
 )فاوا(  واليت فقيه   بخشنامه محرمانة فرماندهي ارتباطات و امنيت انتظامي
 جلوگيري از درز اطالعات   وبراي محدود كردن ارتباطات اينترنتي   دستور الزم االجرا  ۲۴به همه يگانها با  

    با توجه به انتشار برخی از اسنادسازمانی توسط کارکنان انتظامی ... دستور فرماييد، به منظور جلوگيری از بروز
نسبت به حسن اجرای مفاد آن نظارت   ،شکستهای حفاظتی ضمن ابالغ مالحظات حفاظتی ذيل به عوامل تحت امر

 نمايند 
  « ضد انقالب وسياسی وابسته به جريانهای منحرف، و  های )اينترنتي( معاندعدم عضويت در هرگونه گروه»  ،

اطالعاتی که موجب ايجادتنش بين مردم و يا مردم و نيروهاي مسلح و دولت  »، «اطالعات سازماني»خودداري از ارائة 
   «اطالعاتی که موجب ايجاد تنش بين سازمان های نيروهاي مسلح شود»و  «شود

   :ملي مقاومت ايران منتشر ميكندكميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي 



 



 طبقه بندي:محرمانه
 ۱۷/۱/۱۳۹۹: تاريخ نامه

 آنــي 
 دستورات
 ۱۸/۱/۱۳۹۹:   در تاريخ

 ....... از:
 به: دايره پيشگيري

 )فرماندهي ارتباطات و امنيت انتظامي( فاوا   از: 
 ...........   به :

 استفاده از فضای مجازی )بخشنامه( عضويت کارکنان در شبکه های اجتماعی و  موضوع : 
 ............................................................................................................................. ........................................................................................................

 ...... 
با توجه به انتشار برخی از اسناد  سابقه از فاوای استان به استحضار ميرساند، برابر گزارش واصله از حفاظت اطالعات استان، با احترام پيرو فايل 

به منظور جلوگيری از بروز   ؛ خواهشمند است دستور فرماييد ، سازمانی توسط کارکنان انتظامی استان در فضای مجازی )کانالهای تلگرام و ...(
 ضمن ابالغ مالحظات حفاظتی ذيل به عوامل تحت امر نسبت به حسن اجرای مفاد آن نظارت نمايند.   شکستهای حفاظتی

 
 مالحظات حفاظتی عضويت و استفاده شخصی از شبکه های اجتماعی برای کارکنان :  الف : 

 ... (  جايگاه و شغل،  هنگام ثبت نام واستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی )عکس،   عدم استفاده از هويت انتظامی در. ۱

   . عدم ايجاد گروه اجتماعی با اصطالحات و عناوين نظامی و انتظامی. ۲

 عدم ايجاد گروه اجتماعی با اعضا صرفًا انتظامی و نظامی و همکار . . ۳

 ]نيروهاي مسلح[ . عدم انتشار هرگونه مطالب نظامی مربوط به ن. م.. ۴

   . مشاغل انتظامی در بيان نظراتعدم ارائه هرگونه اطالعات مرتبط با . ۵

   . سياسی ضد انقالب و  وابسته به جريانهای منحرف،  های معاند و عدم عضويت در هرگونه گروه. ۶

   .( محتوای صفحات افراد ناشناس يا وابسته به جريانات منحرف و ضد انقالب و سياسی likeخودداری از پسندکردن). ۷

 ای و ممنوع است.  لتر شده که برابر قانون جرائم رايانه عدم اتصال به شبکه های اجتماعی في. ۸

   . های اجتماعیسسات و افراد خارجی از طريق شبکهؤعدم ارتباط با شرکتها، م. ۹

   . خودداری از برقراری ارتباط بين حساب کاربری شخصی و صندوق پست الکترونيکی سازمانی. ۱۰

   . اجتماعی شخصی در محل کارعدم استفاده و بهره برداری ازشبکه های . ۱۱

 . هويت های نظامی  عدم ثبت نام مخاطبين با  القاب و. ۱۲
 

 در شبکه های اجتماعی:   جمله موارد زير  ب. مالحظات حفاظتی درخصوص ممنوعيت ايجاد، وارد کردن و مبادله اطالعات از
   . هرگونه اطالعات سازمانی و مرتبط.  ۱
 است.   ]نيروهاي مسلح[ و مقررات ن.م ]جمهوري اسالمي ايران[ سياستهای نظام ج.ا.ا  سالم وشرع مقدس ا اطالعاتی که مغاير با. ۲
 تنش بين مردم و يا مردم و ن.م و دولت شود.  . اطالعاتی که موجب ايجاد ۳
 . اطالعاتی که موجب ايجاد تنش بين سازمان های ن.م شود.  ۴
 . اطالعاتی که موجب ايجاد تنش های قومی و مذهبی شود. ۵
 . اطالعاتی که موجب هتک حرمت افراد حقيقی و حقوقی شود.۶
 ی ممنوع ميباشد.  . هرگونه نظر خواهی و جمع آوری اخبار و اطالعات در باره موضوعهای مرتبط با ن.م و ج.ا. درفضای مجاز۷



 . عدم اتصال به شبکه های اجتماعی فيلتر شده که برابر قانون جرائم رايانه ای ممنوع است.  ۸
   .سسات و افراد خارجی ازطريق شبکه های اجتماعیؤم . عدم ارتباط باشرکت ها، ۹

   . الکترونيکی سازمانی. خودداری از برقراری ارتباط بين حساب کاربری شخصی و صندوق پست ۱۰
   . . عدم استفاده و بهره برداری از شبکه های اجتماعی شخصی در محل کار۱۱
   . القاب و هويت های نظامی . عدم ثبت نام مخاطبين با ۱۲
 

 مديرفاوا  
 ......................................... 

 - گيرندگان
 واحدكارشناس امور كوپ ]كالنتري و پاسگاهها[  -
 مديريت حقوقي قضايي  -
 فرماندهي پشتيباني  -
 فرماندهي مهندسي  -
 پليس آگاهي   -
 بازرسي   -
 نيروي انساني     -
 معاونت عمليات  -
 جمعدار اموال  -
 ]پايان سند[ مديرآموزش     -

 
سركوبگرانه نيروهاي انتظامي و  اين دستورالعمل بخوبي نشان ميدهد كه روشنگريهاي مقاومت ايران درباره ابعاد فاجعه كرونا و افشاي نقش 

 نظامي  تحت امر ولي فقيه، رژيم را خشمگين و مستأصل كرده است. 
 

فروردين پاسدار سرتيپ بخشعلي    ۲۸گناهان تحت عنوان شايعه پراكني در باره كرونا ادامه دارد. روز  به موازات اين دستورات مسخره دستگيري بي 
ايی  تن از عوامل شايعه پراکنی درباره ويروس کرونا توسط عوامل پليس فتا در اين استان شناس  ۴۸»  فرمانده انتظامی استان همدان گفت:كامراني  

 فروردين(.  ۲۸« )خبرگزاري حكومتي ركنا و دستگير شدند
 

 شوراي ملي مقاومت ايران 
 كميسيون امنيت و ضد تروريسم

 ( ۲۰۲۰آوريل  ۱۷)  ۱۳۹۹ فروردين ۲۹


