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روی موج کوتاه

مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت 
اطالعات صبح دوشــنبه در نشستی 
خبری که در معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی برگزار شد، 
توضیح داد: معاونت ضد جاسوســی 
وزارت اطالعات در تاریــخ ۲۸ خرداد 
سال جاری موفق به انهدام یک شبکه 
جاسوسی مرتبط با سازمان اطالعاتی 

آمریکا شد.
جاسوسان در مراکز حساس و 

حیاتی شاغل بودند
وی خاطرنشان کرد: جاسوس های 
شناسایی شده شــامل شاغلین مراکز 
حســاس و حیاتــی، همچنین بخش 
خصوصی مرتبط با این مراکز هستند 
که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال 

فعالیت بوده اند.
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت 
اطالعات با بیان اینکه ۱۷ جاســوس 
دســتگیر شــده در مراکزی شــامل 
حوزه هــای اقتصــادی، هســته ای، 
زیرســاختی، نظامی و سایبری کشور 
فعالیت می کردند، خاطرنشــان کرد: 
تعداد کل جاســوس های شناســایی 
شده ۱۷ نفر است که این افراد به صورت 
سلولی در ایران فعالیت می کردند و هیچ 
کدام از آنها با دیگری ارتباطی نداشتند 
و هر کدام با یک افسر اطالعاتی سیا در 

ارتباط بودند.
وعده اعطای ویزا

وی در ادامــه به بیــان توضیحاتی 
درباره چگونگی برقراری ارتباط میان 
سازمان اطالعاتی آمریکا و جاسوسان 
ایرانی پرداخت و گفت: برخی از این افراد 
به واسطه سوء استفاده سیا از تقاضای 

ویزای امریکا در دام ویزا گرفتار شدند 
و در ازای اعطای ویزا به آنها پیشــنهاد 
جاسوسی ارائه شده است. برخی دیگر 
نیز به واسطه حفظ یا تمدید انواع ویزای 
آمریکا از طرف ســیا مورد فریب واقع 

شدند.
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت 
اطالعات ادامه داد: سازمان اطالعاتی 
آمریکا همچنین با تاسیس شرکت های 
جعلی و به بهانه استخدام متخصصین 
ایرانــی در این شــرکت ها یــا تامین 
تجهیزات از خارج از کشــور مبادرت 
به مراجعــه اطالعاتی به اتبــاع ایرانی 

کرده اند.
وی مراجعات مستقیم افسران سیا 
تحت عنوان دیپلماتیک به شهروندان 
ایرانی در حاشیه کنفرانس های علمی در 
کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی را 
از دیگر روش های برقراری ارتباط میان 
افسران اطالعاتی با اتباع ایرانی برشمرد 
و گفت: در برخی موارد نیز مشاهده شده 
است که افسران سیا با معرفی خود به 
عنوان یک مامور اطالعاتی آمریکایی 
و همچنین با ارســال ایمیل یا پیام از 
طریق شبکه های اجتماعی، از اعضای 
شبکه تشکیل شده دعوت به همکاری 

اطالعاتی کرده اند.
مهمترین وعده سیا به جاسوسان 

تامین امنیت آنها بود
افسران اطالعاتی سرویس جاسوسی 
آمریکا برای موفقیت در پروسه جلب و 
استمرار همکاری شبکه جاسوسی خود 
در ایران متوسل به وعده های فریبنده ای 
از جمله اعطــای ویزا و مجــوز اقامت 
دائم در ایاالت متحده و همچنین پول 

کرده اند. مهم ترین وعده ای که به شبکه 
جاسوسان ایرانی داده شد، وعده تامین 

امنیت آنها در ایران و خارج از کشور بود.
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت 
اطالعات تاکید کــرد: تحقیقا در مورد 
همه ۱۷ جاسوس شناسایی و دستگیر 
شده، هیچ کدام از وعده های سیا محقق 
نشده اســت و همه این جاسوسان به 
واســطه خیانتی که به کشور کرده اند، 

