
بشناسيم را ايران سايبری واقعی مجرمين

2013/11/17Uncategorized

يت آنها را منتشر ميکنيم اين آخرين فرصتمطابق اخطار قبلی ما در پيام بعد نام چند نفر از فعاالن اصلی ارتش سايبری و آدرس محل فعال

الم همکاری کنيد تا راه جبران گذشتهبرای بازگشت به سوی مردم است از آن استفاده کنيد با ما تماس بگيريد و ضمن ابراز ندامت اع

تجاوز برنداريد ما نيز برای سرنوشتبرای شما ايجاد شود اکنون که به خوبی ميدانيد ما به اطالعات شما دسترسی داريم اگر دست از 

شما و خانواده هايتان ارزشی قايل نميشويم

2013/11/17Uncategorized

هموطنان

 دوباره به خود جرات بدهند و به فعاالندر پيامهای قبلی به سارقان سايبری وزارت اطالعات و سپاه پاسداران اخطار کرده بوديم که اگر

 وقت آن رسيده که بعد از برخوردهای اخير باحقوق بشر و اقليتها و روزنامه نگاران تعدی کنند ما به آنها پاسخی بياد ماندنی ميدهيم حاال

 نيز به وعده خود عمل کنيموبالگ نويسان و روزنامه نويسان به ويژه نويسنده مقاله روزنامه بهار دکتر علی اصغر غروی ما

مطلبقبال در مورد روش کارمان توضيح داديم و تکرارشان الزم نيست و بدون اتالف وقت ميرويم سر اصل 

ر همدانی شهادت داده بود و بهوزارت اطالعات به دليل بازداشت پزشک بند عمومی زندان اوين که در مورد شکنجه وبالگ نويس ستا

 آرامش و امنيت مردم تحميل کرده است :دليل بازداشت علی اصغر غروی اين هزينه ها را به اين نهاد ويرانه و پوسيده و سارق ايمنی و

Aشرکت فناوری اطالعات و ارتباطات امن مهيمن .

ق مردم مشغول هستند سايت اينخيانتکاران فعال در اين شرکت مزدور وزارت اطالعات در زمينه های مختلف به سرقت و چپاول حقو

شرکت را برای کسب اطالعات بيشتر ببينيد

http://mohaymen.ir/Pages

مديران شرکت :

رضا کاظمی – علی عسگری

کم قضايی است و به توليد محصوالتی دريکی از فعاليتهای اصلی اين شرکت تجسس در ايميلها و چتهای کاربران اينترنت بدون نياز به ح
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اين زمينه افتخار ميکنند

نيابت از وزارت اطالعات بتوانند بهدو نفر نقش اصلی ارتباط بين اين شرکت و زيرساختهای ارتباطی کشور را بر عهده دارند تا به 

هموطنان خود خيانت کنند :

حسين احمديان ( حراست وزارت ارتباطات )

محمد نوروزی ( امنيت شبکه وزارت اطالعات )

آدرس و تماس :

1،  واحد 10 تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازیجنوبی، خيابان اتحاد، پالک آدرس:

1435843811کد پستی: 

88042880تلفن:

88601990دورنگار:

info[@]mohaymen[.]ir ايميل:

 Bپژوهشکده پردازش هوشمند عاليم .

والت و خدمات ارايه ميکند که بااين بنگاه سرقت و چپاول حقوق مردم سالهاست برای وزارت اطالعات و سپاه و نيروی انتظامی محص

بررسی سايت آنها به خوبی به ماهيت آنها پی خواهيد برد

يدی که با آن همکاری ميکنند با سوء استفادهاين مرکز با دانشگاه شريف و دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه ارتباط نزديکی دارد و اسات

ا آگاه يا خيانتکار نيز با عنوان محققاز دانشجويان مقاالت خود را منتشر و مبالغ کالن جهت حق مشاوره دريافت ميکنند و دانشجويان ن

http://www.rcisp.ac.irدر اين مرکز به سارقين سرمايه ها و متجاوزين به نواميس مردم سرويس ميدهند 

