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با گذشت حدود دو سال از پیدایش 
کرونا در سراسر جهان و سایه سنگین 
قرنطینه بر ســر جوامع بشری، هنوز 
بسیاری از مردم کشورهای مختلف، 
نتوانسته اند با این موضوع کنار بیایند 
و هــر از چندگاهی شــاهد اعتراض 
در برخــی از جغرافیا  هایی هســتیم 
که به نوعی »جهان اولی« شــناخته 
می شــوند. در این میان یک موضوع 
دو وجهی وجود دارد که بخشــیاز آن 
به زمــان اوایل پاندمی بــر می گردد 
و بخشــی دیگر از آن به بــازه زمانی 
پیدایش و خلق واکســن این ویروس 
خانمان سوز مربوط می شود. زمانی که 
کووید 19 یکباره جهان را درنوردید، 
هیچکس نمی دانســت که قرار است 
چه بالیی بر سر بشریت بیاید و حتی 
خیلی ها هم نمی دانستند که اقتصاد 
بین الملل چگونــه می خواهد در این 
میان دوام بیاورد. تمــام دولت ها در 
مقابله با کرونا دست و پاچه شده بودند 
و نمی توانســتند به صورت درست و 

آنی در مــورد تهمیــدات قرنطینه و 
تامین ملزومات روزانه مردمشان، به 
صورت دقیــق تصمیم گیری کنند و 
به همین دلیل ناآمدی و یأس با بوی 
مرگ در هر کشور ادغام شد. زمانی که 
هزاران تابوت  حامل اجســاد آلوده به 
کرونا از مقابل دوربین خبرگزاری ها 
و شــبکه های تلویزیونــی عبور داده 
شــد و تصاویر آنها بــر روی خروجی 
قرار گرفت، در مدت کمتر از چند روز 
یکباره خیابان ها خالی از سکنه شد؛ 
گویی گرِد مرده بر تمام پایتخت های 
دنیا پاشــیدند و در همین موقع بود 
که صنعت توریسم و ســایر اصناف با 
ســقوط آزاد مواجه شدند. این روند تا 
زمانی که بحث واکسیناسیون مطرح 
شد، با یک خط سیر نسبتاً عادی همراه 
بود اما پس از آنکه بحث تزریق دوز دوم 
و سوم واکسن به میان آمد، همه چیز 
تغییر پیدا کــرد. بســیاری از عوام و 
کسانی که به غلط آموزه های مذهبی 
را دخیل در این امــر کرده بودند، آرام 
آرام صدایشان به آســمان بلند شد و 
اعالم کردند که به هیچ وجه دوز دوم و 
سوم را تزریق نمی کنند. توهماتی که 
شخصیت های سیاســی مانند دونالد 

ترامپ به سمت افکار عمومی مخابره 
کردند، موجب آن شد تا اوضاع بیش 
از حد بهم بریــزد. یکبــاره از آمریکا 
گرفته تا عمق اروپا شــاهد آن بودیم 
که شهروندان کشورهای مختلف به 
خیابان ها آمدند و علیه واکسیناسیون 
اجباری قیام کردند. در فرانســه زد و 
خوردها جدی میان پلیس و معترضان 
درگرفت. آلمــان، هلنــد، اتریش و 
حتی ســوئد هم به صحنه اعتراضات 
و رویارویی پلیس و معترضان تبدیل 
شد. روسیه هم پس از اجباری کردن 
واکسیناســیون نتوانست مردمش را 
قانع کند تا این اقــدام را انجم بدهد و 

طرح واکسیناسیون توسط نیروهای 
امنیتی و پلیســی به صورت خانه به 
خانه شروع شــد و »تهدید سخت« 
باعث شد تا واکسیناسیون سراسری 
سرعت بیشــتری به خود بگیرد. در 
خاورمیانه هم اعتراض های بســیار 
پراکنده ای را شاهد بودیم اما در نهایت 
همه مردم از ترس مرگ، تا دوز ســوم 
را تزریق کردند. حاال در کانادا مشابه 
این اعتراضات حدود 12 روز است که 
در جریان است ولی این مدل اعتراض 
به موضوع های دیگری هم ربط دارد که 
حاال به تیتر یک اخبار تمام رسانه های 
جهان تبدیل شــده اســت و کانادا را 