گرفتار شدند.
جاسوسی به کمک سنگ ها

وی جمــع آوری اطالعــات دارای 
طبقه بندی از مراکــز مهم و همچنین 
انجام عملیات های فنی - اطالعاتی را از 
ماموریت های محول شده به این شبکه 

جاسوسی عنوان کرد.
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت 
اطالعات خاطرنشان کرد: تمامی افراد 
این شبکه جاسوسی دوره های پیچیده 
برقراری ارتباطات امن از داخل کشور 
با خارج را به وسیله ابزارهای مخصوص 
جاسوسی از ســوی افســران سیا فرا 
گرفته بودند، همچنین تجهیزات فنی 
پیچیده ای برای جاسوســی در اختیار 
این افــراد قرار گرفته بود. ســیا جهت 
انتقال ابزار ارتباط امن و تجهیزات فوق 
پیشرفته جاسوســی برای شبکه خود 
در ایران از ناقل اطالعاتی استفاده کرده 
است؛ ناقل ها عمدتا به شکل سنگ تهیه 
شده اند که وسایل مورد نیاز جاسوسان 
در آنها جاسازی می شود و جاسوس ها 
با روش هایی پیچیده ماموریت برداشتن 
آنها از نقاط مختلف شــهری از جمله 
مناطق پارکی و نواحی کوهســتانی را 

عهده دار می شدند.

وی با اشــاره به اقدام سیا به جعل 
دولتی اوراق هویتی شبکه جاسوسی 
خود در ایران افزود: سازمان اطالعاتی 
آمریکا، همچنین اقدام به ارسال مدارک 
هویتی جعلی برای جاسوس های خود در 
ایران برای عملیات های خاص از طریق 
ناقل ها کرده اند. بررسی های سرویس 
ضد جاسوسی وزارت اطالعات حاکی 
از آن است که مدارک جعلی به صورت 
ناشیانه ای توسط سیا، انجام شده که این 
اقدام جعل دولتی محسوب می شود. در 
پی کشف موضوع توسط ضد جاسوسی 
وزارت اطالعات، دســتور امحای همه 
مدارک موجود از ســوی افسران سیا، 

برای جاسوس ها صادر شده است.
نحوه دستگیری جاسوسان

به گزارش ایســنا، مدیــرکل ضد 
جاسوســی وزارت اطالعات با اشاره به 
پیش بینی خط خروج اضطراری برای 

جاسوسان از سوی سازمان اطالعاتی 
آمریکا خاطرنشان کرد: با وجود وعده 
تامیــن امنیت جاسوســان، ســیا با 
پیش بینی احتمال شناســایی شبکه 
جاسوسی خود همچون سال ۹۲، اقدام 
به طراحــی خط خروج اضطــراری از 
کشور برای مواقع بحرانی و خطر کرده 
بود. بر این اساس جاسوس ها آموزش 
دیده بودند که با احســاس خطر، طی 
هماهنگی با ســیا و رســاندن خود به 
نقطه ای از پیش تعیین شده در شهرهای 
مرزی، منتظر حضــور رابط اطالعاتی 
سیا در صحنه شــوند و با هدایت وی از 
کشور خارج گردند که البته در این زمینه 
جاسوس هایی که قصد فرار اضطراری 
از کشور را داشتند، با اشراف اطالعاتی 
سربازان گمنام امام زمان به جای مالقات 
با رابط سیا در مرز، با رابط ضد جاسوسی 
وزارت اطالعات مالقات کردند و نهایتا 