مديران :

ابوالفضل روحانی ( کارمند وزارت اطالعات )

جواد شيخ زادگان ( بازنشسته وزارت اطالعات )

رحيمی ( بازنشسته وزارت اطالعات )

اسامی کارمندان و محققين :

محمدرضا يوسفی

محمدعلی حسين نژاد

حسين کرامتی

محمد پيردال

صادق منشی

اسماعيل قاصدی

محمد کاتبی

علی شريفی

امين غفاری

رمضان يارندی

امين محمديان

عليرضا قمی

فرناز قاسمی
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زهره سيد صالحی

علی نصرآبادی

وحيد ابوطالبی

پريسا گيفاني

مجيد وفايي زاده

آدرس و تماس :

Rcisp@rcisp.ac.irرايانامه (پست الکترونيک روابط عمومی)  

83857000تلفن: 

83857100نمابر: 

16765 – 3739صندوق پستی:

12نشانی: تهران، خيابان سهروردی شمالی، باالتر از تقاطع مطهری، بن بست بيشه ، پالک 

رکت صابرين سپاه رابطه تنگاتنگیاين مرکز وابسته به معاونت فنی وزارت اطالعات است و با مرکز فتح سپاه و شرکت نصر سپاه و ش

دارد

ه هنگفت انجام شده و به ارگانها ويکی از محصوالت اين شرکت ابزار برای جدا کردن تصاوير پورن و برهنه از بقيه است که با هزين

 مشتی فرصت طلب و سانديس پرستسازمانهای مختلف از طريق حراست به اجبار فروخته شده است تا هزينه لفت و ليس و غارتگريهای

از بی صاحب بودن مملکت تامين شود

http://www.parsine.com/fa/news/53072/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%8A

%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88

%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7

%D8%B2%D9%8A

 

 عزيزان خود را از دست دادند به مادری که فرزندش در ميدان وليعصر توسط ماشين٨٨خانواده های داغداری که در عاشورای خونين 

اده شد توصيه ميکنيم اگر از تعقيب قانونینيروی انتظامی له شد به نامزد دختری که توسط بسيجيان کثيف از باالی پل کالج به پايين هل د

 اين نوابغ هوشمند بتوانند راه حلی برایبی نتيجه خسته شده اند سری به مراکز تحقيقاتی و مطالعاتی وزارت اطالعات و سپاه بزنند شايد

ظلمی که بر آنها رفته است نشان دهند

م جنبش سبز زنده است و زنده خواهدمزدوران صدا سيما هر چه ميخواهند از مرگ فتنه سخن بگويند . ما سر بلند هستيم که اعالم کني

ماند تا بهار سبز فردای ايران

خوران اطالعاتی و سپاهيان لشگر سرقتبه ياد ستار همدانی که بی رحمانه به قتل رسيد و اکنون گرگهای درنده نظام اسالمی و سانديس 

و تجاوز حتی به پزشک زندان خود نيز رحم نميکنند

 دی هنوز با دهان گشاد و زشت دم٩ روز از حصر آنها گذشت و کوچک اف های ١٠٠٠به ياد ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که 

از توبه ميزنند

ود سکته کرد و سکوی فرماندهی دنيايادتان باشد که خمينی سرطان معده داشت و بعد از مدتها درمان وقتی از شدت ضعف بستری شده ب
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 بيماری خامنه ای که توسط يکی ازو تعيين تکليف برای تک تک مردم ايران را به بعدی سپرد . در آينده نه چندان دور حقايقی از

شت پرده حمله سگهای بصير به امثالکارکنان سابق روابط عمومی و سايت رهبری به جنبش منتقل شده را برای شما بازگو ميکنيم تا پ

اری شيره ای چرا سالهاسترفسنجانی و خاتمی و حسن خمينی و دستغيب روشن شود تا روشن شود سگ آستان واليت حسين شريعتمد

ار همدانی بی دفاع زير کتک افسرانبی پروا همه را گاز ميگيرد و گوزنامه اش هنوز باز است اما يک کارگر ساده وبالگنويس مثل ست

شجاع پليس فتا به قتل ميرسد و مادرش…….

