
آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتش 
درباره تقلب در انتخابات سال 88، دیروز در شعبه ۱۵۷ کارکنان 
دولت برگزار شد. او پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه عده ای فکر می کردند من قرار است حرف تکراری 
بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها 
و مستندات موجود در وزارت کشور و شــورای نگهبان بود و 
در موارد متعددی ابهامات و آشــفتگی های بسیاری در مورد 
صندوق ها و آرا و همچنیــن صندوق هایی را که مضرب ۱۰۰ 
داشتند، عنوان کردم. وی افزود: مستند اصلی دفاعیات من سه 
مورد بود که نخستین آن شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی 
شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه 
به چه میزان اختالف آرا وجــود دارد، بود. یعنی در همان آمار 
شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق 

مشخص شد که دو میلیون گم شده است. نایب رئیس مجلس 
ششم شورای اســالمی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات 
در زمینه توزیع تعرفه ها بود. براســاس آمار رسمی مسئوالن 
انتخابات و بر اساس اظهارات مسئوالن استان ها که من فقط 
به ۱۱ استان دسترسی داشــتم و به بقیه استان ها دسترسی 
پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما 
به دست شان نرسیده است در صورتی که مسئوالن انتخابات 
می گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به 
شهرستان ها فرستاده اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص 

نشد که چه شده است.
 آبروی نظام در مواجهه صحیح 

با خیانت است
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: آنچه در این میان آمد 

تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات 88 گذشت. 
آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر 
ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷میلیون و 8۹ هزار 

و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.
نایب رئیس ششمین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
فتنه این اســت که تقلب کنند و خود را پشت رهبری پنهان 
سازند و از حیثیت و جایگاه رفیع رهبری برای انجام کارهایشان 

سوءاستفاده کنند.
وی ادامه داد: انتخابات 88 نه قابل ابطال اســت و نه نتایج 
فاجعه بار اقتصادی، سیاســی و اجتماعی حاصل از آن قابل 
جبران اســت اما می توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان 
داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادالنه با آن 

کوتاه نخواهد آمد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی 
نظام در مواجه صحیح با خیانت است. از مقام معظم رهبری 
درخواست دارم به این اســناد و مدارک امحان نظر داشته 
باشند و گروهی بی طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور 
رســیدگی به این مسئله مســئول کنند تا انشااهلل جبران 

مافات شود.
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روی موج کوتاه

دیروز دهمین اجالس بین المللی 
نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای 
جهان در شهر »اوفا« مرکز باشقیرستان 
روسیه برگزار شد که علی شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز 

میهمان آن بود. 
او یک روز پیش از سفرش به روسیه، 
خبر داده بود که یک شــبکه گسترده 
عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران 
کشف شده که به زودی مستندات آن از 
طریق وزارت اطالعات منتشر می شود. 
دیروز که او در روسیه به سر می برد، 
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات 
گزارشی از این کشف بزرگ ارائه کرد. 
این مقام اطالعاتی از ضربه بی ســابقه 
اطالعاتی ایران به شــبکه جاسوسی 
آمریکا خبر و توضیح داد: ضربه اطالعاتی 
همه جانبه ایــران به جاســوس های 
حرفه ای و شــبکه ای آمریکا در حالی 
صورت گرفته که این افراد با یکدیگر در 
ارتباط نبوده و به صورت مجزا فعالیت 
می کردند. فعاالن این حوزه به نوعی از 
قوی ترین منابع سازمان CIA محسوب 

می شدند که نیات خائنانه و خدماتشان 
آنها را در این سازمان سرآمد کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات این نهاد 
تنها معطوف به داخل نبوده و ابعاد جهانی 
دارد، یادآور شد: ما در این میان متحدان 
اطالعاتی داریم که یافته های خود را با 
آنها در میان می گذاریم. بنابراین ضریب 
موفقیت ما محدود به جغرافیای ایران 
نمی شود در همین راستا از زمانی که این 
شبکه ها شناسایی شدند توانستیم از 

