 4جهان

toseeir ani.ir

شماره / 174پنجشنبه  11بهمن  24 / 1397جمادیاالول 31 / 1440ژانویه 2019

جریده عالم

رویترز گزارش داد

ضعف امنیتی عامل جاسوسی امارات

خبرگزاری رویترز در گزارشهایی
مفصل از یک پروژه جاسوســی امارات
پرده برداشــته که ابوظبی در قالب آن
با بهکارگیری عوامل آمریکایی تالش
کرده از ایران ،قطــر ،ترکیه و مخالفان
داخلیجاسوسیکند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه
(دهمبهمنماه)دردوگزارشجداگانهاز
یکپروژهاطالعاتیاماراتعربیمتحده
پرده برداشــته که در قالب آن افسران
اطالعاتی بازنشســته آمریکایی برای
جاسوسی از کشورهای دیگر ازجمله
ایرانوقطر،بهکارگرفتهشدهاند.
بر اساس این گزارش ،در این پروژه
که کالغ سیاه ریوِن  Ravenنام دارد،
تیمی متشکل از  10نفر از عوامل سابق
سرویسهایاطالعاتیآمریکابهامارات
در جاسوســی از دولتهــای رقیب،
گروههای شبهنظامی و فعاالن حقوق
بشــر و روزنامهنگاران منتقد حکومت
کمکمیکنند.
نفوذبهآیفونبرایجاسوسی
لوریاسترودازافسران سابقآژانس
امنیت ملی آمریکا  NSAکه عضو این
تیم اطالعاتی اســت ،به رویترز گفته

اعضای این تیمدر محلی موسومبهویال
درابوظبیمستقرهستندوازروشهای
متداول در ســرویسهای اطالعاتی
آمریکا برای هک گوشیهای آیفون و
رایانههای اهداف موردنظر ،اســتفاده
میکنند.
بر اساس این گزارش ،این پروژه در
ابتدا در اختیار یک شــرکت سایبری
مستقردرمریلندبوده،امادرسال۲۰۱۶
کمَتر
به شــرکتی اماراتی به نــام دار 
( )DarkMatterمحول شده است.
به گفته اســترود ،در این پروژه حتی از
شــهروندان آمریکایی هم جاسوسی
شدهاست.
رویترزکهبا 9نفرازاعضایاینپروژه
مصاحبهکردهوچندهزارصفحهازاسناد
مربوط به عملیاتهای این پروژه را در
اختیاردارد،نوشتهاستکهتکنیکهای
مورداستفاده آژانس امنیت ملی آمریکا
در این عملیات نقشــی محــوری ایفا
کردهاست.
اعضای این تیــم از مجموعهای از
ابزارهای فوق پیشرفته ازجمله ابزاری
به نــام کار مــا ( )Karmaاســتفاده
میکردهاند که به آنها ایــن امکان را

میدادهکهبانفوذبهگوشیهایآیفون،
از افراد هدف جاسوسی کنند .به نوشته
رویترز ،برای نفوذ کار ما به یک گوشی
آیفون،تنهاکافیبودهشمارهتلفنهمراه
یاآدرسایمیلمتصلبهآنگوشی،وارد
فهرستهدفشود.هرچندایننرمافزار
نمیتوانســته مکالمات افراد را شنود
کند ،اما این امکان را در اختیار هکرها
میگذاشــته که بدون آنکه نیاز باشد
مالک گوشی همراه روی لینکی کلیک
کند ،به تمام تصاویــر ،پیامهای کوتاه،
اطالعاتیمکانیورمزهایعبورذخیره
شدهرویگوشی،دسترسییابند.
امیرقطرووزیرخارجهعمان
درفهرستاهداف
به نوشــته رویتــرز ،امــارات بین
ســالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷از این ابزار
برای نفوذ به گوشیهای آیفون صدها
هدف در کشورهایی چون قطر ،یمن،
ایرانوترکیهاستفادهکردهاست.عوامل
پروژه ریون حتی توانستهاند به گوشی
آیفون شیخ تمیم بنحمد آل ثانی امیر
قطروهمچنینگوشیهایهمراهبرادر
ونزدیکاناونفوذکنند.
مهمت شیمشــک معاون ســابق

