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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»آنها به مدت هشــت ماه با آن مرد 
نفس کشیدند، با او بیدار شــدند، با او 
خوابیدند و با او ســفر کردند. حتی اگر 
او افترشیو اســتفاده می کرد، بویش را 
حس می کردند«؛ این بخشی از گزارش 
هفته نامه یهودیان انگلیس درباره ترور 
محسن فخری زاده است که البته بیشتر 
شبیه به بخشی از یک تریلر معمایی و 

ترسناک سینمایی است. 
دو ســال پیش روزنامه انگلیســی 
دیگری از فرار یک دانشمند و جاسوس 
هسته ای ایران با کمک موساد و سازمان 
اطالعاتی انگلیس خبــر داد. روزنامه 
ســاندی اکســپرس نوشــته بود این 
دانشمند 47 ساله هسته ای که به ادعای 
این روزنامه جاسوس هم بوده، اطالعات 
ویژه ای از برنامه هسته ای ایران داشته و 
از بیم افشا شدن همکاری اش با موساد، 

خواسته که از ایران خارج شود. 
ساندی اکسپرس ادامه داده بود که 
سازمان اطالعاتی انگلیس با جای دادن 
او در میان پناهجویان ایرانی، به او برای 
عبور از کانال مانس کمک کرده و بعد هم 
فرد مذکور با قایق از فرانسه به انگلیس 

رفته است. 
از آن جایی که روزنامه انگلیســی، 
هیچ مستنداتی برای ادعای خود ارائه 
نکرد و نوع روایت آن نیز شــبیه همان 

داستان پردازی های سینمایی بود، خبر 
آن پشتوانه ای برای باورپذیری نداشت؛ 
به ویژه آنکه رســانه ها سابقه مفصلی 
در خبرســازی های این چنینی دارند. 

مقامات ایرانی نیز آن را تکذیب کردند. 
ساندی اکسپرس اما ذیل همان خبر 
نوشت که موساد منابع انسانی بسیاری 
در ایران دارد که در ســطوح مختلف از 
اپوزیسیون های ساده گرفته تا نظامی ها 

و سیاستمدارها را شامل می شود. 
این بخش از گزارش روزنامه انگلیسی 
نیز دو سال پیش چندان قابل اعتنا نبود؛ 
یا دست کم برای خیلی ها قابل اعتنا نبود. 
در دو سال گذشته اما حوادث متعددی 
در ایران رخ داده که نه تنها مایه تامل در 
باب اینگونه ادعاها شد، بلکه مقامات و 
مسئوالن صریحا نسبت به نفوذی های 
پرشمار در دستگاه های مختلف هشدار 
می دهند؛ از همین روست که حاال دیگر 
نمی توان چندان ساده از کنار گزارش 

نشریه یهودیان در انگلیس گذشت. 
گرچه اطالعات یک منبع خارجی 
نمی تواند مالک عمل و تصمیم باشد اما 
اکنون که وجود نفوذی ها بر دستگاه های 
اطالعاتی کشور کامال مکشوف شده، 
مداقه در آن می تواند منجر به حصول 

سرنخ هایی شود. 
رخنه تا باالترین سطوح محافظتی

طی دو سال گذشــته، انفجارهای 
متعدد که اصلی ترین آنها در تاسیسات 

هسته ای نطنز بود، رخ داده که هنوز ابعاد 
و پشــت پرده های آن روشن نیست اما 
مطلعان در نهادهای مختلف از مجلس 
گرفته تا دولت، اعــالم کردند که یک 

نفوذی در آن دست داشته است. 
این رخدادها، تاییــدی بر تحرک 
باالی جریان نفوذ در کشور بود تا اینکه 
ترور شهید محسن فخری زاده رخ داد. 
ترور او در پاییز سال جاری، نه تنها موید 
تحرک باالی این جریان، بلکه شاهدی 
بر ســطح عملکرد آنها بود؛ تروری که 
مقامات ارشــد آن را »کامــال جدید، 

تخصصی و حرفه ای« اعالم کردند. 
علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی دهم آذرماه، در حاشــیه 
مراســم تدفین فخری زاده گفت برای 
ما مکشوف است، کســی که این ترور 
را طراحی کرده کیســت و ســابقه آن 

چیست.
حاال پس از بیش از دو ماه، نشــریه 
جویش کرونیل انگلیس نوشــته که 
دســت کم »20 ایرانی و اسرائیلی« در 
ترور فخری زاده نقش داشته اند. آنطور 
که این نشریه نوشته، جاسوسان آنقدر 
به فخری زاده نزدیــک بوده اند که بوی 
افترشیو او را هم استشمام می کرده اند، با 
او می خوابیدند، با او بیدار می شدند، با او 
سفر می رفته اند و همه چیز را درباره رفت 
و آمدهای او می دانسته اند؛ این اشارات 
شاید می خواهد بگوید که یکی یا حتی 

تعداد بیشتری از آنها در حلقه مخافظان 
فخری زاده بوده اند. 

