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اوضاع مواد غذایی در کره شمالی 
همچنان وخیم است

رسانه دولتی کره شمالی گزارش کرد، رهبری 
این کشور گفته که اقتصاد در سال جاری میالدی 
بهبود داشته اما خواســتار اقداماتی برای مقابله با 
وخامت اوضاع غذایی در نتیجه کرونا و طوفان ۲۰۲۰ 
شده است. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی در جلسه مجمع عمومی حزب حاکم 
کارگران به بررسی پیشرفت در سیاست های کالن 
و اقداماتی برای حل مسائل اقتصادی پرداخته است. 
در این جلسه اهداف و وظایف برای دستیابی به یک 
برنامه اقتصادی پنج ساله جدید که در جلسه قبلی 
در فوریه مطرح شده بود، ارائه شد که شامل افزایش 
تولید فوالد و غذا می شــود. خبرگزاری رسمی کره 
شــمالی نیز گزارش کرد، کیم جونگ اون گفته که 
اقتصاد به صورت کلی در نیمه نخست سال جاری 
میالدی رشد داشته و مجموع خروجی صنایع نیز 
در کشور ۲۵ درصد بیشــتر از سال قبل بوده است. 
اما یکسری کاستی ها در اقدامات حزب برای تحقق 
برنامه ها به دلیل چند مورد مانع از جمله پاندمی کرونا 
و طوفان سال ۲۰۲۰ دیده می شود که باعث شده تا 
منابع غذایی کم شوند. رهبری کره شمالی همچنین 
گفت:  اوضاع غذایی مردم اکنــون به دلیل ناکامی 
بخش کشاورزی برای تحقق برنامه تولید غالت به 
دلیل طوفان سال گذشته میالدی وخیم شده است. 
این خبرگزاری همچنین گزارش کرد، حزب حاکم 
وعده داده تا تمامی تالش ها را به سمت کشاورزی در 
سال جاری میالدی معطوف کند و راه هایی را برای 
مقابله با کرونا مورد بررسی قرار دهد. کیم جونگ اون 
همچنین خواستار اقداماتی برای کاستن از تاثیرات 
بالیای طبیعی شد و اعالم کرد که مقام های کشور 
باید از طوفان سال گذشــته میالدی درس عبرت 
بگیرند. در همین راستا گزارش ها از پکن حاکی است 
که تجارت چین با کره شمالی در ماه مه میالدی )۱۱ 
اردیبهشــت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰( نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نزدیک به ۹۰ درصد کاهش داشته 
است. رسانه های چین اعالم کردند این امر پس از آن 
صورت گرفت که پیونگ یانگ به دلیل شیوع جهانی 
نوع دلتای ویروس کرونا که بــرای اولین بار در هند 
شناسایی شد، کنترل مرزی خود را بار دیگر تشدید 
کرده است. مقامات گمرکی چین دو روز پیش اعالم 
کردند که ارزش تجارت دو جانبه ماه گذشته ۳.۴۶ 
میلیون دالر بوده است که در مقایسه با آوریل )۱۲ 
فروردین تا ۱۲ اردیبهشــت(  ۸۸.۷  درصد کاهش 
یافته است. ارزش تجارت بین دو کشور در ماه فوریه 
)۱۳ بهمن تا ۱۳ اسفند ( فقط ۱.۷۵ میلیون دالر بود.

