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  معترض را کشتند٢۶نيروھای امنيتی يمن 
 

 ٢۶کم  شودند و دستکش تی اين کشور به روی معترضان آتدر جريان تظاھرات اعتراضی در يمن نيروھای امني

اين مرگبارترين درگيری در يمن در چند ماه گذشته توصيف شده . نفر را کشته و صدھا تن ديگر را مجروح کردند

 .است

  به گزارش. ھای خونين کشيده شد به درگيری) سنبله ٢٧/مبر سپت١٨(يمن در روز يکشنبه تظاھرات معترضان در 

 نفر از مخالفان رئيس جمھوری يمن توسط نيروھای امنيتی ٢۶کم  ھا دست ریلمان، در جريان اين درگياخبرگزاری 

  . اند اين کشور کشته و بيش از صدھا نفر مجروح شده

 پزشکان محلی در ميان کشته شدگان ۀبه گفت.  تن رسيده است۵٠بدين ترتيب شمار کشته شدگان از روز يکشنبه به «

  )لمانی خبر دويچه ولها از نشر ترجمه(»  کودک و سه سرباز فراری بوده است٢

شدگان در دو بيمارستان در پايتخت يمن  ، تنھا آمار مربوط به تعداد کشته اين اطالعات که توسط پزشکان ارائه شده

  . است

  

  ھا در چند ماه گذشته بارترين درگيری مرگ

ھا از گاز  کردن آن تفرق شاھدان، نيروھای امنيتی يمن مستقيم به سوی تظاھرکنندگان شليک و برای مۀبه گفت

شود که  ھا زمانی آغاز می لمان، درگيریابه گزارش خبرگزاری . اند پاش استفاده کرده ھای آب آور و ماشين اشک

  . کنند تظاھرکنندگان به سمت کاخ رياست جمھوری حرکت می

ز سال تحصيلی جديد در آغا. ليس به شدت افزايش يافته بودودر آخر ھفته برخوردھای ميان تظاھرکنندگان و پ«

ھزاران دانشجو در روز شنبه به خيابان ھا ريخته، ساختمان ھای دولتی را محاصره و تصاوير رئيس جمھور را از 

  :يکی از شعارھای دانشجويان اين بود. در و ديوار ھا کندند

ار در خيابان ھای دھھا ھز: روز يکشنبه تظاھرات اوج می گيرد"  تا رئيس جمھور نرود، نه درسی و نه تحصيلی "

علی رغم برخورد . صنعا خواھان استعفای رئيس جمھور گشته و با ھجوم گارد رياست جمھوری مواجه گشتند
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ترجمه از نشر (» . گارد رياست جمھوری مردم در ميدان تغيير جمع شده و در خيابانھا به تظاھرات پرداختندۀسبعان

  )لمانی خبر دويچه ولها

رويدادھای روز . تر شده است صنعا نيز محسوس" ميدان تغيير"ھا در   آغاز درگيریحضور نيروھای امنيتی با

  . ھا در چند ماه گذشته در يمن توصيف شده است  بارترين درگيری يکشنبه خون

ھای بنزينی در جريان درگيری با نيروھای  از سوی ديگر وزارت کشور يمن، معترضان را به استفاده از بمب

  . اعالم کرد" ليس توسط معترضانوپشدن خودروی  به آتش کشيده" تيراندازی نيروھای امنيتی را ليس متھم و دليلوپ

 خواستار  انھا ھزار نفر در آن شرکت داشتند، مخالف  در جريان تظاھرات يکشنبه در صنعا، پايتخت يمن که ده

هللا صالح به دنبال انفجاری که در ماه  عبد. هللا صالح، رئيس جمھور اين کشور از قدرت شدند گيری علی عبد کناره

جمھوری يمن رخ داد، اين کشور را ترک کرد و بيش از سه ماه است که در عربستان  ژوئن امسال در کاخ رياست

  . برد سعودی به سر می

. ان با ساير تحوالت در کشورھای عربی از ماه فوريه سال جاری ميالدی آغاز شده استزم اعتراضات در يمن ھم

 يمن ۀھای دريافت شده، تظاھرات روز يکشنبه تنھا به صنعا محدود نبوده، بلکه در چندين شھر عمد  اساس گزارشهب

   .ھا آمدند معترضان به خيابان

  

  مريکا ا اروپا و اياالت متحده ۀعکس العمل اتحادي

مريکا از دولت صنعا خواھان دست ا ۀدر شورای حقوق بشر سازمان ملل کشورھای اتحاديه اروپا و اياالت متحد«

  .کشيدن از اعمال خشونت و رويکردی صلح آميز گشتند

سازمان کمک رسانی اوکسفام در گزارشی که روز دوشنبه ارائه نمود از بروز فاجعه آميز گرسنگی در ميان مردم 

بھای . کلی به حالت تعطيل در آمده استه حران سياسی فعلی ببدنبال ه زيرا اقتصاد اين کشور ب. ديمن اخطار دا

طور سرسام آوری باال رفته و در نتيجه شمار کسانی که در اثر گرسنگی به ضعف دچار می گردند ه مواد غذائی ب

طوری که تا کنون يک سوم ه ب. باشندقربانيان اين وضع بيش ار ھمه زنان و کودکان می . رود روز افزون باال می

. مردم از گرسنگی در مرارت بوده، نيمی از کودکان در اثر کمبور مواد غذائی دچار واماندگی از رشد گشته اند

  )لمانی خبر دويچه ولهاترجمه از نشر (» . ساله بر اثر گرسنگی رنجور گشته اند۴٩ و ١۵يک چھارم زنان ميان 

  :زايددويچه وله در ادامه می اف

سازمان تروريستی . جمھوری يمن فقيرترين کشورھای عربی به حساب آمده با مشکل تروريسم نيز مواجه است«

برای عقب ر از صحرا و کوھستان است، پ شبه جزيره عربستان قرار داشته، القاعده اين سرزمين را که در جنوب

 به خنجر خميده و تفنگ مسلح بوده و دولت از بسياری از مردان يمنی. يش برگزيده استنشينی و آموزش نفرات خو

ی مستقر بوده، مبارزه با آن برای ه ئا القاعده در برخی از مناطق قبيلام. ده سال پيش با القاعده مبارزه می کند

  ».نيروھای دولتی بسيار مشکل بوده، تا کنون علی رغم بمباران ھای مکرر کاری از نيروھای دولتی بر نيامده است

 گرفته و سرپرستی (afp, dapd, dpa, rtr)الب دويچه وله مارتين  شرادر است که اطالعات خود را از مؤلف مط

  .و تحريريه آن با اورزوال کيِسل بوده است

حال ھدف بعدی آنھا چه باشد، آينده . مريکا و ناتو مقری را برای القاعده يافته انداحال توجه داشته باشيم که در يمن، 

  !نشان خواھد داد
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