ما فراموش نميکنيم

ما نميبخشيم

به اميد سربلندی ايران و ايرانی

2013/10/20Uncategorized

 حاال در عمل به نفع مردم اين کشور ازشونرزيم ايميل دزد و سارق پهنای باند و فيلترچی اسالمی خيلی در مورد پهپاد ادعا ميکنه اما تا

استفاده ای شده ؟ مثال مراقبت از مرزها يا قاچاق يا آدمربايی های سازمان يافته

 

رسانه ای دکانی برای باندهای قدرت واينجا هم سانديس پرستهای کثيف و کفتار صفت رژيم سفاک و متجاوز فقط با پول نفت و تبليغات 

ه حل کردن ظاهری اينثروت و شرکتهای مثال خصوصی باز کردن که خودشون مثل هميشه مشکل درست کنن و در اين شرکتها ب

هره به بسيجيان و….بکنندمشکلها مشغول بشن و بودجه های ميلياردی رو صرف خريد هکتارها زمين و شهرک سازی و وام کم ب

 که ميفرسته برای ما و دوستانمون دراين دفعه يکی از دوستان افشاگرما که با شجاعت از داخل ايران فعاليت ميکنه و اطالعات دقيقی

ميدواريم اين لطمه ها برای آينده کشورمونارگانهای بين المللی هميشه با ارزشه فهرستی از اين شرکتها تهيه کرده که منتشر ميکنيم و ا

تماس در پستهای قبلی گفته شده به ما ومفيد باشه شما هم اگر به چنين اطالعاتی دسترسی داريد درنگ نکنيد و با ما تماس بگيريد روش 

به خودتون اعتماد کنيد

تمزد خيلی عالی را تضمين ميکنيم واگر اطالعات با ارزش و همکاری صادقانه ای داشته باشيد شرايط خروج شما از کشور و دريافت دس

ا در آنجا ميشناسيد . به اين شرکتها اخطارميتوانيد فقط امتحان کنيد اگر يکی از کارمندان اين شرکتها هستيد يا قبال بوديد و يا کسی ر

للی قرارداده شده است و اولين پهپاد سپاه کهميکنيم که اسامی مديران و آدرسهای آنها در اختيار ما بوده و در اختيار يک سازمان بين الم

 نفره شامل اين افراد شامل تحريم و احضار به دادگاه بين المللی خواهند شد .200در لبنان يا سوريه يا سودان سقوط کرد يک فهرست 

يا رقيب ميل داشته باشيد اطالعات آنحتی اگر انگيزه خاصی برای همکاری با ما نداريد و بخاطر دلخوشی نداشتن از يک فرد يا شرکت 

لی کشف شود رفتار نميکنيم . کارمندانرا به ما بدهيد اطمينان داشته باشيد مطالب شما پيش ما محفوظ ميماند و به نحوی که منبع اص

بالگ و روشنگريهايش موفق به سرقتمعاونت فنی وزارت اطالعات و معاونت سايبری اطالعات سپاه که هنوز بعد از ماهها فعاليت اين و

ن سراغ شما خواهيم آمدايميل که در آن تخصص دارند نيز نشده اند بد نيست به فکر شغل جديدی باشند در پيام بعدی ما

به اميد موفقيت و پيروزی برای ايران و ايرانی

سيما رسانا
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بسامد نگار

رسانا افزار شريف

بسامدازما

فراافرند

مبين سامان

رستافن

پژوهشگاه نصر

صنايع الکترونيک زعيم

علوم سبز

سازگان ارتباط    

  شتاب سامان

 مهندسی توسعه صابرين   

موج پرداز بصير

      فن آوری های پيشرفته نوين

    صنايع ماشين سازی فرافضا

توسعه صنعت اپتيک کيش 

پديده  صنعت شريف  

  قطعه گستر طراوت

 گستره تراشه البرز

  سپهر هوافضا

  واحدصنعتی مادو
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   فنی مهندسی ايرانيان سماتک  

