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حمالت صهیونیستی به غزه ادامه دارد

ادامه نگرانیها درباره وضعیت کرونای هندی

اعتراض جهانی به کشتار مردم فلسطین

تجاوز وحشــیانه رژیم صهیونیستی به غزه
در حالی وارد پنجمین روز خود شــده که تا
صبح دیروز (شــنبه)  ۱۳۹فلسطینی از جمله
 ۳۹کودک و  ۲۲زن به شــهادت رســیدهاند
و این حمالت زیر چتر حمایتی کشــورهایی
همچون آمریکا بیوقفه ادامه دارد.
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید دیروز
(جمعه) در نشست خبری خود بدون اشاره به
حق و حقوق فلسطینیان تصریح کرد که «جو
بایــدن» رییس جمهوری آمریکا باور دارد که
اســرائیل حق دفاع از خود را دارد!؛ اگر کمی
از نگاه سیاسی دور شویم ،آنچه که در صحنه
اتفاق میافتد ،روشن میشود.
«مایک پنــس» معاون «دونالــد ترامپ»
رئیسجمهوری سابق آمریکا نیز دیروز بدون
واکنشی به کشتار فلسطنیان در غزه از سوی
ارتــش رژیم صهیونیســتی ،طــی پیامی به
مناسبت سومین سالروز انتقال سفارت آمریکا
در ســرزمینهای اشــغالی به بیتالمقدس،
از رژیم صهیونیســتی به عنــوان «عزیزترین
متحد» کشورش یاد کرده است.
در ایــن میــان  «،تل آویــو » مرکز رژیم
صهیونیســتی دیروز (شنبه) مورد هدف دهها
فروند موشــک نیروهای مقاومت فلسطینی از
غزه قرار گرفت .نیروهای مقاومت فلســطینی
از جمله «گردانهای عزالدین قســام» شاخه
نظامــی «جبنش حماس» اعــام کردند که
این حمالت در پاســخ به حمالت ددمنشانه
و قتل عام زنان و کودکان اردوگاه «الشاطی»
(ساحلی) غزه است که بر اثر حمالت وحشیانه
رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند .اصابت

موشــکهای مقاومت فلسطین به عمق خاک
سرزمینهای اشــغالی باعث کاهش بیسابقه
معامــات تجاری و اقتصــادی در بازار مالی،
بانکی و بورس اســرائیل شــده است و ارزش
پــول این رژیم (شــیکل) در برابر دالر یک و
چهار دهم درصد کاهش یافت.
اعتراضات جهانی
فعاالن در شــهر «لوتــون» انگلیس با در
دست داشــتن پرچمهای فلسطین تظاهراتی
برگزار کردند و همچنین راهپیمایی خودرویی
در شهر «بیرمنگام» برای محکومیت تجاوزات
رژیم صهیونیستی علیه غزه و قدس برپا شد.
از سوی دیگر ،دهها تن در برلین ،پایتخت
آلمان برای اعالم همبستگی با ملت فلسطین
به خاطر تداوم تجاوزات رژیم صهیونیســتی
در اراضی مختلف فلســطین تظاهراتی برگزار
کردند.
فعاالن شبکههای اجتماعی تصاویری را از
صدها تن از فعاالن و اتباع کشورهای عربی و
فلسطینی در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی
در «کپنهــاگ» ،پایتخت دانمارک منتشــر
کردند .معترضان تجاوزات رژیم صهیونیستی
به غزه و شهر قدس اشغالی را محکوم کردند
و پرچمهای فلســطین را در دســت داشتند.
پلیس دانمارک نیز فورا ً اقدام به متفرق کردن
معترضان با شــلیک بمبهای گاز اشــکآور
کرد.
گروهــی از مــردم بوســنی و هرزگوین
نیــز برای حمایــت از فلســطین و قدس در
ســارایوو تظاهرات کردند.آنهــا که در میدان
«باشچارشــی» ســارایوو تجمع کرد ه بودند

