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     عربستان چه كرد!
شهاب اسفندياري در توئيتي نوشته: عربستان به خاطر انتقاد 
وزير خارجه كانادا از بازداشت يك فعال حقوق زنان: - سفير 
كانادا را اخراج ك��رد - واردات از كانادا را قطع كرد - ۵هزار 
دانشجوي بورسيه در كانادا را بيرون كشيد. ديپلمات ما در 

اروپا بازداشت شد. به آنها از گل نازك تر نگفتيم. 
   شما اشغال كرديد، ما بيرون برويم؟!

 مهدي محمدي توئيت كرده كه اين چه سري است كه  امريكا با صرف ميلياردها 
دالر  عراق و  افغانستان را اشغال كرده، اما مي گويد  ايران بايد از آن بيرون برود؟!

   در راه احمدي نژاد؟!
  كيوان س��اعدي هم در مورد ديدار وزير ارتباطات با كيمي��ا عليزاده، توئيت 
زده كه: احمدي نژاد بر خالف لباس رس��مي به جاي كت و ش��لوار، كاپشن 
بهاره مي پوشيد؛ وزير جوان هم با آستين كوتاه و ش��لوار جين، بدون ارتباط 
به وزارتخانه اش از ورزشكار دلجويي كرده. فقط احمدي نژاد پوپوليست بود و 
وزير جوان اينجوري نيست؟ مظاهر پوپوليسم تغيير كرده است؟ وزير جوان، 

راه احمدي نژاد را طي مي كند؟
   گزينه جايگزين شما نيستيد!

 علي قلهكي در مورد ويدئويي كه محمود احمدي نژاد عليه دولت روحاني منتش��ر 
كرده، توئيت زده كه: احمدي نژاد خواستار كناره گيري روحاني شده... يادش رفته 
حدفاصل ۸۴ تا ۹۲ از »آن مرحوم« گرفته تا »چپ« و »راست« خواستار بركناري اش 
شدند ولي رهبر محكم پاي رأي مردم و جمهوريِت نظام ايستاد بر فرض روحاني هم 

كناره گيري كنه، قطعاً گزينه جايگزين، هر كسي »منهاي  #احمدي نژاد« است.
................................................................................................................................

   محل شهادت »صارمي« پاتوق آلمان ها شده بود
مصطفي وث��وق از فعاالن رس��انه در صفحه ش��خصي اش در 
اينستاگرام، خاطره اي از حضور در شهر مزار شريف را اينگونه 
بازگو كرده اس��ت: س��ال ۹۲ بود ك��ه ب��راي مأموريتي رفتم 
افغانستان. يكي از شهرهاي مقصد ما مزارشريف بود. شهري كه 
عالوه بر جايگاه ويژه مذهبي به واس��طه وجود مقبره منتس��ب به اميرالمؤمنين 
)عليه السالم( خاطره ديگري را نيز براي ايرانيان يادآوري مي كند. بله درست حدس 
زديد، ماجراي حمله طالبان به كنس��ولگري ايران در ش��هر مزارشريف و كشتار 
ديپلمات هاي ايراني و البته خبرنگار ايرنا در اين ش��هر بود كه البته بعدها فيلم و 
داستان هايي هم درباره آن ساخته و منتشر شد. البته قصد اين نوشتار يادآوري اين 
ماجرا نيست. در همان سفر كه ميزبان ما كنسول ايران در مزارشريف بود يكي از 
خواسته هاي من و چند نفر ديگر بازديد از ساختماني بود كه مورد حمله واقع شده 
بود كه با طفره رفتن هاي چند باره كنس��ول محترم واقع شد. باالخره اصرارهاي 
چند باره ما جواب داد و كنس��ول ايران در شهر مزارش��ريف - انصافاً فارغ از مقام 
سياسي اش و البته برخالف ساير همقطارانش كاماًل نمونه يك ديپلمات مردمي 
بود- قبول كرد كه ما را به محل قتلگاه ديپلمات هاي ايراني ببرد، البته يك شرط 
داش��ت و آن هم عدم هرگونه تصويربرداري از س��اختمان مذكور بود كه ما قبول 
كرديم. سوار ماشين ش��ديم و از كوچه و خيابان هاي مزارش��ريف عبور كرديم تا 
رسيديم به خياباني كه محل سابق كنسولگري ايران بود. به ميانه خيابان كه رسيديم 
كنسول ساختماني سفيدرنگ را نشان داد و ماشين كه با سرعتي آهسته حركت 

