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هکرهای روس مظنون حمالت 
سایبری به وزارت خزانه داری آمریکا

به گفته منابع مطلع، هکرهایی که گمان می رود 
برای روسیه کار می کنند، به ایمیل های داخلی در 
وزارت خزانه داری و وزارت تجارت آمریکا دســت 
یافتند و این نگرانی وجود دارد که این هک ها تنها 
بخش کوچکی از عملیاتی بزرگ تر باشد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، به گفته منابع مطلع، این هک به 
حدی جدی است که منجر به نشست شورای امنیت 
ملی در کاخ سفید شد. مقام های آمریکایی بیش از 
اطالعیه وزارت تجارت آمریکا که حمله هکری به یکی 
از آژانس های خود را تایید کرده، اظهارنظر دیگری 
نکرده اند و از اف بی آی و آژانس امنیت زیرساخت و 
امنیت سایبری خواسته اند تا تحقیقاتی انجام دهد. 
جان اولیوت، سخنگوی شورای امنیت ملی اضافه کرد 
که آنها در حال اتخاذ گام های ضروری برای شناسایی 
و اصالح هر مساله احتمالی مرتبط با این وضعیت 
هستیم. دولت آمریکا آشکارا تایید نکرده است که 
چه عاملی ممکن اســت پشت این عملیات هکری 
باشد، اما سه منبع مطلع از تحقیقات گفتند که گمان 
می رود روســیه عامل این حمله باشد. دو منبع هم 
گفتند که این نفوذ به یک کمپین بزرگتر مرتبط است 
که همچنین در هک اخیر افشا شده علیه فایرآی، یک 
شرکت امنیت سایبری مهم آمریکا با قراردادهای 
دولتی و تجاری، دخیل بود. وزارت خارجه روسیه 
در بیانیه ای بــه این اتهام زنی واکنش نشــان داد و 
آنرا یک تالش بی اســاس دیگر از سوی رسانه های 
آمریکایی برای مقصر قلمداد کردن روســیه بابت 
حمالت سایبری علیه آژانس های آمریکایی دانست. 
در همین حال سفارت روســیه در آمریکا هم اعالم 
کرد، تالش رسانه های آمریکایی برای مقصر نشان 
دادن هکرهای روسی بابت حمالت اخیر به نهادهای 
دولتی آمریکایی بی اساس است. سفارت روسیه در 
بیانیه ای که در فیسبوک منتشر کرد، گفته است: ما 
متوجه یک تالش بی اساس دیگر از سوی رسانه های 
آمریکایی برای مقصر نشــان دادن روســیه بابت 
حمالت هکری به نهادهای دولتی آمریکا شده ایم. ما 
مسووالنه اعالم می کنیم که فعالیت های مخرب در 
فضای اطالع رسانی با اصول سیاست خارجی روسیه، 
منافع ملی و درک ما از روابط بین کشورها تضاد دارد. 
روسیه در اجرای عملیات های تهاجمی در فضای 
سایبری دست ندارد. این سفارتخانه همچنین تاکید 
کرد، روســیه به صورت فعال در ارتقای توافق های 
امنیت سایبری دوجانبه و چندجانبه فعالیت دارد 
اما بسیاری از پیشنهادهای آن در مورد گفت وگوی 
سازنده و برابر با آمریکا همچنان بی پاسخ مانده است. 
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که گروه 
هکری »کازی بیر« که ادعا می شود به روسیه مرتبط 
است، احتماال عامل این حمله است. هنوز مدرکی 

دال بر آن یافت نشده است. 
    

حذف نام سودان از فهرست 
کشورهای حامی تروریسم 

آمریکا روز گذشته )دوشنبه( از حذف نام سودان 
از لیست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. در پی 
این اقدام ، رئیس شــورای حاکمیتی سودان اعالم 
کرد این اقــدام در حمایت از انتقــال دموکراتیک 
تاثیر خواهد داشــت. به گزارش عربی ۲۱، سفارت 
واشنگتن در خارطوم در بیانیه ای در فیسبوک اعالم 
کرد: دوره ۴۵ روزه برای اعالم به کنگره سپری شد. 
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالمیه ای را مبنی 
بر این امر امضا کرد که نام سودان به عنوان یک کشور 
حامی تروریسم از ۱۴ دسامبر برداشته می شود تا 
پس از آن؛ این اعالمیه در اسناد فدرال نیز ثبت شود. از 
سوی دیگر، مسئوالن ارشد سودانی از اقدام برداشتن 
نام خارطوم از فهرست آمریکایی کشورهای حامی 
تروریسم استقبال کردند. عبداهلل حمدوک، نخست 
وزیر دولت انتقالی در توییتر نوشت: بعد از حدود دو 
دهه، به مردم خود اعالم می کنیم که نام کشور عزیز 
ما از فهرست کشورهای حامی تروریسم برداشته 
شده اســت و ما از محاصره بین المللی و جهانی که 
رفتار نظام مخلوع ما را دچار این محاصره کرده بود، 
رهایی یافتیم. وی افزود: ما امروز با تمام تاریخ و تمدن 
ملت خود به جامعه بین الملل به عنوان یک کشور 

