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تل آویو در سایه ترس از توان هسته ای ایران بر شدت تهدیدات 
لفظی خود علیه ایران می افزاید. ظرفیت هس��ته ای ایران در 
چند ماه گذش��ته به باال    ترین سطح رس��یده و آژانس با ادامه 
نظارت های مس��تمر خود اعالم کرده که »نش��انه ای « وجود 
ندارد که ایران در حال حاضر به دنبال س��اخت بمب هسته ای 
باش��د. این موضع گیری را »رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به صراحت در امریکا اعالم کرد، چیزی 
که چندان به مذاق تل آویو خوش نیامده است و یک مقام ارشد 
اسرائیلی روز دو    ش��نبه س��وم آبان ادعا کرد: »به خاطر وجود 
برجام، حمله به ایران اولویت اول نیروی هوایی اسرائیل نبود، اما 
اکنون این موضوع به اولویت اول نیروی هوایی اسرائیل مبدل 
شده است.« اشاره مقام اسرائیلی به نبود برجام به عنوان بهانه  
بمباران تأسیسات هسته ای ایران در آینده نزدیک نشان می دهد 
صهیونیست     ها چقدر تالش دارند بازگشت ایران به مذاکرات را 
تسریع و تسهیل کنند. برای تل آویو آنچه بیش از همه مهم است، 
محدودسازی و جلوگیری از توسعه ظرفیت هسته ای ایران است 
و برای این هدف تالش دارند فشار را به تهران برای بازگشت به 
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پس از ماج��رای الطیونه لبن��ان که ناش��ی از برنامه از پیش 
طراحی شده یک جریان افراطی امریکایی و صهیونیستی برای 
برهم زدن امنیت لبنان و تضعیف موقعیت نیروهای مقاومت 
در این کشور بود، رسانه های بیگانه و طیفی از مرتبطان داخلی 
آنها تالش کردند الق��ا کنند که این ماجرا نش��انگر تضعیف 
موقعیت منطقه ای ایران و جریان مقاومت در منطقه است . این 
گزاره اگرچه در مورد برخی دیگر از تحوالت منطقه نظیر نتیجه 
انتخابات عراق هم مطرح شده است، نشان می دهد که دشمنان 
مقاومت تالش دارند تا با جریان س��ازی و یا بهره گیری از هر 
واقعه ای ، موقعیت و توان مقاومت را نادیده گرفته و یا تضعیف 
کنند. اما واقعیت این است که روند تحوالت منطقه بیانگر این 
است که جبهه مقاومت با تحکیم و تثبیت جایگاه خود، اکنون 
به یکی از مؤثر ترین عناصر تعیین کننده درروند تحوالت آینده 
منطقه و جهان تبدیل شده و بدون مالحظه جایگاه و نقش این 
نیرو ها هیچ طرح و برنامه ای برای مدیریت تحوالت منطقه به 

سامان نمی رسد| صفحه 2

عملک��رد فدراس��یون فوتب��ال در دوران ش��هاب الدین 
عزیزي خادم به جاهاي خطرناکي کشیده شده، به طوري که 
احسان قاضي زاده هاشمي یکی از نمایندگان مجلس پس از 
برمال شدن قرارداد فدراسیون با شرکتي که مدیران آن ملیت 
صهیونیستي دارند، به صورت واضح و روشن در یک مصاحبه 
تلویزیوني از بررسي بحث »نفوذ« در فدراسیون فوتبال خبر 
داده تا حواشي و سوءمدیریت هاي حاکم بر فوتبال از فضاي 
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وقتي بهترین و مؤمن تری��ن فرزندان ای��ن آب و خاك براي 
صیانت از دستاوردهاي انقالب اس��المي، جان شیرین خود 
را فدا کردند، بس��یاري از آنها داغ در آغوش کش��یدن جگر 
گوشه هایشان بر دلشان بود. تعداد قابل توجهي از این پاکبازان 
رهرو سیدالشهدا)ع( همس��ر و فرزندان قد و نیم قد خود را به 
امید خدا و همت عموها و دایي هاي بازمانده شان رها ساختند 
و رفتند. ما با یادگارهاي آنها چه کردیم؟ با این امید که نهادها 
و سازمان هاي متولي مراقبت از آنها را به عهده خواهند گرفت، 
با دنیا و میز و صندلي هاي حاصل از خون پدران آنها مشغول 
شدیم.  درست است که نیازهاي مادي آنها به هر حال برطرف 
مي شد، اما مگر فقط نیازهاي خورد و خوراك و لباس و مسکن 
کافي بود؟! از نگاه رفتارشناسي خأل حضور پدر مخصوصاً در 
سنین رشد و بلوغ، بزرگ ترین و عمیق ترین نیاز روحي و رواني 
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 امروز باقری در اروپا، ذائقه طرف های غربی را  
برای »برجام « يا »جهان بدون برجام « محک می زند | صفحه 15

توطئه  سایبری 
سوخت!