اقدامات حریف پیشگیری کنیم.
جاسوسان به دستگاه قضایی 

تحویل شدند
این مقام اطالعاتــی تصریح کرد: 
بیشترین فضایی که آمریکا از آن علیه 
کشــورمان اســتفاده می کند، فضای 
سایبری است. به شکلی که آمریکایی ها 
عالوه بر حمالت سایبری از فضای سایبر 
برای برقراری ارتباط با جاسوسان خود 

در سراسر جهان استفاده می کنند.
این مقام ارشد اطالعاتی ادامه داد: 
آنان با اســتفاده از سیســتم های امن 
ارتباطی در فضای سایبر از این بستر به 

سود خود استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه ما موفق شدیم به 
سیستم امن آمریکایی ها برای جاسوسی 
در فضای سایبر نفوذ پیدا کنیم، اظهار 
کرد: از آنجا کــه آنان بــرای برقراری 
ارتباط امن با جاسوسانشــان در دنیا از 
پوشش سایت ها استفاده می کردند - به 
شکلی که ســایتی که در ظاهر مربوط 
به حوزه بهداشت، سالمت و ورزش بود 
با پسوردی به سیســتم امن ارتباطی 
آنان راه پیــدا می کرد - ما توانســتیم 
جاسوس ها را از طریق نفوذ به این فضا 

شناسایی کنیم.
مدیــرکل ضدجاسوســی وزارت 
اطالعــات تاکید کرد: شناســایی این 
جاسوســان تنها محدود به ایران نبود 
هرچند که ســایت های فارسی نیز در 
میان این قبیل سایت ها وجود داشت 
اما موضوع شناسایی ما به حوزه جهانی 
نیز گسترده شده و سایت هایی در سطح 

جهانی شناسایی شده اند.
وی با بیان اینکه تقریبا به تعداد هر 
یک از منابع اطالعاتی آنها یک سایت 

با پوشش خودشان درست کرده بودند، 
گفت: در این میان افــرادی در داخل 
شناسایی شــدند که با اهداف خائنانه 
چنین اقداماتی را انجــام می دادند در 
همین راســتا برخی از این جواسیس 
را به دســتگاه قضایی معرفی و تحویل 
دادیم و از برخی مهره ها به عنوان فرصت 
شناسایی ســایر اقدامات بهره برداری 
کردیــم و تالش کردیم بــه نوعی آنها 
را احیا کنیم و از این طریق توانســتیم 
برخی مهره های دیگر را شناسایی کنیم 

و اطالعات به دست آمده را در همکاری 
با دیگر سرویس های اطالعاتی در اختیار 
متحدان اطالعاتی خود قرار دادیم. در 
برخی موارد شناسایی این جاسوس ها 
منجر به برخورد قضایی و اعدام آنها شد.
فراخوان سیا برای انتقال مأموران 

به نقاط امن
آنطور که این مقام اطالعاتی گفته 
این اقــدام منابع آمریــکا در کل دنیا 
را به خطــر انداخته اســت. او توضیح 
داد: مامــوران CIA بــه ایــن نتیجه 
رسیدند که اگر ریسک کنند جان همه 
جاسوس هایشــان به خطــر می افتد 
برای همین ســعی کردنــد فراخوان 
جهانی بدهند تا افرادی کــه در نقاط 
مختلف برایشان جاسوسی می کردند 
از کشورهایشــان خارج و به نقاط امن 

منتقل شوند.
وی با اشاره به اینکه جاسوس های آنها 
در کشورهای اروپایی، آفریقایی، عربی، 
آسیایی و ایران حضور داشتند و بسیاری 
از آنها توسط نهادهای اطالعاتی ایران در 
این شبکه جاسوسی سایبری شناسایی 
شــدند، گفت: حوزه های فعالیتی این 
جواسیس عمدتا حوزه های صنعتی، 
نظامی، هسته ای، سایبری، اقتصادی 
و زیرساختی بوده اســت که این عده 
تالش کردنــد در ایــن بخش ها نفوذ 