ایاالتمتحده در مورد
پرونده ریون اظهارنظر
نکرده ،اما پلیس فدرال
آمریکا اکنون پروندهای
را در ارتباط با احتمال درز
روشهای جاسوسی آمریکا
توسطکارکنانآمریکایی
این پروژهوهمچنین
احتمال جاسوسی از
شهروندان آمریکایی،
گشوده است
نخستوزیرترکیه،یوسفبنعلویوزیر
خارجهعمانوصدهاشخصیتسیاسی
دیگر در منطقه ازجمله افرادی هستند
که به گفته رویتــرز در این پروژه هدف
جاسوسیقرارگرفتهاند.
البته ایــن نرمافــزار قابلیت نفوذ
بــه گوشــیهای اندروید را نداشــته
اســت .عوامل دخیل در ایــن پروژه
به رویترز گفتهاند که از ســال ۲۰۱۷
کــه بهروزرســانیهای جدیدی روی
سیســتمعامل آیفــون اضافه شــد،

رایزنیهای روسیه و پاکستان ادامه دارد

در جستوجوی راهکارهایی
برای مقابله با داعش

اثرگذاری کار ما تــا حد زیادی کاهش
پیداکردهاست.
در این پروژه عالوه بر ابــزار کار ما،
از بدافزارهای دیگر هم بــرای نفوذ به
رایانههایموردنظربرایبهدستآوردن
اطالعات موردنظر نیز استفاده میشده
است .در یکی از موارد ،عوامل این پروژه
با ارســال یک ایمیل بــرای یک فعال
انگلیسیحقوقبشربهنامروریدوناگی،
او را به شــکلی فریب دادهاند که فایل
ضمیمهشدهبهایمیلرادانلودکندوپس
از اینکه این دانلود انجام میشد ،تمام
ایمیلها و تاریخچه مرورگر اینترنتی او
دراختیارعواملاماراتقرارگرفتهاست.
به نوشته رویترز ،ایاالتمتحده در
مورد این گزارش اظهارنظر نکرده ،اما
پلیس فدرال آمریکا اکنون پروندهای
را در ارتباط با احتمــال درز روشهای
جاسوســی آمریکا توســط کارکنان
آمریکاییاینپروژهوهمچنیناحتمال
جاسوســی از شــهروندان آمریکایی،
گشودهاست.
رویترز به نقل از اســترود و هشت
عامل دیگر این پروژه نوشــته اســت:
اهدافپروژهریونشاملشبهنظامیانی
دریمن،رقبایخارجیمانندایران،قطر
و ترکیه و اشــخاصی منتقل پادشاهی
بودند .بر اساس این گزارش ،به دستور
دولت امارات ،این پــروژه افرادی را نیز
که در شبکههای اجتماعی به حکومت
توهین میکردهاند ،زیر نظر میگرفته
است.
اطالعآمریکاازپروژه
جاسوسیامارات
به گفته افــراد آمریکایی دخیل در
این پروژه ،این عملیــات بااطالع و نظر
مثبتدولتآمریکاانجاممیشدهاست.
این افراد میگویند آژانس امنیت ملی
آمریکا بهصــورت روزمــره در جریان
فعالیتهای این پروژه نبوده ،اما مرتباً
در مورد فعالیتهای آن اطالع کســب
میکرده و با این عملیــات موافق بوده
است.
رویترز نوشته است که پروژه ریون
قرار بــوده پایهای برای شــکلگیری
یک هسته امنیت ســایبری بومی در
امارات باشد؛ بنابراین گزارش ،از اواخر

در پروژه اطالعاتی
امارات که کالغ سیاه
ری ِون  Ravenنام دارد،
تیمی متشکل از 10نفر از
عوامل سابق سرویسهای
اطالعاتی آمریکا به
امارات در جاسوسی
از دولتهای رقیب،
گروههای شبهنظامی
و فعاالن حقوق بشر و
روزنامهنگاران منتقد
حکومت کمک میکنند
ســال ۲۰۱۵حکومت امارات از اینکه
یکنهادمهمامنیتیاینکشوردراختیار
خارجیهاباشدابرازناخرسندیکردهاند
و تصمیم گرفتهاند که فعالیتهای این
پروژه را به شــرکت دارکمتر منتقل
کننــد .در پی این تصمیم شــماری از
اعضای آمریکایی ایــن پروژه ،تصمیم
بهترکآنگرفتهاندوبهشرکتاماراتی
نپیوستهاند.
شرکت دارکمتر را فیصل البنانی
در سال  ۲۰۱۴تأســیس کرده است.
بنانی مالک شرکت آکســیوم ،یکی از
بزرگترینتوزیعکنندگانگوشیهای
تلفن همراه در منطقه ،نیز هســت .در
سال  ۲۰۱۶پایگاه افشاگر اینترسپت
گزارشی را منتشر کرد که نشان میداد
شرکتدارکمتردرزمینهفعالیتهای
جاسوسی به دولت امارات کمک کرده
است.
انتقال این پروژه به شرکت اماراتی
موجبشدهتابسیاریازاهدافازچشم
عوامــل آمریکایی پنهان نگه داشــته
شوند و پروژهها بهصورت اماراتی پیش
رود .بر اساس این گزارش ،پروژه ریون
همچنان ادامه یافته و ســران امارات
اهداف تهاجمیتری را برای آن تعریف
کردهاند .مقامهای اماراتی و شــرکت
دارکمتر حاضر نشدهاند در مورد این
گزارش اظهارنظری بکنند و تابهحال
واکنشــی در برابر این گزارش نشــان
ندادهاند.

