
آزمایش هواپیما ی »اف-۳۵ اِی« 
حامل بمب هسته ای 

آمریکا در حالی مانع دس��ت یابی س��ایر کش��ورها 
ب��ه انرژی صلح آمیز هس��ته ای می ش��ود، آمریکا 
نخس��تین پرواز هواپیما ه��ای »اف-۳۵ اِی« حامل 

بمب های هسته ای را آزمایش کرد.
پای��گاه اینترنتی ایرفورس تکنولوژی در گزارش��ی 
نوشت: شرکت »آزمایشگاه های ملی ساندیا« اعالم 
کرد نخس��تین پرواز ه��ای آزمایش��ی هواپیما های 
جنگنده »اف – ۳۵ اِی الیتنینگ دو« نیروی هوایی 
ارتش آمریکا با محموله بمب های هسته ای »بی ۶۱ 
– ۱۲« تکمیل ش��د.بر اس��اس گزارش های منتشر 
ش��ده، این پرواز های آزمایش��ی شامل حمله شبیه 
سازی شده با استفاده از بمب هسته ای »بی ۶۱ – 
۱۲« ب��ود که از یک فروند جنگنده به هدف فرضی 
پرتاب شد. این آزمایش در تاریخ ۲۵ اوت انجام شد 
و ط��ی آن، یک فرون��د هواپیمای »اف – ۳۵ اِی«، 
ی��ک بمب »بی ۶۱ – ۱۲« را ک��ه حاوی مواد غیر 
هس��ته ای و تجهیزات هس��ته ای شبیه سازی شده 
بود، از ارتفاع ۱۰ هزار و ۵۰۰ فوتی س��طح »میدان 
آزمایش تونوپا« پرتاب کرد. »اس��تیون س��اموئلز« 
مدیر سامانه های آزمایشی »بی ۶۱ – ۱۲« ساندیا، 
در این باره گفت: ما بدین ترتیب، سازگاری بیشتر 
و قابلیت استفاده گسترده تر بمب »بی ۶۱ – ۱۲« 
را به منظور کاربری در بازدارندگی هسته ای کشور 
به نمایش گذاشتیم. وی افزود: ما تالش های خود را 
همچنان با شتاب به پیش می بریم. ما همچنان در 
حال پیش��برد فعالیت های مرتبط با سازگاری »بی 
۶۱ – ۱۲« در بس��تر های مختلف هستیم. شرکت 
س��اندیا مارس در گذشته آزمایش پرتاب بمب های 
»بی ۶۱ – ۱۲« را با اس��تفاده از جنگنده های جت 
»اف – ۱۵ ای اس��ترایک ای��گل« انج��ام داد. ای��ن 
آزمایش با همکاری »اداره ملی امنیت هس��ته ای« 
و در »آزمایش��گاه ملی ل��س آالموس« و همچنین 
آزمایش��گاه نیروی هوایی ارتش آمریکا انجام ش��د. 
نی��روی هوای��ی آمریکا همچنین در س��ال ۲۰۱۸، 
دو فروند پرواز آزمایش��ی کیف��ی پرتاب بمب های 
جاذب��ه ای »بی ۶۱ – ۱۲« را با همکاری اداره ملی 

امنیت هسته ای وزارت انرژی انجام داد.

نیمچه گزارش

گزارش
بعد از ماه ها ژس��ت بشر دوس��تی و انتقاد از 
سیاس��ت های یک جانب��ه گرایانه و تحکمی 
ترام��پ، س��رانجام بای��دن نق��اب از صورت 
برداشت و در پیامی در توییتر نوشت که تیم 
امنیتی و سیاس��ت خارجی وی آم��اده رهبری جهان و نه 

عقب نشینی از آن است.
سیاس��ت آمریکا در دوره جدید نی��ز تغییری نخواهد کرد 
و روند ترامپ با عناوینی دیگر از فش��ار حداکثری به فشار 
هوشمندانه ادامه خواهد یافت چنانکه »جو بایدن« رئیس 
جمه��ور احتمال��ی آمریکا در پیامی در توییتر با اش��اره به 
معرفی مقامات سیاست خارجی و امنیتی دولت آینده خود 