داشته باشند.
بزرگترین شکست اطالعاتی بعد 

از 11 سپتامبر
مدیــرکل ضدجاسوســی وزارت 
اطالعات تاکید کرد: در پــی لو رفتن 
سیســتم ارتباطات پنهــان مرتبط با 
آمریکا، مقام هــای CIA اعالم کردند 
که ایران کاری کرد که ما منابع خود در 
دنیا را از دست بدهیم. آنها این اتفاق را 
فاجعه بار، شکست اطالعاتی شرم آور، 
مخــرب و نوعی از هم گســیختگی و 
فروپاشی جهانی خواندند تا جایی که 
یک افســر اطالعاتی آمریــکا اعتراف 
می کند که این شکســت بعــد از ۱۱ 
سپتامبر بزرگترین شکست اطالعاتی 

آمریکا بوده است.
وی با بیان اینکه این عملیات های پی 
در پی صدها میلیارد دالر به آمریکایی ها 
خسارت وارد کرده اســت، گفت: این 
اولین بار است که در دنیا شبکه جهانی 
جاسوسی در بستر ســایبر با همکاری 

متحدان اطالعاتی شناسایی می شود.
 فیلم اعترافات جاسوسان 

منتشر می شود
این مقام اطالعاتی با اشاره به اینکه 

در آینده نزدیک جزئیات جدیدترین 
ضربه اطالع رسانی خواهد شد، عنوان 
کرد: تعدادی از افراد شناســایی شده 
به عنوان متهــم به مراجــع قضایی 
معرفی شدند و مستنداتی از ماموران 
CIA در اختیار داریم کــه در آینده 
نزدیک به همراه فیلم برخی اعترافات 
از جاسوسان شناســایی شده منتشر 

خواهد شد.
هفته گذشــته »جــان بولتون«، 
مشاور جنگ طلب امنیت ملی آمریکا 
در کنفرانســی خبری تایید کرد که 
»آمریکا در حال انجام عملیات سایبری 
تهاجمی خارجی اســت تا به روسیه 
و دیگران نشــان دهد کــه آنها بهای 
مداخله های خود در امــور آمریکا را 

خواهند پرداخت.«
پنج روز بعد »نیویورک تایمز« به 
نقل از مقام های کنونی و سابق دولت 
آمریکا گــزارش داد: »ایاالت متحده 
در حال شدت بخشیدن به تهاجم های 
دیجیتالی علیه شــبکه برق روســیه 
است، اقدامی که هشداری به والدیمیر 

پوتین رئیس جمهور روسیه است.«
پیش از این آمریکا و متحدانش بارها 
مدعی شده اند که روسیه در حال انجام 
عملیات سایبری تهاجمی علیه دیگر 
کشورهاست و مســکو هر بار با رد این 
اتهامات خواستار همکاری بین المللی 

در زمینه امنیت سایبری است.
از مدتها پیش جنگ سایبری میان 
ایــران و آمریکا باال گرفتــه و مقامات 
اطالعاتی آمریکایی بارها اعالم کرده اند 
که در جریان این جنگ شکست های 
سنگینی را متحمل شــده اند؛ با این 
حال به نظر میرســد هرچه رویارویی 
میان ایران و آمریکا شــدت می گیرد، 
جنگ ســایبری آنها نیز ابعاد تازه ای 

پیدا می کند.  

نخستین ضربه جهانی واجا به شبکه جاسوسی آمریکا؛

ضرب شست سایبری

خبر

مقامات قضایی و امنیتی ایران از اشکال متفاوت و متنوع جاسوسی و نفوذ در الیه های مختلف کشور خبر می دهند. 
ماه گذشته سخنگوی قوه قضائیه خبر از محکومیت یک دختر به 10 سال حبس داد و گفت که این فرد جذب میز ایران در 
شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش کانسل شده بوده و بعد از آموزش های الزم، مکرر با نام های مستعار به ایران 

رفت و آمد می کرده و به دنبال عملیاتی کردن نفوذ و شبیخون فرهنگی بوده است. اما در میان این جاسوسان مهمترین آنها 
از دید مقامات اطالعاتی جاسوسان سایبری اند که مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات دیروز خبر دستگیری برخی از 

آنها و بزرگترین ضربه به شبکه جاسوسی آمریکا را اعالم کرد.  