انگشت نما کرده است. 
اردوکشی علیه واکسیناسیون

اواخر ژانویه ســال جاری میالدی 
بود که رویترز یکباره اعالم کرد هزاران 
تن از مردم اتــاوا )پایتخــت کانادا( 
علیه تصمیــم دولت این کشــور در 
اجبار واکسیناسیون سراسری کرونا، 
دســت به اعتراضــات خیابانی زده و 
در مقابل پارلمان این کشــور تجمع 
کردند. چند دقیقه بعد هم اعالم شد 
که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
و خانواده اش به دلیــل نگرانی های 

امنیتی از خانه شان به مکانی نامعلوم 
در شهر منتقل شدند؛ چراکه مقامات 
امنیتی و سیاسی این کشور اعتراضات 
خیابانی را چندان جدی نمی دیدند. 
شاید بسیاری از مخاطبان بگویند که 
این اعتراضات چندان اهمیت نداشته 
که به خاطر آن باالترین مقام کانادا را به 
»خانه امن« منتقل کنند، اما واقعیت 
این است که کاروان آزادی )نام اطالق 
شــده بر این اعتراضات( متشکل از 
2700 کامیون بود و همه آنها یکباره 
وارد شهر اتاوا شدند تا به سیاست های 
ترودو در مــورد کووید-19 اعتراض 
کند. این کاروان کــه از همه طرف به 
پایتخت نزدیک می شــد، به عنوان 
اعتراض علیه دستور واکسیناسیون 
بــرای کامیــون داران کانادایی که 
از مرز ایــاالت متحــده و کانادا عبور 
می کردند آغاز شــد، اما به نارضایتی 
از سیاســت های دولت برای مقابله با 
کرونا تبدیل شد که صرفاً دیگر بحث 
دستور واکسیناســیون اجباری را در 
بر نمی گرفت؛ بلکه مســائل فراتر از 
آنرا شامل می شود. آنچه در این میان 
باید مورد توجه قــرار بگیرد، گزارش 
میدانی شبکه خبری سی.بی.سی بود 
که به نوعی نشــان داد این اعتراضات 
دارای ابعاد گوناگونی است. بسیاری از 
کامیون داران کانادایی اعالم کرده اند 
که آنهــا نمی توانند از مــرز آمریکا و 
کانادا به منظور بازگشت به اشتغال از 
طریق حمل و نقل جاده ای عبور کنند 
و دولت ان موضوع را به تزریق دوزهای 
دوم و سوم واکسن موکول کرده اند، اما 
در حقیقت هیچ کاری برای آنها وجود 
ندارد. اعتراض این طیف نشان می دهد 
که دولت کانادا در حال وقت خریدن 
برای ترمیم اقتصادی است که طی دو 
سال گذشته از هر طرف ضربه خورده 
اســت و نمی تواند کمر صــاف کند و 
حاال که نبض حمل و نقل جاده ای از 
کار افتاده است و کامیون داران اتاوا را 
تسخیر کرده اند، نه تنها هیچ پاسخی 
برای مطالبه آنها وجود ندارد، بلکه حاال 
پلیس در حال اعمال سیاســت های 
جدید اســت تا کامیون داران پس از 
11 روز بســاط خود را از خیابان های 

اتاوا، آنهم در دمــای منفی 20 درجه 
جمع کنند. پلیس کانادا با اعالم اینکه 
اعتــراض کامیــون داران که موجب 
تعطیلی 8 روزه پایتخت این کشــور 
شــده، در حال خطرناکشدن است و 
این دقیقاً همان شــورع تهدیدها به 
حســاب می رود. دقایقی پس ز اعالم 
این خبر، یک مرد کانادایی با خودروی 
شاســی بلند خود به سمت جمعیت 
معترض به واکسیناسیون کرونا رفت 
و آنها را زیر گرفت که در نتیجه چهار 
نفر زخمی شدند. پلیس بالفاصله پس 
از دیدن این صحنه در گام اول وضعیت 
اضطراری در اتاوا اعالم کرد و در گام 
دوم هزاران لیتر ســوخت و کامیون 
نفت کش را توقیف کرد. کامیون داران 
کانادایی اعالم کرده اند که این اقدام 
به نوعی ســرکوب اعتراضات صنفی 
آنهــا به حســاب می آید امــا رئیس 
پلیس اتاوا معتقد است که با این اقدام 
توانسته اســت اوضاع را کنترل کند؛ 
به گونه ای که او اعــالم کرده در اوایل 
هفته جاری، پلیــس 1000 کامیون 
و ۵000 معترض را شمارش کرد که 
نســبت به ۳000 کامیون و 10 تا 1۵ 
هزار معترض هفته گذشــته، کاهش 
یافته اســت. این اعداد و ارقام اگرچه 
نشان از کاهش روند خیزش »کاروان 
اعتراض« اســت، اما دلیلــی بر تمام 
شدن این اعتراضات نیست. حال باید 
دید که آیا دولت موفق به عقیم سازی 
این جریان اعتراضی در اتاوا می شود 

