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    هديه رئيسي در روز خبرنگار

 رضا هداوند در توئيتي نوشته:  بنابر دستور رئيس قوه 
قضائيه، ۲۷پرونده در دادسراي فرهنگ و رسانه كه با 
شكايت دادستاني در جريان بود منتهي به منع تعقيب 
و در نتيجه مختومه ش��د. آقاي روحاني هديه يعن��ي اين، نه دو گيگ 
اينترنت رايگان. كسي ديده كه خبرنگارهاي  اصالح طلب اين خبر رو 

پوشش بدن؟عمراً!
........................................................................................................................

    اگر گاندو نبود... 
هاني هاشمي در توئيتي نوش��ته:  بعد از آقاي ظريف كه گفته بود اگر 
به چهار س��ال قبل برگردم باز هم برجام رو امضا مي كنم، امروز آقاي 
عيس��ي كالنتري هم گفته اگر به عقب برگردم باز هم كاوه مدني رو 
انتخاب مي كنم. مطمئن باش��يد اگر س��ريال گاندو نبود االن ظريف 
هم همين روزا مي گفت اگر به عقب برگردم بازم با جيسون رضائيان 

دوستي مي كنم!
........................................................................................................................

   2 فايده دولت روحاني
امين اس��دي در توئيتي نوشته:  چهار س��ال اول روحاني دو تا چيز به 
ملت ثابت كرد به ش��رطي كه عبرت بگيريم: 1 -  اصالح طلبان در ۸۸ 
ادعا مي كردن كه نظام 11ميليون رأي تقلب ك��رده، خب نظامي كه 
مي تونست آنقدر تقلب كنه ۲۰۰هزارو خرده اي رو نمي تونست جابه جا 
كنه؟ ۲ -  ميرحسين اگر رأي مي آورد كابينه اش با كابينه روحاني هيچ 

تفاوتي نمي داشت.
........................................................................................................................

   دستپخت دولت تدبير
اكانتي به نام حاج حيدر نوشته: آيا مي دانس��تيد 1۴۵هزارتن ذرت با 
آلودگي باال در انبارها دپو شده كه حتي براي حيوانات هم قابل استفاده 
نيست و براي امحاي آن به ۷هزار كاميون و ۲۰۰ميلياردتومان نياز است 

و فرآيند آن هزار روز زمان مي برد؟ 
آيا مي داني��د يكي از دالي��ل گراني م��رغ كمبود ذرت اس��ت؟ اينها 

دستپخت دولت تدبير! است.
........................................................................................................................

   تفاوت ايران و انگليس!
 محمدصادق كوشكي نوشته: انگليس��ي ها يك ميليارد پوند از  اموال 
ايران را در چند روز اخير توقيف كردند و سفير ما در لندن با دريافت 
حق مأموريت ماهانه 9هزار يورو، نشسته و بر ضد سريال  گاندو توئيت 

مي زند!
........................................................................................................................

   از جيب من و تو!
كاربري هم نوشته:  افتضاح دالر ۴هزارو۲۰۰تومانی روحاني حاال حاالها 

دامنگير ملت است. 
شركت هاي هواپيمايي خارجي در مجموع هزار و ۲۵۰ميليارد تومان 
سود از محل ارز دولتي كسب كردند. از جيب من و تو! اما تو به انتقاد از 

ارز حجاج مشغول باش دوست بنفشم. 
........................................................................................................................

   كاش مسئوالن دولت بگويند اطالعاتشان چقدر است!
كاربري به نام آدم نوش��ته:  پزشكيان مي گفت نمي دونم FATF چيه 
ولي ازش دفاع مي كنم! مافي حتي نمي دونس��ت FATF سازمانه نه 
اليحه! دختر رفس��نجاني و جناب زيباكالم ه��م مي گفتن اصاًل متن 
برجامو نديديم! ظري��ف مي گفت ندي��ده بودم توي برج��ام به جاي 
»توقف«، »تعليق« اومده! كاش مس��ئوالن دولت بگن چندنفرش��ون 

ميدونن برجام و FATF چي هست اصاًل؟
........................................................................................................................

