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نیویورک تایمز فاش کرد
 پیام رسان »توتاک« 
ابزار جاسوسی امارات

روزنامه نیویــورک تایمز به نقــل از مقامات 
آمریکایی گــزارش داد که امارات از پیام رســان 
توتــاک)ToTok(  برای جاسوســی از رقبای 
داخلی و خارجی، شهروندان، منتقدان و روزنامه 
نگاران استفاده می کند. روزنامه نیویورک تایمز 
با اشاره به اپلیکیشن های پیامرسان برای انتقال 
پیام و تماسهای ویدئویی از اپلیکیشن توتاک به 
عنوان یک اپلیکیشن محبوب در کشورهایی که 
پیام رســانهایی مانند »واتس اپ« و »اسکایپ« 
را محدود کرده اند نام بــرد.  با این حال، نیویورک 
تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که به اطالعات 
طبقه بندی شده دسترسی دارند، تحقیقات خود 
این روزنامه و برخی محققان گزارش داده است که 
اپلیکیشن توتاک یک ابزار جاسوسی است. این 
اپلیکیشن توسط حکومت امارات متحده عربی 
برای ردگیری مکالمات، تحرکات، ارتباطات و حتی 
سرک کشیدن به عکسها و مکالمات صوتی کاربران 
استفاده می شود. براســاس این گزارش، توتاک 
چند ماه پیش معرفی شده و میلیونها بار از طریق 
گوشیهای اپل و گوگل اپ استورها در سرتاسر غرب 
آسیا، آسیا، آفریقا و شمال آفریقا دانلود و نصب شده 
است. در حالیکه اغلب کاربران این اپ در امارات 
هستند، توتاک یکی از بیشترین اپلیکیشن هایی 
اســت که طی هفته های اخیر توســط کاربران 
اماراتی دانلود و نصب شــده اســت.  این روزنامه 
آمریکایی در ادامه افزود: کشورهای خلیج فارس 
مانند عربستان سعودی، امارات و قطر پیش از این 
برای نظارت و جاسوسی از رقبای خارجی خود، 
روزنامه نگاران، منتقدان و... از شرکتها و پیمانکاران 
خصوصی مثل پیمانکاران اسرائیلی و آمریکایی 
اســتفاده می کردند. اما کارشناسان می گویند 
که توسعه توتاک نشــان داد که دولتها میتوانند 
واسطه ها را حذف کنند و به طور مستقیم از اهداف 
خود جاسوسی کنند که داوطلبانه و البته بی اراده 
اطالعات خود را در اختیار آنها قرار می دهند.  این 
روزنامه آمریکایی در ادامه افزود: یک تحلیل فنی 
و مصاحبه با متخصصان امنیت کامپیوتر نشان 
داد که شرکت پشت توتاک، »بریج هولدینگ«، 
 Dark »احتماال یک شرکت وابسته به »دارک متر
Matter، یک شرکت اطالعاتی و هک مستقر در 
ابوظبی است؛ جاییکه مقامات اطالعاتی امارات 
پیش از این افرادی را از آژانس امنیت ملی آمریکا 
و سازمان اطالعات نظامی اســرائیل به خدمت 

گرفته بودند. 

به گفته مقامات پیشین آمریکایی و همچنین 
کارمندان، شــرکت دارک متر بــه خاطر جرایم 
سایبری تحت تحقیقات پلیس فدرال آمریکا قرار 
دارد. ارزیابــی اطالعاتی آمریکا و تحلیلهای فنی 
همچنین توتاک را به شرکت »پکس AI« مرتبط 
می کند که یک شــرکت داده مستقر در ابوظبی 
است و به نظر می رسد به شرکت دارک متر وابسته 
است.  نیویورک تایمز در ادامه نوشت: امارات یکی از 
متحدان نزدیک ایاالت متحده آمریکا است و دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، این کشور را در 
تقابل با ایران به عنوان یک خاکریز قلمداد می کند. 
خانواده حاکم بر امارات اگر چه مدرن و یک ملت 
میانه روی عرب محسوب می شوند اما از تکنولوژی 
برای سرکوب مخالفان داخلی و همچنین روزنامه 
نگاران غربی، خالی کردن حســاب های بانکی 
منتقدان و حبس فعاالن حقوق بشــر استفاده 
می کند. حکومت امارات اپلیکیشــن هایی مثل 
واتس اپ و اســکایپ را محدود کرده است و این 
مساله باعث افزایش جدابیت اپلیکیشن هایی نظیر 
توتاک شده است. غول ارتباطاتی هوآوی نیز که 
متعلق به چین است نیز اخیرا توتاک را تبلیغ کرده 
بود. این روزنامه در پایان نوشت: سخنگوی سازمان 
سیا در آمریکا و سخنگوی دولت امارات از اظهارنظر 
در این زمینه خــودداری کردند. بریج هولدینگ 
و شرکت پکس AI نیز به تلفن ها و ایمیل های ما 
پاسخ ندادند. کشورهای حوزه خلیج فارس مانند 
عربستان، امارات و قطر قبالً برای هک کردن رقبا و 
به طور فزاینده شهروندان خودشان به شرکت های 
خصوصی از جمله پیمانکاران اسرائیلی و آمریکایی 
روی می آوردند. به گفته کارشناســان، توســعه 
توتاک نشــان داد که دولت هــا می توانند برای 
جاسوسی مستقیم از اهدافشــان که داوطلبانه، 
گرچه ناخواسته، اطالعات خود را تحویل می دهند، 