شعارهایی را علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی
ســر دادند و به ســمت ســاختمان پارلمان
حرکت کردند.
صدها تن از فعاالن و اتباع کشورهای عربی
و فلســطینی در بروکسل ،پایتخت بلژیک نیز
تظاهراتی برپا کردند و با در دســت داشــتن
پرچمهای فلسطین تجاوزات رژیم اشغالگر به
غزه و قدس را محکوم کردند.
دهها تن نیز در شــهر «آدالید» در جنوب
اســترالیا تظاهراتی در اعتــراض به تجاوزات
رژیم صهیونیستی سر دادند و تبعیض نژادی
علیه فلسطینیان را محکوم کردند.
در همین راســتا ،معاون رئیس کمیسیون
اروپا خاطرنشــان کرد که به خاطر تظاهرات
و اقدامات یهودستیزی در اتحادیه اروپا بسیار
نگران است.
ســخنگوی آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
نیز در اظهاراتی ضد فلســطینی هشــدار داد
که این کشــور با تظاهرات یهودستیزی کنار
نخواهد آمد و نســبت به آن بیتفاوت نخواهد
ماند.
در اتریــش و اســلوونی بر فــراز برخی از
ساختمانهای رسمی پرچم رژیم صهیونیستی
برافراشته شد و آنها در اقدامی ضد فلسطینی،
از رژیم صهیونیستی حمایت کردند.
معترضان آلمانی پرچ م رژیم صهیونیستی
را در مقابــل ســاختمان شــهرداری شــهر
«دوســلدورف» آتش زدند و پلیس این کشور
اعالم کرد که دادستانی کل و نیروهای امنیتی
کشور تحقیقات را در رابطه با مظنونان متهم
بــه «اهانت بــه پرچمها و نماد کشــورهای

آمریکا و چک در فهرست کشورهای غیردوست روسیه
روسیه فهرست کشورهای غیردوســت برای این کشور
را منتشــر کرد که اکنون آمریکا و چک دو کشــور تشکیل
دهنده این فهرست هستند .دولت روسیه فهرست کشورهای
غیردوســت روسیه را تایید کرد که نام آمریکا و کشور چک
در آن قرار دارد و سند مربوط به تایید این فهرست در پایگاه
اینترنتی اطالعات حقوقی روسیه منتشر شده است.
آندره رئیس باشگاه سیاســی والدای روسیه در این باره
بــه خبرگزاری تاس گفت که گنجانــدن نام آمریکا و چک
در فهرست کشــورهای غیردوست روسیه اقدامی سنجیده
است اما احتمال زیاد دارد این فهرست گسترش بیابد و نام
کشورهای دیگر نیز به آن اضافه شود.
به گزارش رسانه های روسیه ،به آمریکا مهلت داده شده
است تا روز اول ماه اوت سال جاری اتباع روسی را از سفارت

خود در مسکو اخراج کند .دولت چک هم که چنین دستوری
از مسکو یافته اســت آن را گام جدید مسکو برای تشدید
تنش ها در روابط دو کشور خواند که در مرحله نخست علیه
اتحادیه اروپا هدف گیری شده است.
« والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روســیه روز چهارم
اردیبهشت ماه حکمی را صادر کرد که بر اساس آن فهرست
کشورهای متخاصم علیه مسکو به منظور اعمال محدودیت
ها و تحریم هایی در مورد این کشورها ،مشخص شود.
به گزارش ایرنا ،شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه اعالم
کرد :این حکم رئیس جمهوری روسیه با عنوان دفاع از منافع
و امنیت کشور صادر شــده و بزودی دولت روسیه فهرست
کشورهای خصومت طلب در مورد روسیه را تنظیم خواهد
کرد.

خارجی» و ضرر رســاندن بــه اموال عمومی
آغاز میکند.
از سوی دیگر ،هزاران شــهروند اردنی در
شــهر «الکرامه» در نزدیکی مرزهای با اراضی
اشــغالی و کرانه باختری تظاهراتی را برگزار
کردند و خواســتار گشایش مرزها برای کمک
به قدس و غزه شدند.
حدود چهــار هزار تن نیــز در مرکز امان
تظاهراتی را از مسجد بزرگ «الحسینی» آغاز
کردند و پالکاردهایی را در دست داشتند که
بر روی آنها نوشته شده بود« :فلسطین از رود
تا دریا آزاد است» و «سفیر رژیم صهیونیستی
را طرد کنید و سفارت را ببندید»
طرفداران جنبش حــزب اهلل لبنان نیز در
شهرک «کفر کیال» نیز تظاهراتی برپا کردند
و برخــی از آنها به طرف حصار مرزی حرکت
کردند که توسط سربازان رژیم اشغالگر هدف
تیراندازی قرار گرفتند و در نتیجه آن یک تن
جان خود را از دست داد.
کاربران توییتر در مصر نیز ضمن تاکید بر
لزوم ارســال کمکهای پزشکی و اجازه ورود
دادن به تیمهای پزشــکی خواستار گشایش