دوستدار صلح باز می گردیم.
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فرشاد گلزاری

 با گذشــت چندین هفته از توافق 
آتش بس میان ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان که به واسطه نقش آفرینی 
روسیه محقق شد، شاهد دو اتفاق کاماًل 
متضاد با یکدیگر هستیم. در باکو جشن 
و پایکوبی تمامی ندارد و نیشخندهای 
الهــام علــی اف، رئیس جمهــوری 
آذربایجان نشــان از رضایت وی دارد. 
این رضایت صرفاً بــه صدور پیام های 
تبریک ختم نشد، بلکه چندی پیش 
شــاهد حضور اردوغان در باکو بودیم 
که بســیاری از تحلیلگران حضور او 
در رژه نظامی را بــه رژه ارتش نازی در 
مقابــل آدولف هیتلر تشــبیه کردند 
کــه می توانیــم آن را »رژه اقتدار« یا 
جشــن شــادمانی بنامیم. این اقدام 
بدون تردید پیامی را به کشور همسایه 
یعنی ارمنســتان مخابره می کند که 
درون مایه آن، به رخ کشــیدن قوای 
نظامی و دســتاوردهایی اســت که از 
بازپس گیری چندین شهر حاصل شده 
است. در مقابل، ایروان کامالً خشمگین 
و پُر از بغض و غضب اســت؛ چراکه از 
منظر مردم ارمنستان، نخست وزیر این 

کشور یعنی نیکول پاشینیان با امضای 
توافق آتش بس، به نوعی به آنها از پشت 
خنجر زده اســت. زمانــی که جنگ 
قره باغ میان ارمنستان و آذربایجان بار 
دیگر شعله ور شد، بسیاری از تحلیل ها 
متمرکز بر آثار ژئوپولتیک این جنگ، 
چیدمان طرف های درگیر و همچنین 
چشم انداز صلح بود. ادامه این بحران 
سبب شد بسیاری از کشورها از جمله 
فرانسه و روسیه برای پایان درگیری ها 
ورود کنند اما در نهایت این روسیه بود 
که توانستند در سایه صلح و آتش بس به 
منافع خود دست پیدا کند. با این همه، 
پس لرزه های درگیری ها همچنان به 
قوت خود باقی است و ساختار سیاسی 
ارمنستان را دســتخوش خانه تکانی 
گسترده کرده است. اینکه می گوییم 
مردم ارمنســتان بســیار خشمگین 
هســتند، دقیقاً می تــوان نتیجه این 
عصبانیــت را در همیــن خانه تکانی 
به چشــم دید. بر این اســاس داوید 
تونویان، وزیر دفاع ارمنســتان که از 
سال ۲۰۱۸ عهده دار وزارت دفاع این 
کشــور بود، چند روز پس از آتش بس 
با آذربایجان و عقب نشینی ارمنستان 
از برخی مناطق قره باغ اســتعفا کرد. 
زهراب مناتســاکانیان، وزیر خارجه 
ارمنستان هم پیشتر، پس از حدود دو 