با واسطه ها قطع ارتباط کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پرونده فلسطین از گذشته تاکنون، 
فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیده 
اســت. ماهیت این پرونده آنگونه که 
از ســال ها پیش عنوان شــده، عمدتاً 
نظامی، امنیتی و سیاســی بــوده؛ به 
عبارتی دیگر پرونده فلسطین در افکار 
عمومی جهان در ابتدا بــه عنوان یک 
موضوع سیاسی و امنیتی مورد نظر قرار 
گرفته که تاثیر رسانه در برجسته کردن 
این موضوع هم غیر قابل کتمان است. 
زمانی که تصویر یا ویدئویی از کشتار در 
سرزمین های اشغالی توسط نظامیان 
رژیم صهیونیســتی در فضای مجازی 
منتشر می شــود یا متون مختلفی از 
کوچاندن اجباری فلسطینی ها به اقصی 
نقاط دنیا به رشــته تحریر درمی آید، 
همگان به این جهت سوق داده می شوند 
که پرونده اسرائیل یک موضوع احساسی 
با درون مایه سرکوب نظامی و امنیتی 
بعالوه کنشــگر مخرب سیاسی است؛ 
اما واقعیت این است که درون ماجرای 
فلســطین نقاط تاریک و البته بسیار 
مهمی وجود دارد کــه البی یهود طی 
دهه های اخیر ســعی کرده تا تمام یا 
بخش اعظمی از آن را بایکوت کند. نمونه  
این بایکوت را می تــوان حفاری های 

زیرزمینی در محیط مســجداالقصی 
دانســت. برای تحلیل این موضوع باید 
بدانید که اسرائیل از روز تشکیل، خود 
را در یک بحــران دائمی و چندوجهی 
می بیند و به همین جهت تمام قدرت 
و توان مالی خود را صرف تامین امنیت 
و نظامی گری می کند. در این مســیر 
حفاری زیرزمینی در بیت المقدس نه 
تنها جنبه امنیتی دارد بلکه درون مایه 
تغییر و از نو نوشتن تاریخ را با خود حمل 

می کند. 
رژیم صهیونیستی با حفاری در زیر 
بیت المقدس قصد دارد عالوه بر نصب 
دستگاه های اسکن حرارتِی اشخاص، 
شنودها و دوربین های 24 ساعته، تاریخ 
این منطقه را به نفــع خود تغییر دهد؛ 
چراکه آنها معتقدند بخشــی از هیکل 
سلیمان )معبد ســلیمان( در زیر این 
مکان قرار دارد و در حــال حفاریِ  این 
محل هستند. این موضوع، بحث اصلی 
ما نیست بلکه به دنبال یادآوری وقایع 
و اتفاق هایی هســتیم که تل آویو آنها 
را مجموعه ای از اقدام هــای بازدارنده 
می داند. به همین جهت باید دو مساله 
مهم را در این راســتا مدنظر داشــت: 
نخست آنکه اســرائیل هر کاری که در 
عرصه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و 
امنیتی انجام می دهد، دقیقاً در راستای 
عبور از بحران های داخلی و خارجی است 
که موجودیت آن را تهدید می کند و دوم، 

بحث مقابله به تهدید ها و سلبی برخورد 
کردن با آنهاست که دو راه حل برخورِد 
محفلی )پنهان( و آشــکار را در دستور 
کار سران سیاسی و امنیتی این کشور 

