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  و بانکھاامريکا آژانسھای امنيتی »کالھک«جھان زير 
   نظام اطالعاتیۀمثابه دنيای اقتصاد ب

ساختار جمع آوری، پردازش، نگھداری و يک ساختار مالی کنونی جھان، قبل از ھر چيز، يک ساختار امنيتی، يعنی، 

استفاده از اطالعات مربوط به مشتريان بانکھا، شرکتھای بيمه، صندوقھای بازنشستگی، مؤسسات سرمايه گذاری، 

اگر اين اطالعات مربوط به شخصيت . شود العات جمع آوری میھمه نوع اط. ديگر شرکتھا و مؤسسات مالی است

 وضعيت مالی، سالمتی، کار، دارائی، خويشاوندان، شرايط زندگی ۀحقيقی باشد، در آن صورت، اطالعات در بار

 وضعيت مالی و اقتصادی، ۀشھروند و غيره، و اگر مربوط به شخصيت حقوقی باشد، در اين صورت، اطالعات در بار

 پروژه ھای سرمايه گذاری پيشنھادی، رؤسا، سھامداران و مديران، قراردادھا، ۀ اعتبار، اطالعات در بارۀتاريخچ

  .شود وضعيت دارائيھای ثابت شرکت و غيره و غيره جمع آوری می

 اول از سرويسھای ۀ اطالعات در درجۀبانکھا و ديگر مؤسسات مالی برای جمع آوری، پردازش، حفاظت و ارائ

عالوه بر آن، زيرساختھای اطالعاتی بخش مالی را دفاتر اعتباری، آژانسھای . کنند  خود استفاده میۀ ويژیاطالعات

 مشتريان خود مرکز ۀتوانند در بار چند بانک يا شرکت می. دھند ی تشکيل میئرتبه بندی و شرکتھای اطالعاتی حرفه 

 ناظران ۀی قوی ترين مراکز اطالعاتی ھستند، که وظيفبانکھای مرکز. تشکيل دھند) پايگاه داده ھا(اطالعاتی مشترک 

.  از اختيارات نامحدودی برای دسترسی به اطالعات بانکھای تجاری برخوردار ھستنددھند و عمالً  بانکی را انجام می

، بانک مثالً . شوند  به جمع آوری اطالعات مشغول میموازات آن مستقالً ه افزون بر اين، اغلب بانکھای مرکزی ب

 اعتباری خود، مؤسسات بخش حقيقی اقتصادی را تحت نظر - رکزی فرانسه با استدالل ضرورت تکميل سياست پولیم

  ارتباطی عبور می- سيل قدرتمند اطالعات مالی و تجاری از طريق نظام پرداختی، يعنی، ساختار اطالعاتی. گيرند می

 اطالعات گ با ھم و در ھمکاری متقابل، عموماً ساختارھای اطالعاتی مجزای بخش مالی در ھمآھنگی تنگاتن. کند

  .کند می» تسخير«بسيار گسترده را 

 اصلی آنھا ۀ، وظيفرسماً . اکثريت قريب به اتفاق بانکھا و مؤسسات مالی سرويسھای امنيتی خاص خود را دارند

جمع آوری اطالعات طور غيررسمی به ه اما بسياری از اين سرويسھای امنيتی ب. محافظت از اطالعات خودشان است

، بحث بر سر فعاليتھای مخفيانه با بھره گيری از روشھای طبيعتاً . شوند  مشغول میءاضافی از مشتريان خود و رقبا

  .خاص فنی و جاسوسی مطرح است
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گيرد و دسترسی به آنھا فقط با دستورات   محرمانه میۀاطالعات جمع آوری شده توسط بانکھا و شرکتھای مالی جنب

در اختيار داشتن اطالعات محرمانه و ھمچنين استقالل قابل توجھی از . گاھھا و دادستانيھا امکان پذير استخاص داد

» کالھک«توان گفت، که تجھيز  می. کند نھادھای دولتی، دنيای بانکھا و دنيای آژانسھای امنيتی را خانه يکی می

ادغام ارگانيک آژانسھای امنيتی غرب و دنيای . شود ی سرويسھای امنيتی و بانکھا انجام مۀوسيله اطالعاتی جھانی ب

بزرگ پديد آمد که منابع عظيم مالی و اطالعاتی را در اختيار گرفته » سايه» «غول«يک .  اتفاق افتاد بانکی عمالً - مالی

  .و تمام جوانب زندگی اجتماعی را به زير کنترل خود درآورده است

  