مي كرد از جلوی ساختمان رد شد و رفت و تقاضاي ما براي توقف بي پاسخ ماند. 
ماشين كه رد شد س��رگردانديم تا س��اختمان را دوباره ببينيم. نگاهم به باالي 
ساختمان افتاد. پرچمي داشت تاب مي خورد. مبهوت ش��دم. من همه اش فكر 
مي كردم االن ايران اين ساختمان را خريده يا هر طوري هست نگه داشته است. 
باالخره ما اينجا شهيد داديم. الزم است كساني كه به افغانستان مي آيند ببينند 
اين ساختمان را و البته مكاني عمومي باشد كه ما بتوانيم از آن بهره برداري فرهنگي 
كنيم اما زهي خيال باطل. پرچمي كه باالي ساختمان تاب مي خورد نقوشي ديگر 
داشت. مشكي و قرمز و زرد بود كه آن باال دلبري مي كرد. از خيابان كه خارج شديم 
از كنسول پرسيدم چرا اين ساختمان را نگه نداشتيد؟ چرا اين قدر راحت از فضايي 
كه مي توانستيم بهره برداري سياسي و فرهنگي كنيم گذشتيم و سؤاالت ديگر. 
كنسول صبورانه گوش داد و گفت: ايران در نزديكي شهر مزارشريف درمانگاهي 
مجهز ايجاد كرده بود كه از كيلومترها دورتر هم به آن مراجعه مي كردند و فقط 
هم سراغ دكتر ايراني مي آمدند اما چند ماهي است كه اين مركز مجهز با دستور 
دولت تعطيل شده و اميد مردم نااميد، البته كه تبعات منفي هم براي ايران. بعد 
از اين پاسخ دانستم كه چرا ساختماني كه ديپلمات هاي ايراني در آن به شهادت 
رسيده اند به راحتي واگذار شده و هم اكنون- البته در سال ۹۲- آلماني ها در آن 
مستقر هستند و با توجه به سابقه خوبشان در شهر مزارشريف حتي ممكن است 

اين واقعه را به صورتي ديگر به نفع خود ثبت و ضبط هم بكنند. 

عض�و مجل�س خب�رگان رهب�ري ب�ا بي�ان اينك�ه ب�ا حراف�ي و ش�عار دادن 
مش�كالت حل نمي ش�ود، تصري�ح كرد: م�ردم ديگ�ر از ش�نيدن صرف ش�عار 
و ح�رف خس�ته ش�ده اند و بايد ه�م از دول�ت و ه�م از مجل�س، عم�ل ببينند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل محسن مجتهد شبس��تري نماينده تبريز در مجلس خبرگان 
رهبري با اشاره به مشكالت اقتصادي كشور، اظهار داشت: اكثريت مردم، مخصوصاً قشر 
مستضعف از وضع گراني كاالها و حتي توليدات داخلي ناراحت هستند. باال رفتن قيمت ارز 
و سكه، عاله بر كم كردن ارزش پول ملي، بر همه اجناس اثر گذاشته و تورم فوق العاده اي به 
بار آورده و اسباب نارضايتي مردم شده است. وي با اشاره به توصيه هاي مقام معظم رهبري 
و مراجع تقليد به دولتمردان براي سر و سامان دادن به نابساماني هاي اقتصادي، گفت: 
در سال هاي اخير به كرات، رهبر انقالب به مسئوالن توصيه كرده اند كه اقتصاد مقاومتي 
را جدي بگيرند و اگرچه جلساتي هم برگزار مي ش��ود، ولي مردم انتظار دارند خروجي 
جلسات را ببينند. عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه اصل ۴۴ به طور واقعي تحقق 
نيافته است، به مشكل بيكاري اشاره كرد و گفت: به اعتراف خود مسئوالن دولتي، باالي 

