
 سوریه: »غسان زامــل«، وزیر انرژی سوریه گفت 
اقــدام خرابکارانه و حمله به یک خــط لوله گاز در 
نزدیکی شهرک »دیر علی« باعث قطع برق در دمشق 
شد.خبرگزاری رسمی سوریه، »سانا« به نقل از وزیر 
انرژی این کشور نوشت: »قطع برق به دلیل حمله به 
یکی از خطوط گاز در نیروگاه دیر علی ایجاد شد که 
باعث از کار افتادن این نیروگاه شــد و نیروهای فنی 

برای رفع مشکل به محل اعزام شدند.«

 الجزیــره: شــبکه خبــری الجزیره بــه نقل 
از تلویزیــون الجزایــر از درگذشــت »عبدالعزیز 
بوتفلیقه«، رئیس جمهور سابق الجزایر در سن ۸۴ 
ســالگی خبر داد.بوتفلیقه از ســال ۱۹۹۹ تا سال 
۲۰۱۹ که در پی تظاهرات های عمومی از سمتش 
استعفا کرد به مدت ۲۰ سال رئیس جمهور الجزایر 
بود. وی قبل از رسیدن به رئیس جمهوری، از سال 

۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ وزیر امور خارجه کشورش بود.

 مصر: رزمایش مشترک مصر و چند کشور دیگر 
از جمله آمریکا، عربســتان ســعودی و انگلیس در 
پایــگاه نظامی »محمد نجیب« مصر پایان یافت. در 
اختتامیه این رزمایــش ، »محمد زکی« وزیر دفاع 
مصر، »فهد بن عبداهلل المطیــر« فرمانده نیروهای 
زمینی عربســتان ســعودی به همراه شــماری از 
فرماندهان یگان های شرکت کننده در این رزمایش 
و وابسته نظامی سفارت عربســتان در قاره، حضور 

داشتند.

 ترکیه: ۹کشــور اروپایی حــوزه دریای مدیترانه 
طی نشستی در آتن با صدور بیانیه ای هشدار آمیز، 
خواستار احترام گذاشتن ترکیه به قوانین بین المللی 
در شرق مدیترانه شدند. در این بیانیه که به امضای 
نخست وزیران و روسای جمهور کشور های کرواسی، 
قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، مالت، اسلوونی 
و اسپانیا رسیده از ترکیه خواسته شده تا از رویکرد 
تهاجمی علیه یونان و قبرس جنوبی پرهیز کرده و به 
تعهدات خود در قبال معاهدات بین المللی و اصول 

حسن همجواری پایبند باشد.

 چین: وزارت بازرگانی چین اعالم کرد: رســما 
درخواســت عضویــت در پیمان جامع موســوم به 
شــراکت ترانس پســفیک را طی نامــه ای به وزیر 
تجارت نیوزیلند داده اســت.هم اکنون ۱۱ کشــور 
عضو ایــن پیمان تجــاری بوده کــه از جمله آن 
می توان به استرالیا، کانادا، شیلی و ژاپن اشاره کرد. 
هم اکنون اعضای این پیمان تجاری مجموعا حدود 
5۰۰ میلیون نفر جمعیت داشته و ۱۳.۳ درصد کل 
تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار خود دارند. 

 مغــرب: منابع خبــری از مذاکــرات مغرب و 
رژیــم صهیونیســتی بــرای ایجاد شــبکه تولید 
 پهپادهــای انتحــاری خبــر می دهنــد. وبــگاه
Africa Intelligence با انتشار این خبر نوشت: 
»مذاکــرات در این خصوص، از چند ماه پیش بین  
مغرب و صنایع هوافضای اســرائیل )IAI( در مورد 
امکان ایجاد یک مرکز رشــد و توسعه تجاری برای 
ارتقای مهمــات هواپیما و پهپادهــای انتحاری و  

مکانیسم های کم هزینه آغاز شده است«.