گروه صنعتی واالفن آفرين 

فراز صنعت شريف

و از همه مهمتر ، صنايع هوايی قدس

 

2013/07/13Uncategorized

هموطنان گرامی

ر در سرکوبگری سايبری رژيم سارقدر پيامهای قبلی در مورد ارتش سايبری نوشته بوديم االن وقتش است که درباره هويت افراد موث

اسالمی صحبت کنيم

اجباری و تهديد آميز و کثيفيک هموطن که از نخبه های کشور نيز بوده و با کمک دوستان ما همکنون فرصت خروج از يوغ کار 

ی از ميمون صفتانی که با حيفحکومت سانديس پرست و اقامت در کشوری امن و حق تحصيالت عاليه را بدست آورده اطالعات ذی قيمت

انگيری اعضای خانواده و ارعاب وو ميل و ريخت پاش بودجه حق ملت کار سايبری يعنی تبانی برای دزدی ايميل و باجگيری با گروگ

ار کرده بوديم که اين اقدامات صورت ميگيردتوحش ميکنند به ما منتقل کرده و حال ميتوانيد با بخشی از آنها بهتر آشنا شويد ما قبال اخط

و به افرادی از اين قبيل فرصت برای تماس و جبران گذشته داده ايم حاال وقت عمل رسيده !

اطالعاتی که بدست ما آمده از اين ارگان تهيه شده است :

مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

وابسته به ستاد آل نيروهاي مسلح- آميسيون فناوري اطالعات

تهران ـ خيابان پاسداران ـ نبش آوهستان هشتم ـ طرح فراسازماني فاوا ن.م

176-19575

22808711

فرار از فاش شدن اسرار بيشتر دربه محض انتشار اين ليست با اين افراد تماس بگيريد و قبل از عوض کردن تلفن ها و تالش برای 

بسيجيان کثيف هفت تير کش و نيروهایاينترنت به آنها يادآوری کنيد که ملت صبور ايران هرگز خونهای ريخته شده در پل کالج توسط 

اباتی و مقاله های کيهان شريعتمداریخودفروخته و لجن نيروی انتظامی و سپاه را فراموش نميکنند حاال تا ميتوانيد با شو های انتص

برادران قاچاقچیخودارضايی کنيد 
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دفتر عمومی حفاظت اطالعات فرماندهی کل قوا

محمد قربيان

09124509728

عباس پهلوانی

09126476337

موسوی

اداره فاوا ستاد کل نيروهای مسلح

داريوش فريدنيا

09121486448

مديريت سيستمهای کنترل و فرماندهی سپاه پاسداران

سرهنگ چيت ساز پور

09127375221

سرهنگ رحيم پور

09123875843

سايبری سپاه

عبداهللا کاظمی الموتی

09125066293

مهندس عليزاده ( سايت گرداب )

مهندس سليمانی ( کميته امنيت )

فرماندهی کل سپاه

 مجيد بنی احمدی2سرتيپ 

سرهنگ بهمن نوريانی
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جنگ الکترونيک سپاه

سرهنگ علی يزدی نژاد

اداره کل فناوری ناجا

مرتضی احمدی

09122845593

حميد رحيميان

09121716065

مجيد برخورداری

09122802967

سايبری ناجا

رضايی تبا

سايبری وزارت دفاع

حامد نيک بين

09121397530

محمود خزائی

09127378463

محمد محمودی

09121997727

قاسم صفری

09126982034

مهدی نورمحمدی

09354090301
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محمدحسن حاجی مبينی

09123597177

فروتن

عباس دهقان نيری

حسن اسدی

امير صمدی

حامد جوام

سرهنگ غالمرضا محسنی

محمدرضا وجدانی هوشيار

عباسقلی چهرازی

مديريت فناوری اطالعات ستاد کل نيروهای مسلح
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جنگ الکترونيک ارتش

