
t oseei r ani . i r
جهان4

رایزنی های روسیه و پاکستان ادامه دارد
در جست وجوی راهکارهایی 

برای مقابله با داعش

زمیر کابل اف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه 
در امور افغانستان از دو روز پیش مسکو را به مقصد 
اسالم آباد ترک کرده است تا در خصوص زمینه های 
رســیدن به صلحی پایدار در افغانســتان با طرف 

پاکستانی، به بحث و تبادل نظر بپردازد.
سفر کابل اف به اسالم آباد در راستای رایزنی های 
روسیه و پاکستان درباره مسئله افغانستان برگزار 
می شود و مهم ترین بخش این سفر دیدار نماینده 
پوتین با شــاه محمود قریشــی وزیر امور خارجه 
پاکستان است. پایگاه اینترنتی روسی افغانستان رو 
در روز سه شنبه )نهم بهمن ماه( طی گزارشی درباره 
مذاکرات کابل اف در اسالم آباد نوشت: در دیدار کابل  
اف و قریشــی موضوع حل وفصل سیاسی مسئله 
افغانســتان به عنوان محور مذاکرات بررسی شد.  
دیدار با تهمینه جنجوعه قائم مقام وزیر امور خارجه 
پاکستان برنامه دیگر سفر کابل اف بود. مذاکرات دو 
طرف به روند حل وفصل سیاسی مسائل افغانستان 
اختصاص داشت و کابل اف از تالش های پاکستان 
برای برقراری صلح در این کشور استقبال کرد. دو 
طرف همچنین در خصوص همکاری های دوجانبه 
روســیه و پاکســتان گفت وگو کردند.  مقام های 
پاکســتانی در جریان دیدار با کابل اف، گزارشی از 
تازه ترین مذاکرات آمریکا و جنبش طالبان به وی 

نیز ارائه دادند.
روسیه به دنبال مشارکت طالبان

 برای مقابله بانفوذ داعش 
مقام های روســیه بارها اعــالم کرده اند که از 
مذاکرات جنبش طالبان با دولت مرکزی افغانستان 
اســتقبال می کننــد. روس ها معتقدنــد که این 
مذاکرات در وهله اول برای برقراری صلح پایدار در 
افغانستان الزم است و به همین دلیل دولت مرکزی 
و طالبان باید در خصوص شاخص های برقراری صلح 
و رفع اختالفات با یکدیگر گفت وگو کنند. روس ها با 
این هدف در ماه نوامبر سال 2018 ) آبان ماه( 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 
گفت وگو کرد هرچند که دولت افغانستان حاضر 
نشد نماینده ای از دولت به این کنفرانس در مسکو 
اعزام کند تا مشخص شود هنوز در کابل اتفاق نظر 

برای پایان دادن به اختالفات با طالبان وجود ندارد.
از سوی دیگر روس ها برای جلب نظر طالبان، در 

حال رایزنی با پاکستان هستند. 
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 
26 دسامبر سال گذشته میالدی )پنجم دی ماه( 
در دیدار با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی 
خود در مسکو گفت که روسیه تالش نمی کند که 
راه حلی را بر کسی تحمیل کند. الوروف افزود: اما به  
نظر من روسیه، پاکستان و سایر شرکت کنندگان در 
نشست بین المللی مسکو، چارچوب مؤثری را برای 
مذاکره درباره افغانستان یافته اند که می تواند برای 
طرف های افغانی نیز مناسب باشد. به گفته رئیس 
دستگاه دیپلماسی روسیه، با پیوستن هند و پاکستان 
به سازمان همکاری شانگهای، گروه تماس شانگهای 
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 شرکت کننده در آن 

همکاری بسیار نزدیک دارد.
نگرانی جدی از گسترش داعش

 در شمال افغانستان 
روسیه به شــدت نگران گســترش نفوذ گروه 
تروریستی داعش در افغانستان است چراکه زمینه 
الزم برای گسترش این گروه تروریستی به آسیای 

مرکزی و برخی مناطق روسیه وجود دارد.
مقام های روس بارها در اظهارنظرهای خود به 
این مسئله اشاره و اعالم کرده اند که داعش به آسیای 
مرکزی چشم دوخته و می خواهد ثبات کشورهای 