۲ميليون نفر در كشور بيكار هستند. 
مجتهد شبستري، حمايت از توليدات ايراني را نياز ضروري كشور دانست و تصريح كرد: 
بايد تسهيالتي براي كارآفرينان و توليدكنندگان فراهم شود تا كارخانه ها از ركود خارج 
ش��وند تا وضعيتي فراهم ش��ود كه مردم نيازي به كاالهاي خارجي نداشته باشند. وي 
ضرورت جلوگيري سريع از واردات بي رويه را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: مشخص 
نيست اين همه كاالي چيني از چه راهي وارد كشور مي شود. مجتهد شبستري با اظهار 
خرسندي از آرامش نسبي در بازار س��كه و ارز، تصريح كرد: مسائلي از قبيل ارز، سكه و 
خودرو، مسائل داراي اهميت است و دولت بايد به طور جدي و فعاالنه وارد عرصه شود و 
مانع از التهاب بيشتر در ارتباط با بازار آنها شود. امام جمعه سابق تبريز با يادآوري اينكه 
بخشي از مشكالت ناشي از تحريم هاي امريكا و بخش��ی نيز ناشي از ضعف مديريت در 

داخل است، تصريح كرد: مسئوالن، اگر فرد غيرمعقولي چون ترامپ را نمي توانند اصالح 
كنند، اما وضع داخل را مي توانند اصالح كنند و عالوه بر اينكه جلوي جنگ رواني دشمن و 
گراني را بگيرند، پاسخگوي واقعي مردم باشند. مجتهد شبستري با بيان اينكه با حرافي و 
شعار دادن، مشكالت حل نمي شود، تصريح كرد: مردم ديگر از شنيدن صرف شعار و حرف 

خسته شده اند و بايد هم از دولت و هم از مجلس، عمل ببينند. 
وي درباره لزوم ترميم كابينه دولت گفت: مسلماً يكي از عواملي كه مي تواند وضع موجود 
را تغيير دهد ترميم كابينه است. اينكه شاهد وضعيت موجود هستيم، معلوم مي كند كه 
تيم فعلي كارايي نداشته و مردم انتظار دارند ترميم شود و با اينكه دولت هم قول ترميم 
داده بود، اما فقط رئيس كل بانك مركزي تغيير كرد و هيچ گونه تغييري در س��اير افراد 
به وجود نيامده است. عضو مجلس خبرگان ادامه داد: مردم انتظار دارند با ترميم و تغيير 

تيم اقتصادي، اوضاع اصالح شود چراكه افرادي كه اكنون سر كار هستند، در اين مدت 
نتوانسته اند مشكالت را حل كنند و رضايت مردم را به دست آورند. وي افزود: مردم و علما 
انتظار دارند تيم قوي تر و كارشناسي تر و كساني كه در اقتصاد يدطواليي دارند و داراي 

اطالعات بيشتري هستند سر كار بيايند. 
مجتهد شبستري با بيان اينكه در شرايط فعلي، مطرح كردن رفراندوم كار درستي به نظر 
نمي رسد، افزود: درست است كه در اصل ۵۹ قانون اساسي آمده كه در مسائل بسيار مهم و 
در صورت ضرورت، آن هم با فرمان رهبري، رفراندوم مطرح شود، اما در شرايط فعلي نيازي 
نيست. وي با بيان اينكه مطرح كردن اين موضوع، از نظر رواني اثرات خوشايندي براي مردم 
ندارد، خاطرنشان كرد: مردم در راهپيمايي ها حضور پيدا مي كنند و مطالباتشان را اعالم 
مي كنند. مي گويند حل مشكالت اقتصادي را مي خواهيم و مذاكره با امريكا را نمي خواهيم. 
عضو مجلس خبرگان با بيان اينكه مطالبات مردم روشن است، تصريح كرد: مطالبات مردم، 
از طرق ديگر از جمله نمايندگان مجلس، نمايندگان خبرگان، علما و مقام معظم رهبري 
مطرح مي شود و در ش��رايط فعلي مطرح كردن رفراندوم به صالح نيست و اميدواريم اين 
مسئله تكرار نشود. مجتهد شبس��تري با بيان اينكه مردم به قدر كافي در التهاب هستند، 
خاطرنشان كرد: دشمنان تهديداتي را مطرح كردند و چون نيروهاي مسلح و مسئوالن جواب 

آنها را دادند، بسيار بعيد است كه بخواهند به حمله نظامي متوسل شوند. 
وي ضرورت وحدت و همبستگي بين مردم و دولت را مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد: 
بايد همه زير چتر واليت جمع و متحد شوند. عضو مجلس خبرگان رهبري، وظيفه قوه 
قضائيه را در برهه كنوني مهم عنوان كرد و با بيان اينكه بايد با مفس��دان اقتصادي، به 
شكل قاطع برخورد شود، خاطرنشان كرد: شنيده مي شود يكي از عواملي كه در گراني ها 
و مشكالت اخير، مؤثر بوده، احتكار برخي اقالم بوده اس��ت. مسئوالن قضايي بايد اين 
مسائل را با جديت و سرعت بررسي كنند و چنانچه به اطمينان رسيدند، با خاطيان به 

طور قانوني برخورد الزم را اعمال كنند.