گذرگاههای مرزی با غزه شدند.
در شــهر «داکا» ،پایتخــت بنگالدش نیز
تظاهراتــی در حمایت از ملت فلســطین برپا
شــد و هزاران تــن در مقابل مســجد «بیت
المکــرم» تجمع کردند و شــعار «اســرائیل
سقوط میکند» سردادند و پالکاردهایی را در
دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود
«اسرائیل تروریست را تحریم کنید»
در شهر اســتانبول ترکیه نیز پس از اقامه
نماز جمعه ،تظاهرات جدیدی برگزار شــد و
معترضــان تاکید کردند که قــدس را هرگز
فرامــوش نخواهند کــرد.در همین راســتا،
مقتدی صــدر ،رهبر جریان صــدر عراق در
صفحــه کاربری خــود در توییتر خواســتار
برگزاری تظاهراتی اعتراضآمیز برای حمایت
از فلسطین شد.
دهها تن از شهروندان یمن نیز پس از اقامه
نماز جمعه در استان «تعز» با در دست داشتن
تصاویری از مســجد االقصــی تظاهراتی برپا
کردند.دهها تن از شــهروندان شهر نیویورک
آمریکا در تجمعی اعتراض آمیز شعارهایی را
در حمایت از فلسطینیان سر دادند.

درگیری نیروهای روس و آمریکایی در حسکه
پــس از بروز اتفاقی جدید در حســکه که نزدیک بود به
درگیری میــان نیروهای روس و آمریکایی منجر شــود و
اتهامات متقابل مســکو و واشــنگتن به نقــض آتشبس و
توافقنامههای امضا شده که همگی یادآور سلسله درگیریها
و تعرض متقابل دو طرف در چند ماه گذشــته بودند ،تاثیر
و کارکــرد کانالهای هماهنگی نظامــی دو طرف در مورد
جلوگیری از برخورد در مناطق ســوریه در معرض آزمایش
جدی قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا ،به نوشته روزنامه فرامنطقهای الشرق
االوســط ،وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که یگانهای پلیس
نظامی آن روز پنجشــنبه در استان حسکه در شمال شرق
ســوریه یک کاروان نظامی آمریکایــی را که توافقنامههای
کاهش تنش را نقض کرده بود ،متوقف کردند.

الکســاندر کاربوف ،معاون مدیر مرکز آشــتی روسیه در
ســوریه (حمیمیم) در یک گفتوگــوی مطبوعاتی کوتاه
گــزارش داد :یک مورد جدید از نقــض پروتکلهای توافق
کاهــش درگیریها از ســوی یگانهای نیروهای مســلح
آمریکایی که به صورت غیر قانونی در اراضی سوریه حضور
دارند ،در استان حسکه واقع در شمال شرق سوریه مشاهد
شد .کاربوف اظهار کرد :کاروان خودروهای نظامی آمریکایی
شامل شش دستگاه خودروی زرهی ،در مسیری هماهنگ
نشده و بدون هیچ اطالعرسانی قبلی ،از مسیر بینالمللی ام۴
به سمت غرب در حرکت بود.
این مســؤول نظامی روســیه تاکید کرد :کاروان توسط
خودروی گشتی پلیس نظامی روسیه توقیف شده و به سمت
جهت مخالف هدایت شد.

افزایش سرکوب مخالفان در میانمار

گزارشهای خبــری از افزایش خشــونت
،سرکوب و فشار نظامیان حاکم بر میانمار علیه
مخالفان دولت کودتا و اعتراض سازمان ملل به
ادامه این کشتارها خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در جدیدترین
موج از تشدید خشــونتها در میانمار ،نظامیان
این کشور دیروز (شنبه) حمالتی را علیه شبه
نظامیان مخالف کودتا در شــهر «میندات» در
شمال غرب آغاز کردهاند .گفتنی است به دنبال

روی کار آمدن ارتش میانمــار از طریق کودتا
و ســرنگونی دولــت این کشــور در اول فوریه
 ۲۰۲۱این کشــور دستخوش ناآرامی و آشوب
های فراوانی شده است که تاکنون صدها کشته
برجای گذاشته است.
گزارشهای خبری نشــان می دهد ،ارتش
میانمار پس از ســرنگونی دولت «آنگ ســان
ســوچی» محدودیتهای زیادی را برای برپایی
اعتراضــات و تحصن ها در این کشــور اعمال