نوشت که این تیم آماده رهبری جهان است.
وی در ای��ن پیام توییتری نوش��ت: »این تیم آماده رهبری 
جهان و نه عقب نشینی از آن است. آماده مقابله با دشمنان 
و نه رد کردن متحدانمان هس��تیم و آماده ایس��تادن برای 
ارزش هایمان هس��تیم.«بایدن به معرف��ی تیم امنیت ملی 
خ��ود پرداخت. وی در ابتدا گفت ک��ه قصد دارد آمریکا را 
به صحنه جهانی بازگردان��د. او درباره نفراتی که به عنوان 
اعض��ای تیم امنیت ملی کاخ س��فید انتخ��اب کرده گفت: 
»تی��م امنیتی م��ن بازتاب دهن��ده این واقعیت اس��ت که 
آمریکا به صحنه جهانی بازگشته است.«بایدن تصریح کرد: 
»انتخاب این تیم عالوه بر این نشان دهنده این است که ما 
نمی توانیم با تفکرات قدیمی و عادات همیشگی با چالش ها 

مقابله کنیم.«
در این میان دولت ترامپ مجوز ارائه گزارش های اطالعاتی 
روزان��ه به رئی��س جمهور احتمالی بع��دی آمریکا را صادر 
کرد. ش��بکه خبری سی ان ان به نقل از یک منبع در دولت 
آمری��کا گ��زارش داد ک��ه دول��ت ترامپ به »ج��و بایدن« 
رئیس جمهور احتمالی بع��دی آمریکا این مجوز را داده تا 
گزارش های اطالعاتی روزانه رئیس جمهور را دریافت کند.

در این گزارش آمده است: »کاخ سفید به جو بایدن، رئیس 

جمهور منتخب تاییدیه رسمی دریافت گزارش های روزانه 
رئی��س جمهور را داده اس��ت و هماهنگی درباره زمانی که 
وی نخستین گزارش را دریافت کند در حال انجام است.«   
همچنی��ن وزیر خارجه آمریکا از آغاز روند انتقال قدرت در 
وزارت خارجه این کش��ور به رئیس جمهور احتمالی بعدی 

آمری��کا خبر داد.وی همچنین انج��ام گفت وگوی تلفنی با 
»آنتون��ی بلینکن« نامزد بایدن برای تصدی پس��ت وزارت 

خارجه آمریکا را رد نکرد.
مقام های ایالت مینه س��وتا تایید کردند که ش��مارش آرای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در این ایالت نشان داد 

که »جو بایدن« نامزد دموکرات پیروز است.
مقام های هیات مدیره ایالتی مینه س��وتا به اتفاق آرا نتیجه 
پیش��تر اعالم شده انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت 
را که نش��ان می داد، جو بایدن نامزد دموک��رات بر دونالد 
ترام��پ پیروز ش��د، تایید کرد. رایان رئی��س جمهوریخواه 
سابق مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی گفت انتخابات 
به پایان رس��یده و وقت آن فرا رس��یده ت��ا رئیس جمهور 

نتیجه انتخابات را بپذیرد.
به نوش��ته وبگاه خبری »هیل«، رایان در صحبت های خود 
در این خصوص گفت وقت آن فرا رس��یده تا ترامپ اذعان 
کند ک��ه اداره خدمات عمومی درب��اره نتیجه انتخابات به 

اطمینان رسیده است.
در این می��ان نامزد دموکرات که در آس��تانه ورود به کاخ 
سفید قرار دارد، تصریح کرد که شعار "اول آمریکا"، ایاالت 
متح��ده آمریکا را من��زوی و ائتالف های این کش��ور را در 

