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سرمقاله

رئیسجمهوری در مراسم افتتاح پایانه مسافربری «سالم» در فرودگاه امام خمینی :

ادامه از صفحه یک

56درصدی شده و به حدود یکمیلیارد یورو

برای تأمین منافع تضمین شده ایران در برجام،

اقدام مؤثری به عمل آوردهاند .در واقع تصمیم
ایران در کاهش تعهدات برجامی خود ،پاسخی

است به سستی ِ نهتنها اروپائیان بلکه دیگر
اعضای گروه  4+1در حفظ آنچه ادعا میکنند؛
یعنی ماندگاری برجام.

واشنگتن نیز از همان وهله نخست خروج

از برجام ،با درک توان و اراده اروپائیان،

سیاستهایش را فارغ از مالحظات آنان در

قبال نهتنها ایران ،بلکه خاورمیانه تنظیم کرده
است .آنچه اکنون دولت ترامپ از اروپائیان

میخواهد ،همراهی منفعالنه در اجماعی است
که بتواند اهداف آمریکا را تأمین کند .توجه

ویژه ترامپ ب ه ژاپن برای نقشآفرینی در بحران
روابط ایران و آمریکا ،در واقع تأکید بر نادیده

گرفتن دولتهایی است که همچنان بهعنوان
متحدان استراتژیک در سیاستهای راهبردی

این کشور شناخته میشوند .عبور از اروپا به
معنای اراده کنار گذاشتن اروپا و اعتماد بیشتر

به متحد آسیایی آمریکاست .استقبال تهران

از «شینزو آبه» نیز مفهومی نزدیک به آنچه

دارد که در باال آمد .مقامهای ایرانی دیدگاهها
و نظرات صریح خود را با رابط ژاپنی در میان

گذاشتهاند.

ت روشن ایران
«عمل در برابر عمل» خواس ِ

است .در قبال «سیاست فشار حداکثری»
آمریکا ،تهران نشان داده که دارای ابتکارهای

الزم است .دو خواست صریح تهران عبارتند

از برداشتن تحریمهای فروش نفت و

محدودیتهای بانکی .اگر واشنگتن به راستی
ارادهای برای پرهیز از جنگ و بازگشت به نقطه
آرامش دارد ،الزم است در عمل آن را اثبات

کند .این همانی است که «سرگی ریابکوف»

معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز برآن تأکید

کرده« :اگر آمریکا جنگ نمیخواهد ،باید آن

را ثابت کند» .اصلیترین نشانه در اینباره،

توقف در اجرای سیاست تحریکآمیز «فشار

حداکثری» خواهد بود.

خبر
معاون اول رئیسجمهوری:

مردم باید در جریان سیاستهای
دولت برای عبور از شرایط کنونی
قرار بگیرند
اسحاق جهانگیری روز سهشنبه بهمنظور افتتاح
چند طرح عمرانی و کشاورزی و نیز گفتوگو با
مسئوالن و نخبگان وارد استان زنجان شد .معاون
اول رئیسجمهوری در بدو ورود با بیان اینکه
شرایط کشور به خاطر فشارهای بینالمللی آمریکا
و برخی کشورهای منطقه شرایطی خاص است،
گفت :باید سیاستهای دولت برای عبور از این
مقطع و مقاومت در برابر فشارها برای مردم و
مسئوالن استان در حوزههای اقتصادی و بودجه
تشریح شود.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری با بیان
اینکه اگر مردم و فعاالن اقتصادی به صورت
دقیق در جریان مسائل کشور قرار گیرند
میتوانیم از این مقطع عبور کنیم ،تصریح کرد:
راهکارهای خوبی در این زمینه تدوین شده است
و امیدواریم بتوانیم با موفقیت این مرحله حساس
را پشت سر بگذاریم .معاون اول رئیسجمهوری
در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز ارادت
و سالم خدمت مردم عزیز ،انقالبی و والیتمدار
استان زنجان اظهار کرد :در این سفر چندین
طرح صنعتی ،کشاورزی و عمرانی افتتاح خواهد
شد و با مسئوالن و نخبگان استان در مورد
مسائل ،محدودیتها و مشکالت استان زنجان و
راهکارهای مرتفع کردن آن گفتوگو خواهم کرد.

