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اجرای بزرگترین رزمایش جنگ 
سایبری توسط ناتو

متخصصان نظامی حوزه امنیت ســایبری قرار 
اســت در بزرگترین رزمایش جنگ سایبری برگزار 
شده تاکنون در جهان تحت نظارت ائتالف ناتو شرکت 
کنند؛ رزمایشی که از روز گذشــته )چهارشنبه( با 
محوریت حمله به یک کشور تخیلی عضو ناتو با نام 
کشور بریلیا شروع شد. به گزارش اسکای نیوز، در این 
رزمایش ناتو که به شکل زمان واقعی برگزار می شود، 
نیروهای مدافع به تمرین حفاظت از زیرساختهای 
نظامی و غیرنظامی حیاتی از جمله تاسیسات تصفیه 
آب و نیروگاه های انــرژی می پردازند. این رزمایش 
همچنین شامل یک ســری تیمهای حقوقی است 
که به بررسی قابل قبول بودن یک اقدام خاص یا زمان 
اجرای این اقدام تحت قوانین بین المللی می پردازند. 
این رزمایش همچنین شامل یک سری کارشناسهای 
ارتباطات راهبردی برای مدیریــت اطالعات دروغ 
 Locked Shields اســت. این رزمایش تحت نام
توسط یکی از مراکز ناتو تحت عنوان مرکز برتری در 
حوزه دفاع سایبری مشارکتی )CCDCOE( واقع 
در شهر تالین استونی سازماندهی شده و یک مانور 
ساالنه مبتنی بر دفاع شبکه ای با استفاده از مهارتهای 
جهان واقعی است. سناریوی این رزمایش مبتنی بر 
حمله به یک کشور تخیلی تحت نام بریلیا که به طور 
فرضی در حوزه آتالنتیک شمالی واقع بوده و همچنین 
وجود دشمنی تحت نام کریمسونیا است که به ساخت 
جزایری مصنوعی می پردازد. اگرچه این کشور رقیب 
مرتبط با هیچ کشور رقیب مشخصی برای ناتو نبوده 
اما به لحاظ بلندپروازی ها و رفتار، ویژگی های روسیه 
و چین را دارد. هدف آن آزمودن مهارتهای تیمهای 
متعدد به هنگام الزام برای کمــک کردن از راه دور به 
بریلیا به عنوان همپیمان ناتو در زمان وقوع حمالت 
سایبری شدید و پیچیده است. شرکت کننده های 
این رزمایش شــامل متخصصان مشــغول به کار 
برای اعضای ناتو تا شرکای مرکز CCDCOE در 
بخش خصوص هستند که عامل توسعه تکنولوژی 
پشتیبان زیرساختهای حیاتی کشوری به شمار می 
روند. نیروهای مدافع در این رزمایش بر طبق این که 
با چه تاثیری به تامین امنیت سیستمهای پیچیده 
فن آوری اطالعات بپردازند بلکه همچنین در زمینه 
گزارش کردن حوادث، اتخاذ تصمیمات راهبردی و 
حل چالشهای حوزه حقوقی، پزشکی قانونی، رسانه 
و عملیاتهای اطالع رسانی امتیاز دریافت می کنند. 
دکتر آدریان ونبلز، یک استاد دانشگاه انگلیسی که در 
هفت سال گذشته در این رزمایش مشارکت داشته به 
اسکای نیوز توضیح داد که جوانب جنگ اطالعاتی در 
سال ۲۰۲۱ با پیچیدگی مضاعف مواجه است. ونبلز 
خاطر نشان کرد: امســال برای نخستین بار ما واقع 
گرایی مضاعف و یک سناریوی پیچیده را داریم که 
جوانب جنگ اطالعات را به عنوان یکی از جنبه هایی 
که دشمنان ناتو در آن شدیدا ماهر هستند با خود دارد.

