
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5516 |  1440 ربي��ع االول   7  |  1397 آب��ان   24 پنج ش��نبه 

   هسته ما بيرون بزند، هستي شما را مي سوزاند 
حسام الدين آشنا مشاور فرهنگي رئيس جمهور با 
انتشار پستي در حس��اب توئيتري خود نسبت به 
اظهارات جان بولتون واكنش نشان داد و به سبك 
خود او پاسخش را داد. آش��نا در توئيتر نوشت: به 
قول انگليسي ها آنقدر  گزارش خبرگزاري فرانسه جان بولتون گفت: »به 
فشار را زياد مي كنيم تا هسته از پوسته بيرون بزند« مانند ميوه اي كه آنقدر 
فشار داده مي شود تا له شده و هسته اش بيرون بزند. جواب: دعا كنيد هسته 

ما بيرون نزند، اگر بزند هستي شما را خواهد سوزاند. 
........................................................................................................................
   واكنش حاجي دليگاني به اظهارات ظريف درباره پولشويي

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي 
اسالمي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره اظهارات اخير محمدجواد 
ظريف در خصوص پولشويي نوشت: آقاي ظريف بگويد سي اف تي اصاًل 
چه ارتباطي به پولشويي دارد؟ اليحه مقابله با پولشويي سال 86 تصويب 
شده و اگر دولت اجرا نمي كند خودتان بايد پاسخ دهيد. به جاي تشويش 
اذهان عمومي و مصاحبه، چرا اسامي ادعايي را به قوه قضائيه نداديد؟ اگر 

دادستان ورود نكند استيضاح دور از انتظار نيست!
........................................................................................................................

    چگونه يك فعال محيط زيست مي تواند جاسوس باشد؟!
يك فعال فضاي مجازي طي توئيتي درباره جاسوسي يك فعال محيط 
زيست، نوشت: طرف نوش��ته چطور يه فعال محيط زيست كه عاشق 
طبيعت هس��ت ميتونه جاسوس باش��ه؟! جاس��وس كه حتماً درس 
جاسوسي نخونده تو دانشگاه و با عينك دودي و كاله و دستكش بياد 
جاسوسي، قاعدتا بايد يه شغل پوششي بي خطر داشته باشه كه بتونه 

راحت نفوذ كنه تو منبعي كه ميخواد اطالعات بگيره ازش!
........................................................................................................................

   همه نفس تنگي هاي ديپلماتيك 
محسن مهديان فعال رسانه اي طی يادداشتی در كانال 
تلگرامي خود، نوشت: آقاي ظريف در اظهارات عجيبي 
اتهام پولشويي در ايران را تأييد و به نقش برخي نهادها 
در آن اش��اره كردند كه وقتي ه��زاران ميليارد تومان 
گردش پولشويي دارند، ده ها ميليارد هزينه براي كار تبليغاتي عليه سي 
اف تي و غيره خيلي عجيب نيس��ت. اظهارات آق��اي ديپلماتيك را در 
گذشته هم مرور كنيد؛ هر انسان با خردي و در هر سطحي از شناخت، 
متوجه است كه در مواجهه با رقيب نبايد اظهار ضعف كرد؛ چه رسد كه 

در شرايط جنگي و در صحنه مبارزه با دشمن باشيم. 
اين اظهارات آقاي ظريف را بگذاريد كنار سخنان وي در انديشكده شوراي 
روابط خارجي امريكا كه مذاكرات را با تحوالت سياسي در داخل ايران پيوند 
زده بود كه اگر مذاكرات پيش نرود اصالح طلبان به مجلس راه نمي يابند يا 
اينكه در اوج اختالف ايران و عربستان، براي پادشاه پيام تبريك مي فرستد يا 
مي گويد ايران و عربستان برادرند و اختالفات موجود، ناشي از اختالف روايت 
هاست. آقاي ظريف همان اس��ت كه در ماجراي تعدي امارات به جزاير سه 
گانه، مي گويد حاضريم سر مالكيت ابوموسي هم مذاكره كنيم. سؤال اصلي 
اين است كه اين سطح از اظهارات ناشيانه و ضدملي، با كدام معيار ديپلماتيك 
قابل توجيه اس��ت؟ چطور اين س��خنان را تحليل كنيم؟ خود آقاي ظريف 
راهنمايي كنند. در بهترين حالت و با تسامح، ما گرفتار مديراني هستيم كه 
به جهت اعتقادي و اخالقي با كمترين تهديدي چنان دچار ترس و و نفس 
تنگي ناشي از تهديد دشمن مي شوند كه توان تحليل مسائل ساده را هم از 
كف مي دهند و البته اين برداشت بهترين گمانه زني است. خاصه وقتي كه 
مشاهده مي شود آقاي ظريف چند هفته پيش همين جنس اتهامات و سخنان 