این منطقه را به خطر بیندازد.
افزایش تحرکات داعش در شــمال افغانستان 
بشــدت روس ها را نگران کرده و آن هــا آمریکا را 
به همــکاری مخفیانه با این گروه تروریســتی در 

افغانستان متهم می کنند.
مقامات کرملین امیدوارند با برقراری صلح در 
افغانستان و سازش ملی در کابل، تالش ها بر مقابله 
با داعش و سرکوبی آن در این کشور متمرکز شود، 
بنابراین چاره ای نیست مگر این که روی همکاری 

با طالبان هم حساب باز کرد.
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خبرگزاری رویترز در گزارش هایی 
مفصل از یک پروژه جاسوســی امارات 
پرده برداشــته که ابوظبی در قالب آن 
با به کارگیری عوامل آمریکایی تالش 
کرده از ایران، قطــر، ترکیه و مخالفان 

داخلی جاسوسی کند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 
)دهم بهمن ماه( در دو گزارش جداگانه از 
یک پروژه اطالعاتی امارات عربی متحده 
پرده برداشــته که در قالب آن افسران 
اطالعاتی بازنشســته آمریکایی برای 
جاسوسی از کشورهای دیگر ازجمله 

ایران و قطر، به کار گرفته شده اند.
بر اساس این گزارش، در این پروژه 
که کالغ سیاه ریِون Raven نام دارد، 
تیمی متشکل از 10 نفر از عوامل سابق 
سرویس های اطالعاتی آمریکا به امارات 
در جاسوســی از دولت هــای رقیب، 
گروه های شبه نظامی و فعاالن حقوق 
بشــر و روزنامه نگاران منتقد حکومت 

کمک  می کنند.
نفوذ به آیفون برای جاسوسی

لوری استرود از افسران سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا NSA که عضو این 
تیم اطالعاتی اســت، به رویترز گفته 

اعضای این تیم در محلی موسوم به ویال 
در ابوظبی مستقر هستند و از روش های 
متداول در ســرویس های اطالعاتی 
آمریکا برای هک گوشی های آیفون و 
رایانه های اهداف موردنظر، اســتفاده 

می کنند.
بر اساس این گزارش، این پروژه در 
ابتدا در اختیار یک شــرکت سایبری 
مستقر در مریلند بوده، اما در سال 2016 
به شــرکتی اماراتی به نــام دارک َمتر 
)DarkMatter( محول شده است. 
به گفته اســترود، در این پروژه حتی از 
شــهروندان آمریکایی هم جاسوسی 

شده است.
رویترز که با 9 نفر از اعضای این پروژه 
مصاحبه کرده و چند هزار صفحه از اسناد 
مربوط به عملیات های این پروژه را در 
اختیار دارد، نوشته است که تکنیک های 
مورداستفاده آژانس امنیت ملی آمریکا 
در این عملیات نقشــی محــوری ایفا 

کرده است.
اعضای این تیــم از مجموعه ای از 
ابزارهای فوق پیشرفته ازجمله ابزاری 
به نــام کار مــا )Karma( اســتفاده 
می کرده اند که به آن ها ایــن امکان را 

می داده که بانفوذ به گوشی های آیفون، 
از افراد هدف جاسوسی کنند. به نوشته 
رویترز، برای نفوذ کار ما به یک گوشی 
آیفون، تنها کافی بوده شماره تلفن همراه 
یا آدرس ایمیل متصل به آن گوشی، وارد 
فهرست هدف شود. هرچند این نرم افزار 
نمی توانســته مکالمات افراد را شنود 
کند، اما این امکان را در اختیار هکرها 
می گذاشــته که بدون آن که نیاز باشد 
مالک گوشی همراه روی لینکی کلیک 
کند، به تمام تصاویــر، پیام های کوتاه، 
اطالعاتی مکانی و رمزهای عبور ذخیره 

شده روی گوشی، دسترسی یابند.
امیر قطر و وزیر خارجه عمان 

در فهرست اهداف
به نوشــته رویتــرز، امــارات بین 
ســال های 2016 تا 201۷ از این ابزار 
برای نفوذ به گوشی های آیفون صدها 
هدف در کشورهایی چون قطر، یمن، 
ایران و ترکیه استفاده کرده است. عوامل 
پروژه ریون حتی توانسته اند به گوشی 
آیفون شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر 
قطر و همچنین گوشی های همراه برادر 

