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شمــاره 5827

پاسخ نمایندگان ولیفقیه به اظهارات اردوغان در باکو
نمایندگان ولیفقیه در استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،زنجان و اردبیل
در پی اظهارات اردوغــان در باکو بیانیهای صادر و از همسایگان خواستند مراقب
شرایط حساس منطقه باشند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در بیانیه مشترک
نمایندگان ولیفقیه در استانهای شمال غرب کشور آمده است :همه باید بدانند

داخلی /خارجی

که حسن همجواری و همکاری با همسایگان و بلکه با تمام ملتهای مسلمان از
اصول خطیر انقالب اسالمی است و این موضوع همیشه مورد تاکید مقام معظم
رهبری بوده و از این رو ما از تمام مسلمانها مخصوصا در ایران ،آذربایجان و ترکیه
میخواهیم در شرایط حساس منطقه بسیار هوشیار باشند و ابزار توطئههای پیچیده

اختالفافکندشمنقرار نگیرند.در اینبیانیه آمدهاست:در روزگاری کهامتاسالمی
به خاطر انواع عقبماندگیهای مفرط در موضوعات صنعتی ،اقتصادی ،تکنولوژی
و ...در محاصره دشمنان کینهتوز و انتقامجو قرار دارد ایجاد هرگونه تنش ،اختالف،
بدبینی ،تدابر و تنافر بین کشورها و ملتهای اسالمی گناهی نابخشودنی است.

یادداشت

لزوم عبرتآموزی
از تجارب قبلی نفوذ

خبر

تحرکات بمبافکنهای بی52-
لحظه به لحظه رصد میشود

جانشین قرارگاه پدافند هوایی کشور با بیان
ای ـنکــه تـمــام تـحــرکــات نـیــروهــای منطقهای و
فرامنطقهای از جمله پــرواز بمبافکنهای
 B52در فاصله بیش از  ۱۵۰کیلومتری از مرزهای
کشور پایش و رصد میشود ،گفت :حریم هوایی
کشور جز خطوط قرمز ما محسوب می شود و
همانطور که دشمنان پیش از این نیز تجربه
کــرد ها نــد ،کوچکترین تجاوز به حریم هوایی
کشور با پاسخ کوبنده و آتشین پدافند هوایی
مواجه خواهد شد.
امیر سرتیپ قادر رحیم زاده با اشاره به موقعیت
راهبردی جمهوری اسالمی ایــران در منطقه و
دشمنی های پیاپی علیه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایــران اذعــان داشــت :قــرارگــاه پدافند
هوایی کشور در قالب شبکه یکپارچه پدافندی
به صورت لحظهای تحرکات انواع هواگردهای
باسرنشین و بــدون سرنشین را رصــد و مورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهد و با بدست آوردن
اه ـ ــداف و رف ـتــارش ـنــاســی دش ـمــن طــر حهــای
متناسب با شرایط را برنامهریزی و اجرا میکند.
جانشین قرارگاه پدافند هوایی کشور با اشاره به
تمایل برخی از کشورهای منطقه در به همکاری
گرفتن کشورهای فرامنطقهای جهت تأمین
امنیت خودشان گفت :در این زمینه میتوان به
یکسریفعالیتهایهواییدر فضایپیرامونی
کشور از جمله پروازهایی که طی هفته گذشته با
همکاری بعضی کشورهای همسایه در آسمان
جنوب خلیج فارس و خارج از منطقه اطالعات
پ ــروازی( )FIRانجام گرفت اشــاره کــرد .البته ما
نسبتبهتمامیاینتحرکاتاز فضای کشورهای
همسایه مطلع بوده و لحظهبهلحظه آنها را مورد
پایش مراکز اطالعاتی و عملیاتی پدافند هوایی
کشور قرار میدهیم /.فارس

«آمد» رفت !

دیروز روحا ...زم ،مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب پرونده یک نفوذی دیگر بسته شد.