معرض نابودی قرار داد.
»جو بایدن« نامزد دموکرات که بعنوان رئیس جمهور منتخب 
آمریکا برگزیده شده است، در اولین مصاحبه خود با شبکه 
»ان بی س��ی« پ��س از انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ 
آمری��کا گفت ک��ه دولت وی ادامه دوره ریاس��ت جمهوری 
»باراک اوباما« نیس��ت و شرایط بسیار فرق کرده است.وی 
در خصوص معرفی تیم خود که شامل چهره هایی از دولت 
اوباما است گفت: »دولت آینده، ادامه دوره اوباما نیست؛ ما 

اکنون با جهان کامالً  متفاوتی روبرو هستیم.
 رئیس جمه��ور )دونال��د( ترام��پ، دورنم��ا را تغییر داد و 
سیاس��ت "اول آمریکا" را پیش برد که به مفهوم آمریکای 
تنها اس��ت و ائتالف های ما تخریب ش��ده است«.بایدن در 
ادام��ه در خصوص انتصاب جمهوری خواهان در دولت خود 
گفت: »من خواهان اتحاد این کش��ور هستم. ما نمی توانیم 
به گفت وگوی سیاسی تلخ و کینه جویی ادامه بدهیم و باید 

به آن پایان دهیم«.
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پس از گذش��ت نزدیک به یک ماه از برگ��زاری انتخابات 
جنجال��ی آمریکا در حالی همچنان صح��ت انتخابات زیر 
س��وال اس��ت که تحرکاتی برای انتقال ق��درت  از ترامپ 

به بایدن آغاز ش��ده است. نکته قابل توجه آنکه جو بایدن 
رئیس جمهور احتمالی آمریکا در پیامی در توییتر با اشاره 
به معرفی مقامات سیاس��ت خارجی و امنیتی دولت آینده 
خود نوش��ت که این تیم آماده رهبری جهان است.وی در 
این پیام توییتری نوش��ت: این تیم آم��اده رهبری جهان 
و نه عقب نش��ینی از آن اس��ت. آماده مقابله با دشمنان و 
نه رد کردن متحدانمان هس��تیم و آماده ایس��تادن برای 
ارزش هایمان هستیم. این سخنان در حالی مطرح می شود 
که بایدن تقریبا هم��ان تیم نظامی و امنیتی دوران اوباما 
را انتخاب کرده اس��ت چنانکه میش��ل فلورنوی به عنوان 
نامزد س��مت رئیس پنتاگون مطرح است.  حال این سوال 
مطرح است که با چنین مواضعی سیاست خارجی آمریکا 
ب��ه کدام س��مت خواهد رفت؟ پاس��خ به این پرس��ش را 
در سیاس��ت های راهبردی آمریکا ب��رای ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ 

می توان جستجو کرد. بر اس��اس این گزارش ها تهدیدات 
پیش روی آمریکا در کنار اقتصادهای نوظهور، قدرت یابی 
چین، افزایش موقعیت روسیه، حضور کشورهایی همچون 
کره ش��مالی، جمهوری اس��المی ایران، س��وریه و... است 
که محور شرارت نامیده می ش��وند. در همین حال تامین 
امنیت رژیم صهیونیس��تی و حفظ متحدان در خاورمیانه 

اساس سیاست های آمریکا را تشکیل می دهد.
با توجه به این مولفه می توان گفت که سیاس��ت خارجی 
آمریکا بر اس��اس بازگش��ت به مع��ادالت و معاهدات بین 
المللی است که از یک سو اجماع سازی علیه آنچه دشمنان 
و تهدید منافع آمریکا نامیده می ش��ود، صورت می گیرد و 
از س��وی دیگر سیاست فشار از فش��ار حداکثری به فشار 
هوش��مندانه تغییر می کند. بر اس��اس این راهبرد آمریکا 
به تس��لیح آنچه متحدان خود می نامد خواهد پرداخت که 

