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تشدیدجنگ دیپلماتیک
عربستان و کانادا

وزیر خارجه کانادا از تصمیم عربستان به اخراج سفیر این کشور ابراز نگرانی کرد.فریلند اظهار کرد" :کانادا همیشه برای حفاظت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی بیان ایستادگی خواهد کرد ".گفتنی است
کریستیا فریلند ،پیشتر در پی خبر زندانی شدن سمر بدوی کنشگر برابری حقوق زنان و مردان در عربستان ،پیامی در توئیتر خود منتشر و از این ماجرا ابراز نگرانی کرد و نوشت" :کانادا در این روزهای دشوار در کنار
خانواده بدوی است".ریاض به دنبال آن که اتاوا خواستار آزادی فعاالن حقوق مدنی در این کشور شد در بیانیه ای سفیر کانادا را یک "عنصر نامطلوب" خواند و به وی مهلت داد که ظرف  24ساعت ریاض را ترک کند.
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آسیب های شش گانه ناآرامی های عراق

...

عکس :آرشیو

سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است.این جملهای
معروف در علم روابط بینالملل اســت که نشــان میدهد
عوامل و فاکتورهای درونی یک نظام سیاسی تا چه اندازه
میتواننــد در ســاخت و پرداخــت سیاســت خارجــی آن
تاثیرگذار باشــند .از جمله مهمترین عوامــل داخلی موثر
بر افزایش قدرت سیاســت خارجی عبارتند از مشروعیت
نظــام سیاســی و نهادهای برخاســته از آن ،وحــدت ملی،
وجود اولویت های پذیرفته شده در حوزه سیاست خارجی
و ارتباط موثر افــکار عمومی و حکومــت.در روزهای اخیر
تظاهراتی در شــهرهای مختلف عراق انجام شــده اســت
که صاحبنظران در عــراق و خارج از آن دالیــل اصلی آن
را اعتــراض به نتایــج انتخابــات ،بیکاری ،گســترش فقر و
نبود رونق اقتصــادی در عــراق میدانند.در حاشــیه این
ناآرامیها ســیدعمار حکیم ،رهبر جریــان حکمت عراق و
نوری المالکی ،معاون رئیس جمهور این کشور با هم دیدار
کردند و حول مسائل جاری کشور به تبادل نظر پرداختند.
هر دو طرف این دیدار بر پاسخ گویی سریع و شفاف درباره
خواستههای مردمی ،تسریع روند اعالم نتایج انتخابات،
خدمترســانی در حــوزه عمومــی و تــاش بیشــتر دولت
حاکم برای ایجاد رونق اقتصادی در عراق تاکید داشتند.
دیدارهایی از این دســت با دیگر مقامات عراقی نیز انجام
و بر همین مســائل تاکید شده اســت .تظاهرات مردمی و
اعتراضات در عــراق از طرف ســید عمار حکیــم و رهبران
دیگر جریان ها مــورد حمایت قرار گرفته ،اما تاکید شــده
است تا جایی از این تظاهرات حمایت می شود که به منافع
عمومی و امنیت ملی آسیبی نرســاند.جدای از حق مردم
به بیان اعتــراض خود بــه صورت تظاهــرات اما پــر واضح
است که این تظاهرات می تواند زمینههایی را فراهم کند
تا در صورت تداوم یا کنترل نکردن آن به امنیت ملی عراق
آســیب بزند .در زیر به چند آســیب عمده که ناآرامیهای
اخیر می تواند بر سیاســت خارجی و امنیت داخلی عراق
