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رئیس سازمان انرژی اتمی:

آژانس ضمن بیطرفی ،حرفهای با مسائل و موضوعات برخورد کند

علیاکبر صالحی معــاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان عصر روز
سه شــنبه با رافایل گروسی مدیرکل جدید
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مقر این نهاد
در وین دیدار و گفت و گو کرد .
به گزارش ایســنا ،در این دیدار که اولین
مالقات رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان
با مدیرکل جدید آژانس بود ،طرفین در مورد
همکاریهای فنی و مسایل پادمانی به تبادل
نظر پرداختند.
صالحی ضمن قدردانی از تالشهای آژانس
در پیگیــری پروژههای همکاری فنی و توجه
ویژه مدیر کل به این موضوعات ،توصیه کرد
تا با توجه حساســیت وظایف آژانس بویژه در
حوزه پادمانی ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
همــواره ضمن حفظ بیطرفی ،بطور حرفه ای
با مسایل و موضوعات برخورد نماید.
رافائل گروســی نیــز ضمــن قدردانی از
همکاری ایران در حوزههای مختلف ،از دکتر
صالحی درخواســت کرد تا جمهوری اسالمی
ایران همچون گذشــته همکاریهای سازنده

تحوالت نخســتین ماه ســال  ۲۰۲۰به ویژه
بــرای منطقه خاورمیانه حکایــت از آن دارد که
سیاســتهای تنشآفرین ایاالت متحده امیدها
برای صلح را به خاموشــی کشــانده است .کاخ
سفید در همان روزهای نخست سال در تصمیمی
جنونآمیز ســردار «قاسم ســلیمانی» را در یک
اقدام تروریستی در فرودگاه بین المللی بغداد به
شهادت رساند.
پیش از این رویداد ،دولــت «دونالد ترامپ»
شــرایط منطقه را با رویکرد «فشــار حداکثری»
علیه تهران به شــدت مســتعد تنش کرده بود.
ترور فرمانده سپاه قدس درجه التهاب در منطقه
را به نقطه جوش رســاند و پس از آن جمهوری
اسالمی ایران به اقدام کاخ سفید با موشکهایش
پاسخگفت.
بنــا به گــزارش ایرنــا ،تارنمای اندیشــکده
«کارنگی» به بررســی تحوالت میــان تهران و
واشــنگتن در این دوره خاص پرداخته و چنین
تحلیلکرده که بحران میان دو کشــور در ژانویه
 ۲۰۲۰بــه منازعه تمامعیار در خاورمیانه منتهی
نشد اما شــرایط نشانداد که روندهای گوناگونی
در حال بازآفرینی نظم جهانی تازهای هستند.
در بخشــی از ایــن گزارش آمده اســت :در
این دوره روندهایی شــکل گرفــت که در خود
نمودهایــی از تشــدید ملیگرایی در سیاســت
خارجی و دوریگزیدن از جنگ به نفع دوســتان

بــا آژانس را ادامــه دهد .صالحی سیاســت
جمهوری اســامی ایران را ادامه همکاریها

بــا آژانس عنوان کــرد و در عین حال بر این
نکتــه نیز تاکید کرد که آژانس هم باید بدون

و متحدان به همراه داشــت .ایــن امور محرکی
قوی برای محدودسازی ظرفیتها جهت استفاده
از نیروی نظامی و تشــدید تنشهــا بود ضمن
اینکه اهمیت ارتباط میان دشــمنان و ارجحیت
مالحظات سیاست داخلی بر دورنمای بلندمدت
ژئوپلیتیکــی را بــه نمایش گذاشــت .اگر این
روندها ادامه یابد ســاختار دوقطبی مورد انتظار
در سیســتم جهانی بر پایه بلوک بندیهای دوره
جنگ ســرد ،شکل نمیگیرد؛ ســاختاری که در
چارچوب آن قدرتهای بــزرگ پی در پی برای
دســتیابی به امتیــاز یا برتری بــر رقیب تالش
میکردند.
اکنون مرکزیت تحوالت در خاورمیانه اســت
و این باعثشــده تا همه امــور در منطقه حتی
چشــمانداز قــدرت در آن هم تحــت تأثیر قرار
بگیرد .طبق تحلیــل این اتاق فکر آمریکایی ،هر
یک از کشورهای خاورمیانه با احتیاط با افزایش
تنــش میان ایــران و آمریکا برخــورد میکنند.
در این فضا ،اســرائیل ایران را دشــمن مرگآور
خود میبیند و ایاالت متحده را پشــتیبان خود
میداند .عربستان سعودی و دیگر پادشاهیهای
خاورمیانه هم پشــت آمریکا جمع شدهاند اما به
واشــنگتن اصرار نمیکنند تا حمالت سختی را