تس��لیح رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی حوزه جنوبی 
خلیج ف��ارس، هند، کره جنوبی و ژاپن،کش��ورهای حوزه 
پیرامونی روس��یه همچ��ون اوکراین، اس��لوونی و لتونی و 
لیتوانی، ادامه تحرک نظامی در خاورمیانه البته به صورت 
مح��دود، تقوی��ت نظامی برخ��ی کش��ورهای آفریقایی و 
آمریکایی التین در جمع این سیاس��ت قرار خواهد گرفت. 
در اص��ل این جمله بایدن نش��ان می ده��د که وی همان 
سیاست های دوران ترامپ را ادامه خواهد داد با این تفاوت 
ک��ه ترامپ با جنجال و برهم زدن زمی��ن بازی این اقدام 
را ص��ورت می داده و بایدن با ادعای دیپلماس��ی و اجماع 
س��ازی. این نوع رفتارها یعنی آنکه در 4 س��ال آینده نیز 
تغییری در سیاست های آمریکا ایجاد نمی شود و همچنان 
سیاس��ت تحریم و تهدید محور اقدامات سیاست خارجی 

آمریکا را تشکیل می دهد. 

یادداشت

مفهموم رهبری جهان

روسیه آماده  تامین خواسته های تسلیحاتی عراق
س��رگئی الوروف وزیرخارجه روس��یه در کنفرانس خبری مش��ترک با 
همتای عراقی خود اعالم کرد که مسکو آماده پاسخگویی به خواسته های 
تسلیحاتی عراق است. فؤاد حسین. وزیر خارجه عراق در این کنفرانس 
گفت که با طرف روس درباره چالش های منطقه و اقدام مش��ترک برای 
مقابله با آن رایزنی کرده اس��ت. فؤاد حسین در ادامه گفت: »به وضعیت 
امنیتی عراق و ارتباط آن با کش��ورهای همسایه پرداختیم. از دولت روسیه 
برای همکاری با ما برای مبارزه با تروریسم تشکر می کنم«. حسین افزود با اعالم 
اینکه دانش��جویان عراقی برای ادامه تحصیل خود به روسیه باز خواهند گشت، 
افزود: »ش��رکت های روس��ی در عراق فعالیت دارند. ما به مس��ئله روابط نظامی 
پرداختیم«. وزیر خارجه عراق همچنین گفت که وزیر دفاع این کشور به مسکو 

سفر خواهد کرد و موضوعات نظامی رو مورد بررسی قرار خواهد داد.

پیام دبیر کل نجبا برای انصاراهلل
الکعب��ی ضم��ن تمجید از حمله موفق یگان موش��کی یم��ن به اهداف 
سعودی، ابراز امیدواری کرد که به زودی رزمندگان مقاومت دوشادوش 
مجاه��دان انصاراهلل در جوار خانه کعب��ه نماز بخوانند. دبیرکل مقاومت 
اس��المی نَُجباء عراق در پیامی کوتاه از ضربه موش��کی مقاومت یمن به 
رژیم سعودی تمجید کرد و نوشت: دست مریزاد به شما انصاراهلل و یاران 
پیامبر خدا و امیرالمؤمنین و نوادگان جناب زید بن علی علیه الس��الم. شیخ 
»اکرم الکعبی« ادامه داد: ما سراسر امیدیم تا به زودی با پاکسازی بیت اهلل الحرام 
از لوث وهابیت و مزدوران صهیونیسم، آنجا در کنار شما به نماز بایستیم. الزم به 
ذکر اس��ت »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن، بامداد دوشنبه اعالم 
کرد که یگان موشکی ارتش یمن موفق شده است با موشک هدایت پذیر »قدس 

۲« ایستگاه توزیع تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف بگیرد.

پیغام پکن به توکیو
وزیر خارجه چین که برای تحویل پیام رئیس جمهور این کشور در توکیو 
حضور دارد، اعالم ک��رد رئیس جمهور چین خواهان ایجاد روابط کاری 
خوب با نخست وزیر ژاپن است.در اولین سفر مقام بلند پایه دولت چین 
به توکیو بعد از آغاز به کار »یوش��ی هیده س��وگا« به عنوان نخست وزیر 
ژاپن، وزیر خارجه چین پیام رئیس جمهور کش��ورش را به سوگا تحویل 
داد. »وانگ یی« وزیر خارجه چین با س��فر به توکیو با »یوشی هیده سوگا« 
نخس��ت وزیر ژاپن دیدار کرد.وانگ یی بعد از این دیدار اعالم کرد، »ش��ی جین 
پین��گ« رئیس جمهور چین خواهان ایجاد »روابط خوب کاری« با یوش��ی هیده 
س��وگا نخست وزیر ژاپن اس��ت. در همین حال حضور وانگ یی در توکیو، اولین 
س��فر مقام های ارش��د چین به ژاپن بعد از اغاز به کار یوشی هیده سوگا به عنوان 

جانشین شینزو آبه در مقام نخست وزیری ژاپن است.