    
نیویورکتایمز:

 اسرائیل قصد ندارد حمله به کشتی 
هایپرین را پاسخ دهد

یک منبع اسرائیلی مدعی شد که رژیم صهیونیستی 
قصد ندارد به حمله اخیر به کشــتی تجاری موسوم 
به هایپرین در نزدیکی ســواحل امارات پاسخ دهد. 
به گزارش نیویورک تایمــز آمریکا به نقل از یک مقام 
اسرائیلی مدعی شد که این رژیم قصد داردبه منظور 
جلوگیری از تشدید اوضاع در منطقه از هرگونه پاسخ به 
حمله اخیر به کشتی تجاری هایپرین در نزدیکی امارت 
الفجیره در سواحل امارات پاسخ دهد. این مقام اسرائیلی 
مدعی شد که تل آویو قصد حمله به کشتی ایرانی را به 
خاطر ممانعت از نشــدید تنش در منطقه ندارد. این 
اظهارات پس از آن ایراد شد که سه شنبه یک کشتی 
باری اسرائیل در سواحل فجیره در امارات مورد حمله 
موشکی قرار گرفت. گزارش ها حاکی از آن است که این 
کشتی متعلق به یک تاجر اسرائیلی به نام رامی اونگر 
است که در زمینه واردات اتومبیل، حمل و نقل دریایی 
و امالک و مستغالت فعالیت می کند. به گفته منابع 
امنیتی اسرائیلی حمله به این کشتی که هایپریون ری 
نامیده می شود، توسط موشکی از کشتی یا هواپیمای 
بدون سرنشین و از فاصله ده ها کیلومتری انجام شد و 

باعث خسارت جزئی به کشتی شد.

جهاننما
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فرشادگلزاری

چنــدی پیــش »نــد پرایس«، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
یک کنفرانس خبــری اعالم کرد که 
برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانسی 
در استانبول جهت سرعت بخشیدن 
به رونــد صلح افغانســتان ادامه دارد 
و این نشست با مشــارکت گسترده 
بین المللی برگزار خواهد شد. وی افزود 
که »زلمای خلیل زاد«، نماینده ویژه 
آمریکا در امور افغانســتان در دوحه با 
طرف های پیگیر اوضاع این کشــور 
جهت رســیدن به راه حلی سیاسی، 
در ارتباط اســت. ند پرایس گفت که 
کنفرانس اســتانبول با هدف تکمیل 
مذاکرات دوحه و پیشــبرد مذاکرات 
میان طرف های افغان برگزار خواهد 
شد. بر این اساس با توجه به آمارهایی 
که از چندی پیش منتشــر شده، قرار 
اســت از فردا )۱6 آوریل( به مدت ۱۰ 
روز، شماری از مقام ها و سیاستمداران 
دخیل در پرونده افغانســتان درباره 
پیشبرد روند صلح در این کشور به بحث 
و تبادل نظر بنشینند که این نشست 
را »کنفرانس اســتانبول« نامگذاری 

کرده اند. بســیاری از کارشناســان و 
تحلیلگران حوزه افغانستان، کنفرانس 
اســتانبول را با کنفرانس بن مقایسه 
می کنند؛ نشســتی که اساس نظام 
جدید افغانســتان را در سال ۲۰۰۱ 
میــالدی پایه گذاری کــرده بود و به 
نوعی تا به امروز همان ساختار به قوت 
خود باقیست. واقعیت امر این است که 
با روی کار آمدن جو بایدن، به عنوان 
رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده، 
به نوعی می توانیم بگوییم که واشنگتن 
مجدداً در عرصه سیاست خارجی وارد 

چندجانبه گرایی شده است. 
در زمان ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ ما شاهد آن بودیم که بسیاری 
از دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
نمی توانســتند وارد برخی پرونده ها 
شوند یا اینکه کاخ سفید آنها را به زور 
وارد یک پرونده و ســناریوی جدید 
می کرد. به عبارتی دیگــر، در دوران 
ترامپ اساساً کشورهای منطقه هیچ 
حق انتخابی از خود نداشتند و عموماً 
باید با ســناریوی ترامپ در یک راستا 
حرکت می کردند، اما با روی کار آمدن 
دولت بایدن، نقش بازیگران منطقه ای 
در صلح افغانســتان بیش از گذشته 
پررنگ شــد و حاال نگاه ها بیشــتر به 
سمت آنکارا دوخته شده است. توجه 