   خانواده ساالري به سبك هاشمي!
احمد دستاران نوشته: خانواده ساالري از ديرباز تاكنون با رئيس جمهور 
شدن هاشمي رفسنجاني: فائزه هاشمي- ۲۸سال- مسئول فدراسيون 
 اس��المي ورزش زن��ان )قب��ل و بعد وجود ندارد( مي ش��ه. محس��ن

هاشمي- ۲9سال- رئيس دفتر بازرسي ويژه ر.جمهور )از قبل وجود 
نداشت( ميشه. مهدي هاشمي- ۲3سال- خاطرات: غالمرضا آقازاده 
وزير نفت آمد. گفتم به مهدى كار محدودى واگذار ش��ود كه مزاحم 
درس  او نباشد. قرار شد در هيئت مديره سكوهاى پارس جنوبی باشد. 
ياسر هاشمي- ۲۴س��ال- هيچ كاره/خاطرات: ياسر را براي مذاكرات 
گازي به تركمنستان فرستادم. عفت مرعش��ي- هيچ كاره/خاطرات: 
بعد از جريان حج خونين سال۶۶، به تنهايي به عربستان سفر كردم. 
در اين سفر، خانم ملك عبداهلل ميهماني داد و يك عده را دعوت كرد و 

من رفتم و روابط برقرار شد. 
........................................................................................................................

   خبرنگاران ايران فروش!
علي عليزاده در توئيتي نوشته: 

از فروردين3۲ راديو BBC به همراه خبرنگاران خريده شده در تهران 
هر روز سياه ترين اخبار از وضع ايران را به غلوشده ترين شكل منتشر 
كردند. آنها بدون اشاره به نقش تحريم هاي غرب، حكومت مصدق را 
دليل اصلي فقر و مشكالت معرفي مي كردند و افكار عمومي را آماده 
كودتا. فضاي خبري 9۸ دقيقا به تباهي3۲ است. تاريخ نشان مي دهد 
آنها كه در BBCفارس��ي، راديو فردا و ايران اينترنش��نال خود را به 
خدمت اهداف دولت هاي بريتانيا، امريكا و س��عودي درآوردند تا چه 

حد به مردم ايران ضربه زدند. 
تاريخ آنها را مثل خبرنگاراني كه ناآگاهانه خود را پياده نظام كودتاي 

۲۸مرداد كردند قضاوت خواهد كرد، به عنوان ايران فروش.

آيت اهلل يزدي:
 فعاليت هاي جديد قوه قضائيه 

روحيه اميد در مردم را زنده كرد
امروز قوه قضائيه از كندكاري نجات پيدا ك�رده و روحيه اميد در 

مردم دميده شده است. 
به گزارش ميزان، آيت اهلل محمد يزدي رئيس جامعه مدرس��ين حوزه 
علميه قم  عصر پنج ش��نبه در ديدار ۵۵نفر از دادستان هاي 19 استان 
كش��ور با بيان اينكه رئيس جديد قوه قضائيه فعاليت هاي خوبي را آغاز 
كرده اس��ت، گفت: با اين تالش ها مردم اميدوار ش��دند و مي دانند كه 
حداكثر در مدت شش ماه به حقشان مي رسند، نه در مدت پنج سال. عضو 
فقهاي ش��وراي نگهبان انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي را مورد 
توجه قرار داد و با اشاره به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان گفت: اين شورا از 
لحظه ثبت نام تا تصويب اعتبارنامه نمايندگان در مجلس وظيفه نظارت 

دارد و صالحيت افراد را تنها بر اساس قانون و شرع در نظر مي گيرد. 
آيت اهلل يزدي نظارت بر انتخابات را امري بس��يار مهم توصيف كرد و 
گفت: دادستان ها هم بايد بس��يار مراقب باشند چراكه همواره افرادي 
وجود دارند كه به هر قيمتي مي خواهند وارد ش��وند و بمانند. همه ما 
در يك نظام اسالمي قرار داريم و بايد به گونه اي عمل كنيم كه وقتي 
از مسئوليت كنار مي رويم شاكر خداوند باشيم كه عمرمان را به ثروت 
و امثال آن نفروخته باشيم. رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با 
اشاره به وجود حقوق هاي 1۰ميليوني براي برخي مديران گفت: براي 
توجيه چنين حقوقي چند شغله بودن مديران مطرح مي شود در حالي 
كه اصل چند شغله بودن غيرقانوني اس��ت. وي در نتيجه گيري از اين 
بحث خطاب به دادستان ها گفت: زندگي همه مسئوالن و از جمله شما 
نبايد خارج از عرف جامعه باشد چراكه شما بايد الگوي مردم باشيد و در 

برخي امور حتي از مسائل حالل و مباح هم چشم پوشي كنيد.

