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حزب اهلل لبنان:
 ظرفیت فروپاشی 

رژیم صهیونیستی مهیاست
گروه سیاس�ی: حجت االسللام  شیخ نعیم قاسم، 
قائم مقللام دبیرکل حزب اهلل لبنان روز گذشللته با 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار سرلشللکر حسین سامی با تحسین 
هوشمندی و اقتدار مقاومت اسامی لبنان، حزب اهلل 
را قدرت عزت آفرین و ضامن امنیت مردم این کشور 
دانست و گفت: حزب اهلل چون در میدان جهاد متولد 
شده و رشد کرده است، دشمن صهیونیستی بخوبی 
دامنه و عمق قدرت آن را درک می کند. وی افزود: 
در شللرایطی که شاهد روند گسللترش قدرت در 
محور مقاومت هستیم، در مقابل، دشمن مقاومت 
در حال افول و زوال قدرت است، هر چند آنها در 
فضای مجازی و عملیات روانی در پی معکوس نشان 
دادن این روند و وحشت ایجادشده در اردوگاه خود 
هسللتند. فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه رژیم 
صهیونیستی در حال مشللاهده حزب اهلل قهرمان 
و شمشیر قدس برابر خود است، خاطرنشان کرد: 
حرکت حماسللی اخیر حزب اهلل در متوقف سازی 
ارتش صهیونیستی، به نخسللت وزیر جدید رژیم 
جعلی نشان داد معادالت در جای دیگری تعیین 
می شللود و هیچ چیز عوض نشده است. سرلشکر 
سللامی تاکید کرد: صهیونیست ها از این واقعیت 
درک دقیقی دارند که اگر موتور حزب اهلل روشللن 
شللود، آنها باید قطعا از سرزمین های اشغالی فرار 
کنند، زیرا شخصیت جدید حزب اهلل در بعد نظامی 
که قدرت جنگ روی زمین اسللت، اگر به حرکت 
درآید، دومینللوی فرار اتفاق خواهد افتاد. فرمانده 
کل سللپاه تشدید موج فرار را که با فقدان راه فرار 
همراه است برای صهیونیست ها یک بحران روحی 
بزرگ و شوک آور قلمداد کرد و گفت: این وضعیت 
به فروپاشی رژیم صهیونیستی که کار سختی هم 
نیست منجر خواهد شد.  وی تاکید کرد: هم اکنون 
ظرفیت ها برای فروپاشی رژیم صهیونیستی مهیاست 
و کافی است شرایط با اشتباه آنها فراهم شود تا جنگ 

آینده، جنگ ممات آنها نام بگیرد. 
شیخ نعیم قاسللم، قائم مقام دبیرکل حزب اهلل 
لبنللان هم در این دیدار با قدردانی از حمایت های 
ملت ایران بویژه سللپاه پاسللداران انقاب اسامی 
از مقاومت اسللامی لبنان گفت: حزب اهلل و مردم 
لبنان دسللتاوردها و موفقیت های خود را مرهون 
حمایت هللای جمهوری اسللامی و فداکاری ها و 
جانفشانی های شللهدا و رزمندگان مقاومت بویژه 
شللهید حاج قاسم سلیمانی که خود را عنصری از 
حزب اهلل می دانسللت، می دانند. وی افزود: به رغم 
برخی مشکات و تاش دشمنان برای اعمال تحریم 
و فشللار ضد لبنان و از بین بردن امنیت مردم آن، 
توانسته ایم موقعیت و محیط خود را حفاظت کنیم. 
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وپاشی   ظرفیت     فر
رژیم صهیونیستی مهیاست

  دولت سیزدهم باید درباره سرنوشت ارز 
42۰۰ تومانی یک تصمیم شجاعانه بگیرد

ثمان�ه اکوان: ۳ روز پیش یعنی 
ششم آگوست، سللالگرد امضا 
شدن قانون »حق رأی سال 1965« توسط رئیس جمهور 
وقت آمریکا یعنی لیندون  جانسللون بللود. قانونی که 
مشللخص کرده بود سیاه پوسللتان در آمریللکا مانند 
سفیدپوسللتان حق رأی دارند و هیچ مجلس ایالتی و 
محلی نمی تواند آنها را از شللرکت در رأی گیری ها منع 
کرده یا هیچ گروهی نمی تواند سیاهان را برای رأی ندادن 
تحت فشار بگذارد. حقیقت این است که سیاه پوستان 
آمریکا از زمانی که قانون برده داری لغو شللد، حق رأی 
داشتند اما ایالت های جنوبی بویژه ایالت هایی که موافق 
قانون جدایی سیاهان از سفیدپوستان بودند، هیچ گاه 
اجازه نمی دادند جامعه سیاه پوست آمریکا نیز حق رأی 
داشته باشد و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. این 
اقدامات رادیکال گاهی اوقات به معنای شکنجه کردن 
سیاه پوسللتانی که به دنبللال رأی دادن بودند و گاهی 
اوقات به معنای کشته شدن آنها در ایالت های مختلف 
بود. در آن زمان مهم ترین قانونی که به سفیدبرترپنداران 
و نژادپرسللتان آمریکایی اجازه لینچ  کردن )شللکنجه 
سیاه پوسللتان و به  دار آویختن آنها( را می داد، قوانینی 