گروه سیاسی

کانال آمدنیوز یکی از خبیثترین شبکههای رسانهای ضدانقالب بود که به واسطه ارتباط با عوامل داخلی و خارجی توانست به
عنوان یکی از جنجالیترین شبکههای خبری مجازی ،خود را مطرح کند .سیر انتشار اخبار در این رسانه نشان میدهد گردانندگان
این کانال تلگرامی ابتدای کار به واسطه برخی اخبار که از سوی عناصر نفوذی در اختیار آنها قرار میگرفت ،کار خود را شروع کردند
و بعدها مدعی شدند به طرق گوناگون به اخبار محرمانه در داخل نهادها و دستگاههای حساس نظام دسترسی دارند و به مرور

آن را منتشر خواهند کرد .دسترسیهای اولیه به برخی اخبار ابتدای کار این رسانه خبری نشان میدهد بعضی عوامل داخلی نفوذ یافته در مراکز و نهادها با
اهداف قبلی و از پیش تعیین شده اطالعات خام را در اختیار گردانندگان آمدنیوز قرار میدادند تا به این واسطه ،ضربههایی را به نهادهای امنیتی و قضایی
وارد کنند اما در ادامه کار مشخص شد آمدنیوزیها گرچه مدعی اطالعرسانی درست هستند اما حرفه اصلی آنها عملیات روانی است تا ضمن جوسازی و
مشوش کردن اذهان عمومی ،زمینه را برای آشوب و اختالفات داخلی فراهم کنند .روند فعالیتهای آمدنیوز بهسرعت به براندازی و به مرحله حمایت از
خشونت و حتی اقدام به مقابله نظامی با جمهوری اسالمی ایران در ماجرای دی 96رسید و نشان داد پروژه نفوذ تا چه حد جدی است و چقدر میتواند برای
امنیت کشور خسارتبار باشد.

همانگونه که
در بیان رهبر
انقالب هم تاکید
شده است؛ مساله
نفوذ ،یکی از
چالشهای مهم
کشور در مواجهه با
دشمنان بیشمار
ایران است که
نیازمند مراقبت
جدی نهادهای
امنیتی و همچنین
تبیین مساله نفوذ
برای افکار
عمومی است

سیر حوادث چهار دهه گذشته نشان میدهد
ماجرای نفوذ به یکی دوسال یا یکی دو دهه اخیر
محدود نیست و از همان سالهای اول انقالب
نفوذیها به اشکال مختلف ضربات خود را به
نظام اسالمی وارد کردند که ترورهای اول انقالب،
نتیجه اینگونه نفوذها بود.
البته از ابتدای انقالب ،در کنار نفوذ ،طر حهای
م ـخــرب دی ـگــری چ ــون ت ـهــدیــد ،ت ـحــر یــم ،فـشــار
اقـتـصــادی ،جنگ ،شــورشهــای داخـلــی و ...که
برای ضربه زدن به قدرت جمهوری اسالمی ایران
در عرصههای داخلی و خارجی به اجرا درآمد ،اما
همگی اینها نشان داد این طر حها از کارایی الزم
برخوردار نیست و هیچکدام از این موارد عاملی
برای جدایی و افتراق میان اقشار مختلف مردم
نبوده است و گرچه مردم به واسطه آن متحمل
آسیبهایی شدند ،اما با این وصف ،نقشههای
طراحان برای نابودی نظام اسالمی ناکام مانده
است .در کنار این برنامههای رنگارنگ ولی یک
پــروژه بیش از سایر طر حها بــرای امـیــدواران به
فروپاشی نظام از اهمیت برخوردار است و آن هم
نفوذ به شیوههای مختلف در داخل کشور است
که برای رسیدن به این هدف مخالفان جمهوری
اسالمی از هر وسیله و ابزاری استفاده میکنند.
خطر پروژه نفوذ به حدی است که رهبر انقالب

در ســالهــای اخیر بارها نسبت به آن هشدار
دادهاند.ایشاندر سخنانیدر شهریور 94در جمع
فرماندهان سپاه در این باره تاکید کردند« :امروز
نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای
این کشور؛ دنبال نفوذند .نفوذ یعنی چه؟ نفوذ
اقتصادی ممکن است ،که البته کماهمیتترین
آن نفوذ اقتصادی است و ممکن است که جزو
کماهمیتترین [هم] نفوذ امنیتی باشد .نفوذ
امنیتی چیز کوچکی نیست اما در مقابل نفوذ
فکری و فرهنگی و سیاسی ،کماهمیت است.
نفوذ امنیتی عوامل خودش را دارد».
ایشان همچنین در سخنرانی دیگری ،اهداف
نفوذ را به این شرح عنوان کردند «:آماج نفوذ هم
چه کسانی هستند؟ عمدتا نخبگان ،عمدتا افراد
موثر ،عمدتا تصمیمگیران یا تصمیمسازان ،اینها
آماج نفوذند؛ اینها هستند که سعی میشود روی
اینها نفوذ انجام بگیرد؛ بنابراین نفوذ خطر است».
ب ــا وج ـ ــود ایـ ـنگ ــون ــه هـ ـش ــداره ــای رهـ ـب ــری و
تالشهایی که در سالهای گذشته انجام شده،
امادر سالهای گذشتهشاهدبرخیخسارتهای
ناشی از نفوذ بودهایم.