آيت اهلل مجتهدشبستري: 

مردمازحرافيخستهشدهاند؛ازدولتومجلسعملميخواهند

خبر

مأموريت الريجاني به كميسيون هاي مجلس 
براي عبور از تحريم ها 

س�خنگوي كميس�يون ش�وراهاي مجل�س از مأموري�ت الريجاني به 
كميس�يون هاي تخصص�ي ب�راي عب�ور از تحريم ه�ا خب�ر داد. 
به گزارش تس��نيم، اصغر س��ليمي س��خنگوي كميسيون ش��وراها و امور 
داخلي مجلس ش��وراي اس��المي از مأموريت رئيس ق��وه مقننه به تمامي 
كميسيون هاي تخصصي پارلمان خبر داد و گفت: بر اساس اين مأموريت قرار 
است تا هر يك از كميسيون ها با تشكيل كميته هايي مسائل كشور در ابعاد 
مختلف را بررسي و راهكار هاي عملي براي عبور از تحريم ها و بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور را به رئيس مجلس ارائه دهند. وي افزود: رئيس قوه مقننه 
پيشنهادات و راهكار هاي عملي براي رفع مشكالت را در جلسه سران سه قوه 
مطرح مي كند تا به يك راهبرد مؤثر براي عبور از تحريم ها و بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور برسند. سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس با بيان اينكه 
بر اس��اس اين مأموريت ۴ كارگروه ويژه در اين كميس��يون تشكيل شده 
است، ادامه داد: اين كميته ها شامل، كميته وظايف و اختيارات استانداران، 
كميته سرمايه گذاري و معيش��ت، كميته احزاب، امنيت داخلي و مرز ها و 
همچنين برنامه ريزي و بحران هاي كوتاه مدت هستند. سليمي در توضيح 
وظايف اين كارگروه ها گفت: با توجه به اعمال تحريم عليه كشورمان، كميته 
سرمايه گذاري موظف است تا وضعيت را بررسي و راهكار هايي براي افزايش 

سرمايه گذاري و كارآفريني به منظور ايجاد اشتغال ارائه دهد. 
................................................................................................................................

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: 
اتهام های ربيعی را در دادگاه پيگيري مي كنيم 

رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س گف�ت: ما م�وارد مرب�وط به 
آق�اي ربيع�ي را بع�د از موضوع�ات اخي�ر مط�رح ش�ده پيگي�ري 
مي كنيم، هفته آين�ده تمامی م�وارد اتهام زن�ي او علي�ه نمايندگان 
را ب�ه ص�ورت جداگان�ه ب�ه دادگاه ش�كايت خواهي�م ك�رد. 
به گزارش ف��ارس، محمدرضا پورابراهيمي نماينده م��ردم كرمان و رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اتهام زني ها در صحن 
علني مجلس)روز اس��تيضاح علي ربيعي وزير كار( اظهار داشت: متأسفانه 
شاهد يكسري مس��ائل و موضوعاتي بوديم چه از طرف وزير معزول و چه از 
طرف برخي نمايندگان، به بيان برخي موضوعاتي پرداخته شده كه الزمه 
آنها اين است كه به اثبات برسند و بررسي شوند. وي افزود: درباره مسائلي كه 
وزير در رابطه با بنده صحبت كرد آقاي الريجاني در جلسه هم توضيح داد كه 
اصاًل اطالعات غلطي را به اشتباه مطرح و اطالعات ناصحيحي را ارائه كرد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در ادامه عنوان كرد: اما 
اين موارد و موضوعاتي كه در جلسه روز گذشته مطرح شد به اين دليل بود 
كه معموالً برخي عالقه مندند در يك فضايي جنگ رواني ايجاد كنند،  طبيعتاً 
انتظار ما اين بود و البته اقدام ما اين اس��ت كه اين مس��ئله را به شكل ويژه 
پيگيري كنيم. پورابراهيمي در ادام��ه تصريح كرد: ما موارد مربوط به آقاي 
ربيعي را بعد از اين موضوعات اخير مطرح ش��ده، پيگيري مي كنيم، يعني 
هفته آينده تمامی موارد اتهام زني او عليه نمايندگان چه درباره بنده و چه 

موارد مطروحه را به صورت جداگانه به دادگاه شكايت خواهيم كرد.