  ی بين بانکی و پرداختیانجمن جھانی سيستم انتقال اطالعات مال

   اطالعاتی جھانی-مالی» کالھک «ۀمثابه ب

 Society of Worldwide انگليسی را که از حروف اول کلمات SWIFT، بسياريھا حروف اختصاری مطمناً 

Interbank Financial Telecommunicationsمعنی ه  نظر فنی، اين بۀاز نقط.  تشکيل يافته است، شنيده اند

از . ر بين المللی انجام محاسبات و پرداختھای نقدی با استفاده از کامپيوترھا و ارتباطات بين بانکی استسيستم خودکا

منظور ه انجمن ب. شوند نقطه نظر حقوقی، بانکھای کشورھای مختلف عضو، صاحبان اين شرکت سھامی محسوب می

.  کشور تأسيس گرديد١۵ بانک از ٢۴٠ت  با شرک١٩٧٣تسھيل و ھمآھنگی در تسويه حسابھای بين المللی، در سال 

 با SWIFTعمل آمده از سوی ه  تسويه حسابھای بۀاکثريت نزديک به ھم.  آغاز کرد١٩٧٧فعاليت خود را از سال 

 La - مرکز مديريت و نھادھای دائمی آن در شھر الئولپ(انجمن در بلژيک به ثبت رسيده .  انجام گرفته استدالر

Ulpe مجمع عمومی( عمومی ۀجلس. کند و بر اساس قوانين بلژيک عمل می) واقع است، در نزديکی بروکسل (

 تصميمات با اکثريت آراء اعضای مجمع ۀھم. شود بانکھای عضو يا نمايندگان آنھا، عالی ترين ارگان آن محسوب می

وقعيتھای ، مSWIFT شرکت سھامی ۀت مديرأدر ھي. شود اتخاذ می» يک سھم، يک رأی«عمومی و بر مبنای اصل 

تعداد سھام به تناسب ميزان . دھند خود اختصاص میه  بامريکامسلط را نمايندگان بانکھای کشورھای اروپای غربی و 

س، فرانسه و انگليس در اختيار يلمان، سوا، امريکابيشترين سھام را . شود تراکم حجم اطالعات ارائه شده توزيع می

  .دارند

.  عضو بشودSWIFTتواند در   حق انجام معامالت بين المللی برخوردار باشد، میھر بانکی که مطابق قوانين ملی از

فتاده است که اشخاص حقيقی يا حقوقی از باالی سر ی به اين سو، ھيچ موردی اتفاق نياز پايان قرن بيستم ميالد

SWIFTدالربھای بين المللی با  حساۀ پرداختھا و تسويۀکه سھم شير ھم از آنجائی.  به کشور ديگری پول ارسال نمايند 

گيرد، تمامی مبادالت از طريق حسابھای در گردش تأسيسی توسط بانکھای کشورھای مختلف در   انجام میامريکا

جايگزين بانک مرکزی  (امريکا فدرال ۀ خود، در سيستم ذخيرۀآخريھا، به نوب. ئی صورت گرفته استامريکابانکھای 

 رسما موجود بين المللی، به ۀسسؤعنوان يک مه  بSWIFT بدين ترتيب، انجمن .شماره حساب داشتند) مترجم. امريکا

 کنترل بر شرکت ۀئی از بستامريکااين در حالی است، که بانکھای .  متصل شده استامريکا فدرال ۀسيستم ذخير

  . و بلژيک مستقر ھستندامريکا در SWIFTسرويس دھندگان . سھامی مذکور برخوردار نبودند

.  کشور جھان خدمات ارائه کرد٢٠٠  مالی و بانکی در تقريباً ۀ مؤسس٧٨٠٠ گذشته به ۀ در اواسط دھSWIFTانجمن 

  .شود  برآورد می دالر تريليون ۶خدمات ارائه شده به جريان مالی، روزانه 

  

  ) SWIFT(انجمن جھانی سيستم انتقال اطالعات مالی بين بانکی و پرداختی 

   فدرال و سازمان سياۀري مشترک نظام ذخۀ مؤسسۀمثابه ب
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ئی نيويورک امريکای مقاالت مندرج در روزنامه ھا. رفت درگSWIFT جنجال بزرگی پيرامون ٢٠٠۶تابستان سال 

  .تايمز، وال استريت ژورنال و لس آنجلس تايمز به اين جنجال دامن زدند

 نقل و انتقال ۀتيجه ای رسيدند که ھم به چنين نامريکا دولتمردان ٢٠٠١مبر سال  سپت١١از پس : اصل ماجرا چنين است

ھدف .  در خارج از مرزھا به زير کنترل سازمانھای امنيتی دربياورندپول را در داخل کشور و ھمچنين، مخصوصاً 