دستگیر شدند.
به کارگیری برخی جاسوسان 

علیه سیا
وی اضافه کرد: آمــوزش ویژه ضد 
بازجویی به جاسوس ها از دیگر تدابیر 
اتخاذ شده برای مواقع دستگیری بود 
که با مشاهده اشراف اطالعاتی وزارت، 
توسط جواسیس، کارساز نشد و تمامی 
اعضای این شبکه جاسوسی به ارتباط 
خود با سیا اعتراف کردند. مدیرکل ضد 
جاسوســی وزارت اطالعات در ادامه 
به سرنوشت جاســوس های دستگیر 
شده توسط دســتگاه اطالعاتی کشور 
اشــاره کرد و گفت: افرادی که آگاهانه 
و عامدانه به کشور خود خیانت کردند 
و حاضر به جبران مافات نشــدند را به 
دستگاه قضایی تحویل دادیم و چند روز 
پیش نیز سخنگوی قوه قضاییه از صدور 
احکامی برای این جاسوسان خبر داد که 
برخی از آنها به عنوان مفسد فی االرض 
معرفی و برخی دیگر نیز به حبس های 
درازمدت محکوم شــدند. همچنین 
آن دسته از کسانی که با صداقت کامل 
با دســتگاه اطالعاتی کشــور تعامل 
کردند و ندامتشان نیز ثابت شد، علیه 
آمریکایی ها مورد مدیریت اطالعاتی 

قرار گرفتند.
همکاری برخی سرویس های 

اطالعاتی آسیایی و اروپایی با اروپا
وی در ادامــه با اشــاره به همکاری 
سرویس اطالعاتی جمهوری اسالمی 
ایــران بــا ســرویس های اطالعاتی 
کشورهای متحد در این پرونده اظهار 
کرد: تجربه موفق تبــادل با متحدین 
اطالعاتی در ســال ۹۲ باعث شــد تا 
سرنخ های اطالعاتی پرونده اخیر اعم 
از افسران سیا، سرنخ  و روش های مورد 
استفاده در این شــبکه در اختیار سایر 
ســرویس های اطالعاتی قرار گیرد تا 
شکســت جهانی مجددی برای سیا 

اتفاق بیفتد.
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت 
اطالعــات همچنیــن بــه همکاری 
ســرویس های اطالعاتــی برخــی 

کشورهای آسیایی و اروپایی با سازمان 
اطالعات آمریکا در این زمینه اشــاره و 
خاطرنشان کرد: با توجه به بهره برداری 
سیا از برخی کشورهای اروپایی و آسیایی 
جهت برقراری ارتباط بــا منابع خود 
و همچنین با عنایت بــه اطالع قبلی 
سرویس های اطالعاتی این کشورها از 
موضوع، قطعا مسئولیت امر بر عهده این 

کشورها خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به زمین گیر 
شدن سیا در اثر این شکست، طبیعی 
است که این سرویس اطالعاتی مبادرت 
به ترمیم و بازسازی خود نماید که البته در 
این خصوص جامعه اطالعاتی کشور نیز 

هوشیار و بیدار خواهد بود.
 همه افراد دستگیر شده 

ایرانی هستند
به گزارش ایســنا، مدیــرکل ضد 
جاسوســی وزارت اطالعات در ادامه 
نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکــه آیــا فعالیت های این 
شبکه جاسوســی به نتیجه ای رسیده 
و خرابکاری از سوی آنها در مراکز مهم 
کشور انجام شده اســت، با بیان اینکه 
زمان شروع همکاری این جاسوس ها با 
سیا متفاوت بوده است، تصریح کرد: به 
دلیل اقدام عاجل سربازان گمنام امام 
زمان، این شبکه جاسوسی موفق به انجام 
خرابکاری یا اختــالل در فعالیت های 
کشور نشــد. وی همچنین در پاسخ به 
این پرسش که آیا تاکنون پیشنهادی از 
سوی ایاالت متحده آمریکا در خصوص 
تبادل این جاسوس ها انجام شده است، 
گفت: افراد دستگیر شده همه از اتباع 
ایرانی هســتند و به هیــچ وجه بحث 
تبادل برای آنها مطرح نیست. مدیرکل 
ضــد جاسوســی وزارت اطالعات در 
پاســخ به این پرســش که آیا در میان 
۱۷ جاسوس دستگیر شده از مقامات 
و مســئوالن بلندپایه کشور نیز حضور 
دارند، تاکید کرد: این افراد از متخصصان 
و کارشناسان کشور هستند و از مقامات 

محسوب نمی شوند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که این شبکه جاسوســی ارتباطی با 
شــبکه جاسوسی دســتگیر شده در 
سال ۹۲ دارد، گفت: بررسی این پرونده 
مربوط به سال ۹۷ بوده و کامال با پرونده 

سال ۹۲ بی ارتباط است.

