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کرونا نظام سالمت هند را به مرز فروپاشی رساند؛
33۲ هزار مبتال و ۲۶۲۴ فوتی 

ظرف ۲۴ ساعت!

نظام سالمت هند در حال فروپاشی است چراکه 
رکورد بی سابقه موارد ابتال به کروناویروس موجب 
کمبود شــدید تخت های بیمارســتانی و ذخایر 
اکسیژن شده است. تعداد بسیار زیاد بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ شــرایطی را ایجاد کرده که برخی از 
بیماران مجبور هستند برای دریافت خدمات درمانی 
ساعتها در انتظار بمانند. همچنین برای خاکسپاری 
قربانیان کووید-۱۹ مراسم های وداع جمعی برگزار 
می شود. آمارهای منتشر شده توسط مقامات دولتی 
هند نشان می دهد که موارد جدید ابتال به بیماری 
کووید- ۱۹ طی 2۴ ساعت گذشته 332 هزار نفر 

بوده و آمار فوتی ها 2۶2۴ مورد بوده است.
بحران کمبود اکسیژن

 Sir Ganga یکی از مشــاوران بیمارســتان
Ram  در دهلی گفت: افزایش ناگهانی تعداد بیماران 
کروناویروس موجب پر شــدن ظرفیت تخت های 
اورژانس بیمارستان شده اســت. از تخت هایی که 
قابلیت ارائه اکسیژن به بیماران داشته باشند، تعداد 
زیادی نداریم و آنچه داریم هم اکنون کامال پر شــده 
است. برخی از بیماران با کپسول اکسیژن خودشان 
و یا بدون اکســیژن به بیمارستان مراجعه می کنند. 
ما می خواهیم به آنان کمک کنیــم اما تخت کافی 
نداریم و اگر هم تختی فراهم کنیم ذخیره اکسیژن 
نداریم. وی گفت: تمام خطوط تلفنی اشغال و در حال 
پاســخگویی به بیمارانی هستیم که نیازمند کمک 
هستند. در محوطه بیرون بیمارستان موجی از بیماران 
و آمبوالنس ها صف کشیده اند. بیماران منتظر پذیرش 
در بیمارستان هستند اما موضوع این است که فضای 
خالی برای پذیرش آنان نداریم. وی افزود: تالش ما این 
است که ظرفیت ایجاد کنیم. بیماران را در حداقل زمان 
ممکن بعد از تثبیت وضعیت جسمی شان مرخص 
می کنیم تا برای بیماران جدید تخت فراهم شــود 
اما در حال حاضر اوضاع بسیار دشوار است. گزارش 
رسانه ها حاکی از آن است که مردم در بیمارستانها به 
دنبال تخت خالی، داروهای حیاتی، کپسول اکسیژن 
و پالسما برای بیماران خود هستند. تمامی امکانات 
ضروری برای حفظ جان بیماران به میزان محدودی 

وجود دارد یا در بازارهای سیاه در دسترس است.
چرا ابتال به کرونا در هند افزایش یافت؟

در موج دوم شــیوع بیماری کووید-۱۹ در هند 
چندین فاکتور موجب شده تا تعداد مبتالیان جهش 
پیدا کند. میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی افت پیدا 
کرده و اجباری بودن استفاده از ماسک به طور دقیق 
اجرا نمی شود. همچنین حضور میلیونها نفر در مراسم 
روز غسل در رود گنگ، پیدایش سویه های جدید 
ویروس از جمله ویروسی با جهش دو گانه از عوامل 
مهم در وقوع موج دوم بیماری در این کشور هستند. 

