و تعداد از تیمهای
امنیت و معروف ایران با اجبار به استخدام ارتش ر
این تیمها االن نابود و از هم پاشیده شدند
جان حضور پررنگ دارند
اعضای این ارتش بسیار زیاد هست و درهر ی
پدافندغبعامل,پلیس فتا ,افرسان جنگ
اعضا از رنبوی قدس سپاه  ,حزب هللا لبنان ,بسیج,
ر
غبه
نرم,صداوسیما ,دانشجویان  ,اساتید ,هکرهای مستقل و ر
درگذشته ی
بعض از اعضا هکرهای رویس ,و ی
چیت  .هندی هستند
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سایبی رو
پدافندغبعامل ییک از سازمان های قدرتمند این زمینه هست که گردانهای زیادی از ارتش ر
ر
تربیت و استفاده میکنه
ی
پدافندغبعامل  :افزایش بازدارندگ  .کاهش اسیپ پذیری  .ارتقای پایداری میل  .مدیریت بحران .
اهداف
ر
استمرار خدمات یضوری هست به گفته ای رسدار جالیل ریس این سازمان

الن های زیاد و قدرتمند و منابع مایل کالن رسانه ها و شبکه های بزرگ
این ارتش بزرگ با ر
و اعضای بسیار زیادی که هر ی
طیف از جامعه رو شامل میشود

سایبی با تعداد بیش از هزارو
سایبی صدا و سیما هست که  7گردان ر
و ییک از شاخه ها ارتش ر
ر
خبنگار و بزرگبین رسانه ای کشور که صدا و سیما هست
دویست نفر دراختیار داره با هزارها ر

و جالبه بدونید که بعد از برجام و توافق هسته ای  100ملیارد دالر از پول ایران که ازاد شده بود
ری
سایبی سپاه شده است
سایبی و
تجهبات ارتش ر
ضف جنگ ر
و روزانه  10میلیون دالر ضف ر
فیلبینگ در کشور میشود
این ارتش هزارها اکانت در ر
توییب و فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و مخصوصا یوتیوب دارد
ر
توییب و فیسبوک که به برای تبلیغ برای حکومت و جنگ
سایبی های سپاه توسط
که هزارها اکانت ر
ی
روان و شایع پر ی
اکت و کسب اطالعات و صدها هدف دیگه ساخته شده بود پاک شد
ویل بازهم تعداد زیادی اکانت ساخته شد و هنوز به فعالیت ادامه میدن

سایبی ❖
ماموریتهای ارتش ر
سایبی دفاع از حکومت در شبکه های اجتمایع هست که زیر
ییک از ماموریت این اکانتهای ارتش ر
پستهای اشخاص مهم و سیایس و مخالف هزارها کامنت به نفع حکومت ر ی
مبنند که باعث جنگ نرم و
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ی
سایبی میخواهد به مردم و جهان بفهمونند که جمهوری
جنگ روان میشه و با این شکل در فضای ر
سیاست که این اکانت ها میکنند هم جالبه
گبی
اسالیم طرفدارهای بسیار زیادی داره و جهت ر
ر
ی
سایبی ها خوب میدونند افراد حکومت دیگه ربی مردم محبوب نیست پس اشخایص با هدف
ر
محبوب و معروف شدن ر ی
سایبی
بی مردم توسط البیها و هزارها رسانه ی ارتش ر
بزرگ و تبلیغ میشوند و تا اعتماد مردم را جلب کنند و این افراد که ر ی
بی مردم جا گرفته اند و سیع در
نمان و به شکلهای نامحسوس تبلیغ از حکومت میکنند و اعتماد مردم رو نسبت به افراد و
سیاه ی
رسانه های مخالف واقیع از ر ی
میبند و تفرقه ایجاد میکنند
بی ر