را در جلسه غيرعلني با مديران رسانه ها مطرح كرده بودند.

حجت االسالم اكرمي: 
 زورگويي، رويه ۴۰ ساله امريكا 

در عرصه بين الملل است 
رئيس ش�وراي فرهنگي نهاد رياس�ت 
جمهوري با تشريح رويه ۴۰ ساله امريكا 
در عرصه بين الملل گفت: رويه امريكا در 
عرصه بين الملل قلدري و زورگويي است. 
حجت االسالم س��يدرضا اكرمي، رئيس 
ش��وراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري 
در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره اقدامات ضدايراني امريكا در بازگشت تحريم ها گفت: امريكا 
در طول اين ۴۰ سال و حتي از زمان تصويب اليحه كاپيتوالسيون، به 
دنبال اين بود كه ايران و مس��ئوالن ايراني كاماًل در چنگ و اختيارش 

باشد و ايران را يكي از ايالت هاي خود بداند. 
وي با بي��ان اينكه روي��ه امريكا در عرص��ه بين المللي قلدري اس��ت، 
خاطرنشان كرد: امريكا نمي خواهد كسي در برابر خواسته هاي او حرفي 

بزند و اظهارات مقامات امريكايي تنها بر مبناي زور است. 
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري افزود: اگر كسي بخواهد در 
برابر آنها قدعلم كند، به اسم حقوق بشر و جهان سوم، اتهام هاي مختلفي 
به او مي زنند و اين رويه اي است كه امريكا طي ۴۰ سال با زورگويي به 
پيش برده است. حجت االسالم اكرمي تصريح كرد: آنان جنگ را هشت 
س��ال به ما تحريم كردند، اما با ما كنار نمي آيند ب��راي اينكه برخالف 
خواسته هايشان عمل مي كنيم ولي با محمد بن سلمان كنار مي آيند، 
براي اينكه باب ميل آنها رفتار مي كند به رغم اينكه عربستان اقدامات 
بسياري را مرتكب شده و خاشقجي را كشته و در اسيد سوزانده است. 
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري با اشاره به ادعاهاي اخير 
پمپئو مبني بر يك توافق جديد با ايران اظهار كرد: خير، ما يك برجام 
بيشتر نداشتيم و آن هم مربوط به انرژي هسته اي بود و هرچه غير از آن 

دروغ است و هيچ كدام از پنج كشور هم آن را قبول ندارند. 
........................................................................................................................

نجفي خوشرودي خبر داد
 بررسي CFT يك شنبه آينده 

در كميسيون امنيت ملي
اليح�ه الح�اق اي�ران ب�ه كنوانس�يون مقابل�ه ب�ا تأمي�ن مالي 
تروريس�م )CFT( يك ش�نبه آين�ده ب�ا حض�ور محمدج�واد 
ظري�ف وزي�ر ام�ور خارج�ه، نماين�ده ش�وراي نگهب�ان و 
دس�تگاه هاي ذي رب�ط در اي�ن كميس�يون بررس�ي مي ش�ود. 
علي نجفي خوش��رودي س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
 CFT خارجي مجلس روز گذشته در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اليحه
به عنوان دس��تور كار اصلي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس يك شنبه هفته آينده در اين كميسيون بررسي مي شود و به همين 
دليل از رئيس دستگاه ديپلماسي براي شركت در اين جلسه دعوت شد. 
وي افزود: در اين جلسه مسئوالن و نهادهاي دستگاه هاي مختلف از جمله 
وزارت امور خارجه، معاونت حقوقي رئيس جمهوري و دستگاه هاي امنيتي 
حضور مي يابند و به احتمال زياد در حاشيه اين جلسه درباره اظهارات اخير 