واردکند ،اشاره می کنیم:نخســت ،این که این تظاهرات
اگر از حالت قانونی و قابل کنترل خود خارج شود ،طولی
نخواهد کشید تا عناصر بازمانده از جریان های تروریستی
ســابق در عراق ،همچــون داعــش و بعثــی ها ،خــود را به
صف تظاهرکنندگان برســانند و زمینههایی بــرای انجام
برنامههــای خرابکارانه خــود فراهم کننــد.دوم ،با وجود
فرقهگراییهــای موجود بعد از انتخابــات ،امکان تحریک
مجدد کردهای عراق توسط اسرائیل و عربستان سعودی
برای ایجاد موج جدیــد جدایی طلبی وجــود دارد .آن ها
عــراق بعد از رژیم بعثی میانه
که از ابتدا با حاکمیت جدید
ِ
خوبی نداشــتند برای تضعیف آن می تواننــد از تظاهرات
مردمی سوء استفاده و کردها را برای جدایی طلبی تحریک
کنند.سوم ،در این میان ترکیه به عنوان همسایهای که در
بخشهایی از خــاک عراق به بهانه ناتوانــی دولت مرکزی
در کنترل کشــور حضور دارد ،خــود را مصمم بــه دخالت
گســتردهتر یــا حتــی برنامههــای گســترشطلبانهای که
بخشی از اهداف دولت جدید ترکیه است ،میبیند .ترکیه
در صورتی که ببیند دولــت مرکزی با تظاهرات مردمی در
حال تضعیف شدن است ،می تواند از آن سوء استفاده و در
جهت اهداف توســعه طلبانه خود از آن بهره برداری کند.
چهــارم ،عامل مهــم اقتصادی اســت .ایــن ناآرامیها می
تواند برنامههای دولت برای ورود سرمایهگذاری خارجی
به کشــور در حوزههای تولیدی و صنعتی را ناکام بگذارد.
ســرمایه خارجی در حوزهای وارد میشــود که ثبات نظام
سیاسی و حقوقی توانایی پشــتیبانی از منافع آن را داشته
باشــد در صورتی که چنین پیش زمینه ای نباشــد وارد آن
حوزه نمی شود.پنجم ،ناآرامیها همچنین موجب ایجاد
شکاف های جدید قومی و فرقهای و فعال شدن شکافهای
سنتی در شبکه ژئوکالچر عراق که تنوع گوناگون فرهنگی،
قبیلگی ،مذهبی و زبانی را در خود جای داده است ،خواهد
شد.ششم و در نهایت این که با شدت گیری این تحوالت در
عرصه داخلی ،باقیمانده گروههای تروریســتی در عراق
تالش خواهند کــرد تا مجدد در فضایی کــه منجر به ایجاد
شکاف امنیتی شده ،منابع مختلف از جمله چاههای نفت و
معادن در عــراق را که به همه مردم این کشــور تعلق دارد،
در اختیــار بگیرند .در این صــورت درآمدهای دولت برای
حمایت از طبقــات ضعیفتر کاهش مییابــد و در طوالنی
مدت نیز ممکن است در اقتصاد جهانی ،سهم فروش نفت
عراق کاهش یابد .این خود منجر به کاهش قدرت دولت و
آســیب به حاکمیت و مشــروعیت آن خواهد شد.به همین
ترتیب باید اشــاره کرد که دولــت و مردم عــراق میتوانند
با اتخاذ راهکارهایی بر این مشــکالت فائق آیند .تســریع
روند شــمارش آرای انتخابات ،شفافســازی این فرایند و
اعالم نتایج ،تالش برای خدمترســانی به اقشار ضعیف،
جداســازی معترضان قانونــی و آشــوبطلبان و در نهایت
رایزنی با گروههای شــناخته شــده مردمــی راهکارهایی
خواهند بود که می تواند عراق را از این وضعیت خارج کند.