اتهام پنج آمریکایی در نقض تحریمهای ایران
وزارت دادگســتری آمریکا پنج شــهروند آمریکایی از
ایالتهای تگزاس و نیویورک را به نقض تحریمهای نفتی
ایران متهم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز ،وزارت دادگستری
آمریکا روز ســه شــنبه اعالم کرد که ایــن پنج نفر را به
مخفیکاری و نقض یک قانون بینالمللی تجارت از طریق
ترتیب دادن خرید نفت ایران و فروش آن به پاالیشگاهی
در چین ،متهم کرده است.
دنیل ری لین ،رئیس شرکت خصوصی استک رویالتیز
و ال.ال.سی شــرکتی در تگزاس که مواد نفتی و معدنی
میفروشد از جمله متهمان هستند.
این پنج تن متهم شــدهاند که از ژوئیه سال  ۲۰۱۹تا
فوریه  ۲۰۲۰به طور مخفیانه هماهنگیهایی را به منظور
به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از هیل،
«بوریس جانسون» نخســت وزیر بریتانیا که
خروج کشــورش از اتحادیه اروپا را به تازگی
پشــت سر گذاشــته ،یک فرصت غیرمعمول
برای ادامه سیاســت گذاریهای متمایز خود
از سیاست گذاریهای استاندارد اتحادیه اروپا
در اختیار دارد؛ فرصت برای اقدامی که ممکن
اســت تصور کند روابط او را با دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری ایاالت متحده ،به یک سطح
دیگــر ارتقاء میدهد .ترامــپ ایاالت متحده
را از توافق هســتهای ایران که «وحشــتناک
و یــک جانبــه» خوانده بــودش ،خارج کرد
اما کل توافــق را نابود نســاخت؛ بلکه طبق
خواسته بریتانیا ،فرانسه و آلمان که خودداری
ایاالت متحده از اجرای بنــد «اعمال مجدد
تحریمهای شورای امنیت» را خواستار بودند،

تاثیرپذیــری از هرگونــه مســایل پیرامونی،
نقش حرفهای خــود را حفظ کرده و به تاثیر

م جهانی
تأثیر تنش میان ایران و آمریکا بر نظ 
علیه ایــران به راه اندازد .عــراق خود را در یک
موقعیت خاص اما خطرنــاک میبیند که مقصد
حمالت هر دو طرف ایران و آمریکا قرار میگیرد.
ترکیه که مشتاق برای تبدیلشدن به یک قدرت
منطقهای بالمنازع است ،موضع کام ً
ال مستقلی را
در پیش گرفــت و ماهیت پیچیده روابط خود با
ایاالت متحده را به نمایش گذاشــت ،هرچند در
ظاهر به عنوان یک عضو ناتو شناخته میشود.
ناتو هم با وجود حمالت موشــکی ایران علیه
پایگاههــای آمریکایی ،از کنار صحنه به تماشــا
ایســتاد .این حمالت نتوانســت مــاده  ۵پیمان
آتالنتیک شمالی که حمله به یک عضو را حمله
به همــه اعضا میداند ،فعال کنــد .در حالی که
بریتانیا و استرالیا با درگیریهای خود مشغولند،
تعدادی از شرکا در ناتو به سرعت اعالم کردند که
نیروهای خود را از عراق خارج میکنند.
در جبهه دیپلماتیــک نیز مهمترین متحدان
اروپایــی ایاالت متحده ،یعنی انگلســتان ،آلمان
و فرانســه یک بــار دیگــر ناتوانی خــود برای
نقشآفرینی به مانند یک میانجی مســتقل میان
ایــران و آمریکا را به نمایش گذاشــتند .این در
حالی اســت که کشــورهای فوق از مدتها قبل
در آرزوی به سرانجامرســاندن چنین وظیفهای

بودنــد .در واقــع لنــدن ،برلیــن و پاریس تنها
توانستند نگرانی خود نسبت به پیامدهای منازعه
ایران و آمریکا را اعالم کنند .به نظر میرسد این
هم تالشــی بود برای نجات توافق هستهای ایران
که اساســاً با خروج دونالد ترامپ از آن در سال
 ۲۰۱۸باطل و بیاثر شد .در شرق آسیا ،ژاپن در
قبال بحران میان تهران و واشنگتن ،تصمیم خود
را برای اعزام یک کشــتی جنگی به خلیج فارس
اعالم کرد .البته این اقدامی است که میتواند به
عنوان گام کوچک دیگری از ســوی توکیو برای
تبدیلشــدن به یک قدرت عادی تفســیر شود
یعنی قدرتی که قادر به استفاده از نیروی نظامی
است .هندوستان که صدها هزار نفر از شهروندان
خود را در خلیج فارس برای کار فرســتاده نیز با
این معضل روبرو شــد که کدامیک از دو طرف را
انتخاب کند؛ همســایه مهم و پرنفوذ یعنی ایران
یا ایاالت متحده را که یک شــریک دور اما بسیار
مهم برای دهلینو اســت؟ این کشور در شرایط
تردید باقی ماند.
وضعیت میان ایران و آمریکا در ماه ژانویه در
حالتی به پایانرســید که هــر دو طرف به مثابه
دوئل به مصاف هم رفتــه بودند .در این منازعه،
نــه تنها شــرکا و متحدان آمریــکا قدمی پیش