فرمانده كل سپاه: بزرگی ما در كوچکی مقابل ملت است
امنيت اولين خواسته ملت است

لباس جهادي كه برادران سپاه به تن كرده اند لباس 
عزت مسلمانان است. براي ماندن در قافله اي عظيم 
يك تكيه گاهي وسيع به نام مردم در اختيار داريم 
كه بايد به آنها تكيه كنيم. همه مردم از آن ما هستند 
و ما از مردم و با مردم و براي مردم هستيم و اين شعار 
ماست. بزرگي ما در كوچكي مقابل اين ملت است. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي فرمانده كل س��پاه صبح پنج شنبه در جمع 
پاسداران استان كرمانشاه با بيان اينكه همه قدرت هاي 
بزرگ جبهه استكبار بر قلب سياسي عالم اسالم يعني 
ايران متمركز ش��ده اند، ادامه داد: شاهد تمركز قواي 
حداكثري دش��من بر پيك��ره انقالب و نظ��ام و ملت 
هستيم و اين يك واقعيت است اما در كنار اين واقعيت 
به ظاهر سخت و تلخ يك حقيقت شيرين و دلنشين 
و يك بشارت دل انگيز شكل گرفته  و آن اين است كه 
خورشيد دشمن به مغرب خود نزديك شده  و دشمن 

رو به زوال است. 
  برتري دشمن در حال فرسوده شدن است

سرلشكر سالمي بيان كرد: چنانچه سيري در تاريخ 
ش��ود و امروز را مقطعي از يك تاريخ سرنوشت س��از 
بدانيم به دست مي آيد كه هنوز دشمن قدرتمند است، 
هنوز بزرگ ترين قدرت نظامي جه��ان را در اختيار 
دارد، هنوز بزرگ ترين قدرت اقتصادي عالم اس��ت، 
هنوز سيطره رسانه اي و فضاي مجازي و فرهنگي او 
برتر است و در بسياري از كشورها و نهادهاي سياسي 
هنوز سيطره سياسي دارد. فرمانده كل سپاه افزود: اين 
نگاه براي لحظه اي است كه به صحنه نگاه مي كنيم 
اما با نگاه به روند، دشمن در حال پير شدن و همه اين 
برتري ها در حال فرسوده شدن است و يك افسردگي 
سياسي، خستگي، فرسايش و افول و زوال را در تمام 

اركان قدرت دشمن مي بينيم. 
سالمي با اشاره به اينكه وقتي انقالب شد اين كشور 
نقطه تمركز تمام قدرت هاي شيطاني عالم بود و همه 
آنها دست به دست هم داده بودند تا دوباره تاريخ اين 
كشور را تكرار كنند، افزود: شما در اينجا صداي انفجار 
توپ ها و بمب ها را مي ش��نيديد و اين نشانه تمركز 
قواي عالم بود و هيچ كس هم باور نمي كرد كه ايران 
در آن زمان قادر باشد از چنين جنگي پيروز بيرون 
آيد اما اين اتفاق با وجود تص��ورات جهاني رخ داد و 
همه تاريخي كه در اين ۴۰سال براي اسالم و ايران 
ساخته شد فراتر از قلمرو تصور و باور ما و ديگران بود. 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي عنوان 
كرد: من معتقدم آن چيزي كه دشمن را اينگونه به 
زوال كشاند و قدرت ما را افزايش داد و به ما منزلت داد 

در سه بخش نهفته است كه اولي رهبري است. 
  زوال دشمن ناشی از زوال عقل سياسی است

وي با بيان اينكه زوال دش��من از زوال عقل سياس��ي 
ناش��ي ش��ده اس��ت، گفت: در آن طرف رهبري قرار 