و ییک دیگر از ماموریتهای بسیار مهم و حساس این ارگانها ساخت رسانه ی فیک مخالف حاکمیت و
برانداز هست این رسانه ها که در تلگرام و شبکه های اجتمایع فعالیت میکنند در ظاهر به طرفداری
از مردم و ر ی
میبدازند و اعتماد مردم رو جلب و تمام مشکالت کشور را گردن
گفی مشکالت مردم ر
دولت ومجلس یم اندازند و شایع پر ی
یی
میکی تا اعتماد مردم را
اکت علیه رسانه های واقیع مخالف
بی رببند و ایجاد تفرقه ی ی
نسبت به این رسانه ها از ر ی
بکی
نمبوند
این رسانه های فیک رو راحت میشود شناخت اینها از دولت و ریس جمهور فراتر ر
هیچکاری به مقامهای اصیل و سطح باالی حاکمیت ندارند و ر
حت نقد هم نمیکنند
ری
هسی افکار عمویم را علیه دولت و ریس جمهور سوق دهند
اینها به دنبال این
و با اینکار اصل حاکمیت و جمهوری اسالیم را نجات بدن
اشاره ای مستقییم به کانال یا رسانه ی نمیکنم بلکه خودتون بتونید فیک را از اصل تشخیص بدین
ر
نارضایت مردم هست
سایبی جریان سازی در رویدادهای مهم و مواقع
ماموریت دیگر ارتش ر
ی
به طور مثال ر
زندان میشه تمام این رسانه های وابسته به
وقت یک فعال سیایس معروف کشته یا
ر
خب کشته شدن اون فعال
خب میدهند و به این شکل ر
سایبی و مجموعه ها از فیلب اینستاگرام ر
ارتش ر
ر
مبه و توجه نمیشه بهش و افکارعمویم به سمت فیلب اینستا سوق میخورد
سیایس رسی ع از یاد ر
ر
نارضایت مردم
خبی مهیم میشه که خشم و
این بازی خییل وقت هست که جریان داره و هرموقیع ر
ی
خبی برای پرت کردن حواس مردم
درن دارد با هماهنیک کامل رسانه های وابسته به حاکمیت ر
را ر
منترس ی
ر
میکیی
و تا االن هم موفق بودن
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سایبی
ییک از راه های مقابله با این جریان سازی ها ترک و لفت دادن از رسانه های وابسته به ارتش ر
وقت خب حواس ر
پرن به ما نرسه خب حواسمون هم پرت نخواهد شد
هست ر ر
ی
بگبه ر ی
بی مردم تا با یک تصمیم اسایس همه تحریم بکنند یک
اینکار باید جا بیفته و اتحاد بزرگ شکل ر
رسانه رو
متاسفانه پروژه از ر ی
نگبه و ما در این
بی بردن اعتماد مردم و تفرقه اندازی باعث شده این اتحاد شکل ر
مرداب تا دم مرگ دست و پا بزنیم

سایبی جاسویس هست
و ماموریت مهم دیگر ارتش ر
سایبی وجود دارد
توجه کنید که در هرناحیه بسیج یک گردان
ر
ییک از وظایف اینها تولید بداف زار ,جاسوس افزار ,تروجان ,و برنامه های کاربردی که درانها جاسوس
افزار قرار گرفته شده است
این برنامه ها به طور وسیع در بازار و تلگرام پخش میشوند
سایبی هست که جاسوس افزارهای بسیار زیادی در خود داره
و بازار هم یک برنامه وابسته به ارتش ر
میلیون ها ر
سایبی قرار
گویس هک شدند و به طور داعم مورد تجسس و جاسویس توسط ارتش ر
سایبی شنود مکالمات یک کار معمویل هست که سالهاست انجام میشه
میگبند و در قرارگاهای ر
ر
ی
بایگان
سایبی هست و تمام مکالمات ما شنود و ضبط و
مخابرات به طور کامل دراختیار ارتش ر
ارمیگبند
بازجون مورد استفاده قر
میشنود که در صورت نیاز در دادگاه یا
ر
ی
به این شکل هرکیس میتواند مجرم باشد و دست حاکمیت برای مجرم اعالم کردن هرفردی در مواقع
یضوری باز هست
ر
دردسبس هست
این جاسویس از مردم در بازجوییهای پلیس و سپاه اثبات شده فیلمشون
سایبی تمام نهاد ها و ارگانها و سازمانهای که در باال لیست شدند هست
و منظور از ارتش ر
ری
انداخی ترس در دل شما
اینها به منظور اگایه مردم گفته شده و نه
میگبیم از این ماموریت این هست که از اپها و برنامه های ایر یان که رسورشون در ایران
نتیجه ای که
ر
هست به هیچ وجه استفاده نکنید و بازار را ر ی
همی االن پاک بکنید و هربرنامه ای که دانلود کردین از
این اپ پاک بکنید و ر
گویس و سیستم خود را با یک ر
انت ویروس مطمعن و شناخته شده اسکن بکنید
و البته ررسکتها و افراد زیادی هم هستند که بدون قصد جاسویس برنامه میسازند و بسیار عایل هم
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سایبی
هست ویل متاسفانه درمواقع نیاز مجبور خواهند شد که اطالعات کاربران خود را به ارتش ر
دهند
ی
میبدازند و به فکر ایر یان
سایبی در زمینه هک و امنیت و به انتقاد از حکومت ر
و کسان که فعالیت ر
ی
ر
بهب هستند و در ایران زندگ میکنند به هیچ وجه عکس و اسم و فامیل خود را در هیچ شبکه ای
ر
منترس نکنند و از لقب استفاده ی ی
بکی