  پاکس�تان: »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر امور 
خارجه پاکس��تان در دومین نامه به مقامات ارشد 
شورای امنیت سازمان ملل آنها را در جریان اوضاع 
وخیم در جامو و کش��میر ق��رار داد.در این نامه به 
نقض آش��کار و سیستماتیک حقوق بشر در جامو و 
کش��میر اشغال شده همراه با تهدید صلح و امنیت 

توسط هند اشاره شده است.

 س�ودان: فرماندهان س��ودانی در دیدار با هیأت 
صهیونیس��ت و در راستای عادی سازی روابط خود، 
اعالم کردند که می توانند از ارسال سالح به گروههای 
مقاوم��ت حاضر در نوار غ��زه جلوگیری کنند.منابع 
آگاه ب��ه روزنامه االخبار لبنان گفتند که این هیأت، 
مذاکرات چند ساعته ای با مسئوالن نظامی سودان 
داش��ته اس��ت، ولی »عبدالفتاح البره��ان« رئیس 
»ش��ورای حاکمیت« و فرمانده کل نیروهای مسلح 

سودان در این نشست حضور نداشته است.

 روس�یه: س��رویس امنیت فدرال روس��یه اعالم 
کرد که طرح عملیات تروریستی اعضای داعش در 
مسکو را خنثی کرده است. نیروهای امنیتی روسیه 
پیش از آغاز ش��دن عملیات، این هسته تروریستی 
را شناس��ایی، متالش��ی و یک نفر را نی��ز تا کنون 
بازداشت کردند. از محل استقرار او بمب دست ساز 

کشف شده است.

 آلم�ان: برخی گزارش��ها حاک��ی از هجوم یک 
خ��ودرو به در ورودی دفت��ر صدراعظمی آلمان در 
برلین اس��ت. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان 
عینی از هجوم یک خودرو به در اصلی س��اختمان 
دفتر آنگال مرکل صدراعظ��م آلمان در برلین خبر 
داده است.در تصویر منتشر شده از این حادثه روی 

خودروی مهاجم نوشته هایی به چشم می خورد.

 کوب�ا: وزارت ام��ور خارجه آمری��کا در بیانیه ای 
مداخله جویان��ه در م��ورد مس��ائل داخل��ی کوبا، از 
متحدانش خواست به این کشور فشار وارد کنند.در 
این بیانیه واشنگتن بازداشت یکی از مخالفان دولت 

کوبا را محکوم و حکم زندان او را ناعادالنه خواند.
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رئیس جمهور جدید آمریکا نیز همچون ترامپ رهبری جهان را محور 
سیاست خارجی اش عنوان کرد

بایدن نقاب برداشت

خیانت رژیم های عربی به 
آرمان فلسطین

عضو ارش��د جنبش حماس با اشاره به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
عربستان، خیانت رژیم های عربی به آرمان فلسطین را محکوم کرد.