سال از مقام خود کناره گیری کرد و حاال 
نوبت به نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان رسیده است. در این راستا 
فعاالن اپوزیسیون ارمنستان که عصر 
سه شنبه )۱۱ آذرماه( خیابان مرکزی 
ایروان را مسدود کرده بودند به طرف 
ساختمان دولت در میدان جمهوری 
حرکت کرده و خواســتار اســتعفای 
نخســت وزیر این کشور شــدند. آنها 
ضمن خواندن ترانه های میهن پرستانه، 
شعارهایی را علیه نیکول پاشینیان سر 
دادند. کریســتین واردانیان به عنوان 
نماینده شاخه جوانان حزب فدراسیون 
انقالبی ارمنی در مقابل ســاختمان 
نخست وزیری به خبرنگاران گفته بود 
که پلیس صدها فعال را بازداشت کرده 
است و صدها تن از دوستان ما تنها در 
پاســگاه پلیس نورک بدر حصر به سر 
می برند. شدت عمل پلیس در برخورد 
با معترضان ضد دولتی در ارمنستان 
تا حدودی برای تظاهرکنندگان غیر 
قابل هضم اســت؛ چراکه آنها به زعم 
خودشان در حال ســر دادن شعارها 
و برگــزاری اعتراضاتی هســتند که 
یک ســوال ملی و میهنــی را مطرح 
می کنــد: چرا پاشــینیان مقابل باکو 
سر خم کرد؟ پاشینیان در پاسخ به این 
پرسش معترضان گفته است که پس از 

سقوط »شوشا« دیگر ادامه درگیری ها 
برای ارمنســتان بی معناست؛ چراکه 
از آن زمان به بعد ایروان قادر نبوده به 
پیروزی طی یک اقدام نظامی دســت 
یابد. این اظهارات البته دالیل نظامی 
و تاکتیکی بسیار زیادی دارد که یکی 
از آنها فرسوده بودن ساختار تسلیحات 
ارتش ارمنستان است. ارتش این کشور 
از ســوی روسیه تجهیز شــده است، 
پس باید امکانات خوبی برای مقابله با 
تهدیدات آذربایجان داشته باشد. این 
یک روی ســکه اســت اما روی دیگر 
سکه این است که مسکو به دلیل تمایل 

پاشینیان به سمت غرب، به نوعی این 
اقدام وی را تالفی کــرد و اجازه داد که 
ترکیه و اسرائیل با تجهیزات پیشرفته 
خود ارمنی ها را »مجــازاِت نظامی« 

کنند. 
نیکول کنار می رود؟!

بــا گذشــت از پشــت پرده های 
سیاسی و نظامی این پرونده باید توجه 
داشته باشــیم که اوضاع به هیچ وجه 
در ارمنســتان به وفق مراد پاشینیان 
نیســت. چندی پیش انســتیتوی 
تحقیقات اقتصادی دانشگاه اقتصاد 
آذربایجــان )UNEC( اعــالم کرد 
که ارمنستان در طول جنگ قره  باغ، 
تســلیحاتی بــه ارزش ۴.۸ میلیارد 
دالر از دســت داده اســت. از سوی 
دیگر میکائیل میناسیان، سفیر سابق 
ارمنســتان در واتیکان و داماد ســرژ 
سرکیسیان، رئیس جمهور سابق این 
کشــور، اعالم کرده که ۴ هزار و ۷۵۰ 
سرباز و افسر نظامی در جنگ کشته 
شــده و گزارش وزارت دفاع در مورد 
این موضوع نیز به پاشینیان ارائه شده 
است. همین دو موضوع، به حدی افکار 
عمومی ارمنســتان را منزجر کرد که 
طی هفته های اخیر شاهد برگزاری سه 
تظاهرات گسترده و مختلف در شهر 
ایروان علیه پاشینیان بودیم. در آخرین 
تظاهراتی که پنجشنبه گذشته برگزار 
شد ده ها معترض که خواستار استعفای 
نخست وزیر ارمنســتان بودند، برای 
ورود به مقر دولت در ایروان و گفت وگو 
با این سیاســتمدار تالش کردند اما 
درســت در همان اوایل اعتراض ها، 
پلیس بازداشــت معترضان در مرکز 
این شــهر را آغاز کرد. نکته مهم این 
اســت که در پی تشــدید اعتراضات 
شاهد آن بودیم که آرمن سرکیسیان، 
رئیس جمهوری ارمنســتان طی یک 
سخنرانی برای مردم، بر لزوم استعفای 
دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام 
تأکید کرد. اپوزیســیون ارمنســتان 
هم از این سخنان به نفع خود استفاده 
کرد و به پاشــینیان چند روز فرصت 
داد تا از مقام خــود کناره گیری کند. 
در همین راســتا، وازگــن مانوکیان، 
نخست وزیر سابق ارمنستان از سوی 
احزاب اپوزیســیون این کشور برای 
پست نخســت وزیری جدید معرفی 