و نزدیکان او نفوذ کنند.
مهمت شیمشــک معاون ســابق 

نخست وزیر ترکیه، یوسف بن علوی وزیر 
خارجه عمان و صدها شخصیت سیاسی 
دیگر در منطقه ازجمله افرادی هستند 
که به گفته رویتــرز در این پروژه هدف 

جاسوسی قرار گرفته اند.
البته ایــن نرم افــزار قابلیت نفوذ 
بــه گوشــی های اندروید را نداشــته 
اســت. عوامل دخیل در ایــن پروژه 
به رویترز گفته اند که از ســال 201۷ 
کــه به روزرســانی های جدیدی روی 
سیســتم عامل آیفــون اضافه شــد، 

اثرگذاری کار ما تــا حد زیادی کاهش 
پیدا کرده است.

در این پروژه عالوه بر ابــزار کار ما، 
از بدافزار های دیگر هم بــرای نفوذ به 
رایانه های موردنظر برای به دست آوردن 
اطالعات موردنظر نیز استفاده می شده 
است. در یکی از موارد، عوامل این پروژه 
با ارســال یک ایمیل بــرای یک فعال 
انگلیسی حقوق بشر به نام روری دوناگی، 
او را به شــکلی فریب داده اند که فایل 
ضمیمه شده به ایمیل را دانلود کند و پس 
از این که این دانلود انجام می شد، تمام 
ایمیل ها و تاریخچه مرورگر اینترنتی او 
در اختیار عوامل امارات قرار گرفته است.

به نوشته رویترز، ایاالت متحده در 
مورد این گزارش اظهارنظر نکرده، اما 
پلیس فدرال آمریکا اکنون پرونده ای 
را در ارتباط با احتمــال درز روش های 
جاسوســی آمریکا توســط کارکنان 
آمریکایی این پروژه و همچنین احتمال 
جاسوســی از شــهروندان آمریکایی، 

گشوده است.
رویترز به نقل از اســترود و هشت 
عامل دیگر این پروژه نوشــته اســت: 
اهداف پروژه ریون شامل شبه نظامیانی 
در یمن، رقبای خارجی مانند ایران، قطر 
و ترکیه و اشــخاصی منتقل پادشاهی 
بودند. بر اساس این گزارش، به دستور 
دولت امارات، این پــروژه افرادی را نیز 
که در شبکه های اجتماعی به حکومت 
توهین می کرده اند، زیر نظر می گرفته 

است.
اطالع آمریکا از پروژه 

جاسوسی امارات
به گفته افــراد آمریکایی دخیل در 
این پروژه، این عملیــات بااطالع و نظر 
مثبت دولت آمریکا انجام می شده است. 
این افراد می گویند آژانس امنیت ملی 
آمریکا به صــورت روزمــره در جریان 
فعالیت های این پروژه نبوده، اما مرتباً 
در مورد فعالیت های آن اطالع کســب 
می کرده و با این عملیــات موافق بوده 

است.
رویترز نوشته است که پروژه ریون 
قرار بــوده پایه ای برای شــکل گیری 
یک هسته امنیت ســایبری بومی در 
امارات باشد؛ بنابراین گزارش، از اواخر 

ســال 201۵ حکومت امارات از این که 
یک نهاد مهم امنیتی این کشور در اختیار 
خارجی ها باشد ابراز ناخرسندی کرده اند 
و تصمیم گرفته اند که فعالیت های این 
پروژه را به شــرکت دارک متر منتقل 
کننــد. در پی این تصمیم شــماری از 
اعضای آمریکایی ایــن پروژه، تصمیم 
به ترک آن گرفته اند و به شرکت اماراتی 

نپیوسته اند.
شرکت دارک متر را فیصل البنانی 
در سال 201۴ تأســیس کرده است. 
بنانی مالک شرکت آکســیوم، یکی از 
بزرگ ترین توزیع کنندگان گوشی های 
تلفن همراه در منطقه، نیز هســت. در 
سال 2016 پایگاه افشاگر اینترسپت 
گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد 
شرکت دارک متر در زمینه فعالیت های 
جاسوسی به دولت امارات کمک کرده 

است.
انتقال این پروژه به شرکت اماراتی 
موجب شده تا بسیاری از اهداف از چشم 
عوامــل آمریکایی پنهان نگه داشــته 
شوند و پروژه ها به صورت اماراتی پیش 
رود. بر اساس این گزارش، پروژه ریون 
همچنان ادامه یافته و ســران امارات 
اهداف تهاجمی تری را برای آن تعریف 
کرده اند. مقام های اماراتی و شــرکت 
دارک متر حاضر نشده اند در مورد این 
گزارش اظهارنظری بکنند و تابه حال 
واکنشــی در برابر این گزارش نشــان 

نداده اند.