توطئه  سایبری سوخت!

توطئه حمله سايبری به جايگاه های پمپ بنزين ديروز حوالی ظهر 
آغاز شد و تا ديشب بيشتر جايگاه ها به حالت عادی درآمد اما 

درباره ماهيت اين توطئه هنوز پرسش های زيادی باقی است

    ادامه از همين صفحه
ماجرا اینگونه آغاز شد که حوالی ظهر پمپ بنزین های 
پایتخت و برخی از اس��تان ها به دلیل از کار افتادن 
کارت های سوخت با ش��رایط غیرعادی روبه رو شد. 
چند دقیقه بعد خبر آمد که در س��امانه هوش��مند 
سوخت اختالل ایجاد شده است و سیستم ها هنگ 
کرده اند. بعد از هنگ،  خبر هک آمد و بعد گفته شد 
حمله است. اما عجیب بود که روی یک سامانه آف الین 
عبارت »حمله سایبری« هک شده باشد! آیا این یک 
حمله سایبری از خارج بود یا یک خرابکاری از داخل؟!  
خبرهای ضد و نقیضی در این باره منتش��ر شد و در 
نهایت اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، اختالل را 
تأیید کرد. در ابتدا گفته شد این اختالل به زودی رفع 
می شود و مختل شدن سوخت گیری فقط مربوط به 
سهمیه بنزین است و کسانی که می خواهند از بنزین 

آزاد استفاده کنند، مشکلی در این باره ندارند.
چنین اتفاقی کافی بود تا س��یل ش��ایعات از اصل 
خبر جلوتر حرکت کند از جمله اینکه قرار اس��ت 
بنزین دوباره گران ش��ود! در چه زمانی؟ درست در 
سالگرد وقایع بنزینی آبان! معلوم بود که شایعه خود 
را تقویت می کند اما باور ش��ایعه هرچه عجیب تر، 

زودتر و بیشتر!  
احمد وحیدی، وزیر کشور اولین کسی بود که به این 
شایعات واکنش نشان داد:»هیچ برنامه ای برای گرانی 
بنزین وجود ندارد و اختالل در ارائه خدمات در برخی 

از پمپ های بنزین به زودی رفع می شود.«
فاطمه کاه��ی، س��خنگوی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هم به کمک وزیر کش��ور در رد 
ش��ایعه آمد:»برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
وجود ندارد و خواهش ما این است که مردم تا حل 
مشکل فنی در برخی از جایگاه های عرضه سوخت در 

کشور به پمپ بنزین ها مراجعه نکنند.«
اما این خواهش ها را برخی شهروندان نشنیده گرفتند 
و دیده شد که برخی ها با دبه از پمپ بنزین ها برای 

روزهای مبادا بنزین آزاد خریداری می کنند!
س��رانجام حوالی عصر دیروز  که حدود 40 درصد 
جایگاه ها به سوخت رسانی عادی برگشته بودند و 
۳۳ خودروی سوخت رسانی س��یار در سطح شهر 
تهران فعال ش��ده بود، از س��وی مرکز ملی فضای 
مجازی اطالعیه ای صادر شد:»به اطالع هموطنان 
گرامی می رساند س��اعت ۱۱ صبح روز سه شنبه  
مرکز افتا گزارش��ی در خصوص حمله سایبری به 
سامانه هوشمند سوخت کشور اعالم کرده و به تبع 
آن جایگاه ها در ارائه خدمات سوخت رسانی از مدار 
خارج شدند.در همین راستا، دستگاه های ذی ربط 
در حال رفع مشکل ایجاد شده می باشند و تا ساعاتی 
دیگر خدمات س��وخت رس��انی به حالت عادی بر 