داشته باشید که ترکیه از کشورهای 
مهم اسالمی اســت که طی دو دهه 
اخیر سربازانش را به افغانستان اعزام 
کرده و دلیلش هم عضویت این کشور 
در ناتو است. از سوی دیگر باید توجه 
داشــت که ترکیه در مناطق شمالی 
افغانســتان به خصــوص در نواحی 
مشترک با ترکمنستان، نفوذ مذهبی 
و سیاسی قابل قبولی دارد؛ به گونه ای 
که گفته می شــود چندین مســجد 
بزرگ بعــالوه دفاتر خیریــه در این 
منطقه توسط ترکیه بنا شده است که 
عالوه بر فعالیت های مذهبی و قومی، 
فعالیت های سیاســی و بعضاً امنیتی 
نیز در آن صورت می گیرد و هم اکنون 
هم این روند در جریان اســت. بر این 
اســاس پیوند ترکیه با ترک تبارهای 
شمال افغانستان و بعضاً تاجیک های 
این کشــور را باید یک نوع بازیگری 

موثر دانست. 
از سوی دیگر نزدیکی ترکیه به قطر 
در پرونده هایی مانند لیبی و همچنین 
بحران شورای همکاری خلیج فارس 
موجب شده تا دوحه به نوعی بتواند در 
هماهنگی های خود با واشنگتن، ترکیه 
را میزبان خوبی برای کنفرانس صلح 
افغانســتان توصیه کند که حاصلش 
کنفرانس استانبول به میزبانی آنکارا 

اســت. در این میان البته تضادهایی 
وجود دارد و رخدادهایی نمایان شده 
که نشان می دهد خروجی این کنفراس 
چندان هم که گفته می شــود مثبت 
نخواهد بود وتنها دلیلش پیدا شــدن 
تضادهای جدی میان آمریکایی ها و 

طالبان است. 
غیبتاحتمالیطالبان

دقیقاً ســه روز مانده به کنفرانس 
استانبول، جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا اعــالم کرد که تا بیســتمین 
سالگرد حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
)۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱( همه نیروهای 

آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد 
کرد. این در حالیست که جن ساکی، 
ســخنگوی کاخ ریاســت جمهوری 
آمریــکا در تازه تریــن اظهاراتــش 
درباره افغانســتان اعالم کــرده بود 
که بایــدن قبل از اول مــاه مه )زمان 
خروج نیروهای آمریکایی براســاس 
توافقنامه دوحه( تصمیم خروج نظامی 
از افغانستان را اعالم می کند و چندی 
بعد هم اعــالم کرد کــه روند خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان از ماه 
مه آغاز شده و تا یازدهم ماه سپتامبر 
خاتمه می یابد. تا به اینجای کار شاید 
از دید بسیاری از مخاطبان هیچ اتفاق 
خاصی رخ ندهد و حتی خروجی این 
امر مثبت ارزیابی شــود، اما موضوع 
آنجایی شــیب تهدیدآمیــز به خود 
می گیرد که طالبان از امتناع این گروه 
به شرکت در مذاکرات صلح با دولت 

افغانستان خبر می دهد. 
در ایــن راســتا نعیــم وردک، 
سخنگوی دفتر سیاســی طالبان در 
دوحه روز گذشته )چهارشنبه( اعالم 
کرده که تــا خروج کامــل نیروهای 
خارجــی از ســرزمینمان، امــارت 
اسالمی )طالبان( در هیچ کنفرانسی 
که بخواهد درباره افغانستان تصمیم 
بگیرد حاضر نخواهد شد. بدون تردید 
این اقدام طالبــان را باید نوعی ضربه 
جدی و جدید بر پیکره مذاکرات صلح 
افغانستان زد؛ چراکه تنها 48 ساعت 
مانده به برگزاری این کنفرانس، شاهد 
آن هستیم که طالبان از عدم حضور 
خود در این کنفرانس با جدیت تمام 

خبر می دهد. 
در این میان باید توجه داشت که 
طالبان متعهد شــده اگــر نیروهای 
خارجی تا مهلت مقرر )ماه مه( خارج 
نشــوند، حمالت خود را به نظامیان 
ایاالت متحده و ناتو ادامه خواهد داد 
و ایــن دقیقاً همان چیزی اســت که 
متحدان آمریکا در ناتو به شدت از آن 
ترس دارند. به عنــوان مثال آنه گرت 
کرامپ  کارن باوئــر، وزیر دفاع آلمان 
روز گذشته )چهارشنبه( در گفتگویی 
با شــبکه خبری ARD اعالم کرد 
برلین بارها گفته است که نیروهایمان 
را در افغانستان با هم مستقر و سپس با 