کرده اســت .برپایه این گزارش ،ارتش میانمار
روز پنجشنبه هفته گذشته مقرارات منع تردد
را در شــهر مینــدات اعمال کرد و به شــدت
سرکوب «تروریستهای مسلح» ،اصطالحی که
به گفته نظامیان میانمار برای معترضان استفاده
می شود ،افزود.
به گفته یکی از شهروندان میانماری میزان
خشــونت هر روز در این کشور در حال افزایش
است و نظامیان در اقصی نقاط این کشور حضور
دارند.
یکی دیگر از از شهروندان شهر میندات نیز
به انتقاد شدید از عملکرد ارتش میانمار پرداخت
و تصریح کرد« :مردم میانمار در کابوس زندگی
می کنند .نظامیان با استفاده از خمپاره و سالح
های سنگین مردم را ســرکوب می کنند و ما
نمی توانیم با آنها مقابله کنیم».
هفته گذشــته در ادامــه تالشهای ارتش
میانمــار برای تثبیت قدرت بیــش از  ۱۱هزار
استاد دانشــگاه و کارمند آموزش عالی مخالف
ارتش میانمار از کار تعلیق شــدهاند و دستکم

چالش کمبود سوخت در آمریکا
اختالل در یک خط لوله مهم انتقال ســوخت در امریکا
و بــه دنبال آن بروز نگرانی ها در میان مقامات این کشــور
باعث شده تا دولت بایدن گزینه های مختلف از جمله کمک
از ارتــش و گارد ملی را با هدف کاهــش ضررهای وارده را
بررسی کند.
به گزارش ان بی سی نیوز ،چهار منبع آگاه اعالم کردند
که در بحبوحه حمله سایبری به خط لوله کلونیال پایپالین
و تعطیلی فعالیت آن ،کاخ سفید به شدت نگران طوالنی تر
شدن اختالل در روند انتقال سوخت و کمبود آن در آمریکا
شد به همین دلیل چندین گزینه را بررسی کرده است.
از جمله این گزینه ها احتمال استفاده از ذخایر سوختی
ارتش و یا دستور برای آماده شدن گارد ملی بود.
با این حال این منابع اعالم کردند که کاخ سفید در نهایت
تصمیم گرفته در این مقطع زمانی این گزینه را اجرایی نکند
و به جای آن ضرب االجل چند روز آینده را برای مشــخص
شدن وضعیت آتی این بحران تعیین کرده است.

 ۳۹مظنون به اتهام ارتباط با انفجارهای اخیر و
حمالت خمپارهای دستگیر شدند.
درخواست سازمان ملل از تایلند
پایگاه خبری اسوشــیتدپرس در گزارشــی
نوشت« :کریستین شرنر بورگنر» نماینده ویژه
ســازمان ملل در امور میانمار در جریان دیدار
با «پرایوت چان-اوچا» ،نخستوزیر تایلند ،ابراز
امیــدواری کرد بانکوک بتوانــد در پیدا کردن
راههایی بــرای همکاری با ارتــش میانمار در
کاهش بحران ،کمک کند.
پرایوت بــه نماینده ویژه ســازمان ملل در
امــور میانمار گفت« :بانکوک با هدف کمک به
آوارگان میانماری چندین منطقه را برای اسکان
و ارائه خدمات پزشکی به پناهجویان مهیا کرده
است».
گزارشهای خبری نشــان میدهد شــمار
زیادی از پناهندگان میانماری از بیم جان خود
در جنگل مخفی شــدهاند و جرات بازگشت به
خانههای خــود را ندارند .از آغاز ســال جدید
میالدی بیش از  ۵۰هزار نفر به ســبب جنگ

در مناطــق «کارن» (محل ســکونت قومیت
بومی کارن در منطقه مرزی برمه-تایلند) ،آواره
شدهاند.
پیش تر نیز ســازمان برنامه توسعه سازمان
ملــل اعالم کرد ،بحران کرونا به همراه کودتای
نظامی ،میتواند نیمی از جمعیت میانمار را به
فقر کشانده و دستاوردهای اقتصادی این کشور
از سال  ۲۰۰۵تاکنون را نابود سازد
این سازمان تخمین میزند که  ۴۸.۲درصد
از جمعیــت میانمار معــادل  ۲۶میلیون نفر تا
ســال  ۲۰۲۲در زیر خط فقر زندگی خواهند
کرد .این درحالی اســت که طبــق گزارشها
نرخ فقر میانمار در ســال  ۲۰۱۷حدود ۲۴.۸
درصد بوده است .ارتش میانمار یک دهه پس از
موافقت با انتقال قدرت به دولت غیرنظامی ،در
اولین روز از ماه فوریه (آبان) با تصاحب قدرت
گ سان
از طریق اجرای یک کودتا علیه دولت آن 
ســوچی ،ضمن اعالم وضعیت فوقالعاده برای
مدت یک سال ،سوچی و سایر رهبران سیاسی
را بازداشت کرد.

