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قطر: یک مسئول وزارت خارجه قطر اعالم کرد که 
اظهارات دبیرکل ش��ورای هم��کاری خلیج فارس درباره 
بح��ران به وجود آمده بین عربس��تان و کان��ادا، دیدگاه 
شخصی بوده و بیانگر موضع دوحه نیست. در این بیانیه بر 
ضرورت حمایت از حق کشورها و سازمان های بین المللی 
برای بیان دیدگاه خود به خصوص در مس��ائل مربوط به 

نقض حقوق بشر و آزادی بیان تأکید شده است.

افغانس�تان: رئیس جمه��وری افغانس��تان اعالم 
کرد که دولت این کش��ور در حال بررس��ی اقدامات و 
برنامه ه��ای الزم برای ایجاد آتش ب��س با طالبان در 
تعطیالت عید قربان اس��ت. »اشرف غنی« در دیدار با 
شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، آتش بس دولت 
این کشور و طالبان در روزهای عید سعید فطر را یک 
تجرب��ه موفق خواند و گفت ک��ه در حال برنامه ریزی 

برای آتش بس در روزهای عید قربان هستیم.

پاکستان: پاکستان در تالش برای همکاری با چین 
در زمینه تولید پهپادهای پیش��رفته نظامی می باش��د. 
رس��انه های پاکس��تانی از تالش این کشور برای توسعه 
ظرفیت های علمی با هدف تولی��د و کنترل پهپادهای 
پیش��رفته با مش��ارکت چین خبر داده ان��د. یک منبع 
امنیتی پاکس��تانی در این ارتباط گفته است که نیروی 

هوایی این کشور تالش دارد.

لیبی: وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی می گوید 
ک��ه تمامی مش��کالت امنیتی این کش��ور به مرزهای 
آن ب��ه خص��وص مرزه��ای جنوبی مربوط می ش��ود. 
»عبدالسالم عاشور« وزیر کشور لیبی گفت که جنوب 
لیبی با مش��کالت زیادی مواجه اس��ت که بیش��ترین 
علت آن نیز نفوذ گروه های مسلح و جنایتکار از برخی 

کشورها و دیگر تشکیالت معارض آفریقایی است.

ذرهبین

واکنش به تهدیدات اشغالگران
رئیس جمه��ور لبنان میزبان وزیر دفاع ایتالیا بود و در این دیدار بر ضرورت 
ادامه حضور نیروهای »یونیفل« در لبنان با توجه به ادامه تهدیدهای اس��رائیل 

تأکید کرد.
»الیزابت��ا ترنت��ا« وزیر دفاع ایتالیا که در رأس هیأتی به لبنان س��فر کرده، 
با »میش��ل عون« رئیس جمهور این کشور در کاخ »بعبدا« )کاخ ریاس جمهوری 
لبنان( دیدار کرد. میشل عون در این دیدار گفت تهدیدات اسرائیلی و شرایط کنونی 
منطقه، تمدید مأموریت نیروهای اسرائیلی براساس شروط قبلی را می طلبد. خانم ترنتا 
هم درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای یونیفل )نیروهای حافظ صلح سازمان 

ملل در لبنان( بدون هیچ تغییری در مأموریتشان را تایید کرد.
نیروهای حافظ صلح س��ازمان ملل براساس قطعنامه 425 و 426 شورای امنیت در 

سال 1978 به مرز لبنان و فلسطین اشغالی اعزام شده اند.

بحران
تهدید با دیوارکشی 

رئیس جمه��ور منتخب مکزیک در واکنش به اظه��ارات اخیر دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد هیچ کس نمی تواند مکزیک را با س��اختن دیوار 

در مرزها تهدید کند. 
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که اول دسامبر آینده بر مسند ریاست جمهوری 
مکزیک خواهد نشست، تصریح کرد:" مکزیک در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت 
ب��زرگ حرکت می کند و توازن ق��وا را دگرگون خواهد کرد. این امر کامال امکان پذیر 

است چراکه اقتصاد مکزیک رشد خواهد کرد و مشاغل زیادی ایجاد خواهد شد.
 وی در همین حال تاکید می کند هیچ کس نمی تواند ما را به بس��تن مرزها، نظامی 
کردن مرزها یا س��اختن دیوار در مرزها تهدی��د کند." دونالد ترامپ به تازگی در توئیتر 
خ��ود نوش��ت آمریکا بیش از پیش ب��ه مرزهای مطمئن نیاز دارد چراک��ه میزان قتل و 

آدمکشی در سال دو هزار و هفده در مکزیک بی سابقه بود. 