یا خیر! 

پلیس کانادا برای سرکوب تجمع 11 روزه کامیون داران منابع سوخت را توقیف کرد؛ 

عقیم سازی »کاروان اعتراض« در اتاوا 
خیزش روزهای اخیر در 
اتاوا که تاکنون نظیر آن 
دیده نشده است باعث 

شد جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا و 
خانواده اش به دلیل 

نگرانی های امنیتی از 
خانه شان به مکانی نامعلوم 

در شهر منتقل شوند ولی 
معترضان این اقدام را فرار 

از پاسخگویی می دانند

اعتراض کامیون داران 
نشان می دهد که دولت 

کانادا در حال وقت خریدن 
برای ترمیم اقتصادی است 

که طی دو سال گذشته از 
هر طرف ضربه خورده و 

نمی تواند کمر صاف کند 
و حاال نبض حمل و نقل 

جاده ای از کار افتاده است

رئیس جمهوری بالروس گفت گزارش هایی که ادعا می کنند مینســک برنامه هایی برای اعزام سرباز به سوریه 
دارد، جعلی است. به گزارش اسپوتنیک، الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور بالروس گفت: دوشنبه گذشته یک 
خبر جعلی دیگر منتشر شد مبنی بر اینکه دولت روســیه ظاهراً تصمیم گرفته نظامیان ما را به سوریه بفرستد. این 
برای من خبر جدیدی بود. شما می دانید که طبق قوانین فعلی این کار بدون تایید رئیس جمهور بالروس غیرممکن 
است. اما من کسی را به سوریه نفرستاده ام.  در عین حال، رئیس جمهور بالروس 
اعزام پزشکان نظامی به سوریه را رد نکرد و گفت: اما نه اکنون. پیشتر خبرگزاری 
آناتولی گزارش داد که نخست وزیر روسیه از وزرای دفاع و امور خارجه این کشور 
خواسته تا در خصوص در اختیار قرار دادن کمک های بشردوستانه به سوریه، با 
بالروس توافق کنند. پیشنویس این توافقنامه خواستار اعزام حداکثر 200 سرباز 

بالروس به سوریه شده است. 

مالی، فرانسه را به تجزیه عمدی این کشور غرب آفریقا و جاسوسی در جریان مبارزه با شبه نظامیان متهم کرد. 
به گزارش رویترز، چوگوئل مایگا، که پس از کودتای سال گذشته به نخســت وزیری موقت مالی منصوب شد، در 
دیدارش با دیپلمات ها و رسانه ها گفت که ورود نیروهای فرانسوی در ســال 201۳ کشور را تقسیم کرد و به شبه 
نظامیان مرتبط با القاعده اجازه داد تا دوباره سازماندهی شوند و به حمالت خود ادامه دهند. اظهارات مایگا تنش ها 
را بین مالی و حاکم استعماری سابق آن فرانسه بیشتر خواهد کرد. مایگا گفت: 
»این مداخله به تقسیم واقعی مالی تبدیل شد و سرزمین های ما مکانی امن برای 
تروریست هایی شد که به مکانی برای پناه گرفتن و ســازماندهی مجدد برای 
بازگشت به قدرت، نیاز داشــتند. مایگا مدعی شد فرانسه یک هواپیمای حافظ 
صلح سازمان ملل را برای جاسوسی از ســاخت پایگاه های ارتش مالی هدایت 

کرده است.

