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روی موج کوتاه

حمله به تاسیســات آرامکو در ماه 
گذشته، تولید نفت عربستان را تا 5.7 
میلیون بشــکه در روز کاهش داد که 
منجر به افزایش قیمت نفت در سراسر 
جهان نیز شد. عربستان، متحد آمریکا 
در برابر این حمالت کامال بی دفاع بود. 
بعد از حمله اما چشم امیدش به دونالد 
ترامپ بود تا پاسخ سنگینی به عوامل این 
حمله بدهد. عوامل حمله نیز از دید آنها 
ایران بود؛ هرچند که یمن به طور رسمی 

مسئولیت حمله را به عهده گرفته بود!
انفعال دونالد ترامپ در این میان اما 
برای ســعودی ها و متحدانشان چنان 
دردناک بود که بسیاری از صاحب نظران 
و سیاستمداران عرب منطقه، زبان به 
طعن و کنایه درباره قدرت پوشــالی او 

گشودند. 
 ناتوان از حمله نظامی 

و امیدوار به حمله سایبری
در اوج این ناامیدی اما رســانه های 
غربی با اخباری از تصمیم دولت ترامپ 
برای اقدامات تالفی جویانه علیه ایران، 
سعی می کردند آن امید را بازگردانند. 

خبرگزاری ان. بی. ســی بعد از حمله 
به تاسیسات آرامکو، به نقل از مقامات 
مطلع آمریکایی، گزارش داد که مقامات 
ارتش آمریکا در یک نشست امنیت ملی، 
اقدامات تالفی جویانه مختلفی ازجمله 
حمله ســایبری و فیزیکی را به ترامپ 

ارائه داده اند.  
در میان این گزینــه حمله نظامی 
تقریبا غیرممکن بود؛ نشریه پولیتیکو ماه 
گذشته با استناد به افراد نزدیک به ترامپ 
گزارش داد که وی مخالف حمله به ایران 
است زیرا می خواهد به وعده انتخاباتی 
خود برای بیرون نگه داشــتن ایاالت 
متحده از هرگونــه درگیری خارجی 
جدید عمل کند. عالوه بــر این، گفته 
شده که ترامپ نگران است که جنگ با 
ایران منجر به پیامدهای اقتصادی شود.

مشکل دیگر مجوز کنگره بود. الیوت 
انگل، نماینده کنگره آمریکا، در بیانیه ای 
گفت که رئیس جمهــور آمریکا قبل از 
شروع هرگونه حمله به ایران به تالفی 
حمله های اخیر علیه تأسیسات نفتی 

عربستان، به مجوز کنگره نیاز دارد.

کنگره نیز بارها و در شرایط مختلف 
نشان داده که مجوز جنگ با ایران را به 
این سادگی ها به دونالد ترامپ نخواهد 
داد؛ خصوصا که این بار نه مشخصا منافع 
آمریکا، بلکه منافع متحد آمریکا یعنی 

عربستان در میان بود. 
سناتور دیک دوربین، دومین مقام 
ارشد دموکرات در مجلس نمایندگان 
آمریکا، ماه گذشــته در همین رابطه 
گفته بود که ایاالت متحده با عربستان 
سعودی پیمان امنیتی ندارد و ازاین رو 
هیچ تعهدی برای دفاع از آنها حتی اگر 
شواهد نشان دهد که این کشور از سوی 

ایران مورد حمله قرار گرفته، ندارد.
هشدار ظریف و زنگنه

بدین ترتیب تنها راه باقی مانده برای 
دولت ترامپ، حمالت سایبری به ایران 
بود. طی هفته های گذشته وزرای امور 
خارجه و نفت ایران چندین بار نسبت 
به حمالت ســایبری آمریکا هشــدار 
دادند. بیــژن زنگنه اوایــل مهرماه در 
پیامی به مناسبت روز ملی آتش نشانی 
به همین موضوع اشــاره و تاکید کرد: 