    
مالبرادر:  طالبان خواستار یک 

سیستم اسالمی واقعی است

گروه شبه نظامی طالبان روز گذشته )یکشنبه( 
با اعالم اینکه به مذاکرات صلح پایبند است، گفت 
یک سیستم اسالمی واقعی در افغانستان می خواهد 
که مقرراتی را برای حقوق زنان مطابق با سنت های 
فرهنگی و قوانین دینی وضع کند. به گزارش رویترز، 
این بیانیه در بحبوحه روند کند مذاکرات این گروه و 
نمایندگان دولت افغانستان در قطر و در شرایطی که 
خشونت در سراسر این کشور به شکلی چشمگیر 
در آستانه خروج نیروهای خارجی تا یازده سپتامبر 
افزایش یافته است، منتشر میشود. مقامها نسبت به 
وقوع بن بست در مذاکرات هشدار داده و گفته اند که 
طالبان هنوز یک پیشنهاد صلح مکتوب که به عنوان 
نقطه آغازین مذاکرات حقیقی مورد استفاده قرار 
بگیرد، ارائه نداده اند. مال عبدالغنی برادر، رئیس دفتر 
سیاسی طالبان در بیانیه ای گفت: ما متوجه شده ایم 
که جهان و افغان ها، درباره شکل سیستمی که بعد 
از خروج نیروهای خارجی تشکیل میشود، سواالت 
و پرسش هایی دارند. این مسائل به نحوی بهتر حین 
مذاکرات در دوحه مورد رسیدگی قرار میگیرد. او 
گفت: یک سیستم اسالمی حقیقی، بهترین وسیله 
برای حل تمام مسائل افغان هاست. مشارکت فعال ما 
در این مذاکرات و حمایت از ما آشکارا نشانه این است 
که ما به حل مسائل از طریق درک متقابل باور داریم.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از چند روز پیش تاکنون شاهد 
آن هستیم که کرملین به صورت 
خزنده در حــال مخابره پیام های 
هشــدار به آنکارا است. بسیاری از 
تحلیلگران این پیام ها را در راستای 
حرکات روسیه و احتمال متمایل 
شدن آن به سمت آمریکا ارزیابی 
کرده اند و برخــی دیگر معتقدند 
که روس ها در حال پیشــگیری از 
سناریویی هســتند که می تواند 
به درگیری با آنکارا منجر شود. در 
این میان پرونده های زیادی وجود 
دارد که به نظر می رسد مسکو در 
آنها با ترکیه به مشــکل برخورد 

کرده است. 
یکی از همین پرونده ها سوریه و 
ادلب است. روس ها بارها به صورت 
پنهانی اعالم کرده اند که مایل به 
حمله هوایی به ادلب هســتند تا 
بتوانند پرونده تروریسم تکفیری 
در این کشــور را به نوعــی به نفع 
خود ببندند. امــا در مقابل آنکارا 
اجــازه این اقدام را نــداده و حتی 

پست های دیدبانی خود در اطراف 
ادلب را افزایش داده است. در لیبی 
هم شاهد تقابل نســبی روسیه و 
ترکیه هستیم؛ به گونه ای ترک ها 
از نیروهای فائزالســراج که اساساً 
گرایــش اخوانی دارنــد حمایت 
می کرد و حاال هــم با دولت جدید 
لیبی وارد مناسبات شده اند،  و در 
مقابل هم روس ها از خلیفه حفتر و 
ارتش ملی لیبی حمایت می کردند 
که در نهایت باعث شــد مســکو 
ترکیه را در پرونده لیبی و فروش 
تجهیزات و تسلیحات به لیبی مورد 
مواخذه قرار دهد. در ســوی دیگر 
ماجرا و در پرونده افغانستان هم ما 
شاهد آن هستیم که اخیراً ترکیه 
اعالم کرده که می خواهد حفاظت 
از فرودگاه کابل را به عهده بگیرد تا 
بتواند به هر ترتیب که شــده نفوذ 
خود را در افغانستاِن پس از آمریکا 

حفظ کند. 
در همین راستا نه تنها طالبان 
بــا ورود ترکیه به این فــرودگاه و 
مانــدن آنهــا در افغانســتان 
مخالفت کــرده، بلکه روس ها هم 
نگران منافع خود در این کشــور 
هســتند. این پرونده هم به زودی 

می توانــد باعث ایجاد مشــکل و 
شــکاف میان دو طرف شــود. اما 
از ایــن پرونده ها کــه بگذریم، به 
خوبی می بینیم که هشدار جدید 
روس ها به ترکیه هیــچ ارتباطی 
با موضوعاتی که بدان اشــاره شد، 
ندارد؛ بلکه به نظر می رسد اوضاع 
کمی متفاوت تر از آن چیزی است 
که همــه فکر می کننــد. چندی 
پیش پــس از آنکــه رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
از اجالس ســران ناتو در بروکسل 
به کشورش بازگشت، طی سفری 
کوتاه به جمهــوری آذربایجان با 
الهام علی اف، رئیس جمهوری این 
کشور دیدار کرد. یک اتفاق بسیار 
مهم در این دیدار رخ داد که حاال 
صدای مسکو را به آســمان بلند 
کرده است. در این دیدار دو طرف 
قراردادی با نام »قرارداد شوشا« را 
به امضا رساندند که دارای بندهای 