محسنی اژهای اعالم کرد

اساس جنگ بدخواهان با ملت ما جنگ ارادههاست

صادرات اروپا به ایران نیز شاهد کاهش

که نه قادر به مقابله و تنبیه واشنگتن در
خروج غیرقانونی از برجام هستند و نه اصوال ً

خبر

(ره)

پاسخ به سیاست فشار حداکثری

تنزل کرد .در این مدت اروپائیان نشان دادند

سیاستروز

حسن روحانی روز سهشنبه در مراسم بهرهبرداری
از پایانه مسافربری «سالم» فرودگاه بینالمللی
امام خمینی(ره) اظهار کرد :با وجود همه فشارهای
دشمنان و بدخواهانی که میخواهند اینگونه القا کنند
که توسعه ایران متوقف شده و مردم نسبت به آینده
کشور ناامید هستند ،ما هر روز شاهد تحرک تازهای
در اقتصاد و حرکت بزرگ اجتماعی در کشور هستیم
و این روند با شتاب ادامه خواهد یافت.
با هیچ ملتی نمیجنگیم
به گزارش ایسنا ،رئیسجمهوری با بیان اینکه
اقدامات دشمنان برای فشار به ملت ایران و در عین
حال عکسالعمل نظام جمهوری اسالمی ایران در
برابر این فشارها افزایش یافته است ،تصریح کرد:
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود چرا که طرف
مقابل ملت نیست و ما نیز با هیچ ملتی نمیجنگیم
بلکه طرف مقابل ما ،عدهای سیاستمدار کم تجربه
هستند .روحانی افزود :در این طرف نیز فقط گروهی
از مسئوالن کشور نیستن د بلکه همه ملت ایران
یکپارچه در این مبارزه حضور دارند و تحریم دشمنان
به طور مستقیم علیه فرد فرد ایرانیان بهویژه اقشار
ضعیف و کم درآمد است.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه دشمنان در این
مبارزه علیه ملت ایران پیروز نخواهند شد ،گفت:
مصداق این سخنان نیز افتتاح طرحهای بزرگ در
سراسر کشور و همچنین بهرهبرداری امروز ترمینال
با شکوه «سالم» در فرودگاه امام خمینی(ره) است.
روحانی با اشاره به اینکه ترمینال سالم ،عمدتا ظرف
دو سال با تالش متخصصین ،کارگران و مدیران
کشور ساخته شده ،خاطرنشان کرد :اگر در گذشته
ترمینالی ظرف یک تا دو سال ساخته میشد ،تعجب
میکردیم که چگونه امکانپذیر است که ظرف این
مدت ترمینالی با شکوه ساخته شود ،اما االن شاهدیم
که فرزندان ایران با تکیه بر اراده ،امید به آینده و عشق
به وطن میتوانند چنین پروژههایی را که قابل رقابت با
پروژههای مشابه جهانی است ،بسازند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه افتتاح ترمینال
فرودگاهی با افتتاحهای دیگر پروژههای اقتصادی
متفاوت است ،ادامه داد :افتتاح ترمینال یعنی حضور
صنعت هوانوردی ،همکاری بین مدیران فرودگاهی و
نیروی انتظامی و سپاه و همچنین بهرهمندی از دیگر
بخشهای مختلف که با کمک یکدیگر یک هواپیما
به طور امن و سالم در ترمینال پهلو بگیرد و مسافران
سالم به مقصد برسند .رئیسجمهوری تاکید کرد:
افتتاح ترمینال فرودگاه امام(ره) به معنای همکاری،
تعاون و وحدت بخشهای مختلف در راهاندازی یک
پروژه مهم خدماتی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در
کشورمان است.
میتوانستیم روندی که پس از خرید هواپیماها در
نظر گرفته بودیم را طی کنیم
روحانی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند تحرک و
جهش به سمت توسعه هستیم ،اظهار کرد :امروز
بهرغم تحریم و فشار هواپیماها و صنعت هوایی
کشورمان بهطور منظم در حال فعالیت است و این
موضوع برای کشوری که از لحاظ خرید هواپیما،
قطعات و تعمیرات هیچ مشکلی نداشته باشند،
اقدامی راحت محسوب میشود اما در کشور ما بهرغم
همه فشارها و مشکالت ،صنعت هوایی کشورمان
مشغول فعالیت و تالش شبانهروزی است؛ لذا باید
از همه بخشهای هوانوردی کشور قدردانی کنیم.
رئیسجمهوری اضافه کرد :امروز صنعت هوانوردی