 مرتضی واحدی2سرتيپ 

 سپاه پاسداران و وزارت اطالعات راهمانطور که ميبينيد جای نيروهای فتا نيروی انتظامی و پليس اطالعات امنيت و نيروهای اطالعات

بشر و اقليتها و مدافع آزادی بيان و کارهايیخالی گذاشته ايم تا به قولمان عمل کنيم يعنی هر نفوذ ارتش سايبری به سايتهای مدافع حقوق 

ملت که به ما گزارش شود هويت يک نفر به همراه آدرس و تلفن و رتبه سازمانی او را برای آگاهی ل گروگانگيری خانواده افرادمث

دولتی و تجاوز به آخر رسيده و بايد ديدشريف و ستم ديده ايران منتشر ميکنيم باز تکرار ميکنيم زمان بی هزينه بودن ستمکاری و جرم 

جرئت نشان داده چهره پلشت و دست هایوقتی امنيت شغلی و فردی شما خود فروشان و خيانتکاران به ايران در تهديد باشد آيا باز هم 

کج و دزدتان را داريد ؟

به اميد بهار سبز و سربلند ايران و ايرانی

2013/07/01Uncategorized

هموطنان گرامی

و سانديس فروش اسالمی ازشرکت همراه اول که اصلی ترين سرويسدهنده موبايل در ايران است در همکاری با رژيم سرکوبگر 

 ميمونهای امنيتی اين رژيم سرخورده وکوچکترين همکاری دريغ نميکند . تمام کسانی که طی اين سالها تجربه بازداشت و شکنجه و آزار

نده بازجوهای احمق مقابل خود ديده اند وعصبی را داشته اند هميشه گزارش دقيقی از مکالمات و پيامهای خود را به عنوان اولين برگ بر

 رانتهای دولتی نيستاين چيزی جز خوش خدمتی و کاسه ليسی همراه اول برای خالی کردن جيب مردم و ترک تازی به کمک

ن طعم زور به آنها تصميم داريم اطالعاتما ميدانيم چه شرکتهايی در اين زمينه به نيروهای امنيتی ايران خدمات ميدهند و برای چشاند

رای همراه اول که برای مديريت نظارت برشرکت همراه اول را منتشر کنيم در اولين قدم شما اسنادی از نرم افزارهای مختلف تهيه شده ب

خطوط موبايل و ارسال و دريافت اس ام اس خواهيد ديد

همکاری کرده اند تذکر ميدهيم قبل ازاين خدمات «ويژه» و بانکهای اطالعاتی آن االن در اختيار ماست و به شرکتها و موسسه هايی که 

ه به ملت شده است ارايه شود ما از خونهايیآنکه با انتشار اسامی و آدرسها مواجه شويد بايد با ما تماس بگيريد تا روش جبران خيانتی ک

عاب خانواده يکی از کشته شدگان راکه ريخته شد و از شکنجه ها و تجاوز ها نميگذريم حتی اگر مرتضوی ها بتوانند با تطميع و ار

 اقامت خارج از کشور فکر ميکنيد ومجبور به رضايت از قاتالن بسيجی و پليس و سپاهی و اطالعاتی بکنند خيلی از شما به مسافرت يا

ت سياه اروپا ميشود اين اخطار به ويژهبه شما اطمينان ميدهيم با انتشار اسامی توسط ما نام شما توسط گروههای حقوق بشری وارد ليس

 افزار و سايبری گوی سبقت از بقيهبه موسسات تحقيقاتی وابسته به دانشگاه صنعتی شريف که در همکاری با رژيم در زمينه های نرم

ر اندک وجدانی در شما باقی مانده و حداقلربوده اند داده ميشود شما با مشاهده اين اسناد خودتان متوجه ميزان دسترسی ما ميشويد و اگ

ه حقوق ملت دست برداريدبه فکر منفعت خودتان هم هستيد بايد از اين همکاری خيانت بار با اين رژيم سارق و متجاوز ب
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2013/06/25Uncategorized

 با ما همکاری ميکردند بايد از طريق روش امن قديمی با کليد جديد با ما تماس بگيرندOpiranدوستانی که در #

