
بازداشت رئیس جمهور سابق پاکستان
به اتهام فساد مالی

  نیروهای امنیتی پاکســتان با حکم دستگاه قضایی 
 این کشــور، »آصف علی زرداری« را در ارتباط با پرونده 

فساد مالی، بازداشت کردند.
دیروز با حکم دادگاهی در اســام آباد، رئیس جمهور سابق 

پاکستان به جرم فساد مالی بازداشت شد. 
این پرونده از ســوی دیوان محاسبات مالی این کشور علیه 
زرداری تهیه شده است. به گزارش مهر، یک مقام دولتی پاکستان 

خبر فوق را تایید کرده است.

زرداری که از سوی محافل سیاسی و رسانه ای در پاکستان، 
به »آقای 10 درصد« معروف اســت، طی سال های گذشته هم 
بارها به اتهام فســاد، مــورد تعقیب قضایی قرار گرفته اســت. 
درپاکســتان هر چند از دستگاه قضایی برای تصفیه حساب های 
سیاسی هم استفاده می شــود، ولی سیاستمداران خاطی از این 
نهاد وحشــت دارند. طی دهه های اخیر بسیاری از مقامات ارشد 
پاکســتان، از جمله تعدادی رئیس جمهور و نخست وزیر، به اتهام 

فساد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و زندانی شده اند.
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سومین نامزد نخست وزیری انگلیس نیز 
مواد مخدر مصرف کرده است

در ادامه اعترافات نامزد های نخست وزیری انگلیس 
به مصرف مواد مخدر، یک کاندیدای دیگر اعتراف کرده 
که در گذشته حشیش مصرف کرده است. دو نامزد قبلی 

به مصرف تریاک و ماری جوانا اعترف کرده بودند.
پس از اینکه »برگزیت« دومین قربانی خود را گرفت )ترزا 
می(، رقابت بین سیاستمداران حزب محافظه کار انگلیس برای 
نشستن بر کرسی نخست وزیری شدت گرفت. اما هر چند روز 
یک بار معلوم می شود برخی از این نامزدها تجربه مصرف مواد 

مخدر دارند! »اســتر مکوی« یکی دیگر از نامزد های ســمت 
نخست وزیری انگلیس است که دیروز اعتراف کرده در گذشته 
حشیش مصرف کرده اســت. پیش از این نیز»روی استوارت« 
و »مایــکل گاو« دو نامزد دیگر این ســمت، بــه مصرف مواد 
مخدر)یکی تریاک و دیگری گل(اعتراف کرده بودند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، »بوریس جانسون« دیگر نامزدی سمت 
نخست وزیری انگلیس هم گفته، در نوجوانی کوکائین و حشیش 

مصرف کرده است. 

روزنامه »رای الیوم« ضمن انتشار یادداشتی به 
مداخله های خارجی)امارات و عربستان( در امور 
داخلی سودان پرداخته و با اشاره به ناآرامی ها در 
این کشور، از تبدیل سودان به یمنی دیگر به شدت 

ابراز نگرانی کرده است. 
نافرمانی های مدنی علیه ارتش کودتاچی ســودان 
که از روز یکشــنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد. این 
نافرمانی ها پاسخی به کشــتار بی امان مردم سودان به 
دســت ارتش این کشور محســوب می شود که پس از 
بازگشت یکی از مقامات ارشد نظامی کودتاچی از ریاض 

آغاز شده است.
 بر اساس آمار رسمی در درگیری های دیروز ، چهار 
نفر دیگر به آمار کشته شدگان سودانی اضافه شده است. 
هرچند بر اســاس گزارش های رســمی، ارتش سودان 
تاکنون 118 سودانی را کشته اما در گزارشی که الجزیره 
روز یکشنبه آن را منتشر کرد، آمار کشته ها بیش از 500 
نفر اعام شده است. در گزارش الجزیره که طی گفت و گو 
با یک شــاهد عینی تهیه شده، همچنین آمده بود که 
ارتش سودان برای شناسایی نشدن قربانیان، اجساد آنها 
را به رودخانه نیل انداخته است. حاال خبرگزاری فرانسه 
اعام کرده، کمیته مرکزی پزشکان سودان می گوید دو 

نفر دیگر هــم در خارطوم بر اثر اصابت گلوله و دو نفر 
در شهر أم درمان با ضربات ساح سرد کشته شدند.