وزارت اطالعات از شناسایی 17 عنصر تربیت یافته سیا خبر داد؛

شکار جاسوس

خبر

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات از دستگیری 17 جاسوس تربیت یافته سازمان اطالعاتی آمریکا )سیا( خبر 
داد و گفت: »احکام این جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام می شوند.« پس از اظهارات وی 

تصاویر و فیلم برخی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا توسط نهادهای امنیتی - اطالعاتی کشور منتشر شد که برخی از 
آنها در همین صفحه قابل مشاهده است. 

سومین جلســه رســیدگی به پرونده قتل 
میترا استاد همســر دوم شهردار پیشین تهران 
صبح دیروز دوشنبه ۳۱ تیرماه به صورت علنی 
و به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه 
نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شــد. در 

این جلســه دادگاه، نجفی و وکیــل مدافع او و 
کارشناسان پزشکی قانونی و کارشناسان بررسی 
صحنه جرم مطالب خــود را بیان کردند. پس از 
پایان جلسه دادگاه قاضی ختم رسیدگی را اعالم 
کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم صادر می شود. 

به گزارش ایســنا، گودرزی، یکی از وکالی 
مدافع نجفی پس از پایان سومین جلسه دادگاه 
محمدعلی نجفی در جمــع خبرنگاران، گفت: 
جلسه دادگاه ماهوی بود و ما باید در مورد دفاع 
از ماهیت موضوع صحبــت می کردیم اما وقت 

چندانی نداشتیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای 
گرفتن رضایت وارد عمل شــدید یا خیر گفت: 

تالش کردیم ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی در پاســخ به 

سوالی درباره اینکه آیا قاضی با هیات کارشناسی 
موافقت می کند یا خیر، گفت: به نظرم با آخرین 
دفاعی که اخذ شده احتمال این موضوع ضعیف 
است زیرا زمانی که آخرین دفاع مطرح می شود 
تحقیقات به پایان می رســد ولی مــا مصرانه بر 
تعیین تیم کارشناســی اســلحه و کارشناسی 
پزشــکی قانونی تاکید داریم اما دادگاه ممکن 

است وارد رسیدگی ماهوی شود.
وی درباره اینکه چند بار بــا خانواده مقتول 
صحبت کردیــد؟ گفت: به لحاظ حساســیت 

موضوع اگــر به نتیجه ای برســیم مســلما به 
استحضار عموم حتما خواهیم رساند. ختم رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد  اعالم شد

نجفی در انتظار رأی دادگاه
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دیدار جان بولتون و مقامات 
ژاپن با محوریت ایران

به گزارش خبرگزاری کیــودو نیوز، جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، با شماری از 

مقام های رسمی ژاپن دیدار کرد. 
دو طرف طی ایــن دیدارها دربــاره طرح 
واشنگتن برای ائتالف بین المللی در راستای 
حراست از کشتیرانی در خاورمیانه، در میانه 
افزایش تنش ها بــا ایران گفت وگــو کردند. 
بولتون پس از دیدار با شــوتارو یاچی، مشاور 
نخســت وزیر ژاپن، بــه خبرنــگاران گفت: 
»گفت وگــوی بســیار ســازنده ای دربــاره 
موضوعات مختلف داشــتیم.« وی اما درباره 
این که آیا با ایــن مقام ژاپنی دربــاره امنیت 
دریانوردی در خاورمیانه گفت وگو کرده یا نه، 

اظهارنظری نکرد.
    

 وزیر خارجه عمان 
شنبه به ایران می آید

به گــزارش ایلنا بــه نقــل از خبرگزاری 
رویترز، »یوســف بن علوی« وزیــر خارجه 
عمان، بناست روز شنبه به ایران سفر کرده تا 
 درباره تحوالت منطقه با مقام های کشورمان 

گفت وگو کند. 
این خبر را خبرگــزاری دولتی عمان امروز 
-دوشنبه- اعالم کرد. هنوز جزئیات بیشتری 
در این باره ارائه نشده است. این در حالی است 
که سلطان عمان پیشتر از ایران خواسته بود تا 
نفتکش بریتانیایی را که در آب های تنگه هرمز 
توقیف شده بود آزاد کند و از طرف های درگیر 
خواســته بود تا از افزایش تنش ها جلوگیری 

کنند.
    