پروژه بازگشت داعش به خانه این بار در تاجیکستان کلید خورد

«گرگهای تنها» درآسیای مرکزی

گروه بیــن الملــل -تروریســت هــای داعش که از شــرق
افغانســتان در ننگرهار تــا «کابل» نفــوذ کرده اند و دســت
به جنایــت های خونین مــی زنند ،در کوچ شــمالی خود به
تاجیکســتان ،در پی به چالش کشــیدن «امامعلی رحمن»
رئیسجمهوراینکشورهستند.بهتازگیپیامیتهدیدآمیز
تحــت عنــوان «نامهای بــه رئیسجمهــور تاجیکســتان» از
شــخصی به نام «ابو اســامه نارکی» یکی از تروریست های
تاجیکی داعش ،در فضای مجازی منتشــر شــده است .در
این پیام هشــت و نیم دقیقهای آمــده اســت« :وقتی دامنه
جنگ داعش به تاجیکستان میرسد ،هیچ کدام از متحدان

دولتاینکشور،نهآمریکاونهروسیه،نمیتوانندبهاوکمک
کنند».واقعییاجعلیبودناینویدئوهنوزمشخصنشدهو
همچنینمعلومنیستکهاینویدئوپیشازحملهتروریستی
به گردشگرهای دوچرخهسوار غربی در تاجیکستان ضبط
شده یا پس از آن؛ چرا که در آن هیچ اشارهای به آن موضوع
نشده است .مسئولیت حمله تروریســتی به گردشگرهای
خارجی در جنوب تاجیکستان را که به کشته شدن چهار تن
از آنها منجر شد ،داعش پذیرفته است .در ویدئوی دیگری
نیز داعش تصاویری از بیعت این افراد بــا ابوبکر البغدادی
منتشر کرده است .با این حال دادستان کل تاجیکستان در

این حادثه تروریستی «حزب نهضت اسالمی تاجیکستان»
را متهم کرده و در اظهاراتی عجیب گفته اســت که انتشــار
ویدئویی از ســوی داعش با هــدف «دور کــردن توجهات از
تشکیالت تروریستی حزب نهضت اســامی تاجیکستان
صورت گرفته که هدایتگر اساسی عمل تروریستی مذکور
اســت !».پیش از این «امامعلی رحمــان» ،رئیس جمهوری
تاجیکستان در یک سخنرانی در پارلمان تاجیکستان گفته
بود که پیدا شدن گروههای وابسته به داعش در افغانستان
و پیوستن اتباع کشورهای همسود به این گروهها ،موجب
نگرانی کشورهای آسیایمیانه اســت .رحمان تاکید کرد

که تاجیکســتان بــا افغانســتان مــرز طوالنــی دارد و راجع
به ایــن مســئله نمیتواند بیتفــاوت باشــد .نگرانی رئیس
جمهوری تاجیکســتان بیدلیــل هم نبود ،زیرا این کشــور
حدود  ۱۳۰۰کیلومتر با افغانســتان مرز مشــترک دارد و
این مرز به عنوان مســیر انتقال مــواد مخدر از افغانســتان
به روســیه و غرب و همچنین جنگجویان افراطی شــناخته
میشــود .مرزهای تاجیکستان با افغانســتان کوهستانی
و صعــب العبور هســتند و کنتــرل آن دشــوار اســت .وی از
«بدخشان»« ،تخار» و «قندوز» در شمال افغانستان به عنوان
اســتان های دارای مرز مشــترک با تاجیکســتان یاد کرد.
در ویدئوی منتشــر شــده داعش ،همچنیــن از «ابومالک،
سرهنگتاجیکی»نامبردهمیشود.نامیکهلقبسرهنگ
«گلمراد حلیماف» ،فرمانده سابق نیروهای ویژه در وزارت
امور داخلی تاجیکســتان اســت« .گلمراد حلیماف» سال
 2015از دوشنبه به خاورمیانه فرار کرد و به صف نیروهای
داعش پیوســت و به مقام وزارت جنگ این گروه تروریستی
رســید .او اما در ســال  2017کشته شــد .حاال «ابو اسامه
نارکی» که در این ویدئو دیده می شود ،میگوید که او اسرار
جنگی و نظامی تاجیکســتان را برای آنهــا (داعش) فاش
کرده اســت .اما گلمراد تنها فرد معــروف تاجیکی نبود که
به داعش پیوســت .پیش از این ،یک عضو ارشد جبهه خلق
تاجیکســتان ،گروهی که در به قدرت رســاندن «امامعلی
رحمان» در اوایل دوران جنگ داخلی این کشور (-۱۹۹7
 )۱۹۹2نقش بارزی داشت ،به داعش پیوسته است .اداره
پلیس والیت ختالن ،در جنوب تاجیکستان ،سال گذشته
در نشســتی خبــری تایید کرده اســت که «دولــت چا ُلف»،
 ۴۵ســاله و برادر قربان چالــف ،از فرماندهان عمده جبهه
خلق در زمــان جنگ داخلــی ،به ســوریه رفته و بــه داعش
پیوسته است .بر اساس تحقیقاتی که ســال  2016انجام
شــد ،اعالم شــد که از  4هزار تروریســت داعش از آســیای
مرکزی ،اکثریــت تاجیک هســتند .بیــکاری و محدودیت
فرصتهای شــغلی از دالیل گرایش مردم تاجیکســتان به
داعش برشمرده میشود .پیوستن مردم فقیر این کشور به
تروریستهای داعش به مشکلی برای دولت تاجیکستان
تبدیلشدهاست.داعشیهایتاجیکییاهمانگرگهای
تنها که پس از چند ســال دوباره به وطن خود بازگشته اند.
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اظهار نظر روز
لوسین تراسکات:

دیدار با ترامپ در دادگاه
این هفته ،موضوع دیدار با روس ها در بــرج ترامپ ،دوباره در
صدراخبارقرارگرفتچونوکیلاسبقترامپ،مایکلکوهن،
گفته اســت مایل بوده با بازرســان درباره این جلسه صحبت
کند و بگوید کــه ترامپ از قبــل از برگزاری این جلســه با خبر
بوده است و از جزئیات جلسه هم بعدا او را مطلع کرده بودند.
دروغوانکاراستکهپشتدروغوانکارازترامپوهمراهانش
شنیدهمیشود.واکنونکهکوهنصدایضبطشدهترامپرا
کهدرحالصحبتدربارهتسویهحساببادخترمدلیکهیک
سالبااوارتباطداشته،است پخشکرده،بازهمدارنددروغ
می گویند و انکار می کنند.کاخ سفید متن کنفرانس خبری
فاجعه بار ترامپ با والدیمیر پوتین را نیزمنتشــر کرد و پاسخ
پوتین را به ســوال خبرنگار که اذعان کرده بود دوست داشته
استترامپبرندهانتخابات 2016شود،حذفکردهاند.آن
هاهمچنینپاسخپوتینراازویدئویضبطشدهکاخسفیداز
کنفرانسخبرینیزحذفکردهاند.ترامپدیگردروغگوییو
انکارراکنارگذاشتهاست.اواکنونتصمیمگرفتهاستکهاگر
میتواندتاریخراپاککند.منفکرمیکنمماخواهیمدیدکه
عاقبت این همه دروغ گویی و انکار و صحنه سازی چه خواهد
بودوقتیکهدستاشدردادگاهروشود.