    
 حمله بامدادی 

رژیم صهیونیستی به غزه

در پی اعالم شلیک چند فروند راکت از نوار غزه به 
سمت شهرک های صهیونیستی مجاور این باریکه، 
رژیم صهیونیســتی اهدافی را در غــزه مورد حمله 
توپخانه ای قرار داد. به گزارش المیادین، ارتش رژیم 
صهیونیستی بامداد روز گذشته )شنبه( مناطقی در 
غزه را هدف حمله قرار داد. به گفته منابع محلی ارتش 
این رژیم یک برج دیده بانی مقاومت در شــرق خان 
یونس و یک برج دیده بانی نیز در شرق منطقه البریج 
در مرکز غزه را هدف قرار داد. همچنین خبرگزاری 
شهاب فلسطین اعالم کرد که جنگنده های اسرائیلی 
یک پایگاه متعلق به مقاومت فلسطین در شمال نوار 
غزه و زمینی کشاورزی در شــرق رفح را هدف قرار 
دادند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت که 
جنگنده های این رژیم زیر ساخت ها و سکوهای پرتاب 
موشک در غزه را هدف گرفتند. این خبرگزاری گزارش 
داد که جنگنده های اسرائیلی در ادامه حمالت خود سه 
موشک به سمت منطقه جبل الریس در محله التفاح 
واقع در شرق غزه شلیک کردند. این حمالت پس از 
آن صورت گرفت که رسانه های رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند چندین راکت از نوار غزه شــهرک های 
صهیونیست نشین مجاور غزه را هدف قرار داد و آژیر 

خطر در مناطق مجاور نوار غزه به صدا درآمد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از زمان به روی کار آمدن جو بایدن 
به عنوان جانشــین دونالــد ترامپ، 
اتفاق های گوناگونی در آمریکا رخ داده 
اســت. در عرصه داخلی که همچنان 
جوالِن کرونا را شــاهد هســتیم که 
دولت بایدن ســعی دارد با اختصاص 
کمک های مالی به عدد 800 تا ۱۴00 
دالر برای هر نفر، به نوعی جو روانی را 
کنترل و آرام کند که البته تاحدودی 
موفق بوده است. مســاله مهاجرت و 
دیوار مکزیک هم همچنان مخالفان 
و موافقان خود را در کنگره دارد؛ اما در 
حوزه سیاست خارجی، فارغ از اینکه 
تیم سیاسی - امنیتی دموکرات ها چه 
راهبردی را دنبال کرده اند و قرار است 
چه اتفاق هایی در این راستا رخ دهد، 
یکی از موضوعاتی که تاکنون به عنوان 
سوژه ای داغ برای خبرنگاران آمریکا و 
دنیا قلمداد می شود، بحث تماس های 
بایدن با همتایان خود در سراسر جهان 

اســت. از زمانی که او وارد کاخ سفید 
شده اســت بر اساس ســنت  روسای 
جمهور قبلی ایــاالت متحده، همه به 
دنبال آن بودند تا اولین نفری باشــند 
که نخستین تماس رئیس جمهور 7۹ 
ساله آمریکا با یک کشور را ثبت و ضبط 
و گزارش می کنند. این موضوع بدان 
جهت برای خبرنگاران و تحلیلگران 
سیاســت خارجی در آمریکا اهمیت 
دارد که بیشــتر بیانگر اهمیت اولین 
کشور برای آمریکا در ساختار سیاست 
خارجی واشنگتن است که تماس با آن 

برقرار می شود. 
همه به ایــن فکــر می کردند که 
اســرائیل اولین جغرافیایی است که 
رئیس جمهوری ایاالت متحده با آن 
تماس می گیرد که این اتفاق رخ نداد 
و هفته ها گذشــت تا تماس ها برقرار 
شــد و حاال یکی از بحث برانگیزترین 
تماس های بایدن برقرار شــده است 
که مقصــدش »آنکارا« بوده اســت. 
تماس روز جمعة بایدن با رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه 
بنابر شــهادت تحلیلگران و مفسران 

روابط بین الملل و همچنین بر اساس 
داده های منتشر شده از سوی سی.ان.

ان، یکــی از پرتنش ترین گفت وگوها 
میان بایــدن و اردوغان بوده اســت. 
گفت وگویی که خروجی آن بســیار 
خطرناک بــوده و به نوعــی می توان 
گفت که رئیس جمهــوری آمریکا با 
لحنی غضب آلود با همتای ترکیه ای 
خود صحبت کرده اســت. این تماس 
سه ماه پس از تحلیف بایدن در بیستم 
ژانویه صورت گرفت و این تأخیر عمدتاً 
به چشم بی توجهی به اردوغان ارزیابی 
می شــود که پیشــتر روابط نزدیکی 
با دونالــد ترامــپ، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا داشــت. کاخ سفید 
در بیانیه  خود اعالم کــرده که بایدن 
با اردوغان گفت وگو کــرده و تمایل 
خود برای ایجاد یــک روابط دوجانبه 
سازنده از طریق گسترش حوزه های 
همکاری و مدیریــت موثر اختالفات 
را منتقل کــرد. دو رهبــر همچنین 
برای مالقات در حاشــیه نشست ماه 
ژوئن ناتو و گفت وگوی بیشتر درباره 
روابط دو کشــور توافــق کردند. در 