سودان فلج شد
همزمان با آغاز نافرمانی مدنی در سودان اعام شده 
که، خیابان های خارطوم شــاهد تعطیلی مراکز تجاری 
اســت و تقریبا تــرددی در خیابان های پایتخت وجود 
نــدارد. تمامی بانک هــا، ادارات و دیگر مراکز نیز نیمه 
تعطیل شده و معترضان خیابان های خارطوم را مسدود 

کرده اند. همچنیــن نیروهای ارتش و نیروهای واکنش 
سریع و پلیس به طور گســترده در خیابان های اصلی 
مستقر هســتند. گفتنی است نیروهای امنیتی سودان 
سوم ژوئن مصادف با 13 خرداد سال جاری، با حمله به 
میدان محل تحصن معترضان صدها نفر را ظرف 4 روز 
کشتند. رد پای آل سعود و آل نهیان در این قتل عام به 
وضوح قابل مشاهده بود تا آنجا که بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران این قتل عام را حاصل ســفر »عبدالفتاح 

الرحمن«، رئیس شورای نظامی به مکه و دیدار با محمد 
بن ســلمان دانسته اند. »عمر البشــیر« رئیس جمهور 
سابق ســودان ۲۲ فروردین در پی گسترش اعتراضات 
مردمی به نابســامانی اوضاع اقتصادی، با دخالت ارتش 
برکنار شــد و پس از آن یک شورای نظامی به رهبری 
»عبدالفتاح البرهان« با وجود مخالفت های مردمی قدرت 

را به دست گرفت.
روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« هم در بخش سخن 
سردبیر به تحوالت امنیتی و سیاسی سودان و چشم انداز 
بحران خونین در این کشــور پرداخته و ضمن انتقاد از 
نقش مخرب آل سعود در سودان نوشته : »بعد از فروپاشی 
اعتماد میان شــورای نظامی حاکم در سودان و رهبران 
اعتراضات مسالمت آمیز در نتیجه کشتاری، که نیروهای 
واکنش سریع به راه انداختند و حدود 100 تحصن کننده 
کشته شدند، اوضاع در سودان به صورت شتابنده ای به 
سمت هرج و مرج پیش می رود که چه بسا به یک جنگ 
داخلی منتهی شــود که عمر بحــران را طوالنی کند و 
ماهیت اعتراضات مســالمت آمیز تغییر بدهد و بنابر این 
بستر مداخات نظامی خارجی را فراهم کند«. این روزنامه 
سپس از احتمال تبدیل شدن سودان به یونانی دیگر بر 

اثر این مداخات، به شدت ابراز نگرانی کرد.

کشتار مردم ادامه دارد

سودان در آستانه تبدیل به یمنی دیگر

سرویس خارجی-
هفته نامه  اشــپیگل در مقاله ای با بررســی 
جزئیات طرح خائنانه »معامله قرن« نوشته در این 
طرح خبری از کشور مستقل فلسطین نیست. این 
طرح با تالش های داماد ترامپ، بن سلمان و چند 

کشور مرتجع عربی دنبال می شود.
»معامله قرن« طرحی از جانب دولت آمریکاست که 
قرار است مثا به جدال ۷0 ساله میان رژیم صهیونیستی 
و فلسطینیان پایان دهد. طبق بخش هایی از این طرح 
که به شکل غیر رسمی منتشر شده )محتوای این طرح 
هنوز به طور رسمی منتشر نشده است( تمام محورهای 
آن در راستای منافع رژیم صهیونیستی بوده و مثا حق 
بازگشت آوارگان فلسطینی هم برای همیشه از بین رفته 
است. جهان اســام و تمام جریانات سیاسی فلسطین 
این طرح را یک خیانت بزرگ خوانده و به شدت با آن 

مخالف کرده اند. 
حاال هفته نامه »اشپیگل آناین« با انتشار مقاله ای با 
عنوان »طرح داماد« )منظور جار کوشنر داماد ترامپ است 
که طراح اصلی معامله قرن به شمار می رود( به بررسی 

آن پرداخته است. آن طور که خبرگزاری ایسنا نوشته، 
در بخش آغازین این مقاله آمده است: »در سال 1۹۹3 
رهبر وقت جنبش آزادی بخش فلسطین، یاسر عرفات، 
به طور رسمی پذیرفت که دولت اسرائیل از بین نخواهد 
رفت. اکنون جانشین او، محمود عباس، باید بپذیرد که 

