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هکرهای خط لوله بنزین آمریکا اعالم کردند:
دنبال پول هستیم نه خرابکاری!

گروهی از خالفکاران سایبری که مسئول 
حمله باج افزاری به بزرگترین شبکه خط لوله 
بنزین آمریکا هســتند، اعالم کردند تنها می 
خواهند پول به دســت بیاورند و دنبال مختل 
کردن جامعه نیســتند. به گــزارش رویترز، 
شــرکت کلونیال پایپ الین در چهارمین روز 
تعطیلی سیســتم خط لوله خــود اعالم کرد 
یک برنامه ازسرگیری فعالیت مرحله ای دارد 
و امیدوار اســت تا پایان هفته خدماتش را به 
میزان قابل توجهی ازسربگیرد. حمله سایبری 
به شــرکت کلونیال که منبع نیمی از سوخت 
در کرانه شــرقی آمریکاســت، یکی از جدی 
ترین حمالت باج افزاری علیه زیرســاختهای 
حیاتی در این کشور به شمار می رود. این هک 
نگرانیهایی را نســبت به افزایش قیمت بنزین 
برای مصرف کنندگان به وجود آورده و آسیب 
پذیریهای زیرســاخت انرژی آمریکا در برابر 
حمالت هکرها را بارز کرده اســت. اف .بی.آی 
روز دوشنبه »گروه ســایبری دارک ساید« را 
عامل این حمله معرفی کرد. در بیانیه ای که با 
نام این گروه منتشر شده، آمده است: هدف ما 
پول درآوردن بوده نه ایجاد مشکل برای جامعه. 
اما در این بیانیــه از کلونیال پایپ الین ذکری 
به میان نیامده اســت. به گفته کارشناسان، 
دارک ساید ممکن اســت در روسیه یا اروپای 
شرقی مســتقر باشــد زیرا باج افزار این گروه 
برای اجتناب از رایانه هــای رمزنگاری، از کی 
بوردهای زبان روسی، اوکراینی، قزاق یا سایر 
زبانهای مربوط به جمهوریهای شوروی سابق 
اســتفاده کرده اســت. باج افزار نوعی بدافزار 
اســت که برای قفل کردن سیستمها از طریق 
رمزنگاری اطالعات و درخواســت پول برای 
دسترســی مجدد به آنها طراحی شده است. 
معلوم نیست هکرها چه میزان پول از شرکت 
کلونیال درخواســت کرده اند و این شــرکت 

درباره پرداخت پول توضیحی نداده است.
از زمان این واقعــه، قانونگذاران آمریکایی 
خواســتار حفاظتهای قویتر برای زیرساخت 
انــرژی حیاتی شــده انــد. کاخ ســفید هم 
ازســرگیری فعالیت این شــبکه خــط لوله 
سوخت را به عنوان یک اولویت اصلی مشخص 
کرده و نیروی ویژه فدرال را برای ارزیابی پیامد 
این اختالل و جلوگیری از اختالالت شدیدتر 

گسیل کرده است. 

کلونیال روز یکشــنبه اعالم کرد خطوط 
کوچکتر بین پایانه های سوخت و نقاط تحویل 
سوخت مشتری را فعال کرده است اما خطوط 
اصلی بین هیوستون و شــمال شرقی آمریکا 
بسته مانده اند. هیچ تاریخی برای ازسرگیری 
کامل این سیســتم خط لوله به طول ۸۸۵۰ 
کیلومتر مشــخص نشده اســت. تقاضا برای 
سوخت در جنوب شــرقی آمریکا اوج گرفته 
است. به گفته پاتریک دی هان، مدیر شرکت 
تحلیل نفت گازبادی، جایگاههای سوخت در 
ایالتهایی مانند جورجیا، کارولینای شمالی و 
تنسی شاهد خرید غیرمعمول بوده اند که ناشی 
از نگرانی نســبت به کمبود احتمالی سوخت 
است. این منطقه نخســتین جایی خواهد بود 
که با افزایش قیمتهای سوخت روبرو می شود 
زیرا بیشترین اتکا را به خط لوله کلونیال دارد 
و منابع جایگزین کمتری نســبت به ایالتهای 
دیگر در نقاط شــمالی دارد. انجمن اتوموبیل 
آمریکا اعالم کــرد میانگین ملی قیمت بنزین 
شــش ســنت افزایش یافته و به دو دالر و ۹۶ 
سنت در هر گالن رســیده که باالترین قیمت 
از ماه مه سال ۲۰۱۸ است. وزارت حمل و نقل 
آمریکا تدابیر اضطراری را برای تسهیل حمل 
سوخت اعالم کرده و محدودیتهای رانندگان 
تانکرهای سوخت در ۱۷ ایالتی که تحت تاثیر 
تعطیلی شبکه خطوط لوله سوخت قرار گرفته 
اند را برداشته است. در صورت ادامه تعطیلی 
خطوط لوله، ممکن اســت اقدامات بیشتری 
انجام شود. شرکتهای بازرگانی سوخت پس از 
این حمله در تمهیدی دستکم شش نفتکش 
برای حمل بنزیــن از اروپا بــه مقصد آمریکا 
را رزرو کرده اند. سیســتم خط لوله کلونیال 
بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بنزین، دیزل 
و سوخت جت را منتقل و نیاز خودروسواران و 