نکته دیگری که این نشــریه آن را 
توضیح داده، این است که سالح مورد 
اســتفاده برای ترور فخــری زاده، یک 
ســالح خودکار یک تنی بــوده که به 
صورت هوشــمند به طرف صورت فرد 
شلیک می کرده و دیگر افراد حاضر در 
صحنه ترور را مورد هدف قرار نمی داده 
است. همزمان با برنامه ریزی تیم ترور و 
جاسوسان برای عملیاتی کردن نقشه 
ترور، قطعات این تیربار پیشــرفته نیز 
به ایران قاچاق و در داخل کشور مونتاژ 

شده است. 
اظهارات قابل تامل علوی

بی تردید بخشی از اخبار رسانه های 
اســرائیلی در این مــوارد، بــا هدف 

قدرتنمایــی اطالعاتی دســتکاری 
می شوند اما آنچه غیرقابل انکار است، 
بخشــی اســت که به وجود نفوذی ها 
مربوط می شــود. محمود علوی، وزیر 
اطالعــات هفته پیش در یــک برنامه 
تلویزیونی وقتی می خواست پاسخ این 
سوال را بدهد که چرا وزارت اطالعات 
علی رغم اطالع از این ترور مانع از آن نشد، 
گفت: »فردی که اولین تدارکات را تهیه 
کرده بود برای ترور، جزو نیروهای مسلح 
بود و ما نمی توانیم در نیروهای مسلح کار 
اطالعاتی انجام بدیم. از آنها نفر خواستیم 
که بیایند بنشینند روی قضیه کار کنیم 
که متاســفانه قبل از اینکه نماینده ای 
معرفی کنند و ما روی قضیه کار کنیم ، 

این اتفاق با کمال تاسف افتاد.«
این گفتــه او صــدای انتقادهای 
بســیاری را بلند کرد، چرا که حاوی 
دو نکته اســت؛ اول آنکه جاسوس در 
نیروهای مسلح بوده و دوم آنکه میان 
نهادهای اطالعاتی نیروهای مسلح و 
وزارت اطالعات هماهنگی و همکاری 

سازنده وجود ندارد. 
گرچه شاید برخی در پی آن باشند که 
به بهانه هایی مانند امنیت ملی و مصالح 
کشور، وضعیت امنیت اطالعاتی را عادی 
جلوه دهند اما مجموع این پازل ها در کنار 
یکدیگر، حاکی از این است که خطر نفوذ 
و تردد جاسوسان در کشور بسیار جدی 
اســت؛ جاسوســانی که صرفا در کنار 
محسن فخری زاده نیستند، بلکه حتی 
در کنار آدم های عادی، می توانند در هر 

جایی باشند.
مثال اگر شما کارمند بانک هستید، 
هیچ بعید نیست که در طول روز یکی از 
این جاسوس ها را مالقات کنید. روزنامه 
نیویورک تایمز آذر پارســال گزارشی 
منتشر کرد از روسپی های ارمنستانی 
و افراد دیگری که در پوشش بازرگان یا 
تورهای گردشگری به ایران می آیند و 
بازرگانان را ایرانی را متقاعد می کنند تا 
برای تسهیل تراکنش های مالی به اسم 
آنها شرکت های صوری در ارمنستان 
ثبت کنند. این جاسوسان از این طریق 
برای آمریکا اطالعات مالی جمع آوری 

می کرده اند.
چند مــاه پیــش از این گــزارش، 
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مجلس از دستگیری یک باند نفوذی در 
وزارت نفت خبر داده بود که در رأس آن 
یک زن بوده است. او گفته بود این زن با 
نفوذ بین 16 تن از مدیران وزارت نفت 

توانســته بود تصمیمات مهمی را در 
وزارت نفت مسکوت بگذارد. 

