
 یمن: معــاون نخســت وزیر یمن بــه ائتالف 
متجاوز ســعودی-اماراتی هشدار داد و گفت برای 
شکســت محاصره اقتصادی و محاصره فرودگاه ها 
و بندرهــای یمــن، گزینــه نظامی بــر روی میز 
اســت.»جالل الرویشــان« تأکید کرد که با وجود 
آتش بس و وضعیت »نه جنــگ، نه صلح«، اهداف 
ائتالف متجاوز ســعودی-اماراتی در یمن همچنان 
به قوت خود باقی است.الرویشان با بیان اینکه برای 
مقابله بــا این ائتالف و باز پس گیری حقوق مردم 
یمن، همه گزینه ها بر روی میز اســت، گفت: »این 
گزینه ها برخاســته از این اســت که ملت یمن در 

وضعیت دفاع از خود قرار دارد.«

 ســودان: صد ها معترض در ســودان خواستار 
استعفای ســران نظامی این کشــور شدند.صد ها 
معترض در سودان خواستار استعفای سران نظامی 
این کشــور شــدند. پلیس روز پنجشنبه به سوی 
معترضانی گاز اشک آور شلیک کرد که در خرطوم 

پایتخت سودان در حال تظاهرات بودند. 

 مجارستان: وزیر امور خارجه مجارستان بر لزوم 
آمادگی کشورش برای مقابله با حمالت اتحادیه اروپا 
از طریق استفاده از باج خواهی مالی و سیاسی تأکید 
کرد.»پیتر ســیارتو« وزیر امور خارجه مجارســتان 
گفت که کشــورش باید برای حمــالت خطرناک 
اتحادیه اروپا آماده باشــد، زیرا »بروکسل و ماشین 
تبلیغاتی لیبرال« در ابزار خود گزینشــی نیستند و 

از انواع باج گیری علیه بوداپست استفاده می کنند.

ســازمان ملل: مجمع عمومی ســازمان ملل 
قطعنامــه ای را کــه از رژیم موقت صهیونیســتی 
می خواهد تســلیحات اتمی خــود را نابود کند، با 
۱۴۹ رأی موافق تصویب کرد.به جز نماینده تل آویو، 
نمایندگان آمریکا، کانادا، میکرونزی، پاالئو و لیبریا 
بــه این قطعنامه رأی منفــی دادند. همچنین ۲۷ 
کشور شامل اوکراین، هند و بسیاری از دولت های 

اروپایی به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.

رویاهای نظامی ژاپن از زمین و هوا 
وزارت دفاع ژاپن به دنبال اســتفاده از موشک های 
ارتقــا یافته در زیردیایی های خود اســت در حالی 
که همزمان به دنبال توســعه تــوان جنگنده های 
خود می باشــد که در مجموع یادآور رویاهای این 
کشــور در دوران جنگ جهانی دوم و حتی کشتار 

در منچوری است.
مقامات دفاعی ژاپن به دنبال ارتقاء موشــک هایی 
هستند که از زیردریایی شلیک شوند. این تسلیحات 
ســبب افزایش قدرت نیرو های دفاعی ژاپن خواهد 
شــد. وزارت دفاع ژاپن موشک های ضد کشتی را 
برای اســتفاده در نیرو های زمینی به روزرســانی 
کرده اســت.به نقل از ان اچ کی، وزارت دفاع ژاپن 
هم اکنون به دنبال اســتفاده از این موشــک ها در 
زیردریایی اســت. این به معنای آن اســت که این 
موشک ها بسیار دورتر از برد موشک های ضد هوایی 
دشمن شلیک می شوند.هامادا یاسوکازا، وزیر دفاع 
ژاپن گفــت: »زیردریایی ها در درگیری های نظامی 
که در آن ها از موشــک های با برد بلند اســتفاده 
می شــود، بهتر عمــل می کنند. از نظــر راهبردی 
زیردریایی ها بســیار موثر هســتند. این موشک ها 
سبب می شوند که پاســخ دشمن بسیار پیچیده و 
دشوار شــود.«وزارت دفاع ژاپن همچنین به دنبال 
استفاده از این موشک ها در رزم ناو ها و هواپیما های 
جنگنده اســت. این طرح در راســتای بازنگری در 
راهبرد دفاع ملی دولت ژاپن تا قبل از پایان ســال 