»تحریم های دشــمنان در یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی، صنعت نفت را که 
پیشران و محرک اقتصاد کشور است، 
نشانه گرفته است. در این شرایط الزم 
است در همه شــرکت ها و تاسیسات 
صنعت نفت، هوشیاری کامل در برابر 
تهدیدهای فیزیکی و سایبری ایجاد و 
تمهیدات مدیریتی، فنی و عملیاتی الزم 
برای حفاظت از تاسیسات و سرمایه های 
فیزیکی آماده باشــند و بــا توجه ویژه 

بــه رویکردهای پیشــگیرانه ایمنی و 
کنترل هــای دقیق عملیاتــی، اتخاذ 

شود.«
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
نیز در گفت وگویی با یک رسانه آمریکایی 
با بیان اینکه آغازگر جنگ ســایبری با 
ایران، آمریکا بوده است، تصریح کرد که 
اگر ایاالت متحده جنگی را شروع کند، 

پایان دهنده آن نخواهد بود.
عملیات محرمانه علیه 

»پروپاگاندا«!
علی رغم این هشــدارها اما تاکنون 
هیچ یک از مقامات کشور اذعان نکرده اند 
که در طــول یک ماه اخیــر حمله ای 
سایبری به تاسیسات و زیرساخت های 

کشور صورت گرفته باشد. 
با این حال دیروز خبرگزاری رویترز 
به نقل از دو مقام آمریکایی نوشــت که 
ایاالت متحده به دنبــال حمالت 14 
سپتامبر)23 شــهریور( به تاسیسات 
نفتی عربستان سعودی، یک عملیات 
ســایبری محرمانه علیه ایــران انجام 

داده است. 
این دو مقام آمریکایی که هویتشان 
فاش نشده، به رویترز گفته اند: »حمله 
سایبری مذکور محرمانه و اواخر سپتامبر 
)اوایل مهر( انجام شــده و توانایی ایران 
برای گسترش دادن »پروپاگاندایش« 

را هدف قرار داده است.«
یکی از آنها توضیح داده که این حمله 
سایبری، به »سخت افزار فیزیکی« در 
ایران تاثیر گذاشته است اما او به جزئیات 

بیشتری اشاره نکرده است.
رویترز در تحلیل خــود از اظهارات 
این دو مقام آمریکایی نوشــته است: 
»این )حمله سایبری محرمانه به ایران( 
نشان می دهد که دولت رئیس جمهور 
دونالد ترامپ چگونــه در تالش بوده 
اســت تا با آنچه این دولت تجاوزگری 
ایران می داند، مقابله کند بدون اینکه 
وارد یک درگیری گسترده با این کشور 

کشیده شود.«
این رسانه انگلیسی به سراغ وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگون( رفتــه و از این 
وزارتخانه خواسته درباره خبر »حمله 

سایبری به ایران« اظهارنظر کند.
»الیسا اسمیت«، سخنگوی پنتاگون 
اما به رویترز گفته است که »به عنوان یک 

سیاست و به دلیل مالحظات امنیتی، ما 
درباره عملیات های اطالعاتی، سایبری 
یــا برنامه ریــزی برای آنهــا صحبت 

نمی کنیم.«
خواب دیده اند، خیر است!

در ادامه گزارش رویتــرز هم آمده 
است که »معلوم نیســت که آیا بعد از 
حمله سایبری محرمانه اواخر سپتامبر 
به ایران، آمریکا حمالت سایبری دیگری 

هم انجام داده باشد یا نه.«
اما حتــی ادعاها دربــاره همین 
حمله سایبری نیز قابل راستی آزمایی 
نیســت، چراکه تاکنون هیچ اسناد و 
مدارکی دال بر صحــت این ادعا ارائه 
نشــده اســت. آمریکا بعد از سقوط 
پهپادش توسط سپاه پاسداران ایران 
نیز مدعی شد که کشــتی تهاجمی 
یو. اس. اس. باکســر که یک کشتی 
هلی کوپتربر برخوردار از سامانه های 
ضدهوایی است، پهپاد متعلق به ایران 
را هدف قرار داده است اما تاکنون که 
هیچ ســندی برای اثبات ادعای خود 