نگذاشتند و خود را از تشدید تنش کنار کشیدند،
بلکه رقبا و دشمنان واشنگتن نیز همین مسیر را
در پیش گرفتند.
براســاس تحلیــل کارنگی ،چین بــه عنوان
مهمترین رقیب ایاالت متحــده ،اقدام مهمی را
انجام نداد و از هر دو طرف خواســت تا خوددار
باشــند و از ســطح تنش کم کنند .روسیه هم با
وجود حضور عمیقتر در امور سیاســی و نظامی
خاورمیانــه ،رفتــار محتاطانــهای را اتخاذ کرد.
مســکو و پکــن از این فرصت بــرای ایجاد یک
جبهه متحد علیه آمریکا استفاده نکردند و حتی
روسیه نشــان داد هیچ تمایلی برای ایجاد عرصه
تازه تنش با واشــنگتن نــدارد .بیانیههایی که از
ســوی وزارتخانههای امور خارجه و دفاع روسیه
منتشر شد ضمن محکوم کردن ایاالت متحده به
خاطر اقدام علیه سردار سلیمانی ،بیش از همه به
روش این کشور در ترور یک مقام رسمی بلندپایه
دولت خارجی در کشوری ثالث ،انتقاد داشت و نه
خط مشیهای ایاالت متحده.
این در حالی اســت همان زمان که جهان بر
تقابل نظامی در خلیج فــارس تمرکز کرده بود،
مســکو اقدامی دیپلماتیک را در شرق مدیترانه
در دســتور کار خــود قرار داد و تــاش کرد تا
برنامههای موفقیت آمیز کرملین در سوریه را در
لیبی نیز به اجرا در آورد تا هم به صلح و هم نفوذ
خود در این کشور کمک کند.

دادستانی نیویورک یک شهروند ایرانی ساکن کانادا را
به نقض تحریمها متهم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی سی ،دادستانی
نیویورک به اتهام جرائم بانکی و دروغ گفتن به بازجویان
فدرال ،علیــه بهرام کریمــی ،شــهروند ایرانی-کانادایی
 ۵۳ســاله اعالم جرم کرده اســت .طبــق ادعای مقامات
آمریکایــی ،وی در انتقال حدود  ۱۱۵میلیون دالر پول به
ایران و ونزوئال با اســتفاده از نظام مالی آمریکا متهم است
که بخش زیادی از این پولها صرف هزینه ساخت ۷۰۰۰
واحد مسکونی در ونزوئال شده است.
طبق ادعای دادستانی آمریکا ،این فرد متهم به تسهیل
پرداخت هزینهها از ونزوئال به دو شــرکت پیمانکار ایرانی
مجری پروژهها با استفاده از حسابهای بانکی در سوئیس

و از طریق بازارهای مالی نیویورک بوده اســت .این مسیر
انتقال وجه که آمریکاییها آن را غیرقانونی دانســتهاند،
در بــازه زمانی آوریل  ۲۰۱۱تــا نوامبر  ۲۰۱۳حدود ۱۵
تراکنش داشــته که ارزش آن حــدود  ۱۱۵میلیون دالر
برآورد شده است.
او ایــن ماه توســط مامــوران اف بــی آی بازجویی و
مدعی شــده بود که نمیدانسته اســت تحریمهای ایران
به این شــرکتها و اشــخاص نیز مربوط میشود .جفری
برمــان ،دادســتان نیویورک که پیشــتر نیز بــه خاطر
مطرح کــردن اتهامات جدیــد بههالک بانــک در نقض
تحریمهــای ایران معروف شــده بود ،گفته اســت بهرام
کریمی آگاهانه و عامدانه به نقض تحریمهای ایران کمک
کرده است.