 پیمان اسرای بحرینی 
با اسیران فلسطینی

مرکز امور اســرای بحریــن و جمعیت مقاومت در 
برابــر عادی ســازی روابط با تل آویــو، حمایت از 

اسیران فلسطینی را ضروری عنوان کردند.
جمعیــت بحرینی مقاومت در برابر عادی ســازی 
روابط با دشمن صهیونیســتی و مرکز امور اسرا و 
آزدگان حنظله با تاکید بر اینکه عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی به معنای ریشــه کن کردن 
آرمــان فلســطین و وجدان عربی اســت، افزودند 
مقابله با گســتاخی و قلدرمآبی رژیم صهیونیستی، 
حمایــت از ملت فلســطین و اســرا وظیفه ملی، 
قومیتی و انســانی هر انسان عرب و آزاده در جهان 
اســت. جمعیت بحرینی مقاومــت در برابر عادی 
ســازی روابط با دشمن صهیونیســت و مرکز امور 
اسرا و آزدگان حنظله تاکید کردند ملت های عرب 
از اســرای خود حمایت خواهند کرد. این دو مرکز 
خواســتار بزرگ ترین پویش همبستگی با اسرا در 
زندان های رژیم اشــغالگر شــدند. این دو مرکز با 
انتشار بیانیه ای مشترک، شرایط اسرا در زندان های 
رژیم اشغالگر را جدای از حمالت علیه امت عربی، 
مهم ترین مسئله آن و تالش برای از بین بردن آن 

با استفاده از به اصطالح معامله قرن ندانستند.
دو طرف با اشــاره به عملیات تونل آزادی و مقابله 
متحدانه اسرا با رژیم اشــغالگر، افزودند: ملت های 
عرب در همه کشــور ها باید در پشــتیبانی از ملت 
فلسطین نقش ایفا کنند و این وظیفه ملی، قومیتی 
و انسانی هر انسان عرب و آزاده در جهان است که 
اسرا را در مقابله با گستاخی و قلدرمآبی نازیسیتی 
و فاشیســتی رژیم صهیونیســتی تنها نگذارد.این 
بیانیه افزود: دولت بحرین در توجیه عادی ســازی 
روابط بــا رژیم غاصب، مدعی شــد این توافق در 
تحقق عزم و اراده ملت فلسطین سهیم خواهد بود. 
این در حالی اســت که این توافِق ادعایی از زمان 
امضا تاکنون، رژیم اشــغالگر را به بلعیدن مناطق 
بیشــتر، کشتن ده ها تن از فلســطینیان، حمله به 

اسرا و ارتکاب تجاوزگری های بیشتر تشویق کرد.

نیمچه گزارش

یک ماه از اعالم خروج آخرین نظامیان آمریکایی و ناتو از 
افغانستان می گذرد در حالی که همچنان تبعات آن ادامه 
دارد. ســقوط ناگهانی کابل و سلطه طالبان بر افغانستان 
عمال تمام معادالت غرب را بر هم زده و آنها را با رسوایی 
نظامــی و امنیتی و اطالعاتی مواجه کرده اســت چنانکه 
اکنون جهانیان می پرسند که چگونه ناتو پس از ۲۰ سال 
حضور در افغانســتان نتوانســته محاسبه دقیقی از نیرو و 

توان طالبان داشته باشد.

در همیــن حال اعالم فقر ۱۸ میلیــون افغان از جمعیت 
۴۰ میلیونــی این ســوال را ایجاد کرده اســت که غرب 
چگونه با ادعای حمایت اقتصادی وارد این کشــور شده و 
میلیاردهــا دالر کمک جهانی جمع آوری کرده اما بحران 
اقتصادی و انســانی در این کشــور موج می زند. در کنار 
این مباحث نکته قابل توجه رویکرد کشــورهای اروپایی 
به تشــکیل ارتش مســتقل و نیروی واکنش سریع است 
چنانکــه آنه گرت کرامــپ کارن باوئر وزیــر دفاع آلمان 
پیشــنهاد طرحی را بــرای ایجاد نیروی واکنش ســریع 
 کشــورهای عضو اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر امســال، 

داده است.
پیشــتر و در همین رابطه جوزف بورل مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه 
با اشــاره به ســقوط کابل به دســت طالبان که با خروج 