ب�ا آغ�از دور جدي�د تحريم ه�ا به نظر مي رس�د 
ب�ه زودي برخ�ي از س�امانه هاي س�ايبري 
اي�ران از جمل�ه س�امانه مب�ادالت ارزي در 
ليس�ت جدي�د اه�داف س�ايبري امري�كا براي 
اس�تخراج اطالع�ات مال�ي اي�ران ق�رار گيرند. 
1۵مرداد ماه تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران 
در حوزه هاي گوناگون همچ��ون خريد طال، خريد 
قطعات هواپيم��ا، خريد و فروش ري��ال در خارج از 
ايران و همچنين جلوگيري از فروش قطعات خودرو 
به ايران آغاز ش��د. اين تحريم ها مقدمه تحريم هاي 
گسترده تر در ماه نوامبر)آبان( است كه بانك مركزي 
ايران و همچنين ف��روش نفت اي��ران را هدف قرار 
مي دهد. اگرچه ايران در مقابل تهديد كرده اس��ت 
در صورت صفر ش��دن صادرات نفت اي��ران، بقيه 
همسايگان ايران نيز نخواهند توانست نفتي را صادر 
كنند اما با توجه به عدم همكاري بسياري از كشورها 
با تحريم هاي يكجانبه امريكا به نظر مي رس��د اين 
اتفاق نخواهد افتاد. از سوي ديگر بسياري از كشورها 
از جمله كشورهاي اروپايي و چين درصدد هستند 
تا با استفاده از روش هاي گوناگون به تجارت خود با 
ايران ادامه دهند. اتحاديه اروپا طرح هاي گوناگوني 
را در همين باره ارائه كرده است كه البته تا اجرايي 

شدن آنها فاصله زيادي وجود دارد. 
در هر صورت به نظر مي رس��د امريكا همچنان در 
مسدود كردن شريان هاي مالي و اقتصادي ايران با 
مشكالت عديده اي روبه رو باشد و اين بار از حمايت 
گسترده قبلي براي اجرايي كردن تحريم هاي فوق 

برخوردار نباشد. 
   از رضا ضراب تا علي صدرهاشمي 

با توجه به همين مسئله است كه شناسايي و بستن 
گذرگاه هاي مالي اي��ران اهميتي دوچن��دان براي 
امريكايي ها پيدا مي كن��د. امريكايي ها ب��ا توجه به 
اهميت موضوع تالش هاي قضايي و امنيتي فراواني را 
براي مقابله با تبادالت مالي ايران به كار گرفته اند، به 
عنوان مثال مي توان به دستگيري معاون رئيس هالك 
بان��ك و همچنين رضا ضراب تاج��ر ايراني در خاك 
امريكا اشاره كرد. هالك بانك در زمان اوج تحريم ها 
يكي از مهم ترين مسيرهاي تبادل مالي ايران با جهان 
خارج بود كه البته اين كار با حمايت دولت تركيه انجام 
گرفت، به دليل همين كمك ها معاون هالك بانك از 
س��وي يكي از دادگاه هاي امريكا به پنج سال زندان 
محكوم ش��د و برخي از اخبار نيز حاكي است امريكا 
جريمه اي نزديك به ۲7ميليارد دالر براي اين بانك در 
نظر گرفته است. دستگيري علي صدرهاشمي رئيس 
بانك پيالتوس در كشور مالت نيز جزئي از همين پازل 
است. علي صدرهاشمي فرزند بنيانگذار بانك اقتصاد 
نوين در ايران است كه هم اكنون به دليل تبادل پول 
براي ايران در بازداشت به س��ر مي برد. محمدجواد 

ظريف وزير خارجه ايران در جمع بازرگانان ايراني نيز 
به همين نكته اشاره كرد و از تالش امريكايي ها براي 