امید ترامپ به قمهکشی جانسون برای برجام
عمــل کرد .اجرای این بنــد برجام را به کلی
نابود میسازد .اکنون ،جانسون پس از خروج
از اتحادیه اروپا بیش از همیشه به دنبال یک
توافق تجاری مطلوب با ایاالت متحده اســت
و به اجــرا درآوردن این بند میتواند یک راه
فوق العاده برای باال بردن روحیه ترامپ برای
مذاکره باشد.
ایران در اعتراض به تحریمهای شدیدالحن
ترامپ ،از اجرای تعهدات برجامی خود عقب
نشینی کرده است؛ اما این اقدام بیشتر سبب
دور شدن طرفهای اروپایی توافق موسوم به
«ای  »3از ایران شده است .سه کشور اروپایی
 14ژانویه اعالم کردند که روند حل مناقشات

اقدامــات آژانس بــر حفظ توافق ارزشــمند
برجام نیز توجه داشته باشد .در مالقات کاظم
غریب آبادی ســفیر و نماینده دائم کشورمان
نزد آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی ،بهروز
کمالوندی معــاون امــور بینالملل ،حقوقی
و مجلس ســازمان و معاونین و دســتیاران
مدیرکل آژانس حضور داشــتند .بنابر گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران پس از دیدارش با مدیرکل جدید
آژانس در جمع خبرنگاران ،روابط ایران و این
نهاد را بســیار خوب و سرشــار از همکاری و
تفاهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این رابطه
همچنان پابرجا بماند.
صالحــی گفــت :در این دیــدار مدیرکل
آژانــس تاکید کرد که ایران اهــل مذاکره و
منطق اســت؛ اما تحت هیچ فشاری تصمیم
نخواهد گرفت.
معاون رئیــس جمهور افزود :در این دیدار
تاکید شــد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بایــد به گونهای عمل کند که ســمت گیری
سیاسی در تصمیماتش وجود نداشته باشد.

طرح اتهام علیه شهروند ایرانی-کانادایی

خرید نفت ایران و ارســال آن به یک پاالیشــگاه نامعلوم
چینی انجام میدادهاند.
عالوه بر لین ،نیکوالسهاون از نیویورک ،رابرت ثوایتز،
نیکــوالس فاکس و جنیو وانگ از تگــزاس نیز در ردیف
متهمان قرار دارند.
جان دمرز ،معاون دادستان شورای امنیت ملی آمریکا
در این باره گفت :آنها با هدف سرمایهاندوزی غیرقانونی،
هشــت ماه به طور مخفیانه ســعی داشــتند تحریمهای
اعمالشــده آمریکا علیه ایران را به ویژه در زمینه فروش
خارجی نفت آن کشور ،نقض کنند.
وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که اگر این حکم
صادر شود ،متهمان حداکثر به  ۲۵سال زندان و پرداخت
جریمهای تا  ۱.۲۵میلیون دالر محکوم خواهند شد.

در توافق را به اجرا میگذارند .برای اروپاییها
که از توافق هســته ای ایران حمایت و دفاع
میکنند ،اجرای روند حل اختالف یک تغییر
موضع گســترده به شمار میرود؛ اگر در این
زمینه هماهنــگ عمل کنند ،میتوانند بدون
نابود کردن توافق از این روند خارج شــوند،
اما اگر جانســون از همکاری خودداری کند،
توافق در مدت  30روز نابود خواهد شــد .به
نظر میرســد که نفسهای برجام به شماره
افتاده است.
جانســون به رغم حمایت طوالنی مدت از
برجام ،اخیرا «به بی بی سی نیوز» گفت« :اگر
بخواهیم از شــر آن خالص شویم ،بهتر است

آن را جایگزین کنیم و بگذارید آن را با توافق
ترامپ جایگزیــن کنیم ».ترامپ بالفاصله در
توئیتی پاسخ جانسون را با یک «من موافقم!»
داد.
«ای  »3پس رونــد حل اختالف برجام را
پــس از آخرین قدم ایران در عقب نشــینی
تدریجــی از تعهــدات هســته ای بــه اجرا
گذاشــتند .ایران  5ژانویه اعالم کرد دیگر از
محدودیتهای مربوط به غنی سازی اورانیوم
در توافق پیروی نخواهد کرد .ایران تا به امروز
در زمینههای سطح غنی سازی اورانیوم ،سقف
مجاز ذخایر اورانیوم با غنای پایین ،استقرار و
آزمایش شمار بیشــتری از سانتریفیوژها در

قیاس با حد مجاز ،جمع آوری آب ســنگین
بیش از حد مجاز و از ســرگیری غنی سازی
در تاسیســات فردو ،برجــام را نادیده گرفته
است .برجام برای رسیدگی به این نوع از عدم
اجرای تعهدات یک مکانیزم حل مناقشــه 3
مرحله ای دارد که در صورت موافقت طرفین،
دو مرحله اول میتواند برای نامحدود تمدید
شود .با این حال ،روند حل اختالف در کوتاه
تریــن حالت ممکن تنها به  30روز زمان نیاز
دارد .هر یک از طرفهای برجام میتوانند به
جای منتظر ماندن برای حل اختالف ،موضوع
عدم انطباق را به شورای امنیت سازمان ملل
ارجــاع دهند و در آنصــورت ،بین دو گزینه
حفظ توافق یا بازگشــت همــه قطعنامههای
پیشین و تحریمهای سازمان ملل ،رای گرفته
میشود.