شــتابان و سراســیمه اتباع کشــورهای مختلف از خاک 
افغانســتان همراه شــد، گفته بود که این تحوالت نشان 
می دهــد اروپا نیاز دارد توان و مقــدورات نظامی خود را 

مستقل از آمریکا توسعه دهد. 
در همین حال مقامات کشورهایی مانند فرانسه و اتحادیه 
اروپا نیز لزوم تشکیل نیروی ویژه اروپا را مطرح کرده اند. 
حال این سوال مطرح است که آیا اروپا توان ایجاد چنین 
نیرویی را دارا می باشــد و می تواند با تکیه بر داشــته های 
داخلی به امنیت دســت یابد؟ نگاهی به کارنامه اروپا پس 
از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که این کشورها از یک 
سو با اختالفات داخلی مواجه هستند و عمال به سه دسته 
پیروان فرانسه، آلمان و انگلیس تقسیم شده اند و از سوی 
دیگر وابســتگی نظامی آنها به آمریــکا در قالب ناتو عمال 
ابتکار عمل را از آنها گرفته اســت بویژه اینکه کشــوری 

مانند انگلیــس نیز در همپیمانی با آمریــکا هموارهعلیه 
اتحادیه رفتار کرده است. 

رفتــاری که اکنون بــا توافق میان آمریــکا و انگلیس با 
استرالیا قابل مشاهده است که عمال تهدیدی برای منافع 
اروپا ارزیابی شده اســت. بر این اساس می توان گفت که 
اروپا پیش از اقداماتی همچون تشــکیل ارتش مســتقل 
و نیــروی واکنش ســریع باید راه خــود را از آمریکا جدا 
ســاخته و با کنار نهادن ناتو برای رسیدن به اهدافش گام 
بردارد. تا زمانی که ناتو مســئول امنیت اروپا باشــد عمال 
این اتحادیه توان جدایی از آمریکا را نخواهد داشــت لذا 
راهکار این کشــور پایــان دادن به ســلطه آمریکا بر ناتو 
اســت که می تواند زمینه ســاز جدیت اروپا برای رسیدن 
 بــه نیروی مســتقل از آمریکا بر اســاس منافع و امنیت

اعضایش باشد. 

یادداشت

گزارش

در حالــی آمارها نشــان می دهــد که دهها هــزار نفر در 
افغانســتان و صدها هزار نفر در ســایر نقاط جهان توسط 
آمریکا قتل عام شــده اند که سازمان عفو بین الملل اعالم 
کــرد اعتراف آمریکا به کشــتن غیرنظامیــان در پایتخت 
افغانســتان، گام مهمی در مســیر بازخواســت برای سایر 

جنایت هایش است.
 ســازمان عفو بین الملل با اســتقبال از اعتراف آمریکا به 
کشتن غیرنظامیان در حمله هوایی به کابل در روز بیست و 
نهم ماه اوت گذشته، از واشنگتن خواست به جنایت هایش 
در دیگر کشور ها هم اعتراف کند. عفو بین الملل اعالم کرد 
اعتراف آمریکا به کشتن غیرنظامیان در پایتخت افغانستان، 
گام مهمی در مسیر بازخواست برای عملیات قتل در کابل 

است، اما همچنان اقدامات زیادی باید صورت گیرد.
این ســازمان با صدور بیانیه ای، از آمریکا خواست تحقیق 
کامل، شــفاف و بیطرفانه ای درباره این حادثه انجام دهد و 
خواهان آن شد که افراد نجات یافته و خانواده های قربانیان 
از روند تحقیقات آگاه شوند و غرامت کامل دریافت کنند.
در این بیانیه آمده است: ارتش آمریکا فقط به علت تمرکز 
جهانی فعلی بر افغانستان مجبور شد به اشتباه خودش در 
این حمله اعتراف کند، اما بســیاری از حمالت مشــابه در 
سوریه، عراق و ســومالی به دور از نگاه ها صورت گرفت و 
آمریکا به تکذیب مسئولیت داشتن خودش در این حمالت 
ادامــه می دهد، در حالی کــه خانواده های مصیبت زده در 
ســکوت رنج می برند.برایان کاستنر مشــاور ارشد در امور 
بحران در ســازمان عفو بین الملــل در این خصوص گفته 
اســت حمالت پهپادی آمریکا اقدامی معمول محســوب 
می شــود و در بیشتر موارد تحقیقات مناسبی در ارتباط با 