ظريف در مورد پولشويي گفت و گو مي كنيم. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين در 
پاسخ به سؤالي درباره ادعاي يكي از نمايندگان عضو اين كميسيون در مورد 
ترجمه اشتباه اليحه CFT و اينكه ترجمه جديدي بايد به مجلس ارائه شود، 
گفت: بعيد مي دانم اين اتفاق افتاده باشد، سندي به اين مهمي آن هم در 
دستگاه هاي مهم مانند وزارت امور خارجه و معاونت حقوقي رئيس جمهوري 

بررسي شده، بعيد است كه اشتباه ترجمه شده باشد.

اطالع�ات منتش�ر 

مهدی  پورصفا
   گزارش

ش�ده در نشريات 
غربي نشان مي دهد 
در اوج نبردهاي جاسوس�ي بين اي�ران و غرب 
چگونه نهادهاي اطالعاتي كشورمان توانسته اند 
ضربه اي مبهوت كننده به آژانس اطالعات مركزي 
امريكا وارد و شبكه هاي جاسوسي مهمي را در 
داخ�ل كش�ور ب�ه ط�ور كام�ل منه�دم كنند. 
در طول سال هاي گذشته ايران به داليل گوناگون 
از جمله تقابل با نظام سلطه هدف حمالت مداوم و 

نفوذ در مراكز حساس خود قرار داشته است. 
اسناد منتشر شده توس��ط رسانه هاي غربي بارها و 
بارها نشان داده است دستگاه هاي اطالعاتي غربي 
با اس��تفاده از ابزارهاي گوناگون به دنبال نفوذ در 
مراكز حس��اس ايران به خصوص مراكز اقتصادي 
و نظامي بوده اند. شايد روش��ن ترين نمونه چنين 
اقدامي ترور دانش��مندان هس��ته اي ايران توسط 
دستگاه اطالعاتي رژيم صهيونيستي باشد كه شرح 
آن از س��وي روزنامه نگاران غربي بيان شده است. 
جديدترين نمونه چنين اقدامي تالش عربس��تان 
سعودي براي ترور و ايجاد خرابكاري اقتصادي ايران 
از طريق شركت هاي خصوصي بود كه جزئيات آن از 

سوي نشريه نيويورك تايمز افشا شده است. 
با اين حال هيچ گاه روايت روشني از مقابله ايران با 
نهادهاي اطالعاتي غربي ارائه نشده است، البته در 
داخل ايران روايت هاي گوناگوني توسط نهادهاي 
اطالعاتي در خص��وص مبارزه با نفوذ جاسوس��ان 
غربي به كش��ور منتشر شده اما رس��انه هاي غربي 
در اغلب موارد هيچ موضع گيري روش��ني در اين 

باره نداشته اند. 
با اين حال روايت ت��ازه اي در خصوص نحوه مقابله 
ايران با موج جاسوس��ي هاي غرب��ي در زمانی كه 
تحريم ه��اي يكجانبه غرب��ي عليه اي��ران در حال 
اوج گيري بوده منتشر شده است كه نشان مي دهد 
متخصصان ايراني تا چه اندازه در ردگيري جاسوسان 

غربي متبحر شده اند. 
ماجرا زماني جالب مي شود كه چندي پيش وزارت 
ارتباطات از خنثي سازي يك ويروس جديد رايانه ای 
خب��ر داد كه همانند اس��تاكس نت قص��د نفوذ به 
يارانه هاي حساس ايران را داشت كه اين بار برخالف 