»محم��ود الزه��ار« یکی از اعضای ارش��د جنبش حماس در گفتگو با ش��بکه 
المس��یره یمن اعالم کرد: ما خیانت رژیم های عربی به آرمان فلس��طین را که 
جدیدترین آن، سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان است، 
محکوم می کنیم.افش��ای خبر سفر محرمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
عربس��تان و دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور موجی از واکنش های 

منفی را به دنبال داشته است.
در همی��ن خصوص »ابو احمد فؤاد« معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی 
فلس��طین اعالم کرد که فرایند عادی سازی روابط کش��ورها با تل آویو پس از 

موافقت ریاض آغاز شد.
وی در ادامه یادآور ش��د: در واقع پس از چراغ سبز مقامات عربستان سعودی 
به دیگر کش��ورها بود که فرایند عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی در 
منطقه کلید خورد. محمود الزهار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
از س��رگیری رواب��ط میان تش��کیالت خودگردان و رژیم صهیونیس��تی گفت: 
تشکیالت خودگردان فلسطین، اراده ای برای قطع ارتباط با تل آویو ندارد و ما 
بارها در این باره هش��دار داده ایم.الزهار همچنین به مس��أله جلوگیری از ورود 
مواد ضروری برای درمان افراد مبتال به کرونا به نوار غزه اشاره کرد و گفت: این 
اقدام یک جنایت جنگی اس��ت و نتیجه انحراف جهان عرب به ش��مار می رود. 
همچنین موس��ی ابومرزوق نائب رئیس دفتر سیاس��ی حماس ضمن تش��ریح 
نتای��ج گفت وگوهای اخیر قاهره گفت، فتح قصد کش��اندن حماس به س��مت 
س��ازش سیاس��ی را دارد و حماس به این موضوع نه گفته زیرا این تجربه قبال 
شکس��ت خورده اس��ت.ولید القططی عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین نیز گفت، دو مح��ور در منطقه وجود دارد و محوری که عربس��تان 
س��عودی آن را رهبری می کند کامال آمریکایی-صهیونیستی است. نتایج یک 
نظرسنجی که سازمانی غیردولتی در کرانه باختری انجام داده، نشان می دهد، 
اکثر فلسطینی ها با ازسرگیری روابط امنیتی میان رام اهلل و تل آویو و نیز ادامه 

مذاکرات سازش مخالف هستند.

پیام قدس2 برای سازشکاران 

اعتراف رس��می ریاض مبنی بر دقت باالی موش��ک شلیک شده به تأسیسات 
»آرامک��و« تحولی راهبردی در جنگ یمن اس��ت و تمام مع��ادالت موجود را 
تغیی��ر می دهد. »عبدالب��اری عطوان« تحلیلگر معروف ع��رب در توییتر خود 
نوش��ت، اعتراف رسمی عربستان سعودی به اینکه موشک ارتش و کمیته های 
مردمی یمن، تأسیسات نفتی »آرامکو« در شهر جده )در غرب عربستان( را با 
دق��ت باال هدف گرفته بدون اینکه حتی یک غیرنظامی آس��یب ببیند، تحولی 

راهبردی در جنگ یمن است.
وی ادام��ه داد: )این تحول( تم��ام معادالت موجود را تغییر می دهد، تل آویو را 
وحش��ت زده و تأکید می کند که )این موش��ک ها در نهایت( به تل آویو خواهد 
رس��ید چه از صعده )ش��مال یمن( چه از غزه؛ این پیامی به سازش��گران است 
مبن��ی بر اینکه اس��رائیل از خود حفاظت نخواهد کرد چه برس��د که بتواند از 

شما محافظت کند.
»یحیی س��ریع« س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن، بامداد دوشنبه اعالم کرد، 
یگان موش��کی ارتش یمن موفق ش��ده است با موشک هدایت پذیر »قدس ۲« 

ایستگاه توزیع تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف بگیرد.
همچنین ، سرتیپ ستاد »عابد الثور« تحلیلگر و کارشناس نظامی یمن می گوید 
که ش��لیک موفق موش��ک »قدس ۲« یمن به پاالیشگاه آرامکو در عمق خاک 
عربس��تان پیامهای زیادی دارد و محتوای این پیام ها این اس��ت که نیروهای 
مسلح یمن، امروز نقشه نفتی جغرافیای سعودی را حتی بخش محرمانه آن را 
در اختیار دارند و یمنی ها قادرند با توجه به توانمندی تس��لیحاتی امروز خود، 
هریک از این تاسیس��ات نفتی را در داخل خاک عربس��تان س��عودی با وجود 
همه استحکامات و توانمندی های پدافندی هدف قرار دهند. همچنین عبداهلل 
عیض��ه الرزامی فرمانده نظامی ارش��د جنبش انصاراهلل یمن با اش��اره به اینکه 
واشنگتن جنگ یمن را آغاز کرده است تاکید کرد که برای یمن اهمیتی ندارد 
چه کس��ی پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا اس��ت.وی گفت که مردم 
یمن آنچنان پایداری و ایس��تادگی از خود نش��ان دادند ک��ه به لطف خداوند، 
نیروهای استکبار جهانی را به هم ریختند و همه آنچه که آنها انجام دادند در 
حد و اندازه این پایداری و مقاومت ملت بزرگ یمن، نبود.  یمنی ها این حمله 