بیانیه دفتر ریاســت جمهوری ترکیه 
آمده است که بایدن و اردوغان درباره 
مولفه اســتراتژیک روابط دوجانبه و 
اهمیت همکاری در کنــار هم برای 
ایجاد همکاری بیشــتر روی مسائلی 
که منفعــت دوجانبه دارنــد، توافق 
کرده اند؛ اما دفاتر ریاســت جمهوری 
هیچکدام از طرفین به جنجالی ترین 
محــور گفت وگــوی دو جانبه میان 
روســای جمهوری آمریــکا و ترکیه 
اشــاره نکردند. بر اساس آنچه رویترز 
منتشر کرده، رئیس جمهوری آمریکا 

جمعه عصر به اردوغان اعالم کرده که 
قصد دارد تا قتل عام ۱۹۱۵ ارامنه در 
دوران امپراتوری عثمانی را به عنوان 
»نسل کشی« به رسمیت بشناسد. این 
دقیقاً همان موضوعی اســت که حاال 
یک جنجال اساسی در سطح رسانه ای 
به راه انداخته و بدون تردید این جنجال 
به سطح دیپلماتیک هم خواهد کشید. 

کانالیزه کردن اردوغان
اینکه چرا جــو بایــدن در اولین 
تماسش با رئیس جمهوری ترکیه، پا 
را تا به این حد فراتر از ســایر همتایان 
خود یعنی باراک اوباما و دونالد ترامپ 
گذاشت و دقیقاً انگشت اشاره خود را بر 
نقطه ضعف اردوغان فشــرد، به نوعی 
نشــان می دهد که او باز هم به دنبال 
ضربه زدن به اردوغان با اســتفاده از 
اهرم حقوق بشــری است. پیشینیان 
بایدن به دلیل این که نمی خواســتند 
آزردگی خاطر آنکارا را رقم بزنند، هرگز 
از لفظ »نسل کشی« برای این رویداد 
استفاده نکردند. دونالد ترامپ در سال 
20۱۹ تمام تالش خود را کرد تا جلوی 
به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه 

را در کنگره آمریکا بگیرد. 
باراک اوباما نیز در طول هشت سال 
ریاست جمهوری اش علیرغم تقاضای 
بسیاری از نزدیکانش هرگز از این لفظ 
استفاده نکرد و در عوض از این واقعه 
تاریخی خونین با لفــظ ارمنی »ِمتز 
یِگرن« )شِر بزرگ ( نام برد. حاال بایدن 
به دنبال آن است تا حاکِم آکسارای را 
تنبیه کند. شاید استفاده از لفظ تنبیه 
برای برخی خوشــایند نباشد اما اگر 
به گفت وگوی چند ماه پیش بایدن با 
هیأت سردبیری روزنامه »نیویورک 
تایمز« نگاه کنیم می بینیم که او راجع 
به اردوغان در آن گفت وگو اعالم کرد 
که »من مدت زمان بسیاری با او صرف 
کرده ام. آدم خودکامه ای است و باید 
رویکرد خیلی متفاوتی نســبت به او 
داشته باشیم و به روشنی نشان دهیم 
که حامی رهبری اپوزیسیون هستیم«. 
همین عبارت کوتاه نشان می دهد که 
بایدن به دنبال هدف قرار دادن اردوغان 
در مقیاس های داخلی و خارجی است. 
او در داخــل با عدم ســرمایه گذاری 
خارجی در ترکیه به نوعی باعث شده 

تا وضعیــت اقتصادی این کشــور و 
قیمت لیر، به شدن نزولی شود و جالب 
اینجاست که اتحادیه اروپا هم در این 
مسیر با بایدن در یک راستا قرار دارد. 
از سوی دیگر، خرید سامانه پدافندی 
اس ۴00 از روســیه توســط ترکیه و 
همچنین مداخله های ادواری و بهم 
پیوسته ارتش ترکیه در عراق، سوریه، 
لیبی، قره باغ و مناطقی از آفریقا دقیقاً 
برخالف منافع ایاالت متحده اســت. 
ترکیه حتی پا را فراتر گذاشــت و در 
پهنه آبی یونان به اکتشــاف پرداخت 
که زمینه های حمله پاریس به آنکارا 
با این کار فراهم شد. اینها سناریوهایی 
است که دولت بایدن نمی پذیرد ترکیه 
در آن به صورت بندبازی حرکت کند و 
منافع آمریکا را نادیده بگیرد و به سمت 