رویترز گزارش داد

ضعف امنیتی عامل جاسوسی امارات

خبر

با گذشت حدود یک ماه از بازداشت مدیر مالی 
شــرکت هواوی به بهانه نقض تحریم های ایران 
در کانادا، وی شــامگاه سه شنبه )نهم بهمن ماه( 
در اولین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهاماتش 

حاضر شد.
دولت چین و ِگنگ شوآنگ، سخنگوی وزارت 
خارجه چین نیز روز سه شــنبه )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 این کار صرف نظر 
کرد. به نوشته پایگاه بلومبرگ، در کیفرخواست 
صادره از ســوی دادســتانی آمریــکا، این غول 
فناوری چینی به سرقت اسرار تجاری یک شرکت 

آمریکایی و فریب کاری بانکی از طریق دور زدن 
تحریم های اعمال شــده علیه ایران، متهم شده 

است.
ِمنگ وان ژو مدیر مالی کمپانی چینی هواوی 
که از حدود یک ماه پیش توســط دولت کانادا به 
بهانه ادعایی دور زدن تحریم های ایران بازداشت 
شده بود، باالخره شــامگاه سه شنبه )نهم بهمن 

ماه( در دادگاه حاضر شد.
به نوشته خبرگزاری رویترز اولین حضور ِمنگ 
در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در کانادا در حالی 
انجام شد که اُتاوا مشغول بررسی امکان تحویل 
دادن او به آمریکا به بهانه نقض تحریم های ایران 
اســت. دیوید الِمتی وزیر دادگستری کانادا طی 
کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: تائید 

می کنم که ایاالت متحده رســماً درخواستی را 
مبنی بر اســترداد خانم ِمنگ، به وزارتخانه من 

ارسال کرده است.
دولت کانادا اکنون یک ماه زمان دارد تا تصمیم 
بگیرد که آیا درخواست واشنگتن برای استرداد 
مدیر مالی هواوی بر مبنای استدالل های محکمی 
هست که بتوان در دادگاه بریتیش کلمبیا مطرح 
شود. علی رغم گزارش های پیشین مطرح شده 
درباره تمایل کانادا برای تحویل دادن ِمنگ وان ژو به 
آمریکا اما وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه اتاوا 
در اظهاراتشان درباره اولین جلسه دادگاه این تبعه 

چینی، چنین تمایلی را نشان ندادند.
مدیر بخش مالی شــرکت بزرگ هوآوی روز 
اول دســامبر )آذر ماه( 2018 میالدی توســط 

کانادا بازداشــت شــد. اتهام وی تالش برای دور 
زدن تحریم های ایران از طریق شــرکت هواوی 
و فروش تجهیزات به جمهوری  اســالمی ایران 
است. سه هفته پیش قاضی دادگاه ونکوور با اعالم 
قرار وثیقه هفت  و نیم میلیون دالری و چند شرط 
دیگر ازجمله پوشیدن پابند الکترونیک، این مدیر 

هواوی را به صورت مشروط آزاد کرده تا دولت کانادا 
نهایتاً درباره استرداد وی به آمریکا تصمیم بگیرد.

دولت آمریکا روز دوشنبه )هشتم بهمن ماه( 
رسماً منگ را به فریب نظام بانکی ایاالت متحده 
باهدف دور زدن تحریم ها و سرقت اسرار تجاری 

شرکت تی موبایل متهم کرد.