سایبی حمله به تاسیسات نظایم کشورهای ارسایل و امریکا هست
ماموریت بعدی ارتش ر
در این ماموریتها سیع میشه در سیستم پدافند و پرتاب موشک این کشورها اختالل ایجاد بشه
به طور مثال اگر سیستم هشدار موشیک و گنبد ر ی
اهنی یا رادار یا رج رن اس این پدافند هک بشه و
پدافند گنبد ر ی
ردگبی بکنه موشکهای ایران خییل اسون شهرهای
اهنی نتونه موشک رو
شناسان و ر
ی
اهنی کاری از دستش برنمیاد و ر
رژیم اشغالگر رو با خاک یکسان میکنه و گنبد ر ی
حت جنگنده های ایران
ری
فلسطی اشغایل بشه
میتونه با خیال راحت و در هر ارتفایع وارد اسمان
سایبی سیع در هک هشدار سیستم موشیک ارسایل کرد
که هفته ای پیش ارتش ر
غبقابل نفوذ ررسح داد
که یک تست بود و ارسایل از سیستمش تعریف کرد و اون رو ر
ی
سایبی خطاب کرد
و هکرهای ایران رو تروریستهای ر
سایبی از اون ر ی
چبی که فکرشو میکنید پیچیده تر هست
جنگ ر
این جنگ محدود به ر ی
چبهای خایص نمیشه و در کشوری که تمام زیرساختهاش و ر
حت تسلیحات نظامیش
از طریق سیستم و شبکه ر
کنبل میشه بسیار اسیب پذیر خواهد بود
همی امکانات فوق ر
و ری
پیرسفته ی کشورهای مثل امریکا در جنگ مشکالت زیادی درست خواهد کرد
ی
سایبی خواهد بود کشوری که دست برتر را توی این زمینه داشته باشد
جنگ جهان سوم یک جنگ ر
رپبوز خواهد شد
ی
جنیک استارت بخوره دیگه هیچ ر ی
ر
ری
چبی جلو دار هکرها نخواهد بود چون محدودیت ها
همچی
وقت
برداشته میشه و هکرها به صورت اشکار حمله خواهد کرد
سایبی به صورت اشکار نیست و هکرها ایر یان و ی
چیت و رویس سیع دارند به طور مخفیانه و
االن جنگ ر
بدون ردپا اتک بزنند به امریکا و درصورت پیدا شدن ردپا  ,اونها حمالت خود را انکار میکنند
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ی
نگبد و چهره خود را
تا شامل تالف و تحریم های امریکا و متحدانش نباشند و حمله ای متقابل صورت ر
ر
ی
حمالن که االن جریان داره درچه بسیار زیاد هستند ویل محدود و با مالحضه
جهان حفظ کنند
در جامعه
و تالش بسیاری در پاک کردن ردپای خود میکنند
اما در صورت بروز جنگ مستقیم دیگه محدودیت و مالحضه ای درکار نخواهد بود
ی
ر
ر
سازمان و چه هکران و تیم های مستقل و
دولت و
حکومت و تیمهای
هکرهای هر دوطرف چه هکرهای
خصویص مثل ا ررسارتیم رن رحمانه و با دست باز از کشور خود دفاع و دشمن را نابود میکنند
ی
جنیک ر ی
بی ایران و امریکا به طور مستقیم امریکا یضرها و کشته های بیشماری متحمل
مطمعنا درصورت
ر
خواهد شد چون تمام زیرساختهای این کشور در سیستم و اینبنت قرار داره
و این به ی
معت این نیست که ما یضرها و کشته های کیم خواهیم داشت البته
ر
امنیت صد در صد نیست
و همه این رو میدونند که هیچ
ی
پیرسفته و ر ی
جنیک  ,زیردریاییها ,موشکهای ر
لبری و دارای رج رن اس  ,هواپیماهای جاسویس,
تمام ناو های
ر
شهرها  ,سد ها  ,و اینبنت اشیا  ,تسلیحات اتیم
ی
جهان  ,منابع نفت و ر
حت ساختمانها و برجهای جدید هوشمند ,ماهوارهای و ایستگاهای
بانکها و بانک
 ,فضای
سایبی قرار خواهد گرفت
و هر
تکنولوژن مورد حمله ر
ی
موشک ها هوشمند ر ی
لبری و نقطه زن که از رج رن اس و رادار استفاده میکنند قابل هک شدن هستند و
میتوان فرمان جدیدی به رج رن اس موشک داد و از آن علیه خود سکوی پرتاب موشک یا زدن شهری
استفاده کرد
در جنگ دیگه امکانات و تکنولوژی همانقدر که بدرد خواهد خورد خطرناک ر ی
نب خواهد بود
ِ
مخرن میتوان علیه خود ان کشور استفاده کرد
از هر سالح ویرانگر و
ر
سیستمهای حر ر
ارن و اشتعالزا شهر ها و برجها را میتوان هک کرد و با باالبردن درجه حرارت ,یک شهر یا
ر
خاکسب تبدیل کرد
یک برج را میتوان به یتت از
ر
اینبنت اشیا که هر روز دارد ر
پیرسفت میکند و در کشورهای اروپا و امریکا زیاد میشود همان ها نقطه
ی
هسی و تار ر
ری
ری
