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درگذشت سیداحمد پیشاوری ادیب و شاعر

سید احمد ادیب پیشاوری (درگذشته  9تیرماه
 )1390در پیشاور پاکستان چشم به جهان گشود.
ادیب در چهل سالگی به تهران هجرت کرد و تا پایان
عمر ،در آنجا ماند .وی عالوه بر فنون ادبی و عربی
و حفظ اشعار و نحو و لغت و حکمت و ریاضیات ،در
حسن خط نیز استاد بود .از ادیب آثاری به جای
مانده که دیوان اشعار ،تصحیح دیوان ناصرخسرو و
تعلیقات بر تاریخ بیهقی از آن جملهاند.
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وابسته به آستان قدس رضوی

غروب خورشيد

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

00/15

سردبیر:
امیر سعادتی
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سال سی و پنجم

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
نمابر سردبیر:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

مقامات اسرائیل ضمن اذعان به ناتوانی در مقابل حمالت هکری به فکر چارهجویی افتادند

خطر حمله
چین به تایوان
وجود دارد

«لیز تراس» وزیر
خارجه انگلیس بدون
رعایت اصل چین
واحد ،مدعی شد
همزمان با افزایش
قدرت اقتصادی و
نظامی چین ،پکن
ممکن است خطایی
با تبعات فاجعهبار
مانند حمله به تایوان
ترتیب دهد .وی
طی سخنان خود
در نشست سران
ناتو در شهر مادرید
پایتخت اسپانیا
اعالم کرد :مسئله
تهاجم به تایوان،
اشتباه محاسباتی
فاجعهبار چین
خواهد بود.

جهان

در حاشيه

مارگزیده
ازریسمان
سیاهوسفید
نمیترسد!
آلمان یکی از طرفهای
اصلی در هر دو جنگ
جهانی اول و دوم بود که
در نهایت با شکست،
هزینه هنگفتی بر سر
این ماجراجویی متحمل
شد .پیرو همین تجربه،
برلین پس از جنگ
جهانی دوم به کاهش
هزینههای نظامی
رو آورد .همین رویه و
تمرکز بر حوزه اقتصادی
به اذعان بسیاری از
تحلیلگران زمینههای
رشد سریع این کشور در
چند سال اخیر را فراهم
کرد .با این وجود ظاهرا ً
آلمان این روزها به دنبال
تغییر در این سیاست
است« .اوالف شولتز»،
صدراعظم آلمان روز
گذشته اعالم کرد در
سالهای آینده ،ساالنه
بین  ۷۰تا  ۸۰میلیارد
یورو در بخشهای
دفاعی هزینه خواهد
شد ،موضوعی که
هرچند در همراهی با
آمریکا صورت میگیرد
اما میتواند پیامدهای
زیانباری تحت تأثیر
عدم درسگیری برلین
از تاریخ گذشتهاش به
بار بیاورد.

صهیونیستها به دنبال گنبد آهنین سایبری
در ادامـ ــه دومـیـنــوی حمالت
پــر ت ـعــداد و سخت سایبری
بــه اهــدافــی در سرزمینهای
ا ش ـغــا لــی ،شبکه تلویزیونی
 ۱۲اسرائیل گــزارش داد :یک
گـ ــروه ه ـکــری ب ــه ن ــام پ ـس ـران
زیـ ـ ـ ــرک« ،»Sharp Boysاط ــاع ــات ۱۲۰ه ـ ــزار
فــایــل مرتبط بــا فعالیتهای جــاســوســی رژ یــم
صهیونیستیرابهسرقتبردهاست.دراینفایلها
اطالعاتی شامل ،نام ،بیوگرافی ،زمان سفر ،هزینه
سفر و اطالعات کارتهای اعتباری تحت اختیار
این جاسوس وجود داشته که در این حمله هکری،
فاش شده است .به اذعــان منابع صهیونیستی
افشای ایــن اطالعات میتواند عوامل مرتبط با
موساد را در معرض خطر جدی قرار دهد.
روز گذشته همچنین دو گروه از هکرهای عراقی
یک شرکت صهیونیستی متخصص در زمینه
امنیت دیجیتال و هوش مصنوعی را هدف حمله
سایبری قرار دادند .کانال تلگرامی «صابرین نیوز»
در این خصوص گزارش داد :سرورهای وبسایت
شرکت اطــاعــات دیجیتال سلبرایت از خاک
عراق هدف قرار گرفته است« .یونیوز» به نقل از
یک منبع آمریکایی گزارش داد :شرکت یاد شده
برای سازمانهای امنیتی و مجری قانون در غرب
نرمافزارهای امنیتی تولید میکند .دو تیم سایبری
«الطاهره» و «تیم  »۱۸۷۷مسئولیت این حمالت
را بر عهده گرفتند.

