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 معافیت کره شمالی از تحریم  
به دلیل ُکرونا

بر اساس گفته سفیر آلمان در سازمان ملل، 
شورای امنیت این سازمان اعالم کرد قصد تصویب 
یک ســری معافیت ها برای تحریم های سنگین 
اعمال شده علیه کره شمالی به منظور کمک به 
این کشور فقیر در مبارزه با ویروس ُکرونا را دارد. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستوف هاسگن، 
سفیر آلمان در سازمان ملل و رئیس کمیته ای در 
شورای امنیت این سازمان که اقدام به وضع تحریم 
علیه کره شمالی به منظور وادار کردن این کشور به 
متوقف کردن برنامه های موشکی و هسته ای آن 
کرده عنوان کرد: موضوع ویروس ُکرونا در شورای 
امنیت مورد بحث قرار گرفت و کمیته فورا به صادر 
کردن تجهیزات الزم برای مبارزه با این بیماری 
)به کره شمالی( مجوز داد. کشــور کره شمالی 
از زیرســاخت ها و تجهیزات پزشــکی ضعیفی 
برای مبارزه بــا ویروس کرونا برخــوردار بوده و 
از طرفی در جهان منزوی شــده است. هاسگن 
بعد از یک نشست شــورای امنیت سازمان ملل 
در پشت درهای بسته درباره کره شمالی گفت: 
مشکل اکنون این است که کره شمالی هم اکنون 
مرزهایش را بسته است. او افزود: اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل از کره شمالی خواستند اجازه 
به ورود این تجهیزات به خاک خود دهد تا بتوان 
از جمعیت این کشور )در برابر بیماری( محافظت 
کرد. او با این حال درباره این تجهیزات جزئیات 
بیشتری ارائه نداد. پیونگ یانگ تا کنون ابتالی 
هیچ موردی ازمردم این کشور به ویروس ُکرونای 
جدید را اعالم نکرده است. این در حالی است که 
در کشــور چین، اصلی ترین حامی کره شمالی، 
تا کنون ایــن ویروس بیش از 2760 کشــته بر 
جای گذاشته و در کره جنوبی نیز بیش از 1700 
مورد ابتال به ُکرونا گزارش شــده است. هاسگن 
خاطرنشان کرد، شورای امنیت هیچ نظری درباره 
این که چه تعداد فرد مظنــون به ابتال به ویروس 
ُکرونای جدید در کره شــمالی یا چه تعداد مورد 
شناخته شــده از مبتالیان به این بیماری در این 
کشور ممکن است وجود داشته باشد ندارد. وی 
افزود: این کشور یک کشور به شدت بسته است 
بنابراین اطالعاتی که از آن خارج می شود به شدت 

محدود هستند.
    

تشدید درگیری ها در پایتخت 
لیبی همزمان با مذاکرات ژنو

همزمان با تشدید درگیری ها میان نیروهای 
ارتش ملی لیبی و نیروهای وابسته به دولت وفاق 
ملی این کشــور در محورهای طرابلس مذاکرات 
سیاسی لیبی برای سومین روز متوالی در ژنو ادامه 
دارد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از منابع نظامی 
آگاه اعالم کرد، درگیری های شدید و توپخانه ای 
میان نیروهای دولت وفــاق ملی لیبی و نیروهای 
موسوم به ارتش ملی لیبی وابسته به خلیفه حفتر در 
جریان است و نیروهای دولت وفاق ملی پایگاه های 
طرف مقابل را با خمپاره هدف قرار دادند. همزمان 
منابع اعالم کردند مذاکرات سیاسی لیبی بدون 
حضور نمایندگان پارلمان طبرق در ژنو ادامه دارد. 
پارلمان طبرق شورای هیئت ســازمان ملل را به 
دلیل مداخله در انتخاب نمایندگان برای حضور در 
این مذاکرات مورد انتقاد قرار داد. این مذاکرات با 
هدایت سازمان ملل در حالی ادامه دارد که هیئت 
ســازمان ملل در حمایت از لیبی لیست شرکت 
کنندگان را منتشر نکرده و تنها برخی از شبکه های 
خبری عربی توســط منابع خود به اســامی این 
لیست دست یافته اند. گفت وگوی سیاسی با هدف 
حل بحران لیبی از روز چهارشــنبه بدون حضور 
نمایندگان اصلی طرف های درگیر در این کشور 
در ژنو آغاز شده اســت و همین مسئله تهدیدی 
برای بی نتیجه ماندن این مذاکرات است. نهادهای 
سیاسی لیبی با اعالم اینکه دستور کار این نشست 
مبهم بوده و شرکت  کنندگان آن مشخص نیستند، 