دارد كه قدرت را بدون داش��تن عقل سياسي درست 
به كار مي گي��رد و نظام رهبري كه دچ��ار زوال عقل 
سياسي است و زماني كه نظامي سياست را بر اساس 
زوال عقل به كار مي گيرد غير از هزينه و دور شدن از 
هدف به هيچ نقطه اي نمي رسد. سالمي افزود: در اين 
طرف، رهبري قدرت را با حكمت و اراده و فهم تلفيق 
مي كنند و اين چهار عنصر شخصيت رهبر ما را توصيف 
مي كند و چنين رهب��ري مي توانند يك قدرت بزرگ 
بسازند. وي گفت: در دو سوي اين جبهه رهبري وجود 
دارند اما رهبر يك نظام تريليون ها دالر هزينه مي كند 
و نتيجه اي جز سرگرداني راهبردي و توقف و شكست 
چيزي دريافت نمي كند و در ساز و كار سياسي مي ماند، 
اين رهبر هزينه مي كند و دشمن سود مي برد، بنابراين 
اين رهبر دچار فرس��ايش و زوال عقل سياسي است. 
فرمانده كل سپاه افزود: در سوي ديگر رهبري هدايت 
مي كنند كه حداقل يك صدم يا شايد يك هزارم هزينه 
دش��من هزينه مي كنند و ۵۰۰برابر س��ود مي برند و 
منفعت سياسي و سيطره دشمن را متوقف مي كنند. 

  زوال دشمن آرزو نيست، واقعيت است
وي با طرح اين سؤال كه چرا دشمن مدام عقب رفته 
است و آيا اين يك واقعيت است يا نظر ما، گفت: ما در 
كانون جنگ جهاني قرار داشتيم اما امروز آنها متفرق 

شده اند و جبهه وسيع ش��ده و سرزمين هاي اسالمي 
يكي پس از ديگري از تس��لط دش��من خارج شده و 
عمودهاي خيمه سياسي آنها فرو پاشيده و ارتش هاي 
بسياري با منطق انقالب اسالمي در مقابل آنها شكل 
گرفته،  بنابراين زوال دش��من آرزو نيست و واقعيت 
است. سرلشكر سالمي با بيان اينكه زماني فلسطين 
با س��نگ مي جنگيد اما امروز تمام س��رزمين تحت 
اشغال صهيونيس��ت ها نقطه تالقي آتش از جنوب و 
شمال فلسطين اشغالي اس��ت، گفت: حزب اللهي كه 
13سال پيش در 33روز اسرائيل را شكست داد امروز 
يك نيروي قدرتمندي اس��ت كه ده ها برابر نسبت به 
اين تاريخ تجربه و عقل در كيفي��ت و كميت و تدبير 
داشته اس��ت و به اندازه شكست دادن تمام عيار رژيم 
صهيونيستي قدرت ساخته اما رژيم صهيونيستي چون 
به اشباع قدرت رسيده متوقف شده است. وي عنوان 
كرد: رهبر معظم انقالب از احتمال سقوط و فروپاشي 
اين رژيم در س��ال هاي آينده س��خن مي گويند، زيرا 
شرايط فراهم اس��ت اما مقدمات هنوز شكل نگرفته 
  يا به بياني شكس��تن رژيم در عمل بسيار آسان است 
اما مقدمات آن هنوز فراهم نيست و اين اتفاقي است 
كه رخ داده است.  فرمانده كل س��پاه افزود: بعضي از 
متحدان امريكا در منطقه، امريكا را تشويق به جنگ 

مي كردند اما فهميدند كه جنگ با ايران نظام سياسي 
آنها را در معرض تهديد قرار مي دهد، بنابراين سكوت 
كردند و مطمئن هستم امروز صهيونيست ها و متحدان 
منطقه اي عالقه اي به جن��گ ندارند زي��را مي دانند 
جغرافياي اين جنگ وسيع است و نتيجه را مي دانند. 