فرودگاههای بزرگ را تامین می کند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

همزمان با تشــدید درگیری ها 
و تنــش  میــان نظامیــان رژیــم 
صهیونیستی و ساکنان قدس شرقی 
که تاکنون براســاس گزارش های 
منتشــر شــده ۵۵۰ زخمی بر جا 
گذاشــته، تقابــل میــان دو طرف 
حاال وارد فاز ســخت و نظامی شده 
اســت. از چندین روز قبل بسیاری 
از تحلیلگران اسرائیلی اعالم کردند 
که اعمال سرکوب و فشــار بیشتر 
نظامیان اســرائیلی بر فلسطینی ها 
بدون تردید پاسخ هایی درپی خواهد 
داشــت. همان هنگام بســیاری از 
مقامات اســرائیل به این تحلیل ها 
وقعی ننهادند و به تشدید سرکوب ها 

ادامه دادند. 
این حمالت به گفته بســیاری از 
کاربران مجازی حاضــر در میدان 
بی سابقه بوده اســت. بر این اساس 
بود که تمام جامعه ملل به هر نحوی 
که می توانستند طی روزهای اخیر 
نسبت به شعله ور شدن تقابل میان 
فلسطینی ها و اســرائیلی ها هشدار 

دادنــد. در حقیقت آنهــا به خوبی 
می دانســتند که روال و روند تقابل 
میان دو طرف قرار نیست به پرتاب 
چند سنگ از ســوی فلسطینی ها 
و شــلیک گلوله های پالستیکی از 
سوی صهیونیســت ها ختم شود؛ 
چراکه در تل آویو هیچکس ســعی 
نکرد تا ایــن تنــش را آرام یا حتی 
کانالیزه کند، بلکه بنزین برآتش این 

درگیری ریختند. 
حال بر همین اســاس از ساعات 
ابتدایی روز گذشــته )سه شــنبه( 
فاز ســخت این تقابل رخ عیان کرد. 
بر اســاس آنچه روزنامــه یدیعوت 
آحارونوت نوشته است، همزمان با 
ادامه تجاوز جنگنده های اسرائیلی 
به نوار غزه به دستور وزیر جنگ این 
رژیم، رادیو رژیم صهیونیســتی از 
افزایش شــمار مجروحان حمالت 
موشکی مقاومت به اراضی اشغالی 
خبــر داد؛ خبری که به تمــام دنیا 
فهماند دیگر تقابل میان دو ســوی 
ماجرا قرار نیســت به قدس محدود 
شــود. منابع رژیم صهیونیستی در 
همین راســتا اعالم کردنــد که در 
حمالت موشکی مقاومت فلسطین 
به عســقالن در اراضی اشغالی، ۳۱ 

صهیونیست زخمی شدند که حال 
دو تن از آن ها وخیم است. 