محسنرهامی:

اسامی روزهای هفته قوه قضائیه

رئیسجمهوری اساس جنگ بدخواهان با ملت ایران را جنگ امید یا ارادهها دانست و تاکید کرد :هدف نقشههای شوم دشمنان ،ناامید کردن ملت
ایران از آینده توسعه کشورشان است ،اما ملت ایران با امید و سرزندگی ،دشمنان را در رسیدن به اهدفشان ناامید میکند و پیروز جنگ ارادهها
خواهد بود.

پایان این نبرد
پیروزی ملت
خواهد بو د چرا
که طرف مقابل
ملتنیست
بلکه طرف
مقابل ما ،عدهای
سیاستمدارکم
تجربههستند
کشورمان با وجود همه فشارها در سطح کشورهای
پیشرفته جهان در مسیر حرکت است البته کمبودها و
مشکالتی وجود دارد اما این کمبودها قابل رفع است .
وی با اشاره به اینکه یکی از تالشهای دولت یازدهم
و دوازدهم ،رونق صنعت هوایی کشورمان بوده است،
گفت :بعد از توافق هستهای و فضایی که در روابط
بینالملل ایجاد کردیم توانستیم پس از چند ده سال،
تعدادی هواپیمای مدرن و نو وارد کشور کنیم که
شاید یکی از آرزوهای مردم عزیزمان بود و این روند
میتوانست ادامه یابد و در مسیر ادامه بود و دولت
ی خرید صدها فروند هواپیما در طول سالهای
در پ 
آینده به منظور رفاه و آسایش مردم و رونق اقتصاد و
حمل و نقل کشور بود.
روحانی خاطرنشان کرد :آمریکا امروز بر خالف
همه مقررات بینالمللی در برابر ملت ایران قرار گرفته
است اما دستاندرکاران بخشها و حوزههای صنعت
هوایی ،با تالشها و زحمات خود ،این صنعت را سرپا
نگه داشتهاند و از آنان صمیمانه قدردانی میکنیم.
امروز باید عمال در برابر بدخواهان خود مقاومت
کنیم
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه مبارزه واقعی و
عملی با بدخواهان و مخالفان پیشرفت ایران ،اجرا و
افتتاح طرحهای بزرگ گفت :امروز باید عمال در برابر
بدخواهان خود مقاومت کنیم و عمل ما در برابر آنها،
تالش برای رونق اقتصادی است.
روحانی توسعه گردشگری را از اهداف بزرگ
دولت یازدهم و دوازدهم برای رونق اقتصادی
کشور دانست و تصریح کرد :بهترین و راحتترین
وسیله برای توسعه صنعت گردشگری ،پیشرفت
روزافزودن صنعت هوایی کشور است چرا که مردم
به صورت هوایی میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن
به مقاصد خود در داخل و خارج کشور سفر کنند.
رئیسجمهوری افزود :اینکه ایران بتواند مقصد نهایی