بسیار مهمی است. 
در ایــن قــرارداد بــه تقویت 
مناســبات دو جانبــه اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی اشاره شده و قرار 
بر این اســت تا ترکیه و جمهوری 
آذربایجان حتی در حوزه تقویت 

مناســباِت انرژی با یکدیگر وارد 
همــکاری هــای جدید شــوند. 
همچنین گفته شده که این قرارداد 
به نوعی باعث همکاری مشترک 
دو طــرف در تولیــد تجهیزات و 
تسلیحات می شود و قرار است این 
محصوالت مشترک در بازارهای 
منطقــه ای و بین المللی به فروش 
برسد. در این میان حتی اعالم شده 
که ترکیه به زودی کنســولگری 
خود را در شهر شوشا افتتاح خواهد 
کرد که نشــان می دهد آنکارا در 
حال گسترش نفوذ سیاسی خود 
در جمهــوری آذربایجان و حتی 
اطراف آن اســت. اما در این میان 

رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرده 
که حمایت نظامــی از باکو ادامه 
خواهد داشــت و به همین دلیل 
آنکارا به دنبال احداث پایگاه های 
نظامی در جمهــوری آذربایجان 

خواهد بود. 
تحریِک مسکو 

اعالم خبر تاسیس پایگاه های 
نظامی ترکیه در آذربایجان دقیقاً 
همان واقعه ای اســت کــه باعث 
شد روســها به ترکیه پیام هشدار 
بدهند. هنوز چند ســاعتی از این 
ســخنان اردوغان نگذشــته بود 
که یکبــاره دیمیتری پســکوف، 
ســخنگوی کرملین اعــالم کرد 
استقرار زیرساخت های نظامی از 
سوی ترکیه که یکی از کشورهای 
عضو ناتو محســوب می شود، در 
نزدیکی مرزهای روســیه دلیلی 
اســت بر این مســاله که ما باید 
اقداماتی را برای حفاظت از امنیت 

ملی خود در نظر بگیریم. 
ایــن واکنــِش تنــد کرملین 
اگرچه خیلی مختصر و مفید بود 
اما واقعیت این است که تمام این 
هشدارها در واقع به انعقاد قرارداد 
شوشا است. وزارت خارجه روسیه 
در مورد قرارداد شوشــا گفته بود 
که ما معتقدیم که روابط دو جانبه 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان با 
طرف ثالث )ترکیه( نباید با موضوع 
قره بــاغ آمیخته شــود و آخرین 
تماس باکو- آنکارا در سطح عالی 

را هم از این منظر نگاه می کنیم. 
روســیه پیشــتر هم به بیانیه 
شوشا واکنش نشان داده و بخش 
نظامی آن را زیر ســوال برده بود؛ 
چراکه گمان می کند این مســئله 
می تواند در پرونده قره باغ، بر روابط 
دوجانبه باکو - ایــروان تاثیرگذار 
باشــد. از ســوی دیگر در بخشی 
از بیانیه شوشــا آمده اســت که 
»آذربایجــان برای پایــان دادن 
به حمله ۳۰ ســاله ارمنســتان و 
آزادسازی سرزمین های اشغالی، 
حمایت ترکیــه را گرامی می دارد 
و طرف ها در صــورت بروز تهدید 
یا حمله به اســتقالل یا تمامیت 
ارضی هر یک از آنها توسط کشور 
ثالث، کمک الزم را به یکدیگر ارائه 
خواهنــد کرد«.همین یک بخش 

کوچک باعث شــده تا مســکو به 
شــدت از حضور نظامیان ترکیه 
در آذربایجان احساس خطر کند. 