این حمالت انجام نمی شود.
وی گفــت: عفو بین الملل و دیگر گروه ها برای انجام دادن 
تحقیقــات درباره این حمالت تــالش می کنند، اما چنین 
کاری بسیار دشوار اســت؛ بنابراین باید بگویم این الگویی 
است که ما طی ۲۰ سال گذشته از زمان وقوع حمالت ۱۱ 
سپتامبر، در سراسر جهان شاهدش بوده ایم. ما باید از راه 

دور تحقیقاتــی در این زمینه انجام دهیم. گاهی می توانیم 
در محــل حادثه حضور داشــته باشــیم و گاهــی هم ما 
می توانیم با خانواده های قربانیان گفتگو کنیم، اما در اغلب 
موارد هیچ کســی نمی تواند وارد این مناطق شود.پیش از 
این، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا درباره اشتباه بزرگ در 
کابل که درســت پیش از خروج آمریکا از افغانســتان، به 
کشته شدن ۱۰ غیرنظامی افغان منجر شد، »عذرخواهی« 
کرد.  وی اذعان کرد کســانی که در این حمله هدف قرار 
گرفتند »همانند افراد دیگری که به شکلی تأسف بار کشته 
شدند بی گناه قربانی شــدند«.ژنرال »فرانک مک کنزی« 
فرمانده ســتاد مرکزی تروریســت های آمریکایی در غرب 
آســیا موسوم به »ســنتکام« روز جمعه در نشست خبری 

گفت که حدود ۱۰ غیرنظامی از جمله ۷ کودک در حمله 
پهپادی به خودرویی در کابل کشته شدند.

»جیم اینهاف« عضو ارشــد کمیته نیروهای مسلح سنای 
آمریکا در واکنش به تایید کشــته شدن ۱۰ غیرنظامی از 
جملــه ۷ کودک در حمله پهپادی آمریکا به کابل، تصریح 
کــرد که جو بایدن مســئول این حادثه اســت.اینهاف در 
بیانیــه ای گفت: کمیته نیروهای مســلح هفته های آتی از 
مقامات دولتی درباره خروج آشــفته و مرگبار از فغانستان 
توضیح خواهد خواست؛ من خواستار یک گزارش کامل از 

چگونگی اشتباه در این حمله هولناک هستم.
خبر دیگر از افغانســتان آنکه همزمان با تسلط طالبان بر 
کابل، شــورای امنیت ماموریت سازمان ملل در افغانستان 

را به مدت ۶ ماه تمدید کرد.این شورا همچنین از دبیرکل 
ســازمان ملل متحد درخواســت کردند که تــا ۳۱ ژانویه 
۲۰۲۲ یک گزارش کتبی را تهیه کند که در آن سفارشات 
راهبردی و عملیاتی برای ماموریت یوناما با توجه به مسائل 
سیاســی، امنیتی اخیر و تحوالت اجتماعی در افغانستان 

پیشنهاد شود.
از ســوی دیگر سخنگوی طالبان در گفت وگو با یک شبکه 
ژاپنــی در خصوص زمان تشــکیل نهایــی کابینه جدید 
افغانســتان توضیح داد.»سهیل شــاهین« تصریح کرد که 
تشــکیل نهایی دولت طالبان به »چند روز یا چند ماه نیاز 