نخست وزیر مالی: فرانسه به دنبال تجزیه کشور استلوکاشنکو اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرد

یک نهاد وابســته به دولت آمریکا اعــالم کرد، این 
کشور با تشــدید تهدیدات گروه های افراطی داخلی 
و خارجی روبروســت و بحران گروگانگیری اخیر در 
کنیسه ای در تگزاس و تهدیدات بمبگذاری در تعداد 
زیادی از دانشگاه و کالج هایی که به صورت تاریخی به 
سیاه پوســتان متعلق بوده اند، این موضوع را برجسته 
می کند. به گزارش رویترز، این هشدار پس از آن صادر 
میشــود که چند روز پیش برخی از مدارس در سراسر 
آمریکا در مواجهه با تهدید بــه بمبگذاری کالس ها را 
لغو و دستور عدم خروج از ســکونتگاه را صادر کردند. 
بازرســان در نهایت موفق به کشــف مواد منفجره ای 
نشدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بولتنی گفت: 
تهدیدها علیه کالج ها و دانشــگاه هایی که به صورت 
تاریخی به سیاه پوستان تعلق دارند و همین طور سایر 
کالج ها و دانشــگاه ها، مکانهای یهودیان و کلیســاها 

باعث نگرانی بوده و ممکن اســت بــه عامالن افراطی 
و تهدیدکننده انگیزه داده تا برای خشــونت تحریک 
شوند. ماه گذشــته میالدی، مالک فیصل اکرم، مرد 
مسلح اصالتا انگلیســی، چهار نفر را در یک کنیسه در 
شــهر کالیویل تگزاس از جمله چارلی سیترون واکر، 
خاخام آن کلیسا را به گروگان گرفت. او اسلحه به دست 

داشت و آنها را برای مدت 10 ساعت گروگان گرفت. 

رهبر ائتالف الوطنیه عراق دیروز )سه شنبه( ضمن 
هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار شرایط فعلی عراق و 
احتمال آغاز جنگی داخلی در این کشور، از گروه های 
سیاسی خواست شــرایط فعلی عراق را در نظر گرفته 
و وحدت و حاکمیــت آن را حفظ کننــد.  به گزارش 
شفق نیوز، ایاد عالوی، رهبر ائتالف الوطنیه عراق در 
بیانیه ای اظهار کرد: ناسازگاری و ترجیح دادن منافع 
شخصی کار را به بن بست رســانده و اتکا به اراده هایی 
که اهمیتی برای منافع و ثبات عراق نمی دهند، دلیل 
اصلی این وضعیت است. عالوی با تاکید بر لزوم توقف 
دخالت های منطقه ای در امور عراق گفت: ادامه یافتن 
این دخالت ها شرایط را پیچیده خواهد کرد و احتمال 
دارد کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار دهد. مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق شنبه مذاکرات سیاسی 
برای تشکیل کابینه جدید را به حالت تعلیق درآورده 

و فراکســیون او جلســه پارلمان برای انتخاب رئیس 
جمهور را تحریم کرد. اختالف نظر میان دو حزب شیعه 
عراق یکی جریان صدر که در انتخابات پارلمانی اخیر 
این کشور بیشــترین آراء را به دست آورد و چارچوب 
هماهنگی عراق که شــامل فراکسیون هایی است که 
مخالفت خود را با نتایج انتخابات یاد شده اعالم کردند، 

باال گرفته است.

هشدار رهبر ائتالف الوطنیه: 

احتمال آغاز جنگی داخلی در عراق وجود دارد 
وزارت امنیت داخلی آمریکا: 

افراط گرایی به سرعت در حال رشد است  

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 مجادله آمریکا و روسیه در 
شورای امنیت بر سر تاثیر تحریم ها

آمریــکا و متحدانــش در شــورای امنیت 
سازمان ملل با روسیه و چین بر سر سودمندی 
و تأثیر تحریم های ســازمان ملــل متحد که 
تاکنون بر چندین کشور، از کره شمالی گرفته 
تا یمن و کنگــو و همچنین گروه هایی همچون 
القاعده و افراط گرایان داعش و حامیانشــان و 
عوامل وابسته به آنها اعمال شــده اند، مجادله 
کردند. به گزارش آسوشــیتدپرس، روسیه که 
روز دوشنبه در این نشســت به عنوان ریاست 
شورای امنیت حضور داشت و موضوع نشست 
یعنی جلوگیری از تبعات انســانی و ناخواسته 
تحریمها را انتخاب کرد، به تحریمهای یکجانبه 
ای که آمریکا، اتحادیه اروپا و کشــورها و گروه 
های دیگر اعمال کردند، حمله کرد. رزماری دی 
کارلو، مسئول سیاسی سازمان ملل به شورای 
امنیت گفــت که 1۴ نظام تحریم در ســازمان 
ملل وجود دارد: به عنوان نمونه، در لیبی، مالی، 
ســودان جنوبی و یمن از حل نزاع حمایت می 
کنند؛ در گینه بیســائو هدف آنها جلوگیری از 
تغییرات مغایر با قانون اساسی در دولت است؛ 
در جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و سومالی، 
آنها بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی که 
منجر به تامین مالی گروه های مسلح می شود، 
مهار می کنند؛ در کره شمالی، آنها فعالیت های 
مربوط به اشاعه تسلیحات هسته ای را هدف قرار 
می دهند؛ و همچنین تهدیدهای تروریســتی 

