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جزئیات گفت وگوی هاشمی و سرهنگ الیور نورث
هاشــمی تحلیلی را که ریچارد ســیکورد از جنگ ایران و عراق در بروکسل 
ارائه داده بود که به گفته وی، »بسیار مورد استقبال رهبران ایران قرار گرفت« را 
تحسین کرد، سپس صریحاً اعالم کرد، »ایران به پیروزی نیاز دارد.« و بعد توضیح 
داد که نیازی به »پیروزی بزرگ و قاطع نظامی نیســت، بلکه نوعی پیروزی الزم 

است.«
روزنامه واشنگتن پست به تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۸ با تیتر »ارتباط رفسنجانی- 

نورث« به ماجرای مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در دهه شصت پرداخت.
دو سال پیش، دومین شــخص پرقدرت در ایران و رئیس مجلس این کشور، 
هاشمی رفســنجانی، نماینده شــخصی مورد اعتماد خود را برای شروع مجدد 
گفت وگوها به واشنگتن فرستاد. این فرستاده، یعنی برادرزاده اش علی هاشمی، 
یک پیام محرمانه که حاوی 4 مورد و اصل بود را به همراه داشت که شاید امروز 
وقتی گفته می شود وضعیت آیت اهلل خمینی سالخورده متزلزل است و رفسنجانی 

به قدرت می رسد، معنای بیشتری پیدا کند.
یک »سند گفت وگو« )که حاوی جزئیات مذاکرات است( که از افکار عمومی 
پنهان شده است، جزئیات گفت وگوی هاشمی و سرهنگ الیور نورث را که در حال 
حاضر در پرونده توطئه ایران-کنترا، متهم است، ارائه می دهد. این سند، جزئیات 
پیشنهاد 4 موردی هاشمی را تشریح می کند که ممکن است هنوز بتواند پایه ای 

برای برقراری مجدد روابط با ایران انقالبی باشد.
علی هاشــمی با پیشنهادی روشــن و صریح کار را شروع می کند. وی گفت: 
»مقامات مسئول فکر می کنند که ایران و ایاالت متحده باید در مخالفت با شوروی 
در افغانستان همکاری کنند.« یکی از رهبران ایران، به طور ویژه، از من خواسته 
است که من این پیام را به روشنی بیان کنم. با همکاری ایران و ایاالت متحده، ما 
می توانیم افغانستان را به یک قبرستان برای شوروی تبدیل کنیم و به آنها درس 

عبرتی دهیم تا دیگر نتوانند در کشورهای اسالمی مداخله کنند.«
برادرزاده هاشــمی گفت: »ایران برای کاهش حمایت ها از عراق به نفوذ ایاالت 

متحده در کشورهای عربی که متحد آمریکا هستند، نیاز دارد.« 

ویژه

سیاست اسرائیل در قبال ایران در سال ۲۰۲۱
المیادین نوشــت  که رژیم صیونیســتی از دو ســال پیش تا کنون درگیر 
یک بحران سیاســی اســت که در پی آن ســه بار انتخابات پارلمانی برگزار 
نموده و انتخابات چهارمش هم نزدیک است. با این حال، دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی صهیونیســتی به مبارزه خود با جبهه هــای متعدد مقاومت ادامه 
می دهنــد و رهبران نظامی در این رژیم خود را ملزم به تفکر دائم برای وضع 

دیدگاه ها و استراتژی های به روز می دانند.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: چالش های صهیونیستی 
در حالی افزایش یافته اســت که نتانیاهو درگیر اقدامات بی سابقه ای در زمینه 
عادی ســازی روابط با برخی کشــور های عربی است و در برابر روزنه هایی که 
نتانیاهو در دیواره حمایت عربی از مســاله فلســطین ایجاد کرده، در نتیجه 
توســعه جبهه هایی که تهدید واقعی برای آن اســت، در یک حالت بی خوابی 

و نگرانی قرار دارد.
با اغاز هر ســال، دســتگاه های متخصص رژیم صهیونیســتی به بررســی 
تهدیداتی که با آن مواجه هستند می پردازند و در این باره تحلیل های زیادی 
ارائــه می دهند، که اغلب آن ها گروه های مقاومت و محور حامی این گروه ها را 

اصلی ترین دشمن اسرائیل می دانند.
در این میان، ایران در اولویت عملیات اطالعاتی اســرائیل قرار دارد، به این 
دلیل که صهیونیســت ها این کشــور را تهدید وجودی برای خود می دانند و 
نمی تواند برنامه های هســته ای و موشکی ایران و روابط آن با نیروهای عراقی 