وزیر دفاع:
 ذره ای از اقتدارمان 

را نشان دادیم
امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در اختتامیه مسابقات قرآن 
بانوان شاغل و خانواده های کارکنان نیروهای 
مسلح با اشاره به توقیف نفتکش انگلیس توسط 
ایران گفت: وقتی کشتی حامل نفت جمهوری 
اســالمی را به غلط توقیف می کنند، بالفاصله 
با کار غیر قانونــی آنها در خلیج فارس برخورد 
می کنیم و این یعنی اراده و قدرت پاسخ گویی 

به هر تهدیدی را داریم. 
وی همچنیــن بــا اشــاره به ســرنگونی 
پهپــاد آمریکایــی در آبهای خلیــج فارس 
افزود: مجموعه نیروهای مســلح بــا توانایی 
ســاخت و بهره بــرداری از پیشــرفته ترین 
سیســتم های راداری، تســلیحات هوشمند 
و پیشــرفته با انهدام پهپاد متجــاوز ذره ای از 
 آمادگی، هوشــیاری و اقتدار خــود را به دنیا 

نشان دادند.
    

ستایش عراقچی از آمانو
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امورخارجه کشورمان در پی درگذشت یوکیا 
آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در توئیتر نوشــت: از درگذشــت آمانو عمیقا 

متاثر شدم. 
ما همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتیم. من 
کار حرفه ای و متبحرانه او را به عنوان مدیرکل 
آژانس مورد ستایش قرار می دهم که به بسته 
شدن کامل پرونده موســوم به PMD )ابعاد 
نظامی احتمالی برنامه هســته ای ایران( و ۱5 
گزارش متوالی آژانس در تائید پایبندی کامل 
ایران به برجام منجر شــد. روحش در آرامش 

الهی باشد.
    

تاجیک:
 برخی در جریان اصالحات 

کنار بکشند تا باد بیاید
محمدرضــا تاجیــک، فعــال سیاســی 
اصالح طلب در گفتگویی تفضیلی با انصاف نیوز 
گفت: عــده ای باید در جریــان اصالح طلبی 
دامن خود را جمع کنند و کنار بکشــند تا باد 
بیاید و بعد مشــخص می شــود چه نسیمی 
این پشت نهفته است. چه نســیم پر طراوتی 
 در قشــرهای جــوان مــا نهفته اســت که

 رویت ناپذیر هستند. 
به چرخش نخبگان در جریان اصالح طلبی 
احتیاج داریم و باید اجازه  بدهیم ژنرال ها کمی 
استراحت کنند. عده ای روی فضا چنبره زده اند 
و منافع و قدرت خود را در این فضا جست وجو 
می کنند و نمی خواهند روزنه ای برای حضور 
دیگری ایجاد شود. باید اراده  جمعی باشد که 

هول بدهد و جا را خالی کند.

مدیرکل ضد جاسوسی 
وزارت اطالعات در پاسخ به 

این پرسش که آیا تاکنون 
پیشنهادی از سوی ایاالت 
متحده آمریکا در خصوص 

تبادل این جاسوس ها انجام 
شده، گفت: افراد دستگیر 

شده همه از اتباع ایرانی 
هستند و به هیچ وجه بحث 

تبادل برای آنها مطرح 
نیست

سیا برای شبکه خود در 
ایران از ناقل اطالعاتی 

استفاده کرده است؛ ناقل ها 
عمدتا به شکل سنگ 

تهیه شده اند که وسایل 
مورد نیاز جاسوسان در 
آنها جاسازی می شود و 
جاسوس ها با روش های 

پیچیده ماموریت برداشتن 
آنها از نقاط مختلف شهری، 

مناطق پارکی و نواحی 
کوهستانی را عهده دار 

می شدند