ایران و کودتای اطالعاتی قرن
بر اســاس تحقیقات مشــترک رســانهها
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا) و
ســازمان اطالعاتــی آلمان ،دهههــا به طور
مخفیانه صاحب یکی از بزرگترین شرکتهای
تولید تجهیزات رمزگذاری بودهاند و مکالمات
بسیاری از کشورها را زیر نظر داشتهاند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،بیش از نیم قرن،
دولتها در سراسر جهان به یک شرکت واحد
اعتماد کردند تا ارتباطــات ماموران امنیتی،
ســربازان و دیپلماتهای خود را مخفی نگه
دارند .شــرکت سوئیســی کریپتــو ای جی
نخســتین قــرارداد خــود را در طول جنگ
جهانی دوم برای ســربازان آمریکایی منعقد
کــرد و در طول چند دهه به ســازنده اصلی
دستگاههای رمزنگاری تبدیل شد.
این شــرکت سوئیســی در قرن بیســت
و یکــم میلیونها دالر تجهیــزات به بیش از
 ۱۲۰کشــور جهان را به فروش رســاند .در
میان این کشــورها که متحدان وقت ایاالت
متحده آمریکا و آلمان را نیز شامل میشوند،
نام ایران ،عربستان ســعودی ،مصر ،الجزیره،
نیجریه ،آفریقای جنوبی ،یوگوسالوی ،ایرلند،
اســپانیا ،پرتقــال ،هند ،پاکســتان ،ایتالیا و
همچنیــن ترکیه و حتی واتیکان به چشــم
میخورد.
بوریسهاگلین یک سوئدی متولد روسیه
کــه متخصص رمزگــذاری شــرکت کریپتو
ایجی را در ســال  ۱۹۵۲در شــهر تسوگ
سوئیس تاسیس کرد .بازار فروش این شرکت
در طول دههها به بیش از صد کشور از جمله
ایران ،عراق و لیبی گســترش یافت .سوئیس

یک کشــور بیطرف محسوب میشد و برای
کشورهایی که نگران خرید چنین تجهیزاتی
از بلــوک غرب بودند کریپتــو ای جی گزینه
مناسبی به شمار میآمد.
شــرکت کریپتــو ،تجهیــزات رمزگذاری
پیامها را به کشورهای دیگر فروخته بود و این
تکنولوژی در واقع به ســازمانهای اطالعاتی
آمریکا و آلمان امکان میداد ،کدها را شکسته
و از محتوای پیامهای محرمانه در  ۱۲۰کشور
آگاه شوند.
براســاس اطالعاتــی که اخیرا به دســت
رســانهها رســیده ماموران اطالعاتی ســیا
بر اقدامات شــرکت کریپتــو ایجی نظارت
میکردند .در واقع ماموران اطالعاتی آمریکا
و آلمان غربی از ســال  ۱۹۷۰مسئولیت همه
عملیاتهای شــرکت کریپتو ،از استخدام و
اخراج کارمنــدان تا تاکتیکهای فروش را بر
عهده داشــتند .مدیران شرکت با همکاری با
سازمان ســیا میلیونها دالر به سوی شرکت
ســرازیر کردند .تجهیزات رمزگذاری طوری
دســتکاری میشــدند که به دســتگاههای
اطالعاتی امکان رمزشــکنی مــیداد .از این
تجهیزات برای شنود ارتباطات دیپلماتیک و
دیگر تماسها بین دولتها استفاده میشد.
براساس گزارش واشنگتن پست دست کم
چهار کشور شــامل اسرائیل،بریتانیا ،سوئد و
ســوئیس در جریان فعالیتهای این شرکت
که به «عملیات روبیکون» مشــهور بود قرار
داشتند یا به آن دسترسی داشتهاند.
یک ســند طبقه بندی شده ســیا که به
دســت روزنامهنگاران رسیده ،این عملیات را