یا ترانزیت برای هواپیماهای باری یا مسافری باشد،
جزو حقوق مردم کشور است و اینکه صدها و هزاران
شغل در کنار صنعت هوایی و گردشگری به وجود
بیاید و در روند مسافرت مردم تسهیل شود ،از جمله
حقوق مردم کشورمان محسوب میشود و دولت در
این راستا گامهای خوبی طی سالهای اخیر برداشته
است .روحانی ترانزیت و گردشگری را دو امتیاز مهم
جغرافیای ایران دانست و اظهار کرد :کشورمان از
جنوب به آبهای بینالمللی متصل است و از دو هزار
کیلومتر ساحل برخوردار هستیم و در شمال نیز به
آبهای منطقهای متصل هستیم و جایگاه جغرافیایی
کشورمان برای عبور فیبرنوری ،ریل ،جاده و مسیر
هوایی میتواند نقش برجستهای در منطقه داشته
باشد و باید از این موقعیت جغرافیایی و جایگاه خود
به خوبی و در راستای منافع مردم استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید به گونهای به جهان متصل
شویم که این پیوند و اتصال جدا نکردنی باشد ،گفت:
امروز بدخواهان ملت ایران توانستهاند رابطه ما را در
تعامل تجاری ،اقتصادی و بانکی با جهان تضعیف
کنند اما در برخی از بخشها نتوانستهاند اقدامی
انجام دهند ،لذا باید به گونهای با جهان پیوند و
اتصال برقرار کنیم که این اتصال غیرقابل جدایی باشد
و این میتواند به معنای تضمین اقتصاد و تجارت
کشورمان باشد.
ایران به امضا ،عهد و توافقات بینالمللی وفادار بود
رئیسجمهوری با اشاره به تالشهای ناموفق
آمریکا برای قطع ارتباط ایران با دنیا تاکید کرد :با
وجود تالشهای آمریکا ،مسئوالن ایرانی در تمام
اجالسهای بینالمللی میدرخشند و ارتباطات
جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها خوب است و
اگر شرکتی در دنیا به دلیل فشارهای آمریکا نمیتواند
با ما همکاری کند این موضوع را با تاسف اعالم و
آمریکا را محکوم میکند.

روحانی با تاکید بر اینکه در تقابل با آمریکا،
کشورهای جهان از ایران تجلیل میکنند ،ادامه داد:
ایران به امضا ،عهد و توافقات بینالمللی وفادار بود
و این طرف مقابل بود که همه توافقات و مقررات
بینالمللی را زیر پا گذاشت و اکنون همه دنیا آمریکا را
به عنوان کشور متخلف ،عهدشکن و برخالف مقررات
انسانی میشناسند و معترف هستند.
وی با بیان اینکه اگر بانک و شرکتهای خارجی در
همکاری با ایران دچار مشکل هستند ،در حقانیت ما
کسی تردید ندارد ،تصریح کرد :این نقطه ارزشمند
تاریخی برای ایران است که در مقابله با یک ابرقدرت
به گونهای از لحاظ سیاسی و حقوقی حرکت کرده که
کسی ما را محکوم نمیکند و این یک موفقیت مهم
است .رئیسجمهوری با اشاره به اینکه بهرغم تحریمها
حرکتهای خوبی در بخش اقتصادی در کشور انجام
شده است ،افزود :آمارهای سه ماهه نشان میدهد
بهرغم رشد منفی اقتصادی تا پایان سال رشد مثبت
خواهد شد و برای پروژههای عمرانی برای سال جاری
بودجههای الزم در نظر گرفته شده است و در سه
ماهه اول سال با پرداخت این اعتبارات حرکتهای
خوب عمرانی ادامه خواهد داشت .روحانی با اشاره به
قول وزیر راه و شهرسازی برای تحویل  400هزار واحد
م گفت :همه بخشهای خصوصی
مسکونی به مرد 
برای این مهم به کار دعوت شدهاند و سرمایهگذاران و
شرکتها ورود خواهند کرد.
رئیسجمهوری همچنین به طرح وزارت راه و
شهرسازی برای خانهدار شدن کارمندان دولت
اشاره کرد و گفت :کارمندان از روز اول استخدام با
اختصاص بخش کمی از حقوق خود تا  10سال پس
از استخدام ،صاحب منزل خواهند شد و مراحل
آمادهسازی و تکمیل این طرح در دست بررسی است
تا جوانان در ابتدای شروع کار خود دغدغه مسکن
نداشته باشند.