ارتش سری برای نابودی برجام
به نظر می رســد تنوع و دامنه نفوذ 
جاسوسان در دستگاه های مختلف به 
قدری افزایش یافته که علی رغم محرمانه 
بودن چنین اخباری، بخشی از آنها به 
رســانه ها راه پیدا می کند. در واقع باید 
گفت وضعیت نفوذ در بدنه دستگاه های 
حیاتی کشور به جایی رسیده که مقاماتی 
مانند حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
بارها اعالم کرده اند که »در یک جنگ 

تمام عیار اطالعاتی هستیم.« 
این جنگ بر تمام موضوعات جاری 
در کشــور اثرگذار اســت؛ آنچنانکه 
مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل 
دو روز پیش درباره توافق هسته ای ایران 
گفت وگو کرده اند و پس از گفت وگوی 
آنها آنطور که »جن ساکی«، سخنگوی 
کاخ ســفید اعالم کرده جــو بایدن و 
بنیامین نتانیاهو نیز به زودی قرار است 
اولین گفت وگوی خود با یکدیگر پس 
از آغاز ریاست جمهوری بایدن را انجام 
دهند.  قطعا ایران یکــی از اصلی ترین 
محورهای این گفت وگــو خواهد بود و 
اســرائیل اعالم کرده که دولتش قصد 
دارد اسنادی که از برنامه هسته ای ایران 
به دست آورده را به سازمان بین المللی 
انرژی اتمی ارائه کند تــا به جو بایدن 
بفهماند که بازگشــت بــه برجام کار 
درستی نیســت زیرا برنامه هسته ای 

ایران اعتمادپذیر نیست. 
گرچه بخشــی از آنچه اســرائیل 
می خواهــد ارائه کند، ممکن اســت 
سندسازی باشد اما قطعا بخشی از آن 
هم اطالعاتی است از سوی نفوذی هایی 

که دیگر وجودشان قابل انکار نیست!

حفره های امنیتی چه بر سر کشور می آورند؟

پیشروی ارتش سری خطرناک

خبر

علی مطهری گفت: این درست است که دولت آقای روحانی کشور چین را بعد از برجام 
تحویل نگرفت و این اشتباه بود. 

نماینده سابق مجلس در ویژه برنامه »پالک دیپلمات« بسیج دانشجویی شریف، افزود: 
روی برجام خیلی تبلیغ بی جا شد و نباید این قدر مردم را امیدوار می کردند. معلوم نبود که 

چه اتفاقاتی خواهد افتاد و این امید به اروپا هم غیرمنطقی بود.
این چهره سیاسی اظهار داشت: در تیره شدن ارتباط روسیه و ترکیه، به ما پیشنهاد شد 
مرغ روسیه را تامین کنیم ولی به خاطر ضعف ساختار اقتصادی نتوانستیم از این فرصت 

استفاده کنیم؛ درباره ظرفیت های کشور عراق هم همچنین بود.
وی با بیان اینکه ما در داخل درباره برجام متحد نبودیم و دشمن از این اختالف استفاده 
کرد، افزود: ما می توانستیم روابط مان را با کشورهای عربی بهبود ببخشیم و در این زمینه 

غفلت شد. باید این کشورها جذب می کردیم به جای اینکه با موشک ها تهدید کنیم.

مطهری ادامه داد: ما اگر سیاست داشته باشیم، روابط مان با عربستان می تواند مثل 
زمان آقای هاشمی شود. رابطه مان با مصر چرا باید قطع باشــد؟ داشتن دو دوست در 

منطقه، حماس و حزب اهلل کافی نیست.
کل مشکل ما با آمریکا، اسرائیل است

وی با تاکید براینکه ما باید مطابق اســالم عمل کنیم، بیان کرد: قرار نیست به تمام 
خواسته های آمریکا عمل کنیم چون جاهایی خالف اسالم است. بحث مطابق عقل عمل 

کردن است. الزم نیست با آمریکا تنش داشته باشیم.
مطهری تصریح کرد: کل مشکل ما با آمریکا، اسرائیل است. غیر از این مشکلی نداریم. 
مثل فرانسه و انگلیس. با حفظ ارزش فلسطین، باید ارتباطمان را گسترش بدهیم. یکی از 

دروازه های اثرگذاری روی دنیا ارتباط با آمریکا ست. از این باید استفاده کرد.
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه اسرائیل به دنبال نابودی ماست ولی آمریکا خیر، 

اظهار داشت: باید با آمریکا قدم به قدم همراه شویم. باالخره دوره آقای اوباما با آقای ترامپ 
متفاوت است. اصال حرف درستی نیست که آنها هیچ فرقی ندارند. یکی نامتعادل است، 

یکی عاقل.
وی گفت: دیپلماسی اقتصادی ما صرفا وابسته به سیاست خارجه نیست. سیاست 

خارجه می تواند کمک کننده باشد.