بود که توسط مجالس ایالتی تصویب می شد. 
لیندون جانسللون، از این نظر که توانست حق رأی 
را به جامعه آفریقایی تبارهای آمریکا برگرداند، به  عنوان 
یک قهرمان شناخته می شود اما آیا میراث جانسون برای 
این جامعه همچنان پابرجا مانده است یا این اقدام نیز 
مانند همان اقداماتی که لینکلن در آزادی برده ها انجام 
داد، در نهایت با شکستی دیگر از سوی جامعه تندرو و 

نژادپرست آمریکا مواجه شد؟

نگاهی به تاش ها در ایالت های مختلف آمریکا برای 
محدود کردن حق رأی مردم نشان می دهد به  احتمال 
 زیاد آمریکا و جامعلله آفریقایی- آمریکایی ها نیازمند 
جانسون دیگری است که بتواند حق رأی را به گروه های 

نژادی در اقلیت بویژه سیاه پوستان برگرداند. 
مجالس ایالتللی در ایالت های جمهوری خواه مانند 
تگزاس، جورجیا، آریزونا و فلوریدا با انواع و اقسام بهانه ها 
حق رأی را از جامعه سیاه پوستان و گروه های نژادی در 
اقلیت دیگر مانند التین تبارها گرفته است. اخیرا قانونی 
92 صفحه ای در مجلس ایالت جورجیا به تصویب رسید 
که دومینووار در حال تغییر دادن قوانین رأی دادن در 
ایالت های دیگر نیز هسللت. این قانون شاید در ابتدا به 
نظر برسد برای صیانت از صندوق های رأی و جلوگیری از 
تقلب و تخلف های انتخاباتی وضع شده است اما نگاهی به 
چگونگی در نظر گرفتن شرایط برای رأی دادن گروه های 
در اقلیللت بویژه افرادی که در حومه شللهرها زندگی 
می کنند، نشان می دهد جورجیا مانند سایر ایالت های 
قرمز دیگر، با بهانه تخلفات، تنها به دنبال محدود کردن 
حق رأی برای کسانی است که گمان می رود بیشتر از 
گروه های دیگر، درصورتی  که در انتخابات شرکت کنند، 

به دموکرات ها رأی می دهند. 
دولت بایللدن تاکنون راه های زیللادی را طی کرده 
اسللت تا بتوانللد جلوی تصویب این نللوع قوانین را در 
مجالس ایالتی بگیرد. بایدن، کاما هریس را مأمور کرد 

با اتکا به تجربیات قبلی خود در کسوت دادستان ایالت 
کالیفرنیللا، راهی برای مقابله با این اقدامات بیابد اما او 
در این مأموریت شکسللت خورد و مجالس ایالت های 
دیگر نیز به سمت تهیه و تصویب چنین قوانینی رفتند. 
نمایندگان دموکرات مجلس ایالت تگزاس برای تصویب 
نشدن این قانون مجبور به فرار از ایالت خود و پناه گرفتن 
در واشنگتن شدند زیرا تنها به بهانه مسافرت می توانستند 
جلسه مجلس ایالتی را به تعطیلی بکشانند. آنها که در 
راه رسیدن به واشنگتن کرونا هم گرفتند، چندهفته ای 
است در واشنگتن باقی مانده و به دنبال راهی می گردند 
تا این قانون را به هر نحو ممکن از دستور کار خارج کنند. 
شکایت از ایالت آریزونا نیز راه به  جایی نبرده و دیوان 
عالی آمریکا نیز به نفع قوانین محدودکننده حق رأی 
در این ایالت، رأی داده است. این اقدامات در حالی هر 
کدام با شکست مواجه می شود که حاال در آخرین اقدام، 
نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در تاشند دوباره قانون 
اباغ شده توسط لیندون جانسون را به کنگره برده و برای 