گذشته اين توطئه به شكست انجاميده است. 
اتفاقاً روايت منتشر شده در خصوص موفقيت ايران 
در مقابله با جاسوس��ان امريكاي��ي پيوند نزديكي 
با فن��اوري اطالعات دارد و درس��ت در زماني روي 
داده كه غرب فشار خود را به دليل برنامه هسته اي 

چندين برابر كرده بود. 
   پيروزي در اوج نبردهاي جاسوسي

س��ال هاي 2۰۰8 تا 2۰13 مقطع زماني مهمي در 
روابط بين ايران و غرب محس��وب مي شود، چراكه 
از يك طرف برنامه هس��ته اي ايران به دليل رش��د 
فزاينده خود و دس��تيابي به سطوح جديد فناوري 
و توانمندي در حال تبديل ش��دن ب��ه يك قدرت 
تمام عيار هس��ته اي بود و از ط��رف ديگر نهادهاي 
اطالعاتي غرب به دليل اعمال تحريم هاي يكجانبه 

ب��ه دنبال كس��ب اطالع��ات جدي ت��ر از وضعيت 
اقتصادي ايران به خصوص در نهادهاي حس��اس 
بوده اند، به همين دليل اوج نبردهاي جاسوسي بين 
ايران و غرب در همين دوره روي داد. تاكنون تنها 
موفقيت هاي غرب در اين باره برجسته مي شد، اما 
هم اكنون روشن شده كه ايران موفقيت هاي فراواني 
در اين حوزه داشته كه ضربات جدي به دستگاه هاي 

اطالعاتي غرب وارد كرده است. 
نش��ريه هي��ل، ارگان تحقيقاتي كنگ��ره امريكا به 
بزرگ ترين شكس��ت امريكايي ها در اين باره اشاره 
مي كن��د. بر اس��اس اي��ن گ��زارش در فاصله بين 
سال هاي 2۰۰9 تا 2۰13 ميالدي، امريكا ده ها تن 
از جاسوسان خود را در چندين كشور جهان تنها به 
واسطه يك جست وجوي ساده گوگل از دست داد. 
اين گزارش مي افزايد: اين شكست فاجعه بار باعث 
از دست دادن جاسوسان زيادي در چين و ايران شد. 
يك مقام ارشد اطالعاتي امريكا در اين باره مي گويد: 
ما هنوز هم درگير پيامدهاي اين اتفاق هستيم. ده ها 
تن )از جاسوسان سيا( در سراسر جهان به دليل اين 

شكست، كشته شدند. 
حماقت بزرگي كه امريكايي ه��ا در اين بين انجام 
دادند، دس��ت كم گرفتن توانمندي هاي ايران در 

حوزه عمليات سايبري بود. 
امريكايي ه��ا به همي��ن دليل از ي��ك روش كاماًل 
ناايمن براي ارتباط با جاسوس��ان خود اس��تفاده 
كردند و همين مسئله منجر به اين شد كه ده ها نفر 
از كساني كه با اين سيستم درصدد ارائه اطالعات 
به طرف غربي در ايران بودن��د بالفاصله لو بروند. 
مهم ترين دليلي كه سبب ش��د امريكايي ها از اين 
سيستم ناايمن استفاده كنند، نبود سفارت امريكا 
در ايران بود. همين سبب مي ش��د تا امريكايي ها 
هيچ راه حل ايمني از طري��ق ناقل هاي بي روح يا 
واسطه هاي ديپلماتيك براي ارتباط با جاسوسان 

خود در ايران نداشته باشند. 
همي��ن نقط��ه ضع��ف امريكايي ها را به س��مت 
روش هاي ناايم��ن براي ارتباط ب��ا عوامل خود در 
ايران س��وق داد. ايران نخستين كش��وري بود كه 
)در فاصل��ه س��ال هاي 2۰11 - 2۰1۰( ش��بكه 