ارائه نکرده است. 
حمالت ســایبری آمریکا به ایران 
مسبوق به سابقه و معروف ترین آنها نیز 
حمله ســایبری »استاکس نت« است 
که محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات نیز آن را 
تایید کرد اما دربــاره این حمله ادعایی 
اخیر کــه دیروز رویترز مطــرح کرده، 
تاییدی از سوی مقامات کشور صورت 

نگرفته است. 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دیروز 
در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش 
به خبر رویترز درباره حمله ســایبری 
آمریکا به ایران، صرفــا گفت: »خواب 

دیدند، خیر است!«

رویترز مدعی حمله محرمانه آمریکا به ایران شد؛

الف سایبری یا عملیات سری؟

خبر

آیا آمریکا خیلی خاموش و بی سر و صدا، انتقام حمله به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان را از ایران گرفته است؟ آیا 
تمام بازخوردهایی که نشان می داد عرب های متحد آمریکا در منطقه، از امید به دونالد ترامپ دست شسته اند، باعث شده تا 

ترامپ دست به یک عملیات سری سایبری علیه ایران بزند؟ یا اینکه خبر حمله سایبری به ایران که رویترز دیروز آن را منتشر 
کرد، صرفا یک الف سایبری برای خوشایند آنهایی است که هفته هاست بعد از ماجرای آرامکو از آمریکا عصبانی هستند؟

روزنامه فیگارو مدعی شــد کــه روح اهلل زم 
احتماال در شهر نجف دستگیر و به ایران منتقل 

شده است.
این روزنامه تاکید کرد که احتماال زن جوانی 
در پاریس زم را برای ســفر به عراق جهت دیدار با 
آیت اهلل سیستانی ترغیب کرده و فرانسه با عدم 
جلوگیری از این سفر، بازداشت او را تسهیل کرده 
است. به نوشته این روزنامه، وزارت کشور فرانسه 

»مسافرت زم به عراق« را تایید کرده است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، برخی رسانه های 
خارجی هم مطالبــی را به نقل  از مهســا رازانی 
همســر روح اهلل زم در خصوص چگونگی خروج 
وی از فرانسه و مقصد او منتشــر کردند که باور 
آن بسیار سخت است. در خبرهای منتشر شده 
از قول همسر روح اهلل زم گفته شــده که او عصر 

جمعه 1۹مهر با پرواز »رویال جوردنین« از پاریس 
به مقصد بغداد پرواز کرده و با توقفی کوتاه در امان 
در بامداد شــنبه 2۰ مهرماه وارد پایتخت بغداد 
شده اســت. او توقف کوتاهی در امان، پایتخت 
اردن داشت و بامداد شنبه 2۰ مهر به بغداد رسید. 
24ساعت نخســت ورود به بغداد، ما خبری از او 
نداشتیم و به تماس های زیاد من پاسخ نداد. وی 
همچنین اعــالم کــرد: روح اهلل زم در بامداد روز 
یکشنبه در تماس تلفنی یک  دقیقه ای با لحن و 
ادبیاتی غیرمعمول از سالمتی اش خبر داد و دوباره 
از او بی خبر شدیم. اگرچه هنوز مقام های رسمی 
کشــورمان اطالعات مربوط به نحوه دستگیری 
روح اهلل زم را منتشــر نکرده انــد لیکن غیر قابل 
باورترین گزینه ای که می توان در مورد دستگیری 
این فرد مدنظر قرار داد سفر او به عراق برای مالقات 

با آیت اهلل سیســتانی و یا هر فعالیت مشابه دیگر 
است. به نظر می رسد سرویس اطالعاتی فرانسه 
که مستقیما حفاظت از روح اهلل زم را برعهده داشته 
با تحت فشار گذاشتن خانواده زم و انجام عملیات 
فریب رسانه ای بدنبال ارسال سیگنال  های غلط 
برای دور کردن نگاه ها از پشت پرده های مرتبط 