 رهبري، اسالم و مردم، 3 عنصر اقتدار
سرلشكر سالمي با بيان اينكه رهبري، اسالم و مردم 
س��ه عنصر اقتدار هس��تند و تجمع در قدرت ايجاد 
مي كنند، عن��وان كرد: اين ميدان سياس��ي انقالب 
است كه دش��من را در اين مرحله متوقف مي كند و 

يك بازدارندگي معتبر محسوب مي شود. 
سرلشكر س��المي بيان كرد: گاهي دشمن مي خواهد 
نفوذ خود را كاهش دهيم و اگر بخواهيم هم نمي توانيم 
زيرا قدرت هاي ش��كل گرفته ناش��ي از ايم��ان و باور 
هستند و اين قدرت ها هرگز زائل شدني نيستند و امروز 
ما در چنين وضعيتي قرار داريم. وي افزود: دشمنان از 
هر زوايه اي كه مي آيند مي شكنند، آنچنان كه در چند 
ماه اخير مشاهده كرديد تس��لط تدبير، روح و روان و 
جنگ افزار بود و اين قدرت واقعي است و قدرت واقعي 
يعني قدرتي كه بتواند اراده ملت از كوچك و بزرگ را 
با خود حمل كند در غير اين صورت قدرت نيست. وي 
عنوان كرد: امروز ايران از چنين قدرتي برخوردار است 

و آنچه را اراده كند تحقق مي بخش��د زيرا س��ه عنصر 
رهبري، اسالم و مردم با هم پيوند ناگسستني دارند و 

تجلي حقيقت روح اسالم هستند. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي بيان كرد: 
رهبري نماد درخشان اسالم در عالم هستند و مردم 
نيز در دامنه اين قله رفيع فضيلت و تقوا و ش��جاعت 
سختي ها را تحمل مي كنند. سرلشكر سالمي با تأكيد 
بر اينكه لباس جهادي كه برادران به تن كرده اند لباس 
عزت مسلمانان است، افزود: براي ماندن در قافله اي 
عظيم يك تكيه گاهي وس��يع به نام مردم در اختيار 
داريم كه بايد به آنها تكيه كني��م. همه مردم از آن ما 
هس��تند و ما از مردم و با مردم و براي مردم هستيم و 
اين شعار ماست. سرلشكر سالمي خطاب به پاسداران 
گفت: براي اس��الم ش��رح صدر داشته باش��يد و زود 
عصباني نشويد و همچون دريا آرام، باوقار و پرظرفيت 

باشيد و بزرگي ما در كوچكي مقابل اين ملت است. 
 دلربايي و نفوذ در قلب مردم كار سپاه است

س��ردار س��المي همچنين در پايان س��فر به استان 
كرمانش��اه درجمع فرماندهان نيروي زميني سپاه و 
قرارگاه نجف با قدرداني از مجاهدت هاي وصف ناپذير 
و همت هاي حيرت آور يگان هاي مختلف مهندس��ي 
و عملياتي اين ني��رو براي به اهت��زاز درآوردن پرچم 
مقدس جمهوري اس��المي اي��ران در قله هاي رفيع و 
صعب العبورترين مناطق مرزي در غرب كشور با تأكيد 
بر اينكه كشور بدون مرز هاي مستحكم كشور نيست، به 
ويژه كشوري مانند ايران كه با تهديدات نزديك، قوي، 
متنوع، متراكم و گس��ترده روبه رو است، تصريح كرد: 
اولين سپر دفاعي كه بايد نفوذناپذير باشد، مرزهاست. 
در واق��ع مرز هويت اس��تراتژيك ملي اس��ت و نقش 

راهبردي در راهبردهاي كالن نظام و كشور دارد. 
  امنيت اولين خواسته بالواسطه ملت است

فرمانده كل سپاه درخش��ش اقدامات و دستاوردهاي 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در عرصه معيارها 
و استانداردس��ازي زندگي، رفاه و اش��تغال را ناكافي 
دانست و نيازمند تداوم و توسعه اقدامات همه دستگاه ها 
در اين حوزه قلمداد و تأكيد كرد: امنيت اولين خواسته 
بالواس��طه ملت اس��ت و مردم ما به رغم مشكالت و 
چالش هاي ناش��ي از جنگ و فتنه اقتصادي دشمن 
در س��ال هاي اخير هيچ گاه پژواك صداي بيگانگان 
نشده اند و اين از آيات عظمت و بزرگي ملت ايران و در 
عين حال دشمن شناسي آنان است.  سرلشكر سالمي 
همراهي و حمايت مردم از س��پاه به ويژه در ش��رايط 
خاص و حساس را نعمتي الهي براي اين نهاد انقالبي 
محسوب و يادآور شد: دلربايي باور و دستور كار سپاه 
است و كاركردهاي افتخارآميز اين نهاد طي چهار دهه 
اخير نشان داده است اول بايد بر قلب هاي مردم نفوذ 
كرد و در دل هاي آنان جاري ش��د تا بستر شكوفايي و 

تعالي در كشور به ويژه براي ما فراهم تر شود.