دارد و ممکن است ترکیب این دولت تغییر کند«.
در این میان رییس جمهور تاجیکستان گفت که این کشور 
حاضر است به برگزاری مذاکرات میان طالبان و تاجیک ها 
در شهر دوشنبه کمک کند.تاجیکســتان برای میزبانی از 
مذاکرات میان طالبان و جبهه مقاومت ملی، اعالم آمادگی 
کرد و از طرف های درگیر خواســت که با برقراری آتش بس 
و گشودن راه ها به منظور کمک رسانی بشردوستانه، به نزاع  
در پنجشــیر پایان دهند. همچنین عمران خان نخســت 
وزیر پاکســتان از آغــاز گفت وگو با طالبان برای تشــکیل 
دولت فراگیر در افغانستان خبر داد.خبر دیگر آنکه طالبان 
تابلوی ســاختمان وزارت زنان را به »وزارتخانه  ارشاد و امر 
بــه معروف و نهی از منکر« تغییــر داد. صندوق حمایت از 
کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( اعالم کرد، حدود ۱۰ 
میلیون کودک در افغانستان به کمک  نیاز دارند و از کمبود 
مواد غذایی، دارو و آب آشــامیدنی رنج می برند که برگرفته 
از سیاست های ۲۰ سال اشغال افغانستان است.الزم به ذکر 
است دیروز منابع خبری افغانستان از استان شرقی ننگرهار 
اعالم کردند کــه خودروهای نظامی گــروه طالبان هدف 
حمالت انفجاری قرار گرفته و در این حادثه ۳ تن کشته و 
۲۰ تن دیگر زخمی شده اند.صبح دیروز نیز یک انفجار در 
یک خودرو غیر نظامی در غرب کابل رخ داد که در آن ۲ تن 
بصورت ســطحی زخمی شدند و شاهدان عینی گفتند که 

انفجار ناشی از بمب مغناطیسی در این خودرو بوده است.

یع  کدام واکنش سر
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در ادامه گالیه لبنانی ها از سرسپردگی برخی کشورهای 
عربــی به غرب و نیز بی تفاوتی بســیاری از آنها به درد 
و رنج مردم لبنان، نخســت وزیر جدید لبنان تاکید کرد 
که ما منتظر کمک برادران عرب خود هستیم اما آنها از 

زمان تشکیل دولت هیچ تماسی با ما نگرفته اند.
 »نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان طی سخنانی درباره 
وضعیت این کشــور اظهار داشت که دولت جدید لبنان 
منتظر »بــرادر بزرگ عربی« خود بــرای کمک به حل 

بحران های اقتصادی و اجتماعی این کشور است.
نجیب میقاتی در مصاحبه خود با شــبکه سی ان ان که 
نخستین مصاحبه وی با یک رسانه بین المللی به شمار 
می رود گفت کــه لبنان یک کشــور کوچک در جهان 
عرب بوده و ما به دنبال برادر بزرگتر خود از کشــورهای 
عربی هســتیم که دســت ما را بگیرد و لبنان را از این 
هرج و مرج خارج کند.نخســت وزیــر لبنان تاکید کرد 
که این کشــور هرگز برادران عــرب خود را رها نکرده و 
از آنهــا نیز می خواهد که آن را رها نکنند.نجیب میقاتی 
در عین حــال فاش کرد که کشــورهای عربی از زمان 
تشکیل دولت جدید لبنان در هفته گذشته هنوز تماسی 
با آن نگرفته اند؛ اما او همچنان خوشبین است که پاسخ 
مثبت از آنها دریافت کند.نخســت وزیــر لبنان تصریح 

کــرد، تماس هایی از جانب اعضای دولت آمریکا دریافت 
کرده و همه آنها از دولــت جدید لبنان حمایت کردند؛ 
اما »جو بایدن« رئیس جمهوری ایاالت متحده تماسی با 

وی نگرفته است.
وی افــزود، وظیفه اصلی دولت جلوگیری از فروپاشــی 
کشــور و قــرار دادن آن در مســیر بهبود بــرای آماده 
ســازی به منظور رسیدگی به مســائل اقتصادی و مالی 
و معیشتی اســت. طی این ۷ روز با صندوق بین المللی 
پول تماس گرفتیم و این موسســه تمایل خود را برای 
حمایت از لبنان اعالم کرده و پیشنهاداتی برای راه های 
حــل بحران ها ارائه داد.نجیب میقاتی درباره مشــارکت 
حزب اهلل در دولت لبنان اظهار داشت که دولت از همه 
گروه های لبنانی تشــکیل شده است و ما بدون موافقت 
و حمایــت همه گروه هــا نمیتوانیم انجــام اصالحات و 
مذاکره با صندوق بین المللی پــول را آغاز کنیم. حزب 
اهلل بــه عنوان یک حزب سیاســی در لبنان حضور دارد 
و نمی تــوان از آن عبور کرد.وی دربــاره واردات اولین 
محموله های سوخت ایران به لبنان که پنج شنبه صورت 
گرفت اظهار داشــت که این فرآیند جدا از دولت لبنان 
صورت گرفته و به همین دلیل ما ترســی از تحریم های 

آمریکا نداریم.