جاری انجام می شود.
در همین حال ســه کشــور انگلیس، ایتالیا و ژاپن 
توافق کرده انــد در چارچوب یــک برنامه دفاعی، 
جنگنده های جدید نسل ششم را تولید کنند.دفتر 
نخست وزیری انگلیس اعالم کرد که به همراه ژاپن 
و ایتالیا برای راه اندازی برنامه جهانی هوای رزمی 
)GCAP( در راســتای توسعه مشترک نسل جدید 

جنگنده ها تا سال ۲۰۳۵ توافق کرده اند.
 بیانیه دفتر نخســت وزیری انگلیس اعالم می کند: 
»انگلیــس بــا ایتالیا و ژاپــن برای ســازگاری و 
پاسخگویی به تهدیدات امنیتی آینده، از طریق یک 
بین المللی همکاری  بین المللی هوافضــای  ائتالف 
 )GCAP( خواهد کرد. برنامه جهانــی رزم هوایی
یک مشــارکت جدید بین انگلیــس، ژاپن و ایتالیا 
اســت«.در بیانیه آمده است که این کشور ها آماده 
هســتند تا مرحله توسعه را در ســال ۲۰۲۴ آغاز 
کنند. انتظار می رود ایــن هواپیما با جنگنده های 
دیگر کشــور های ناتو سازگار باشــد.گفتنی است، 
حمله روسیه به اوکراین زنگ خطر را برای امنیت 
و دفــاع اتحادیه اروپا و دیگر کشــورهای جهان به 
صدا درآورده اســت. گزارش های یک سال گذشته 
به وضوح نشان می دهد که به دلیل سرمایه گذاری 
ناکافــی، قابلیت های دفاعی اروپا با تهدیدات بالقوه 
مطابقــت نــدارد. گزارش های آژانس دفــاع اروپا 
قبــاًل در این مورد هشــدار داده بود، اما تا پیش از 
شروع جنگ، هیچ احســاس فوریتی برای افزایش 
هزینه هــای دفاعی احســاس نمی شــد. از فوریه 
گذشــته، بســیاری از کشــورهای جهان، به ویژه 
کشــور های اروپایی بودجه دفاعی خود را افزایش 
داده و به دنبال تجهیزات پیشرفته تر هستند. پیش 
از ایــن، آژانس دفاع اروپا اعــالم کرده بود اعضای 
اتحادیه قرار است تا سال ۲۰۲۵ بودجه نظامی را تا 

۷۰ میلیارد یورو افزایش دهند.

نیمچه گزارش

ولودیمیر زلنســکی رئیس جمهور اوکرایــن در یک پیام 
ویدئویی برای وبگاه تحلیلی-خبری »پولیتیکو« گفت که 
جنگ اوکراین ســال آینده به پایان می رســد.وی در این 
پیام در ارتباط با تخمین زمان پایان جنگ اوکراین گفت: 
»معتقدم که مردم اوکراین سال آینده بانفوذترین خواهند 
بود، البته در زمان برقراری صلح«. این ســخنان از سوی 

زلنسکی در حالی مطرح می شود در عرصه داخلی اوکراین 
او نتوانســته است ادعاهای گذشته خود را مبنی بر حفظ 
تمامیت ارضی اوکراین و حمایت از ســاکنان آن اجرایی 
سازد چنانکه از یک سو ۱۵ درصد خاک اوکراین رسما به 
روسیه الحاق شــده است و از سوی دیگر بحران انرژی از 
جمله قطعی برق گسترده این کشور را فرا گرفته است. در 
این شرایط می توان گفت که زلنسکی با این ادعا به دنبال 
آن اســت تا افکار عمومی اوکرایــن را به ادامه همراهی با 