نامه ژنرالهای آمریکایی بازنشسته علیه بایدن

این منابع تاکید کردند که گزینه های مطرح شده ممکن
اســت در صورت تداوم بحران و یا ایجاد تهدیدهای جدید
مورد بررسی دوباره قرار بگیرند.در این میان یک مقام ارشد
دولتی نیز اعالم کرد که بحث هایی در مورد اســتقرار گارد
ملی در آمریکا نیز مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است.
اما یک منبــع آگاه دیگر در این زمینه گفت که اگر این
بحران هفته آینده نیز ادامه یابد ،ممکن اســت ارتش برای
کمک فراخوانده شود.
پیشتر رسانه های آمریکایی با اشاره به از سرگیری فعالیت
خط لوله انتقال ســوخت «کلونیال» در پی حمله بدافزاری
اعــام کردند که باوجود آغاز بــکار این بزرگترین خط لوله
انتقال سوخت آمریکا همچنان در بسیاری از مناطق کشور
کمبود ســوخت وجود دارد .مسووالن خط لوله کلونیال در
بیانیــه ای اعالم کردند که چندین روز طول می کشــد تا
زنجیره تامین ســوخت پس از شروع مجدد به حالت عادی
برگردد.

بیــش از  ۱۲۰ژنرال و آدمیرال آمریکایی بازنشســته در
نامهای سرگشــاده تاکید کردند که جو بایــدن به صورت
مشــروع به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشــده اســت و
صالحیت او برای این مقام را زیر سوال بردند.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف ،در این نامه که  ۱۲۴عضو
بازنشسته نیروهای مســلح تحت عنوان «افسران پرچمدار
برای آمریکا» امضا کردهاند ،آمده است که آمریکا «در معرض
خطر جدی قرار دارد و به ســمت سوسیالیســم و یک نوع
مارکسیست از دولت خودکامه حرکت کرده است».
در نامه این رهبران نظامی بازنشسته آمریکا آمده است:
بدون انتخابات منصفانه و صادقانه که دقیقا خواست مردم را
نشان دهد ،جمهوری قانون اساسی ما شکست خورده است.
افبیآی و دیوان عالی تخلفات را در  ۲۰۲۰نادیده گرفتند.
این گروه همچنین «وضعیــت فیزیکی و روانی فرمانده
کل قوا» را زیر سوال برده و گفتند که سواالتی درباره اینکه
چه کســی رهبری را به دســت دارد ،ایجاد شده است .آنها

به وضعیت مرز جنوبی ،توافق هســتهای ایران ،آزادی بیان
و چین هم اشــاره کردند .نامه مذکــور چند روز پس از آن
منتشر میشود که سربازان فرانسوی با انتشار نامه سرگشاده
خودشــان امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانســه را به
«تسلیم شدن» مقابل «افراطگرایی اسالمی» متهم کردند.
ایــن امضاکننــدگان آمریکایی که اکثرا دو دهه اســت
بازنشســته شــدهاند ،گفتند که امروز ســربازان به عنوان
«مهرههای سیاســی» مورد استفاده قرار میگیرند و هزاران
نیرو در اطراف ســاختمان کنگره آمریکا مستقر شده و در
اطراف حصارهایی که برای مقابله با «یک تهدید غیرموجود»
است ،گشتزنی میکنند .یکی از امضاکنندگان ،ژنرال دونالد
بولدک است که برای انتخابات سنا در نیوهمپشایر در سال
آینده نامزد شده اســت .در این نامه آمده است :ما در حال
مبارزه برای بقای خودمان به عنــوان یک جمهوری قانون
اساســی هستیم که از زمان تاسیس ما در  ۱۷۷۶هیچ وقت
اینگونه نبوده است.