روسیه متمایل شود. 
اینکه ایاالت متحــده به رهبری 
بایدن تا چه حــد ترکیه را مورد هدف 
قرار خواهد داد و به رسمیت شناختن 
نسل کشــی ارامنه تا چــه میزانی بر 
روابط این دو تاثیر خواهد گذاشــت، 
موضوعی است که بعید به نظر می رسد 
بلوای جدی در روابط دو طرف به وجود 
بیاورد؛ چراکه ترکیه عضو ناتو است و 
از زمان جنگ سرد تاکنون این کشور 
به عنوان متحد اســتراتژیک ایاالت 
متحده در منطقه به حساب می آید. بر 
این اساس به نظر می رسد بایدن با این 
کار قصد تنبیه اردوغان را دارد تا بتواند 
از این طریــق خودکامگی او در حوزه 
سیاست خارجی را کنترل کرده و او را 

وارد کانال خود کند. 

بایدن در گفت وگو با اردوغان بر به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه تاکید کرد؛ 

قتل عام 1915؛ بهانه تنبیه پاشا 
خرید سامانه پدافندی اس 
۴00 از روسیه توسط ترکیه 

و همچنین مداخله های 
ادواری و بهم پیوسته ارتش 

ترکیه در عراق، سوریه، 
لیبی، قره باغ و مناطقی 
از آفریقا دقیقاً بر خالف 

منافع ایاالت متحده است و 
بایدن حاال به دنبال کنترل 

بندبازی آنکارا در حوزه 
سیاست خارجی است

رئیس جمهوری آمریکا 
جمعه عصر به اردوغان 

اعالم کرده که قصد دارد 
تا قتل عام ۱۹۱۵ ارامنه در 
دوران امپراتوری عثمانی 

را به عنوان »نسل کشی« به 
رسمیت بشناسد؛ اقدامی 

کاماًل  بر خالف سنت روسای 
قبلی کاخ سفید 

ارتش اندونزی اعالم کرده که زیردریایی نظامی این کشور که از چهارشنبه گذشته )2۱ آوریل/اول اردیبهشت( ناپدید شده بود، 
غرق شده است.  به گزارش بی بی سی  فارسی، این زیردریایی با ۵3 سرنشین در حوالی جزیره بالی ناپدید شد.  گروه های جستجو 
بقایایی از این زیردریایی از جمله بخش هایی از قسمت های داخلی آن را پیدا کردند.  بقایای این زیردریایی در عمق 8۵0 متری 
دریا و پایین تر از عمقی پیدا شده که معموال با ایمنی در آن حرکت می کرد. مقامات اندونزی گفته بودند که اکسیژن موجود در این 
زیردریایی تا اوایل صبح امروز به وقت محلی تمام می شود، از این رو تیم هایی از کشورهای آمریکا و استرالیا به عملیات تجسس 
برای پیدا کردن این زیردریایی پیوســته بودند.  ارتش اندونزی سه روز پیش گزارش داد 
که زیردریایی کی.آر.ای نانگاال-۴20 هنگام مشارکت در یک مانور در شمال جزیره بالی 
ارتباطش با مرکز فرماندهی قطع و سیگنال های دریافتی از آن محو شد. این زیردریایی 
ماموریت یافته بود که به آب های عمیق تر برود. این زیردریایی درخواست مجوز برای رفتن 

به مناطق عمیق تر کرده بود و مدت کمی پس از دریافت مجوز ارتباطش قطع شد.

منابع دیپلماتیک مصر اعالم کردند، ولیعهد ابوظبی به زودی به منظــور دیدار و رایزنی با رئیس جمهوری مصر 
به قاهره می رود. به گزارش العربی الجدید، منابع دیپلماتیک مصر اعالم کردنــد، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد 
ابوظبی به زودی به منظور دیدار با عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهوری مصر به قاهره سفر و در خصوص مسائل 
مهم و مورد توجه دو کشور در دوره کنونی و راه حل های پیشــنهادی برای حل برخی مشکالت که اخیرا در روابط 
دوجانبه به وجود آمده، رایزنی خواهد کرد. منابع همچنین اعالم کردند، ارتباط قوی و مســتحکمی بین ســفر بن 
زاید به قاهره در روزهای آینده و ابتکار عملــی که امارات اخیرا برای حل پرونده 
سد النهضه اعالم کرده اســت، وجود دارد. طبق گزارش منابع مذکور، ولیعهد 
ابوظبی و رئیس جمهوری مصر همچنین در خصوص لیبی، پیشرفت در روابط 
 مصر و ترکیه و همچنین سرمایه گذاری های امارات در مصر به بحث و تبادل نظر 

خواهند پرداخت.