برخی به دلیل رد صالحیتها حاضر به شرکت در انتخابات نیستند

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با بیان اینکه در دور
جدید رایزنیها با شورای نگهبان تاکنون یک جلسه با سخنگوی شورا
داشته است ،گفت :اگر افراطیون دو طرف بگذارند تالش داریم فضای
تعاملی و تفاهم ملی ایجاد کنیم .به گزارش ایلنا ،محسن رهامی عضو
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با اشاره به اینکه فقط کسانی
که قانونا حق ورود به صحنه انتخابات و نمایندگی مجلس را ندارند
باید رد صالحیت شوند ،گفت :در دور پیشین مجلس نتوانستیم تایید
صالحیت تعداد زیادی از دوستان اصالحطلب را که واقعا مشکل

قانونی نداشتند ،بگیریم .وی با اشاره به سخن رهبری در جلسه
گفت :رهبری تاکید کردند که اصالحطلبان را حامی نظام میدانم و
فرقی بین نیروهای وفادار به قانون اساسی ،امام و نظام از این حیث
قائل نیستم .نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه بسیاری از دوستان
اصالحطلب به دلیل همین برخوردهای شورای نگهبان دیگر حاضر
نیستند که حتی برای مجلس ثبت نام کنند ،گفت :یعنی فضا به
گونهای است که دوستان میگویند ما حاضر نیستیم آبروی خودمان
را خرج و ثبت نام کنیم و بعد هم رد صالحیت شویم .رهامی با اشاره

به فضای سال  ۹۲و مخالفت برخی از اصالحطلبان برای حمایت از
روحانی گفت :اگر افراطیون دو طرف بگذارند ،تالش این است که
فضایی از تعامل ایجاد کنیم .خیلی از دوستانی که اکنون در مجلس
هستند ،تاییدشان از همین جلسات بیرون آمد .وی گفت :من فکر
میکنم با وجود تهدیدهایی که از سوی آمریکا و دولت ترامپ نسبت
به جمهوری اسالمی وجود دارد و فضای سیاسی حاکم بر منطقه ،ما
نیاز به همدلی بیشتر داریم و نظام هم به همدلی و حمایت ما احتیاج
بیشتری دارد و این موضوعی دو طرفه است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد : :بدیهی
است که در گام دوم انقالب باید در همه
بخشهای نظام اقدامات تحولی و نو برداشته
شود و قوه قضائیه هم از این امر مستثنی
نیست و در این دوره جدید که ریاست
محترم قوه قضائیه همزمان با گام دوم انقالب
دورهشان همزمان شده برنامههایی دارند .قرار
است برنامهها در  ۳بخش کوتاه مدت ،میان
مدت و دراز مدت انجام شود.
حجت االسالم محسنی اژهای رئیس ستاد
بزرگداشت هفته قوه قضائیه در نشست خبری
که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه
برگزار شد با اشاره به نامگذاری روزهای هفته
قوه قضائیه گفت :روز شنبه اول تیرماه بنام
«قوه قضائیه و عدالت» ،روز یکشنبه دوم
تیرماه بنام «قوه قضائیه و سند تحول قضائی»،
روز دوشنبه سوم تیرماه بنام «قوه قضائیه و
حفظ حقوق و منافع ملی جمهوری اسالمی در
عرصههای بین المللی» ،روز سه شنبه چهارم
تیرماه بنام «قوه قضائیه و همکاری قوا در اصالح
روندها و بسترهای فساد» ،روز چهارشنبه
 ۵تیرماه بنام «قوه قضائیه و استقالل و پایه
بندی به قانون در پرتوی والیت مداری» ،روز
پنج شنبه  ۶تیرماه بنام «قوه قضائیه و تالش
جهادی از صیانت از ارزشهای اسالمی و تولید
و کارآفرینی» و روز جمعه  ۷تیرماه بنام «قوه
قضائیه و امنیت ملی و احیای حقوق عامه و
آزادیهای مشروع» اسامی روزهای هفته قوه
قضائیه است.
وی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد
اقتصادی افزود :در دوره قبل آیت الله آملی
الریجانی به دلیل جنگ اقتصادی که دشمن با
ما دارد اجازهای گرفته شد و باالترین قدم بود و
این قضیه االن هم با روحیه جهادی ادامه پیدا
میکند که شاهد رسیدگی به برخی از پروندهها
در تهران و برخی از شهرستانها هستیم و اخیرا ً
هم شعبهای ویژهای در گلستان و قم تشکیل
شده است .وی افزود :از اواخر مرداد ماه سال
قبل کار دادگاههای ویژه شروع شد و تا آخر
اردیبهشت ماه  ۸۲۵نفر پروندههایشان تشکیل
شده و به دادگاه رفته است البته تعدادی از
آنها دالالن ارزی بودند .از این  ۸۲۵مورد که به
دادگاه رفته تا آخر اردیبهشت ماه  ۲۴۱نفر حکم
قطعیشان صادر شده است و  ۷نفر تبرئه و
بقیه در حال محاکمهاند زیرا برخی از پرونده
 ۳۰الی  ۴۰متهم دارد.
وی افزود :یکی از مواردی که در سند
تحول قوه قضائیه پیش بینی شده استفاده از
ظرفیتهای موجود در قوه قضائیه است و ما
مطالعه کردیم که ببینیم آیا از همه ظرفیتهای
موجود استفاده کردیم یا خیر و برای این کار با
همه صاحبنظران قوه قضائیه صحبت شد و
سیاستهای کلی هم مالحظه شد که میتوان
با روحیه انقالبی از این ظرفیتها استفاده کرد.
وی افزود :استفاده از ظرفیتهای دو قوه دیگر
مجلس و دولت باید انجام شود و هیئت رئیسه
و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با
ریاست قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن
برنامهریزی شد که چگونه میشود از ظرفیت
بیشتر مجلس در گام دوم انقالب استفاده کرد
و بر همین اساس در حال برنامهریزی هستیم
که جلسات مشترکی با دولت و کل هیئت
دولت داشته باشیم تا در آنجا هم بتوانیم از
همه ظرفیتها استفاده کنیم.