خبر
بهرغم مخالفت دولت چین

مدیرمالی هوآوی به دادگاه رفت

باگذشتحدودیکماهازبازداشتمدیرمالی
شــرکت هواوی به بهانه نقض تحریمهای ایران
در کانادا ،وی شــامگاه سهشنبه (نهم بهمن ماه)
در اولین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهاماتش
حاضرشد.
دولتچینوگِنگشوآنگ،سخنگویوزارت
خارجه چین نیز روز سهشــنبه (نهم بهمن ماه)
از واشــنگتن خواســت تا بالفاصله از سرکوب
غیرمنطقی شرکت چینی هواوی دست بکشد
و درخواستش از کانادا برای استرداد مدیرعامل
هواوی را پس بگیرد اما امریکا از اینکار صرفنظر
کرد .به نوشته پایگاه بلومبرگ ،در کیفرخواست
صادره از ســوی دادســتانی آمریــکا ،این غول
فناوریچینیبهسرقتاسرارتجارییکشرکت

آمریکایی و فریبکاری بانکی از طریق دور زدن
تحریمهای اعمالشــده علیه ایران ،متهم شده
است.
مِنگ وانژو مدیر مالی کمپانی چینی هواوی
که از حدود یک ماه پیش توســط دولت کانادا به
بهانه ادعایی دور زدن تحریمهای ایران بازداشت
شده بود ،باالخره شــامگاه سهشنبه (نهم بهمن
ماه)دردادگاهحاضرشد.
بهنوشتهخبرگزاریرویترزاولینحضورمِنگ
در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در کانادا در حالی
انجام شد که ا ُتاوا مشغول بررسی امکان تحویل
دادن او به آمریکا به بهانه نقض تحریمهای ایران
اســت .دیوید المِتی وزیر دادگستری کانادا طی
کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت :تائید

میکنم که ایاالتمتحده رســماً درخواستی را
مبنی بر اســترداد خانم مِنگ ،به وزارتخانه من
ارسالکردهاست.
دولتکانادااکنونیکماهزمانداردتاتصمیم
بگیرد که آیا درخواست واشنگتن برای استرداد
مدیرمالیهواویبرمبنایاستداللهایمحکمی
هست که بتوان در دادگاه بریتیش کلمبیا مطرح
شود .علیرغم گزارشهای پیشین مطرحشده
دربارهتمایلکانادابرایتحویلدادنمِنگوانژوبه
آمریکا اما وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه اتاوا
دراظهاراتشاندربارهاولینجلسهدادگاهاینتبعه
چینی،چنینتمایلیرانشانندادند.
مدیر بخش مالی شــرکت بزرگ هوآوی روز
اول دســامبر (آذر ماه)  ۲۰۱۸میالدی توســط

ُکردهای سوریه:

حضور سازمان ملل در منطقه امن الزامی است
رئیساجراییشورایسوریهدموکراتیکتالشهایترکیه
برایایجادآنچهآنکاراآنرامنطقهامندرداخلسوریهتوصیف
کردهراردکردوگفت،اینمنطقهصرفاًچیزیبیشازمستعمره
ترکیه نیست ،اگر راهحل میانهای باشد ،ســوریه آن را تنها از
طریقانتخابناظرانبینالمللیبرمرزهاازسویسازمانملل
خواهدپذیرفت.
آمریکابهدنبالمیانجیگریبرایدستیابیبهتفاهممیان
نیروهای سوریهدموکراتیکبهرهبرییگانهایمدافعخلق
کردازسوییودولتترکیهازسویدیگراست،آنکاراایننیروها