چالش
هشدار نخست وزیر روسیه به ناتو

نخس��ت وزیر روس��یه گفت: ناتو نباید گرجس��تان را به عضویت بپذیرد زیرا 
مسکو استقالل آبخازیا و اوستیای جنوبی را به رسمیت می شناسد، در حالی که 
تفلیس آن ها را بخشی از سرزمین خود می داند و در نتیجه ممکن است عضویت 

گرجستان در ناتو به بروز درگیری نظامی منجر شود. 
 دمیتری مدودف با اشاره به بیانیه اخیر ناتو درباره اینکه گرجستان احتماالً 
ب��ه عضویت ای��ن پیمان درخواهد آمد، ای��ن موضع گیری را کامال غیرمس��ئوالنه و 
تهدی��دی برای صلح خواند و گف��ت: این تصمیم بدون تردید ب��ه درگیری بالقوه منجر 

خواهد شد، زیرا از نظر روسیه آبخازیا و اوستیای جنوبی کشورهای مستقل هستند. 
 مدودف تاکید کرد: ما با این کش��ورها روابط دوس��تانه ای داریم. پایگاه های نظامی 
ما در این کش��ورها مس��تقر ش��ده اند. مدودف گفت: اگر تفلیس آمادگی خود را برای 

ازسرگیری روابط دیپلماتیک نشان دهد، روسیه از این روند استقبال خواهد کرد. 

قاره سبز

گام های ترامپ به نفع پوتین!
فرامرز اصغری

رهبران ناتو در آخرین نشست خود در کنار همه مسائل و 
مشکالتی که پیش رو داشتند، موضوعی را مورد بررسی قرار 
دادند که به ش��دت با واکنش تند فدارس��یون روسیه همراه 
ش��ده است. در نشس��ت ژوئیه رهبران ناتو نسبت به پیوستن 

گرجستان به این سازمان تبادل نظر کردند. 
گرجستان که در منطقه قفقاز جنوبی قرار دارد و هم مرز 
با روسیه است به دلیل داشتن گرایشات غربگرایانه در برخی 
از رگه های فرهنگی و سیاس��ی خود، طی س��ال های اخیر با 

مس��کو دچار چالش های فراوانی ش��ده ک��ه بزرگترین آن در 
اوت 2008 خود را نشان داد. جنگی کوتاه مدت که دو منطقه 
آبخازی��ا و اوس��تیای جنوبی را از گرجس��تان جدا و به خاک 

روسیه ملحق کرد. 
ای��ن موضوع به همراه تحوالت پیش��ین گرجس��تان که 
انقالب رنگی )گل سرخ( در سال 2003 یکی از مهمترین آنها 
بود و منجر به س��قوط دولت ادوارد شورادنادزه شد،  زمینه ای 
را فراه��م ک��رد تا غرب به رهبری امریکا ک��ه ناتو را مدیریت 
می کن��د، نگاه ویژه ای به قفقاز جنوبی و گرجس��تان داش��ته 
باشد. این موضوع برای روسیه حساسیت های غیرقابل انکاری 
را فراهم آورده اس��ت زیرا ناتو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
ش��وروی در یک بازس��ازی رویکردی،  از ابتدای دهه 1990 
میالدی با سیاست گس��ترش به شرق، بسیاری از کشورهای 
شرق اروپا و همچنین کشورهای کوچک حوزه دریای بالتیک 

)لیتوانی، لتونی و اس��تونی( را که هم مرز روس��یه هستند، به 
عضویت خود درآورده است. 

روس��یه با چنین تجربه ای به هیچ وجه عالقه ندارد تا این 
سیاس��ت ناتو به قفقاز جنوبی نیز س��رایت پیدا کند بخصوص 
که تاکنون جمهوری آذربایجان و همچنین گرجس��تان چنین 
تمایالتی را از خود نش��ان داده اند. به همین منظور اس��ت که 
روس ها طی روزهای اخیر هشدار داده اند که عضویت گرجستان 

به ناتو می تواند به مناقشه ای وحشتناک منجر شود. 
البته این مس��ئله را نباید از یاد برد که روس��یه 2018 با 
زمان بعد از فروپاش��ی ش��وروی بس��یار متفاوت است زیرا نه 
تنه��ا همچون دهه 90 میالدی در نقطه ضعف و س��ردرگمی 
در رویکردهای سیاس��ت خارجی قرار ندارد بلکه با گسترش 
فعالیت های خود در حوزه هایی فراتر از خارج نزدیک خود،  در 
مناطقی همچون خاورمیانه،  آفریقا و همچنین امریکای الیتن 

و ... نفوذ کرده و تصمیم گیری می کند. این موضوع در زمینه 
تحوالت سوریه طی سال های بعد از 2014 نمایان است. 