پایگاه خبری عبری زبان مفزاک 
درومی نیز اعالم کــرد که از ابتدای 
روز چهارشــنبه و حتــی از شــب 
سه شــنبه حدود ۳۴۶ موشــک و 
راکت از نوار غزه به ســمت اراضی 
اشغالی شلیک شده است که سامانه 
گنبد آهنیــن تنها ۹۰ موشــک را 
رهگیری کرده است. در همین حال 
ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته 
)سه شــنبه( در ادامه حمالتش به 
نوار غزه یکی از پایگاه های مقاومت 
فلسطین در شــهرک جبالیا واقع 
در شــمال نوار غزه را هدف گرفت. 
همچنین شــبکه الجزیره گزارش 
داد جنگنده های اســرائیلی شرق 
و غرب خان یونــس در جنوب نوار 
غزه را هم بمباران کردند و نقطه ای 
هم در شرق غزه هدف قرار گرفتند. 
وزارت بهداشت فلسطین نیز اعالم 
کرد شمار شهدای حمالت به غزه به 
۲۵ شهید از جمله ۹ کودک و بیش 
از ۱۰۰ زخمی رسیده است. در این 
میان اما وضعیــت در تل آویو قدری 
آشفته به نظر می رســد؛ به گونه ای 
که در پی تشدید تنش میان دو طرف 

فلسطینی و اســرائیلی کابینه رژیم 
صهیونیســتی روز گذشته برای بار 
دوم تشکیل جلسه داد. این جلسه با 
حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، بنی گانتس، وزیر 
جنگ و فرماندهان امنیتی و نظامی 
این رژیم برگزار شد اما آنچه در انتها 
مقرر شد به گونه ای نشان از ادامه این 

تنش خواهد داشت. 
در پایان این جلسه بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور 
ادامه حمالت هوایی به غزه را صادر 
کرد. بدتر از آن این بود که دســتور 
گانتــس همزمان با آن صادر شــد 

که شــبکه ۱۳ تلویزیون اســرائیل 
اعالم کرد به درخواست امیر اوحانا، 
وزیر امنیت داخلی ارتش اسرائیل، 
این رژیم ۸ گردان جدید و نیروهای 
اضافی را فراخوانده و این به معنای 
آن اســت که رژیم صهیونیســتی 
تسلط بر اوضاع را از دست داده است. 
در این میــان هاآرتص هم اعالم 
کرده که پس از افزایش درگیری ها و 
موشک باران اراضی اشغالی، هزاران 
سرباز رژیم صهیونیستی در قدس 
مستقر هستند و ارتش تالش دارد 
مســیرها و خطوط راه آهن جنوبی 
را ببندد. روزنامه القدس العربی هم 
در این میان اعالم کرده که هزاران 
فلسطینی بعد از اینکه پلیس رژیم 
صهیونیستی نیمه شب دوشنبه از 
مســجداالقصی عقب نشینی کرد، 
دیروز )سه شــنبه( نماز صبح را در 

این مسجد به جا آوردند. 
 حمله جامعه بین الملل 

به تل آویو
در این میان اما واکنش کشورها 
و نهادهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
هم بسیار مهم است. احمد ابوالغیط، 
دبیرکل اتحادیه عرب در ســخنانی 
حمالت رژیم صهیونیستی به غزه را 
محکوم کرد و تل آویو را مسئول این 

تنش دانست. 
عمر شاکر، مدیر دیده بان حقوق 
بشــر اعالم کرد که وحشــی گری 
مقامات رژیم اشــغالگر در برخورد 
بــا تظاهرکنندگان فلســطینی در 
قدس ناشــی از مصونیت این رژیم 
از مجازات بابت نقض هایی است که 

مرتکب می شود. 
در بیانیه مشترک اردن و امارات 
هم اعالم شــده اســت که اقدامات 
رژیم صهیونیســتی با هدف تغییر 
وضعیت قانونی، تاریخی و جمعیتی 
قدس انجام می شــود و این مسئله 
نقض صریــح قانــون بین الملل و 
قطعنامه های بین المللی اســت و 
تهدیدی برای ثبات منطقه به شمار 

می رود. 
در مقابِل این انتقادها اما واکنش 
بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی بسیار مهم بود. 
او در واکنش به حمالت موشــکی 
از نوار غزه به شــهرها و شهرک های 

اسرائیلی واقع در بخش غربی شهر 
قدس و شهر سدیروت در توئیتر خود 
اعالم کرد که اسرائیل با قدرت پاسخ 
خواهد داد! این دیــدگاه رادیکال از 
نتانیاهو بعید نبــود اما واقعیت این 
اســت که رد و بدل شدن موشک ها 
میان غزه و اســرائیل به نوعی یک 
نکته بسیار مهم در درون خود دارد. 