 SWIFT با  مبرپت س١١ بيدرنگ پس از »سيا«سازمان . رسمی چنين نظارتی، مقابله با تأمين مالی تروريسم اعالم شد

 ھيچ »سيا«سازمان .  را مورد مطالعه قرار دادامريکاارتباط برقرار کرد و اطالعات مربوط به ورود و خروج پول از 

منظور ه ب.  اطالع نداشتند»سيا« نيز از اين اقدام سازمان SWIFTحتی اعضای . دليل قانونی برای اين بررسی نداشت

گوھائی  و واشنگتن گفت در   ٢٠٠٣، در سال SWIFTاز طريق  بر معامالت انجام گرفته »سيا«توجيه اعمال کنترل 

 و »سيا«جمله، با شرکت سازمان  من (امريکابين انجمن بين المللی ارتباطات بين بانکی و يکسری از نھادھای دولتی 

  .عمل آمده ب) گرينسپن. در سيمای آ (امريکا فدرال ۀ، و ھمچنين نظام ذخير)ليس فدرالوپ

يکی از آنھا، تقويت اعمال . شرط پايبندی واشنگتن به برخی مقررات، به ھمکاری ادامه بدھنده  بطرفيق توافق کردند

 آنھا با تأمين مالی ۀ و تمرکز ويژه بر معامالت نقدی بود که در مورد رابطامريکاکنترل از طرف وزارت خزانه داری 

ربوط به نقل و انتقال وجوه مالی به اشکال ئی متعھد شد که به اطالعات مامريکاطرف . تروريسم ترديد وجود دارد

  .ديگر، از جمله فرار مالياتی و مواد مخدر توجه ننمايد

 نه  استناد به مرجعی استفاده کردند، که ظاھراً ۀمنزله  را بSWIFTئيھا مذاکره با مديريت امريکاقابل توجه است، که 

ه مندی به داده ھای آن، به ، واشنگتن اعالم کرد که عالقبر اين اساس. بانک، بلکه، فقط نھاد ارتباطی بين بانکھا بود

الزم به تأکيد است، که بانکھای مرکزی انگليس، . آيد حساب نمیه ئی حفاظت از اسرار بامريکا تخلف از قانون ۀمنزل

ات  با اطالع»سيا« در جريان عمل آشنائی سازمان جاپانيس و لند، سوئد، سوالمان، ايتاليا، بلژيک، ھافرانسه، 

SWIFTنام بانک مرکزی روسيه در اين فھرست وارد نشده بود.  قرار داده شدند...  

صورت محرمانه طبقه بندی شد و چيزی ه  بSWIFT و »سيا«اطالع برخی بانکھای مرکزی از ھمکاری سازمان 

 ی اگر در جريان قرار میحت(نه تنھا جامعه، حتی دولتھا و پارلمانھا نيز در جريان آن قرار نگرفتند . فراتر از آن نرفت

 گاردين در تابستان سال ۀروزنام.  انگليس جالب توجه استۀدر ھمين رابطه نمون). کردند گرفتند ھم، سکوت می

 بانکھای انگليسی ۀ ھمه ساله اطالعات مربوط به ميليونھا معاملSWIFT  گزارشی در اين باره که چگونه انجمن٢٠٠۶

 اطالعات ۀ مخفی ارائۀکند، که برنام گاردين تأکيد می. اشت، منتشر ساختگذ  می»سيا«را در اختيار سازمان 

از جمله کنوانسيون (، تخلف از قوانين انگليس و اروپا »سيا«محرمانه راجع به معامالت بانکھای انگليس به سازمان 

 اعالم SWIFT بانک مرکزی عضو شورای مديران ١٠بانک انگليس، يکی از . شود شمرده می) حقوق بشر اروپا

پيتر راجرس، از بانک مرکزی انگليس در .  از وجود اين برنامه مطلع ساخته است٢٠٠٢کرد، که دولت را در سال 

  : اظھار داشت٢٠٠۶سال 

ما ھمچنين به . که ما از آن اطالع يافتيم، به اطالع وزارت دارائی رسانديم و اين تماسھا را به آن ارائه داديم زمانی«

SWIFTاين، يک . اين موضوع ھيچ ربطی به ما ندارد.  با دولت ارتباط برقرار کندم که خودش بايد رأساً  گوشزد کردي

 وزير دارائی وقت »گوردون براون«. » حل شودSWIFT بايد بين دولت و ألهاين مس.  امنيتی است نه مالیألۀمس

وزير دارائی با .  برنامه قرار داشت تأئيد کرد، که دولت در جريان٢٠٠۶انگليس در پاسخ کتبی به پارلمان در سال 