شــد اما نکته اینجاست که پاشینیان 
نمی خواهد از این مقــام کناره گیری 
کند. او یــک روزنامه نــگار کهنه کار 
است و به خوبی می داند که اگر با این 
اعتراضــات کنار برود، بــدون تردید 
دیگر نمی تواند در ارمنستان زندگی 
کند. اصرار او اما بدون شک هزینه های 
معنوی برایش به بــار خواهد آورد که 
مهمتریــن آنها بی  آبرو کــردن وی و 
انداختنش به گودالی از جنگ روانی 
و تنش عصبی است. نمونه این مساله 
را یکشنبه شب شــاهد بودیم؛ چراکه 
تعدادی از کانال های تلگرام ارمنستان 
گــزارش کردند نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر این کشــور قصد دارد از 

سمتش استعفا دهد. 
کمی بعد ســخنگوی پاشینیان 
اعالم کرد که پیام های منتشر شده در 
کانال های تلگرامی درباره استعفای 
نخســت وزیر صحت ندارد و همگی 
اطالعات نادرست هستند و ساعاتی 
بعد معترضان مســیرهای اصلی در 
ایروان را مســدود کردنــد و مجدداً 
خواهان استعفای وی شده اند. این در 
حالیست که فقط مردم عادی مقابل 
پاشینیان قد علم نکرده اند بلکه، آرتور 
وانتسیان، رهبر حزب مخالف میهن 
و رئیس سابق ســرویس امنیت ملی 
ارمنســتان هم به صفــوف مخالفان 
پاشــینیان پیوسته اســت که نشان 
می دهد سیاستمداران و دولتی های 
ســابق ایروان هم به دنبال یکســره 
کردن کاِر »نیکول« هســتند. امری 
که علیرغم تکذیب چندباره شایعات 
استعفایش از سوی او، باز هم با اصرار 

مخالفانش روبرو شده است.

گسترش شایعه استعفای نخست وزیر ارمنستان همزمان با افزایش اعتراضات

تکذیب پاشینیان، اصرار مخالفان خشمگین
تعدادی از کانال های تلگرام 

ارمنستان گزارش کردند 
نیکول پاشینیان قصد دارد 

از سمتش استعفا دهد، اما 
کمی بعد سخنگوی وی این 
اخبار و اطالعات را نادرست 

خواند؛ اقدامی که باعث 
شد ساعاتی بعد معترضان 

مسیرهای اصلی را در 
ایروان مسدود کنند

با اینکه وازگن مانوکیان، 
نخست وزیر سابق 

ارمنستان از سوی احزاب 
اپوزیسیون برای پست 

نخست وزیری جدید 
معرفی شد؛ اما پاشینیان 

نمی خواهد از این مقام 
کناره گیری کند؛ چراکه 

این روزنامه نگار کهنه کار 
به خوبی می داند اگر کنار 
برود، دیگر نمی تواند در 

ارمنستان زندگی کند

منابع عبری از تعویق مجدد ســفر بنیامین نتانیاهو به امارات و بحرین خبر دادند. این ســفر قرار بود هفته آتی 
برگزار شود. به گزارش عربی ۲۱، رســانه های عبری روز یکشنبه گزارش دادند نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
ســفر برنامه ریزی شــده خود به امارات و بحرین را برای دومین بــار متوالی به تعویق انداخت. این ســفر قرار بود 
روزهای ۲۰ و ۲۱ ماه جاری میالدی انجام  شــود و موعد تازه ســفر نتانیاهو به این دو کشور عربی مشخص نیست. 
وب ســایت اســرائیلی آی.۲۴ به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشــت که 
 ســفر نتانیاهو، به دلیل بحران سیاســی فعلی در تل آویو به تعویق افتاده است. 
شــبکه کان نیز گــزارش داد که نتانیاهو پنجشــنبه گذشــته درخواســت به 
تعویق افتــادن این دیدار را مطرح کــرد. امارات و بحرین اخیراً در مراســمی در 
 کاخ ســفید به طور رســمی توافق نامه های عادی ســازی روابــط دیپلماتیک 

با اسرائیل را امضا کردند.