و یمنی را نادیده بگیرند.
در همیــن چارچوب، تالش می کنیم سیاســت امنیتی و نظامی که انتظار 
می رود دشمن صهیونیستی در تعامل با تهدیدات ناشی از برنامه های هسته ای 

ایران و حضور نظامی آن در سوریه اتخاذ کند را مورد بررسی قرار دهیم.
واقعیت ۲۰۲۱

در روز هــای پیش رو، بایدن رهبری ایاالت متحده را به دســت می گیرد، 
کســی که بار ها از نیت خود برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران صحبت 
کرده اســت و این مســاله مشکل بزرگی برای اسرائیل اســت. با اینکه توافق 
هســته ای فضایی را به تهران می دهد تا در سایه بهبود اوضاع اقتصادی خود 
از برنامه های هسته ای اش تا حدی عقب نشینی کند، اما این توافق تهدیدات 
دیگری که ایران می تواند برای اسرائیل داشته باشد را کنترل نمی کند، از این 
رو اســرائیل سیاست های گذشته خود علیه برنامه های هسته ای ایران را ادامه 

می دهد که از آن جمله است:
۱- سیاست هدف گرفتن دانشمندان هسته ای و ترور آن ها با هدف تضعیف 

ظرفیت های ایرانی و کند کردن حرکت هسته ای ایران.
۲- حمله سایبری به تاسیسات ایرانی.

۳- اقدامات خرابکارانه مســتقیم با هدف گرفتن تاسیســات هســته ای از 
داخل، همانطور که در مورد نطنز اتفاق افتاد.

گزینه نظامی
اسرائیل با تهدیداتی که متوجه آن است بر اساس دو اصل برخورد می کند: 
اول اصل بیگن، که مبتنی بر هدف گرفتن مستقیم و تهدید با جنگنده هایش 
است، همانطور که در جریان بمباران عراق در سال ۱۹۸۱ چنین کرد و اصل 
دوم، اصل داگان اســت، که متکی بر اقدامات اطالعاتی سری و هدف گرفتن 
غیر مستقیم است که در رابطه با طرح هسته ای ایران در پیش گرفته است و 

انتظار می رود در آینده نیز به همین شیوه ادامه دهد.
درست اســت که اســرائیل قبال گزینه حمله نظامی به ایران را با جدیت 
در نظر داشــت، اما رهبران نظامی ارتش اسرائیل که در رأس آن ها اشکنازی 
قرار دارد، مخالف این مســاله بودند و بــه این دالیل در مورد نتیجه اطمینان 

نداشتند:
۱- ناتوانی در وارد آوردن ضربه نظامی کاری، به دلیل پراکندگی تاسیسات 

هسته ای ایران و سختی جغرافیای کوهپایه ای آن.
۲- حمله نظامی اســرائیل به تاسیسات هسته ای ایران، توجیه کافی را به 

تهران می دهد تا زوند فعالیت های هسته ای خود را سرعت ببخشد.
۳- امکان شعله ور شدن مقابله نظامی طوالنی مدت بین تهران و متحدانش 
با دشمن صهیونیستی، بر استقرار جبهه داخلی صهیونیستی منعکس می شود، 
بخصوص در صورتی ک ضربات نظامی تهران به عمق اســرائیل و تاسیســات 

حیاتی آن برسد.
4- موفقیت استراتژی سال های قبل، بدون نیاز به برخورد مستقیم.

حضور ایران در سوریه؟
از زمان شــعله ور شدن بحران سوریه، اسرائیل امیدوار بود تا بتواند از این 
فرصت برای تقســیم سوریه اســتفاده کند، اما این فرصت با حضور ایران در 

سوریه تبدیل به تهدید شد، از این رو، اسرائیل اقداماتی را اتخاذ کرد:
۱- تالش سیاسی و دیپلماتیک برای جلوگیری از استقرار ایران در مرز های 

اسرائیل.
۲- هــدف گرفتن پایگاه هــای نظامی و مراکز حضور کارشناســان ایرانی 

مستقر در سوریه.
۳- هدف گرفتن هر گروه نظامی وابســته به سوریه، ایران یا حزب اهلل که 