ســازمان ملل اخیرا در گزارشی به وضعیت
اقتصادی و چشــم انداز رشــد جهانی در سال
جاری میالدی ( )۲۰۲۱پرداخت و خواســتار
اتخاذ سیاســت های هدفمندتر با لحاظ گروه
های آســیب پذیر به خصوص زنان از ســوی
کشــورها برای برخورداری از اقتصادی پویاتر،
مقاوم تر و فراگیرتر در دوران پســاکرونا شده
است.
تارنمای رسمی ســازمان ملل در گزارشی
نوشت که آیا جهان در سال جاری میالدی می
تواند از بحران اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا
نجات یابد؟ آیا مشاغل و کسب و کارها همچنان
در معرض خطر نابودی هستند؟ چه کشورهایی
بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده و
چگونه می توان برای برون رفت از این وضعیت
به یاری آن ها شتافت؟
دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان
ملل متحــد گزارشــی را پیرامــون وضعیت
اقتصادی و چشم انداز جهانی  ۲۰۲۱را منتشر
کرده کــه در آن پنج مطلب زیر عنوان شــده

غیررســمی که در بســیاری از کشورها طیف
گســترده ای از کسب و کارها را دربرمی گیرد
و دسترسی به خدمات بهداشتی ،امنیت شغلی
و حمایــت اجتماعی اندکی دارد ،بیش از پیش
نمایان کرده است.
ســوم آنکه چشم انداز بهبود تجارت جهانی
به خصوص در آسیا بسیار روشن است .تجارت
کاال نســبت بــه دوران قبــل از همــه گیری
کووید ۱۹-فراتــر رفته و تقاضا برای تجهیزات
الکتریکی و الکترونیکــی ،تجهیزات محافظت
شــخصی ( )PPEو دیگر کاالهــای تولیدی
افزایش یافته است .اما تجارت خدمات به دلیل
محدودیت های تردد ناشــی از بحران شــیوع
کرونا با محدودیت هایی مواجه شده است.
درحالی که صادرات کشــورهای آســیایی
افزایش داشته اما صادرات کشورهای آفریقایی،
آســیای غربی و کشورهای مشــترک المنافع
شاهد رکود بوده است.
چهارم آنکه همه گیری کووید ۱۹-آســیب
های زیــادی را به زنان و دختــران وارد کرده

وضعیت کرونــا در هند همچنان
نگران کننده اســت و این کشور در
یک روز گذشــته بیش از  ۳۲۶هزار
مورد جدید ابتــا به کرونا و نزدیک
به  ۳هزار و  ۹۰۰مورد مرگ ناشــی
از این بیمــاری را به ثبت رســاند.
در همیــن حال تــدوروس آدهانوم
گبریســوس دبیرکل سازمان جهانی
بهداشت روز شنبه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت کرونا در هند اعالم کرد
بسیاری از بیمارستانها در ایالتهای مختلف این کشور همچنان شاهد موارد
باالی ابتال به کرونا ،بستری بیماران و قربانیان این بیماری مهلک هستند.
به گزارش شــبکه خبری «ایندیا تودی» ،دبیرکل سازمان جهانی بهداشت
افزود :مــا به حمایتهای خود از هند برای مقابله بــا موج دوم کرونا در این
کشــور ادامه میدهیم و سازمان جهانی بهداشــت تاکنون هزاران تجهیزات
پزشکی و دارو را به این کشور ارسال کرده است.
وی توضیح داد :نپال ،ســریالنکا ،کامبوج ،تایلنــد ،ویتنام و مصر از جمله
کشورهایی هستند که با موج جدیدی از کرونا مواجه شدهاند.
دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه کرونا در سرتاسر جهان
بیش از  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار قربانی گرفته است گفت :این بیماری همه گیر
در سال دوم بسیار کشندهتر خواهد بود.
این ویروس جهش یافته پس از شــهرهای بزرگ هند ،در حال گســترش
ســریع در مناطق روستایی این کشور نیز هســت .در برخی مناطق خانواده
قربانیان ،اجســاد آنها را در قبرهای ســطحی قرار میدهند و تعدادی دیگر
اجساد را در رودخانههای مقدس از جمله گنگ رها میکنند.
مقامات هندی تاکنون بیش از  ۱۷۰جســد که گمان میشــود متعلق به
قربانیان کرونا هســتند را در کنارههای رودخانه گنگ در ایالت اوتار پرادش و
بیهار پیدا کردهاند.
استراتژیک