ماشی های نسل جدید و فرودگاهها و هواپیماها از هزارها فرسخ دور
گت برای هکران
ضعف
تر و از پای یک سیستم نابود خواهد شد
انرژی مورد حمله قرار خواهد گرفت و یک ابرقدرت به اثرحجر برخواهد گشت
منابع ِ
ییک از نقطه ضعف های کشوری مثل امریکا کشته شدن رسباز هاش هست
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و رسان این کشور از شهید دادن بسیار ر
ری
رسزمی زبیای خود و دموکرایس
میبسند چون مردم امریکا غرق در
ی
حرس هستند و ر
ساخت خود و حقوق ر
ر
حت از مرگ حیوان خانیک خود سالها عزادار میشوند و بسیار
ی
برپان جنیک بزرگ تعداد کشته شدگان
ضدجنگ و صلح جو هستند طاقت شهید دادن را ندارد درصورت ی
ر
نارضایت و خشم مردم افزایش پیدا میکند
امریکای زیاد خواهد شد و در رن این
ر
نارضایت
درسته کشوری توان رپبوزی در جنگ مقابل امریکا رو نخواهد داشت ویل جنگ داخیل که با
ر
بیشب خانه های مردم امریکا
بگبد اونم درحایل که در
مردم از جنگ و کشته شدگان ممکن است صورت ر
اسلحه یافت میشود وهرکیس میتواند سالح گریم داشته باشد ایالتهای امریکا درخواست استقالل و طلب
جدان میکنند و امریکا توان مقابله با مردم خود را ندارد
ی
این کشور توان جنگ در خارج مرز های خود را دارد و ارتش و رنبوی های مسلح امریکا برای جنگ داخیل
ی
امادگ و نه برنامه ای و نه ی
توان برای اینکار دارند
تریبت نشدند و و نه
ی
ی
ر
استان درخواست استقالل نمیکند و مردم و
بگبد
ویل درصورن که اینجا در ایران اگر جنیک صورت ر
ر
بیشب حکومت میشود
رسبازها از شهید شدن بایک ندارند و جنگ باعث استحکام
ی
باخب هستید هدف
من فقط حقایق را بدون هیچ تعصب و
طرفگب ین گفتم و همیک از اهداف رارسارتیم ر
ر
ر
سایبی و مردم ایران برای ساخت یک ایران بهب و ازاد و قدرتمند هست که کشوری که
ما اتحاد جامعه ر
ی
بزر ر
کمپان ها و اقتصاد را داشته باشد کشوری که تحریم نشود بکله تحریم بکند
گبین
ر
حقایف چشمها رو بر رویش
دوستان حاال که بحث از جاده کیم خارج شده کیم دیگه ادامه بدم و از
بستیم بگم
نه امریکا نه هیچ کشور دیگه ی به فکر مردم ایران و نیست اونها فقط به فکر منافع خودشون هستند
امریکا یک سنت هم برای ازادی مردم ایران خرج نخواهد کرد
امریکا با تحریم ها فقط و فقط فشار رو بر روی مردم ایران زیاد میکنه و ما اهرم هستیم که با تحریمها باید
ری
هرچبی
بریزیم تو خیابون و به این صورت به حکومت فشار میاد که مجبور بشه بشینه پای مذاکرات و
امریکا بخاد رو عمیل بکنه
امریکا میخاد با این تحریم ها از مردم استفاده بکنه که به حکومت فشار بیاره و بتونه موشکهای ایران رو
در مذاکرات نابود بکنه و برد و تعداد رو کم بکنه تا ایران ضعیف بشه
کاری که با کشورهای دیگه کرد و اخرش هم با مذاکرات نه تنها کشور نجات پیدا نکرد بلکه نابود هم شد
فقط کافیه نگایه به تاری خ بندازید
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ر
نارضایت مردم علیه حکومت استفاده بکنه و حکومت تن
باور بکنید به محض اینکه از ترامپ از خشم و
ی
به خواسته های امریکا بده بعدش اگر مردم ایران سالج هم بشوند برای امریکا مهم نخواهد بود
ری
چبی که برای اونها مهمه اینکه برد موشک های ایران به ارسایل نرسه و ایران قدرت نظایم نداشته باشه
که منافع امریکا رو به خطربندازه
ما فقط یک اهرم فشار هستیم در دست امریکا که علیه حکومت استفاده میشیم تا تن به خواسته های
امریکا بده و اون تییم که تحریم ها رو طراج کرده و اینکارو با نهایت زیرگ انجام داده تا فقط فشار روی
مردم بیاد
فیلبینگ و ابزارهای ر
پیرسفته ای مثل ر
همی امریکا بود که سخت افزار و تکنولوژی های ر
ری
اسباق سمع و
سایبی و حکومت بتونه راحت از مردم جاسویس بکنه و تا
شنود و جاسویس رو به ایران فروخت تا ارتش ر
روی تخت خواب هم شما رو زیرنظر داشته باشه
پیرسفته امریکای بود که صدها هزار نفر ر