پي بردن به اسرار مالي ايران خبر داد. 
   چرا سوئيفت 

با اين حال امريكايي ها هن��وز راه طوالني براي به زانو 
درآوردن ايران در پيش دارند. از سوي ديگر ايران نيز 
در اين بازي تنها يك بازيگر منفع��ل نبوده و راه هاي 
فراواني براي دور زدن فشار امريكايي ها پيدا كرده است، 
از همين رو براي اجراي تمام عيار تحريم ها الزم است تا 
اطالعات موجود از شبكه مالي و بانكي ايران به صورت 
دائمي به روز شده و در اختيار دفتر كنترل سرمايه هاي 
خارجي وزارت خزانه داري امريكا قرار بگيرد. از آنجا كه 
هم اكنون بخش اعظم تبادالت مالي جهان از طريق 
مجازي و مس��يرهاي الكترونيك ص��ورت مي گيرد، 
طبيعي است كه امريكايي ها نيز روي اين حوزه متمركز 
شوند. به نظر مي رسد امريكايي ها به دنبال اين هستند 
تا از مس��يرهاي نامتعارف به اين اطالعات دست پيدا 
كنند، چراكه بانك ها و نهادهاي مالي با قدرت از اين 
اطالعات محافظت كرده و اجازه دسترس��ي به آن را 

نهادهاي نظارتي مدنظر امريكا نمي دهند. 
ش��ايد اولين بار كه امريكايي ها ب��ه صورت جدي 

دسترس��ي به تراكنش هاي الكترونيك��ي نهادها و 
بانك هاي خارجي را در دستور كار قرار دادند، زماني 
بود كه قانون موسوم به پاتريوت يا وطن پرستي در 
كنگره امريكا تصويب ش��د. بخش 313 اين قانون 
به وزارت خزان��ه داري امريكا اجازه م��ي داد تا تمام 
مؤسسات مالي را كه به پولشويي براي تروريست ها 
متهم هس��تند مورد پيگرد قانوني ق��رار داده و در 
صورت لزوم اموال اين مؤسسات را در امريكا بلوكه 
كنند. با همين حكم ب��ود ك��ه وزارت خزانه داري 
امريكا ش��روع به نفوذ در مهم ترين دستگاه تبادل 
پيام هاي بانكي امريكا موسوم به سوئيفت كرد. وزارت 
خزانه داري امريكا با تكيه بر برنامه رديابي تبادالت 
مالي و با اس��تفاده از احضاريه هاي اجباري ش��روع 
به اس��تفاده از داده هاي مالي ذخيره شده در پايگاه 

داده هاي سوئيفت كرد. 
تا سال ها همه تصور مي كردند سوئيفت سيستمي 
غيرقابل نفوذ است كه مي توان با حداكثر امنيت از آن 
استفاده كرد، اما به تدريج روشن شد كه امريكايي ها 
از اين سيس��تم براي جاسوس��ي عليه كشورهاي 

مختلف استفاده مي كنند. 
طبيعي بود كه ايران به عنوان كشوري كه به صورت 

مستقيم مورد هدف تحريم هاي امريكايي قرار گرفته 
نيز هدف جاسوسي امريكايي ها قرار گرفته است. 
   امريكا دنبال رصد مبادالت بانكي ايران 

اس��ناد جديدي كه بعدها از س��وي برخي گروه هاي 
هكري منتشر شد نشان مي داد امريكا به دنبال رصد 

تمام تبادالت مالي در منطقه خاورميانه بوده است. 
بر اساس اسنادي كه گروه هكري »شادو بروكرز« به 
نقل از اسناد اسنودن منتشر كرده، آژانس امنيت ملي 
امريكا به سيس��تم مبادالت بين بانكي »سوئيفت« 
دسترسي داش��ته و از اين طريق فعاليت هاي مالي 
تع��دادي از بانك هاي فع��ال در خاورميان��ه را زير 
نظر گرفته بوده است. براس��اس اسناد منتشر شده 
دس��تگاه امنيتي امريكا توانسته اس��ت به دو مركز 
خدماتي، از جمل��ه به دفت��ر»EastNets« كه در 
 EastNets  .دوبي مستقر است، دسترسي پيدا كند
براي سوئيفت و ديگر موسسات مالي در خاورميانه، 
خدمات فني ارائه مي دهد. آژانس امنيت ملي امريكا 
از طريق اين مسير ورود، توانسته است مبادالت مالي 
ميان چندين بانك و مؤسسه مالي در كويت، دوبي، 