خبر متفاوت

افشاگری نیویورک تایمز درباره نقش موساد در ترور دانشمند سوری

روزی 3نفرتوسطپلیسآمریکا کشته میشوند
سیاهپوستان همچنان رکورددار کشته شدن در ایاالت متحده
نتایج یــک تحقیق دانشــگاهی در آمریکا
نشان میدهد که پلیس این کشور روزانه
ســه نفر را مــی کشــد ،بــه طــور میانگین
ســالی بیش از  1000نفر و خیلی بیشتر
از آماری که به طور رسمی ارائه میشود.
این گزارش همچنین میگوید که پلیس
آمریکا مســئول  8درصد از قتل ها و مرگ
و میــر مــردان در آمریــکا بین ســال های
 2012تا  2018بوده است .این پژوهش
که در مجله سالمت عمومی آمریکا منتشر
و توسط یک تیم روان شــناس از دانشگاه
کورنل و دانشــگاه واشــنگتن انجام شده
اســت از منابع یک ســایت معتبر کــه آمار
کشــته شــدگان را رصــد میکنــد و دیگر
آمارهــای مربوطــه و همچنیــن آمارهای
رسانهای اســتفاده کرده است.نتایج این
مطالعه نشان میدهد که خطر مرگ و میر
ناشی از شلیک پلیس دو برابر بیشتر از آن
چیزی است که در آمارهای رسمی وزارت
دادگستری آمریکا ارائه شده است .یکی
از دالیل این تناقض این اســت که آژانس
های پلیس ملزم نیستند مرگ و میرهای

مرتبط بــا پلیس را بــه دولت فــدرال ارائه
کنند .عالوه بر این ،دپارتمان های پلیس
نیز آمارهای مربوط به کشتار افراد توسط
پلیس را به طور دقیق گزارش نمیکنند یا
در آمارها دســتکاری میکنند .براساس
این گزارش ،نتایــج این تحقیق همچنین
نشــان میدهد که از  9795مــرگ و میر
که پلیس آمریکا بین ســال هــای 2012
تا  2018مرتکب شده اســت  88درصد
از قربانیان مــرد بودهانــد .در این تحقیق
همچنین مشــخص شــده اســت که سیاه
پوســتان و التین تبارهــا خیلی بیشــتر از
ســفید پوســت ها در معــرض مــرگ ومیر
توســط پلیس قرار دارند .طبــق این آمار،
خطرکشتهشدنسیاهپوستهابین1.9
تا  2.4در هر  100هزار نفر در سال است
درحالیکهخطرکشتهشدنالتینتبارها
بین  0.8تا  1.2است .این گزارش افزود؛
این آمار یعنی این که مردان سیاهپوست
ممکن اســت ســه برابر بیشــتر در معرض
کشته شدن توســط اجرا کنندگان قانون
قرار داشته باشند.

با هر پیشــروی ارتــش ســوریه در جبهههای
مختلــف نبــرد علیــه تروریســم ،رژیــم
صهیونیستی درصدد ایجاد توطئه و ناآرامی
جدیدی برمیآید و با موشک و هواپیماهایش
مناطقی در این کشــور را هدف بمبارانقرار
میدهد؛ ایــن اواخر که موج این پیشــرویها
روند صعودی به خود گرفته اســت ،این رژیم
اشــغالگر پرونده تــرور مغزها و دانشــمندان
موشــکی را در دســتور کار خود قــرار داد .در
همیــن زمینــه ،روز شــنبه در جریــان
عملیات تروریستی انفجار ،دکتر عزیز
اسبر ،مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات
در شــهر مصیــاف در ریــف حمــاه بــه
شهادت رســید .هر چند یک گروهک
شورشــی مســئولیت این عملیــات را
برعهــده گرفتــه ولــی قــدر مســلم آن
است که سازمان جاسوسی موساد در
سوءقصد به دانشمند موشکی سوریه
دســت دارد؛ حتی روزنامــه نیویورک
تایمز نیزدر گزارشی  ،از دست داشتن
موساد در تروردانشمندبرجستهسوری
پرده برداشــت.نیویورک تایمز نوشت،
عزیزاسبر،ازدانشمندانموشکیبسیار
ارزشمند ســوریه ،مصمم به جمعآوری
یــک زرادخانــه از موشــکهای دقیــق
هدایتشــونده بود کــه بتواند بــا دقت
بــاال از صدهــا مایــل دورتــر شــهرهای
اراضی اشــغالی را هدف قــرار دهد .او
هدایت یــک یگان فــوق محرمانه تولید
تسلیحاتموسومبهبخش ۴رادردست
داشت و در ساخت کارخانه زیر زمینی
تســلیحات به جای تاسیساتی که سال