فعالتر شدن شبکه نفوذ

بخشی از خسارات ناشی از نفوذ در سالهای

اخیر در قالب فعال شــدن شبکههای تــرور و
خرابکاری در ایران ،نمود یافته که نمونههای آن
را میتوان در خرابکاری نطنز یا شهادت چهرهای
چون دانشمند شهید فخریزاده مشاهده کرد
کهانجاماینعملیاتهایجنایتکارانهبااستفاده
از اطالعات بهدست آمده از عوامل نفوذی انجام
شده است.
ترور سایر دانشمندان هستهای نیز با همین
شگرد انجام شده بود و این رشته سر دراز دارد
و بــه اوای ــل انـقــاب مـیرســد کــه مقامات عالی
جمهوری اسالمی ایــران توسط افــراد نفوذی به
شهادت رسیدند.

پروژههای متعدد نفوذ

در ســالهــای گذشته مصادیق فــراوانــی از پــروژه نفوذ در
کشور شاهد بودهایم و تعداد زیادی جاسوس که با نزدیک
شدن به مراکز مختلف اقدام به جمعآوری اطالعات کردهاند
دستگیر شدهاند.
کایلی مور گیلبرت :یکی از آخرین
مصادیق پــروژه نفوذ کایلی مور
گیلبرت ،جاسوس دو تابعیتی
بود که برای رژیم صهیونیستی
فعالیت میکرد و چند روز قبل با
سـ ــه شـ ـه ــرون ــد ایـ ــرانـ ــی کـ ــه بــه
اتهامات واهی خارج از کشور بازداشت بودند ،مبادله شد.
شهریور  97که این جاسوس دستگیر شد رسانه های
ضدانقالب بالفاصله پروژه فضاسازی را برای تحت فشار
قرار دادن دستگاههای امینیتی ایران آغاز کرده و گیلبرت
را اســامشـنــاســی معرفی کــردنــد کــه ب ــدون گــرایـشهــای
سیاسی و امنیتی مشغول مطالعه و پژوهش بودهاست
اما مستندات نشان داد که این جاسوس اسرائیلی در
پوشش اسالمشناسی در حال خدمت به دشمنان اسالم
و ایران بود .او طی مدت اقامت کوتاه در ایران عمدتا به
قم سفر میکرد و تالش داشت با برخی چهره های بحرینی
در این سفر ارتباط برقرار کند .او همچنین در دومین سفر
خود تالش کرد اطالعاتی پیرامون اوضاع اقتصادی و نظامی
ایران و همچنین جبهه مقاومت به دست بیاورد.
جالل حاجی زوار  :در یکم تیر  ،98سازمان قضایی نیروهای
مسلح با انتشار اطالعیهای از دستگیری جالل حاجی زوار،

دزدانی با چراغ

امـ ــا در س ــاله ــای گــذش ـتــه نــف ــوذیه ــا صــرفــا
جــا ســو ســا نــی مخفی نیستند بلکه ا فـ ــرادی با
مـشــاغــل مختلف شــامــل پــزشــک ،مهندس،
کارمند ،استاد دانشگاه ،محقق و پژوهشگر
هستند که به بهانههای مختلف در موقعیت
شغلی قرار میگیرند و ضمن انجام وظایف اداری
و شغلی خــود مــواد خــام و اطالعات الزم را برای
سرویسهای جاسوسی فراهم میکنند .در طول
دو دهه گذشته شاهد حضور بسیاری از چهرهها
در قالبهای دانشگاهی بودیم که ضمن شرکت

کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع خبر داد
که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی میکرد.
برپایه این گزارش ،متهم که در سال  ۱۳۸۹از خدمت منفک
شده در جریان تحقیقات ،صریحا اتهام جاسوسی برای
سازمان سیا را در قبال دریافت پــول پذیرفته و اسناد
و مــدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و
ضبط شدهاست.
دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد،
بــر اســاس اسـنــاد ،مــدارک و شــواهــد مــوجــود همچنین
اعترافات متهم ،وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام
محکوم کرد و این حکم پس از طی تشریفات قانونی به
اجرا درآمد.
جیسون رضائیان :این پرونده
یکی از مصادیق معروف از پروژه
نفوذ است.
وی جـ ــاسـ ــوس دوت ــابــعــیــت ــی
ای ــران ــی -آمــر ی ـکــایــی و خبرنگار
واشنگتنپست در ای ــران بود
که چند سال قبل توسط تیم عملیات سپاه بازداشت شد.
وی به جاسوسی از طریق جمعآوری تصمیمات کشوری در
خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن
در اختیار افراد غیر صالح محکوم شد .مهمترین اتهامات
ضدامنیتی رضائیان ،نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای
برنامههای «ضد تحریمی ایران» از جمله هویت واسطههای
تجاری و ماهیت شرکتهای همکار ایران در پروسه دور زدن

حکم اعدام روحا ...زم دیروز اجرا شد

ره ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ان ـ ـ ـقـ ـ ــاب
چندینبار در مورد پروژه
نــفــوذ بیاناتی داشـتــه و
ه ـ ـشـ ــدارهـ ــای دق ـی ـقــی
دادهاند که این موضوع
اسماعیل کوثری
نـشــاندهـنــده اهمیت
موضوع و ضروری بودن
تحلیلگر مسائل
توجه مسؤوالن و مردم
نظامی و امنیتی
به آن است.
در این زمینه برخی از افراد آگاهانه و برخی دیگر
نیز نادانسته وارد چنین پروژهای شده و دست
به اقداماتی بر ضد منافع ملی کشور میزنند.
در این میان عدهای نیز بهدلیل حرص و طمع
و بــرای دستیابی به منافع مــادی وارد جریان
نفوذ میشوند.
چنین روندی همواره وجود داشته و در آینده
نیز وجود خواهد داشت ،بنابراین دستگاههای
اطالعاتی کشور و نهادهایی که در این ارتباط
مسؤول هستند باید کامال هوشمندانه عمل
کرده و مدیریت مناسبی برای جلوگیری از ورود
عوامل نفوذی به مراکز حساس کشور داشته
باشند.
بنابراین متناسب با میزان اهمیت مراکز و
دستگاههای داخل کشور باید در گزینش افراد
نیز دقت بسیاری صورت گیرد.
در ص ـ ــدر ان ـ ـقـ ــاب نــی ــز افـ ـ ـ ــرادی بـ ــودنـ ــد کــه
عملیاتهای خرابکارانه انجام دادند و در حال
حاضر باید از آن تجارب بهره گرفته و دیگر اجازه
پیشرفت نفوذیها را ندهیم .باید مسؤوالن
از این تجارب استفاده کرده و فریب اینگونه
نفوذیها را نخورند.

پرونده روحا ...زم ،یکی از پشت پردههای پروژه نفوذ در کشور با اعدام او بسته شد

در سمینارها و همایشهای علمی و فرهنگی،
فعاالنه در برنامههای مختلف شرکت و حتی
زمینه را ب ــرای بسط فعالیتهای خــود بعد از
گرفتن مجوزهای الزم مهیا میکردند .گاه در لباس
طــرفــداران محیطزیست درآمــدنــد و از نابودی
حیاتوحش در ایــران شکایت کردند و خود را
نگران کمبود آب و گسترش خشکسالی نشان
دادند اما در محیط نظامی و هستهای با استفاده
از دوربینهای مجهز اقدام به جاسوسی کردند.
گاهی هم به عنوان پژوهشگر در مراکز اسنادی،
دانشگاه و تحقیقاتی حضور پیدا میکنند و در
همایش علمی مقاالت خود را ارائــه میدهند و
به بهانههایی مثل فرصت مطالعاتی ،در طول
اقــامــت در ای ــران بــه مــراکــز مذهبی و فرهنگی
سرمیزنند و با برخی چهرهها صحبت میکنند