نــوارغــزه که ارزش آن ۲میلیون « ِشـکِــل» معادل
۵۸۰هزار دالر بود از دیگر اقدامات مورد توجه این
گروه هکری بود.

◾

◾رژ یــم صهیونیستی چگونه در جنگ سایبری
تسلیم شده است؟

روز سهشنبه اعالم کرد این رژیم به منظور تقویت
خود در برابر حمالت سایبری علیه اقتصاد و جبهه
داخلی به دنبال ایجاد «گنبد آهنین سایبری»
است .وی در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران
پرداخت و گفت« :ایــران امــروز در کنار حماس و
حزبهللا به یکی از بازیگران اصلی عرصه سایبری
مبدل شده است» .رژیم صهیونیستی از مدتها
پیش برای در امان ماندن از موشکهای مقاومت
سامانهای به نام گنبد آهنین را ایجاد کــرده بود
که البته عملیاتهای متعدد مقاومت اسالمی
فلسطین علیه این رژیم نشان داد این سامانه در
مقابلهباموشکهایمقاومتناتواناست.نفتالی
بنت،نخستوزیراسرائیلنیزروزگذشتهبهانجام
حمالت سایبری گسترده به زیرساختهای این
رژیم اعتراف کرده بود .به اذعان کمیته سایبری رژیم
صهیونیستی ،هکرهای مرتبط با محور مقاومت
در ماههای اخیر بیش از ۳هزار مورد حمله علیه
اهداف رژیم صهیونیستی به اجرا گذاشتهاند که

◾

◾فصل جدید تقابل با اشغالگران
ای ـ ــن ح ـ ـمـ ــات در حـ ــالـ ــی ان ـ ـجـ ــام ش ـ ــده کــه
«گابی پورتنوی» رئیس سازمان سایبری اسرائیل،

در کنار نمونههای گفته شــده ،آتشسوزیهای
گـسـتــرده چند هفته اخـیــر در بــرخــی مناطق و
کارخانههایمهمنظامی،ضعفرژیمصهیونیستی
را در جنگ سایبری بیش از پیش عیان کرده است.
این اتفاقات علنا ًرژیــم صهیونیستی را فلج کرده
است .نباید از یاد برد حمالت سایبری ،این روزها
به عنوان یکی از ابزارهای قدرت و همچنین تهدید
دولتهادرجهانشناختهمیشوند.بههمیندلیل
دولتها در این سالها برای تأمین امنیت خود به
سرمایهگذاری هنگفت در این زمینه رو آوردهانــد.
نیروی زمینی ایاالت متحده در سال  ۲۰۲۰با ارائه
پیشنهادیبابتارائهآموزشهایسایبری،ازوزارت
دفــاع درخواست بودجه یک میلیارد دالری کرده
اســت .رژیــم صهیونیستی نیز باوجود راهان ــدازی
واحدنبردسایبریدرارتشازسال ۲۰۱۱وهزینهکرد
زیاد در دهه گذشته و ادعای قرار داشتن جزو پنج
قــدرت برتر سایبری ،امــا از ســال  ۹۹به ایــن سو در
حال واگذاری این نبرد به مقاومت و نوارغزه است.
آسیبپذیری زیاد اسرائیل در ماههای اخیر و نفوذ
سایبریبهسامانههایمهمنظامیواطالعاتیزنگ
خطر جدیای را برای رژیم به صدا در آورده است.
حال تلآویو یک ساحت نبردی دیگری را پیش روی
خود میبیند ،با این تفاوت که میداند با دشمنی
روبـهرو است که در این حوزه جزو برترینهاست و
دست برتر را دارد.