ارتباطي مخفي سيا را در اينترنت كشف كرد. پس 
از آنكه تهران از كشف بيش از 3۰ جاسوس امريكا 
و اس��رائيل خبر داد و تلويزيون دولت��ي ايران نيز 
تصاوير سايت هاي اينترنتي را كه امريكا از آن براي 
ارتباط مخفيانه با جاسوس هايش استفاده مي كرد 
منتش��ر كرد، ديگر كشورها نيز توانس��تند با يك 
جست وجوي ساده در گوگل همه سايت هايي را كه 
توسط سيا براي ارتباط با جاسوس هايش استفاده 
مي شود كشف كنند و به اين ترتيب، ده ها جاسوس 

در چين و لبنان نيز لو رفتند. 
در كشور چين ده ها جاسوس در ابتدا ناپديد شدند 
و در نهايت خبر اع��دام آنها از طريق رس��انه هاي 
محلي منتشر شد. در لبنان حزب اهلل توانست از اين 
طريق يكي از جاسوسان بسيار زبده و قديمي را كه 
در رتبه هاي باالی اين نهاد نفوذ كرده بود دستگير 
كند. آخرين سمت اين جاسوس معاونت عمليات 
خارجي حزب اهلل بود و اطالعات منتشر شده توسط 
وي نقش مهمي در ترور عماد مغنيه از فرماندهان 
حزب اهلل داش��ت. به اين ترتيب يكي از مهم ترين 

كانال هاي كسب اطالعات توسط رژيم صهيونيستي 
و امريكا در داخل اين جنبش نابود شد. 

   شبكه جاسوس�ي امريكا در ايران چطور 
نابود شد

انهدام اين شبكه جاسوسي دقيقاً در زماني بود كه 
امريكا اميد فراواني براي كسب اطالعات از اين طريق 

و پي بردن به اسرار هسته ای ايران داشت. 
بر اس��اس گزارش هيل، ايراني ها به روش��ي ساده 
اين ش��بكه مخفيان��ه ارتباط��ي اينترنت محور را 
كش��ف كردند. همان زمان كه دولت باراك اوباما، 
رئيس جمهور امريكا، سپتامبر سال 2۰۰9 ميالدي 
از به دست آوردن اطالعاتي درباره برنامه هسته اي 
ايران خبر داد، طومار اين ش��بكه ارتباطي مخفي 
و جاسوس��ان س��يا كه از اين ش��بكه براي تبادل 
اطالعاتي ای كه گ��ردآوري كرده بودند اس��تفاده 

مي كردند نيز در هم پيچيده شد. 
ايران با تمركز روي افرادي كه از اطالعات افشاشده 
)توس��ط دولت اوباما( آگاهي داش��تند و استفاده 
از يك جاس��وس دوجانبه توانس��ت جاسوسان و 
شبكه اينترنتي مخفيانه س��يا را كه از سايت هاي 
ب��ا وعده ش��غل، وي��زا و تحصيالت در  جعلي )كه 
خارج، به جذب جاسوس��ان و آم��وزش آنها اقدام 
مي كردند( اس��تفاده مي كردند، كشف كند. پس 
از آن بود كه با يك جس��ت وجوي ساده در گوگل 
همه سايت هاي جعلي وابس��ته به سيا كشف شد. 
به اين ترتيب نش��انگرهاي خاص براي سايت هاي 
شناسايي شده مشخص ش��دند و با استفاده از اين 
نشانگرها، س��ايت هاي ديگر اين شبكه مخفي نيز 

شناسايي شدند. 
بر اساس گزارشي كه در ياهو نيوز منتشر شده است، 
مقامات اطالعاتي امريكا از قابليت هاي جاسوس��ي 
س��ايبري ايران اطالع داش��تند، اما اين واقعيت كه 
ايران با اس��تفاده از يك روش بسيار ساده و ابتدايي 
توانست كل شبكه جاسوسي سيا را متالشي كند، 
آنها را مبهوت كرده اس��ت. غرور و خودبزرگ بيني 
مقامات سيا و باور آنها به اينكه سامانه اي كه توسط 
اين سازمان طراحي ش��ده غيرقابل نفوذ است، در 
نهايت به بهاي از دس��ت رفتن ده ها جاسوس سيا 
تمام ش��ده اس��ت. ايران بالفاصله اطالعاتش را در 
اختيار همپيمانان چيني و روس��ي خود قرار داد و 
همين مسئله سبب شد حوزه هاي نفوذ اين كشورها 