آن رأی بگیرند!
درست است قانون مدنظر فعلی تفاوت های آشکاری 
با قانون اباغ شده توسللط جانسون دارد اما در باطن 
می توان گفت همان قانون اسللت کلله به دلیل بی اثر 
شللدن دوباره تصویب آن در دسللتور کار کنگره قرار 
گرفته است. بر اساس قانون اباغ شده توسط جانسون، 
کسی نمی توانست حق رأی را بر اساس نژاد افراد از آنها 

بگیرد و همه این حق را داشتند که در رأی گیری های 
محلی، ایالتی و کشوری شرکت کنند. در قانون فعلی 
ضمن به رسمیت شناختن دوباره این حق، قرار است 
تأکید شود رأی دهندگان در صورتی  که احساس کنند 
حق رأی شان محدود شده است یا قوانین سخت گیرانه ای 
برای جلوگیری از رأی دادن آنها تصویب  شللده است، 
می توانند در این باره شکایت قضایی به راه انداخته و از 
فرد یا نهادی که حق رأی آنها را زیر سؤال برده است 

شکایت کنند. 
این قانون - آنطور که طراحان الیحه گفته اند - قرار 
است از این مساله اطمینان حاصل کند که دادگاه ها در 
سراسر آمریکا حق بنیادین و اولیه آمریکایی ها برای رأی 
دادن در انتخابات های گوناگون را به رسمیت می شناسند 
و اقدامی در جهت محدود کردن حق رأی مردم انجام 

نمی دهند. 
محدود کردن حق رأی البته در بسللیاری از قوانین 
ایالتی مستتر است و براحتی نمی توان آنها را از تاش 
برای امنیت انتخاباتی و جلوگیری از تقلب تشخیص داد. 
به  عنوان  مثال بیان  شده است که رأی های پستی تنها 
در زمانی مشللخص می توانند شمارش  شده و رأیی که 
بعد از مدتی به محل شمارش آرا برسد شمارش نخواهد 
شد. این مساله برای این است که اطمینان حاصل شود 
تقلبی در انتخابات صورت نمی گیرد اما همین مساله در 
صورتی  که اداره پست دولتی آمریکا، از دولت و شخص 

رئیس جمهور دستور برای تعلل در بررسی داشته باشد، 
به معنای محدود کردن حق رأی خواهد بود. در مورد 
دیگری در مجلس آریزونا تصویب  شده است افراد ساکن 
در یک محله نمی توانند رأی های پستی خود را به یک 
نفر بدهند تا او همه رأی ها را به نزدیک ترین اداره پست 
برده و شخصا تحویل دهد. این کار منجر به بروز تقلب 
انتخاباتی می شود اما همین قانون برای کسانی که باید 
کیلومترها رانندگی کنند تا رأی خود را به اداره پست 
تحویل دهند، دردسر زیادی ایجاد می کند که اشخاص 
ترجیللح می دهند اصا در انتخابات شللرکت نکنند تا 
اینکه بخواهند ۴۰-۳۰کیلومتر را شخصا رانندگی کنند 
تا به صندوق اخذ رأی برسند. در همین حال در ایالت 
جورجیا تصویب  شده است که پذیرایی از رأی دهندگانی 
که ساعت ها در صف اخذ رأی ایستاده اند ممنوع است و 
حتی آب نیز به آنها نباید داده شود. این مساله اگر چه 
شائبه هزینه کردن ستادهای انتخاباتی برای صف های 
رأی دهندگان را از بین می برد اما در همین حال مردمی 
که سللاعت ها )دسللت کم بین 2 تا 6 ساعت( در صف 
ایستاده اند را تشویق می کند از سختی های رأی دادن 

گذشته و اصا در انتخابات شرکت نکنند. 
دموکراسی آمریکایی این روزها بیش از پیش در حال 
پسرفت است. اگر اعتراضات حقوق شهروندی در دهه های 
5۰ و 6۰ میادی به رهبری »مارتین لوترکینگ« و سایر 
رهبران جنبش سیاه پوستان منجر به تضمین حق رأی 
آنها در قانون حق رأی سال 1965 شد، این بار به نظر 
می رسد آمریکا در حال پسرفتی ویژه در بحث دموکراسی 
است و مردم باید برای اجرایی شدن همان قانون سال 

1965 بار دیگر اعتراضات خیابانی خود را آغاز کنند. 