گالیه میقاتی از خیانت کشورهای عربی به لبنان 

واکنس عفو بین الملل به اعتراف پنتاگون به قتل ۱۰ غیرنظامی از جمله ۷ کودک افغان 

آمریکا به تمام جنایاتش اعتراف کند

فرامرز اصغری 

قــرار داد هســته ای آمریــکا و انگلیس با اســترالیا که می تواند بــه نقض منع 
اشــاعه سالح های هســته ای منجر شــود با واکنش های بســیاری مواجه شده 
 چنانکــه از یک ســو چین با رزمایش نظامی و فرانســه با احضار ســفیر به آن 

واکنش نشان داد. 
همزمان با قرار داد انگلیس و آمریکا با استرالیا که چین آن را نقض امنیت منطقه 
نامیده و نیز یک روز پس از آنکه تایوان اعالم کرد بودجه نظامی خود را به منظور 
مقابله با تهدید چین ۹ میلیارد دالر افزایش خواهد داد، نیروی هوایی این جزیره 

از ورود ۱۰ هواپیمای چینی به حریم هوایی خود خبر داد.
 این درحالی است که ســخنگوی مرکز فرماندهی شرق چین در بیانیه ای اعالم 
کرد که کشتی های جنگی، هواپیماهای هشدار سریع و بمب افکن های چین در 
یک رزمایش و گشــت زنی با هدف بهبود توانمندی های جنگی چین در منطقه 
شــرکت کردند.همزمانی این رزمایش و خبر افزایش ۸.۷ میلیارد دالری بودجه  

نظامی تایوان طی 5 ســال آینده و خرید موشــکهای جدید به این معناست که 
تنش در این منطقه قصد فروکش کردن ندارد.تایوان با تکیه بر حمایت احتمالی 
آمریــکا از این جزیره علیه چیــن راهبردی را پیش گرفته که به افزایش تنش با 
پکن منجر می شــود. دولت پکن روز جمعه از اظهــارات جوزف وو، وزیر خارجه 
تایوان مبنی بر اینکه تایوان همانند یک سد دریایی مانع از توسعه نفوذ چین در 

منطقه پاسیفیک شده انتقاد کرد.
چین معتقد است آمریکا و سایر کشورها حقیقتا اهمیتی برای توسعه کشورهای 

جزیره اقیانوس آرام قائل نیستند.
در همین حال دولت فرانســه پس از انتقاد شــدید از آمریکا در انعقاد توافقنامه 
امنیتی با اســترالیا، در اقدامی بی سابقه ســفرای خود در این کشور را فراخواند.
لودریان در بیانیه ای گفت: »به درخواســت رئیس جمهور فرانســه، من تصمیم 
گرفتم که فوراً ســفیران خود را بــرای رایزنی در ایاالت متحده و اســترالیا فرا 

بخوانم. این تصمیم اســتثنایی با اهمیت فوق العاده آنچه که اســترالیا و ایاالت 
متحده در ۱5 ســپتامبر اعالم کردند، توجیه می شود«.دولت کانبرا می گوید به 
رغــم لغو توافق نظامی با پاریس، همچنان به فرانســه به عنوان یک بازیگر مهم 
در عرصه ایندوپاســیفیک نگاه می کند و از فراخوانده شــدن سفیر این کشور از 

استرالیا، متاسف است.
در ادامــه واکنش به این توافق، »آنه گــرت کرامپ کارن باوئر« وزیر دفاع آلمان 
پیشــنهاد طرحی را برای ایجاد نیروی واکنش سریع کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا تا پایان ماه اکتبر امســال، داده است. نکته قابل توجه آنکه در ادامه توجیه 
نظامی گری آمریکا معاون وزیر دفاع آمریکا معتقد اســت که روســیه با توجه به 
اقدامات مخرب خود در حال تبدیل شــدن به مشکل اصلی امنیتی برای ایاالت 
متحــده و اروپاســت و در دورنمای کوتاه مدت تهدیدی جدی تر در مقایســه با 

کشور چین خواهد بود.