در مرز های سوریه با اسرائیل تحرکاتی دارند.
منابع نظامی متعددی و در رأس آنها، وزیر دفاع سابق اسرائیل تاکید کرده 
بودند که ســال ۲۰۲۰ سال، ســال بیرون راندن نیرو های ایرانی از سوریه، با 
افزایش عملیات نظامی علیه پایگاه های ایرانی است، اما مساله محقق نشد، که 
به اعتقاد برخی تحلیلگران، بحران کرونا مانع اصلی توســعه حمالت اسرائیل 

در سوریه بوده است.
پیش بینی می شــود که در ســال ۲۰۲۱ نیز اســرائیل به حمالت خود در 

سوریه ادامه داده و سیاست قبلی خود را کنار نگذارد.
در این شــرایط است که احتمال وقوع درگیری بین اسرائیل و ایران مطرح 
می شــود، چرا که اسرائیل مایل به خروج ایران از ســوریه است و در مقابل، 
تهران در جبهه نبرد با اســرائیل از هیچ تالشــی فروگذار نمی کند و چه بسا 
به دنبال افزایش حمالت صهیونیســت ها به ســوریه، تهران هم سیاست صبر 

استراتژیک خود را کنار بگذارد.
بــه طور کلی، اســرائیل می داند که تعامل آمریکا با ایــران در دوره بایدن 
متفــاوت خواهد بود، از ایــن رو، به تبعیت از اصــل داگان در مورد تعطیلی 
برنامه های هســته ای ایران از طریق هدف گیری ســاکت، بدون پناه بردن به 

عملیات نظامی استفاده می کند.
اما در ســطح سوریه، گزینه اول اســرائیل، افزایش حمالت نظامی تا زمان 
پایان حضور ایران در این کشور است، حتی اگر مجبور به ورود به نبرد نظامی 

گسترده ای با حزب اهلل شود.

پولیتیک

کمتر از یک ماه دیگــر دونالد ترامپ کاخ 
ســفید را ترک می کند اما سناتورهایی مانند 
تدکــروز و لیندســی گراهام ظاهــرا تصمیم 
گرفته اند راه شکست خورده ترامپ در دشمنی 

با ملت ایران را همچنان ادامه دهند.
به گــزارش ایرنــا، دونالد ترامــپ رئیس 
جمهوری که چند روز دیگر ساکن کاخ سفید 
اســت، تندروی و اغراق در سیاســت خارجی 
آمریکا را به رویه و امری عادی و نهادینه شده 
در میان جمهوری خواهان تبدیل کرد. اگرچه 
قبل از ترامپ نیز جمهــوری خواهان مواضع 
سرســختانه و خصمانه تری نســبت به ایران 
داشــتند، اما اعمال تحریم های بی سابقه علیه 
ایــران، جمهوری خواهان تنــدرو را بی پرواتر 
کرده اســت. در حالی که جو بایدن دموکرات 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم 
کرده بازگشــت به توافق هســته ای با ایران 
یکی از اولویت های دولت اوســت، دو سناتور 
جمهوری خواه به ترامپ پیشــنهاد داده اند که 
اقدامی اساسی برای بستن راه بازگشت بایدن 

به برجام انجام دهد.
تــد کروز و لیندســی گراهام دو ســناتور 
ترامــپ  دونالــد  از  تنــدرو  جمهوری خــواه 
خواســته اند برای جلوگیری از بازگشت ایاالت 
متحده به این توافق هسته ای با ایران در دولت 
جو بایدن، برجام و توافق اقلیمی پاریس را به 

عنوان معاهده به سنا ارائه کند.
در نامه تد کروز بــه دونالد ترامپ و مایک 
پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید شــده 
است، ارائه این توافق ها به کنگره باعث خواهد 
شــد که آنها نتوانند حمایت دو سوم اعضا سنا 
را کســب کنند و تصویب نخواهند شــد و به 
این ترتیب جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب 
قادر نخواهــد بود آمریکا را دوباره وارد این دو 
توافق کند. تد کروز نوشــته است: فقط با این 
کار، ســنا قادر خواهد بود نقش قانونی خود را 

برای ارائه مشــاوره و رضایت در صورت اقدام 
دولت آینــده بــرای احیای ایــن توافق های 