کليد :

nw+gG9lf0/tLNkY8xvtGvzfevpp7Lit1kbhCpaPZU30=

ود برای ما پيام بگذارندهموطنانی که قبال با ما ارتباط نداشته اند فقط از طريق بخش کامنت وبالگ که نمايش داده نميش

2013/06/25Uncategorized

هموطنان

 و بعد از پيروزی های ظاهری ارتش سايبری رژيم سرکوبگر و سانديس دوست حاکم بر کشورمان در89اسنادی که مشاهده ميکنيد سال 

دانشگاه خارج و بدست ما رسيد . بادانشگاه مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع مطرح شده و توسط يکی از دانشجويان با وجدان اين 

قبال در مورد افشای هويت آنها صحبتکمک اين اسناد و تحقيقات به عمل آمده بخش مهمی از عناصر ارتش سايبری شناسايی شده اند ما 

کرده ايم

 باعث شد که تصميم به انتشار اين اسناد بگيريم و به مزدوران92حمله ارتش سايبری به سايتهای مدافع حقوق بشر در ايام انتصابات 

Iranian Anonymous | مجرمين واقعی سايبری ايران را بشناسيم http://iranbaharsabz.wordpress.com/

13 of 22 11/17/2013 10:47 AM



 افشای آدرس محل يکی از ساختمانهایپشمکی رژيم اخطار ميدهيم که از اين پس هر حمله شما به سايتهای ايرانی مخالف رژيم منجر به

ری خودتان را تهديد کند هم حاضر بهشما خواهد شد حاال تصميمات شما هزينه واقعی و ملموس خواهد داشت و بايد ببينيم آيا وقتی خط

وحشيگری هستيد يا فقط وقتی از کيسه ملت خرج ميکنيد زبانتان دراز است ؟

جان خود از کشور خارج شود و االنما به هموطن عزيزی که اين اطالعات را در اختيار ما قرار داد کمک کرديم تا برای محافظت از 

ست يکی از نتايجش يعنی اسناد معامالتبدون نگرانی از متجاوزان ريش دار و کهريزک پرور به اقدام عليه اين رژيم نکبت بار مشغول ا

ر همين وبالگ منتشر ميکنيمغير قانونی نفتی در اسکله های سپاه که از عمليات روی وزارت نفت بدست آمده است را بزودی د

کنيد و اگر بهر علت قبال با آنها همکاریشما هم ميتوانيد در سرنوشت خود موثر باشيد و خودتان را دست کم نگيريد . با سارقان سازش ن

يری را نشان دهيمکرده ايد ميتوانيد با ما تماس بگيريد تا برای جبران حق ملت و محدود کردن وحشيگری رژيم مس

ت چيزی جز هک ايميل مردم و سرقتبه سردار خپل جاللی فرمانده پدافند غير عامل که چارت سازمانی دفاع سايبری رژيم که در حقيق

ز آيت اهللا جنتی آرزومنديم فقط بايشاندومين نيست را به اين نحو در اختيار ما قرار دادند تبريک گفته و برای ايشان عمری بيشتر ا

توصيه ميکنيم کمتر بخورند !
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2013/06/22Uncategorized

 خرداد ماه يک گروه ناشناس يکسری حمالت سايبری را به سايتهای اصلی31 روز گذشته جمعه 12به گزارش خبرنگار مهر ، ساعت 

ن فعاليتهای مجازی سايت اصلیوزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران را طرح ريزی کرده اند که اين حمالت سايبری منجر به قطع شد

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران و چندين سايت زيرمجموعه اين شرکتها شده است.