کشــوری به نام فلسطین ایجاد نخواهد شد.« در ادامه 
مقاله به نقل از دولت آمریکا تاکید شــده که »در طرح 
داماد ترامپ و دو همکار او، جیسون گرینبات، فرستاده 
ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، و دیوید فریدمن، سفیر 
آمریکا در اسرائیل، چیزی به نام کشور مستقل فلسطین 

در نظر گرفته نشده است. کوشنر پیش تر در این باره گفته 
بود وقتی ما از دو کشور مستقل حرف می زنیم برای دو 
 طرف به یک معنا نیست و هر کدامشان تصورات خود را 
دارنــد.« از دید فلســطینی ها، آمریکا با چنین طرحی 
بیش از پیش اعتبار خود را از دســت می دهد. محمود 
عبــاس، رئیس  تشــکیات خودگردان فلســطین هم 
طرح کوشــنر را »معامله بی شــرمی« خوانده و گفته 
ایــن طرح »بــه درک واصل خواهد شــد«. حماس و 
»جهاد اســامی فلســطین« نیز با »معامله قرن« به 
 شــدت مخالفند. در بخش دیگری از مقاله  اشــپیگل 
ضمن  اشــاره به شهرک سازی در مناطق  اشغالی کرانه 
باختری رود اردن که متعلق به فلسطینیان است، تصریح 
 شده که »دولت اسرائیل حاضر به بازپس دادن این مناطق

نخواهد شد.«
گفتنی اســت بســیاری از تحلیلگران با برشمردن 
دالیلی اجرایی شدن این طرح را»غیر ممکن« می دانند. 
چنــدی پیش خبری هم به نقل از وزیر خارجه آمریکا 
منتشر شد مبنی بر اینکه او هم به این نتیجه رسیده که از 
طرح خطرناک »معامله قرن« هرگز رونمایی نخواهد شد.

 اشپیگل: در طرح »معامله قرن« هیچ خبری از کشور مستقل فلسطین نیست

نامه 155 استاد دانشگاه اروپا برای تحریم رژیم صهیونیستی
155 استاد دانشــگاه در اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فروش 

تسلیحات به رژیم  اشغالگر صهیونیستی را تحریم کند.
کشتار وحشیانه مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی شاید برای برخی 
کشورهای مرتجع عربی اهمیتی نداشته باشد اما برای بسیاری از مردم حتی 
در کشورهای غربی مهم و در خور سرزنش و محکومیت است. اقدامات رژیم 
صهونیســتی که ناقض قوانین بین المللی است دیگر برای بخش گسترده ای 

از جامعه اروپا به خصوص دانشگاهیان و مقامات رسمی قابل قبول نیست.
 با توجه به موارد نقضی که رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان در کرانه 
باختری و نوار غزه مرتکب می شــود، هشدار های برخی کشورهای مستقل تر 
اروپایی  و مردم این قاره سبز درباره خطرات حمایت اروپا از اقدامات اسرئیل 
رو به افزایش اســت و درخواست هایی در اروپا شده است برای آنکه هرگونه 

همکاری نظامی و امنیتی با این رژیم  اشغالگر متوقف شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، 155 استاد دانشگاه در اروپا 
از اتحادیه اروپا خواسته اند فروش تسلیحات را به رژیم  اشغالگر صهیونیستی 
تحریــم کند و اجازه ندهد این رژیم در برنامه های تحقیقاتی شــرکت کند. 
آنها همچنین درخواست کرده اند اروپا تأمین مالی شرکت های اسلحه سازی 
صهیونیستی را که در کشتار فلسطینیان شریک هستند، متوقف کند. العالم 
می گوید، آنها این نامه را برای فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا و کارلوس موداس، کمیســر اروپــا در امور پژوهش و دانش و 
نوآوری فرستاده  و درخواست کرده اند تأمین مالی شرکت های صهیونیستی که 
ساح می سازند و از آنها در کشتار غیرنظامیان در نوار غزه استفاده می کنند، 
متوقف شود. اتحادیه اروپا در سال ۲014 میادی یک توافق همکاری علمی 

با رژیم صهیونیستی امضا کرد که به آن امکان می دهد در برنامه چشم انداز 
۲0۲0 شرکت کند. اتحادیه اروپا برای این برنامه 80 میلیارد یورو اختصاص 
داده است، اما پول هایی که به رژیم  اشغالگر صهیونیست در قالب این برنامه 
 )Elbit( »داده می شود به جیب طرف هایی مانند شرکت صهیونیستی »البت
می رود که در زمینه مخابرات، شنود، ارتباطات، نظرسنجی و هوا و فضا هزینه 
می شــود. بخشی از این پول نیز به جیب شرکت صنایع هوافضای این رژیم 
می رود که در زمینه ســاخت هواپیما های بدون سرنشین و مرتبط با ارتش 
فعال است. این دو شرکت و شرکت های دیگر در کشتار فلسطینیان در نوار 
غزه دست دارند به همین سبب دانشگاهیان اروپایی می گویند باید حمایت از 
این شرکت ها متوقف شود و علم و دانش برای پیشرفت انسانی و نه مشارکت 

در کشتار بی گناهان در فلسطین استفاده شود.