یکی از مهمترین مش��کالتی که کش��ورهای اروپایی را با 
درگیر کرده اس��ت، حتی برخی از مقامات آلمانی در مخالفت 
صری��ح از این موض��وع تاکید کرده اند که اگ��ر آلمان به این 
س��مت پیش برود، گرایشات هیتلری را زنده کرده است. این 
ش��اید همان تصوری اس��ت که ترامپ هم در نظر دارد زیرا با 
توجه به افزایش تمایالت نئونازی گرایی در بین برخی از مردم 
آلمان، رئیس جمهور امریکا همواره از رادیکال ها حمایت کرده 
تا این حس را تقویت کند. »ترامپ در دیدار با دبیرکل ناتو با 
لحنی تند علیه آلمان گفت که کش��ورهای عضو ناتو از جمله 
آلمان، میلیاردها دالر صرف خرید انرژی از روس��یه می کنند 
و ح��ال آنکه آمریکا باید میلیاردها دالر برای محافظت از این 

کشورها در قبال مسکو اختصاص دهد.« 

یادداشت

ویژه گروه فرادید   اس��تمرار جنایات گ�زارش  با  همزمان 
سعودی، سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن، عربستان 
سعودي را جعبه سیاه توطئه هایی دانست که منطقه 

را به کام جنگ های بی نتیجه فرو برده است. 
محمد عبدالس��الم در صفحه شخصی خود در 
توئیتر با بیان این مس��أله افزود سعودي ها در طول 
چهار سال گذشته در یمن مرتکب جنایات فراواني 
شده اند. واشنگتن و جامعه جهانی نیز به جای محکوم 
کردن سیاست های خونبار ریاض، از جنایت هایش 
چشم پوش��ی و از آن حمایت می کند. س��خنگوی 
رس��می انصاراهلل یمن گفت، عربستان جعبه سیاه 
توطئه هایی اس��ت که منطقه را با جنگ های پوچ و 
عبث به آتش کشیده و در چهارمین سال تجاوز به 
یم��ن بزرگ ترین قتل عام های قرن را برای آن رقم 
زده اس��ت. عبدالسالم نوشت: آمریکا از جنگ یمن 
پشتیبانی می کند و جامعه بین المللی هم همراهی 

کرده و آن را اداره می کند. سعودی ها به جای اینکه 
به بیهودگی سیاس��ت خونبار خ��ود اعتراف کنند 
با حماق��ت در آن غرق ش��ده اند. این مقام جنبش 
انصاراهلل یمن اقدام عربستان در اخراج سفیر کانادا 
را نمونه تصمیم های احمقانه دولت عربستان دانست 
و نوشت: حماقت سعودی ها در عکس العمل تند آنها 
به دولت کانادا به دلیل یک مس��اله حقوقی هم، از 

جمله این حماقت هاست.
خبر دیگ��ر آنکه رهبر جنب��ش انصاراهلل یمن 
در نام��ه ای ضمن ادای احت��رام به مقام جانبازان و 
ایثارگران می��دان دفاع در برابر »دش��من متجاوز 
س��عودی« خواه��ان حمایت بیش��تر دولت یمن و 
جامعه بین المللی از آنها شد. سید »عبدالملک بدر 

الدی��ن الحوثی«، طی نامه ای مکتوب به »جانبازان 
و مجروحان جنگ یمن«، بردباری و جانفشانی آنها 
را در مرحله دش��وار و استثنایی کنونی را ستود که 
از بالغ بر س��ه س��ال پیش تاکنون با تجاوز ائتالف 

سعودی به یمن آغاز شده است.
در این پیام تقدیر که محمدعلی الحوثی، رئیس 
کمیته عالی انقالب یمن در مراسم تاسیس صندوق 
حمایت از جانب��ازان جنگ در صنعا قرائت کرد، به 
نقل از رهبر انصاراهلل یمن اظهار داشت: قشر ایثارگر 
جامعه یمنی با صبر و بردباری خود سمبل شجاعت 
و اراده نش��ات گرفته از ایمان و اعتقاد اس��ت. رهبر 
جنبش انصاراهلل یمن ابراز امیدواری کرد، طرف های 
ذیربط تم��ام تالش خود را برای عنایت به وضعیت 