خطرناک انجام دهد.
این ســناتور جمهوری خــواه در نامه خود 
توضیح داده اســت که برجام و توافق اقلیمی 
پاریس جزو معاهده های رســمی به حســاب 
می آیند و مشــمول اصل دوم قانون اساســی 
می شــوند که طبــق این اصــل، آمریکا برای 
پیوســتن به ایــن معاهده ها نیاز به دو ســوم 
آرای نمایندگان ســنا خواهد داشت. به گفته 
تدکــروز، برجام و توافــق اقلیمی پاریس رای 
دو ســوم نمایندگان ســنا را نخواهند آورد و 
پیوستن آمریکا به برجام و توافق پاریس عمال 
ناممکن خواهد بود و دولت بعدی آمریکا بدون 
داشتن رای سنا نمی تواند به این توافقنامه ها  

بازگردد.
جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا 

وعده داده اســت که در روز اول کاری در کاخ 
سفید فرمان اجرایی بازگشت به توافق پاریس 
را امضا خواهد کــرد. او همچنین تاکید کرده 
اســت که برجام یکی از اولویت های سیاست 

خارجی اوست.
»تد کروز«، نماینده جمهوری خواه مجلس 
ســنای آمریکا در مــرداد ماه امســال نیز در 
مصاحبه ای بــا البی ضد ایرانــی »بنیاد دفاع 
از دموکراســی« )اف دی دی( گفت او از دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواســته 
معافیت هــای صادر شــده بــرای تحریم های 
نفتی ایــران را باطل کند. کــروز در مهر ماه 
از تحریم های اعالم شــده توسط دولت ترامپ 
علیه بانک هــا و نهادهای مالــی عمده ایران، 

تقدیر کرد.
پیش از این بســیاری از دموکرات ها کارزار 
فشــار حداکثــری ترامــپ در برابر ایــران را 

خطرناک توصیف کرده و به شدت مورد انتقاد 
قرار داده انــد. اما بخشــی از جمهوریخواهان 
مدعــی هســتند سیاســت ترامــپ در واقع 
بســیار نرم بوده اســت. چند ماه قبل روزنامه 
آمریکایــی واشــنگتن فری بیکــن از تصمیم 
حزب  جمهوری خواه آمریکا برای ارائه طرحی 
قانونی به کنگــره خبر داد که به دنبال اعمال 

تحریم های بیشتر علیه ایران است.
اگر چه قطعا جمهوری خواهان تندرو تحت 
تاثیــر البی های ضد ایرانــی در این مورد قرار 
دارند، اما چنین درخواستی از سوی دو سناتور 
جمهوری خواه بــرای اقدامی اساســی برای 
بســتن راه بازگشــت بایدن به برجام می تواند 

حامل دو پیام مهم باشد.
اول اینکه چنین درخواست های مسبوق به 
سابقه از سوی جمهوری خواهان نشانه روشنی 
از دشمنی بخشی از جمهوری خواهان با ایران 

است. قطعا منافع حزب جمهوری خواه با حزب 
دموکرات در مورد ایران جدای از نزدیکی چند 
سال اخیر جمهوری خواهان به رژیم اسرائیل 
تفاوت چندانی ندارد. اما تنفر، تکبر و تندروی 
شاخصه های اصلی جمهوریخواهان شده است، 
و این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست های 

تهاجمی ترامپ نسبت به ایران دارد.
پیام دومــی که نامه تد کروز و لیندســی 
گراهــام منتقــل می کند حکایت از شــکاف 
عمیقی دارد کــه در میان دو حزب جمهوری 
خــواه و دموکرات ایجاد شــده اســت. دونالد 
ترامپ در طول چهار ســال ریاست جمهوری 
خود به شکاف سیاسی هم بین دو حزب اصلی 
حاکم بر این کشــور دامن زد پیش از ترامپ 
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دو رقیب 
در عرصه سیاســت آمریــکا بودند اما اکنون و 
با پشــتوانه باالی رای مردمی که در انتخابات 
کسب کردند،   رقابت هایشان به دشمنی تبدیل 

شده است.
چند ســال پیش جیمی کارتــر در پایان 
مناظره بــا رقیبش جرالد فــورد، او را مردی 
خوب و نجیب توصیــف کرد. جان مک کین، 
انتخابات  کاندیدای جمهوری خواهان، هم در 
۲۰۰۸ اوبامــا را فــرد نجیبــی توصیف کرد. 
اما ترامــپ از ابتدای کاندیداتــوری در حزب 
جمهــوری خواه عالوه بر این که مدعی شــد 
دموکرات ها دشــمنان او هســتند و آدم های 
درســتی نیســتند، بارها گفت که مشروعیت 
قانونــی هم ندارند. ترامپ همیــن روند را در 

طول چهارسال ریاست جمهوری ادامه داد.
به دلیل همین شــکاف سیاسی و دشمنی 
ایجاد شده ســناتورهای جمهوری خواه تالش 
می کنند دست جو بایدن را در مورد بازگشت 
به توافق هســته ای با ایــران ببندند و در واقع 
رئیس جمهوری از جبهه رقیب را به رســمیت 

نمی شناسند.