رهبران ائتالف ضد دولتی پاکســتان به ده ها هزار تن از حامیانش تاکید کرده تا به راهپیمایی گسترده ماه آتی 
میالدی در اسالم آباد ملحق شوند که تاکیدی برای برکناری نخست وزیر است. به گزارش رویترز، ائتالف اپوزیسیون 
پاکستان می گوید عمران خان، نخست وزیر با کمک ارتش در انتخابات متقلبانه ۲۰۱۸ بر سر کار آمده است. ائتالفی از 
۱۱ حزب بزرگ اپوزیسیون موسوم به جنبش دموکراتیک پاکستان راهپیمایی های گسترده ای را از سپتامبر با هدف 
برکناری نخست وزیر و فشار بر ارتش به منظور توقف مداخله در امور سیاسی آغاز 
کرده است. بیالوال بوتو زرداری، رهبر اپوزیسیون گفته است: زمان گفتگو دیگر 
سرآمده. االن وقت راهپیمایی است. نخست وزیر پاکستان می گوید اعتراضات با 
هدف اخاذی از وی برای متوقف کردن تحقیقات پرونده های فساد علیه رهبران 
این احزاب اپوزیسیون به راه افتاده است و راهپیمایی را در بحبوحه پاندمی کرونا 

به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

اپوزیسیون پاکستان به دنبال برکناری عمران خانسفر نتانیاهو به امارات و بحرین بار دیگر به تعویق افتاد

به دنبــال بازداشــت یکــی از کارمندان شــبکه 
خبری بلومبرگ، اتحادیه اروپا از چین خواســت همه 
خبرنگاران و شهروندانی را که در ارتباط با گزارشاتشان 
بازداشت شده اند، آزاد کند. به نوشته روزنامه تلگراف، 
بلومبرگ گزارش داد که هیز فا، یک شــهروند چینی 
دوشنبه هفته گذشته توســط نیروهای امنیتی لباس 
شخصی در خانه اش بازداشت شــد و پکن تاکید کرد 
که وی به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی بازداشت 
شده است. یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
گفت: همه افراد بازداشت شده در ارتباط با فعالیت های 
خبری و گزارشگری شان باید فورا آزاد شوند. این بیانیه 
اشاره کرد که دیگر شهروندان یا خبرنگاران چینی نیز 
به خاطر گزارش دادن در سال جاری میالدی ناپدید یا 
بازداشت شــده و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. در 
ادامه این بیانیه آمده است: ما از مقامات چینی انتظار 

داریم تا در صورت نیاز خدمات درمانی و پزشــکی به 
هیز فان ارائه دهند، به او امکان گرفتن وکیل برای خود 
را بدهند و به او اجازه برقرای ارتبــاط با خانواده اش را 
بدهنــد. وزارت خارجه چین اعالم کــرده بود پرونده 
هیز فان تحت بررســی قــرار دارد. بلومبرگ گزارش 
داد: ما برای هیز فان بسیار نگران هستیم و جمع آوری 

اطالعات ادامه دارد.

وزیر خارجه فرانســه بــار دیگر نســبت به بحران 
اقتصادی و سیاسی در لبنان هشــدار داد و این کشور 
را به کشــتی تایتانیک توصیف کرد. ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه ای که روزنامه لوفیگارو 
منتشر کرد، مدعی شد، فروپاشی سیاسی و اقتصادی 
لبنان شبیه لحظه غرق شدن کشتی تایتانیک است، 
با این فرق که موســیقی ای برای آن پخش نمی شود. 
لودریان چند ماه قبل نیــز درمورد خطر نابودی لبنان 
هشدار داده بود. این اظهارات لودریان حدود یک هفته 
قبل از ســفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
به لبنان مطرح شــد.  لودریان مدعی شد: لبنان همان 
تایتانیک است اما بدون ارکستر. لبنانی ها با وجود اینکه 
در حال غرق شدن هستند، اما در وضعیت انکار کامل 
قرار دارند، حتی موسیقی ای هم وجود ندارد. اظهارات 
لودریان بیانگر یک لحن بدبینانه قبل از ســفر امانوئل 

ماکرون به بیروت است. این ســومین سفر ماکرون به 
لبنان از زمان وقوع انفجار در بندر بیروت خواهد بود. 
ماکرون در سفر پیشین خود نسبت به شانه خالی کردن 
طرف های لبنانی از تعهدات خــود درخصوص ابتکار 
عمل فرانسه هشدار داد و گفت، اگر مسئوالن لبنانی به 
وعده های خود تا پایان اکتبر عمل نکنند، عواقبی وجود 

خواهد داشت.

وزیر خارجه فرانسه: 

لبنان مانند تایتانیک در حال غرق شدن است!
به دنبال بازداشت یکی از کارمندان شبکه خبری بلومبرگ روی داد

درخواست اتحادیه اروپا از چین برای آزادی خبرنگاران بازداشتی 

خبرخبر