مقاومت فلســطین بــرای آنکه 
بتواند فشار را از روی فلسطینی های 
درگیر با نظامیان اسرائیل در قدس 
شــرقی بردارد، دســت به شلیک 
راکت زد که همیــن موضوع باعث 
شــد تا عقب نشــینی محسوس در 
مســجداالقصی صــورت بگیرد. از 
سوی دیگر شلیک راکت ها حمالت 
رژیم صهیونیســتی به غــزه را در 
پی داشــت، و همین موضوع باعث 
می شــود که بــا توجه به شــرایط 
محاصره این منطقــه، جامعه ملل 
فشــارهای بیشــتری درراستای 
خاتمه درگیری به تل آویو وارد کند. 
آنچه در این میــان بدون تردید 
بایــد مدنظر قرار بگیــرد وضعیتی 
است که نتانیاهو و هم قطارانش در 
آن حضور دارند. در ســرزمین های 
اشــغالی همچنــان خــأ دولت 
مشــهود اســت و احزاب کوچکتر 
سهم خواهی خود را افزایش داده اند 
 که به نوعی بن بســت سیاســی را 

رقم زده است. 
بر همین اســاس اگر همین فردا 
انتخابــات پنجم کنســت برگزار 
شــود، احتمال ریزش آرای لیکود 
وجود دارد؛ چراکــه هدایت کننده 
 تمام این نمایش کســی نیســت 

جز نتانیاهو. 

حمله وحشیانه جنگنده های اسرائیل به غزه، با پاسخ مقاومت فلسطین روبه رو شد؛

صاعقه بر گنبد آهنین 
مقاومت فلسطین برای 

آنکه بتواند فشار را از روی 
فلسطینی های درگیر با 

نظامیان اسرائیل در قدس 
شرقی بردارد، دست 

به شلیک راکت زد که 
همین موضوع باعث شد 

تا عقب نشینی محسوس 
در مسجداالقصی صورت 

بگیرد

شبکه ۱۳ تلویزیون 
اسرائیل اعالم کرد که به 
درخواست امیر اوحانا، 

وزیر امنیت داخلی ارتش 
اسرائیل، این رژیم ۸ 

گردان جدید و نیروهای 
اضافی را فراخوانده و این 

به معنای آن است که رژیم 
صهیونیستی تسلط بر 

اوضاع را از دست داده است
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سیاسی لبنان مطرح است. به گزارش رویترز، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با اشاره 
به بحران تشکیل دولت جدید لبنان اظهار کرد: اتحادیه اروپا در حال اتخاذ سیاست »چماق و هویج« در لبنان است. 
تمامی گزینه ها برای تحت فشار قرار دادن طبقه سیاسی لبنان که مانع از خروج این کشور از بن بست می شود، مطرح 
است. بورل ضمن ابراز نارضایتی خود از بن بست سیاسی لبنان از آغاز آمادگی برای 
اعمال تحریم علیه سیاستمداران مسئول بن بست سیاسی در این کشور خبر داد. 
وی افزود: ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه که جمعه گذشته به لبنان سفر 
کرده بود، ما را در جریان وضعیت این کشور قرار داد. وی گفت: اظهارات لودریان 

نشان می دهد که مقامات این کشور نمی خواهند نتیجه نهایی حاصل شود. 

یک منبع عراقی اعالم کرد، تظاهرکنندگان خشمگین دوشنبه شب مقر حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی در 
مرکز شهر نجف را آتش زدند. به گزارش شفق نیوز، این منبع گفت، تظاهرکنندگانی که به دلیل ترور ایهاب الوزنی، 
فعال عراقی خشــمگین بودند، مقر حزب الدعوه را در منطقه میدان الصدرین در مرکز شهر نجف آتش زدند. بامداد 
یکشنبه، افراد مسلح ناشناس ایهاب جواد الوزنی، رئیس هماهنگی اعتراضات در کربالء را در نزدیکی منزلش ترور 
کردند. این ترور باعث موجی از اعتراضات در مناطــق مختلفی از عراق از جمله 
کربال، ذی قار و بغداد شد. این در حالیست که دفتر سیاسی جنبش حزب اهلل عراق 
در بیانیه ای در رابطه با تعرض اخیر به کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کربال 
اعالم کرد: اتفاقات اخیر کربال نتیجه تسویه حساب ها میان گروه های توطئه گر و 

گروه های دیگری است که جوانان عراقی را به کام مرگ می کشانند. 