قرار می دهد.
 مواجهه تل آویو 

با دیوان کیفری بین المللی
یکی از مسائلی که اخیراً اسرائیل را با 
چالش چند بُعدی مواجه کرده، سخنان 
اخیر فاتو بنسودا )دادستان کل دیوان 
کیفری بین المللی( اســت. بنسودا در 
اظهارنظر بی سابقه اعالم کرده که نهاد 
تحت امرش قصــد دارد تحقیقاتی را 
درباره جنایات جنگی اسرائیل آغاز کند. 
طبیعی است که این اظهارات بنسودا 
باعث بروز واکنش های تنــد از جانب 
مقامات اســرائیل شد و اولین شخصی 
که به این موضوع واکنش نشــان داد، 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهونیستی بود. او در خالل جلسه ای 
که بــا اعضای حزب لیکود داشــت بار 
دیگر پای تاریخ را وسط کشید و گفت: 
»امپراطوری ســلوکی در یونان تالش 
می کرد  تا یهودی هــا را از اراضی خود 
فراری دهد و اکنون هم مــا در ابتدای 
قرن بیست و یکم، در سال 2۰۱۹، خود را 
در وضعیتی می بینیم که دیوان کیفری 
بین المللی، احکامی صادر کرده که به 
همان اندازه ضد یهودی است که احکام 

یونانی های سلوکی ضدیهودی بود!

این اظهــارات نتانیاهو دقیقاً همان 
حس برتری نژادی را به همه دنیا مخابره 
می کند که در سال های اخیر بارها این 
حس از سخنان وی منتقل شده است 
که به نوعی می خواهد بگوید یهودی ها 
همچنان در حال تحمل آالم و ظلم هایی 
هستند که از گذشته تاکنون ادامه دارد 
اما او و همقطارانــش در حزب لیکود 
هیچگاه اعالم نکرده که چرا تا به امروز هر 
هفته یکبار از خاک سوریه و لبنان گرفته 
تا کرانه باختری و غزه، توسط جنگنده ها 
یا پهپادهای اســرائیل مورد هدف قرار 
می گیرند. به همیــن دلیل آنچه برای 
نتانیاهو و کلیت رژیم صهیونیستی به 
عنوان چالش جدید معنا و مفهوم پیدا 
می کند، مفتوح شــدن پرونده جرایم 

جنگی اسرائیل در سرزمین های اشغالی 
و علیه فلسطین است. 

برای تفسیر این اقدام نخست باید 
صالحیت دیوان کیفــری بین المللی 
نســبت به انواع جرایــم بین المللی را 
بررسی کنیم. بر اساس ماده 5 اساسنامه 
ُرم، دیوان چهار نوع جرایم )اعم از جنایت 
نسل کشی، جنایت ضدبشریت، جنایت 
جنگی و جنایت تجاوز( را می تواند مورد 
رسیدگی قرار دهد؛ به عبارت دیگر این 
چهار نوع از جرایم، داخل در صالحیت 
دیوان اســت، چراکه این جرایم مایه 
نگرانی بین المللی است و به نوعی سلب 
آرامش و امنیت از ناحیه آنها می تواند 
به توزیع بحــران منجر شــود. در این 
میان ماده 8 اساســنامه دیوان کیفری 
بین المللی عالوه بــر تعریف مصادیق 
جنایت جنگی می گوید دیوان نسبت 
به جنایات جنگی صالحیــت دارد به 
ویژه هنگامی کــه در قالب یک برنامه 
و سیاســت عمومی یا در قالب ارتکاب 
گسترده، چنین جرایمی صورت گرفته 
باشد. هر دو ماده عالوه بر تایید صالحیت 
دیوان برای رسیدگی به پرونده جنایات 
جنگی اسرائیل در فلسطین، به خوبی 
اثبات می کند که رژیم صهیونیستی نه 
تنها متهم به جرایم جنگی شــده بلکه 
مدل هایی از شکنجه، حمالت یا استفاده 
از مهماتی را در دستور کار خود قرار داده 
که نشــان می دهد اصول مخاصمات 
مسلحانه به هیچ وجه در این اقدام های 

گسترده رعایت نشده است.
 فلسطین در کجای ماجرا 

قرار دارد؟
شاید برای بســیاری از مخاطبان 
سوال اصلی این باشد که چرا و چگونه 
دیوان کیفری بین المللی بررسی جرایم 
جنگی اسرائیل را در دســتور کار قرار 
داده است؟ پاســخ به این سوال تا حد 
زیادی مشــخص اســت اما باید توجه 
داشته باشــید که در پرونده فلسطین 
اساساً دیوان شروع کننده رسیدگی به 
جرایم جنگی اسرائیل نبوده؛ بلکه این 
فلسطین اســت که به عنوان عضوی از 
دیوان درخواست رسیدگی به جنایات 
جنگی رژیم صهیونیستی را مطرح کرده 
و از دیوان خواسته تا براساس مستندات 
مکتوب رفتار خشــن اسرائیل در قبال 
فلسطینی ها را بررســی کند. واقعیت 
این اســت که جنایات اســرائیل علیه 
فلسطین از سال ها و دهه ها پیش اتفاق 