تیم ترامپ همچنان دنبال فشار حداکثری علیه ایران هستند

سنگ سناتورهای جنگ طلب مقابل برجام

روابط صمیمی سردار سلیمانی و عماد مغنیه

یکی از اعضای حزب اهلل لبنان روابط شــهید 
سلیمانی و شهید مغنیه را یک رابطه خانوادگی، 

شخصی و جهادی توصیف کرد.
به گزارش ایســنا، حاج وفیق صفا، مســئول 
کمیتــه ارتباطات و هماهنگی حــزب اهلل لبنان 

در گفتوگــو بــا پایگاه خبــری العهــد گفت: 
همه تنــوع شــخصیتهای دنیا در شــخصیت 
حاج قاســم سلیمانی جمع شــده بود، او پدر و 
فرماندهای مهربان و دلســوز بــود، در تعامل با 
مجاهدین و همرزمانش روح پدری داشت  و در 

 میدان هــای جنگ عمدا در خــط مقدم حضور 
می یافت.

وی تاکیــد کرد: کســانی که فقــدان حاج 
قاســم را بیشــتر احســاس می کنند امام سید 
علی خامنهای، رهبر معظم انقالب اســالمی و 
ســید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
هستند زیرا وجود شهید سلیمانی میان این دو 
شخصیت تجسم کننده حرکت جهادی در تمام 
محور مقاومت و رویکرد آینده نگر این نســل و 
این انقالب و این مقاومت در لبنان  منطقه بود.

این عضو حزب اهلل تاکید کرد: اولین دیدارم 
با شهید سلیمانی در سال ۲۰۰۵ در سوریه بود 
و شــهید عماد مغنیه نیــز در این دیدار حضور 

داشت. 
وی خاطرنشان کرد: میان شهید سلیمانی و 

عماد مغنیه ارتباط بسیار محکمی وجود داشت؛ 
روابــط آنها خانوادگی، شــخصی و جهادی بود. 
وقتی به آن ها نگاه می کردم گویی به یک نفر در 
دو جســم نگاه می کردم. شهادت عماد مغنیه و 
سردار سلیمانی خسارت بزرگی برای سید حسن 

نصراهلل بود.
سردار ســپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس معاون 
ســازمان الحشد الشــعبی عراق به همراه ۸ نفر 
دیگر از همرزمانشــان بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ 
در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ 
ســفید و به دستور مســتقیم »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــوری آمریکا و با شــلیک راکت از 
پهپادهای ارتش این کشور، به شهادت رسیدند.

در پیامد این اقدام تروریســتی کاخ ســفید، 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد چهارشنبه 
۱۸ دی ماه چندین فروند موشک بالستیک را به 
ســمت پایگاه آمریکایی »عین االسد« در استان 

»االنبار« عراق شلیک کرد.
در پی این موشک باران، پنتاگون در چندین 
مرحله و به صورت تدریجی اعالم کرد که تعداد 
۱۱۰ نفــر از نیروهای آمریکایی حاضر در پایگاه 
عین االســد دچار آســیب مغزی شده و تحت 

درمان قرار گرفته اند.
این جنایــت پلید آمریکا علیــه فرماندهان 
شــهید ســلیمانی و المهندس باعث شــد که 
نماینــدگان منتخب مردم عراق در پارلمان این 
کشور مصوبه اخراج نیروهای بیگانه از کشورشان 
را تصویب کنند تا مرحله دیگری از مبارزه مردم 

عراق علیه اشغالگری آمریکا آغاز شود.