سیاست های جنگ طلبانه خود متقاعد سازد. 
نکته دیگر آنکه زلنسکی نشان داده است که عمال مهره ای 
در دستان برخی از کشورهای اروپایی همچون انگلیس در 

کنار آمریکاســت و هیچ اراده از خود در انجام امور ندارد. 
چنانکه بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از 
حامیان اصلی جنگ پیشــتر عنوان کرده بود این جنگ تا 
تابستان سال آینده به طول خواهد انجامید در همین حال 
مقامات روس بر اساس اسناد و شواهد عنوان کرده اند که 
آمریکا به دنبال طوالنی کردن جنگ برای سه سال اینده 
است تا اهداف جهانی خود از جمله تضعیف روسیه، سلطه 

بر اروپا و چین را اجرایی سازد. 
با توجــه به این شــرایط و این اصل که اخیــرا مقامات 
آمریکایــی و اروپایی از افزایش حمایت های نظامی از کی 
یف گفته اند می توان ســخنان زلنســکی را ادامه مواضع 

اربابــان غربی آن دانســت که به نوعــی دمیدن در آتش 
جنگ و دوری از رویکرد سیاســی است. نکته آنکه مردم 
اروپا به شــدت از جنگ خســته گردیده و خواستار پایان 
آن از طریق راهکار سیاســی هستند. زلنسکی با وعده پر 
هیاهوی پایان جنگ در ســال آینده با برتری اوکراین به 
دنبــال فریب مردم اروپا برای پذیرش ادامه جنگ افروزی 

دولتمردانشان است. 
در مجموع می توان گفت که سخنان زلنسکی بیشتر یک 
شعار و فریب برای ادامه جنگ است که به خواست سران 
غرب صورت می گیرد و نه ادعایی بر گرفته از توانایی های 

اوکراین برای ادامه و یا برتری در جنگ.

یادداشت

گزارش

در حالی بسیاری از کشــورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان در کنار آمریکا 
شاهد اعتصاب ها و اعتراض های مردمی گسترده به وضعیت اقتصادی است که در 
پی نارضایتی کارکنان بخش های دولتی و خصوصی انگلیس از وضعیت معیشتی، 
کارکنان واحد مرزی در فرودگاه های سراســر این کشور در شلوغ ترین روزهای 
سال به مدت 8 روز اعتصاب می  کنند  در حالی که پاسخ پلیس به این اعتصاب ها 

سرکوب و بازداشت گسترده معترضان است. 
 کارکنان واحد مرزی انگلیس در فرودگاه های مهم و اصلی این کشــور از جمله 
فــرودگاه »هیترو« لندن توافــق کردند تا به مدت هشــت روز در ماه میالدی 
جاری )دسامبر( اعتصاب کنند. رســانه های استرالیایی در این خصوص گزارش 
کردند آن دســته از استرالیایی هایی که برای کریسمس به بریتانیا سفر می کنند 
بایــد انتظار مواجهه با هرج و مــرج و اختالل را در پی اعتصاب های گســترده 
در انگلیس داشته باشــند. اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس اعالم کرد 
که اعضــای این اتحادیــه در فرودگاه های »گاتویک«، »هیترو«، »منچســتر«، 
»بیرمنگام« و »کاردیف« از تاریخ ۲۳ دسامبر تا ۳۱ دسامبر )دوم تا ۱۰ دی ماه( 
و در شــلوغ ترین روزهای سال برای مسافرت های بین المللی به مدت هشت روز 
اعتصاب خواهند کرد.شرکت تحلیل هوانوردی »سیریوم« برآورد کرده که بیش 
از ۱۰ هــزار پرواز که احتماالً بیش از دو میلیون نفر را حمل می کند، در جریان 