جزئیات نخستین ضرب ه جهانی واجا به شبک ه جاسوسی آمریکا اعالم شد

شکار جاسوسهای آمریکایی با استفاده از فضای سایبری

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات از وارد کردن نخستین ضربه جهانی به
شبکه جاسوسی آمریکا در بستر سایبری با محوریت وزارت اطالعات جمهوری
اسالمی خبر داد و گفت :بهزودی اطالعات و جزئیات تکمیلی جدیدترین ضربه
وارد شده به این شبکه جاسوسی در آیندهای نزدیک ارائه میشود.
به گزارش ایسنا ،مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات در سخنانی با اعالم این
خبر اظهار کرد :ما در یک عملیات دیگر توانستیم شبکه جدیدی از جاسوسان
آمریکا را هم مورد ضربه قرار دهیم که این موضوع مربوط به ماههای اخیر است و
جزئیات آن بعد از طی روند قضایی این جاسوسان با شرح عملیات وزارت اطالعات
در این زمینه اعالم و برخی از مستندات فعالیتهای ماموران  CIAدر خارج از
کشور و اطالعات مربوط به این جاسوسان منتشر خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در مورد شبکههای جاسوسی و ضربه زدن به آنها
دو مسئله برای ما اولویت دارد که یکی اشراف به داخل کشور و دیگری اشراف
اطالعاتی به خارج کشور است ،گفت :شبکه جاسوسی آمریکا متشکل از تعداد
قابل توجهی از جاسوسان حرفهای  CIAاست که در حمله اخیر وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی و متحدان جهانیاش ضربه خورده است.
این مسئول ارشد اطالعاتی با تاکید بر اینکه اعضای این شبکه جاسوسی از
منابع ممتاز و برتر  CIAهستند ،اظهار کرد :آنان به دلیل نیت خائنانه ،همکاری