را تهدید امنیتی عنوان و تهدید کرده به منطقه تحت کنترل
ایننیروهادرکردستانسوریهوشرقاینکشورحملهمیکند.
الهام احمد ،رئیس اجرایی شورای ســوریه دموکراتیک
در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا گفت تا این
لحظهموفقیتوعدمموفقیتمیانجیگریواشنگتنمشخص
نیست.
نیروهای کرد تحت حمایت ائتالف بینالمللی به رهبری
آمریکاباگروهتروریستیداعشدرشرقسوریهمبارزهمیکنند
و نیروهای مسلح داعش را در دو روســتای نزدیک مرزهای

کانادا بازداشــت شــد .اتهام وی تالش برای دور
زدن تحریمهای ایران از طریق شــرکت هواوی
ی اســامی ایران
و فروش تجهیزات به جمهور 
است.سههفتهپیشقاضیدادگاهونکووربااعالم
ت و نیم میلیون دالری و چند شرط
قرار وثیقه هف 
دیگرازجملهپوشیدنپابندالکترونیک،اینمدیر

عراق محاصره کردهاند اما بااینوجود آنکارا نیروهای ســوریه
دموکراتیکبهرهبرییگانهایمدافعخلقکردراادامهحزب
کارگرانکردستانقلمدادکردهکهازحدودنیمقرنپیشوارد
جنگعلیهترکیهشدهاند.
احمد افزود ،آمریکا در رســانهها اعالم کرده که حمله به
همپیمانان خود که با داعــش میجنگند را تحمل نمیکند،
اما مکانیسم این حمایت همچنان نامشخص است .وی افزود:
منطقه باید تحت کنترل نیروهای محلی ما قرار گیرد و حفظ
شود ،اگر راهحل میانهای هم باشــد ما این راهحل را از طریق
انتخاب ناظران بینالمللی بر مرزها از ســوی ســازمان ملل
خواهیمپذیرفت.
این مسئول هشدار داد ،داعش باندهای زیرزمینی خود را
در سوریه حفظ کرده که ممکن است پس از خروج احتمالی
نیروهایآمریکاازسوریهباردیگرفعالیتخودراازسربگیرند.

هواویرابهصورتمشروطآزادکردهتادولتکانادا
نهایتاًدربارهاستردادویبهآمریکاتصمیمبگیرد.
دولت آمریکا روز دوشنبه (هشتم بهمن ماه)
رسماً منگ را به فریب نظام بانکی ایاالتمتحده
باهدف دور زدن تحریمها و سرقت اسرار تجاری
شرکتتیموبایلمتهمکرد.

احمدهمچنینخواستاردستیابیبهتوافقجامعپیرامون
شرقسوریهبههمراهدرجنهادهایکردیخودمختاردرقانون
اساسیشدوافزود،درحالحاضرهیچمذاکراتجدیپیرامون
اینمسئلهبادولتدمشقصورتنگرفتهاست.
آمریکا در تالش است به توافقی بین کُردها و ترکیه دست
یابد؛ ترکیه کُردها را تهدید امنیتی برای خود میداند و بارها
اعالمکردهاستکهقصدداردبهشمالسوریهحملهنظامیکند.
کارشناسانطرحآمریکاوترکیهبرایایجادمنطقهامنراتالشی
ازسویایندوکشوربرایجبرانشکستگروههایتروریستی
تحتحمایتخوددرسوریهمیدانند.
والدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیهامابهترکیهپیشنهاد
کردهاستکهبهجایایجادمنطقهامن،مفادتوافقآدناراکهبا
سوریه در سال  1980میالدی ( 1358شمسی) منعقد کرده
بود،اجراییکند.