اعتصاب های گسترده به فرودگاه های نامبرده وارد خواهد شد.
اعتصــاب   در ادارات و نهادهای مختلف سراســر انگلیس هم شــامل بخش های 
خصوصی و هم بخش های دولتی می شــود که اخیراً به شــدت گســترش یافته 
زیــرا کارکنان بخش های خصوصی و دولتی در انگلیس خواهان افزایش حقوق و 
دســتمزدهای خود هستند تا بتوانند با تورم ناشی از افزایش قیمت های انرژی و 
غذا که به بیش از ۱۱ درصد رســیده، کنار بیایند. کارکنان بخش ریلی انگلیس 
چند بار در اعتصاب های ۲۴ ســاعته یا ۴8 ساعته مشارکت داشته اند. در واکنش 
بــه گســترش اعتصاب ها در انگلیس، دولت این کشــور می گویــد که کارکنان 
بخش دولتی شایســته افزایش حقوق هســتند اما افزایش دو رقمی غیرممکن 
است.»ریشی سوناک« نخســت وزیر بریتانیا چهارشنبه گفت که در حال بررسی 
»قوانین جدید سخت تر« است. وی ضمن هشدار به رؤسای اتحادیه های مختلف 
انگلیس گفت: »اگــر رهبران اتحادیه ها به رفتار غیرمنطقــی خود ادامه دهند، 
وظیفه من این اســت که برای حفاظت از جان و معیشــت مــردم بریتانیا اقدام 
کنم«. با فرارســیدن فصل ســرما، تحقیقات جدید نشان می دهد که حدود سه 

میلیون خانوار کم درآمد انگلیســی قادر به گرم کردن خانه های خود و تهیه غذا 
و لباس گرم نیستند.

از ســوی دیگر هزاران تن از کارکنان و کارگران ۱۵ فــرودگاه بزرگ آمریکا در 
اعتراض به پایین بودن حقوق و دســتمزد و شرایط نامناسب کار، اعتصاب کردند 
و دســت از کار کشیدند.از ســوی دیگر در حالی که فرانســه به دلیل خطرات 
کمبود عرضه در زمستان خود را برای طرح خاموشی های برنامه ریزی شده آماده 
می کند، عصر پنج شــنبه به دلیل خرابی یک تراسفورماتور قطعی گسترده برق 
غیر منتظره در سراســر پاریس رخ داده که ۱۲۵ هزار خانور تحت تاثیر آن قرار 
گرفتند. موج اعتراض ها چنان گسترده شده است که پرورش دهندگان اسب در 
فرانسه در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در پاریس دست به اعتراض 
زدند. در این میان اما بورل مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا به جای 
توجه به چالشهای اقتصادی اروپا، هشدار داد جنگ در اوکراین ذخایر تسلیحاتی 
اتحادیه اروپا را خالی کرده اســت. از سوی دیگر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
در اظهاراتی جدید گفته که جنگ اوکراین سال آینده به پایان می رسد. زاخارووا 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ایاالت متحده درصدد است تا حداقل سه 

ســال دیگر جنگ در اوکراین ادامه داشته باشــد. خبر دیگر آنکه وزارت خارجه 
رژیم  صهیونیســتی در حال آمادگی برای ارسال کمک های جدید به اوکراین از 

طریق اتحادیه اروپا است.
این در حالی اســت کــه بانک مرکزی اروپا در مقابله با تورم ناتوان بوده اســت و 
کارکنان آن هم خواهان افزایش دســتمزد های خود شده اند.کارلوس بولز، معاون 
بخش امور بین الملل بانک مرکزی اروپا گفت: ما از این وضعیت راضی نیســتیم. 
تورم در آلمان و منطقه یورو احتماال امســال به حدود 8.۵ درصد خواهد رسید. ما 
شاهد افزایش دستمزد ها نخواهیم بود. این به منزله کاهش قدرت خرید کارکنان 
خواهد بود. این به روحیه و اعتماد آن ها به بانک مرکزی اروپا آسیب وارد می کند.