با کشور فرانسه در این موضوع است.
تکذیب ارتباط زم با آیت اهلل سیستانی

در همین حال، سایت شفقنا که اخبار مربوط 
به حوزه و مراجع تقلید رو پوشش می دهد، نوشته 
است: در پی طرح شــایعات در فضای مجازی و 
برخی رسانه های رسمی مبنی بر احتمال دیدار 
روح اهلل زم با آیت اهلل سیستانی، یک مقام مسئول 
در دفتر مرجعیت عالی شیعیان در نجف اشرف 
گفت: ادعای منتشر شــده در بعضی از رسانه ها 

مبنی بر حضور روح اهلل زم در دفتر حضرت آیت اهلل 
سیستانی و دیدار معظم له با وی کاماًل دروغ و بی 
اساس است. نامبرده هیچگاه ارتباطی مستقیم ویا 
غیر مستقیم با این دفتر نداشته و کسی درخواست 
مالقات برای او ننموده واز آمدن و یا نیامدنش به 
عراق نیز هیچگونه اطالعی نداریم. بی بی سی نیز 
به نقل از شرکت هوایی فالی دوبی و در پاسخ به 
شایعه ســفر روح اهلل زم، موسس کانال تلگرامی 
آمدنیوز با این شرکت هواپیمایی در روز 11 اکتبر 
)1۹ مهر(، این موضــوع را تکذیب کــرد. پرواز 
شماره اف زد 71۰ این شــرکت هواپیمایی بین 

باکو و دوبی به دلیل نقص فنی در آن روزمجبور به 
فرود اضطراری در شیراز شد. شرکت فالی دوبی 
ضمن بیان اینکه مســافری به نام روح اهلل زم در 
این پرواز نبوده، تاکید کرده که تمامی مسافران 
این هواپیما پس از برطرف شــدن نقص فنی به 
هواپیمایی دیگری به مقصد نهایی )دوبی( خود 
رسیدند. شایعه  ای درباره احتمال فرود اضطراری 
پرواز باکو- دوبی شرکت هواپیمایی فالی دوبی در 
شیراز برای تحویل موسس کانال تلگرامی آمدنیوز 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است.
پاریس: روح اهلل زم در فرانسه پناهنده بود

وزارت خارجه فرانسه نیز در واکنش به بازداشت 
مدیر کانــال تلگرامی ضد انقــالب »آمدنیوز« 
گفت او در این کشور وضعیت پناهندگی داشته 
است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این 
وزارتخانه ذکر شــده که روح اهلل زم در این کشور 
وضعیت پناهندگی دریافت کرده بود و »ایران او 

را ربوده است«.

ادعای فیگارو درباره بازداشت روح اهلل زم در نجف
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سخنگوی دولت:
 روحانی درباره پالرمو 

تصمیم می گیرد
علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اختالف 
نظر دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد 
الحاق به کنوانسیون پالرمو، گفت: رئیس جمهور پس 
از اخذ مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصمیم می گیرد. گفتنی 
است، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
روز سه شنبه تصریح کرده بود که مبانی حقوقی برای 
ابالغ الیحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد.

    
 هشدار آمریکا به چین 

در رابطه با ایران
خبرگزاری رویترز مدعی شــد: کاخ سفید به 
شرکت های کشتیرانی چینی درباره آنچه خاموش 
کردن دستگاه های موقعیت یابشان به منظور مخفی 
کردن انتقال نفت ایران خوانده، هشدار داده است. 
یکی از مقامات دولت آمریکا که خواست نامش فاش 
نشود به رویترز گفته است: ما در حال ارسال پیام هایی 
بسیار جدی به شرکت های کشتیرانی هستیم. این 
کار )خاموش کردن موقعیت یاب( بسیار خطرناک و 

غیر مسئوالنه است.
    