به تازگی محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان 
رهبری در مصاحبه با فارس اعالم کرده که لیستی 
از گزینه های رهبــری وجود دارد که تنها ســه 
نفر از اعضای مجلس خبــرگان رهبری که عضو 

کمیسیون ویژه هســتند از آن اطالع دارند. او در 
پاسخ به سوال خبرگزاری فارس درباره کمیسیون 
تعیین مصادق رهبری در مجلس خبرگان گفته 
بود: »کمیسیونی وجود دارد که از آن به کمیسیون 

تحقیق تعبیر می شود؛ کمیسیون ویژه ای است و 
وظیفه اش این است که تمام کسانی که در معرض 
واجدیّت شرایط رهبری باشند را شناسایی کند و 
لیستی از آن ها تهیه کند. چون مسئله صددرصد 

محرمانه اســت و با توجه به تجربه ناموفقی هم 
که در گذشته از مســئله اعالم قائم مقام رهبری 
به وجود آمده، تصمیم گرفته شده در کمیسیون 
ویژه ای که وجود دارد، فقط ۳ نفر این اسامی را نزد 

خودشان نگه دارند و از دایره این کمیسیون ۳ نفره 
خارج نشود.«

آیت اهلل محسن حیدری نماینده مردم استان 
خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری، در این 
باره به ایرناپالس گفت: وظیفه کمیســیون ویژه 
شناســایی افرادی اســت که در معرض شرایط 
رهبری برای آینده هستند. یعنی این کمیسیون 
کسانی که االن در قید حیات هستند و امکان دارد 

به عنوان گزینه مطرح شوند شناسایی می کند.

عضو مجلس خبرگان: 

فقط رهبری می تواند از لیست کمیسیون ویژه  اطالع داشته باشد
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 توافقات مهم ایران و روسیه 
در اصفهان

به گزارش تسنیم رضا اردکانیان، وزیر نیرو در 
اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی 
ایران و فدراسیون روســیه گفت: ابتدا هفت سند 
همکاری در چارچوب این اجالس برنامه ریزی شده 
بود اما با عالقه ای که نشان داده شد و سطح وسیع 
شرکت کنندگان از فدراسیون روسیه و ایران، امروز 
۱2 سند همکاری را به  امضا می رسانیم که از جمله 
آن تفاهمنامه ای برای بهینه سازی نیروگاه رامین 
اهواز و یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه های 
مختلف مربوط به انرژی الکتریســیته اســت. در 
زمینه مربوط به انرژی نیز اجرای توافقات مربوط به 
واحدهای 2 و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر مورد تأکید قرار 
گرفت و کار به  نحو مناسبی در حال پیشرفت است. 

    
جهانگیری:

امنیت عربستان و امارات را هم 
ایران تامین می کند

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
با بیان اینکه امنیت منطقه را ایران حفظ کرده است، 
گفت: ایران دو روز خودش را از خلیج فارس کنار 
کشــید حاال می گویند ایران بوده که کشتی ها را 
زده. ایران تا االن بود و حفاظت امنیت کرده و کسی 
جرات نمی کرد در خلیج فــارس و دریای عمان یا 
آب های بین المللی دست به چنین کارهایی بزند. 
فکر می کنند امنیت منطقه توســط عربستان، 
امارات، بحرین تامین می شود در حالی که امنیت 

خود این کشورها را هم ایران حفظ می کند.
    