به اتهام استفاده شخصی از بالگردهای دولتی

عمرانخانحسابرسی میشود

چند ساعت پس از آن که حزب تحریک انصاف پاکستان،
عمران خان را برای پست نخست وزیری این کشور نامزد
کرد ،اداره حسابرســی ملی وی را به اتهام سوءاستفاده از
بالگرد دولتی احضار کرد.به گزارش آناتولی ،عمران خان
کهحزبشدرآستانهتشکیلدولتبراییکدورهپنجساله
است ،با تحقیق و تفحص از سوی اداره حسابرسی ملی به
اتهاماستفادهازبالگردهایدولتیایالتخیبرپختونخوا

قاب بین الملل

طرح گرافیکی یک ســایت وابســته به عربســتان علیه
کانادا که به ســبک حمــات  ۱۱ســپتامبر طراحی و
منتشرشدهبودبرایحکومتآلسعوددردسرسازشد.
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در شمال غرب این کشور روبه رو شد؛ جایی که حزبش از
ژوئن  2013تا مه  2018در آن قدرت را به دست داشت.
از آن جاکــه در آن زمان عمران خان هیچ جایگاه رســمی
نداشت ،اجازه اســتفاده از این بالگردها را برای مصارف
شخصی نداشته است.براساس گزارش اداره حسابرسی
ملی پاکستان ،شواهدی مستند دال بر این مسئله وجود
دارد کــه وی  30هــزار و  500دالر برای اســتفاده از یک

...

فازجدید ترورمغزها
گذشــته در حمالت اســرائیل نابود شد ،کوشا
بود.نیویورک تایمــز در ادامه گزارش نوشــت:
این محقــق در جریــان انفجــار یک خــودروی
بمب گــذاری شــده کــه ظاهــرا کار موســاد،
آژانس جاسوسی اسرائیل بوده است ،کشته
شــد.مرکز مطالعات علمی سوریه که ریاست
آن را دکتــر اســبر برعهــده داشــت ،وابســته
بــه وزارت دفاع ســوریه اســت و هواپیماهای
اسرائیلی چندین بار آن جا را بمباران کردند.

گفتنی است دولت آمریکا این مرکز را به اتهام
ادعای تولید سالح شیمیایی و به ویژه تقویت
گاز سارین در فهرســت تحریمهای خود قرار
داده اســت .حاال نیزواضح اســت که شــهید
دکتر عزیز اسبر در چند وقت اخیر کامال تحت
نظر و رصد بوده و این چیزی است که حمالت
تروریســتی و هــدف قــرار دادنهــای پیاپی
مســئوالن مرکز مطالعــات و تحقیقات علمی
در حومه حماه را تفسیر میکند .گفتنی است
جنگندههای رژیم اشــغالگر اسرائیل
مرکز پژوهشــی -علمی در مصیاف را
بارهــا هدف قــرار دادهاند کــه آخرین
مــورد آن 22 ،جوالی گذشــته بود که
حمالت از آسمان لبنان انجام شد ولی
سامانههای دفاع هوایی ارتش سوریه
ســه فرونــد از موشــکهای مهاجم را
ســاقط کردند و موشــک چهارم نیز در
نزدیکــی ایــن پژوهشــگاه در مصیاف
سقوط کرد .این عملیات تروریستی ما
را یاد ترور سرلشــکر عبدا ...الخالدی
و سرلشــکر نبیــل زغیــب مســئول
مستقیم توسعه برنامه موشکی سوریه
انداخــت که بــه پدر موشــکی ســوریه
معروف شــده بــود .حلــب نیــز صحنه
ترورهای مشــابه از جمله دکتر ســمیر
رقیه ،متخصص مهندســی پــرواز بود،
کسی که بر اساس اطالعات موجود از
سوی تروریستهای جبهه النصره در
ســال  2012در حلب بر اساس شیوه
اطالعاتی معروف موساد در هدف قرار
دادن شخصیتها و علما و فرماندهان
مقاومت ربوده شد.