هم خارج می کنیم. 
او صریحاً اعالم کرده که خواهان 
خروج هماهنگ نیروهای کشورش 

از افغانستان به همراه نیروهای آمریکا 
و سایر اعضای ناتو است. در کابل اما به 
نظر می رسد که مقامات ارگ، نگران 
هســتند. وحید عمر، مشــاور ارشد 
ریاست جمهوری افغانستان در امور 
روابط عمومی و استراتژیک در حساب 
توئیتر خود نوشته اســت که خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان میان 
کابل و واشنگتن در گذشته چندین بار 
بحث شده بود و کابل به هر تصمیمی 
که آمریکا درباره نیروهایش می گیرد، 
احترام می گذارد اما بهتر اســت که 
ریاست جمهوری آمریکا، جزئیات این 
خروج را در اختیار اشرف غنی و دولت 
افغانســتان قرار دهــد! در این میان 
البته یک بازیگر بســیار مشعوف هم 
وجود دارد که »روسیه« است. ضمیر 
کابالوف، فرســتاده رئیس جمهوری 
روسیه در امور افغانستان اعالم کرده 
که با توجه به تصمیم واشنگتن برای 
به تعویق انداختن خروج نیروهایش از 
این کشور تا ۱۱ سپتامبر سال جاری 
میالدی، مسکو هر کاری که الزم باشد 
برای حفظ روند صلح در افغانســتان 
انجام می دهد. این موضع روســیه به 
خوبی نشان می دهد که کرملین برای 
روزهای پس از خروج نیروهای آمریکا 
از افغانستان یک برنامه مشخص دارد 
و آن هم جایگیــری در اضالع پنهان 
پرونده افغانستان اســت؛ پرونده ای 
که با ذکر مجدد تاریخ ۱۱ ســپتامبر، 
لرزه بر اندام دســتگاه های اطالعاتی 
منطقه و غرب انداخته و معلوم نیست 
 چرا بایــدن ایــن تاریــخ را انتخاب 

کرده است؟!
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کابل و بازگشت به نقطة صفر
سخنانفرستاده

رئیسجمهوریروسیه
درامورافغانستانو

مواضعاخیرمسکوبه
خوبینشانمیدهدکه

کرملینبرایروزهایپس
ازخروجنیروهایآمریکا
ازافغانستانیکبرنامه
مشخصداردوآنهم

جایگیریدراضالعپنهان
پروندهافغانستانبهجای

واشنگتناست

ترکیهدرمناطقشمالی
افغانستاننفوذمذهبیو
سیاسیقابلقبولیدارد؛

بهگونهایکهگفتهمیشود
چندینمسجدبزرگ
بعالوهدفاترخیریهدر

اینمنطقهتوسطترکیه
بناشدهاستکهعالوهبر

برنامههایمذهبیوقومی،
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وزیر خارجه ترکیه با اشاره به بهبود روابط میان کشورش با قاهره اعالم کرد، مرحله جدیدی بین این کشور و مصر 
آغاز شده است. به گزارش سایت شبکه خبری روســیا الیوم، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در خصوص 
جزئیات گفت وگوی تلفنی اخیرش با سامح شکری، همتای مصری خود خطاب به خبرنگاران خاطرنشان کرد، دوره 
جدیدی در روابط با مصر آغاز شده و در سطح معاونان وزراء و دیپلمات ها نشستی با مصر برگزار خواهد شد و سفیر 
نیز تعیین می شود. چاووش اوغلو در ادامه افزود: موعد این نشست هنوز مشخص 
نشده اســت و ما می توانیم در مرحله آتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. 
وزیر خارجه ترکیه همچنین تصریح کرد، مرحله جدیدی بین کشــورش و مصر 
آغاز می شود و در دوره آتی احتماال سفرهای متقابلی بین مسئوالن این دو کشور 

انجام خواهد شد. 

نخست وزیر انگلیس در جریان تماس تلفنی با پادشاه اردن بر حمایت کشورش از امنیت و ثبات اردن تاکید کرد. به 
گزارش سایت شبکه خبری روسیاالیوم، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و عبداهلل دوم، پادشاه اردن به صورت 
تلفنی با یکدیگر گفت وگو کردند. جانسون صدمین سالگرد تاســیس پادشاهی اردن را به پادشاه این کشور تبریک 
گفت و روابط مستحکم میان اردن و انگلیس را ستود. وی در جریان این گفت وگوی تلفنی بر حمایت انگلیس از امنیت 
و ثبات اردن تاکید کرد. دو طرف در جریان این گفت وگوی تلفنی بر عمق روابط 
دوجانبه و راه های تقویت همکاری در تمامــی زمینه ها تاکید کردند. در همین 
راستا، پادشاه اردن فوت فیلیپ، دوک ادینبرو و همســر ملکه الیزابت دوم را به 
نخست وزیر انگلیس تسلیت گفت. این گفت وگوی تلفنی اولین تماس میان اَمان 

و لندن پس از بروز یک کودتای نافرجام در اردن به حساب می آید.