سرویس خارجی-
قرار  یمن، هدف  انصاراهلل  سخنگوی جنبش 
دادن فرودگاه های کشورهای متجاوز به یمن را 
نزدیکترین راه برای رفع محاصره فرودگاه صنعا 

و باز شدن آن، دانست.
با توجه به تداوم بســته شــدن فــرودگاه صنعا و 
تهدیدات این مســئله برای مردم و بــه ویژه بیماران 
یمنــی، انصاراهلل یمن کشــورهای متجاوز را تهدید به 
واکنش سخت در این مورد کرد. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از المسیره، »محمد عبدالسام«، سخنگوی 
جنبش انصاراهلل یمن با اعام اینکه »بسته ماندن فرودگاه 
بین المللی صنعا جنایت است» و اینکه »سازمان ملل هم 
کاری برای باز شدن این فرودگاه انجام نمی دهد« هشدار 
داد تا ابد نمی توان در قبال بسته ماندن فرودگاه صنعا 
ســکوت کرد: »باتوجه به جنایت بسته ماندن فرودگاه 
بین المللی صنعا و عدم اقدام سازمان ملل در این زمینه 
و انصرافــش از برقراری پل هوایی برای بیماران صعب 
العاج و مصائب بشــری ناشی از آن، باید به کشورهای 
متجاوز فهمانده شــود که فرودگاه های آنها در تیررس 
است و بستن یا از کار انداختن آن نزدیکترین راه برای 
شکستن محاصره فرودگاه صنعا است...نمی توان در قبال 
بسته ماندن فرودگاه بین المللی صنعا تا ابد سکوت کرد و 
فرودگاه های دشمن، اهداف ما خواهد بود و در تیررس 

خواهند بود.«
هنوز فرصت دارید

از ســوی دیگــر، »محمد البخیتــی«، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصار اهلل یمن تأکید کرده عربستان و 
امارات هنوز فرصت دارند در محاسبات خود در جنگ 
یمن تجدیدنظر کنند، این در حالی اســت که ارتش و 
کمیته های مردمی یمن هنوز از همه توان خود در این 
جنگ استفاده نکرده اند. »محمد البخیتی« که به صورت 
تلفنی با یک شــبکه تلویزیونی با گفت و گو می کرد در 
ادامه گفت: »مقامات سعودی و اماراتی همچنان فرصت 

دارند تا در محاسبات خود تجدیدنظر کنند و ما تا کنون 
از همه توان موشکی و هوایی خود برای هدف قرار دادن 
عمق خاک سعودی و امارات استفاده نکرده ایم، ولی در 
آینده نزدیک به صورت گســترده از این توان استفاده 
خواهیم کرد و اهداف حساس تری را هدف قرار خواهیم 
داد...تغییر در معادله قدرت به نفع ماست و همچنان نیز 
به نفع ما ادامه خواهد یافت چه در قضیه توان تکنیکی 
و یا افزایش آگاهی مردمی که درک کرده است ائتاف 
متجــاوز همه یمنی ها را هدف قرار می دهد و اگر یمن 
توانســته اســت با وجود برخی اختافات با 1۷ کشور 

مقابله کند، اوضاع در صورتی که با هم متحد باشــند 
چگونه خواهد بود؟«

همچنین سرتیپ یحیی السریع، سخنگوی رسمی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن، تأکید کرد عملیات ویژه 
تهاجمی پهپاد های یمنی به فرودگاه منطقه ای جیزان در 
جنوب عربستان در چارچوب حمله به مجموعه اهداف 
مشخص شده صورت گرفته که در گذشته اعام شده 
اســت. او گفت این عملیات پاســخی طبیعی به ادامه 
تجاوزات به یمن است و آشیانه ها و باند های هواپیما های 
بــدون خلبان را در فرودگاه جیزان هدف قرار می دهد؛ 
فرودگاهی که دشمن آن را به پایگاه نظامی حمله به یمن 
تبدیل کرده است. سرتیپ السریع به متجاوزان درباره 
ادامه تشدید حماتشان هم هشــدار داد و گفت، اگر 
دشمن به حمات ادامه دهد بهایش را خواهد پرداخت.