علی مطهری: 

روحانی بعد از برجام، چین را تحویل نگرفت
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بیانیه مشترک سه کشور اروپایی؛
ایران تولید اورانیوم فلزی را فورا 

متوقف کند
آلمان، انگلیس و فرانسه با صدور بیانیه  مشترکی 
که در خروجی وزارت خارجه شــان قــرار گرفته 
نوشتند: ما - دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس - با 
نگرانی بسیار متوجه تاییدیه اخیر آژانس  بین المللی 
انرژی اتمی مبنــی بر اینکه ایــران در حال تولید 
اورانیوم فلزی در مغایرت با برجام است، شدیم. ایران 
متعهد شده است که برای 1۵ سال مشغول تولید 
و دستیابی به اورانیوم فلزی نشود یا اقدام به انجام 
تحقیقات و توسعه بر روی استخراج اورانیوم نکند. در 
ادامه بیانیه آمده است: ما قویا از ایران می خواهیم که 

بدون تاخیر به این فعالیت ها پایان دهد. 
    

شجاعی:
زمان زیادی تا خروج ایران از 

پروتکل الحاقی باقی نمانده است
حجت االسالم حسن شــجاعی، نماینده مردم 
ابهر در مجلس با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه ایــران هنگامی به تعهدات 
برجامی خود بازمی گردد که آمریکا همه تحریم ها 
را در عمل، لغو کند، به مهر گفت: اگر خدای ناکرده، 
مسئولی بخواهد برخالف سیاست اعالم شده و قطعی 
رهبر معظم انقالب موضعی بگیرد و رفتاری کند، 
حتماً مجلس شورای اسالمی با وی برخورد می کند. 
وی تاکید کرد: مهلت غربی ها برای لغو تحریم های 
ایران )سوم اسفند( رو به اتمام است و اگر این کار را 

نکنند، ما از پروتکل الحاقی خارج می شویم.
    

کاخ سفید: 
 ایران به تعهداتش بازگردد، 

آمریکا نیز همان کار را خواهد کرد
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانسی 
خبری در پاسخ به ســوالی درباره موضع آمریکا در 
خصوص ایران گفت: مــا در این خصوص صحبت 
کرده ایم. خوشحال می شــوم که موضع مان را در 
این خصوص تکرار کنم . اگر ایران به پایبندی کامل 
به تعهداتش ذیل برجام بازگردد، ایاالت متحده نیز 
همین کار را خواهد کــرد. پس این قطعا اولین گام 

مورد نیاز است.
    

پیشنهاد روسیه: 
 ایران و آمریکا همزمان 

به برجام بازگردند
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در 
گفت وگو با خبرگزاری »نووستی«، با اشاره به اینکه لغو 
تحریم های آمریکا علیه ایران، هرچند به طور همزمان 
ممکن نیست، ولی این تصمیم نباید به تأخیر بیفتد، 
گفت: مســلماً منطقی ترین راه این است که برای 
اجتناب از بروز هر نوع بحث و اختالف نظر، به جای 
اینکه بگوییم کدام طرف باید اول اقدام کرده و کدام 
طرف سپس، مقامات تهران و واشنگتن بطور همزمان 

دست به اقدامات الزم برای بازگشت به برجام بزنند.
    

وزیرخارجه عمان: 
مسقط آماده کمک برای نجات 

برجام است
به گزارش ایســنا، به نقل از اســپوتنیک، بدر 
البوســعیدی، وزیر خارجه عمــان تأکید کرد که 
کشورش از ســطح فعلی روابط با اسرائیل رضایت 
دارد و در پی افزایش آن نیست. وی در بخش دیگری 
از سخنانش تأکید کرد که مسقط آماده کمک برای 

نجات توافق هسته ای است.
    