همی سخت افزارهای ر
با ر ی
دستگب و کشته و
معبض سیایس
ر
شکنجه شدند و میشوند
تکنولوژن که ازادی بیان و هرنوع ازادی رو از مردم ایران گرفته و از طرف دیگه مقامات امریکای میان
ی
میگن چرا ازادی بیان در ایران نیست و ما خواستار ازادی زندانیان سیایس و ازادی بیان هستیم و ما طرف
مردم ایران هستیم و تحریمها برای مردم نیست و هزارتا مزخرف دیگه و پشت پرده خودشون ابزار در بند
کشیدن مردم رو در اختیار حکومت قرار میدهند
نمیگبه
کیس دلش برای ما نسوخته گربه که برای رضای خدا موش
ر
متاسفانه رسانه های قدرتمندی که در اختیار داره و جنگ نرم و جنگ رسانه ای رو با تمام قدرت ررسوع
تاثب ر ی
همی رسانه ها قرار گرفتند و فکرمیکنند فرشته نجات
کرده که خییل از مردم متاسفانه تحت ر
امریکاست
ر
بدبخت ما رو بنگرید از این طرف خود حکومت ماهم برضد ماست و ازادی رو سلب میکنه از
حاال اوج
 .مردم و دولت هم که رن عرضه هست و از اون طرف کشورهای دیگه هم برضد مردم ما هستند
چشمها رو باز کنید و ببینید در دنیا کیس که دنبال منافع مردم ایران باشه پیدا خواهید کرد ؟
خب جالب تر اینجاست که خود ما هم به فکر خودمان نیستیم
ر
ی
سایبی و
توی این جنگهای که از هرطرف به وجود اومده جنگ رسانه ای و جنگ روان جنگ نرم و ر
ی
صدتا ر ی
قربان هستیم
چب دیگه ما این وسط فقط
ی
رهبان بقیه کشورها هستیم
رهبان خودمان و ر
ما قربان سیاستها و خواسته های ر
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اره حقیقت بسیار تلخه و مردم حقیقت رو دوست ندارد
مردم دوست دارند دروغهای زیبا بشنوند
مردم دوست دارند یک نفر از اینده ای روشن برایشان تعریف کند
ی
روشت که هیچوقت نخواهد امد باشند
مردم دوست دارند منتظر فردای
مردم حقیقت را باور نخواهد کرد
طرفگبی و حمایت از یک حزب یا جناح یا فردی یا کشوری یا ر ی
چبی
مطمعنم کیس پیدا نشده که بدون
ر
ر
ی
میگبد و از او حمایت میکند هرکیس که وعدهایش بیشب به دل
چبی را ر
حرف بزنه و هرکیس طرف یک ر
ر
ی
هرچبی میگوید و از اینده ای روشن حرف
بیشبی دارد هرکیس برای منافع خودش
میشیند طرفدار
ر
ری
مبند و دراخر اون با جیب پر پول و ر
وقت که به خواسته های شخض خودش رسید مردم را رها میکند
ی
حت خدا و ی
رهبی و جناج و ر
دیت نیستم و
حزن یا گرویه یا اپوزیسیون یا ر
من از هیچ شخض از هیچ ر
طرفداری نمیکنم
ر
ر
رهبها ساخته شدند
دین ها اصوال برای کنبل مردم و جنگ و گسبش مرز توسط ر
با دین میشود اعتقادی به انسانها داد که از خودشان مهم تر باشد و برای اون اعتقاد جانش را هم فدا
بکند
و به اسم دین و برای نجات دین جنگ راه میندازند و جنایت میکنند
تسخب شدند گوش به فرمان مرج خود هستند
مردم فلک زده که توسط دین
ر
ر
رهبان و افراد عاقیل که در گذشته این رو فهمیدند
از دین برای کنبل مردم و اتحاد مردم استفاده میشه و ر
دیت ساختند که با اون بتوانند مردم را به ر
ی
کنبل خود در اورند
ر
بیشب جنگهای در جهان رس دین به وجود امده
چبهای خون میگونید و حرف صلح ر ی
دینها ر ی
ری
ریخی خون در تاری خ جهان هستند
مبنند ویل رکورد دار
ر
چب ر
چب وابسته بودند و فقط یک ر ی
فرض بکنید تمام مردم دنیا فقط به یک دین و یک خدا و یک ر ی
مشبک
ی
میبستیدند اونوقت ایا جنیک درمیگرفت ؟
را ر
خب
ر
برای ر ی
همی صدها دین شکل گرفته تا بساط جنگ همیشه برپا بماند
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حقیقت را گفتم و شما رو به خردتون میسپارم
توهی نیست بلکه ر ی
ری
ری
گفی حقیقت هست که
توهی شد هدف من
ببخشید اگر به اعتقادات کیس
دنیان که توسط انسانها ساخته شده از ریشه مشکل داره
امروزه به افسانه تبدیل شده
ی
رهبان دنیا گله دارم از سیاستمدارن گله دارم از هکرهاهم گله دارم از خدا و دینها گله دارم من از
من از ر
خودم هم گله دارم