خواهد گشت.«
و باالخره ساعتی بعد تلویزیون که در دوره مدیریت 
جدید ظاهراً قرار اس��ت از خبرها جا نماند و از آغاز 
بحران پوش��ش خوبی داش��ت و روی ماجرا سوار 
ش��د،  این خب��ر را به نق��ل از مدیرعامل ش��رکت 
ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی منتش��ر 
کرد:»قول نمی دهم تا پایان روز سه شنبه  صد درصد 
جایگاه های سوخت وارد مدار ش��وند. اگر چه رفع 
مشکالت سامانه در هر جایگاه چند دقیقه بیشتر 
زمان نمی برد اما باید به همه جایگاه های س��وخت 

حتی بین راهی ها هم سر بزنیم.«
اکنون توطئه علیه س��وخت کش��ور سوخت، اما 
س��ؤال های زیادی باقی مانده اس��ت که از اصل 
ماجرا مهم تر اس��ت و باید پاسخ های صریح برای 

آنان یافت.

قرارگاه دفاع مقابل ریزپرنده ها تشكیل داده ایم

 مردم مناطقی از خوزستان 
برای آب شور و گل آلود هم پول می دهند!

    به مناس��بت هفته پدافند غیرعامل، س��ردار 
غالمرضا جاللي، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور روز گذشته نشستي را برگزار کرد و در آن 

به ارزیابي حوزه اختیارات و وظایف این س��ازمان 
پرداخت و از فرصت ه��ا و تهدی��دات موجود در 
این رابطه س��خن به میان آورد و درمورد تشکیل 
قرارگاه دفاع در براب��ر ریزپرنده ها نیز توضیحاتي 
ارائه داد. س��ردار جالل��ي از تهدی��دات ترکیبي 
دش��منان نیز گفت و ب��ا تأکید بر اینک��ه ایاالت 
متحده و رژیم صهیونیس��تي تالش هایي نافرجام 
براي ضرب��ه زدن به جمهوري اس��المي ایران در 
دس��تور کار قرار داده اند از هزینه هاي فراواني که 
دولت قبل در حوزه پدافند غیرعامل ایجاد کرد نیز 
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    »جوان« در گفت و گو با جهادگران ساكن خوزستان 
مسئله آب اين استان را پيگيري كرده است | صفحه 3

جوان: توطئه  علیه جایگاه های س��وخت سراسر کشور که س��ایبری بودن آن تأیید شد،  
ناکام ماند و به عبارتی سوخت! تا پایان وقت دیروز  بیش��تر جایگاه های سوخت استان ها 
سوخت رسانی را -البته بدون کارت سهمیه - از س��ر گرفتند و برخی جایگاه ها نیز توزیع 
بنزین سهمیه ای را هم بعد از غروب آفتاب آغاز کردند، با این حال تحلیل ها درباره چرایی 

این واقعه یکسان و قانع کننده نبود. 
ابتدا مرکز ملی فضای مجازی، سایبری بودن آن را اعالم و یک مرکز امنیتی نیز آن را تأیید 
کرد:»ساعت ۱۱ صبح امروز که جایگاه های سوخت از مدار خارج شدند، مرکز افتا )متولی 
امن سازی زیرساخت های دستگاه های حیاتی( گزارشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند 

سوخت اعالم کرد.«
اما برخی ناظران معتقدند سامانه هوشمند سوخت، اصوالً و از ابتدا سامانه ای آف الین بوده 
است و به این دلیل آف الین طراحی ش��ده که مشکالت زیرساختی و خطاهای نرم افزاری  

اینچنینی مشکلی برای مردم ایجاد نکند.«
ساعتی بعد از این حمله، ساالری نسب، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از حل نیم بیشتری از مش��کل خبر داد:»هم اکنون حدود ۵0 درصد جایگاه ها وارد 
مدار سوخت رسانی دستی شده اند و در برخی از جایگاه ها امکان عرضه سوخت با کارت هم 
فراهم شده است. نیرو های ما در سراس��ر کشور در تالش برای رفع مشکل سامانه سوخت 

هستند و پیش بینی می شود تا ظهر چهارشنبه مشکل سوخت رسانی حل شود.«
برخی همزمانی ها مثل همزمانی با وقایع آبان98 و آغاز احتمالی مذاکرات ایران با غرب و نیاز 
غربی ها به آرام نبودن کشور نشان می دهد که این حمالت حساب خودش را دارد اما چرا برای 
روزهای خاص آمادگی خاص وجود ندارد و چرا این زیرساخت های ناآماده که به فرسودگی و 

قدیمی بودن آن اذعان می شود باید برای مردم و کشور آماده هزینه سازی باشد؟!
ادامه در همين صفحه