و اطالعاتی که به  CIAدادهاند ،از منابع ممتاز این سازمان جاسوسی محسوب
میشدند .وی تاکید کرد :محور فعالیتهای ضدجاسوسی وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی محدود به داخل کشور نیست و از ابعاد جهانی آن به عنوان
عملیات ضدجاسوسی بینالمللی تعبیر میکنیم.
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات با تاکید بر اینکه ما متحدان جهانی
اطالعاتی داریم و با آنان تبادل اطالعات میکنیم ،اظهار کرد :در حال حاضر ما در
نبردی اطالعاتی با آمریکا هستیم و در تبادلهای اطالعاتی خود از ظرفیت سایر
سرویسهای متحد با خودمان استفاده میکنیم ،به شکلی که زمانی که ضربهای
اساسی به شبکه بینالمللی جاسوسی آمریکا وارد کردیم و عالوه بر پیشگیری
از اقدامات اطالعاتی آمریکا برای ضربه زدن به خودمان ،بخش قابلتوجهی از
اقدامات اطالعاتی آمریکا در سطح جهانی نیز مختل شد.
وی تصریح کرد :بیشترین فضایی که آمریکا از آن علیه کشورمان استفاده
میکند ،فضای سایبری است.
وی با بیان اینکه ما موفق شدیم به سیستم امن آمریکاییها برای جاسوسی در
فضای سایبر نفوذ پیدا کنیم ،اظهار کرد :از آنجا که آنان برای برقراری ارتباط امن با
جاسوسانشان در دنیا از پوشش سایتها استفاده میکردند ،به شکلی که سایتی
که در ظاهر مربوط به حوزه بهداشت ،سالمت و ورزش بود با پسوردی به سیستم

امن ارتباطی آنان راه پیدا میکرد ما توانستیم جاسوسها را از طریق نفوذ به این
فضا شناسایی کنیم.
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات تاکید کرد :شناسایی این جاسوسان
تنها محدود به ایران نبود هرچند که سایتهای فارسی نیز در میان این قبیل
سایتها وجود داشت بلکه موضوع شناسایی ما به حوزه جهانی نیز گسترده شده
و سایتهایی در سطح جهانی شناسایی شدهاند.
وی با بیان اینکه افرادی که شناسایی شدهاند ایرانیانی بودند که در داخل کشور
به شکل خائنانه و با آگاهی برای  CIAفعالیت میکردند ،اظهار کرد :با برخی از
آنان برخورد قضایی انجام شده و با برخی دیگر به عنوان فرصت نگاه شده و از آنان
برای نفوذ به شبکه جاسوسی آمریکا بهرهبرداری شده است.
این مقام ارشد اطالعاتی با تاکید بر اینکه عمده موارد شناسایی شده افرادی
بودند که در دنیا با آمریکا و سیستم جاسوسیاش ارتباط داشتند ،اظهار کرد :ما
در تبادل با سرویسهای اطالعاتی دیگر کشورها آنان را شناسایی کردیم و با ایشان
برخورد شد که در مواردی به اعدام نیز منجر شد.
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان
اینکه فعالیت ضدجاسوسی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی علیه شبکه جهانی
جاسوسان آمریکا به شکلی بود که آنان وقتی متوجه این ضربه شدند در فراخوانی

جهانی افرادشان را از سراسر دنیا جمعآوری کردند ،اظهار کرد :آنها کوشیدند تا
این افراد را از کشورهای مختلفی که در آنها برای آمریکا جاسوسی میکردند،
خارج کنند و به این طریق شبک ه جاسوسیشان را در کل دنیا از دست دادند و
این شبکه منهدم شد.
وی تاکید کرد :حوزههای دسترسی جاسوسان مرتبط با  CIAصنعتی ،نظامی،
سایبری ،اقتصادی و زیرساختی بوده است.