از منظر مسکو، اینکه سخن از 
کشور ثالث یا همان ترکیه به میان 
آمده، نشــان می دهد که آنکارا در 
صدد اســت به عنوان عضو ناتو در 
قفقاز جنوبی حضور داشته باشد 
و این به معنای تهدید امنیت ملی 
روسیه است. در این میان باید توجه 
داشته باشــید که روسیه در سال 
گذشته و پس از باال گرفتن تنش 
نظامی میان باکو و ایروان در قضیه 
قره باغ، مســتقیماً حدود دو هزار 
نظامی خود را به مرز الچین اعزام 
کرد تا از آنها به عنــوان صلح بان 
استفاده کند. مســاله اینجاست 
که مسکو اساســاً هیچ مجوزی از 
شورای امنیت سازمان ملل برای 
اعزام این نیروها به قره باغ دریافت 
نکرده و برخی معتقدند که روسیه 
صرفاً برای تغییر معادالت به نفع 
خود نیروهایش را به قره باغ اعزام 

کرده است. 
حاال که ترکیه به دنبال تاسیس 
پایگاه نظامی در آذربایجان است، 
شاهد آن هستیم که روسیه نسبت 
به این موضــوع و نفوذ ناتو در کنار 
گوش خــود، به شــدت عصبانی 
اســت. این در حالیست که ترکیه 
تا آخر ســال ۲۰۲۱ میالدی )به 
مدت یکسال( فرماندهی نیروهای 
واکنش سریع ناتو را به عهده دارد 
و این دقیقاً همــان تضاد منافعی 
اســت که در قفقاز خود را نمایان 

کرده است. 

روسیه نسبت به تاسیس پایگاه  های نظامی ترکیه در آذربایجان هشدار داد؛

تضاد منافع در قفقاز 
روس ها بارها به صورت 

پنهانی اعالم کرده اند که 
مایل به حمله هوایی به ادلب 

هستند تا بتوانند پرونده 
تروریسم تکفیری در این 

کشور را به نوعی به نفع خود 
ببندند؛ اما در مقابل آنکارا 
اجازه این اقدام را نداده و 
حتی پست های دیدبانی 

خود در اطراف ادلب را 
افزایش داده است

ترکیه در بندی از بیانیه 
شوشا اعالم کرده که به 

زودی کنسولگری خود را 
در این شهر افتتاح خواهد 

کرد که نشان می دهد آنکارا 
در حال گسترش نفوذ 

سیاسی خود در جمهوری 
آذربایجان و حتی اطراف 

آن است

هیات اعزامی ســازمان ملل به لیبی از برگزاری دور جدید گفت وگوهای سیاســی در روزهای پایانی ماه جاری 
میالدی در سوئیس خبر داد. به گزارش اسکای نیوز عربی، هیات اعزامی سازمان ملل به لیبی اعالم کرد که مجمع 
گفت وگوهای سیاسی لیبی ۲۸ ماه جاری میالدی در سوئیس آغاز می شــود و تا یکم ژوئیه ادامه خواهد یافت. در 
بیانیه این هیات آمده است: این نشست فرصتی برای اعضای مجمع است تا پیشنهادهایی را ارائه کنند که برگزاری 
انتخابات در ۲۴ دسامبر را تســهیل کند. طبق این گزارش، قرار است که نشست 
کمیته مشورتی مجمع گفت وگوهای سیاسی لیبی۲۴ تا ۲۶ ماه جاری میالدی 
به منظور فراهم کردن مقدمات نشســت اصلی در تونس برگزار شود. لیبیایی ها 
منتظر توافق بر سر اصول قانون اساسی برای انتخابات آینده کشورشان در جریان 
این گفت وگوها هستند. از سوی دیگر طرف های لیبیایی توافق کرده اند تا مسیر 

استراتژیک رابط میان شرق و غرب را بازگشایی کنند.