ولیعهد ابوظبی به قاهره می رودزیردریایی اندونزی با ۵3 سرنشین غرق شد

رهبران جنوب آســیا قصد دارند مذاکرات بحران 
میانمار را با مین آنگ هلینــگ، رهبر خونتای میانمار 
که به خاطــر کودتای نظامی و ســرکوب بــه کانون 
خشم بین المللی بدل شــده، انجام دهند. به گزارش 
گاردین، مقام ارشــد میانمار روز گذشــته )شــنبه( 
در نشســت اتحادیه کشــورهای جنوب شرق آسیا 
)آســه آن( در پایتخــت اندونــزی شــرکت می کند 
که نخســتین ســفر خارجی وی از زمانی اســت که 
نیروهــای امنیتــی میانمــار در اوایل فوریــه کودتا 
کرده و آنگ سان ســوچی، رهبر غیرنظامی را برکنار 
کردنــد. اعتراضات گســترده جمعیت خشــمگین 
در این کشــور، بــا ســرکوب بی رحمانــه ای مواجه 
 شــده که در خیابان ها رد خون به جا گذاشــته است. 
به گفته نماینده ســازمان ملل، تعداد تخمینی 2۵0 
هزار نفر آواره شده و رهبران ارشد منتخب دموکراتیک 
میانمار نیز مخفی شــده یا تحت بازداشــت خانگی 

هستند. رهبران و وزرای خارجه اکثر کشورهای ده گانه 
عضور آســه آن، دیروز با جوکو ویدودو، رئیس جمهور 
اندونزی و سلطان برونئی که ریاست کنونی آسه آن را بر 
عهده دارد، دیدار کرد. انتظار می رود اطراف مقر آسه آن 
در مرکزشهر، اعتراض صورت گیرد که به همین دلیل 
جو امنیتی سنگینی در اطراف این محل برقرار است. 
این نشست به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه ها 

برگزار می شود.

پنتاگون در گزارشــی به کنگره اعالم کرد، القاعده 
هنوز هم از طریق ارتباطاتش با طالبان برای پرســنل 
آمریکایی در افغانســتان تهدید به شــمار می آید. به 
گزارش اسپوتنیک، پنتاگون در گزارش خود با عنوان 
تقویت امنیت و ثبات در افغانســتان به کنگره آورده 
است: شــاخه منطقه ای القاعده با نام القاعده در شبه 
قاره هند تهدیدی علیه پرســنل آمریکایی و متحدان 
این کشــور افغانســتان آن هم از طریق ارتباطاتش با 
فرماندهان محلی طالبان محســوب می شــود. اوایل 
ماه جــاری میالدی، جــو بایدن، رئیــس جمهوری 
آمریکا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
را پس از 20 ســال تا ۱۱ سپتامبر سال جاری میالدی 
تایید کرد. بایدن همچنان بر این اصل اســتوار است 
که هدف اصلی حمله آمریکا به افغانســتان در نوامبر 
200۱ جلوگیــری از حمالت بیشــتر تروریســتی 
 علیه آمریکا بــوده که به این هدف رســیده اســت. 

در گزارش پنتاگون بــه کنگره آمده کــه القاعده در 
افغانســتان دیگر آنطور که باید مثل گذشته توانایی 
ندارد با این حال هشدار داده که این گروه تروریستی 
هنوز می تواند در افغانســتان به پرســنل آمریکایی 
حمله کند. در ادامه این گــزارش آمده: رهبران اصلی 
باقی مانده القاعده تهدید محــدودی برای نیروهای 
 آمریکا در افغانستان هستند چون رهبران در اصل بر 

بقا تمرکز می کنند.

مذاکرات آ.سه .آن با رهبر خونتای میانمار در اندونزیالقاعده هنوز در افغانستان برای نیروهای آمریکایی تهدید است
خبرخبر