تحریمها و جاسوسی از برنامه هستهای ایران بود.
این جاسوس آمریکایی در  ۲۶دی  ۱۳۹۴و همزمان با حضور
وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین به منظور قرائت بیانیه
اجرایی شــدن برجام با چهار زندانی ایرانی دوتابعیتی در
چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد.
نزار زاکا :نزار احمد زاکا ،شهروند
لبنانی مدیر منطقهای آژانس
توسعه فراملی آمریکا در حوزه
غــرب آسـیــا و شــمــال آفــریــقــا و
ک ــارشـ ـن ــاس رایـ ــانـ ــه اس ـ ــت و
همچنین ک ــارت سبز اقامت
آمریکا دارد .سابقه همکاری رسمی او با وزارت خارجه
آمریکا به ابتدای سال  2005بر میگردد .او شهریور  94به
دعوت شهیندخت موالوری ،معاون وقت حسن روحانی
در امور زنان و خانواده برای حضور در همایش «نقش
زنان در توسعه پایدار» به ایران سفر کرد .پس از پایان
سفر و در آبان  94زمانی که از فرودگاه امامخمینی قصد
خروج از کشور را داشت ،به اتهام همکاری با دولت بیگانه
علیه منافع ملی ایران بازداشت شد و پس از محاکمه
به 10سال حبس و پرداخت  ۴/۲میلیون دالر جزای نقدی
محکوم شد.
سرانجام پس از رایزنی برخی مقامات لبنانی ،نزار زاکا آزاد و
به کشورش عودت دادهشد.
پرونده محیط زیستیها :دادستان تهران در زمستان سال
 96از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده
جاسوسی خبر داد و در خصوص اقدامات متهمان این
پرونده گفت این افراد در قالب اجرای پروژههای علمی و

و مجموعه مـشــاهــدات و تحقیقات خــود را از
جریا نهای مذهبی ،فرهنگی و ...بهراحتی در
اختیار پژوهشکدههای مطالعات راهبردی رژیم
صهیونیستی قرار میدهند.
بعضا هم در مراکز امنیتی و نظامی و هستهای
نفوذ میکنند و زمینه را برای انتقال اطالعات در
حوزههای مختلف فراهم میکنند و حتی با توجه
به فرصتهای بهدست آمده دست به اقدامات
خرابکارانه در نیروگاههای هستهای میزنند.
همانگونه که در بیان رهبر انقالبهم تاکید شده
اســت؛ مساله نـفــوذ ،یکی از چالشهای مهم
کشور در مواجهه با دشمنان بیشمار ایــران
است که نیازمند مراقبت جدی نهادهای امنیتی
و همچنین تبیین مـســالــه ن ـفــوذ ب ــرای افـکــار
عمومی است .

محیط زیستی نسبت به جمعآوری اطالعات طبقهبندی
کـشــور در حــوزههــای اسـتــراتــژ یــک اق ــدام مـیکــردنــد کــه با
هوشیاری و رصد اطالعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور
دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شدند.
مراد طاهباز ،سام رجبی ،امیرحسین خالقی ،هومن جوکار،
سپیده کاشانی ،نیلوفر بیانی ،طاهر قدیریان و عبدالرضا
کوهپایه متهمان ایــن پــرونــده بــودنــد کــه احـکــام آنها در
زمستان  98صادر شد و به مجازات حبس از  4تا  10سال
محکوم شدند.
عبدالرسول دری اصفهانی :وی
نماینده بانک مرکزی و مسؤول
ا مــور بانکی تیم مذاکر هکننده
هستهای ایران با گروه  5+1بود.
در متنی کــه در قــالــب گ ــزارش
نـ ـه ــای ــی تــحــقــی ــق و ت ـف ـحــص
نمایندگان مجلس ش ــورای اســامــی از وضعیت افــراد
دوتابعیتی و دارای گــر یـنکــارت منتشر شــد درب ــاره دری
اصفهانی آمــده بــود :دری اصفهانی (تبعه کــانــادا) از دیگر
محکومان به اتهام جاسوسی در تیم مذاکرهکننده هستهای
بود که در رأس حساسترین بخش مذاکرات یعنی کمیته
مالی  -بانکی بــودهاســت که پذیرش اجــرای افایتــیاف
بهعنوان پیششرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام
به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد،
از نتایج آن بودهاست.
دری اصفهانی تابستان  95به اتهام جاسوسی دستگیر
و پــس از بــررســی پــرونــده در دادگ ــاه بــه پنج ســال زنــدان
محکوم شد.