طبق گزارش شرکت سرمایه گذاری »اتمیکو« صنعت فناوری اروپا در سال جاری 
شاهد از بین رفتن ارزش ۴۰۰ میلیارد دالری و کاهش ۱8 درصدی بودجه سرمایه 
گذاری جســورانه خود بوده است.  سرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر به تامین 

سرمایه کسب و کارهای نوپا گفته می شود که ریسک باالیی را به همراه دارد.
پوتین رئیس جمهور روسیه گفت غرب با بی شرمی چندین سال منابع اوکراین را 
تصرف کرد، از آن بهره برداری کرد و نسل کشی را تشویق نمود.»والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه، طی ســخنرانی در جمع وزرای دفاع کشورهای مستقل 
همســود و سازمان همکاری شانگهای گفت که غرب از اوکراین بهره کشی کرده 
است.رئیس جمهور روســیه در این باره اظهار داشت: »غرب با بی شرمی چندین 
ســال منابع اوکراین را تصرف کرد، از آن بهره برداری کرد و نسل کشی را تشویق 
نمود.« نکته قابل توجه آنکه به رغم تحریم های اعمال شــده از ســوی اتحادیه 
اروپا علیه روسیه، فرانسه واردات اورانیوم خود را از روسیه سه برابر کرده است.در 
این میان دهها تن از کارکنان شــرکت اپل در استرالیا پیشاپیش تعطیالت زادروز 
حضرت مسیح )ع(، برای درخواست بهبود شرایط کاری و دستمزدهایشان، قصد 
دســت کشــیدن از کار دارند که احتماال به فروش این شرکت تولید کننده تلفن 
همراه آیفون و خدمات آن در نیمکره جنوبی، آسیب خواهد رساند.همچنین یک 
نظرسنجی جدید نشان می دهد که کانادایی ها به طور فزاینده ای نگران تورم باالی 
تاریخی و رکود بالقوه هســتند، به طوری که بیش از نیمی از بزرگســاالن اکنون 
می ترســند که نتوانند برای خانواده هایشان غذا تهیه کنند.در این میان در میانه 
موج بحران اقتصادی، مجلس آمریکا بودجه دفاعی 8۵8 میلیارد دالری این کشور 
یا همان NDAA را با ۳۵۰ رای موافق در برابر 8۰ رای )بیش از دو سوم مورد نیاز 

برای تصویب قانون و ارسال آن برای مجلس سنا( تصویب کرد.

زلنسکی از چه می گوید 
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در اقدامــی که بیانگر دســتاورد بزرگ چیــن در برابر 
آمریکاست، عربستان و چین پنجشنبه توافقنامه شراکت 

راهبردی فراگیر را با یکدیگر امضا کردند.
ســلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی و »شی جی پینگ« 
رئیس جمهور چین توافقنامه شــراکت راهبردی فراگیر 
را امضا کردند. رئیس جمهور چین در ســفر رســمی به 
عربســتان وارد ریاض شــد. وی قرار  اســت در جریان 
این ســفر سه روزه در اجالس سعودی-چینی و نشست 
فوق العاده ســران کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس شــرکت کند. خبرگزاری واس گزارش داده 
بود که در زمان ســفر شی به عربســتان توافق هایی به 
ارزش حــدود ۳۰ میلیــارد دالر در اجالس ســعودی- 
چینــی امضا خواهد شد.کشــورهای عربی خلیج فارس 
پس از روگردانی آمریکا از این منطقه و تمرکز بر مناطق 
جغرافیایــی دیگــر، در تالش برای بازتنظیم سیاســت 
خارجی خود هســتند.جنگ اوکراین هم که روســیه را 
متمرکز بر این تحول کرده، کشورهای عربی را به سمت 