   گزارش   یک

انتش�ار گزارش�ي در نش�ريه امريكاي�ي نيوي�ورك تايمز 
درباره ت�الش نهادهاي جاسوس�ي ب�راي خري�د اطالعات 
فروش نف�ت ايران نش�ان داد تا چ�ه اندازه س�ايه نبردهاي 
اطالعاتي بر سر اقتصاد ايران سنگين است و نقش داده هاي 
جاسوس�ي تا چه اندازه مي تواند بر اعمال دقيق تحريم ها بر 
شاهرگ هاي حياتي اقتصاد كش�ورمان مؤثر باشد؛ نكته اي 
كه به نظر مي رس�د با توجه كاف�ي نهادهاي ذيرب�ط روبه رو 
نشده و انتشار برخي اخبار نش�ان مي دهد نفوذهاي مخربي 
در سيس�تم هاي اقتصادي كش�ور در حال روي دادن است. 
زماني كه كشتي گريس1 در تنگه جبل الطارق از سوي نيروي 
دريايي انگليس توقيف شد، اين سؤال براي برخي كارشناسان 
ايجاد شد كه چه دستاويز حقوقي به انگليسي ها اجازه اين كار را 
داده است. از آنجا كه مسير ورودي به درياي مديترانه از آب هاي 
اس��پانيا مي گذرد، اين فرضيه تقويت مي ش��ود ك��ه نيروهاي 
دريايي انگليس در آب هاي همسايه اروپايي خود چنين اقدامي 

را انجام داده اند. 
با اين حال گزارشي كه نشريه تايمز در اين باره منتشر كرده نشان 
مي دهد اطالعات اشتباه ناوبري سبب شده تا كشتي گريس1 وارد 
آب هاي انگلستان شود. ظاهراً اين اطالعات اشتباه از طريق يك 
فرد نفوذي به خدمه ناوبري كشتي ارائه شده و همين مسئله بهانه 

الزم را براي مصادره كشتي ايراني فراهم كرده است. 
زماني كه گزارش نيويورك تايمز در خصوص تالش امريكا براي 
جاسوسي در صنعت نفت ايران منتشر شد براي همه روشن شد 
كه جاسوسي اقتصادي در نوك پيكان تالش نهادهاي جاسوسي 
واشنگتن جهت ضربه به ايران قرار گرفته است، البته اين بار اول 
نيست كه چنين اخباري منتشر می ش��ود. در دور اول تحريم ها 
نيز روشن ش��د كه بدون همكاري برخي در داخل كشور امكان 

شناسايي راه هاي فرار تحريم ها از ايران وجود نداشت. 
   نگاهي به گذشته

براي دريافتن ميزان و شدت جاسوسي بزرگي كه عليه ايران كار 
مي كند، تحليل برخي سخنان مقامات امريكايي كافي است. 

جك لو وزير خزانه داري امريكا در جلسه  استماع بودجه  اين كشور 
در مجلس نمايندگان در س��ال 9۴ گفته بود: »تالش واشنگتن 
براي اعمال تحريم بر ايران ادام��ه دارد و اين كار را با جمع آوري 
اطالعات مالي وزارت خزانه داري، ادامه  سياست تحريم ها و برخي 
اقدامات اجرايي ادامه خواهد داد. با اين هدف براي دفتر تروريسم 

و جاسوسي مالي 11۷ميليون دالر در نظر گرفته شده است.«
چنين بودجه عظيمي بسيار بيشتر از بودجه دستگاه هاي اطالعاتي 