طالبان در ایران
یک منبع آگاه از حضور گروهی از طالبان در 
ایران خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از  اسپوتنیک، 
یک منبع آگاه که نخواست نامش منتشر شود 
خبر داد که گروهی از طالبان وارد ایران شده است. 
این منبع آگاه در ادامه گفت: من تنها می توانم این 
موضوع را تایید کنم که این گروه در ایران است 
و جزئیات بیشــتری را نمی تواتم ارائه دهم. وی 
افزود:  این گروه می خواهد به  کشورهای همسایه 
اطمینان دهد که افغانستان پس از توافق با آمریکا 

تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست.
    

دلجویی سیدحسن خمینی از 
خانواده شیرمحمدعلی

مدیرعامل بنیاد باران از تماس تلفنی ســید 
حسن خمینی با خانواده علیرضا شیرمحمدعلی 
زندانی سیاسی کشته شده در زندان فشافویه خبر 
داد. جواد امام در صفحه توئیتری خود نوشت: در 
پی قتل فجیع مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی 
در زندان فشافویه به دست زندانیان مجرم حاج 
سید حسن خمینی یادگار گرامی حضرت امام 
)ره( در تماسی با خانواده آن مرحوم ضمن ابراز 
تاسف و همدردی، اعالم داشته ایشان هم برای 
رسیدگی به دادخواهی صورت گرفته از طریق 
مســئولین مربوطه پیگیر خواهند شد. علیرضا 
شیرمحمدعلی زندانی سیاسی 2۱ ساله ای بود 
که در زندان فشافویه به دست زندانیان عمومی 

با ضربات چاقو به قتل رسید.
    

پیشگیری از تنش های احتمالی 
انتخابات

جمال عرف، رئیس ســتاد انتخابات کشور در 
نشســت خبری دیروز خود گفت: ستاد امنیت 
انتخابات هم تشکیل شده است. امیدوارم کسانی که 
وارد انتخابات می شوند، قاعده آنها این نباشد که اگر 
من انتخاب نشدم همه چیز غلط است. ما در برخی 
مناطق در گذشته درگیری هایی داشته ایم و حتی 
کشته هم داشته ایم که هرچند این موارد کم بوده 
اما الزم است توجیهاتی در این مناطق انجام دهیم تا 
انتخابات در یک فضای آرام برگزار شود. به هر حال 
به خاطر حساسیت های قومی در برخی مناطق 
احتمال تنش وجود دارد که برای جلوگیری از آن 

در حال پیش بینی های الزم هستیم.
    

احضار وزیر به خاطر قتل یک 
زندانی سیاسی 

وزیر دادگستری برای توضیح درباره کشته 
شدن علیرضا شیرعلی محمد به مجلس فرخوانده 
شد. به گزارش خبرآنالین، به دنبال به قتل رسیدن 
علیرضا شیرمحمدعلی در بند زندان فشافویه علی 
مطهری و الیاس حضرتی نمایندگان مردم تهران 
طرح سوال از وزیر  دادگستری را کلید زدند. در این 
نامه عدم تفکیک متهمان مورد سوال قرار گرفته 
است و همچنین اطالق امنیتی بودن به متهمان 
سیاسی برای ســخت گیری به آنها یکی دیگر از 

محور سواالت است.

در این میان افرادی در 
داخل شناسایی شدند که 

با اهداف خائنانه چنین 
اقداماتی را انجام می دادند 

در همین راستا برخی از 
این جواسیس را به دستگاه 

قضایی معرفی و تحویل 
دادیم و از برخی مهره ها به 

عنوان فرصت شناسایی 
سایر اقدامات بهره برداری 

کردیم

شناسایی این جاسوسان 
تنها محدود به ایران نبود 

هرچند که سایت های 
فارسی نیز در میان این 

قبیل سایت ها وجود داشت 
اما موضوع شناسایی ما به 
حوزه جهانی نیز گسترده 

شده و سایت هایی در سطح 
جهانی شناسایی شده اند

خاتمی پس از آخرین جلسه دادگاهش: 

حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است 