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان به نقل از ســید حسن 
نصراهلل گفت که سردار سلیمانی در سفر اخیرش به لبنان 

گویی برای خداحافظی آمده بود.
به گزارش ایســنا، شــبکه ماهواره ای العهد عراق در 
مســتندی تحت عنوان الرحلة االخیرة)آخرین ســفر( در 
رابطه با ترور ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس به 
اعتراضــات مردمی عراق و لبنان اشــاره و اعالم کرد که 
سردار ســلیمانی در سفر اخیرش ابتدا تهران را به مقصد 
دمشــق ترک کرد و پس از رسیدن به دمشق بدون اینکه 
با مقامات سوری دیدار کند این کشور رابه مقصد بیروت 
و دیدار با ســید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
ترک کرد و بعد از لبنان عازم بغداد شــد که در فرودگاه 

توسط نیروهای آمریکایی به شــهادت رسید. شیخ نعیم 
قاســم ، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در این مســتند 
تاکیــد می کند که تنها ســید حســن نصــراهلل و یک  
 مقام نظامی لبنانی از ســفر شــهید ســلیمانی به بیروت

 خبر داشتند.
وی می گویــد برخی ســفرهای ســردار ســلیمانی 
 بــه صــورت ناگهانی بــود و تنهــا چند ســاعت طول 

می کشید.
نعیم  قاســم خاطرنشان کرد: سید حسن نصراهلل گفت 
که دیدارش با ســردار ســلیمانی کاری نبود و مســائلی 
برای گفت وگو نداشــتند و گویی که شهید سلیمانی برای 

خداحافظی آمده بود.

نخســت وزیر پیشین عراق در سخنانی به برخی اتفاقات 
جنگ عراق با داعش و نقش ســردار سلیمانی در کمک به 
مردم عراق پرداخت. به گزارش ایسنا، نوری المالکی، نخست 
وزیر پیشین عراق و دبیرکل حزب الدعوه در مستند الرحلة 
االخیرة که از شبکه ماهواره ای العهد عراق پخش شد گفت: 
آمریکایی ها شــهید ابو مهدی المهندس را یک چالش برای 
خود می دانستند و از زمان های دور مسئولیت اتفاقات سفارت 
آمریکا در کویت و لبنان و دیگر کشــورها را برعهده شهید 
ابومهدی می دانستند و من نمی توانم در رابطه ادعاهای آن ها 
را تایید و یا تکذیب کنم اما آمریکایی ها او را در لیست سیاه 
خود قرار دادند. المالکی گفت: آمریکایی ها تحرکات شــهید 
ابومهدی در عراق را رصــد می کردند و ما تالش می کردیم 

که او دور از چشــمان آن ها باشــد. در اوایل اشــغال عراق 
ابومهدی زیاد به عراق نمی آمــد زیرا نیروهای آمریکایی در 
عراق حضور داشــتند و امنیت کشــور به دست آن ها افتاده 
بود. وی در ادامه با اشــاره به دوران ســخت جنگ با داعش 
گفت: در حقیقت چالش های ما چالش های ایران نیز بودند. 
زیرا در صورت ســقوط عراق ایران نیز در موقعیت ســختی 
قرار می گرفت، حمایت های ایران از ما حمایت ودفاع از خود 
ایران، اســالم، عراق و تمام منطقه بود زیرا اگر عراق در آن 
مرحله سقوط می کرد تمام منطقه سقوط می کرد؛ نه لبنان 
نه سوریه نه اردن و نه غیره باقی نمی ماندند و همه آن ها به 
دســت نیروهای افراطی و تروریستی که در سطح منطقه و 

جهان حمایت می شدند، سقوط می کردند. 

روایت مالکی از تشکیل گروه سه نفره در جنگ با داعشدیدار خداحافظی سردار سلیمانی با سید حسن نصراهلل از زبان نعیم قاسم

اسرائیل بار دیگر مورد حمله سایبری قرار گرفته است. 
هکر های مرتبط با ایران حداقل ۸۰ شــرکت اسرائیلی را 

هدف حمالت سایبری خود قرار داده اند.
به گــزارش رویداد۲4، »عمــر بنجاکوب« در هاآرتص 
نوشت: اســرائیل بار دیگر مورد حمله سایبری قرار گرفته 
است. هکر های مرتبط با ایران حداقل ۸۰ شرکت اسرائیلی 
را هدف حمالت ســایبری خود قرار داده اند. این حمله به 
رهبــری گروهی به نام کی ۲ پــی )Pay۲Key( آخرین 
حمله در رشته حمالت سایبری علیه اسرائیل است. با این 
حال، اگرچه حمالت عمدتا به طور غیرمســتقیم به ایران 
مرتبط بوده و انگیزه های کاماًل سیاسی هم در پس آن قرار 
داشته، اما حمله اخیر احتماال انگیزه های مالی نیز دارد و 
این باعث مرزبندی بیشــتر بین تخریــب گرایی و جرایم 