در بسیاری از آنها موفق بودهاند.
گفتنی است از سال  ۹۹نبرد سایبری مقاومت و
رژیم صهیونیستی با شیبی قابل توجه روز بهروز
جدیتر و گستردهتر شده است .در پی آن ،گروههای
هکری همچون «الطاهره» و «سایه سیاه» فعالیت
خود را از پاییز سال گذشته بهطور مشخص آغاز
کردهاند که نشاندهنده فصل جدیدی از تقابل با
اشغالگران است .این روزها بهویژه عصای موسی بر
سرزبانهاست .این گروه هکری ناشناس بهتازگی
مسئولیت حمله سایبری به سامانهها و آژیرهای
خطر در اراضی اشغالی را برعهده گرفت .این اقدام
موجب شد آژیرهای خطر در پنج شهر بزرگ واقع
در اراضی اشغالی به صدا درآید .در برخی مناطق
این آژیر به مدت بیش از  50دقیقه ادامه داشته
و صهیونیستها را به پناهگاه کشاند .حمله
سایبری این گروه در  ۳۱فروردین ماه هم موجب
توقف سایت فرودگاه بن گوریون در تلآویو شد.
ساقط کردن بالن جاسوسی صهیونیستها در

اروپا

آسیا

آمریکای جنوبی

فنالندوسوئد
درمسیرپیوستنبهناتو

 ۱۹میلیونیمنی
ازگرسنگیرنجمیبرند

شورشزندانیاندرکلمبیا
 ۵۱قربانیگرفت

منابع خبری از توافق ترکیه با سوئد و فنالند ،دو کشور
واقع در شمال اروپا برای پیوستن به ناتو خبر دادند .سران
ترکیه ،سوئد و فنالند بهتازگی یادداشتی را برای پیوستن
دو کشور شمال اروپا به ناتو امضا کردهاند .سوئد و فنالند
 ۲۸اردیبهشت بــرای پیوستن به ناتو درخواست دادنــد.
انتظار میرفت آنها در این اجالس در مادرید دعوتنامه
دریافت کنند ،اما ترکیه روند الحاق را مسدود کرد .آنکارا از
این کشورها میخواهد تعدادی از گروههای کرد را به عنوان
سازمانهای تروریستی به رسمیت بشناسند و افراد تحت
تعقیب ترکیه را به اتهامات تروریستی تحویل دهند.

استفان دوجاریک ،سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل
در جریان یک کنفرانس خبری در مقر دائمی سازمان ملل
در نیویورک ،از وضعیت بغرنج مردم یمن خبر داد .وی با
اشــاره به اینکه در شرایط کنونی بیش از ۱۹میلیون یمنی
از گرسنگی رنج میبرند ،افــزود :این باالترین آمار به ثبت
رسیده در زمینه بحران گرسنگی در یمن از سال ( ۲۰۱۵آغاز
تجاوز ائتالف سعودی و محاصره همهجانبه یمن) تاکنون
اســت .وی افــزود :در شرایط فعلی بیش از 8میلیون زن و
کودک یمنی به کمکهای غذایی نیازمند هستند و ۱۶۰هزار
نفر دیگر در یمن در آستانه گرسنگی قرار دارند.