بحرين، اردن، يمن و قطر را زير نظر بگيرد. 
گفته مي شود آژانس امنيت ملي امريكا از طريق نفوذ 

به سيس��تم مبادالت بانك��ي در خاورميان��ه به دنبال 
جمع آوري اطالعاتي در م��ورد فعاليت هاي گروه هاي 
به زعم آنها تندرو و تروريس��تي و حامي��ان مالي آنها 
بوده است. »مت سويچه« يكي از كاركنان يك شركت 
خدمات امنيت س��ايبري، مس��تقر در امارات متحده 
عربي به خبرگزاري رويترز گفته اس��ت، اگر شما يك 
دفتر خدماتي مرتبط با سوئيفت را هك كنيد مي توانيد 
به اطالعات مش��تريان همه بانك ه��اي مرتبط با اين 
دفتر دسترسي پيدا كنيد. اين در حالي است كه همه 
مي دانند، دوبي مدت ها به عنوان مهم ترين مركز مالي 
در منطقه خاورميانه براي بانك هاي ايراني ش��ناخته 
مي شود و صرافي های فراوانی نيز در اين شهر به دنبال 
جابه جايي پول ب��ا تهران و ف��روش حواله هاي دالري 
هستند. جالب اين اس��ت كه در طول سال هاي اخير 
بحران هاي ارزي در اي��ران ارتباط عجيبي در هر گونه 
محدوديتي اس��ت كه در دوبي بر بانك ه��اي ايران به 
واسطه فشار امريكا حاصل شده است. در بحران اخير 
ارزي نيز قطع مبادالت مالي از دوبي مهم ترين نقش را 

در افزايش ناگهاني دالر داشت. 
  سامانه هاي ارزي، اولين هدف 

در دور جديد تحريم ها نيز امريكايي ها به دنبال حمالت 
سايبري عليه زيرساخت هاي مالي ايران خواهند بود. 
اين نكته اي است كه بارها و بارها از سوي كارشناسان 

مطرح سايبري دنيا مطرح شده است. 
يكي از طعمه هايي كه امريكايي ها احتماالً به ش��دت 
به دنبال دس��تيابی به آن هس��تند، اطالعات سامانه 
نيما و فروش ارز ثانويه در ايران اس��ت. در اين سامانه 
شركت هاي مهم به فروش ارز خود به متقاضيان ارزي 
پرداخته و منش��أ ارز خود را روش��ن مي كنند. چنين 
اطالعاتي در صورت فاش ش��دن به راحتي مي تواند 
زمينه تحري��م بانك  هاي طرف ايران��ي را فراهم كند. 
در صورت نش��ت اين اطالعات عماًل هي��چ مانعي بر 
س��ر مقابله با فعاليت هاي مالي ايران باقي نمی ماند و 
امنيت ملي در خطر بزرگي ق��رار خواهد گرفت. تمام 
اين تهديدات در حالي است كه هيچ برآورد روشني در 
خصوص ميزان آمادگي بانك ها و شبكه هاي سايبري 
در خصوص مقابله ب��ا حمالت احتمال��ي از خارج به 

خصوص امريكايي ها وجود ندارد.  
   تمام نهادها به ميدان بيايند

تمام سطور باال هشداري جدي براي تمام نهادهاي 
مرتبط با امنيت سايبري كشور است. طبيعي است 
كه مقابله با تحريم هاي اقتصادي وظيفه نهادهاي 
مالي و اقتصادي اس��ت ام��ا بايد به ي��اد بياوريم در 
دوران جنگ تركيبي تمام نهاده��ا بايد در مقابله با 
اين فشارها با هم متحد باشند. در كنار اين نبايد از 
ياد ببريم كه طرف مقابل نيز تمام توانمندي خود را 
براي مقابله با ايران در تمام سطوح و در قالب يك اتاق 

جنگ اقتصادي تمام عيار بسيج كرده است.