کودتای اطالعاتی قرن نام نهاده است.
دولــت آمریــکا در دوران رونالد ریگان با
اســتفاده از همین دســتگاهها دست داشتن
دولــت معمــر قذافی ،رهبــر لیبــی را در
بمبگذاری در یک باشــگاه شــبانه تفریحی
در آلمان غربی در سال  ۱۹۸۶را کشف کرد.
ایران بعــد از این حادثه به امنیت اســتفاده
از دســتگاههای رمزنگاری شرکت سوئیسی
شــک کرد ،آمریکاییها حدود  ۱۹هزار پیام
محرمانــه ایران در دوره جنــگ با عراق را با
همین روش بازخوانی کردند.
این اطالعات تحقیق مشــترکی است که
توســط روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»
و تلویزیون «زد دی اف» آلمان انجام شــده
اســت .البته شــروع این تحقیقــات را مجله
آلمانــی «فوکوس» آغاز کرد .این نشــریه به
اســتناد جزئیات یک کتاب ،به ســرنخهایی
دست پیدا کرد که نشان میداد سازمانهای
اطالعاتی آمریکا و آلمان غربی با اســتفاده از
فنآوری رمزگذاری که توســط یک شرکت
سوئیســی تولید میشــد ،موفق میشــدند
پیامهای رمزگذاری شــده دیگر کشــورها را
بخوانند .بر اســاس اطالعات به دســت آمده
از ســال  ۱۹۷۰به بعد ،سازمان سیا با کمک
رمزگــذاران و با همکاری همــکاران آلمانی
تقریبا همــه جنبههای عملیــات کریپتو را
کنترل میکردند.
آنها تماسهای مقامات ایرانی را در جریان
بحران گروگانگیری در سال  ۱۹۷۹و مذاکرات
الجزایر و همچنین جنگ ایران و عراق را رصد
میکردند ،اطالعاتی در مورد ارتش آرژانتین
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به انگلیس در طول جنگ فالکلند میدادند و
اقدامات ترور دیکتاتورهای آمریکای جنوبی را
دنبال میکردند.
اما دشــمنان اصلی آمریــکا ،در آن زمان
یعنی اتحاد جماهیر شــوروی و چین ،هرگز
مشــتری کریپتو نبودند .آنها نســبت به این
شــرکت به دلیل روابط این کشــور با غرب
سوء ظنهای بنیادین داشــتند و از خود در
برابر این سیستم محافظت کردند .چند سال
بعد ســر و صداها دربــاره امنیت محصوالت
این شرکت باال گرفت ،بســیاری از کشورها
از جمله عربستان سعودی ،ایتالیا و آرژانتین
قرارداد خود با این شرکت را لغو کردند.
بــا وجود اینکه ســالها از ایــن عملیات
جاسوســی می گذرد ،امــا همچنان عملیات
کریپتو در رده جاسوســیهای مدرن دســته
بندی میشــود و میزان و مدت زمان طوالنی
آن نشــان میدهد که چگونه ایاالت متحده
اشــتهای ســیری ناپذیر برای نظارت جهانی
ایجاد کرد موضوعی که در سال  ۲۰۱۳توسط
ادوارد اســنودن در معرض دید همگان قرار

گرفت .محصــوالت کریپتو هنوز هم در بیش
از دهها کشور در سراسر جهان مورد استفاده
قرار میگیرد.
براســاس گزارشها آلمــان در اوایل دهه
 ۹۰میــادی و پایــان جنــگ ســرد از این
شــرکت خارج شد و سازمان اطالعات آمریکا
ایــن شــرکت را بــه ارزش  ۱۷میلیون دالر
خریداری کرد .شرکت کریپتو در سال ۲۰۱۸
منحل و به دو شــرکت کرایپتو اینترنشنال و
کرایوان سکیوریتی تبدیل شد که به گزارش
واشنگتنپست پوششی برای خروج سیآیای
از این شــرکت بوده است .مدیران دو شرکت
جدید میگویند که مستقل هستند و هرگونه
ارتباط با ســازمانهای اطالعاتــی آمریکا یا
آلمان را تکذیب کردهاند.
در مصاحبههایی که اخیرا ،با کارمندان بی
اطالع شــرکت کریپتو انجام شده بسیاری از
آنها حس فریب خوردن داشــتند و گفتهاند
که افشاگریهای موجود در اسناد باعث آنها
حس خیانت نسبت به خود و مشتریان داشته
باشند.

روایت العامری از تالشش
برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق
هادی العامری گفت که قبل از جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ابومهدی
المهندس گفته است که به سردار سلیمانی بگوید به عراق نرود.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم ،هادی العامری ،رئیس
سازمان بدر عراق اخیرا در گفتوگویی تلویزیونی گفت :قبل از شهادت سردار
ســلیمانی و ابومهدی المهندس از شــهید ابومهدی خواســتم که به سردار
ســلیمانی بگوید به عراق نیاید .وی گفت :قبــل از جنایت آمریکا در فرودگاه
بغداد ابومهدی المهندس به من گفت ســردار سلیمانی فردا به عراق می آید،
من به او گفتم که به ســردار ســلیمانی بگوید که به عراق نیاید اما شــهید
ابومهدی به من گفت که برای من ســخت است که این مساله را به او بگویم.
هادی العامری افزود :به ابومهدی گفتم به سردار سلیمانی بگو که حاج عامری
راضی نیست به عراق بیایی.
رئیس ســازمان بدر عراق در ادامه تاکید کرد :تــاش کردم که ابومهدی
این پیام را به ســردار سلیمانی برساند و به او گفتم که اگر به سردار سلیمانی
نگویی که به عراق نیاید به او خیانت کردهای.
وی گفت :از ابومهدی بسیار خشمگین شدم و این مساله بسیار مرا آزار داد
چون ما باهم برادر بودیم .براساس این گزارش ،هادی العامری به جزئیات این
مساله و دلیل وی برای عدم رفتن سردار سلیمانی به بغداد نپرداخت.
پولیتیک