انتقاد مهاجری از علم الهدی؛
سوراخ دعا را گم کرده اید

محمد مهاجری، فعال اصولگرا در واکنشی نسبت 
به اظهارات علم الهدی، امام جمعه مشهد مبنی بر 
اینکه »تحریم ها باعث افزایش عالقه مردم به انقالب 
شده است« در توئیتر نوشت: »البد به همین دلیل 
همفکران ایشان برای ماندگاری  ترامپ، دست به دعا 
شده بودند. می خواستند با تکمیل تحریم مملکت 
به طور کامل  عشقوالنه بشود؟! هم سوراخ دعا را گم 

کرده اید، هم راه عشق ورزیدن به انقالب را«
    

رئیس هیأت مدیره خانه مداحان:
سند چشم انداز ۲۰ ساله مداحان 

تدوین می شود
مرتضی طاهری، رئیس هیأت مدیره خانه مداحان 
کشور در گفت وگو با شبستان، با اشاره به دیدار اخیر 
مداحان با رهبر معظم انقالب بــه صورت مجازی و 
تاکیدات ایشان، از تدوین سند چشم انداز مداحی در 
خانه مداحان خبر داد و گفت: این سند برگرفته از بیانات 
مقام معظم رهبری در جمع مداحان در ســال های 
گذشته و به منظور تحقق منویان ایشان است که به 
صورت منبع و ماخذ در اختیار هیأت داران و جامعه 

مداحان قرار می گیرد. 

مثال اگر شما کارمند بانک 
هستید، هیچ بعید نیست 

که در طول روز یکی از 
این جاسوس ها را مالقات 

کنید. روزنامه نیویورک 
تایمز آذر پارسال گزارشی 
منتشر کرد از روسپی های 
ارمنستانی و افراد دیگری 

که در پوشش بازرگان یا 
تورهای گردشگری برای 

جاسوسی به ایران می آیند

نشریه جویش کرونیل 
انگلیس نوشته که دست 

کم »20 ایرانی و اسرائیلی« 
در ترور فخری زاده نقش 
داشته اند. آنطور که این 

نشریه نوشته، جاسوسان 
آنقدر به فخری زاده نزدیک 
بوده اند که بوی افترشیو او 
را هم استشمام می کرده اند

پس از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن، موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی با اعتراض به کم توجهی به نام و یاد امام راحل 
در بیانیه پایانی راهپیمایی 22 بهمن امسال، تاکید کرد: »کم 
توجهی صورت گرفته در بیانیه پایانی راهپیمایی امسال، به نام 
و یاد امام و تذکار بر تجدید پیمان با آرمان های ایشان، خطایی 
است که حتی در صورت سهو، قابل اغماض نبوده و مستوجب 
ارائه توضیح و نیز عذرخواهی تنظیم کنندگان آن، از عالقمندان 
به امام ره و انقالب به ویژه خانواده معظم شــهداء و ایثارگران 

است.« عالوه بر آن، ســایت جماران، نزدیک به سیدحسن 
خمینی، در مطلبی به قلم سید حمید طباطبایی با عنوان »اسم 
امام خمینی در بیانیه راهپیمایی نبود؛ آیا این فراموشی ها سهوی 
است؟« درباره این بیانیه نوشت: »درحالی که از رهبر انقالب سه 
بار با عنوان و اسم و القاب نام برده شده و حتی از شهید سلیمانی 
و ابو مهدی مهندس هم ذکر خیر رفته است، اصال به نام بلند 
خمینی کبیر اشاره نشده است و تنها با اشاره ای بسیار گذرا -آن 

هم نه به نام ایشان- توجه شده است.«

در ادامه این مطلب آمده با بیان اینکه چه کســی این 
بیانیه را نوشته است و از چه میزان فهم و شعور برخوردار 
اســت؟ اگر عمدی بوده چه برخوردی با او می شود؟ آمده 

است: »آقای جنتی چرا درباره عملکرد زیر مجموعه خود 
در شورای هماهنگی تبلیغات ساکت است؟«

در پی آن آیت اهلل هاشــم زاده هریســی، عضو مجلس 
خبرگان نســبت به این موضوع واکنش نشــان داده و در 
گفت گویی اظهار کرد: برجســته کــردن این موضوع که 
برخی افراد نســبت به امام خمینی بی عقیــده و بی مهر 
شده اند، شاید تأثیر خوبی نداشته باشد. اما دلسوزان باید 
با مســئولین و مخصوصا مقام معظم رهبری صحبت و از 
تکرار این موارد جلوگیری کنند. زیرا عمومی شدن و تکرار 
این مــوارد اصال نتیجه خوبی ندارد و ممکن اســت حتی 

خطرآفرین باشد. 

گالیه ها از یک جای خالی در بیانیه پایانی راهپیمایی 22 بهمن؛

آیا جریانی به دنبال حذف نام »امام« است؟