از  یکللی  عل�ی جهانگی�ری : 
انتصاب هللای جللو بایللدن در 
هفته های اخیر-که به آن توجهی نشد- انتصاب »جن 
ایسترلی« به مدیریت آژانس امنیت سایبری و امنیت 
زیرساختی آمریکا )CISA( بود؛ آژانسی وابسته به وزارت 
امنیت میهللن آمریکا که وظیفه آن مقابله با حمات 
سایبری، ارزیابی ریسللک و پشتیبانی از دستگاه ها و 
آژانس های مختلف آمریکاست. آژانس امنیت سایبری 
و امنیت زیرساختی آمریکا از نوامبر سال گذشته و پس 
از انتخابات ریاست جمهوری این کشور فاقد رئیس بوده 
است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا پیش 
از خروج از کاخ سفید »کریس کربس« رئیس پیشین 
این نهاد را به دلیل رد ادعا های او درباره تقلب انتخاباتی 

اخراج کرد. 
ایسللترلی، فارغ التحصیل برجسته آکادمی نظامی 
ایاالت متحده در وست پوینت، دارای مدرک کارشناسی 
ارشللد در رشته فلسفه، سیاسللت و اقتصاد از دانشگاه 
آکسفورد است. ایسترلی 2 بار نشان ستاره برنزی- یک 
نشان لیاقت که به نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا 
بابت دستاوردها یا خدمات قهرمانانه و همچنین خدمات 
شایسته در جریان جنگ اعطا می شود- را دریافت کرده 
است که پس از بیش از 2۰ سال خدمت در عملیات های 
سایبری، از جمله ماموریت  هایی در هائیتی، بالکان، عراق 
و افغانستان به او اهدا شد. جن ایسترلی مسؤول ایجاد 
نخستین گردان سایبری ارتش آمریکا بود و همچنین 
در طراحی و ایجاد فرماندهی سللایبری ایاالت متحده 

 ،)NSA(نقش اساسی داشللت. در آژانس امنیت ملی
ایسللترلی گردان جنگ اطاعات ارتش را رهبری و به 
عنوان مشاور سایبری نیروهای ناتو در افغانستان خدمت 
می کرد. سللال 2۰۰9 او یکی از ۴ مقام مأمور تأسیس 
فرماندهی سایبری ایاالت متحده بود؛ واحدی نظامی که 
با آژانس امنیت ملی همکاری نزدیکی برای ایجاد اختال 
در شبکه های کامپیوتری دارد. ایسترلی همچنین در 
دولت باراک اوباما، دسللتیار ویژه رئیس جمهور و مدیر 
ارشللد مبارزه با تروریسللم بود. قبل از این نیز در دوره 
بوش پسر، به عنوان دستیار اجرایی مشاور امنیت ملی 
آمریکا فعالیت می کرد. ایسترلی در تیم انتقال قدرت 
بایدن، مسؤول سیاست گذاری سایبری بود و مدتی نیز 
در سللمت معاون ارشد ضدتروریسم در آژانس امنیت 
ملی آمریکا خدمت می کرد. او پس از آنکه 2۰ سال در 
حوزه اطاعات و عملیات سایبری ارتش آمریکا خدمت 
کرد، بازنشسته شد و اکنون در سمت مدیر آژانس امنیت 

سایبری و امنیت زیرساختی مشغول به کار می شود. 
ایسترلی در سمت جدید خود با مجموعه ای پیچیده 
از مشکات روبه رو است. آژانس امنیت سایبری و امنیت 
زیرساختی آمریکا که سال 2۰18 در بخش سایبری 
وزارت امنیت میهن ایاالت متحده آمریکا تشکیل شده 
است؛ در تاش است ماموریت وسیع خود در دفاع از 

زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی این کشور را انجام 
دهد. آمریکا در ماه های اخیر، در جمع آوری پرسنل و 
منابع کافی، برای نظارت کامل بر سیستم های رایانه ای 
فدرال و انجام بازرسی های منظم امنیتی از تاسیسات 
زیربنایی و حیاتی دچار مشکل شده است. در همین 
حال، در چند ماه اخیر حمات سایبری گسترده ای 
علیه بخش های مختلف ایاالت متحده آمریکا انجام 