نيز عوض شود. 
  دست پر ايران 

به نظر مي رس��د اين گزارش در ش��رايطي منتشر 
مي ش��ود كه ايران چندين شبكه جاسوسي جديد 
را در داخل خود منهدم كرده و برخي از شهروندان 
غربي نيز در اين باره گرفتار شده اند. كمال خرازي 
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي ايران نيز 
چندي پيش در گفت و گو با رسانه هاي غربي به اين 
نكته اشاره كرد كه دست ايران در خصوص مدارك 
مرتبط با جاسوسي شبكه فعاالن محيط زيستي پر 
اس��ت و مي تواند به صورت علني آنها را ارائه كند. 
شايد دستگاه هاي اطالعاتي غربي نيز بايد ايران را 

در اين حوزه بيشتر از قبل جدي بگيرند.

نگاهی به جديدترين گزارش رسانه های غربی از دستاوردهای اطالعاتی ايران

شبكه »سيا« چگونه در ايران لو رفت؟
نشريه هيل: سيا شكست می خورد چون امريكا در ايران سفارت ندارد!

رئيس كميس�يون امنيت مل�ي و سياس�ت خارجي مجلس 
گف�ت: اي�ران ب�ه هي�چ وج�ه در زم�ره كش�ورهاي مته�م 
ب�ه پولش�ويي در دني�ا نب�وده اس�ت و حت�ي دش�منان ما 
ه�م نتوانس�تند در اي�ن رابط�ه اس�نادي ارائ�ه دهن�د. 
حشمت اهلل فالحت پيشه نماينده مردم اسالم آباد غرب و رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت  وگو با فارس، با اشاره به اظهارات اخير وزير امور خارجه 
كشور در خصوص پولشويي اظهار داش��ت: به نظر من اظهارات 
آقاي ظريف سخنان غيرمس��تندي بود. وي افزود: به هر حال در 
طول ايامي كه آقاي ظريف وزير امور خارجه بود و طي مدتي كه 
در كميس��يون امنيت ملي از مجلس نهم به بعد در خدمت وي 
بوديم، هيچ گاه موضوع پولش��ويي را در اي��ن قالب مطرح نكرد، 
ضمن اينكه طي جلسات مشترك ماهانه اي كه داريم همه مسائل 

مبتال به سياست خارجي مطرح مي شود. 
رئي��س كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
ش��وراي اس��المي در ادامه به ارزيابي نظرات موافقان و مخالفان 
CFT پرداخت و عنوان كرد: در مس��ائل مرتبط با FATF هم، 
كنوانسيون ها و لوايح چهارگانه مرتبط با آن هم بحث هاي مختلفي 

مطرح شده كه كمترين آن موضوع پولشويي است. 
فالح��ت پيش��ه در ادامه اي��ن مطلب اف��زود: در اي��ن خصوص 
دغدغه هايي وجود داشته اس��ت، بنده به عنوان فردي كه موافق 
CFT هس��تم و رأي خود را هميش��ه اعالم كرده ام، گفته ام كه 
مخالفان CFT حق دارند در موضع گيري  خود، دغدغه هايشان را 

بيان كنند چراكه دغدغه هاي آنها پسابرجامي است. 
فالحت پيشه با اش��اره به كارش��كني امريكا پس از برجام، گفت: 
بعد از اين كارشكني مش��خص ش��د امريكا از هرگونه مناسبات 
سياسي با هدف بهره برداري اطالعاتي و در راستاي سياست هاي 
ضدايراني خود از جمله تحريم اس��تفاده مي كند، اين دغدغه  در 
ميان مخالفان وجود دارد كه اين را به CFT تسري دادند كه البته 
دغدغه  جدي اي اس��ت. وي در بخش ديگري از سخنانش عنوان 
كرد: در طرف مقاب��ل يعني موافقان CFT بيش��تر تحت عنوان 
بهانه زدايي از دشمنان ايران موضوع پيوستن به اين كنوانسيون 
را مطرح مي كردند و اين استدالل اصلي در دس��تور بوده و اصاًل 
بحث پولشويي مطرح نبوده است. نماينده مردم اسالم آباد غرب 
در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس اضافه كرد: به هر حال 
بنده به اين دليل مي گويم اظهارات اخير آقاي ظريف در خصوص 

پولشويي غيرمستند بوده است چراكه اكنون ليست كشورهايي كه 
در درون نقشه قرمز پولشويي قرار دارند مشخص است. 