موشکی را واکنشی به جنایات و سازشکاری سعودی عنوان کرده اند 

اعتراضات به خشونت 
پلیس فرانسه علیه پناهجویان 

 
بعد از اقدامات خشن پلیس فرانسه علیه مهاجران و افراد بی خانمان در روزهای 
گذش��ته و پخش تصاویر آن، صدها معترض فرانسوی در یکی از میدان اصلی 

پاریس تجمع کردند و خواستار استعفای وزیر کشور شدند.
اعتراضات علیه سیاس��ت های مهاجرتی فرانس��ه در پایتخت این کش��ور ادامه 
دارد و صده��ا نفر در میدان جمهوری از میدانهای اصلی پاریس تجمع کردند 
و خواس��تار استعفای رئیس پلیس و پایان فوری خشونت نیروهای پلیس علیه 

مهاجران و اسکان بی قید و شرط آن ها شدند.
این اعتراضات بعد از اقدام خش��ونت آمیز هفته گذش��ته پلی��س پاریس برای 
تخلیه اردوگاه موقت مهاجران در حومه ش��مالی این ش��هر در »سنت دنیس« 

آغاز شد که ۲۵۰۰ مهاجر و بی خانمان از آنجا تخلیه شدند.
معترضان در حمایت از مهاجران ش��عار »همبستگی با ]مهاجران[ ثبت نشده!« 
س��ر می دادند. در میان ش��عارهای معترضان، فریاد درخواست برای استعفای 

»جرالد دارمانین« وزیر کشور فرانسه هم به گوش می رسید.
بعد از اقدامات خش��ن هفته گذش��ته، نیروهای پلیس دوش��نبه شب به وقت 
محل��ی هم به منظور تخلیه اردوگاه موقت مهاجران در مرکز ش��هر پاریس که 
به گفته آنها به طور غیر قانونی فضای ش��هر را اش��غال کرده بودند به استفاده 
از گاز اش��ک آور متوسل ش��د.»دویچه وله« نوشت برخی نیرو های داوطلب در 
پاریس برای برپایی ۵۰۰ چادر در میدان جمهوری در این ش��هر کمک کردند 
و به س��رعت مهاجران در آن مستقر ش��دند. به گفته این خبر گزاری اکثر این 
مهاجران از افغانس��تان به فرانس��ه آمده اند. پلیس فرانسه اعالم کرد نهاد های 
خاصی س��اخت این اردوگاه  را س��ازماندهی کرده اند که این مس��ئله غیر قابل 
قب��ول اس��ت. به گ��زارش »فران��س ۲4«، دارمانین روز سه ش��نبه گفت قصد 
دارد تحقیقات��ی را درباره درگیری های دوش��نبه بع��د از آن که پلیس اردوگاه 
مهاجران در میدان جمهوری در قلب پاریس را تخلیه کرد، آغاز کند. او تصاویر 
منتش��ر ش��ده از درگیری نیروهای پلیس با مهاجران هنگام تخلیه این مکان 
را »تکان دهنده« توصیف کرد.در تصاویر و ویدئوهایی که مردم در ش��بکه های 
اجتماعی منتش��ر کردند، ضرب و ش��تم مهاجران از سوی پلیس هنگام تالش 

آن ها برای پاکسازی میدان از چادرهای مهاجران دیده می شد