نشست ژنو را تحریم کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

  از یک ماه گذشــته تاکنون اخبار 
بســیاری در مورد وضعیــت ادلب از 
سوی رسانه های منتسب به بازیگران 
دخیل در این پرونده منتشر شده است. 
خبرگزاری های ترکیه به صورت مداوم 
سوریه و روسیه را تهدید و حتی اعالم 
می کنند که اگر قرار باشد اقدام نظامی 
علیه تروریست های مســتقر در این 
منطقه صورت بگیرد، بدون فوت وقت 
به آن پاسخ می دهند. رسانه های روس 
هم به صورت مــداوم اظهارنظرهای 
مربوط به شــخصیت های سیاسی و 
نظامی کشورشان را منتشر می کنند 
و در برخی روزها شــاهد آن هستیم 
که اخبار ضد و نقیــض در مورد نقل و 
انتقال  متعدد نظامیان و تسلیحات آنها 
از سوی رسانه های روسیه بر خروجی 
قرار می گیرد. از سوی دیگر مطبوعات، 
شبکه های تلویزیونی و خبرگزاری های 
ســوریه هم تمرکز خود را بــر اخبار 
مربوط به پیشــروی ارتش این کشور 
در حومه حلب و ادلب قــرار داده اند و 
همه این کنشگری ها نشان می دهد 
که تعداد زیادی از خبرهای درســت 
و غلــط همانند یک بمــب در فضای 
مجازی منفجر می شود اما هیچکس 

نمی داندکه آیا این اخبار درست است 
یا فقط یک سناریوی فریب برای افکار 
عمومی به حســاب می آید؟ این روند 
تا سحرگاه روز گذشته )جمعه( ادامه 
داشت تا اینکه اخباری متفاوت از سوی 
خبرنــگاران و آژانس های خبری آنها 
منتشر شــد. برخی رسانه های عربی 
خبر داده اند کــه در یک حمله هوایی 
در ادلِب ســوریه، ده ها تن از سربازان 
ترکیه کشته شــده اند؛ اما ترکیه ابتدا 
شمار کشــته ها را ۹ نفر اعالم کرد و 
در ســاعات بعد، مقام هــای ترک از 
افزایش این آمار به 22، 2۹ و ســپس 
۳۳ تن خبر دادنــد. المیادین به نقل 
از خبرنگاران خود در سوریه گزارش 
داد کــه در این حمله هوایــی که در 
جنوب ادلب رخ داده است، دست کم 
۳7 سرباز ترکیه کشته و ده ها تن دیگر 
زخمی شده اند. مقام های ترکیه طی 
شش ســاعت پس از وقوع این حمله، 
کشته شدن ۳۳ ســرباز ترک را تأیید 
کردنــد. این خبرگــزاری همچنین 
به نقل از منابع نزدیــک به معارضان 
دولت سوریه مدعی شد که این حمله 
توسط ارتش سوریه انجام شده است. 
کمی بعد فرماندار آنتاکیه )منطقه ای 
در جنــوب ترکیــه و در نزدیکی مرز 
ســوریه( به الجزیره گفت که شــمار 
کشته شــدگان این حمله به 22 نفر 
افزایش یافته است. اســتاندار هاتای 

نیز این آمار را تأیید کرد، اما ســاعتی 
بعد استاندار هاتای ترکیه اعالم کرد 
که در پی جان باختن هفت تن دیگر، 
شمار کشته شــدگان حمله هوایی به 
محل استقرار نیروهای ترکیه در ادلب 
به 2۹ نفر رسیده است. وی همچنین 
اعالم کرد که در حــال حاضر ۳6 تن 
از نیروهای ترکیه در بیمارســتان ها 
تحت درمــان هســتند و درنهایت از 
افزایش شمار کشته شــدگان ارتش 
ترکیه به ۳۳ نفر خبر داد. همزمان با این 
تحوالت، برخی منابع مدعی شدند که 
این حمالت توسط ارتش روسیه انجام 
شده است. این در حالیست که کمی 
قبل تر رســانه های روس اعالم کرده 
بودند که تعدادی از جنگنده های این 
کشور در منطقه ادلب، توسط نیروهای 
ترکیه هدف قرار گرفته اند، اما ساعاتی 
بعد خبرگزاری آناتولی ترکیه این خبر 