شورش در یکی از زندانهای کلمبیا به آتشسوزی و مرگ دهها
تن منجر شد .رئیس سازمان ملی زندانهای کلمبیا اعالم کرد
در پی وقوع آتشسوزی در زندان شهر تولوآ در جنوب غربی
کلمبیا ،دستکم  ۵۱نفر جان خود را از دست دادند .بنا به
گفته این مقام کلمبیایی ،آتشسوزی پس از شورش در زندان
شهر تولوآ رخ داده است .بنا به اعالم مسئوالن این زندان،
۴۹زخمی در زندان و دو نفر پس از انتقال به بیمارستان جان
خود را از دست دادنــد .زندانهای کلمبیا ظرفیت پذیرش
۸۱هزار زندانی را دارند ،اما آمار رسمی میگوید در حال حاضر
حدود۹۷هزار نفر در این زندانها نگهداری میشوند.

 4ماه پس از شروع عملیات ویژه روسیه در اوکراین بررسی میشود

جریانشناسی موافقان و مخالفان جنگ در اروپا
مهدی زارع جنگ اوکــرایــن یا
آن ـچ ـنــا نکــه مـسـکــو اص ـ ــرار دارد،
«عملیات ویژه روسیه در اوکراین»
از چهار ماه عبور کرده است و هرچه
جلوتر میآییم ایــن پــرســش بیشتر ذهـنهــا را
قلقلک میدهد که «بــاالخــره سرنوشت جنگ
چه میشود؟» سؤالی که بهنظر میرسد هر یک
از طرفهای درگیر در جنگ پاسخی مختص خود
برای آن دارند.

◾

◾اوکراین؛ سرزمین سوخته
اگرچه معموال ًدر هر جنگی دو طرف با نسبتهای
نزدیک متحمل خسارات میشوند اما در جنگ
اخیر،تاکنونکییفبسیاربیشترازمسکوآسیب
دیده است .زیرساختهای اوکراین کامال ًاز بین
رفته و تاکنون بیش از 5میلیون اوکراینی آواره
شدهاند ،دو منطقه اصلی در شرق اوکراین از این
کشور جدا شدهاند و خطر جدایی دیگر مناطق
هم هست .با این نگاه ،کامال ًمنطقی است اگر
بگوییم کییف بیش از هر مقام و کشور دیگری
دوست دارد این جنگ نابرابر هرچه زودتر به پایان
برسد.البتهزلنسکیاصرارداردپایانجنگ،تنبیه
روسیه باشد و بههمین منظور در هر فرصتی که
گیر میآورد تالش میکند غرب را به این کار وادارد.
گرچه ایــن موضعگیریها بیش از آنکه واقعی
باشند جنبه رسانهای دارند.

◾

◾روسیه؛ کرملین واقعنگر شده است

مسکو که برای آغاز جنگ بهانه قابل قبولی داشته
و با هدف حفظ امنیت پیرامونی خود این جنگ
را شروع کرده تاکنون در رسیدن به بعضی اهداف
نظامی خود موفق بوده است .اما از آنطرف دولت
زلنسکی که سرنگونی آن هدف روسیه بود هنوز
پابرجاست و گویا پــس از ایــن هــم خــواهــد بــود.
همچنین پیوستن به ناتو از قانون اساسی اوکراین
حذف نشده است .باوجود این در مجموع بهنظر
میرسد روسیه از نتیجه کار تا اینجا راضی است
و روز گذشته دیمیتری پولیانسکی ،معاون اول
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست
شــورای امنیت این سازمان زمــان پایان عملیات
نظامی کشورش در خاک اوکراین را اعالم کرد .به
گفته او عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین تا

زمانی که گلولهباران دونباس توسط کییف متوقف
نشود و هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه
روسیه نباشد ادامه خواهد داشت .این جمالت
نشان میدهد پوتین در نتیجه مقاومت اوکراین
(که البته باید گفت ناتو) و همچنین تحریمهای
اقتصادی ،واقعنگرتر شده و دوست دارد درگیریها
خاتمه پیدا کند.