اظھار نظر نمايد، از دادن پاسخ به اين سؤال، که » لهأويژگی امنيتی مس «ۀکه در بار استناد به سياست دولت بدون اين

 حفظ حرمت اسرار زندگی خصوصی آن دسته از شھروندان انگليس، که عمليات بانکی آنھا می«آيا تدابير الزم برای 

 مورد مطالعه قرار گيرد، اتخاذ شده است SWIFT با ھمکاری امريکارچوب تحقيقات ضد تروريستی توانست در چھا
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 از نظر حقوقی با SWIFT، ھمچنين از دادن پاسخ به اين سؤال که آيا برنامه »گوردون براون«. يا نه، خودداری کرد

  . کنوانسيون حقوق بشر اروپا انطباق داده شده، نيز امتناع کرد٨ ۀماد

  

   مالی امروز-اطالعاتی» کالھک«

 امروز ادامه دارد يا امريکا و ديگر نھادھای امنيتی »سيا« با سازمان SWIFTله، که آيا ھمکاری انجمن أين مسما ازا

، احتماالً : به چند فرضيه اشاره می کنم. رسانه ھای جھان اين موضوع را تابو کرده اند.  ھيچ اطالعی نداريمنه، عمالً 

 در خاک SWIFTيکی از دو سرويس دھنده ( امکانات ضروری آن را دارد امريکادر ھر صورت، . ادامه دارد

 مستقل از  ظاھراً SWIFTنشانه ھای غيرمستقيم زيادی حاکی از اين در دست ھست، که انجمن ).  مستقر استامريکا

، ٢٠١٢ اين انجمن در سال لغو عضويت ايران در. دولتھا، ھمچنان تحت تأثير شديد رسمی ھای واشنگتن قرار دارد

 امريکاھمه مفسران در اين باره اشتراک نظر دارند، که اين کار زير فشار دولت . يکی از آخرين نمونه ھای آن است

  .انجام گرفت

برای اعمال ) SWIFTموازات ه ب( ابزارھای ديگری ھم امريکادر پايان الزم به گفتن است، که سازمانھای امنيتی 

عنوان ارز اصلی در ه  بامريکا دالر فعالً . يان مالی بين المللی و شرکت کنندگان آنھا در دست دارندنظارت بر روی جر

ی اشخاص حقيقی و دالرو اين ھم بدين معنی است، که معامالت . محاسبات بازارھای مالی و کاالئی جھان عمل می کند

. شود  انجام میامريکامفتوحی در بانکھای ، از طريق حسابھای در گردش امريکا مرزھای ۀحقوقی خارج از محدود

  انباشته میامريکا فدرال ۀن آنھا در پايگاه اطالعاتی بانکھای تجاری و نظام ذخيراطالعات مربوط به معامالت و عامال

، امريکا، که نه تنھا اطالعات از بانکھای امريکا وزارت خزانه داری ۀپارچ ايجاد پايگاه قدرتمند اطالعات يک. شود

  از شرکتھای بيمه، بنيادھای بازنشستگی، ساير شرکتھا و مؤسسات مالی به آنجا سرازير خواھد شد، به پايان میاحت

» امريکامنافع «منظور تأمين امنيت و ه که ب  جمعی اطالعاتی داير بر اينی در رسانه ھا٢٠١٣در اوايل سال . رسد

ليس فدرال و آژانس امنيت ملی و ديگران به اين پايگاه و، پ»سيا« اعم از سازمان امريکا سازمانھای امنيتی ۀھم

  .اطالعاتی دسترسی خواھند داشت، انتشار يافت

 و ئی و آژانشھای امنيتی، ساير کشورھا را به جستامريکا مالی به سود بانکھای -اطالعاتی» کالھک«تسريع ايجاد 

 به دالر لزوم گذار از ۀامروز در بار. ساخته استوادار » برادر بزرگتر «ۀجوی راھھای دفاع در مقابل کنترل مستبدان

 اجتناب کشورھا ۀ وسيلۀمنزله  چنين گذاری بمعموالً . شود  پرداختھای بين المللی بسيار گفته میۀديگر ارزھا در تسوي

 به اچنين عبوری حتدر عين حال، . و اين درست است. شود  تلقی میامريکا اقتصادی توسط -از وابسته سازی مالی

  .کند ر زدن وابستگی اطالعاتی نيز کمک میدو

  

  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه -* 

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/12/mir-pod-informacionnym-kolpakom-amerikanskih-

specsluzhb-i-bankov-21550.html 

 ١٣٩٢ اسد - مرداد۵

 