را به نقل از منابع آگاه تکذیب کرد. 
خشم اردوغان: آنکارا به دنبال 

انحصار توازن! 
پرسشــی که پس از اعــالم تعداد 
سربازان کشته شدة ترکیه با خواندن 
اخبار روز گذشته در ذهن پدید می آید 
این است که اساساً نظامیان ترکیه در 
ادلب چه می کردند؟ پرسش تکمیلی 
این است که چرا در منطقه ای )ادلب( 
که به کلکسیون تروریست ها معروف 
است، پســت های دیدبانی ترکیه )با 

وجود توافق آســتانه( همچنان فعال 
است و این کشــور هیچ اقدامی برای 
اجرایی کردن تعهداتش در مورد ادلب 
انجام نداده است؟ این پرسش ها را باید 
در کنار اظهارات اردوغان که گفته است 
»خون نیروهای قهرمان  ترکیه بر زمین 
نخواهد ماند« بگذاریم و آنوقت است 
که مشخص می شود ترکیه برای چه 
منظور سربازان خود را قربانی یک قمار 
خطرناک در ادلب کرده است! واقعیت 
این است که آنکارا از روز اول که به هم 
ریختگی داخلی سوریه از سال 2010 
شروع شد به دنبال ساقط شدن نظام 
بشار اســد بود. اینکه اسد در این بین 
چه جایگاهــی دارد موضوع بحث ما 
نیست، بلکه ما به دنبال کالبدشکافی 
نقش ترکیــه در این میان هســتیم. 
حدود دو ســال پیش حسین راغب 

الحســین، نماینده پارلمان ســوریه 
اسنادی را منتشر کرد که نشان می داد 
اردوغان و اسد روابط خانوادگی بسیار 
نزدیکی با یکدیگر داشته اند، اما با شروع 
حرکات خزنده در سوریه، ترکیه اقدام 
به جلوگیری از ورود کاالهای خود به 
ســوریه کرد و گفته می شد برخی از 
کارخانه های ترکیه که در خاک سوریه 
بود به صورت عمدی و بدون هیچ دلیل 
قانع کننده ای )قبل از وخیم شــدن 
اوضاع سوریه( تخلیه و تعطیل شدند! 

این اسناد به خوبی نشان می دهد 
که ترکیه از گذشته به دنبال آن بوده تا 
بتواند نظام حاکم بر دمشق را به نوعی 
خطاب قرار دهد که البته در این راستا 
سه عملیات نظامی )سپر فرات، شاخه 
زیتون و چشمه صلح( را به بهانه وجود 
تهدید ُکردی در خاک ســوریه انجام 
داد. در کنار این وضعیت سه میلیون 
آواره ســوری توســط ترکیه در مرز 
مشترک با همسایه جنوبی )سوریه( 
خود اسکان داده شدند، اما باور کنید 
که اردوغان از اسکان این بی خانمان ها 
هم به عنوان یک ابزار و اهرم فشار علیه 
اروپایی ها استفاده کرد و همچنان هم 
در حال اســتفاده کردن است. اینکه 
دیده می شــود ترکیه به دنبال حفظ 
ادلب اســت، بحثی نیســت که فقط 
مربوط به زنده نگه داشتن تروریست ها 
و استفاده از آنها در لیبی باشد؛ اردوغان 
با شلوغ کاری در ســوریه می خواهد 
توازن قدرت را به نفع خود تمام کند. 
مشکل اصلی اینجاست که او با بحران 
داخلی روبرو است؛ چراکه مخالفان او 
در پارلمان و خارج از پارلمان همگی 
با سناریوهای او که میلیون ها دالر را به 

هدر داده مخالف هستند.
 روسیه یا آمریکا: 

ترکیه کدام را انتخاب می کند؟  
ترکیــه بارها اعالم کــرده که اگر 
نیروهای ارتش ســوریه نزدیِک ادلب 
شوند بدون تردید با آنها وارد درگیری 
می شــود. این موضوع دقیقاً نشــان 
می دهد که اردوغان با قرار گرفتن در 
کنار ایران و روســیه تاحدودی منافع 
خود را در مناطق شــمالی ســوریه و 
ادلب به دســت آورده و از سوی دیگر 
آمریکا را برای چنیــن روزی در کنار 
خود حفظ کرده اســت تــا بتواند با 
استفاده از جایگاه هر دو طرف منافع 
خود را تامین کند و بــدون پرداخت 