جمعی از شهرک نشین های اسرائیلی با اسپری فلفل به ساکنان محله شیخ جراح شهر قدس و حامیان آنها حمله 
کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، محمد الکرد، یکی از ســاکنان محله شیخ جراح که تهدید شده خانه اش باید 
تخلیه شــود، توییت کرد: تعدادی از شهرک نشین ها با اسپری فلفل به ســاکنان محله و حامیان آنها حمله کردند، 
همزمان نیروهای ارتش اشغالگر حامیان ساکنان شیخ جارح را با زور از محله بیرون کرده و مانع از تجمع ساکنان شیخ 
جراح شده و همچنین آنها به کادر درمان و خبرنگاران نیز اجازه حضور در محله 
را ندادند. ۲۸ خانواده فلسطینی که از سال ۱۹۵۶ در محله شیخ جراح سکونت 
دارند، با خطر تخلیه منازل خود مواجه هســتند. جمعیت های شهرک نشــین 
اسرائیلی مدعی هســتند که این منازل در منطقه ای ساخته شدند که مالکیت 
آنها پیش از ســال ۱۹۴۸ به یهودیان بازمی گردد. طرح های رژیم اشغالگر آغاز 

درگیری ها میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل شده  است.

یورش شهرک نشینان صهیونیست به ساکنان شیخ جراح دور جدید مذاکرات سیاسی لیبی در سوئیس

انتخابات منطقه ای در فرانســه در حالی روز گذشــته 
)یکشنبه( برگزا شد که مردم خودشــان را برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۲ آماده می کننــد و در این میان، 
حزب راست افراطی لوپن با همان شعارهای قدیمی مقابله با 
مهاجران، در میدان است. به گزارش آسوشیتدپرس، حزب 
میانه روی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به نظر 
ضعیف عمل کرده و فاقد پایگاه سیاسی قدرتمند محلی است و 
از نارضایتی مردمی بابت رسیدگی اش به کرونا در عذاب است. 
میزان مشارکت در دور نخست این انتخابات محلی احتماال 
با کاهشی بی سابقه همراه باشــد. آنهایی که به حوزه های 
رای گیری رفتند باید ماسک داشته و فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت میکردند. انتخابات محلی برای شورای رهبری ۱۳ 
منطقه فرانسه از بریتانی تا بورگاندی و ریویرای فرانسه بر روی 
مسائلی چون حمل و نقل، مدارس و زیرساخت ها تمرکز دارد. 

اما سیاستمداران پیشرو از آنها به عنوان سکویی برای آزمودن 
ایده ها و جلب نظر حامیان پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
آوریل ۲۰۲۲ استفاده می کنند. مارین لوپن و ماکرون به نظر 
در این رقابت انتخاباتی با هم مقابله می کننــد و رو در روی 
یکدیگر هستند. احزابی که بیش از ۱۰ درصد آرا را کنند در 

دور دوم که ۲۷ ژوئن است، شرکت خواهند کرد.

خبرنــگار روســیا الیوم در عــراق روز گذشــته 
)یکشــنبه( گــزارش داد، پایگاه عین االســد هدف 
حمله موشــکی قرار گرفت. این خبرنگار در حســاب 
توئتری خــود اعالم کرد که یک موشــک پایگاه عین 
 االســد در اســتان االنبار را هدف قرار داد و در داخل 

محوطه آن سقوط کرد. 
این خبرنــگار افــزود: نیروهای امنیتی موشــک 
دوم را کــه آماده شــلیک بــود در محله الشــهدا در 
منطقــه البغدادی در اســتان االنبار کشــف کردند. 
هنــوز میــزان خســارات وارده بــه ایــن پایــگاه 
 کــه محــل اســتقرار نیروهــای آمریکایی اســت، 

مشخص نیست. 
این در حالی اســت که یک منبــع امنیتی در این 
استان گفت، موشک کاتیوشا به نزدیکی پایگاه هوایی 

عین االسد اصابت کرده است. به گفته این منبع، گروه 
مسلحی موشک را از منطقه البغدادی به سمت پایگاه 

شلیک کردند. 
هواپیماهای آمریکایی نیز بر فــراز منطقه به پرواز 
درآمدند و گفته می شود که سامانه های پدافند هوایی 

آمریکا در این کشور فعال شده اند. 

فرانسوی ها آماده انتخابات ریاست جمهوری  می شوندحمله موشکی به پایگاه عین االسد در االنبار عراق

خبرخبر