ممنوعیت پخش فیلم «پو خرسه» در چین به
دلیل شباهت با آقای رئیس جمهور
چین پخــش "کریســتوفر رابین" ،فیلــم جدید اقتباســی از
کارتون محبوب "پو خرســه" ( )Winnie the Poohنوشته
آ.آ.میلنه،نویسندهانگلیسیراممنوعکرد.بهگزارشایسنا،
به نوشــته روزنامه گاردین ،شــخصیت پو خرسه برای مردم
سراسرچینبهبهانهایبرایمسخرهکردنشیجینپینگ،
رئیسجمهور کشورشان تبدیل شده است اما ظاهرا دولت
پکن این جوکها را خیلی خندهدار نمیداند.این فیلم زنده
باترکیبجلوههایتصویری CGIبابازیاوانمکگرگوردر
نقشیکتاجرمیانسالبریتانیاییباحضورشخصیتوینی
پو شکل گرفته است .کارگردانی این فیلم محصول شرکت
دیزنی را مارک فورستر کارگردان نامدار و سازنده فیلم «باله
اهریمنی» برعهده داشته است .این شــوخی مردم چین با
رئیسجمهورشانزمانیآغازشدکهشیجینپینگدرسال
 2013میالدیبهآمریکاسفرکردوتصویریازشیوباراک
اوباما ،رئیسجمهور وقت آمریــکا در حال قدم زدن در کنار
یکدیگرمنتشرشد.مردمچینبانگاهبهاینتصویر،شیچاق
و چله را به پو و اوبامای الغر را به ببر کارتون پو خرسه معروف
به "تایگر" تشــبیه کردند .شــی جینپینگ بار دیگر در سال
 2014میالدی در جریان دیدارش با شــینزو آبه ،نخســت
وزیر ژاپن به پو خرسه تشبیه شــد؛ تصویری که در آن آبه نیز
به االغ خاکستری غم انگیز و بدبین معروف به "ایور" تشبیه
شد .همزمان با تشدید این تشــبیهها و گسترش شوخیها
در رسانههای اجتماعی ،سانســور کنندگان چینی حذف
این تصاویر را که باعث تمسخر شی شده بود ،آغاز کردند.

بالگرد متعلق به دولت برای استفاده  74ساعته پرداخت
کرده اســت.در ادامه این گزارش همچنین آمده است که
نخســت وزیر آینده پاکســتان از بالگردهای یک شــرکت
خصوصی نیز استفاده کرده که هزینه زیادی نیز بابت آن
پرداخت کرده است.یکی از اعضای حزب تحریک انصاف
پاکســتان که خواســت نامش فاش نشــود ،تایید کرد که
عمرانخاناحضارشدهاستوگفتکهویتصمیمگرفته
در مقابل مقامهای اداره حسابرسی ملی در پیشاور حضور
یابد.عمران خان این اتهامات را رد کرده و به گفته سروزیر
ایالت پختون خوا وی در ارسال کمکهای بشردوستانه به
منطقه سیل زده همراهی کرده است.

دیدگاه روز

ذاتکانادا هم عیان خواهد شد
فرهمند علیپور-آيا در اين كه حاكمان سعودى مستبد
هســتند ترديدى داريم؟ هرگز!آيا ما خود را دور از فعاالن
عربستانى كه براى حقوق انسانى شان مبارزه مى كنند و
به زندان مى افتند و شكنجه مى شوند ،مى بينيم؟ هرگز!
اما آيا مواضع دولت كانادا در خصوص عربســتان ،از ســر
دلســوزى و احترام براى حقوق بشر اســت؟ يا تنها ژستى
اســت دروغين و رياكارانه؟ نگاه كنيد بــه همين كانادا كه
قرارداد فروش ١٢ميليارد دالرى ســاح هاى پيشرفته،
ماشينهاىقصابىوانسانكشىباعربستانبستآنهم
درست در ميانه جنگ يمن .بله! مقامات كانادا مى دانند
ماشــين هاى كشتار انســان را ســعودى ها براى كجا مى
خواهند!آنهاهمدرتامينسعودىهاترديدىبهخودراه
نمى دهند و دالرهاى نفتى عربى را مى بوسند و بر چشم
مى گذارند .همين جاستين ترودو كمتر از دو ماه پيش از
فروشسالحبهعربستاندفاعكردوآنرادرزمینهسياست
خارجهوازجملهاحترامبهحقوقبشر!كانادامعرفىكرد!