فالحت پيشه با تأكيد بر اينكه ايران به هيچ وجه در زمره كشورهاي 
متهم به پولشويي در دنيا نبوده و حتي دشمنان ما هم نتوانستند در 
اين رابطه اسنادي را ارائه دهند، عنوان كرد: اگر هم حتي دشمنان 
كوچك ترين ادله  غلط و دروغين در خصوص پولشويي در كشور ما 

داشتند حتماً هجمه هايي را ايجاد مي كردند. 

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي به آمار پولشويي در كش��ورهاي مختلف هم اشاره كرد و 
افزود: به طور مش��خص 5۰ درصد جرائم پولشويي دنيا در خاك 
اياالت متحده امريكا يا امريكاي پايه است و آنچه واضح است اين 
است كه مابقي هم در مناطق مختلف دنيا شكل مي گيرد و ايران 

اصال جزو نقشه قرمز پولشويي نيست. 
وي در ادامه يادآور شد: به نظر من چنين مواردي نشان مي دهد ما 

بايد دقت بيشتري در طرح و بيان اينچنين آنها داشته باشيم. 
وي همچنين اظهار داشت: ش��خص بنده از آقاي ظريف و چنين 
اظهاراتي تعجب كردم، البته در نشس��ت هاي مشتركي كه ما در 
وزارت امور خارجه در كميسيون امنيت داريم حتماً اين مسئله از 

ايشان پرسيده خواهد شد. 
فالحت پيشه با يادآوري جزئيات قوانين مرتبط با پولشويي، گفت: 
به هر حال واقعيتي وجود دارد كه بر اساس آن قوانين ضدپولشويي 
ايران هم مقدم بر قوانين مبارزه با پولش��ويي در دنياس��ت و هم 
مترقي تر يعني ما يكس��ري قوانين در اين رابطه داشتيم و داريم، 
لذا بنده معتقدم بهتر بود در اين رابطه بايد دقت و توجه بيشتري 

صورت مي گرفت.

رئيس كميسيون امنيت ملي: سخنان ظريف تعجب آور و غيرمستند بود
   بهارستان

رئيس كميس�يون اقتص�ادي مجلس از جلس�ه وي�ژه اين 
كميس�يون با رئيس كل بانك مركزي و وزي�ر اقتصاد براي 
بررس�ي راهكارهاي مقابله ب�ا تحريم هاي بانك�ي خبر داد. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اقداماتي 
كه امريكايي ها ب��راي تش��ديد تحريم ها انج��ام دادند موجب 
ش��د مجلس براي مقابله با اين تحريم ه��ا، اقداماتي را طراحي 
و برنامه ريزي كند. نماين��ده مردم كرمان در مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه برخي اقدامات توسط دولت در دستور كار 
قرار گرفته است، تصريح كرد: به دليل اهميت موضوع و شرايطي 
كه در حوزه فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد، از ماه ها قبل كميته 
ضد تحريم تشكيل شد. ما در راستاي تكميل اقدامات قبلي خود 
در موضوع بررسي راهكارهاي ضد تحريمي، برنامه ريزي هايي 

را آغاز كرديم. 
پور ابراهيم��ي گفت: راهكار هاي مقابله با اين تحريم ها ش��امل 
دو محور اس��ت؛ محور اول اينكه بايد فروش نفت استمرار يابد. 
برخالف آنچه امريكايي ها ادعا مي كردند نه تنها فروش نفت به 
صفر نرسيد بلكه قراردادهاي فروش نفت ايران تمديد شد، ضمن 
اينكه پيشنهادي كه قبال در مجلس براي راه اندازي بورس نفت 
پيگيري مي كرديم، اجرايي ش��د و دولت پاي كار آمد و مس��ير 