این قشر ایثار و حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
آنها به کار گیرند. محمد علی الحوثی، رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن هم درباره اخراج س��فیر کانادا از 
ریاض، از مقامات س��عودی خواست فعاالن جامعه 

مدنی بازداشتی در ریاض را بالفاصله آزاد کند.
خب��ر دیگر از یمن آنکه یک س��رکرده ش��به 
نظامیان ائتالف سعودی در جنوب یمن گفت، آمار 
باالی تلفات نیروهایشان در عملیات کمین انصاراهلل 
در جبهه س��احل غربی یمن ناش��ی از خلف وعده 

امارات در پشتیبانی هوایی از آنها بوده است.
»عم��ر الصبیح��ی«، یک��ی از فرماندهان تیپ 
»عمالقه« وابسته به ائتالف سعودی-اماراتی در یمن 
فاش کرد که شبه نظامیان این ائتالف در غرب یمن 

تلفات س��نگینی داده و امارات پشت شبه نظامیان 
خود را خالی کرده است. الُصبیحی خبر داد، پس از 
اینکه یک گردان کامل از این تیپ )که از نیروهای 
اجیر ش��ده از جنوب یمن بود( به مدت سه روز در 
نزدیکی منطقه الدریهمی در )جنوب( جبهه ساحل 
غرب��ی در محاصره ارتش یمن ق��رار گرفت، امارات 
پش��ت آنها را خالی کرد. الصبیحی اظهار داش��ت: 
فرمان��ده گ��ردان، در ابتدای امر مخالف پیش��روی 
نیروهایش بود، اما برخی افسران اماراتی توانستند او 
را متقاعد کنند که بالگرد آپاچی با آنها خواهد بود، 
اتفاقی که هرگ��ز نیفتاد و در نتیجه بیش از یکصد 
نفر از نیروهایش کشته یا زخمی یا به اسارت گرفته 
ش��دند. الصبیحی گف��ت: در ابتدای امر افس��ران و 
نظامیان اماراتی هم با ما در این جبهه حضور یافتند 
و معتقد بودند که این نبرد زود یکسره می شود، اما 
وقتی درگیری ها شدت یافت، نیروهای ما مقاومت 

کردند، اما همه اماراتی ها عقب نشستند.

سعودي  جعبه سياه توطئه هاي منطقه

پنهان شدن صهیونیست ها در پناهگاه های سیار 
همزم��ان با اوج گی��ری مقاومت فلس��طین، رژیم  صهیونیس��تی از بی��م حم��الت موش��کی مقاومت مق���اوم�ت
فلسطین در غزه پناهگاه های سیار در شهرک صهیونیستی احداث کرد.

 مقام های صهیونیس��تی ب��ه خاطر احتم��ال باالگرفتن درگیری ها 
در ن��وار غ��زه این پناهگاه ه��ا را راه اندازی کرده اس��ت. پس از حمالت 
اخیر موش��کی نیروهای مقاومت فلسطین به شهرک های صهیونیستی، 
مقام های امنیتی این رژیم درهای کلیه پناهگاه های خود در بخش های 
جنوبی سرزمین های اشغالی را گشود. این درحالی است که ارتش رژیم 
صهیونیس��تی روز دوشنبه خواس��تار کاهش موانع اقتصادی علیه غزه و 

هرگونه درگیری نظامی در این باریکه تا پایان سال 2019 شد.
در همین حال گردان القس��ام - شاخه نظامی حماس - از آمادگی 
کامل خود برای مقابله دش��من صهیونیس��تی خبر داده است. درگیری 
میان رژیم صهیونیستی و حماس در غزه پس از آغاز تظاهرات بازگشت 
در این باریکه افزایش یافته است. تاکنون بیش از 150 تن در تظاهرات 
بازگش��ت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیس��تی به ش��هادت رسیده و 
ه��زاران ت��ن دیگر نیز زخمی ش��دند. در این می��ان جنگنده های رژیم 