ورود چینیها به مریخ

فضا پیمای حامل کاوشگر چینی به صورت موفقیت آمیز بر روی سطح کره
مریخ فرود آمد و چین را پس از آمریکا به دومین کشــور دارای یک کاوشگر
روی سطح مریخ تبدیل کرد.
خبرگزاری شینهوا گزارش داد که این کاوشگر صبح روز شنبه روی سیاره
سرخ فرود آمده است .فضانورد تیان ون ۱-شامل یک مدارگرد و یک کاوشگر
اســت که از ســایت راه اندازی فضاپیمای ونچانگ در تاریخ  ۲۳ژوئیه ۲۰۲۰
( ۲مرداد  )۱۳۹۹پرتاب شــد و پس از  ۷ماه پیمودن مســافت در فضا در ماه
فوریه (اسفند سال گذشته) با قرار گرفتن در مدار مریخ اولین تصویر از سیاره
سرخ را مخابره کرد.
چین در تالش برای رسیدن به فعالیتهای فضایی رقیب خود یعنی آمریکا
و تاییــد جایگاهش به عنوان یــک قدرت بزرگ جهانــی ،میلیاردها دالر در
ماموریت بین کهکشانی به سیاره مریخ سرمایه گذاری کرده است.
ماموریت چین به مریخ از جمله شــامل چند پروژه جدید فضایی است که
این کشــور دنبال میکند و شــامل قرار دادن فضانوردان چینی در کره ماه و
برخورداری از یک ایستگاه فضایی تا سال  ۲۰۲۲است .چین پیش از این هم
در ســال  ۲۰۱۱میالدی برای پرتاب کاوشگر به مقصد مریخ تالش کرده بود،
اما این ماموریت شکســت خورد و فضاپیمای چینی پــس از پرتاب از پایگاه
قزاقستان ،در جو زمین سوخت.
این بار چین نه تنها بطور مســتقل برای اجــرای این ماموریت وارد عمل
شــده ،بلکه همزمان مجموعهای از یک مدارگرد و یک مریخ نورد را به مریخ
فرستاده است تا سرعت انجام ماموریتهایش را افزایش دهد.
ســرعت پیشرفت برنامههای فضایی چین در دو دهه اخیر قابل توجه بوده
اســت .در سال  ۲۰۰۳میالدی یانگ لیوی به عنوان نخستین فضانورد چینی
رهسپار مدار زمین شد و سال گذشته نیز فضاپیمای «چانگ ای »۴-توانست
با «موفقیت کامل» روی نیمه پنهان ماه بنشیند.
اکونومیک

خطر تغییرات آبوهوایی برای محصوالت کشاورزی

تحقیقات جدید نشــان می دهد که در صورت ادامه انتشار گازهای گلخانه
ای ،یک ســوم تولیدات غذایی در جهان ،تا پایــان قرن اخیردر معرض خطر
خواهد بود.
روزنامه گاردین نوشــت :در صورت تداوم گرمای جهانی با سرعت کنونی،
مناطق تولید محصوالت غذایی تغییرات چشــمگیری را در زمینه بارش ها و
دمای هوا شاهد خواهند بود.
این گزارش افزود ،در صورت افزایش دما به حدود  ۳.۷ســانتی گراد و در
صورت پیش بینی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای مناطق کشت محصوالت
غذایی شاهد افزایش دما و تغییر الگوهای بارش خواهند بود.
تحقیقات دانشــگاه آلتو در فنالند نشــان داد که حدود  ۹۵درصد از تولید
محصوالت کشاورزی کنونی در مناطقی انجام می شود که دارای فضای سالم
آب و هوایی تعریف می شوند یا شرایطی که دمای هوا ،بارش و کاهش خشکی
در مرزهای معینی قرار دارد.
براســاس مقاله منتشــره در مجله «وان ارث» اگر دمای هوا تا پایان قرن
به  ۳.۷ســانتی گــراد یا حدودی این عدد افزایش یابــد مناطق ایمن کاهش
چشمگیری خواهند داشت و بیش از همه جنوب و جنوب شرق اسیا و مناطق
زیر صحرای آفریقــا کاهش خواهند یافت .اما اگر گازهای گلخانه ای کاهش
یابنــد یا اهداف توافق آب و هوایی پاریــس تحقق یابد حدود نیم تا  ۸درصد
از تولیدات غذایی در معرض خطــر خواهند بود .توافق پاریس افزایش دمای
هوا را  ۱.۵تا دو درصد ســانتیگراد باالتر از سطح قبل از صنعتی شدن هدف
قرار داده است.
براساس این گزارش افزایش بیشــتر دما باعث خطر محصوالت کشاورزی
خواهد شد و بسیاری از مناطق احتماال با کمبود آب مواجه می شوند .محققان
تاثیــرات تغییرات آب و هوایی را بر  ۲۷محصول غذایی بســیار مهم و هفت
نوع دام بررسی کرده اند.
این تحقیقات همچنین نشــان داده تا پایان صده اخیر در صورت افزایش
گازهــای گلخانه ای برمیزان صحراهای جهان افزوده خواهد شــد .تحقیقات
اخیر بر یافته های گذشته محققان تاکید کرده اند که نشان می داد گرمایش
زمین تاکنون بر روی تولیدات کشاورزی تاثیر داشته است.
پولیتیک