حركت فروش نفت از مسير دولت جدا شد. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي يادآور 
شد: خوشبختانه مفهوم ش��كل گيري بورس نفت اين است كه 
اقدام جديدي براي عبور از تحريم ها در راستاي فروش نفت در 
داخل كشور، همزمان با مذاكراتي كه جمهوري اسالمي ايران با 

طرف هاي اروپايي دارد، شكل گرفته است. 
وي افزود: اظهار نظري كه مقامات هند، چين و تركيه انجام دادند 
نشان داد مسير قبلي فروش نفت به قوت خود باقي است و راهكار 

جديد ما ورود بخش خصوصي و ايجاد بورس نفت است. 

   اس�تفاده از تجربي�ات قبل�ي بانك ه�ا در دور زدن 
تحريم ها

وي با بيان اينكه بس��ته پيشنهادي كميس��يون اقتصادي براي 
مقابله با تحريم ها آماده شده است، گفت: هدف ما اين است كه 
در راس��تاي مقابله با تحريم ها در صورت لزوم اختيارات قانوني 
جديد به بانك ها داده ش��ود و در اين خصوص به توافق برسيم و 
در صورت لزوم قانونگذاري كنيم و اگر نياز بود اين راهكارها در 

شوراي هماهنگي اقتصادي قوا، مورد بررسي قرار گيرد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: مهم ترين مباحث ما تأكيد ب��ر راهكارهاي قبلي مواجهه با 
تحريم هاست كه سوابق آن در سال گذشته نيز وجود داشت زيرا 

بعد از برجام روابط بانكي ايران با دنيا، روابط عادي نشد. 
   ايجاد پيمان هاي پولي و استفاده از ارزهاي ديجيتال

رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس بيان ك��رد: در خصوص 
پيمان هاي پولي نيز محوريت كار را بانك مركزي برعهده گرفته 
است. خوشبختانه اقدامات خوبي نيز در مجلس انجام شده است 

كه در جلسه مشترك اعالم مي شود. 
وي استفاده از ارزهاي ديجيتال را يكي از راهكارهاي فائق آمدن 
بر تحريم ها خواند و اعالم كرد: در جلسه مشترك با رئيس كل 

بانك مركزي و وزير اقتصاد اين راهكار مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت. وي ادامه داد: اس��تفاده از تجربه هاي س��نوات قبلي در 
مراودات با بانك هايي است كه پيش از اين در تحريم بودند اما راه 

دور زدن تحريم ها را پيدا كردند. 
   ايجاد بستر مبادالت جديد بانكي خارج از سوئيفت هاي 

موجود
وي با اش��اره به ايجاد بس��تر مب��ادالت جديد بانك��ي خارج از 
سوئيفت هاي موجود گفت: روسيه بخشي از اين سوئيفت ها را 
طراحي كرده، چين نيز به اين موضوع ورود كرده و ظرفيت هايي 
در حال باز شدن اس��ت. بايد از تجربه هاي قبلي استفاده و آن را 

تكميل و راهكارهاي جديد را نيز طراحي كرد. 
پورابراهيم��ي تأكيد كرد: كم��ك خواهيم كرد ت��ا نظام بانكي 
با اقت��دار بتواند با اختي��ارات جديد خود در ح��وزه مواجهه با 
تحريم ه��اي بانكي ك��ه امريكايي ها به ص��ورت يكجانبه وضع 
كرده اند، اقدام كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
اعالم آمادگي روس��يه و چين ب��راي مبادالت بانكي و بس��ته 
پيش��نهادي اروپا ظرفيت هاي جديدي اس��ت كه در جلس��ه 
سه شنبه بحث مي شود تا روند مراودات بانكي ما با روسيه، اروپا 

و جنوب شرقي آسيا تسريع شود.

پورابراهيمي خبر داد

جزئيات بسته پيشنهادي مجلس براي مقابله با تحريم ها

خبر