ايران است. 
در سوي مقابل تأكيد مقامات امريكايي براي ادامه تحريم ها عليه 
ايران اين نكته را نش��ان مي دهد كه براي ادامه چنين سياستي 

امريكا بايد به جمع آوري اطالعات به خصوص از مبادي حساس 
اقتصادي اي��ران ادامه ده��د. در اول آوريل ۲۰1۶ و در حاش��يه  
نشست امنيت هسته اي واشنگتن، اوباما اظهار داشت كشورش در 
نظر ندارد اجازه دهد از طريق نظام بانكي امريكا با ايران معامالت 
دالري انجام ش��ود و ش��ركت هاي خارجي مي توانن��د از طريق 

بانك هاي اروپايي با ايران همكاري داشته باشند. 
اين س��خنان اوباما در همان زمان اين گونه تفسير شد كه وزارت 
خزانه داري امريكا از توانمندي الزم براي رصد اطالعات حساس و 

حياتي مربوط به تراكنش هاي غيردالري ايران برخوردار است. 
  افسران اقتصادي سيا؛ بازوي اطالعاتي تحريم ها 

در اين ميان سؤال اصلي اين اس��ت كه اين اطالعات از كجا توليد 
مي شود و در اختيار سياستمداران امريكايي قرار مي گيرد. 

در سازمان اطالعات مركزي امريكا معاونت اطالعات و در وزارت 
امور خارجه اين كشور دفتر تحليل  هاي سياسي اداره اطالعات و 
تحقيقات وزارت امور خارجه با اس��تفاده از افسران اقتصادي در 
سفارتخانه ها و كنسولگري  هاي خود به توليد اطالعات مي پردازند؛ 
شبكه اطالعاتي وسيعي كه در اختيار اجراكنندگان تحريم  هاي 
امريكا قرار دارد. بدون اين اطالعات دفتر فوق شبيه يك غول كور 
خواهد بود اما سؤال اين است كه ش��بكه تحريمي امريكا از كجا 

تغذيه اطالعاتي مي شود.
هدف از جمع آوري اين اطالعات تنها كشورهاي متخاصم امريكا 
نيست بلكه كشورهاي دوست امريكا مورد تهاجم تيم جاسوسي 
امريكا قرار مي گيرند، به طور مثال در مذاكرات حساس اقتصادي 

امريكا با ژاپن در سال 199۵ بر س��ر واردات اتومبيل  هاي لوكس 
مذاكرات ش��ركت  هاي ژاپني توس��ط ايس��تگاه س��يا در توكيو و 
تيم  هاي شنود ملي س��ازمان امنيت ملي امريكا شنود و در اختيار 

مذاكره كنندگان تجاري اين كشور قرار مي گرفت. 
بخش ديگ��ري از اين اطالع��ات از طريق منابع آش��كار تأمين 
مي شود. اخبار قابل دسترسي براي عموم در اشكال الكترونيكي يا 
چاپي منتشر مي شود، نظير راديو، تلويزيون، روزنامه ها، مجالت، 
اينترنت، پاي��گاه داده هاي تجاري، فيلم ه��ا، تصاوير گرافيكي و 
نقاشي. منابع آش��كار از نظر كميت، منبع اصلي اخبار به شمار 
مي رود. تخمين زده مي شود بيشتر سازمان هاي اطالعاتي چند 
منبعي در حال حاضر بيش از ۸۰ تا ۸۵درصد اخبار خود را از منابع 
آشكار به دست مي آورند، از همين رو است كه تالش سرويس هاي 
اطالعاتي براي نفوذ در بين خبرنگاران و اعضاي رسانه ها بسيار 
وس��يع و دنباله دار اس��ت، از اين رو و در ش��رايط حساس فعلي 
رسانه ها بايد از انتشار اخباري كه مي تواند به صورت غيرمستقيم 
به منافع ملي كشور ضربه وارد مي كند، خودداري كنند،  البته در 
اين ميان شبكه هاي اجتماعي نيز نقش بسيار مهمي در تأمين 
اين اطالعات دارند. در حقيقت شبكه هاي اجتماعي بزرگ ترين 

منبع اطالعات آشكار در جهان است. 
در مورد تحريم هاى يكجانبه امريكا عليه ايران نيز اخبار منتشر 
شده كه سهواً و عمداً در فضاي مجازي منتشر مي شود، مي تواند 
اطالعات گرانقدري را در خصوص ش��رايط داخلي اقتصاد ايران 

فراهم كند. 

