צופן הריגול שאיכזב :איראן על
הכוונת האמריקנית
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מאת ד”ר גיא בכור
עם תחילת המאה ה 15 -בלטו שלוש ערים כמעצמות סחר אדירות ,במה
שהוא היום איטליה :פירנצה ,שנודעה בבנקאות שלה ,גנואה וונציה,
ששתיהן יצרו רשתות סחר בים התיכון ומעבר לכך .אחת הסיבות להצלחה
של ונציה היתה המיקום שלה בין מזרח ומערב אירופה ,והשנייה היתה
שבנתה מערכת של ריגול מסחרי ופוליטי בכל העולם שהיה ידוע אז.
מרקו פולו היה רק אחד מני רבים שהדוגֶ’ה שלח למרחקים ,לטוות קשרי
סחר ומידע עבור הממלכה .הדיפלומטים הוונציאנים שלחו ,על בסיס
יומי ,תשדורות מוצפנות מכל רחבי אירופה והמזרח ,כשבארכיב

הוותיקאן מצויים אלפי דפים וונציאנים מוצפנים ,שנאספו בידי
האפיפיורים בכל הזמנים .כיוון שהתשדורות היו מוצפנות ,לא היססה
ונציה להפעיל ריגול ,כדי להעצים את כוחה.
כיצד נראה הצופן הוונציאני? >?</ xml:namespace prefix = o

במונחים של היום זהו אלגוריתם פשוט ,אך במאות שעברו הצופן הזה לא
פוצח כל כך מהר .הנה לנו דוגמה אמיתית לצופן הוונציאני ,ששינה את
העולם העתיק :במקום האות  Aנכתב  ,Lאו  3או  9או  ,15וכך הלאה.
כדי שנבין זאת ,מה עומד מאחורי הכיתוב המוצפן הבא )באנגלית(:
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יכולת ההצפנה הזו הביאה לריגול מפותח של ונציה ,ולעושר רב ,כיוון

שהדוג’ה היה בטוח שהוא חסין מעין זרה .כל עוד לא התגלה ,הריגול
מעניק יתרונות רבים למי שמפעיל אותו .הוא שובר את כללי המשחק.

בשבוע שעבר נחשפה בארצות הברית כוונתה איראנית לחסל את שגריר
סעודיה בוושינגטון ,עאדל אלג’ובאיר ,וכנראה גם כוונה לפוצץ את
שגרירות ישראל בבירה האמריקנית .המימשל האמריקני לקח את הכוונות
האלה ברצינות גדולה מאוד .האיראנים מיהרו להכחיש ולטעון ש”הכל
מפוברק” ,אך בידי המודיעין האמריקני ,לדבריו ,ראיות מוצקות לטרור
האיראני הזה .אחד החשודים בפעולה ,ע’ולם שאכרי נמצא באיראן ,והוא
חבר “משמרות המהפכה” האיראניות ,והשני ,מנצור ארבאב סיאר ,נעצר
בידי האמריקנים .הוא בעל אזרחות כפולה ,אמריקנית-איראנית.

התגובה האמריקנית החמורה הדהימה את האיראנים ,כאשר הנשיא אובמה
בעצמו הודיע בקולו ש”נטיל את הסנקציות החמורות ביותר כדי לבודד
את איראן ,היא עוד תשלם את מחיר הטרור שלה” .משלחות אמריקניות
נשלחו עכשיו למוסקווה ולבייג’ין ,כדי לעדכן אותן בפרטי המזימה.
מדינות מערב אירופה מגוייסות בידי ארצות הברית למהלכים הבאים.

התגובה של מנהיג המהפכה האיראנית ,אייתאללה עלי ח’מנאי ,היתה
להאשים את ארצות הברית בנסיון לזרוע מלחמת אזרחים ,בין השיעים
לסונים במדינה ,וכי “הכל שקרים” ,אך פחד אמיתי נפל על המשטר
האיראני .אנשיו הבינו שהפעם ארצות הברית לא תוותר להם .הם,
שהפעילו ריגול וטרור כל כך הרבה שנים באירופה ,בעולם הערבי,
בישראל ,בדרום אמריקה ואפילו בארצות הברית ,הבינו שהם עלולים
ליפול דווקא בגלל כישלון הריגול שלהם .לא בגלל התכנון האינסופי
שלהם לאנרגיה גרעינית ,אלא בגלל כישלון הפיגוע הזה .והם מודאגים.
זה עלול להיות הקש שישבור את גב הגמל.

הם רואים עכשיו את גופת קדאפי נגררת על הריצפה; הם רואים את אסד
נלחם על חייו ,מותש מיום ליום ומאבד לגיטימציה מיום ליום ,והם
מבינים ,השלטונות בטהראן ,שהבאים בתור – אלה יכולים להיות הם.

◄לדף החברים החדש של גיא בפייסבוק

עד לאחרונה כתבנו כאן שוב ושוב ,שהממשל האיראני יודע שאין לו
אלטרנטיבה מבפנים ,וזה מעצים אותו כברירת מחדל שאין בילתה ,אך
דווקא הסיטואציה שנוצרת בלוב ובסוריה משנה את התמונה .בשני
המקרים האלה נוצרת מן קואליציה של מורדים )כמובן לא דמוקרטיה(,
שיכולה לקחת את השלטון לידיים .תופעה דומה יכולה להתרחש גם
באיראן.

במשך שנים לא מצליח המערב להתאחד ולבודד את איראן בגלל סוגיית
הנשק הגרעיני .האם יתכן והמשטר הזה יתחיל את נפילתו דווקא בגלל
פרשת ריגול לא מוצלחת?

תאריך היעד עכשיו הוא חודש מרץ ,אז אמורות להיערך הבחירות
לפרלמנט האיראני )“המג’לס”( .הכוונה להגיע לבחירות האלה עם
סנקציות קשות על איראן ,ואולי להבעיר כך את השטח בפנים המדינה.
בכל מקרה ,המשטר האסלאמי באיראן ,בסך הכל בן  32שנים ,מבין שהזמן

שלו קצוב .בעולם שבו הרודנים מחוסלים בזה אחר זה ,ומשטרים
“חזקים” כביכול קורסים כמגדלי קלפים ,המצב שלו אמור להיות מדאיג
מבחינתו ,מדאיג מאוד.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה
לתקופה נוספת.
ניתן להירשם – כ א ן.
◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס
לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר הזה
הכפתור “המלץ לחבר” ,בדף הזה ,למטה.

לחברים,

עושים

זאת

באמצעות

◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כ א ן.
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