تقویت روابط با چین کشانده است.
در همین چارچوب نخست وزیر عراق در دیدار با رئیس 
جمهور چین اعالم کرد که بغداد امیدوار به شــراکت با 
چین در چارچوب پروژه جاده ابریشم جدید است.»محمد 
شیاع السودانی« نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد 
که بغداد امیدوار به شــراکت با چین در چارچوب پروژه 
راه ابریشــم جدید و نوسازی زیرساخت های کشور است 
و گفت که عراق یکی از محورهای ثبات در منطقه است 
و می کوشد که نقش سازنده خود را در سطح منطقه ای 
و جهانی بازیابد. در شکســتی دیگر برای آمریکا، روسیه 
به دنبال تعمیق بیشــتر روابط خود بــا چین در زمینه 
انرژی، صادرات گاز خود به این کشور را افزایش خواهد 

داد. جریان گاز به چین ۱6.۱ درصد باالتر از آن چیزی 
اســت که درمورد آن توافق شــده بود. خبر دیگر آنکه 
ســخنگوی وزارت خارجه چین ضمــن تاکید بر رصد 
اوضاع افغانستان گفت از این کشور در مبارزه با تروریسم 
حمایت می کنیم.»مائو نینگ« سخنگوی وزارت خارجه 
چین اعالم کرد وضعیت امنیتی افغانســتان را از نزدیک 
دنبال می کنیم و به حمایت از این کشــور در مبارزه با 

تروریسم ادامه خواهیم داد.
در ادامه تقابل ها میان دو کشــور امــا، فرمانده نیروی 
فضایی ارتــش آمریکا امروز جمعه گفت که کشــورش 
با دقت فعالیــت های فضایی چیــن و تهدید احتمالی 
تاسیسات فضایی آمریکا را به علت گردآمدن سریع زباله 
هــای فضایی در مدار پائین زمیــن، رصد می کند.الزم 
به ذکر اســت در حوزه روابط آفریقایی نیز منابع خبری 
گــزارش دادنــد، »عبدالفتاح البرهان« رئیس شــورای 
حاکمیتی ســودان با »شی جین پینگ« رئیس جمهور 
چیــن درباره تقویت همکاری بین دو کشــور و موضوع 
بدهی خارطوم به پکن گفت وگــو کرد.البرهان در این 
دیدار بر لزوم فعال سازی ســازوکارهای اقدام مشترک 
بین دو کشــور و رسیدگی به مشــکل بدهی معوق به 
گونه ای که امکان همکاری و سرمایه گذاری بیشتر چین 
در ســودان به ویژه در زمینه نفت فراهم شــود، تاکید 
کرد.همچنین عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصر 
با شــی جینپینــگ، همتای چینی خود در عربســتان 
سعودی دیدار کرد. خبر دیگر آنکه وزارت خارجه چین، 
مقامــات انگلیس را متهم کرده اســت که با ممانعت از 
طرح پکن برای ســاخت یک ســفارت بزرگ جدید در 
نزدیکی تاور بریج در لندن، از تعهدات دیپلماتیک خود 

دوری می کنند.

امضای توافقنامه شراکت راهبردی فراگیر میان چین و عربستان

شی در ریاض بایدن را مات کرد 
همزمان با تشــدید اعتراض های مردمی به سیاست های 
دولتمــردان برلیــن، احتماالً طی روزهــای آینده افراد 
بیشتری در آلمان در ارتباط با گروه افراطی راستگرا که 
برلین می گوید قصد سرنگونی دولت را داشتند، بازداشت 