اینترنتی می شود.
»عمری ســگف مویــال«، مدیرعامل شــرکت امنیت 
ســایبری پروفرو، گفت: ایرانی ها در انتظار پاسخ اسرائیل 
برای تشــدید حمالت خود هستند. تهران ماه ها است که 
دست به حمالت سایبری علیه اســرائیل می زند و تعداد 
این حمالت هم روز بــه روز افزایش می یابد. دقیقاً مانند 
جنگ این یک تقابل آشکار بین دو دولت است. قربانیانی 
که ما از آن هــا می دانیم در حقیقت فقــط نوک کوه یخ 
هستند. وی افزود: اقتصاد اسرائیل جبهه اصلی این جنگ 

است و ما باید از آن دفاع کنیم.
شــگف مویال در توئیتی تالش کرد تــا به دیگران در 
اسرائیل هشدار دهد که زمستان در راه است! او همچنین 
یک بررســی و تحقیق در توییتر منتشر کرد که حاکی از 
آن است که ایران موفق شده به صنایع هوافضای اسرائیل 

و وزارت بهداشت و حمل و نقل نفوذ کند.
سگف مویال گفت: ما نمی توانیم و نباید آن ها را دست 
کم بگیریم و افزود که بیشــتر بازار اســرائیل از شهر های 
کوچک گرفته تا شرکت های خصوصی و حتی سایت های 

زیربنایی آماده مقابله با چنین حمالتی نیستند.
ما بــا تیمی صحبت کردیم که برای اولین بار موفق به 

یافتن محل کی ۲ پی شد و آن را به ایران نسبت داد.
ماهیت کی ۲ پی در ماه نوامبر در یک پروژه تحقیقاتی 
مشترک توسط دو شرکت امنیت سایبری اسرائیلی، چک 
پوینت و وایت استریم کشف شد. در ابتدا تصور می شد که 
این گروه دیگری از مجرمان اینترنتی اســت که در زمینه 

باج افزار، البته به شکل بسیار پیشرفته فعال هستند.
حمالت رنســامور Ransomware معموالً از الگوی 
مشــابهی پیــروی می کند به طــوری که یک شــرکت 

هدف قرار می گیرد، پرونده های آن یا به ســرقت می رود 
یا رمزگذاری می شــود و ســپس آن ها باید باج بدهند تا 

اطالعات منتشر نشود.
با دنبال کردن پول پرداخت شده به مجرمان اینترنتی 
کی ۲ پی در بیت کوین، وایت اســتریم موفق شد مسیر 
پرداخت باج را از طریق بــه اصطالح بالکچین به صرافی 

ارز های رمزپایه ایرانی پیگیری کند.
در گــزارش آنها آمده که ما توالــی معامالت را دنبال 
کردیم، معامالت که با واریز آغاز شد و در جایی که به نظر 
می رســید صرافی ارز رمزنگاری شده ایرانی به نام اگزوینو 

است به پایان رسید.
لوتم فینکلســتین، رئیس اطالعات ســایبری در چک 
پوینــت، گفت که حتی قبل از اتصــال آن به ایران، چک 
پوینت هشدار داد که مهاجمان از توانایی های پیشرفته ای 
برخوردار هســتند که معموالً با مجرمان اینترنتی مرتبط 
نیســت. به عنوان مثال، وی خاطرنشان کرد که مهاجمان 
موفق شــدند در عرض یک ســاعت کنترل کل شبکه را 
بدست آورند، در حالی که بیشتر عملیات های جنایتکارانه 
اگر چنــد روز نباشــد، مثاًل تمــام آخر هفتــه به طول 

می انجامد.
وی افــزود برخالف عملیات جنایــی منظم برای زمان 
کوچک، کی ۲ پی بســیار صبور بود و هفته ها اگر نه چند 
ماه قبل از حمله واقعی وارد سیســتم می شــد. با بی سر 
و صــدا کردن وقت خود، هم موفق شــد بــدون توجه به 
سیستم وارد شود و هم پس از سرقت اطالعات، عمال هک 

شدن را اعالم کند.
فینکلشــتاین گفت که این گروه بسیار محتاطانه عمل 
می کند. ترکیبی از این دو یک مهارت جدید و چشــمگیر 
اســت که به ندرت توسط مجرمان ســایبری فراری دیده 

شده است.
وی گفت: این نوع مهارتی است که ما فقط از ماهرترین 
هکر ها در این حوزه دیده ایم. این واقعیت که این عملیات 
همچنان تحت عنوان امنیت عملیاتی پوشــش داده شده، 
چشمگیر است. در حقیقت این که این گروه جدید چنین 
مهارت هایی را از خود نشان می دهد کمی مشکوک است.