صهیونیستی مناطقی از شمال نوار غزه را هدف قرار داده اند.
ش��اهدان در منطقه ب��ه آناتولی گفته اند که مناطق بمباران ش��ده 
از جمل��ه مناطق��ی می باش��ند که توس��ط جوان��ان فلس��طینی برای 
فرس��تادن بالن های آتشزا به شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه 
مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د. یک وزیر و یک نماین��ده پارلمان رژیم 
صهیونیستی با رد احتمال حصول توافق با گروه های مقاومت فلسطینی 
در ن��وار غزه، مدعی ش��دند اگ��ر توافقی هم صورت بگی��رد، فقط برای 

آتش بس خواهد بود نه رفع محاصره غزه. 
»ی��واف گاالن��ت« وزیر ساخت وس��از و عضو کابین��ه امنیتی رژیم 
صهیونیس��تی در واکنش به گزارش ها درباره مذاکرات غیرمس��تقیم با 
حماس برای آتش بس، گفت هر توافقی که حاصل شود، محدود خواهد 
بود. گاالنت در یک مصاحبه رادیویی با بیان اینکه هر توافقی با حماس 
از نظر ابعاد محدود خواهد بود، گفت: »از ابتدا هم مس��ئله مورد بحث، 

توقف درگیری ها و آتش بس بود نه یک توافق بزرگ و همه جانبه«. 

تظاهرات حامیان مادورو در کاراکاس
درپ��ی تالش ن��اکام ب��رای ت��رور رئیس جمهوری  ونزوئال، مقام های ونزوئالیی به "نابودی" توطئه های آمریكاي التین
ض��د نیک��والس مادورو متعه��د ش��دند. در همین حال ه��زاران تن از 

حامیان مادورو در کاراکاس به خیابان ها آمدند.
دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال کلمبیا را به حمایت 
از ای��ن ترور متهم می کند. اتهام زنی مادورو به خوآن مانوئل س��انتوس، 
همتای کلمبیایی او موجب ش��ده تا روابط این دو کش��ور بیش از پیش 

تیره شود. 
سانتوس که قدرت را به ایوان دوکو تحویل می کند، تمامی اتهامات 
را بی اس��اس دانسته اس��ت و دولت او اتهامات را "پوچ" می دانند. دولت 
مادورو اما معتقد اس��ت که کلمبیا با اپوزیس��یون "فوق راست افراطی" 
هم��کاری ک��رده و افرادی که نامی از آنها برده نش��ده اس��ت در ایالت 
فلوریدای آمریکا از آنها حمایت مالی به عمل آوردند. گرچه مدرکی دال 
ب��ر اثبات این ادعا وجود ندارد اما هزاران ونزوئالیی در تبعید در کلمبیا 
و فلوری��دا زندگ��ی می کنند. منتقدان مادورو نگرانن��د که اکنون دولت 

ونزوئال سرکوب اپوزیسیون و مخالفان را افزایش دهد.
دادس��تان کل ونزوئال دوشنبه در کنفرانسی خبری از بازداشت یک 
س��ری مظنون خبر داد و گف��ت مقام ها طبق قانون آن کس��انی را که 
علیه صلح کشورش��ان توطئه کردند، تحت پیگرد قرار می دهد. او حمله 
پهپادی روز ش��نبه را "قتل عام ناکام" توصیف کرد. وزیر کش��ور ونزوئال 
یکش��نبه از بازداشت ش��ش مظنون خبر داده بود. به گفته او، دو پهپاد 
مورد اس��تفاده قرار گرفتند که حامل یک کیلوگرم ماده انفجاری بسیار 

قدرتمند سی C4( 4( بودند.
وی گف��ت، یک��ی از پهپاده��ا از کنترل خارج ش��ده و به س��مت 
س��اختمان دیگری رفت و پهپاد دوم پیش از رسیدن به محل ایستادن 
مادورو منفجر ش��د. جنبش ملی س��ربازان ونزوئال مسوولیت این حمله 
را پذیرفته اس��ت. در همین حال حامیان مادورو دوش��نبه در سراس��ر 
کاراکاس به خیابان ها آمدن��د. تجمع  حامیان رئیس جمهوری ونزوئال از 
مرکز ش��هر آغاز شد و آنها نهایتا به س��مت کاخ میرافلورس، محل کار 

رئیس جمهوری ونزوئال حرکت کردند. 

همزم��ان با تش��دید بحران در  آس�یا رواب��ط کانادا و س��عودی، طرح غ�رب 
گرافیکی یک س��ایت وابسته به عربستان علیه کانادا 
که به س��بک حمالت 11 سپتامبر طراحی و منتشر 
شده برای حکومت آل سعود دردسرساز شده است.