خواهند شد.
 پس از آن که مقامات پلیس از عملیات گسترده در ۱۳۰ 
منطقه در ۱۱ ایالت فدرال آلمان و بازداشــت دست کم 
۲۵ تــن از اعضا و طرفداران گروه افراطی »شــهروندان 
رایش« به ظن توطئه برای ســرنگونی دولت خبر دادند، 
خبرگزاری رویترز از احتمال بازداشــت تعداد مظنونین 
بیشتر طی روزهای آینده خبر داد.دولت آلمان می گوید 
کــه گــروه افراطی شــهروندان رایش در تــالش برای 
ســرنگونی دولت و روی کار آوردن یکی از اعضای سابق 
یک خانواده ســلطنتی آلمان بعنوان رهبر ملی هستند.
دادســتان های آلمانی می گویند که یکی از نمایندگان 
ســابق پارلمان آلمان از حزب راســتگرای »جایگزینی 
برای آلمــان« )AFD( نیــز در بین بازداشت شــدگان 
اســت.»جورج مئیر« وزیر داخلی ایالت شرقی تورینگن 
آلمان گفت: »بر اســاس تجربه ام، موج دوم بازداشت ها 
نیز وجود خواهد داشت«.شــبکه یورونیوز گزارش کرد 
که چند هزار نیروی پلیس و نیروی امنیتی فدرال آلمان 
طی عملیاتی به مقر گروه هــای افراطی که ظاهراً قصد 
ســرنگونی دولت آلمان را داشــتند، حمله بردند.طبق 
این گزارش، ســه هزار نیروی پلیس در ۱۳۰ منطقه در 
۱۱ ایالت آلمان در عملیات علیه گروه افراطی موســوم 
به »شــهروندان رایش« مشــارکت داشتند و  ۲۵ تن از 
مظنونین بــه عضویت در این گــروه و طرفداران آن را 
بازداشــت کردند.بعد از عملیات گســترده برای خنثی 
سازی یک کودتای بزرگ برای سرنگونی دولت در آلمان 

که یک نماینده ســابق حزب افراطی و یک عضو ارتش 
آلمان هم از متهمان این پرونده اســت درخواســت ها 
برای تشــدید نظارت ها و اقدامات امنیتی در پارلمان و 

نهادهای امنیتی باال گرفته است.
هفته نامه اشــپیگل گزارش داد که بعد از عملیات ضد 
تروریســتی علیه گروه موسوم به شــهروندان رایش در 
آلمــان که قصد برانــدازی دولت را داشــتند تمرکز بر 
مســئله امنیت در پارلمان آلمان نیز در دستور کار قرار 
گرفته اســت.. کاترین گورینگ-اکارت )ســبزها( نایب 
رئیس پارلمان آلمــان به روزنامه های گروه رســانه ای 
فونکه گفت: ما دقیقاً برای پارلمان آلمان این مســئله را 
بررسی خواهیم کرد که کدام اقدامات احتیاطی امنیتی 
را باید تنظیم کنیم و در همه کمیته های مربوطه به این 
مســئله پرداخته خواهد شــد. ظاهرا یکی از نمایندگان 
ســابق حزب افراطی جایگزینی بــرای آلمان هم با این 

شبکه تروریستی ارتباط داشته است.
بر اســاس اطالعات هفته نامه اشــپیگل، پلیس پارلمان 
آلمان صبح چهارشنبه پس از مشورت با دادستانی فدرال، 
ممنوعیت ورود را برای وی صادر کرد.اوالف شولتز ، صدر 
اعظم آلمان پیش از این در عصر پنجشنبه در مورد ارتباط 
متقابل افراط گرایان با حزب افراطی جایگزینی برای آلمان 
ابراز نگرانی کرد. وی گفت: این واقعیت که یکی از اعضای 
ســابق این حزب در پارلمان آلمان در میان متهمان قرار 
دارد، البته یک اتفاق بســیار قابل توجه و بسیار بد است.

شولتز پس از دیدار با سران دولت های ایالتی فدرال گفت: 
مهمتریــن پیامد این حمله این اســت که همه می دانند 
که ما یک دولت مستحکم و یک دموکراسی قوی داریم. 
به گفتــه وی مقامات امنیتی آلمان قادر به خنثی کردن 

تخلفات از این نوع هستند.