شده است:
۱- هک تاریخی »سوالر ویندز«: آذرماه پارسال بود که 
مایکروسافت در اطاعیه ای هشدار داد »حمات سایبری 
گسترده ای علیه نرم افزار » Orion IT « شرکت سوالر 
ویندز )Solar Winds( در حال انجام است و تحقیقات 
نشان داده اند با حمله ای طرف هستیم که بسیار گسترده، 
پیچیده و مهلک است. آنطور که به  نظر می رسید حمات 
سایبری مورد بحث  شماری از آژانس های دولتی ایاالت 
متحده  آمریکا را هدف قرار داده اند و گفته می شد این 
حمله که حدود 1۰۰ شرکت آمریکا و 9 سازمان فدرال را 
تحت تاثیر قرار داده، بسیار بزرگ تر و پیچیده تر از چیزی 
است که پیش تر تصور می شد. برآورد می شود حداقل 
1۰۰۰ مهندس قابل و ماهر در حمله سوالر ویندز نقش 
داشته اند«. مایکروسافت همچنین ادعا کرد این حمات 
نشان دهنده  بی ماحظگی هایی است که باعث شده یک 

آسیب پذیری جدی برای ایاالت متحده  و دنیا ایجاد شود. 
مایکروسافت اعتقاد داشت حمات سایبری مورد بحث 
صرفللا اهدافی خاص را هدف قرار نداده اند، بلکه هدف 
اصلی آنها زیر سوال بردن امنیت زیرساخت های حیاتی 
دنیاست. مایکروسافت معتقد بود هکرها، این شرکت ها 
را با اقداماتی پیچیده هدف قرار داده اند. در آن زمان اداره  
FBI آمریکا، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی 
و دفتر مدیریت اطاعات ملی )ODNI( بیانیه  مشترکی 
منتشر کردند تا بگویند با همکاری یکدیگر قصد دارند 

واکنشی کامل به این حادثه  سایبری بدهند. 
2- حمله سایبری به شرکت بزرگ خط لوله کلونیال 
پایپ الین: اردیبهشت امسال کلونیال پایپ الین در 
بیانیلله ای از وقوع حمله ای سللایبری خبر داد. این 
حمللله موجب توقف موقت فعالیت این شللرکت و 
آسیب به برخی سیستم های آن شده بود. این شبکه 
خط لوله، مواد سوختی پاالیشگاه های مجاور خلیج 
مکزیک را به نواحی جنوبی و شللرقی آمریکا منتقل 
می کرد. این شللرکت روزانه 2/5 میلیون بشکه مواد 
سللوختی از جمله بنزین، گازوئیل، سللوخت جت و 
دیگر مشتقات نفتی را از طریق 885۰ کیلومتر خط 
لوله جابه جا می کرد. خط لوله فوق کار انتقال سوخت 
دیزل، هواپیما و بنزین را انجام می دهد. وب سللایت 

شللرکت کلونیال پایپ الین اعام کرده بود این خط 
لوللله روزانه 1۰۰ میلیون گالن سللوخت را منتقل 
می کند و ۷ فرودگاه از خدمات این شرکت استفاده 
می کنند. ایللن حمله باعث وقفه 6 روزه در خدمات 
این شللرکت شللده بود و هکر ها خواستار دریافت 5 

میلیون دالر باج شده بودند. 
عاوه بر این 2 حمله، حمله سایبری ای به شرکت 
تأمین کننللده گوشللت JBS و همچنیللن حمللله به 
نرم افزار شللرکت Kaseya که از طریق آن، بسللیاری 
از کسب وکارهای آمریکایی مورد حمله باج افزاری قرار 
گرفتنللد، رخ داد. تعدد حمات سللایبری در ماه های 
گذشته، فشار قابل توجهی را بر این آژانس وارد کرده و 

باعث افزایش شدید بودجه آن شده است. 
قانون گذاران آمریکا اخیرا به آژانس امنیت سایبری 
و امنیت زیرساختی، اختیارات جدیدی از جمله توانایی 
پیشللگیری از نفوذ در شبکه های دیگر آژانس ها اعطا 
کرده اند. همچنین کنگره در حال بررسللی گسترش 
بیشتر ماموریت خود در الیحه ای است که به واسطه 
آن، شللرکت ها مجبور به گزارش حمات سایبری به 
دولت می شوند. اجرای دستورات جدید کنگره که به 
واسللطه بحران های سایبری اخیر اباغ شده ، بر عهده 
ایسترلی است. او همچنین باید بر اصاحات ساختاری 
آژانس امنیت سللایبری و امنیت زیرسللاختی که به 
واسطه حمات سایبری اخیر بشدت حیاتی هستند، 

نظارت کند. 
ادامه در صفحه 6

از میراث جنبش سیاهپوستان در سیاست ایاالت متحده چه باقی مانده است؟

بازگشت حق رأی در آمریکا به نقطه صفر

طراح حمالت سایبری به تأسیسات هسته ای کشورمان، مدیر آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی آمریکا شد

تروریست سایبری در دولت بایدن 
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