با این حال، فینکلشــتاین خاطرنشــان کرد که حمله 
قبلی در ســال جــاری برخالف آنچه که تصور می شــد 
یــک باج گیری بوده در واقع یک حمله تهاجمی توســط 
خود ایران با انگیزه های مالی بوده اســت، آن ها واقعاً پول 

می خواستند.
فینکلشتاین ادامه داد: نقشی بسیار کالسیک از جرایم 
اینترنتی در این حمله وجــود دارد. با این حال، برخالف 
جرایــم منظم مربوط به باج افزار، مــا می بینیم که آن ها 
مقادیر نســبتاً کمــی را مطالبه می کننــد. در حالی که 
جنایتــکاران معموالً صد ها هزار دالر یــا حتی میلیون ها 
دالر طلــب می کنند، اما در اینجا فقط بحث چند ده هزار 
دالر مطرح بوده اســت. از سوی دیگر، این نشان می دهد 
که در کنار انگیزه های مالی، یــک جنبه ایدئولوژیک نیز 
وجود داشــته است. جنبه ایدئولوژیک میل به ایجاد نوعی 
خســارت است و هکر ها با اســتفاده از جرایم اینترنتی نه 

تنها خسارت می زنند که درآمد هم کسب می کنند.
او به پرونده مشــهور یک عامل حملــه به نام »واندا د 
گاد« استناد کرد که پس از آتش سوزی های سال گذشته 

در آمازون، دولت برزیل را هدف قرار داد.
ایتیک لوی مدیــر عامل، وایت اســتریم می گوید که 
تاکنون، حدود پنج قربانی هکر های کی ۲ پی در مجموع 
۸.۶ بیــت کوین حــدود ۱۳۰ هزار دالر بــه این هکر ها 
پرداخت کرده اند. وی گفت: این پول ها نیز به حساب یک 

صرافی مستقر در تهران فرستاده شدند.
تصاویــر انتقال ادعایی نشــان می دهد کــه در میان 
شــرکت های پرداخت کننده یک شرکت حقوقی کوچک 

اسرائیلی و یک شرکت انرژی محلی بوده است.
لوی گفت: این یک تیم با قابلیت های بسیار پیشرفته و 
متمرکز است که ما شاهد فعالیت چند ماهه آن بوده ایم و 
افزود: موج اخیر بدون شک نقطه عطفی است که تغییری 
در نحوه مدیریت امنیت اطالعات در اسرائیل ایجاد خواهد 

کرد.
وی ادامه داد: اعتقاد من این اســت که با این حمالت 
باید به عنوان یک حمله تروریســتی در سطح ملی رفتار 
شــود. ماه گذشته، هنگام حمله سایبری به بیمه شیربیت 
که نوعی اخاذی تلقی می شد، اداره ملی سایبر اسرائیل به 
هاآرتص گفت که این حمله مساله ای داخلی بوده که خود 

این شرکت باید آن را حل کند.
لوی گفت: شــرکت های قربانی فقط به دلیل اسرائیلی 
بودن مورد حمله قرار گرفتند و جز این دلیل دیگری نبود. 
وی افزود: ما هر روز شاهد پرونده های باج خواهی بیشتر و 
بیشتری هستیم که سازمان های گسترده ای را در آمریکا 
و اروپا شــامل می شــوند. در اینجا اما، مبالغ درخواستی 
اندک، همراه با مهارت های پیشــرفته فنی، نشان می دهد 
که انگیزه کی ۲ پی برای انجام این حمالت کامال سیاسی 

است.
ریوت مناش، یک متخصص در پاسخ سریع به حمالت 
ســایبری، کمی تحت تأثیر این حمالت قرار گرفته است. 
وی گفت: روشی که مورد استفاده قرار گرفته، در گذشته 
درباره آن هشــدار داده شــده بود. آیا این کاری است که 
فقط یک کشــور بتواند انجام دهد؟ مــا بعنوان محقق به 
دنبال شناسه ها هســتیم و اگر برای مثال ببینیم که این 
گروه ســعی در پنهان کردن مسیر های خود دارد بنابراین 
این مســئله برای ما نگران کننده خواهد بــود، زیرا این 
 قبیل حمالت معموالً بیشــتر وابســته به دولت های ملی

 هستند.

وحشت اسرائیل از حمالت هکری ایران