به  رغم مخالفت دولت چین

مدیرمالی هوآوی به دادگاه رفت

رئیس اجرایی شورای سوریه دموکراتیک تالش های ترکیه 
برای ایجاد آنچه آنکارا آن را منطقه امن در داخل سوریه توصیف 
کرده را رد کرد و گفت، این منطقه صرفاً چیزی بیش از مستعمره 
ترکیه نیست، اگر راه حل میانه ای باشد، ســوریه آن را تنها از 
طریق انتخاب ناظران بین المللی بر مرزها از سوی سازمان ملل 

خواهد پذیرفت.
آمریکا به دنبال میانجی گری برای دستیابی به تفاهم میان 
نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری یگان های مدافع خلق 
کرد از سویی و دولت ترکیه از سوی دیگر است، آنکارا این نیروها 

را تهدید امنیتی عنوان و تهدید کرده به منطقه تحت کنترل 
این نیروها در کردستان سوریه و شرق این کشور حمله می کند.

الهام احمد، رئیس اجرایی شورای ســوریه دموکراتیک 
در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا گفت تا این 
لحظه موفقیت و عدم موفقیت میانجی گری واشنگتن مشخص 

نیست.
نیروهای کرد تحت حمایت ائتالف بین المللی به رهبری 
آمریکا با گروه تروریستی داعش در شرق سوریه مبارزه می کنند 
و نیروهای مسلح داعش را در دو روســتای نزدیک مرزهای 

عراق محاصره کرده اند اما بااین وجود آنکارا نیروهای ســوریه 
دموکراتیک به رهبری یگان های مدافع خلق کرد را ادامه حزب 
کارگران کردستان قلمداد کرده که از حدود نیم قرن پیش وارد 

جنگ علیه ترکیه شده اند.
احمد افزود، آمریکا در رســانه ها اعالم کرده که حمله به 
هم پیمانان خود که با داعــش می جنگند را تحمل نمی کند، 
اما مکانیسم این حمایت همچنان نامشخص است. وی افزود: 
منطقه باید تحت کنترل نیروهای محلی ما قرار گیرد و حفظ 
شود، اگر راه حل میانه ای هم باشــد ما این راه حل را از طریق 
انتخاب ناظران بین المللی بر مرزها از ســوی ســازمان ملل 

خواهیم پذیرفت.
این مسئول هشدار داد، داعش باندهای زیرزمینی خود را 
در سوریه حفظ کرده که ممکن است پس از خروج احتمالی 

نیروهای آمریکا از سوریه بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند.

احمد همچنین خواستار دست یابی به توافق جامع پیرامون 
شرق سوریه به همراه درج نهادهای کردی خودمختار در قانون 
اساسی شد و افزود، در حال حاضر هیچ مذاکرات جدی پیرامون 

این مسئله با دولت دمشق صورت نگرفته است.
آمریکا در تالش است به توافقی بین ُکردها و ترکیه دست 
یابد؛ ترکیه ُکردها را تهدید امنیتی برای خود می داند و بارها 
اعالم کرده است که قصد دارد به شمال سوریه حمله نظامی کند. 
کارشناسان طرح آمریکا و ترکیه برای ایجاد منطقه امن را تالشی 
از سوی این دو کشور برای جبران شکست گروه های تروریستی 

تحت حمایت خود در سوریه می دانند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اما به ترکیه پیشنهاد 
کرده است که به جای ایجاد منطقه امن، مفاد توافق آدنا را که با 
سوریه در سال 1980 میالدی )13۵8 شمسی( منعقد کرده 

بود، اجرایی کند.

ُکردهای سوریه:

حضور سازمان ملل در منطقه امن الزامی است

در پروژه اطالعاتی 
امارات که کالغ سیاه 

ریِون Raven نام دارد، 
تیمی متشکل از10 نفر از 

عوامل سابق سرویس های 
اطالعاتی آمریکا به 

امارات در جاسوسی 
از دولت های رقیب، 

گروه های شبه نظامی 
و فعاالن حقوق بشر و 
روزنامه نگاران منتقد 

حکومت کمک می کنند

ایاالت متحده در مورد 
پرونده ریون اظهارنظر 
نکرده، اما پلیس فدرال 
آمریکا اکنون پرونده ای 

را در ارتباط با احتمال درز 
روش های جاسوسی آمریکا 

توسط کارکنان آمریکایی 
این پروژه و همچنین 
احتمال جاسوسی از 

شهروندان آمریکایی، 
گشوده است
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