سرکوب  اعتراضات به ناتوانی دولت در آلمان شدت می گیرد

بازداشت مخالفان شولتز به بهانه کودتا 

بحران اقتصادی تشدید اعتصاب ها و اعتراض ها در اروپا و آمریکا را به همراه داشته است 

تشدید سرکوبگری پلیس و ذبح آزادی در خیابان های انگلیس

نتایج یک بررســی نشــان می دهد کــه در مرزهای خارجی اتحادیــه اروپا در 
مجارستان و بلغارستان زندان هایی مخفی تاسیس شده که در آن با پناهندگان 

رفتارهای بسیار خشونت آمیزی شده و حتی به آنها تیراندازی می شود.
"اس ار اف" ســوئیس در گزارشی نوشــت: نهادها در مرزهای اتحادیه اروپا در 
بلغارستان در حال انجام اقدامات غیرقانونی علیه پناهجویان هستند. این نتیجه 
توسط تحقیقات SRF Investigativ همراه با Lighthouse Reports نشان 
داده شده است. بر این اســاس بلغارستان یک زندان غیر رسمی دارد. گفته می 
شــود که به پناهجویان نیز تیراندازی شده است.در ادامه این گزارش آمده است: 
این یــک پادگان با میله های آهنی اســت. در این منطقه زبالــه ها روی زمین 
ریخته و پناهندگان روی تکه های مقوا خمیده اند. در این زندان غیررســمی در 
وســط شهر کوچک بلغارستان ســردز، پلیس مرزی مهاجرانی را که از ترکیه به 
بلغارستان آمده بودند نگهداری می کند. این پناهندگان ساعت ها، گاهی روزها، 

بدون خوردن یا آشامیدن، و با پوشش کم نگهداری می شوند.
گروه تحقیقاتی، که SRF Investigativ به آن تعلق دارد، توانســت با استفاده 
از دوربین هــای مخفی ثابت کند که این پــادگان برای ماه ها - حتی در دماهای 
پایین و باران - مورد استفاده قرار گرفته است. افسران پلیس مرزی بلغارستان با 
لباس سبز در محل حضور دارند. چهار پناهنده که تیم تحقیقاتی با آنها صحبت 
کرده بود، این زندان غیر رســمی را در فیلــم معرفی کرده بودند که آنها نیز در 
آنجا نگهداری می شدند.بر اســاس گزارش های منتشر شده کاری که بلغارستان 
در سردز انجام می دهد در چندین مورد غیرقانونی است. این کشور اروپای شرقی 

اتحادیه اروپا باید پناهندگان را در تأسیسات رسمی اسکان دهد که امکان اسکان 
مناســب را فراهم می کند و تحت کنترل دولت است. ســارا پروگین-توئرکاف، 
اســتاد حقوق مهاجرت در دانشــگاه فرایبورگ می گوید: البته، این پادگان های 
غیررســمی این معیارها را برآورده نمی کنند.خشــونت پلیس در مرز بلغارستان 
ابعاد دیگری نیز دارد: چندین پناهجو گزارش می دهند که افســران از ســالح 
گرم علیه پناهجویان اســتفاده کرده اند. یک نوجوان می گوید: آنها به هوا شلیک 
می کننــد. اما اخیراً آنها به ســمت مردم تیراندازی می کننــد. آنها به پای یکی 
شلیک کردند.بر اساس گزارش های رســانه ها، در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا 
زندان های مخفی وجود دارد که پناهجویان در آنجا محبوس می شوند و اغلب با 
آنها بدرفتاری می شــود. این گزارش در مجالت ARD "مانیتور" و "اشپیگل" و 
 Lighthouse Reports، Sky News، Le همچنین رســانه های بین المللی

Monde، Domani، SRF و RFE/RL بلغارستان منتشر شده است.

 تیراندازی علیه پناهندگان 
در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا
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