واکنش های عملی به قرارداد بحران ساز انگلیس و آمریکا با استرالیا

از واکنش نظامی پکن تا خشم دیپلماتیک پاریس 

صدها معترض به محدودیت های شــدید کرونایی امروز 
شــنبه به خیابان های برخی از شهرهای مهم استرالیا از 
جمله ملبورن و سیدنی آمدند که در نهایت به درگیری 

با ماموران پلیس و بازداشت معترضان منجر شد.
در تظاهرات ضد محدودیت های کرونایی در شــهرهای 

بزرگ استرالیا، پلیس و معترضان با هم درگیر شدند. 
پلیس اســترالیا ۲۳5 نفــر را در ملبــورن و ۳۲ نفر را 
در ســیدنی بازداشــت کرد و چند پلیس در درگیری با 
معترضان زخمی شدند.به گزارش شبکه »راشا تودی«، 
به رغم تالش  مقام های اســترالیایی بــرای جلوگیری از 
تضاهــرات، معترضان به منظور درخواســت برای پایان 
یافتــن هفته ها محدودیت های شــدید تجمــع کردند. 
معترضان که گفته می شود صدها نفر بودند، صبح شنبه 
در محله »ریچمونــد« در ملبورن به خیابان ها آمدند تا 

سیاست های قرنطینه دولت را محکوم کنند.
طبق این گزارش، پیش از این پلیس ســعی داشــت با 
استفاده از یک سری ایست بازرسی، کلیه عبور و مرور را 
به سمت منطقه تجاری مرکزی ملبورن مسدود کند، اما 
این امر فقط سازمان دهندگان اعتراضات را وادار به تغییر 
مکان تجمعات کرد. در تصاویر منتشر شده از اعتراضات، 
درگیری های پلیس با معترضان و پرتاب بطری به سوی 

ماموران پلیس در حالی که آن ها با اســپری فلفل پاسخ 
می دهند، مشاهده می شود. 

در تصاویر، حضــور قابل توجه نیروهــای امنیتی قابل 
مشاهده است و بر اســاس گزارش های محلی، بیش از 
۲۰۰۰ مامــور پلیس برای ســرکوب اعتراضات حضور 
داشــتند که به رغم تهدید به بازداشت و استفاده از زور 
نتوانســتند مانع معترضان شوند.  ملبورن، دومین شهر 
بزرگ استرالیا در حال حاضر در ششمین قرنطینه خود 
از زمان شــروع همه گیری کووید -۱۹ در اواخر ســال 
۲۰۱۹ قرار دارد و ســاکنان باید به استثنای موارد کار و 
سفر ضروری در خانه بمانند.این تعطیلی ها باعث افزایش 
اعتراضات گسترده در سراسر استرالیا در هفته های اخیر 
از جمله در دیگر شهرهای مهم مانند سیدنی شده است.

ایالت ویکتوریا که ملبورن پایتخت آن است، از ماه اوت 
شــاهد افزایش ابتال به کرونا بوده و مقام ها این افزایش 
را با نــوع کرونای دلتا مرتبط می دانند. به گفته مقامات 
بهداشــتی این ایالت، در حال حاضر 5۰۰۰ مورد فعال 
کرونا در ویکتوریا وجــود دارد. این اعتراضات در روزی 
انجام شــد که ویکتوریــا با 5۳5 مورد جدیــد ابتال به 
ویروس کرونا در ۲۴ ســاعت گذشــته رکورد دیگری را 

ثبت کرد.

سرکوب اعتراضات ضد محدودیت های کرونایی در استرالیا 