تاکید بوریس جانسون بر حمایت از اردن در گفتگو با عبداهلل دومترکیه: مرحله جدیدی از روابط میان آنکارا و قاهره آغاز شده است

کمیساریای عالی حقوق بشــر سازمان ملل متحد 
نســبت به گســترش درگیری ها در میانمار و تبدیل 
شدن آن به کشوری مانند »سوریه« ابزار نگرانی کرد. 
به گزارش یورونیوز، میچل باچله، کمیسرعالی حقوق 
بشر ملل متحد در بیانیه خود نسبت به احتمال ارتکاب 
جنایت علیه بشــریت در میانمار هشــدار داد. در این 
بیانیه آمده اســت: »انعکاس واضحی از آنچه در سال 
۲۰۱۱ در سوریه رخ داد به گوش می رسد. این وحشت 
وجود دارد که شرایط در میانمار به یک جنگ همه گیر 

تبدیل شود.« 
در ادامه این بیانیه از کشورها خواسته شده است تا 
»با درس گرفتن« از »اشتباهات مهلکی که در سوریه 
رخ داده« مانع تکرار چنین شرایطی در میانمار شوند. 
از زمــان کودتای ارتــش میانمار و ســرنگونی دولت 
قانونی روزانه هزاران نفر از مخالفان حکومت نظامیان 
بــه خیابان ها می آیند. بر اســاس برآوردهــا تا کنون 

نزدیک به 8۰۰ نفــر از معترضان به دســت نظامیان 
کشته شــده اند. باچله در بیانیه  خود خاطرنشان کرد: 
در ســال ۲۰۱۱ اعتراضــات مســالمت آمیز مردمی 
 با خشــونت مفــرط و غیر ضروری ســرکوب شــد. 
ادامــه فشــار بی رحمانــه و مســتمر دولــت 
علیه مــردم خــود موجــب مســلح شــدن برخی 
 افــراد شــده و کشــور را وارد یک چرخه سراســری 

خشونت می کند.

اعضای کنگــره آمریکا از وزیر خارجه این کشــور 
خواستند بر عربستان برای توقف محاصره یمن فشار 
بیاورد. به گزارش شــبکه خبــری المیادین، تعدادی 
از اعضای مجلــس نمایندگان آمریکا در یادداشــتی 
به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشــور نسبت به 
محدودیت های اعمال شده از سوی ائتالف عربستان 
درباره ارســال کمک هــای تجاری بشردوســتانه به 
یمن ابراز نگرانــی کردند. این نماینــدگان از بلینکن 
خواســتند بر عربســتان برای توقف فوری محاصره 
یمن فشــار بیاورد. آن ها اعالم کردند: ممانعت از ورود 
کاالهای تجاری و کمک های انســانی ارسال شده به 
بنادر یمن یکــی از دالیل اصلی افزایــش قیمت ها و 
تهدید امنیت غذایی اســت و در فروپاشی اقتصادی 
و نبود خدمات نقش دارد. کنگــره آمریکا اعالم کرد، 
دولت عربســتان پایبندی خود به وارد کردن سوخت 
برای دولت صنعا اعالم کرد اما دولت صنعا این مسئله 

را تکذیب کرد. آن ها تأکید کردنــد: هیچ دلیلی برای 
ادامه کارشکنی ائتالف عربی در ورود کاالهای تجاری 
و انسانی به یمن وجود ندارد. توقف این اقدامات اقتصاد 
یمن را تقویت خواهــد کرد و به کاهــش روند نزاع و 
ممانعت از گسترش این فاجعه انسانی منجر می شود. 
نماینــدگان آمریکایــی خواهان افزایــش تالش ها 
 برای از بین بردن فوری محدودیت های اعمال شــده 

به دالیل انسانی شدند.

سازمان ملل متحد نسبت به »سوریه شدن« میانمار هشدار داد کنگره آمریکا خواهان فشار بر ریاض برای توقف محاصره یمن شد
خبرخبر