◾

◾جبهه غرب؛ جنگطلبی آمریکا ،نگرانی اروپا
در تحلیل مــوضــع جبهه غ ــرب درب ــراب ــر جنگ
اوکراین باید  2محور اصلی را از یکدیگر تفکیک
کرد .اتحادیه اروپا و بهطور کلی کشورهای اروپایی
بهویژه آنها که صنعتیتر هستند از خاتمه هرچه
سریعترجنگحتیدرهمینشرایطفعلیحمایت
میکنند .هرچند این ایــده را در فضای رسانهای
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باصدای بلند تکرار نمیکنند .اما آثار اقتصادی
که جنگ اوکراین بر اروپا گذاشت ،گرانی سوخت،
گرانی حاملهای انرژی و البته بحران امنیت غذایی
که گریبانگیر اروپا شده سبب میشود کشورهای
اتحادیه خواهان پایان جنگ باشند .اما در این
میان اروپاییها دوست دارند جنگ در شرایط برابر
یا شکست روسیه خاتمه پیدا کند .محور دیگر
در جبهه غرب ،آمریکاییها هستند .بهطور کلی
آمریکاییها دوست دارنــد این جنگ ادامــه پیدا
کند .اوکراین و روسیه هر دو بهاندازه کافی از مرزهای
آمریکا دور هستند و در هر صورتی ادامــه جنگ
موجب تحمیل خسارتها بر مسکو میشود.
عالوه بر این ،جنگ یعنی استفاده از تسلیحات
و این خودش یعنی رونق گرفتن بازار کارخانههای
اسلحهسازی در آمریکا .واشنگتن بــودجـهای
44میلیارد دالری برای کمک به اوکراین تصویب
کــرده اســت .بخش اعظم ایــن بــودجــه بــه جیب
کارخانههای اسلحهسازی میرود تا آتش جنگ را
روشن نگه دارند .از این گذشته سایه جنگ نیاز به
حضور ژاندارمگونه آمریکا را افزایش میدهد .در
بین آمریکاییها تنها گروه معدودی از رئالیستها
مانند کسینجر هستند که تالش دارند جنگ ولو
با اعطای بخشی از خاک اوکراین خاتمه پیدا کند.
آنهامعتقدندجنگباروسیهسببنزدیکشدن
این کشور به چین میشود و اتحاد این دو کشور
برای هژمونی غرب مخربترین عامل است.
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یادداشت
گامهای لرزان طالبان
برای کسب مشروعیت سیاسی