هزینه، سربازانش را به خانه برگرداند. 
اینکه ترکیه ناتــو را تحریک می کند 
تا وارد پرونده ادلب شــود یــا اروپا را 
با اهرم پناهجویــان تهدید می کند؛ 
همگی نشــان می دهد کــه اردوغان 
بیش از حد هزینــه پرداخت کرده اما 
یکبار فکر نکرده کــه بلندپروازی در 
سیاست خارجی )آن هم در منطقه ای 
پرآشوب مانند خاورمیانه( هزینه هایی 
را به همراه خواهد داشت و در شرایط 
فعلی درگیری مستقیم میان ترکیه 
و روســیه کمی بعید به نظر می رسد، 
اما باید توجه داشــت که پرونده ادلب 
نه تنها آنکارا را از تهران و مســکو دور 
می کند بلکــه می تواند باعث متمایل 
شدن ترک ها به ســمت غرب شود؛ 
چراکه ترکیه عضو ناتو اســت و حتی 
ریل گــذاری نظامــی و اقتصادی آن 
بیش از شرق با غرب هماهنگ است. 
از جهتی دیگر باید متوجه باشید که 
روســیه معتقد اســت اگر در پرونده 
ادلب بازنده بیرون بیاید، به این معنی 
اســت که در پرونده سوریه شکست 
خورده اســت. روس ها معتقدند که 
باختن به ترکیه در ادلــب به معنای 
مغلوب شــدن در برابر آمریکاســت. 
به همین جهت طــی روزهای آینده 
باید شــاهد درگیری های متراکم و 
نقطه ای باشــیم که البته ترکیه توان 
رویارویی تمام عیار با مسکو را ندارد. 
به این جهت آنکارا شلوغ کاری خود را 
ادامه می دهد تا جامعه ملل را تحریک 
کند و کارت های بعــدی خود را روی 
میز مذاکره بگذارد. امری که باید آن 
را به »خودزنی در ادلب« تشبیه کرد! 

شروع درگیری  نظامی آنکارا و مسکو در سوریه

خودزنی در ادلب! 
پرسشی که پس از اعالم 

تعداد سربازان کشته 
شدة ترکیه در ذهن پدید 

می آید این است که اساسًا 
نظامیان ترکیه در ادلب 
چه می کردند؟ پرسش 

تکمیلی این است که چرا 
در منطقه ای )ادلب( که به 
کلکسیون تروریست ها 
معروف است، پست های 

دیدبانی ترکیه هیچ اقدامی 
در قبال تروریست ها انجام 

نمی دهند؟

روسیه معتقد است اگر 
در پرونده ادلب بازنده 

بیرون بیاید، به این معنی 
است که در پرونده سوریه 
شکست خورده است و از 

سوی دیگر معتقد است که 
باختن به ترکیه در ادلب به 

معنای مغلوب شدن در برابر 
آمریکاست

یک قاضی انگلیسی روند جلسات دادرسی مربوط به پرونده استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را موقتا متوقف کرده و آنرا 
به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی پنج روز گذشته و در پی آغاز روند رسیدگی دادگاه انگلیس به پرونده 
درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس به این کشور، نزاع حقوقی شدیدی 
بر سر این پرونده در جریان بوده است. وانسا باریتســر، قاضی این پرونده به تیم های 
وکالی آسانژ 48 ساله و دولت آمریکا که خواستار استرداد وی است دستور داده تا در 
ماه های مارس و آوریل مجددا در جلسات استماع مربوط به مدیریت این پرونده حضور 
پیدا کنند. همچنین جلسات رسمی دادرسی مربوط به موضوع استرداد آسانژ قرار است 
اواسط ماه مه، زمانی که از شاهدان پرونده دعوت شود از سر گرفته شوند. انتظار می رود 

که حکم این پرونده در دیرترین زمان ماه اوت اعالم شود.