تداوم کمک های مردمی به رزمندگان
خبر دیگر اینکــه مردم یمن همچنان همانند 50 
ماه گذشته در حال ارسال کمک های خود به نیروهای 
انصــاراهلل در جبهه های جنگ هســتند. این درحالی 
اســت که مردم این کشور فقیر در شرایطی قحطی و 
گرسنگی شــدیدی به سر می برند. در این راستا مردم 
استان »إب« کاروانی از مواد غذایی شامل گاو و گوسفند، 
آب معدنی و لباس را برای رزمندگان یمنی در استان 

الضالع ارسال کردند. 

خطاب به سعودی ها:

انصاراهلل: فرودگاه صنعا اگر باز نشود
فرودگاه هایتان را می زنیم

منابع عراقی می گویند واشــنگتن بدون مجوز 
و اطــالع دولت بغداد و با نادیــده گرفتن قوانین و 
مناطق  به  احساســات ضدآمریکایی مردم عراق، 

کردستان نیرو اعزام کرده است.
کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق دیروز از اقدام 
خارج از عرف واشنگتن در اعزام نظامیان تروریست آمریکایی 
به شمال این کشور خبر داد.»کریم المحمداوی« عضو این 
کمیســیون، در این مورد گفت کــه نیروهای رزمی جدید 
آمریکایی وارد پایگاه اربیل شده اند. وی این را هم گفت که 

آمریکا در اعزام این نیروها، با دولت اقلیم کردســتان توافق 
کرده است، نه با دولت بغداد یا وزارت دفاع عراق.

به گزارش فارس، المحمداوی اعام کرده دولت اقلیم 
کردستان به کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، وزارت 
دفاع و فرماندهان امنیتی این کشور اجازه نمی دهد از تعداد 
نیروهای رزمی آمریکایی در اربیل اطاع پیدا کنند... اربیل از 
ارائه گزارش درباره شمار نیروهای آمریکایی و حجم تجهیزات 

نظامی این کشور در شمال عراق، خود داری می کند. 
»المحمداوی« در ادامه پایگاه اربیل را بزرگ  ترین پایگاه 

تروریست های آمریکایی در عراق دانست و گفت: »واشنگتن 
از این پایگاه به عنوان مقر فرماندهی عملیات منطقه و عراق 
اســتفاده می کند... طبق اظهارات مسئوالن کنگره آمریکا، 
بیش از 5000 نظامی آمریکا در عراق حضور دارند، و بیشتر 
این نیروها در دو پایگاه »عین االس« استان االنبار و اربیل 

مستقر هستند.«
وی در پایان، خاطر نشــان کرد که هــدف از افزایش 
نیروهــای آمریکایی در عراق، تهدید جمهوری اســامی 
 ایران و تحت نظر قرار دادن مقرهای حشد الشــعبی است. 

»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، اخیرا گفته بود که 
حدود 1500 نظامی دیگر اعزام خواهد کرد.

گفتنی است دی ماه 13۹۷ هم »کریم علیوی«، دیگر 
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعام کرده بود 
که شماری از نظامیان آمریکایی مخفیانه از سوریه وارد عراق 
شــده اند و قصد دارند برای تهدید ایران، یک پایگاه نظامی 

جدید در کردستان عراق احداث کنند.
خبر دیگر از اربیل اینکه، »نیچروان بارزانی« به عنوان 

رئیس  اقلیم کردستان عراق، سوگند یاد کرد.

آمریکا بدون مجوز دولت بغداد به کردستان عراق نیرو اعزام کرد!