تغیبی در دنیا
این بحثها رو میشه تا ابد ادامه داد و میشد یک کتاب  500صفحه نوشت ویل آیا ر
ایجاد میشه ؟ فکرنکنم

The END
By eblisshar
And Thanks to my friends jen & mr.pнoenιχ
Telegram: @ASHRARoffical
Web : ashrar-tm.ir

ی
برخ از منابع ❖

My Heart

اشرارتیم

سایبی
افشای اسمایم و مدارک اعضای ارتش ر
:عکس
http://rozup.ir/view/2783046/Iranian_Cyber_Army_Exposed_Names_NEW_00
00.jpg
http://rozup.ir/view/2783047/Iranian_Cyber_Army_Exposed_Names_NEW_00
01.jpg
Dorks
intext:Iranian Cyber Army filetype:docx
intext:Iranian Cyber Army filetype:doc
inurl:Iranian Cyber Army

https://wp.nyu.edu/compass/2018/11/13/iranian-cyber-warfare-staterepression-and-international-retaliation/
https://web.archive.org/web/*/Iranian%20Cyber%20Army
http://www.thetower.org/7243-iranian-hackers-likely-behind-cyber-attacksgoing-after-the-internet-infrastructure-itself/
http://yippy.com/search/?v%3Aproject=clustynew&query=Iranian+Cyber+Army&xtoken=17193828415c7b04712798a
https://www.refseek.com/search?q=Iranian+Cyber+Army
http://iranbriefing.net/iranian-revolutionary-guard-cyber-attack/
http://time.com/4270728/iran-cyber-attack-dam-fbi/
https://chandercaller.com/2019/03/01/chinese-and-iranian-hackers-thelatest-challenge-for-us-companies/
https://www.bridgesforpeace.com/2019/02/israel-thwarts-iranian-attemptto-hack-missile-warning-system/