افتاده اما آنچه در پرونده فعلی بررسی 
و پیگیری می شود، جنایاتی است که 
اسرائیل پس از سال 2۰۱5 مرتکب شده 
اســت. دلیل این مبدا تاریخی به زمان 
عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان 
کیفری بین المللی مربوط اســت. باید 
متوجه باشیم برای آنکه فلسطین بتواند 
به عضویت دیــوان کیفری بین المللی 
دربیاید باید به عنوان یک دولت از سوی 
ســازمان ملل متحد مورد شناسایی 

قرار بگیرد. 
این کار در ســپتامبر 2۰۱3 انجام 
شد و فلسطین توسط ۱34 عضو از ۱۹3 
عضو سازمان ملل متحد به عنوان دولت 
به رسمیت شناخته شد و دو سال بعد 
)یعنی در سال 2۰۱5( به عضویت دیوان 
کیفری بین المللی درآمــد. این اتفاق 
باعث شد، امروز فلســطین به راحتی 
بتواند نسبت به جنایات جنگی اسرائیل 
درخواست بررسی و تشکیل وضعیت 
دهد و به همین جهت است که دادستان 
دیوان اعالم می کند که پس از تحقیقات 
مقدماتی به این نتیجه رســیده ایم که 
ادله کافــی برای تحقیقــات تکمیلی 

وجود دارد. 
شکی وجود ندارد که شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به عنوان تنها مرجع 
بین المللی که حق ارجاع وضعیت های 
داخل در صالحیت دیــوان به این نهاد 
قضایی را دارد، می توانــد در مورد این 
پرونده مانع تراشی کند و حتی ممکن 
است آمریکا در مورد این پرونده اقدام به 
سمپاشی کند اما به هر ترتیب خروجی 
ایــن پرونده بــرای تل آویــو چندان 
خوشایند نخواهد بود و اسرائیل بدون 

شک به دنبال مانع تراشی خواهد رفت.

بررسی دالیل و پیامدهای رسیدگی به جرایم جنگی اسرائیل توسط دیوان کیفری بین المللی

دادخواهیعلیهتلآویو
ماده 5 و 8 اساسنامه دیوان 

عالوه بر تایید صالحیت 
برای رسیدگی به پرونده 
جنایات جنگی اسرائیل 

در فلسطین، به خوبی 
اثبات می کند که رژیم 

صهیونیستی نه تنها متهم 
جرایم جنگی است بلکه 

اصول مخاصمات مسلحانه 
به هیچ وجه در این 

اقدام های گسترده رعایت 
نشده است

اظهارات نتانیاهو دقیقًا 
همان حس برتری نژادی را 
به همه دنیا مخابره می کند 
که در سال های اخیر بارها 

این حس از سخنان وی 
منتقل شده است که به 
نوعی می خواهد بگوید 

یهودی ها همچنان در حال 
تحمل آالم و ظلم هایی 

هستند که از گذشته 
تاکنون ادامه دارد

سخنگوی دادستانی عربستان سعودی امروز )دوشنبه( در یک کنفرانس خبری در خصوص آخرین مراحل پرونده عامالن 
قتل »جمال خاشقچی« گفت که تا کنون احکام اولیه ۱۱ نفر صادر شده که پنج نفرشان به اعدام محکوم شده اند. به نوشته العربیه، 
»شلعان الشلعان« مدعی شد که ۹ جلسه محاکمه برگزار شده و تمامی کسانی که عاملیت آنها در روند قتل ثابت شده محاکمه 
شده اند و در روند محاکمه نیز نمایندگانی از خانواده خاشقچی و افرادی از ترکیه در جلسه 
محاکمه حضور داشتند. عالوه بر این پنج نفر، سه نفر به اتهام سرپوش گذاشتن بر جنایت 
مجموعاً به 24 سال زندان محکوم شدند. دادستانی سعودی با تکرار ادعاهای گذشته، به 
خبرنگاران گفت که طی تحقیقات ثابت شده که قصد پیشین برای قتل خاشقچی وجود 
نداشته است. به گفته این مقام قضایی ، »احمد عسیری« مشاور محمد بن سلمان نیز بیگناه 

بوده و آزاد شده است.