مشکل ایران و عربستان با میانجیگری 
پاکستان حل نخواهد شد

عالءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس درباره میانجیگری پاکستان برای بهبود 
روابط ایران و عربستان، به مهر گفت: پاکستان کشور 
مهم اسالمی و همسایه جمهوری اسالمی ایران است. 
در طول انقالب ایران و پاکستان همیشه روابط خوبی 
داشته اند، از اقدام پاکستان برای حل مشکالت ایران و 
عربستان استقبال می کنیم. اما با این تالش ها مشکل 
حل نخواهد شد، راه حل مشکالت ایران و عربستان 
را باید در خود عربستان و سیاست های این کشور در 

منطقه جستجو کرد.
    

مجلس به دنبال تعیین مصادیق 
جرم سیاسی

محمد کاظمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس در گفتگویی با خبرآنالین، 
از تدوین طرحی برای تعیین مصادیق جرم سیاسی 
در مجلس خبر داد و گفت: در این طرح تشخیص 
امنیتی یا سیاسی بودن جرایم را از دایره تشخیص 

رئیس محکمه یا رئیس دادگاه خارج کردیم.
    

بحرین درباره بی احترامی به 
سرود ملی ایران پاسخگو باشد

نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس، درباره توهین به 
پخش سرود ملی ایران در بازی مقابل تیم ملی فوتبال 
ایران با بحرین، به ایسنا گفت: اگر تنها عده  کمی از 
تماشاگران بحرینی واکنشی به پخش سرود ملی 
کشورمان داشتند شاید تا حدی می توانستیم آن را 
توجیه کنیم، اما وقتی اکثریت تماشاگران و بازیکنان 
تیم بحرین عکس العمل ناشایســت به سرود ملی 
نشان می دهند و خارج از ادب و نزاکت رفتار می کنند 
یعنی این کار سازمان یافته، طراحی و مدیریت شده 

از قبل بوده و دولت بحرین باید پاسخگو باشد.
    

دیدار رئیس پلیس بین الملل 
ناجا با همتای فرانسوی

به گزارش ایسنا، ســردار هادی شیرزاد رئیس 
پلیس بین الملل ناجا، به منظور بررسی موضوعات 
مشترک پلیسی با »جین جاکوز کولومبی« رئیس 
امور بین الملل پلیس فرانســه، دیدار و گفت وگو 
کرد. براســاس گزارش سایت پلیس، جین جاکوز 
کولومبی نیــز از ارتباطات ســازنده و موثر پلیس 
بین الملل جمهوری اســالمی ایران در راســتای 
پروتکل های جهانی و بین المللی که موجب سرعت 
بخشی به دیپلماسی پلیســی و تعقیب و کنترل 
مجرمان شده، قدردانی کرد. وی همچنین خواستار 
افزایش ارتباطات و انتقال تجربیات دو طرف و ادامه 

همکاری های پلیسی شد.
    

 درخواست فریدون 
پیش از ورود به زندان

حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری و دستیار 
پیشــین وی که صبح دیروز برای تحمل 5 ســال 
حبس راهی اوین شــد خواستار انتشار متن کامل 
حکم صادره برای خود و مستندات آن شد. وی طی 
سخنانی گفت: »برادر رییس جمهور بودن«  نه تنها 
هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک 
اتهام باشد! و من خوشــحالم که حتی در این مقام 
برای انقالب و نظامی که آن را دوست داشته و تالش 

کرده ام قربانی می شوم. 