خشم مردم تونس 
از چراغ سبز دولت به اسرائیل

هزاران تونسی خشمگین در اعتراض به روند عادی سازی رابطه 
کشورشان با رژیم غاصب صهیونیستی به خیابان های این کشور 

آمدند و شعارهای ضدصهیونیستی سر دادند. 
گزارش های منتشــر شده از ســرزمین های اشغالی فلسطین نشان 
می دهد مقامات تونس به صهیونیست ها اجازه داده اند بدون ویزا و همراه 
با خدمات فراوان و حمایت امنیتی شدید تحت عنوان بازگشت به تونس 
به این کشور سفر کنند. اقدامی که در راستای طرح عادی سازی روابط 
برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی صورت می گیرد و همواره با 

مخالفت های مردمی مواجه می شود.
طبق گزارش های منتشــر شــده، تونسی ها با شــنیدن این خبر به 
خیابان ها آمده و علیه رژیم صهیونیستی و دولتمردان خود موضع گرفته اند. 
 معترضان خواســتار حرکتی وســیع برای مقابله با عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی هستند. به گزارش تسنیم »زهیر المغزاوی«، دبیرکل 
جنبش ملی در تونس، دولت و ائتاف حاکم را به اجرای عادی ســازی 
تحــت عنوان بردباری دینی متهم کرد. وی همچنین به المیادین گفت 

که مردم تونس همه این تاش ها را خنثی خواهند کرد.
یک معترض اما در گفت و گو با شــبکه خبــری »المیادین« تاکید 
کرد که اعتراضات مردم تونس علیه عادی ســازی همچنان ادامه خواهد 
داشت. »محســن نابتی« عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تونس هم 
تصریح کرد: »حضور هیئت رژیم صهیونیســتی در تونس یک رســوایی 
سیاســی است. این دیدار به معنای آن است که حاکمیت تونس به روند 

عادی سازی ادامه می دهد.«
پیش از این هم مجری کانال 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیســتی فاش 
کرد بود که مقامات تونســی یک بار در هر سال به صهیونیست ها اجازه 
می دهند به ســرزمینی که در آن متولد شــده اند، سفر کنند و ۲ هزار 
صهیونیســت به شهر الجربه در تونس سفر کردند تا از خانه هایی که در 

آنها بزرگ شده اند، بازدید کنند.
گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین نشان می دهد مقامات 
تونسی تدابیر شدیدی برای تامین امنیت اتوبوس حامل صهیونیست ها 
اتخاذ کردند و در طول سفر از حفاظت امنیتی برخوردار شدند. موضوع 
قابل توجه در این گزارش آن اســت که این گروه صهیونیست از خانه ای 
که ابوجهاد یکی از فرماندهان جنبش فتح در عملیات نیروهای ویژه رژیم 

صهیونیستی ترور شد، بازدید کردند!

دولت کانادا هم مثل آمریکا و انگلیس
مشغول جاسوسی از مردم خود است

بر اســاس اطالعاتی که به تازگی افشا شده و موجب نگرانی 
نهادهای حقوق بشری شده دولت کانادا هم مثل آمریکا و انگلیس 

از شهروندان خود به طور گسترده جاسوسی می کند.
جاسوسی از شهروندان به یک رویه کاما عادی در کشورهای غربی 
مدعی دفاع از حریم خصوصی تبدیل شده است. پیش از این گزارش های 
متعددی از گسترش جاسوسی از شهروندان در آمریکا و انگلیس منتشر 
شده بود اما این بار معلوم شده که ارتش کانادا هم در این نوع جاسوسی 
به شــدت فعال است. بر اســاس این گزارش دسترسی نهادهای دفاعی 
و اطاعاتی به اطاعات شخصی شــهروندان کانادایی، گروه های مدافع 
آزادی های مدنی را نگران کرده زیرا مشــخص نیســت چه میزان از این 
اطاعات می توانند از دسترسی های گسترده به فضای سایبری به دست 
آینــد. خبرگزاری »کندین پرس« اخیراً یک نســخه از حکمی هشــت 
صفحه ای به تاریخ اوت ۲018 و موسوم به »دستور جمع آوری اطاعات 
شــهروندان کانادایی« از طریق قانون »دسترسی به اطاعات« را رویت 
کرده است. این دستور که برای کارکنان وزارت دفاع ملی کانادا و نیروهای 
مسلح این کشور صادر شده، اظهار می کند که هرگونه اطاعاتی که درباره 
شهروندان کانادا به دست می آید، باید »ارتباطی مستقیم« با عملیات یا 
فعالیتی نظامی داشته باشد. در این حکم آمده: »اطاعات کانادایی ها چه 
عمداً و چه سهواً جمع آوری شده باشد، می تواند برای پشتیبانی از عملیات 