شــورش در زندان ال پورونیور هندوراس وارد سومین روز شــد و گزارش های پلیس حاکیست که بامداد روز گذشته 
)دوشنبه( ۱8 تن جان خود را از دست دادند و شمار کشته شدگان به 3۶ تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانس 24، 
سخنگوی نیروی امنیت ملی هندوراس معروف به فوزینا در گزارشــی اعالم کرد که به دنبال شورش جدید ۱8 تن دیگر 
نیز در زندان ال پورونیور جان خود را از دســت داده و دو نفر زخمی شده اند. این در 
حالیست که روز شنبه نیز در پی شورش در زندان هندوراس ۱8 نفر کشته شده بودند. 
این شــورش در منطقه آتالنتیدا در حالی رخ داد که دولت هندوراس چند روز پیش 
وضعیت فوق العاده در سیستم زندان های این کشور اعالم کرده بود. براساس تدابیر 
جدید دولت هندوراس، یک کمیســیون ویژه تحت هدایت افسران نظامی و پلیس 

کنترل زندان ها را بر عهده می گیرند. 

شورش در زندان هندوراس جان ۳۶ تن را گرفتحکم اعدام پنج نفر در پرونده خاشقچی صادر شد

تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل چهار هزار 
شکایت از روند انتخابات ریاســت جمهوری ششم مهرماه 
در کمیسیون رســیدگی به شــکایت های انتخاباتی ثبت 
کرد. به گزارش طلوع نیــوز  »دین محمد عظیمی« معاون 
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان 
روز گذشــته )دوشــنبه( به خبرنگاران گفت که روند ثبت 
شکایت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و 
تیم عبداهلل عبداهلل نخستین تیم است که چهارهزار شکایت 
را در این کمیسیون ثبت کرده است. وی گفت که روند ثبت 
شکایت های انتخاباتی تا سه روز دیگر ادامه خواهد داشت و 
پس از آن کمیسیون روند رسیدگی را بصورت دقیق و شفاف 
آغاز خواهد کرد. »یراحمد تینج« عضو ارشد تیم انتخاباتی 
ثبات و همگرایی لحظات پیش اعالم کرد که بیش از چهارهزار 

شکایت مستند را ثبت کرده اند و افزود که در روزهای آینده  
امکان دارد تا چهارهزار شــکایت دیگر نیز ثبت کنند. تینج 
تاکید کرده است که کارهای خود را در بخش فنی و حقوقی 
برای مقابله با تقلب به پیش می برند و هشدار داده است که اگر 
به گزینه های حقوقی و فنی شکایت های آنها پاسخ داده نشود، 

آنها مجبور به استفاده از گزینه دیگر خواهند بود. 

بحث های مفصلی در دیوان عمان در مورد جانشــین 
احتمالی ســلطان قابوس بن ســعید در حال انجام است؛ 
او نزدیک به 5۰ سال بر این کشــور حاکم بوده اما بیماری 
طوالنی مدتش وخیم تر شــده است. به نوشــته روزنامه 
گاردین، اگر این دیوان نتواند درون خود به اجماع برســد، 
روند جانشینی شامل باز کردن نامه های مهر و موم شده در 
این دادگاه مسقط است که می تواند گزینه جانشین قابوس 
بن سعید، سلطان عمان را مشخص کند. سلطان قابوس، 
از اصلی ترین چهره های سیاست  خاورمیانه در چهار دهه 
گذشته، یک هفته پیش از بلژیک بازگشت. او در آنجا به دلیل 
عود مجدد سرطان روده بزرگ که به مدت چهار سال است 
از آن رنج می برد، تحت معالجه قرار گرفت، اما سفر او کوتاه 
شد در حالی که انتظار می رفت تا پایان ژانویه در آنجا بماند. 

از زمان کودتای خونین در سال ۱۹۷۰ که با کمک بریتانیا 
به جریان افتاد، عمان تحت حکومت سلطان قابوس اداره 
می شود. او از سال 2۰۱4 حداقل دو بار بنا به دالیل پزشکی 
به خارج از این کشور سفر کرده است. گاردین گفته هدف 
از پنهان نگه داشــتن نام جانشین سلطان  قابوس تضمین 

اقتدار این سلطان در طول حیاتش است.

گاردین مدعی شد:

عمانی ها به دنبال انتخاب جانشین »سلطان قابوس« هستند
پس از اعالم پیروزی اشرف غنی، تیم عبداهلل دست به کار شد؛

ثبت چهار هزار شکایت در کمیسیون انتخابات افغانستان

خبرخبر