تظاهرکنندگان عراقی مقر حزب الدعوه را آتش زدنداتحادیه اروپا: در لبنان سیاست »چماق و هویج« را اتخاذ می کنیم

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد، 
گروه تروریســتی داعش احتماال مسئول بمب گذاری 
اخیر مقابل یک مدرســه دخترانه در کابل اســت. به 
گزارش اســپوتنیک، ند پرایس، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا به خبرنــگاران گفت: چگونگی و 
جزئیات این بمب گــذاری در روز شــنبه هنوز کامال 
مشخص نشده است. نشانه هایی وجود دارد دال بر اینکه 
احتماال داعش یا طالبان مسئول این اقدام تروریستی 
بوده اند. وی افزود: این بمب گذاری شــباهت هایی به 
دیگر حمالت داعش علیه اهداف شیعه در کابل دارد. 
اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانســتان روز یکشنبه 
این بمب گذاری مقابل یک مدرســه دخترانه در کابل 
را اقدامی تروریســتی و جنایت علیه بشریت دانست 
و از طالبان خواست از کشتار افغان های بی گناه دست 
بردارد. ند پرایس گفت: این در حالی است که طالبان 
دست داشتن در این حمله را رد کرده است. روز شنبه 

یک خودروی بمب گذاری شــده در مقابل مدرســه 
سیدالشهدا در غرب کابل که عمدتا شیعه نشین است، 
منفجر شــد. این رویداد به دنبال دو انفجار پی  در پی 
دیگر رخ داد. در این حمله دســت کم ۶۳ تن کشته و 
بیش از ۱۵۰ تن دیگر زخمی شدند. این در حالیست که 
مقامات امنیتی افغانستان اعالم کرده اند که هنوز هیچ 
 سندی مبنی بر دست داشتن طالبان در این عملیات ها 

وجود ندارد. 

در پی تیراندازی دو فرد مســلح در مدرســه ای در 
شهر کازان روســیه، دســتکم ۱۱ نفر که اغلب آن ها 
دانش آموز هســتند جان باختند و چنــد نفر زخمی 
شدند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که 
روز گذشته )سه شنبه( بعد از آنکه دو فرد مسلح به روی 
افراد حاضر در مدرســه ای در کازان، مرکز جمهوری 
تاتارســتان آتش گشــودند، ۱۱ نفر دانش اموز جان 
خود را از دســت دادند. طبق گزارش های جدید، دو 
نفر از دانش آموزان کشــته شــده، هنگام تیراندازی 
خود را از طبقه ســوم ســاختمان به بیــرون پرتاب 
کردند. طبق اعالم منابعی در ســرویس های امنیتی 
روسیه، یکی از مهاجمان ۱۷ ســاله و بازداشت شده و 
نفر دوم، چند تن را به گروگان گرفته بود. خبرگزاری 
اســپوتنیک در به روزرســانی این خبر از خلع سالح 
مهاجم دوم خبــر داد. خبرگــزاری فرانســه هم به 
نقل از منابــع خبری گزارش داد مهاجم دوم کشــته 

شده اســت. ســرویس های اورژانس به خبرگزاری 
اســپوتنیک گفتند که عــالوه بر کشــته ها، ۱۰ نفر 
زخمی شدند که چهار نفر آن ها در بیمارستان بستری 
شــده اند. همچنین بیش از ۲۰ تیم پزشکی به محل 
حادثه رفته اند. دفتر دادســتانی منطقه در جمهوری 
تاتارســتان اعالم کرده تحقیقــات در خصوص این 
 تیراندازی آغاز شده و دادستان منطقه به محل حادثه 

رفته است. 

آمریکا: داعش مسئول بمب گذاری اخیر در کابل استتیراندازی در مدرسه ای در روسیه با 11 کشته
خبرخبر