 

ت نفت و شرکت ملی نفت ايران قطعبر اين اساس از ظهر روز گذشته تاکنون شبکه اينترنت کارکنان و مديران بخشهای از ستاد وزار

ی شده وزارت نفت نشده اند.شده است اما به دليل افزايش ضريب ايمنی هکرها موفق به دستيابی اطالعات محرمانه و طبقه بند

 

را با مشاهده اسناد وزارت نفت از جملهمديران مفت خور سايبری وزارت نفت و هکرهای سانديس پرست آنها همين هفته نتايج اقدامات ما 

ريز قراردادها با شرکتهای مختلف داخلی و خارجی درک ميکنند 
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2013/06/19Uncategorized

هموطنان

 جماران مشغول بود و ادعارژيم راهزن و سانسورچی و سکوبگر جمهوری اسالمی مدتها به رقص و شادی در مورد ساخت ناو بومی

ميکرد همه اجزا آن توسط متخصصين داخلی و بدون وابستگی به بيگانگان ساخته شده

 وظيفه خود يعنی معرفی مجرمين سايبریما اکنون ضمن انتشار اسنادی که دروغ بودن ادعای اين رژيم مفت خور را ثابت ميکند به ادامه

واقعی ايران ميپردازيم

 اکثر بخشهای آن توسط پيمانکاران خصوصینيروی دريايی ارتش که بنام نداجا شناخته ميشود قرارداد شبکه و ارتباط ديتا ناو جماران که

ی تکنيک) ارتباط ميگيرد ولی يکی ازو با وارد کردن قطعه از خارج و سر هم بندی ساخته شده با مرکز آپای دانشگاه امير کبير (پل

ای تهران منتقل کرده و با قالب کردناساتيد فرصت طلب و مفت خور اين دانشگاه پروژه نيروی دريايی را به شرکت خود بنام سپهر صدر

ينه هنگفت هم جيب خودش را پر ميکند وتعدادی سخت افزار که معمولی ميباشند و از خارج تهيه شده اند و چند نرم افزار مجانی با هز

ن حق شکايت و اعتراض لذت ميبرد !هم از حمالی تعدادی دانشجوی نا آگاه يا خودفروخته دانشگاه با کمترين دستمزد و انتظار بدو

ا به زودی اسناد جالب ديگری در مورداين اسناد توسط يکی از دانشجويان با وجدان و شريف پلی تکنيک در اختيار ما قرار گرفته و م

د با مفت خوری و استفاده از بیساير پروژه های بساز بندازی شرکتهای خصوصی پليد وابسته به رژيم که در حال پر کردن جيب خو

شعوری و بی عرضگی رژيم هستند افشا ميکنيم

ا ميتوانيد بدون درگير شدن با عملههموطنان شريفی که ميل دارند با ما همکاری کنند در پست بعدی ما روش تماس را خواهند ديد شم

وطن خود خدمت کنيد و هر اطالعاتهای ميمون صفت و راهزنان رژيم با ارسال اسناد پروژه ها و اسامی افراد به ما به راحتی به 

کوچکی نيز ميتواند برای همکاران ما به سر نخی برای تحقيقات و دستيابی به موارد بيشتر شود

می و وزارت اطالعات مژده ميدهيمبه راهزنان و سانسورچی ها و متجاوزين و سانديس پرست های عزيز در سپاه پاسداران انقالب اسال

 برنامه هيجان انگيزی داريمکه در خبرهای بعدی در پاسخ به حمالت آنها به هزاران آدرس جی ميل هموطنان در ايام انتصابات

 برای ايران فردا

Iranian Anonymous | مجرمين واقعی سايبری ايران را بشناسيم http://iranbaharsabz.wordpress.com/

18 of 22 11/17/2013 10:47 AM



Iranian Anonymous | مجرمين واقعی سايبری ايران را بشناسيم http://iranbaharsabz.wordpress.com/

19 of 22 11/17/2013 10:47 AM



Iranian Anonymous | مجرمين واقعی سايبری ايران را بشناسيم http://iranbaharsabz.wordpress.com/

20 of 22 11/17/2013 10:47 AM



    –   2013/06/17

اسناد محرمانه بانک مرکزی – اميرحسين جهانشاهی
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نوشتههای پيشين⬇

Iranian Anonymous | مجرمين واقعی سايبری ايران را بشناسيم http://iranbaharsabz.wordpress.com/

22 of 22 11/17/2013 10:47 AM