سکوت پررمز و راز مسکو
در قبال ترور سردار سلیمانی

روســیه از تشدید تنشها میان ایران و اســرائیل بیم دارد و میخواهد به هر
قیمتی که شده مانع تشدید تنشهای آنها شود.
به گزارش دیپلماسی ایرانی  ،الجزیرده در گزارشی نوشت که «والدیمیر پوتین»
رئیس جمهوری روسیه در  23ژانویه برای سومین بار از زمانی که رئیس جمهور
شده است ،به اسرائیل رفت و به عنوان مهمانی مهم ،با استقبال مقامات اسرائیلی
مواجه شد.
روابط روسیه و اسرائیل یک رابطه تاریخی است .اگرچه در طول مدت ساللیان
گذشته فراز و نشیبهای بسیاری داشته است .از جمله در بحث و اختالف روسیه
با کشورهای اروپای شرقی درباره نقش شوروی در آزادسازی اروپا از دست نازیها،
اسرائیل طرف روسیه را گرفت.
یک هفته بعد در  30ژانویه ،یعنی بعد از ســفر پوتیــن به تل آویو ،بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل در چهارمین سفر خود در همین یک سال اخیر ،به
امید تقویت احتمال پیروزی خود در انتخابات اسرائیل ،وارد مسکو شد.
در حال حاضر ،روابط نزدیک با اسرائیل به عنوان متحد نزدیک ایاالت متحده
آمریکا و اروپا برای مسکو بسیار مهم است .این رابطه تالش غرب را برای منزوی
کردن روسیه ،بی ثمر میکند .اسرائیل نقشی تعیین کننده در کمک به افزایش
دســتاوردهای روسیه در گفت وگو با غرب برای عادی سازی ایفا روابط میکند.
روسیه برای تثبیت موقعیت خود در سوریه و حفظ ثبات حکومت مورد حمایت
خود در این کشور به همکاری و رابطه نزدیک با اسرائیل نیاز دارد .روسیه و اسرائیل
پیوندهــای اقتصادی و فرهنگی زیادی نیز با یکدیگر دارند .برای همین هر گونه
تشــدید تنش در روابط ایران و اسرائیل برای روسیه بسیار حائز اهمیت است .به
ویژه که روســیه روابط بسیار نزدیکی با ایران نیز دارد و در سایه تشدید تنشها
میان ایران و غرب نقشی تعیین کننده در مناسبات بینالمللی تهران ایفا میکند.
باتوجه به ســکوت مسکو در قبال شــرایط پیش آمده در منطقه ،پس از ترور
سردار سلیمانی ،دیدارهای مکرر مقامات روسیه و اسرائیل برای تهران نگران کننده
است .به نظر میرسد علت سکوت مسکو تمایل نداشتن این کشور به جهش موقت
یا کوتاه مدت در قیمت نفت در نتیجه این اتفاقات باشد.
با توجه به ادامه سیاست ژنرال سلیمانی توسط جانشین او ،ترور وی به باز شدن
فضای بیشتری برای روسیه در ســوریه منجر نمیشود .به نظر میرسد سکوت
روسیه بیشتر حاصل درک این موضوع باشد که ایران خود با تحریک آمریکا زمینه
ساز این اتفاق شده است .همچنین روسیه از احتمال اقدام تهاجمی ایران در مقابل
اسرائیل که ضد منافع روسیه است ،بیم دارد.
روسیه تالش کرده سیاستی متوازن را میان اسرائیل و ایران در پیش بگیرد و به
آنها بقبوالند که روسیه تصمیم ندارد بین آنها یکی را انتخاب کند .این سیاست و
ظاهر شدن در نقش یک میانجی هم موقعیت سیاسی روسیه را در منطقه تقویت
کرده و هم بر اعتبار این کشور در جهان افزوده است.
حمله ایران به اسرائیل این موقعیت را به چالش میکشد .حمله ایران به اسرائیل
بــی تردید مداخله آمریکا و در نتیجه افتادن منطقه در ورطه جنگی بزرگ را در
پی خواهد داشت و به همین علت روسیه میخواهد به هر قیمتی مانع از آن شود.
از ســوی دیگر وقوع جنگ در نزدیکی حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی بر
ثبات این منطقه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ســقوط حکومت فعلی ایران در نتیجه اقدام نظامی آمریکا نیز به نفع روسیه
نیست؛ زیرا تضمینی وجود ندارد حکومت بعدی ایران طرفدار روسیه باشد.
با وجود فروکــش کردن خطر جنگ ایران و آمریکا ،اما باقی ماندن این خطر
همچنان دورانی دشوار را برای مسکو در ایفای نقشی توازنی میان ایران و اسرائیل
رقم زده است.
رویداد