مقامات ایران ادعاها درباره 
یک حمله سایبری جدید به 

ایران را تایید نکرده اند؛ آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات 

دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در واکنش به این خبر 
گفت: »خواب دید ه اند،  خیر 

است!«

دو مقام آمریکایی که 
هویتشان فاش نشده، از 
حمله سایبری آمریکا به 

ایران خبر داده و به رویترز 
گفته اند: این حمله سایبری، 

محرمانه و اواخر سپتامبر 
)اوایل مهر( انجام شده و 

توانایی ایران برای گسترش 
دادن »پروپاگاندایش« را 

هدف قرار داده است

نماینده آمریکا در امور ایران در عیــن حال که از آمادگی 
کشــورش برای مذاکره با تهران سخن گفت، تصریح کرد که 
دولت این کشــور در حال اجرای کارزاری بی ســابقه از فشار 
حداکثری علیه ایران اســت. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه 
اینترنتی شــبکه تلویزیونی سی-اســپن، »برایان هوک«، 
نماینده آمریکا در امور ایــران، در برابر کمیته روابط خارجی 
مجلس سنای این کشور حاضر شد. وی در نطق خود در برابر 
سناتورهای آمریکایی مدعی شد: دولت آمریکا در حال اجرای 
کارزاری بی سابقه از فشــار حداکثری علیه ایران در راستای 
دستیابی به دو هدف عمده است؛ نخست، محروم کردن ایران از 

منابع مالی الزم برای حمایت از فعالیت های بی ثبات کننده خود 
و دوم، کشاندن ایران پای میز مذاکره جهت رسیدن به توافقی 
جامع. نماینده آمریکا در امور ایران همچنین مدعی شد: فرانسه، 
آلمان و بریتانیا از ایران خواستند تا رفتارهای خصمانه خود را 
قطع کند. مایه خوشحالی ماست که اعضای دیگر برجام در پی 
آن هستند که به توافق جدیدی برسند. قربانی حقیقی اقدامات 
ایران مردم این کشور هستند و ما آرزومند آینده ای خوب برای 

مردم این کشور هستیم.
امیدواریم روسیه و چین ما را همراهی کنند

وی در ادامه مدعی شد:  توافق برجام به ایران کمک کرده 

که توانایی های موشــکی خود را افزایش دهــد. از زمان عقد 
برجام آمریکا حتی یک تحریم علیه این برنامه موشکی ارائه 
نداده است. شورای امنیت سازمان ملل پس از حمله ایران به 
تاسیسات آرامکو باید نقش خود را بپذیرد. این اقدام ایران تالش 

داشت در بازار انرژی جهانی خلل ایجاد کند. این برنامه 
هنوز به نتیجه نرسیده است. امیدواریم روسیه و چین 
در این زمینه مــا را همراهی کنند. هوک همچنین 
مدعی شد:  دولت ایران استراتژی خود را تغییر نداده 
است و منافع آمریکا را هدف قرار می دهد. آبه نخستین 

نخســت وزیر ژاپن بود که به ایران ســفر کرد و ایران 
سیاســت های صلح جویانه ژاپن را رد کرد و 

یک نفتکش ژاپنی در خلیج فارس منفجر 
شد. گرچه رئیس جمهوری آمریکا و وزیر 
خارجه بارها و بارها گفته اند که حاضرند 

با مقام های ایران دیدار کنند. دولت ما آماده گفت وگو و مذاکره و 
ایجاد توافقی جدید است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران 
در منطقه دست به دزدی نفتکش زده است و به آن ها حمله 
کرده است، ادعا کرد: آن ها قطعا چنین کرده اند. حدود برجام 

را زیر پا گذاشته اند. 
هوک گفت: تصمیم ترامپ درباره سوریه تاثیری بر 
رویکرد ما در زمینه ایران ندارد. رویکرد ما این است که 
تمام نیروهای ایران باید از سوریه خارج شوند. وی  در 
اظهاراتی بی اساس مدعی شد: به گمانم فشار بر ایران، 
باعث شــده ایران از منابع مالی خود محروم شود و 
نتواند از منظر مالی دولت اسد را تامین کند، 
این باعث شده ایران نتواند هیچ گونه 
نفتی به دمشق بفروشد. ما همچنان 
تمرکز خود را روی نفت می گذاریم.

برایان هوک از تصمیم دولت آمریکا خبر داد؛

اجرای کارزاری بی سابقه از فشار حداکثری علیه ایران