پس از نشست بی نتیجه نخست وزیر مکلف عراق با گروه های کرد، یک منبع پارلمانی از برگزاری نشستی محرمانه میان وی و 
معاون اول رئیس پارلمان با حضور رؤسای فراکسیون های سیاسی خبر داد. به گزارش سومریه نیوز، این منبع اعالم کرد، نشستی 
در پشت درهای بسته در دفتر حسن الکعبی، معاون اول رئیس پارلمان عراق و با حضور محمد توفیق عالوی، نخست وزیر مکلف و 
رؤسای فراکسیون ها و تعدادی از نمایندگان به منظور رایزنی در خصوص رای گیری کابینه 
برگزار شده است. در همین راستا، یک منبع سیاسی گفت، برنامه حکومتی که عالوی ارائه 
کرد برخی فراکسیون ها را متقاعد نکرد و برخی کابینه وی را رد و بر لزوم تشکیل دولت 
توافقی تاکید کردند. این در حالیست که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، پیشنهاد 
کرده جلسه رای  اعتماد به دولت عالوی به امروز )شنبه( برگزار شود، اما همچنان ابهام های 

زیادی در مورد برگزاری این جلسه وجود دارد. 

جلسه رای  اعتماد کابینه عراق امروز برگزار می شوددادگاه انگلیس جلسات رسیدگی به پرونده آسانژ را به تعویق انداخت

مقامات بیمارستانی دهلی نو روز گذشته )جمعه( اعالم 
کردند که تلفات درگیری های چند روز گذشته در پایتخت 
هند به 42 نفر رسیده است. شبکه خبری ایندیا تودی اعالم 
کرد، بر اساس گزارش مقامات هند در خشونت های پنج روز 
گذشته در دهلی بیش از ۳00 نفر مجروح شده اند. با افزایش 
تلفات این درگیری ها، وزارت کشور هند روز پنجشنبه اعالم 
کرد که رییس پلیس دهلی نو از کار خود برکنار و فرد جدیدی 
به جای او معرفی خواهد شد. روز پنجشنبه دادگاه عالی دهلی 
همچنین از دولت هند درخواســت کرد تا به دادخواست ها 
برای ثبت شکایت علیه رهبران سیاسی هند از جمله رهبران 
حزب کنگره برای انتشار اظهارات خشونت آمیز پاسخ دهد. 
در این میان احزاب سیاسی مخالف هند در نامه ای به رام نات 
کویند رییس جمهوری هند خواستار دخالت او برای برقراری 
صلح و آرامش در دهلی نو شدند. مقامات هندی اعالم کردند 

که از روز دوشنبه هفته گذشته تاکنون بیش از 7 هزار نیروی 
نظامی و پلیس در شمال شرق دهلی مستقر شده اند تا از بروز 
خشونت های بیشتر جلوگیری کنند. مساجد شامل شرق 
دهلی روز گذشته )جمعه( خواهان حفظ صلح و آرامش در 
مناطق خشونت زده شدند. آنها از مردم خواستند حضور افراد 

مشکوک را سریعاً  به مقامات گزارش دهند.

یک مقام دولت افغانستان اعالم کرد، قرار است وزیر دفاع 
آمریکا و دبیرکل ائتالف نظامی ناتو امروز )شنبه( به شهر 
کابل ســفر کنند.  به گزارش طلوع نیوز، صدیق صدیقی، 
سخنگوی دفتر ریاســت جمهوری افغانستان اعالم کرد، 
همچنان که آمریکا به امضای یک توافق صلح با طالبان بعد 
از 18 ماه مذاکرات بین دو طرف نزدیک می شــود، مارک 
اســپر، رئیس پنتاگون و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو 

قرار است امروز به افغانستان سفر کنند. 
بنا به گفته صدیق صدیقی، اسپر و استولتنبرگ قرار است 
در این سفر همراه با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
یک اعالمیه مشــترک صادر کنند. از سوی دیگر گزارش 
شده که انتظار می رود ســرانجام فردا توافق صلح آمریکا و 
طالبان در شهر دوحه قطر امضا شود و همزمان با امضای آن 
نیز این اعالمیه مشترک در شهر کابل منتشر می شود. این 

تحوالت در پی اجرای یک هفته ای طرح کاهش خشونت 
در افغانســتان که از تاریخ 22 فوریه کلید زده شده و شب 
گذشــته پایان یافت رخ می دهند. بر اســاس آمار و ارقام 
دولتی و همچنین گزارش رسانه طلوع نیوز، در مدت این 
یک هفته، موارد امنیتی به میزان چشمگیری در افغانستان 

کاهش یافته است. 

بحران در هند: تلفات خشونت ها به ۴۲ نفر رسید! رهبران ناتو و پنتاگون امروز به افغانستان سفر می کنند

خبرخبر