عقب نشینی ناگهانی تمام نیروهای اماراتی از یمن

رای الیوم نوشــت که چند روز پیش از آنکه جنگ یمن وارد سال ششم خود
شود ،دولت امارات اعالم کرد که تمام نیروهایش را از یمن خارج کرده و مأموریت
انها را به سربازان یمنی تحت آموزش خود ،میسپارد ،که تعدادشان به  200هزار
نفر میرسد.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :حمله انصاراهلل و هم پیمانان
آن به آرامکو ،امارات را به ســمت اتخــاذ این تصمیم ،در مورد خروج نیروهایش
از یمن ،ســوق داد .عالوه بر اینکه اماراتیها یــک هیئت امنیتی را نیز به تهران
فرستادند تا روابط خود را با ایران بهبود بخشند.
به گزارش منابعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس ،رهبری امارات اطمینان
یافت که ائتالف ســعودی اماراتی هرگز برنده جنــگ در یمن نخواهد بود و این
جنگ ،تنها باعث به فرسایش رفتن توان مالی و انسانی امارات و در مقابل ،افزایش
قدرت هم پیمانان ایران ،یعنی حوثیها میشود .بدین معنا ،همانطور که حوثیها
میتوانند ریاض ،أبها ،بقیق ،جیزان و نجران را با موشــکهای دقیق خود بمباران
کنند ،امکان هدف گرفتن دبی و ابوظبــی و در ادامه ،نابود کردن اقتصاد امارات
را نیــز دارند .گزارش صندوق بینالمللی پول ،مبنی بر اینکه دولتهای خلیجی تا
 15سال دیگر در نتیجه کاهش میزان نفت و رکود در بازارهای جهانی ،به دلیل
نفت صخرهای ،ورشکست میشوند ،به منزله هشداری برای دولتهای حاشیه خلیج
فارس بود ،که براساس آن ،مرحله آسایش و رفاه آنها ،به سرعت رو به اتمام است
و شکی نیست که این دولتها باید به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفتی خود
باشند ،که مهمترین جایگزین ،میتواند تعیین مالیتهای سنگین برای مردم باشد.
در این جا ،یک سوال مهم مطرح میشود که نمیتوان آن را نادیده گرفت و این
سوال ،مربوط به اوضاع یمن پس از عقب نشینی نیروهای اماراتی است؛ آیا یمن
به سمت تقسیم میرود؟ یا اینکه راه به روی انصاراهلل باز میشود تا اغلب مناطق
یمن را باز پس گیرد؟
این عقب نشینی امارات ،به معنای فروپاشی طوفان قاطعیت و شکست آن در
یمن ،پیش از ورود جنگ ،به سال ششم آن است؛ امری که نقطه تحولی در تمام
منطقه محسوب میشــود؛ چرا که این امر میتواند تبعات استراتژیک منطقهای
زیادی داشته باشد.
استراتژیک

تغییر سیاست اسرائیل علیه ایران

وزیر جنگی رژیم صهیونیســتی باری دیگر با تاکید بر ادعای استقرار نظامی
مســتقل ایران در ســوریه ،گفت که این رژیم تالشها برای مبارزه با آن چه وی
سیاستهای توسعهطلبانه ایران میخواند را افزایش خواهد داد .به گزارش ایسنا،
به نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت رژیم صهیونیستی ،نفتالی بنت وزیر جنگ این
رژیم روز سهشنبه درباره حضور مستشاری نظامی ایران در سوریه گفت :ما به طور
مداوم در تالشــیم و خسارتهای زیادی را از جانب ایران متحمل میشویم تا به
هدف نهاییمان برسیم که آن بیرون راندن ایران از سوریه است .وی در اظهاراتی
ضد ایرانی با بیان این که ما به طور مداوم با بازوهای ایران در لبنان ،ســوریه و
نوار غزه جنگیدیم اما بر تضعیف خود ایران تمرکز نکردیم ،گفت که از هماکنون
سیاستمان را تغییر داده و در کارزاری مستمر برای تضعیف خود ایران قرار داریم.