روایت الکاظمی از چالشهای عراق

مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق به مناســبت عید فطر و نیز گذشت
یکســال از تصدی حکومــت موقت خود ،در یک نطق تلویزیونی به تشــریح
عملکردش پرداخــت و تصریح کرد :عراق از چالشهای ســختی عبور کرده
اســت .به گزارش ایرنا با اعتراضات ســال  ۲۰۱۹عراق؛ عادل عبدالمهدی از
منصب نخست وزیری این کشور استعفا داد و مصطفی الکاظمی که سرپرست
سرویس اطالعات ملی این کشور بود با درخواست اکثر فراکسیون های شیعه
در پارلمان عراق مکلف به تشکیل دولت انتقالی شد.
وی موظف بود که در مدت یکسال فضا را برای برگزاری انتخابات زودهنگام
مهیــا ،و عراق را در برابر چالش هــای کرونا و کاهش قیمت نفت -که بودجه
عراق بیش از  ۹۰درصد به آن وابسته است -را مدیریت نماید.

چشمانداز مبهم اقتصاد  2021پس از کرونا
است:
نخســت آنکه اقتصاد چین و ایاالت متحده
در حال رشــد است اما ســرعت این رشد در
کشورهای در حال توسعه کند است.
در ادامه ایــن گزارش آمــده ،درحالی که
انتظار می رود اقتصاد پکن و واشــنگتن رشد
چشمگیری را تجربه کند ،اما بازگشت وضعیت
اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه
به دوران قبل از بحران شــیوع کرونا مســتلزم
زمان زیادی است.
پایان همه گیری کوویــد ۱۹-و پیامدهای
ناشی از آن در بســیاری از کشورهای درحال
توسعه که کارزار واکسیناسیون به آرامی پیش
رفته و شرایط مالی وخیمی را تجربه می کنند،
به این زودی رخ نخواهد داد.
دوم آنکه وضعیت آسیب پذیرترین کشورها
رو به وخاومت گراییده است .اقدامات بهداشتی
و محدودیت های ناشی از کرونا منجر به نابودی
شــمار زیادی از کسب و کارها شده است .همه
گیــری کووید ۱۹-آســیب پذیری مشــاغل

11

کوتاه از جهان

اســت .بســیاری از زنان و دختران در جریان
بحران شــیوع کرونــا کار ،مدرســه و زندگی
اجتماعی خود را رها کرده اند.
بحران شــیوع کرونا منجر به از دست رفتن
بخــش قابل توجهی از شــغل و درآمد زنان و
همچنین تشدید فقر و نابرابری جنسیتی شده
است.
پنجم آنکه کشورها باید برای برطرف کردن
آثار نابرابر بحران کووید ۱۹-اهتمام بیشــتری
بورزنــد .برای نیل به ان هدف ضروری اســت

کشــورها سیاســت های هدفمند بــه منظور
برخــورداری از اقتصادی مقــاوم تر و فراگیرتر
برای دوران پساکرونا اتخاذ کنند.
به رغم اینکه زن ها در خط مقدم مبارزه با
همه گیری کوویــد ۱۹-بوده اند ،اما در تدوین
سیاست ها و خط مشی های اقتصادی مرتبط
با بحران شــیوع کرونا مورد غفلت واقع شــده
اند .جبران پیامدهای ســخت و نابرابر ناشی از
شیوع کرونا بر زنان و دختران مستلزم اقدامات
حمایتی بیشتری است.

تاجیکستان میزبان نشست سازمان پیمان امنیت جمعی

آسیاپالس  :شهر دوشــنبه پایتخت تاجیکستان  ۱۹مه ( ۲۹اردیبهشت)
میزبان نشســت وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی
خواهد بود « .سازمان پیمان امنیت جمعی » گروهی امنیتی منطقه ای شامل
 ۶کشور ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان ،روسیه و تاجیکستان است
که اول بار در سال  ۱۹۹۲در جلسه ای در تاشکند ازبکستان شکل گرفت اما
عضویت ازبکســتان از سال  ۱۹۹۹به حالت تعلیق در آمد ،ولی پس از آن در
سال  ۲۰۰۶به عضویت مجدد درآمد .با این وجود در سال  ۲۰۱۲این کشور با
اعالم اینکه دیدگاه هایش از سوی سازمان نادیده گرفته می شود ،به عضویت
خود پایان داد.