اطالعات مالی را مقابل دشمن واكسينه كنيد

سامانه ارزی هدف احتمالی حمله سايبری امريکا
مهدی   پورصفا

   گزارش

   چهره ها

رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح اظه�ار امي�دواري كرد 
ارتش س�وريه بتواند گام ه�اي آخر مبارزه با تروريس�ت ها 
را محكم ت�ر از گذش�ته ب�ردارد و م�ردم س�وريه در 
آين�ده نزدي�ك ش�اهد خ�روج تروريس�ت ها باش�ند. 
به گزارش مهر، س��ردار محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي 
مس��لح جمهوري اسالمي ايران و س��پهبد علي ايوب وزير دفاع 
كشور سوريه در تماس تلفني، پيرامون آخرين وضعيت منطقه 
نبرد و شكس��ت هاي پي در پي تروريست ها در سوريه گفت وگو 
كردند. سرلشكر باقري در اين گفت و گو با تبريك پيروزي هاي 
اخير ارتش س��وريه در مناطق مختلف به وي��ژه درعا و مناطق 
جنوب اين كشور، اظهار اميدواري كرد كه ارتش اين كشور بتواند 
گام هاي آخر مبارزه با تروريست ها را محكم تر از گذشته بردارد 
و مردم سوريه در آينده نزديك شاهد خروج تروريست ها و ديگر 

نيروهاي اشغالگر و بيگانه از تنف و شرق فرات باشند. 

رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح 
همچنين با بيان اينكه اميدواريم به 
زودي شاهد بازگشت مردم مقاوم 
سوريه به شهرها و روستاهاي خود 
باش��يم، بر لزوم بازس��ازي هرچه 
س��ريع تر مناطق آزاد ش��ده و آغاز 
فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق 
تأكيد كرد. س��پهبد عل��ي ايوب ني��ز در اين گف��ت و گو، ضمن 
قدرداني از مق��ام معظم رهبري )مدظله العال��ي(، دولت، ملت و 
نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي ايران در حمايت مستمر از 
مردم سوريه در مبارزه طوالني مدت با تروريست هاي تكفيري و 
موضع گيري هاي شجاعانه مسئوالن جمهوري اسالمي ايران، از 
شرايط و روند پيروزمندانه در ميادين نبرد اعالم رضايت كرد و از 

سرلشكر باقري براي حضور در سوريه دعوت به عمل آورد.

سرلشكر باقري در گفت وگوي تلفني با وزير دفاع سوريه: 

ارتشسوريهگامهايآخرمبارزهباتروريستهارامحكمتربردارد
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ضرورت افزايش روابط 
ايران و كره شمالي گفت: امريكايي ها زمان مذاكره خوب حرف 
مي زنند اما زمان اجرا به هيچ يك از تعهدات خود عمل نمي كنند. 
به گزارش فارس، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي با 

ري يونگ هو وزير خارجه كره شمالي ديدار و گفت وگو كرد. 
الريجاني در اين ديدار با بيان اينكه براي توسعه همكاري هاي 
سياس��ي و دوجانبه به دنبال افزايش مذاكرات با كره ش��مالي 
هستيم، گفت: جمهوري اس��المي منافع كره شمالي را مقابل 
قدرت هاي ستمگر مي داند. وي در ادامه با بيان اينكه امريكايي ها 
به تعهدات خود در توافقنامه ها پايبند نيس��تند، يادآور ش��د: 
جمهوري اس��المي س��ابقه مذاكره با امريكا را دارد و تعهدات 
امريكايي ها نيز در اين زمينه مشخص شده اما آنها هيچ گاه به 

تعهدات پايبند نبودند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد: امريكايي ها 

زمان مذاكره بس��يار خ��وب حرف 
مي زنن��د و از آينده اي روش��ن خبر 
مي دهند اما زمان اجرا به هيچ يك 
از تعهدات خود عمل نمي كنند. ري 
يونگ هو وزير خارجه كره شمالي نيز 
در اين ديدار با اشاره به مذاكرات اين 
كش��ور و طرف امريكايي براي خلع 
سالح شبه جزيره كره يادآور ش��د: نوع كار با امريكايي ها دشوار 
است و از آنجايي كه هدف ما خلع سالح كامل شبه جزيره كره است 
الزم است امريكايي ها نيز به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند 
اما اين كار را نمي كنند. وي افزود: اگرچه كره شمالي براي اجراي 
تعهدات خود در مذاكره با امريكا، خلع سالح را در پيش گرفته است 
اما دانش هسته اي خود را حفظ مي كنيم چون مي دانيم امريكايي ها 

دشمني خود را كنار نمي گذارند.

الريجاني: 

امريكاييهاهيچگاهبهتعهداتخوددرمذاكراتعملنميكنند