مــیــراحــمــدرضــا مــشــرف،
تحلیلگر مسائل افغانستان
امروز طالبان خود را مهیای برگزاری
نشست بزرگی در کابل میکنند که حتی هنوز
بر سر نام دقیق آن هم به اتفاق نظر نرسیدهاند.
بر این اساس در حالیکه مولوی شهابالدین،
یکی از وزرای دولت طالبان عنوان «لویه جرگه»
را برای این نشست به کار میبرد؛ برخی دیگر
از مقامات طالبان همچون ذبیحهللا مجاهد
از واژههـ ــای دیــگــری چــون «مجمع افغانها»
اســتــفــاده میکنند .بــه طــور قطع اگــر در یک
سالی که از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان
میگذرد همه تحوالت بر وفق مرادشان سپری
میشد آنها هرگز تن به تشکیل چنین نشستی
نــمـیدادنــد .امــا اکنون وجــود برخی فشارها و
مــقــاوم ـتهــای داخــلــی و از آن مــهـمتــر عــدم
شناسایی بینالمللی از سوی جامعه جهانی،
رهــبــران طالبان را نــاچــار ساخته بــرای کسب
مشروعیت دســت بــه دام ــن یــک گردهمایی
سنتی شــونــد .امــا پرسش اســاســی ایــن است
برگزاری این نشست تا چه حد میتواند بر روند
کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی ساختار
سیاسی موردنظر طالبان مؤثر واقع شود؟
در یک نگاه اجمالی شاید بتوان به دو عامل
مهم و تأثیرگذار در ایــن زمینه اشــاره کــرد .در
وهله نخست ترکیب مشارکتکنندگان در
این اجالس بسیار حائز اهمیت تلقی میشود.
در حالی که در آستانه بــرگــزاری نشست قرار
گرفتهایم ،طالبان تاکنون به روشنی مشخص
نکردهاند از چه شخصیتهایی بــرای حضور
در ای ــن اجـ ــاس دعـ ــوت بــه عــمــل آوردهانـ ـ ــد.
نقلقولهای نهچندان دقیق حکایت از آن دارد
که علمای دینی و برخی ســران قومی والیــات
(استانها) که در حال حاضر از نظام سیاسی
طالبان حمایت و پشتیبانی میکنند ،به این
اجــاس فراخوانده شدهاند .در این شرایط به
نظر میرسد به دعوت از زنان و اقلیتها نباید
چندان امیدوار بود .در مورد مخالفان سیاسی
هم بسیار بعید اســت به آنهــا میدانی برای
حضور و عرضاندام داده شود .در نهایت اگر
طالبان شگفتانهای (همچون حضور ناگهانی
افـ ــرادی مانند اش ــرف غنی در اج ــاس) ارائــه
نکنند ،برگزاری چنین نشستی احتماال ًنخواهد
توانست بــه کسب مشروعیت آ نه ــا کمک
چندانی کند.
امــا موضوعات مــورد بحث در ایــن گردهمایی
دومین عامل تأثیرگذار بر کسب مشروعیت
محسوب م ـیشــود .طالبان تاکنون بــه شکل
رســمــی بــه مباحث و مــوضــوعــاتــی کــه در این
اجــاس به آن پرداخته خواهد شد اش ــارهای
نــکــردهانــد .بــا ایــن حــال و بــا توجه بــه اظــهــارات
بــرخــی علمای طــالــب ،تثبیت نــظــام سیاسی
و اع ــام خ ــروج آن از حالت موقت بــه شکلی
دائمی مهمترین محور بحث خواهد بــود .در
چنین چارچوبی بسیار بعید است طالبان به
مباحث مورد نظر جامعه جهانی همچون حقوق
زنان ،اقلیتها و حقوق بشر بپردازند .البته در
این مورد هم شاید رهبران طالبان با مانور روی
مباحثی چون امکان تحصیل دختران که علمای
آنهــا در ماههای گذشته روی آن کــار کردهاند
سعی در جلب نظر نسبی جامعه جهانی
داشته باشند.

خبر
دادگـ ــاه جنایی مصر بــه ریــاســت «محمد
شیرین فهمی» به اتفاق آرا حکم اعدام  ۱۰نفر از
اعضای جماعت اخوانالمسلمین را صادر کرد.
این افــراد به قتل شماری از افسران و نیروهای
پلیس و تخریب اموال عمومی پس از کودتای
 ۲۰۱۳علیه «محمد مرسی» متهم شده بودند.
«نجیب میقاتی» نخستوزیر لبنان در
اظهاراتی از کاخ ریاستجمهوری لبنان «بعبدا»
اعالم کرد طرح ساختار جدید کابینه این کشور
را کــه مناسب دی ــده ،تحویل «میشل عــون»
رئیسجمهور داده است.
«پیتر ســیــارتــو» وزی ــر ام ــور خــارجــه و روابــط
اقتصادی خارجی مجارستان اعالم کرد کشورش
با اتحادیه اروپــا درب ــاره اعمال ممنوعیت گاز
روسیه گفتوگو نخواهد کــرد؛ زیــرا ایــن اقــدام
اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد.
وبگاه تایمز رژیــم صهیونیستی در گزارشی
اعالم کرد :اسرائیل در نظر دارد کشورهای عربی
از جمله ام ــارات متحده عــربــی ،مصر ،اردن،
بحرین ،قطر و عربستان سعودی را به سامانه
دفاع هوایی موسوم به «آیرون بیم» مجهز کند.
«کرل پتکوف» نخستوزیر بلغارستان اعالم
کرد این کشور 70دیپلمات روس را که علیه منافع
بلغارستان فعالیت داشتند اخراج میکند.