 كسب اطالعات با استفاده از اعزام هيئت هاي تجاري 
اس��تفاده از حربه همكاري اقتصادي يك��ي از مهم ترين ابزارهاي 
موجود براي جاسوسي اقتصادي است، به خصوص آنكه در شرايط 
فعلي تالش دولت و س��اير نهادها ب��راي پيدا كردن مس��يرهاي 

جايگزين تجاري نيز به شدت اوج گرفته است. 
با گسترش صنعت و پيش��رفت توليد و تبادل كاال، همكاري هاي 
اقتصادي از مرز كش��ورها گذشته است و ش��ركت هاي صنعتي و 
تجاري بين المللي به وجود آمده ان��د. حضور هيئت هاي تجاري و 
صنعتي در كشورهاي بيگانه نيز امري عادي و معمولي شده است 
و مردم حضور افراد خارجي را با عناوين اقتصادي در كشورش��ان 
پذيرا شده اند. اين موضوع ش��بكه هاي جاسوسي را به اين انديشه 
رهنمون كرده كه از عناوين اقتصادي جهت پوشش جاسوسي خود 
سود جويند. سازمان هاي جاسوسي عالوه بر استفاده از هيئت هاي 
اقتصادي براي جمع آوري اطالعات، مأموران خود را نيز با عناوين 

اقتصادي به كشورهاي هدف گسيل مي دارند. 
  جاسوسي سايبري؛ روش جديد جاسوسي اقتصادي 

جاسوسي سايبري يكي ديگر از روش هاي كسب اطالعات است كه 
بارها از سوي نهادهاي اطالعاتي امريكا به خصوص درباره شبكه هاي 
مالي به كار گرفته شده اس��ت. يكي از معروف ترين مواردي كه در 
رسانه ها علني شده تالش امريكايي ها براي جاسوسي از سوئيفت 

جهت رصد تراكنش مالي كشورهايي همچون ايران است. 
اين برنامه از سال ۲۰۰1 ميالدي و پس از تصويب قانون پاتريوت 
توسط مجلس سناي امريكا به صورت جدي در دستور كار نهادهاي 

اطالعاتي اين كشور قرار گرفت. 
مجموعه اي از مقاالت كه در روز ۲3 ژوئن س��ال ۲۰۰۶ توس��ط 
نيويورك تايمز و وال اس��تريت منتش��ر ش��د، نش��ان داد وزارت 
خزانه داري امريكا و آژانس امنيت ملي امريكا برنامه اي تحت عنوان 
رديابي مالي تروريست ها ابداع كرده اند و به پايگاه ذخيره داده اي 

سوئيفت نفوذ مي كنند. 
پس از انتشار اين مقاالت در س��پتامبر سال ۲۰۰۶ دولت بلژيك 
اعالم كرد دسترس��ي به اي��ن اطالعات نقض حري��م خصوصي 
مشتريان اين بانك است، با اين حال تحت فشار امريكا قراردادي 
براي دسترسي به اطالعات سامانه سوئيفت در شرايط خاص بين 
امريكا و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰9 و يك روز قبل از امضاي پيمان 
ليسبون به امضا رسيد. موج دوم رسوايي در خصوص ناامن بودن 
سوئيفت مربوط به انتشار اسناد اس��نودن بود. بر اساس گزارش 
روزنامه اشپيگل كه در سپتامبر س��ال ۲۰13 منتشر شد، آژانس 
امنيت ملي امريكا بر تمام مبادالت مالي و كارت هاي اعتباري در 
داخل شبكه سوئيفت نظارت مي كند. همين نكته نشان مي دهد 
كه تالش براي امنيت سايبري نهادهاي اقتصادي در شرايط فعلي 

با توجه مضاعف نهادهاي ذيربط پيگيري می شود.

جاسوسی اقتصادی بازوی نظام تحریمی امریکا
چرا واشنگتن به دنبال اطالعات فروش نفت ايران است؟

گزارش 2     |  مهدی  پورصفا

فرزاد منتي    |    تسنيم