چقدر هم شــيك چقدر هم عالى! البد ســه ميليون آواره و
بى خانمان يمنى بايد قدردان اين همه حساســيت هاى
دولت كانادا در فروش سالح هايشان باشند كه آن ها را با
در نظر گرفتن حقوق انسانى شــان ،آواره و بى جا كردند.
همين بزرگ ترين مدعيان و دلسوزان شريف ! فقيرترين
كشــور خاورميانه را در محاصره غذايى و دارويى و ...قرار
داده اند و به طمع سركيســه كردن و دوشيدن گاوهاى پر
شير سعودى ،شروع به فروش انواع سالح ها كرده اند و با
يكديگررقابتمىكنند.انگليس،فرانسه،آلمان،آمريكا،
كانادا!آبازلبودهانشانآويزاناستتاحريصانهبيشتر
بفروشــند  ،تا دست ستمكار ســعودى ها و ماشين كشتار
ســعودى ها عملكرد بهترى داشته باشــد! و بتوانند سود
دو جانبه به آن ها برســانند ،فتيله رســانه هايشــان را هم
پایينكشيدهاندتامثالبىبىسىانگليسىازجنگيمن
به عنــوان "جنگ فراموش شــده" ياد كنــد! عجبا!چگونه
جنگيمنفراموششد؟چهكسىخواستكهاينجنگ
فراموش شود؟ اگر شما آن را به حاشــيه نرانيد و زير فرش
پنهاننكنيد؟دولتكانادانهفقطقراردادهاىميلياردى
فروش ســاح با عربســتان مى بندد كه درباره اسرائيل و

جنايت هايش هم نه سكوت كه آشــكارا حمايت مي كند.
اتفاقاخوبشدعربستان،يكىازسياهترينوننگينترين
رژيمهااينگونهبهكاناداپاسخداد!سياستهاىرياكارانه
كاناداچنينپاسخوتحقيرىهمنيازداشت.حاالخواهيم
ديد كانــادا تا چــه انــدازه روى ارزش هاى انســانى اش! و
دغدغه هاى انسانى اش درباره خاورميانه خواهد ايستاد
يا همچنان مى خواهد دوال دوال شترســوارى كند.پاسخ
رهبرانمستبدرياضبهكانادا،اينكشورراوادارمىكندتا
"مقدارى"ازسرخابوسفيدآبژستهاىدروغينحقوق
بشرشفاصلهبگيرد!نمىشودكههمسالحبفروشىوبر
شعلههاىآتشجنگنفتبريزى،همدربرابرجنايتهاى
اسرائيلسكوتكنى،وهمهمزماندربرابربرخىديگراز
كشورها سجاده آب بكشى! اگر نگران حقوق بشر هستى
چرادربارهاسرائيلاللهستى؟چرادربارهعربستانزبان
دارىودغدغه؟اگردربرابرعربستاندغدغهحقوقانسان
دارى ،اين قراردادهای ميليارد دالرى ســاح چيست آن
همدرميانهزبانههاىآتشجنگكثيفسعودىعليهمردم
يمن؟حاالچندروزكهگذشت،ذاتكاناداهمعيانخواهد
شدكهعدوشودسببخيراگرخداخواهد.
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