قانونی دفاعی و اطاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.«
آلمان

در آلمان نیز بر اساس گزارش ها پلیس قصد دارد به اطاعات جمع آوری 
شده در دستگاه های دیجیتال خانگی نظیر »گوگل هوم« و »آمازون اکو« 
دسترسی پیدا کند. به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه»سی ان ان«، قرار است 
درخواست اخیر پلیس آلمان، این هفته در جلسه معاونین وزارت کشور 
مطرح شود. ســخنگوی وزارت کشور آلمان طی کنفراسی خبری اعام 
کرده: »مبارزه با جرم و جنایت آن قدر مهم اســت که مقامات دولتی و 
ایالتی باید به داده های جمع آوری شــده توسط این دستگاه ها دسترسی 
داشته باشند«.این اظهارات موجب نگرانی فعاالن حقوق حریم شخصی 
شهروندان شده است.»جانت هافمن« مدرس سیاست های اینترنتی در 
دانشگاه و عضو کمیته تحقیقی پارلمان در زمینه اینترنت و جامعه دیجیتال 
هم گفته: »آن ها کامًا آگاه هستند اقدام برای چنین کاری مغایر قانون 
اســت. انتظار دارم آژانس های حراســت از اطاعات در این امر مداخله 
کنند«. در انگلیس هم به گفته  تونی پورتر کمیسر دوربین های نظارتی 
دولت انگلیس هم اکنون در کل این کشــور 6 میلیون دستگاه دوربین 
امنیتــی و نظارتی وجود دارد که در حدود ۲0 درصد از کل دوربین های 
امنیتی فعال در کشورهای جهان به شمار می آید. انگلیسی ها هم»مقابله 

با تروریسم و خشونت« را بهانه جاسوسی از مردم خود قرار می دهند.
گفتنی اســت »ادوارد اسنودن« کارمند سابق پیمانکار سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا، در ســال ۲013 اطاعاتی را افشــا کرد که جهان را 
شــوکه کرد. اسنادی که اســنودن به خبرنگاران تحویل داد از عملیات 
عظیم »جاسوسی و مراقبت در سطح جهانی« پرده برداشت. بنا به مدارک 
اســنودن، این برنامه ها که شامل جاسوسی از مردم عادی و شخصیت ها 
در مکالمات تلفنی، ایمیل و موتور جست وجوی اینترنت در بسیاری از 
کشورها و بدون رعایت مرزهای سیاسی صورت می گیرند، در درجه اول 

توسط آژانس امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا انجام می شوند.
اسنودن در حال حاضر در زندان مخوفی واقع در لندن تحت بازجویی 

و احتماال شکنجه است.

ماجرای حرف شنوی بن سلمان از نتانیاهو
به روایت شاهزاده سعودی

»خالد بن فرحان آل سعود« شاهزاده سعودی مقیم در آلمان 
در یک برنامه تلویزیونی گفته بن سلمان ولیعهد سعودی تنها از 

نتانیاهو و ترامپ حرف شنوی دارد.
موضــوع حرف شــنوی»بن ســلمان« ولیعهد ســعودی از ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا موضوع تازه ای نیست. طی دو سال گذشته ترامپ 
انواع توهین ها را به حکام ســعودی کرده و دریغ از یک واکنش ســاده 
اعتراضی از سوی سعودها. حاال خبر رسیده بن سلمان نه تنها به توهین ها 
و تحقیر های ترامپ واکنش نشــان نمی دهد بلکه از او و نتانیاهو نیز به 

شدت حرف شنوی دارد!
خالد فرحان، شــاهزاده معارض سعودی گفته »بن سلمان« جدای 
از ترامپ از نتانیاهو نیز حرف شــنوی دارد و اگر این دو از از بن سلمان 
بخواهند او از اقدامات ضد حقوق بشری خود دست خواهد برداشت. او 
در گفت و گو با شبکه المیادین، تأکید کرده که کشورهای غربی باید فشار 
واقعی به محمد بن ســلمان آل سعود وارد کنند تا او از تصمیمات ضد 

حقوق بشری خود صرف نظر کند.
مؤســس جنبش موســوم به »آزادی برای فرزندان شــبه جزیره 
عربی« همچنین گفته شهروندان عربستانی که خواهان آزادی هستند 
همچنــان در معرض تهدید قرار دارند و تنها راه عاج آن تفکیک قوای 
قانون گــذاری، اجرایی و قضایی اســت.»خالد بن فرحان« با بیان اینکه 
ولی عهد سعودی از آمریکا و رژیم صهیونیستی حرف شنوی دارد اضافه 
کرده که اگر آنها از بن ســلمان درخواســت کنند او از اقدامات خود از 