پای��گاه خبری بیزینس اینس��ایدر در گزارش��ی 
به واکنش��ها و بازتاب اقدام یک س��ایت وابس��ته به 
حکوم��ت عربس��تان علیه کان��ادا پرداخ��ت. در این 
گزارش آمده اس��ت، حس��اب توئیتری یک س��ایت 
دولتی عربس��تان ب��ه ن��ام اینفوگرافیک عربس��تان 
س��عودی )infographic+ksa( ک��ه اکانت آن در 
توئیتر تایید ش��ده نیز اس��ت روز دوشنبه در توئیت 
خود یک طرح گرافیکی منتشر کرده است که در آن 
یک هواپیمای خطوط هوایی کانادا در مس��یر اصابت 
به آسمانخراش تورنتو است، طرحی که یادآور خواث 
تلخ 11 سپتامبر و حمله به برجهای دوقلوی تجارت 
جهانی در نیویورک اس��ت و روی آن جمالتی نیز به 
صورت کنایه آمیز درباره دخالتهای کانادا نیز نوشته 

شده است.

موضوع به این بر می گردد که کانادا در بیانیه ای 
از دس��تگیری فعاالن مدنی در عربستان ابراز نگرانی 
کرده و خواستار آزادی آنها شده بود. عربستان صبح 
روز دوش��نبه به دلی��ل آنچه دخالت کان��ادا در امور 
داخلی خود خواند س��فیر خ��ود را از اُتاوا فراخواند و 
ضمن عنصر نامطلوب خواندن سفیر کانادا در ریاض 
به وی 24 س��اعت مهلت داد تا خاک این کش��ور را 
ترک کند. عربس��تان، بیانیه کانادا را »دخالت آشکار 
در ام��ور داخلی« خودش توصیف ک��رده و گفته در 
صورتی که کانادا در آینده در امور داخلی عربس��تان 
دخال��ت کند به معنای آن اس��ت که به ریاض اجازه 
داده در ام��ور داخلی آن کش��ور دخال��ت کند. طبق 
گزارش ه��ای رس��می، 19 نف��ر از هواپیم��ا رباها در 

جریان حمالت 11 سپتامبر تبعه سعودی بودند. 
خب��ر دیگر آنکه وزیر خارجه کان��ادا در واکنش 
به س��خنان همتای سعودی خود از رویکرد کشورش 
در انتقاد از وضعیت حقوق بش��ر در عربس��تان دفاع 
کرد. »کریس��تیا فریلند« وزیر خارجه کانادا شامگاه 
دوش��نبه گفت که دولت کانادا همیشه مدافع حقوق 

بش��ر اس��ت. این وزارتخانه در بیانیه خود کانادا را به 
»دخالت آش��کار در امور داخلی« عربستان سعودی 
متهم کرد. عربس��تان در ادام��ه تنش با دولت کانادا، 
تمامی پروازهای خطوط هوایی دولتی خود به مقصد 
تورنت��و و از مبدا تورنتو را به حال��ت تعلیق درآورد. 
مجتهد افش��اگر توییتری فاش کرد حس��اب کاربری 
که در توییتر، کانادا را به انجام عملیات تروریستی در 
این کشور تهدید کرده بود متعلق به سعود القحطانی 

مشاور دیوان پادشاهی عربستان است.
یک حس��اب کاربری رس��می نزدی��ک به دولت 
عربس��تان تح��ت عن��وان »اینفوگرافی عربس��تان« 
تصویری منتش��ر کرده بود که برخ��ی خبرنگاران و 
کارشناس��ان رس��انه ای آن را تهدید کان��ادا به انجام 
عملیات تروریس��تی مش��ابه عملیات 11 س��پتامبر 
تعبی��ر کرده بودند. این حس��اب کاربری تصویری از 
ش��هر تورنتو را منتش��ر کرده بود که یک هواپیما در 
آس��مان به یکی از برج های این شهر نزدیک می شود 
و در ادامه نوشته بود که در عربی مثلی هست با این 
مضم��ون که فردی که در اموری ک��ه به او ارتباطی 
ندارد دخالت می کند، با نتایجی مواجه خواهد ش��د 

که او را خوشحال نخواهد کرد.

تهدید سعودی به تكرار 11سپتامبر علیه کانادا 