داعش و القاعده را محدود می کنند.

دی کارلو بیان کرد که تحریم های سازمان 
ملل دیگر ابزارهای بدون برش سابق نیستند. او 
گفت که از دهه 1990، آنها دستخوش تغییراتی 
شده اند تا پیامدهای نامطلوب احتمالی آنها بر 
غیرنظامیان و کشورهای ثالث به حداقل رسیده 
و شورای امنیت نیز معافیت های بشردوستانه 
را در اکثر نظام های تحریمی لحاظ و ارائه کرده 
اســت. در مقابل دیمیتری پولیانسکی، معاون 
سفیر روسیه در ســازمان ملل، که ریاست این 
نشســت را بر عهده داشــت، گفت که بسیاری 
از نظام هــای تحریمی در برنامــه های مربوط 
به ایجاد دولت و توســعه اقتصادی دخالت می 
کنند و در ایــن زمینه به تحــوالت جمهوری 
آفریقای مرکزی و سودان اشاره کرد و همچنین 
اقدامات اتخاذ شــده در مورد گینه بیســائو را 
نابهنگام خواند. او بیان کرد که شــورای امنیت 
باید به آنچه مقامات کشــورهای تحت تحریم 
فکر می کنند توجه بیشــتری داشته باشد و در 
تعیین معیارهایی برای برداشــتن آن تحریمها 
واقع بینانه تر عمل کرده تا مطمئن شود آنها به 

ماموریت غیرممکن تبدیل نمی شوند.
لیندا توماس گرینفیلد، ســفیر آمریکا در 
واکنش به ایــن موضوع گفت کــه تحریم ها  
ابزاری قوی هستند که کسب درآمد تروریستها 
از طریــق سیســتم های مالــی بین المللی را 
ســخت تر می کند و توســعه برخی قابلیت ها 
در ارتباط با برنامه های موشــکی و هسته ای 
کره شــمالی را کند کرده انــد. او تاکید کرد 
که تحریم هــا همچنین منابع کســانی را که 
فرآیندهای صلح را خراب می کنند، صلحبانان 
سازمان ملل را تهدید می کنند، مرتکب جنایات 
می شــوند و مانــع کمک های بشردوســتانه 
می شــوند، محدود می کنند. جیمز کاریوکی، 
معــاون ســفیر انگلیس هم گفــت که ارزش 
تحریم های ســازمان ملل در آنگوال، ســاحل 
عاج، لیبریا و سیرالئون ثابت شد و آنها در آنجا 
به پایان درگیری و حمایــت از گذار به صلح و 
دموکراســی کمک کردند و ســپس برداشته 
شــدند. او بیان کرد: در جمهــوری آفریقای 
مرکزی، آنها فعالیت یک شرکت معدنی را بهبود 
بخشیده اند. در ســومالی، تحریم تسلیحاتی 
امکان توقیف هزاران گلوله، موشک های هدایت 
شونده ضد تانک و تفنگ های تک تیراندازی را 
که بر اساس گزارشــها قرار بود به دست گروه 
افراطگر الشباب، از گروه های وابسته به القاعده 
برسند فراهم ساختند. پولیانسکی، معاون سفیر 
روسیه هم گفت که مسکو این درک را دارد که 
تنها تحریم های سازمان ملل مشروع هستند و 
اینکه استفاده گسترده تر از تحریم های یکجانبه 
هنجارها و نهادهای مرتبط با حقوق بین الملل 

را تضعیف می کنند.

جهاننما