جمله اعدام علمای دینی دست خواهد برداشت.
به گفته »خالد بــن فرحان« هدف جنبش او یعنی»الحریه« تحت 
فشار قرار دادن نظام سعودی برای تفکیک قواست و در این راستا اولین 
اقدام باید وضع قانون اساسی برای عربستان باشد.اعتراضات علیه احکام 
اعدام وحشــیانه در عربستان در حق فعاالن حقوق بشر، رجال دینی و 
حتی کودکان در ماه های گذشــته به شــدت افزایش یافته است. طبق 
گزارش سازمان »اروپایی-سعودی حقوق بشر« پادشاه سعودی از زمان 
روی کار آمدن حکم اعدام ۷03 نفر را امضاء کرده است که 14 نفر آنها 

کودک هستند.
چرا ترامپ از این جالد حمایت می کند؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران راشاتودی نیز به نقل از یک کارشناس 
سیاسی نوشته: رئیس جمهور آمریکا به علت منافع اقتصادی اش تخلفات 
حقوق بشــری عربستان را نادیده می گیرد. »مرتجی قریرص« که اکنون 
18 سال دارد، در عربستان سعودی محاکمه شده است. مرتجی قریریص 
در ســال ۲011 در حرکتی اعتراضی در شهر عوامیه در شرق عربستان 
در همایش دوچرخه سواری علیه حکومت سعودی شرکت داشت. مرتجی 
در زمان بازجویی هدف ضرب و شتم قرار گرفت. اکنون وی با حکم اعدام 
مواجه است. ترامپ به صراحت گفته که به علت منافع اقتصادی، به حقوق 
بشر اهمیت نمی دهد. از نظر ترامپ، عربستان سعودی یک متحد راهبردی 
برای سلطه بر منافع و منابع سرشار منطقه و نیز حمایت از اسرائیل است. 

شروع آشوب خیابانی در قزاقستان
پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری

همزمان با اعالم پیروزی »توکایف« در انتخابات ریاســت 
جمهوری قزاقســتان مخالفان نتایج انتخابات را قبول نکرده و 

آشوب های خیابانی در این کشور را کلید زدند.
انتخابات زودهنگام ریاســت جمهوری در قزاقســتان روز یکشنبه 
1۹خرداد برگزار شد. در چارچوب این انتخابات ۷ نامزد از احزاب مختلف 
این کشــور برای تصاحب کرسی ریاســت جمهوری رقابت می کردند. 
»قاســم جومارت توکایف« که بعد از استعفای »نظربایف« قدرت را در 
دســت گرفته است، در یک پیام تلویزیونی به مردم قزاقستان وعده داد 
بود که او »تضمین انتخابات آزاد و منصفانه« را خواهد داد. با این حال 
رســانه های غربی این انتخابات را »غیر دموکراتیک« و »صوری« عنوان 

کرده و به شدت در حال حمایت از منتقدان و آشوبگرانند.
دیروز دوشــنبه نیز پس از اعام پیروزی »قاسم جومارت توکایف« 
معترضان به خیابان ها ریختند که بر اســاس گزارش رســانه های غربی 
تاکنون بین 500 تا 1000 نفر دســتگیر شده اند. تظاهرکنندگان شعار 
می دادند »تحریم« و »پلیس با مردم باش«. معترضان می گویند انتخابات 
آزاد و منصفانه نبوده و نتیجه از پیش معلوم بوده اســت. افسران پلیس 
که برخی از آنها نیروهای ضد شورش با سپر و کاه بودند معترضان در 
نورسلطان و آلماتی، اصلی ترین شهر تجاری در این کشور آسیای مرکزی 
را متفرق کردند. معاون وزیر کشــور قزاقستان هم اعام کرده: سه افسر 

پلیس در جریان درگیری با معترضان زخمی شده اند. 
 گفتنی اســت قاســم جومارت توکایف، 66 ســاله پس از استعفای 
نورسلطان نظربایف در ماه مارس )اسفند ماه( به قدرت رسید. نورسلطان 
نظربایف از نامزدی قاسم جومارت توکایف در انتخابات روز یکشنبه حمایت 
کرده است. نورسلطان نظرباف طی سه دهه تا زمان کناره گیری اش از قدرت 
زمام امور را در قزاقســتان به دست داشــت. این اولین انتخابات ریاست 
جمهوری در قزاقستان در سی سال گذشته بود و به نظر می رسد غربی ها 

از پیروزی »توکایف« زیاد خوشحال نیستند.

مردم یمن با وجود فقر، از حمایت انقالبیون دست بر نمی دارند.