زمیرکابلاف،نمایندهویژهرئیسجمهورروسیه
در امور افغانستان از دو روز پیش مسکو را به مقصد
اسالمآبادترککردهاستتادرخصوصزمینههای
رســیدن به صلحی پایدار در افغانســتان با طرف
پاکستانی،بهبحثوتبادلنظربپردازد.
سفرکابلافبهاسالمآباددرراستایرایزنیهای
روسیه و پاکستان درباره مسئله افغانستان برگزار
میشود و مهمترین بخش این سفر دیدار نماینده
پوتین با شــاه محمود قریشــی وزیر امور خارجه
پاکستاناست.پایگاهاینترنتیروسیافغانستانرو
درروزسهشنبه(نهمبهمنماه)طیگزارشیدرباره
مذاکراتکابلافدراسالمآبادنوشت:دردیدارکابل
اف و قریشــی موضوع حلوفصل سیاسی مسئله
افغانســتان بهعنوان محور مذاکرات بررسی شد.
دیدارباتهمینهجنجوعهقائممقاموزیرامورخارجه
پاکستانبرنامهدیگرسفرکابلافبود.مذاکراتدو
طرفبهروندحلوفصل سیاسی مسائلافغانستان
اختصاص داشت و کابل اف از تالشهای پاکستان
برای برقراری صلح در این کشور استقبال کرد .دو
طرفهمچنیندرخصوصهمکاریهایدوجانبه
روســیه و پاکســتان گفتوگو کردند .مقامهای
پاکســتانی در جریان دیدار با کابل اف ،گزارشی از
تازهترین مذاکرات آمریکا و جنبش طالبان به وی
نیزارائهدادند.
روسیهبهدنبالمشارکتطالبان
برایمقابلهبانفوذداعش
مقامهای روســیه بارها اعــام کردهاند که از
مذاکراتجنبشطالبانبادولتمرکزیافغانستان
اســتقبال میکننــد .روسها معتقدنــد که این
مذاکرات در وهله اول برای برقراری صلح پایدار در
افغانستانالزماستوبههمیندلیلدولتمرکزی
وطالبانبایددرخصوصشاخصهایبرقراریصلح
ورفعاختالفاتبایکدیگرگفتوگوکنند.روسهابا
اینهدفدرماهنوامبرسال( 2018آبانماه)نشست
دوم مسکو را برگزار کرده و در آن از جنبش طالبان
نیز دعوت کردند .در این نشســت ،هیئت شورای
عالی صلح افغانســتان با نماینده جنبش طالبان
گفتوگو کرد هرچند که دولت افغانستان حاضر
نشد نمایندهای از دولت به این کنفرانس در مسکو
اعزام کند تا مشخص شود هنوز در کابل اتفاقنظر
برایپایاندادنبهاختالفاتباطالبانوجودندارد.
ازسویدیگرروسهابرایجلبنظرطالبان،در
حالرایزنیباپاکستانهستند.
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه روز
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در دیدار با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی
خود در مسکو گفت که روسیه تالش نمیکند که
راهحلیرابرکسیتحمیلکند.الوروفافزود:امابه
نظرمنروسیه،پاکستانوسایرشرکتکنندگاندر
نشستبینالمللیمسکو،چارچوبمؤثریرابرای
مذاکره درباره افغانستان یافتهاند که میتواند برای
طرفهای افغانی نیز مناسب باشد .به گفته رئیس
دستگاهدیپلماسیروسیه،باپیوستنهندوپاکستان
بهسازمانهمکاریشانگهای،گروهتماسشانگهای
افغانستان تحرک تازه یافته است .وی خاطرنشان
کرد که این چارچوب بــا دورنمای خوب برای حل
مسئله افغانستان اســت و در چارچوب آن روسیه
با پاکستان و سایر کشورهای شرکتکننده در آن
همکاریبسیارنزدیکدارد.
نگرانیجدیازگسترشداعش
درشمالافغانستان
روسیه بهشــدت نگران گســترش نفوذ گروه
تروریستی داعش در افغانستان است چراکه زمینه
الزم برای گسترش این گروه تروریستی به آسیای
مرکزیوبرخیمناطقروسیهوجوددارد.
مقامهای روس بارها در اظهارنظرهای خود به
اینمسئلهاشارهواعالمکردهاندکهداعشبهآسیای
مرکزی چشم دوخته و میخواهد ثبات کشورهای
اینمنطقهرابهخطربیندازد.
افزایش تحرکات داعش در شــمال افغانستان
بشــدت روسها را نگران کرده و آنهــا آمریکا را
به همــکاری مخفیانه با این گروه تروریســتی در
افغانستانمتهممیکنند.
مقامات کرملین امیدوارند با برقراری صلح در
افغانستان و سازش ملی در کابل ،تالشها بر مقابله
با داعش و سرکوبی آن در این کشور متمرکز شود،
بنابراین چارهای نیست مگر اینکه روی همکاری
باطالبانهمحساببازکرد.

