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کشورهای آسه آن از حصول توافق 
در مورد بحران میانمار خبر دادند

رهبران آســیای جنوب شرقی گفتند با رئیس 
خونتای میانمار در مــورد طرحی برای پایان دادن 
به بحران در این کشور خشونت زده توافق کرده اند، 
اما وی صراحتاً به درخواست ها برای توقف کشتن 
معترضان غیرنظامی پاسخ نداده است. به گزارش 
رویترز، محی الدین یاسین، نخست وزیر مالزی، پس 
از نشست رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی 
آسیا )آسه آن(، که مین آنگ هلینگ، ژنرال ارشد 
میانمار نیز در آن حضور داشت، به خبرنگاران گفت: 
این فراتر از انتظار ماست. محی الدین افزود: ما سعی 
کردیم جبهه او را زیاد متهم نکنیم زیرا نمی دانیم 
چه کسی مسبب آن اســت. ما فقط تأکید کردیم 
که خشونت باید متوقف شود. از نظر او، این جبهه 
دیگر ماجراست که مشکل زا اســت. اما او موافقت 
کرد که خشونت باید متوقف شود. رهبران آسه آن 
از مین آنگ هلینگ خواستار تعهد به مهار نیروهای 
امنیتی خود شدند، نیروهایی که به گفته یک گروه 
ناظر فعال، از زمان آغاز نافرمانی مدنی گسترده در 
اعتراض به کودتای ۱ فوریه، ۷۴۵ نفر را کشته اند. 
نخســت وزیر مالزی اظهار کرد: او آنچه را که من و 

بسیاری دیگر همکاران مطرح کردیم، رد نکرد.

طبق بیانیه ای از سوی کرسی برونئی به عنوان 
ریاست آســه آن، توافقی در ۵ بند حاصل شده که 
شامل توقف خشونت، گفت وگوی سازنده بین تمام 
طرفین، نماینده ویژه آسه آن برای تسهیل گفت وگو، 
پذیرش کمک و سفر این نماینده به میانمار است. 
توافق ۵ بندی به زندانیان سیاسی اشاره ای نکرده، در 
حالی که بیانیه رئیس آسه آن حاکی از آن بود که در 
نشست درخواست هایی برای آزادی آن ها نیز مطرح 
شده است. لی ســین لونگ، نخست وزیر سنگاپور 
به خبرنگاران گفت: وی )مین آنگ هلینگ( گفت 
حرف ما را شــنیده، نکته آن را مفید دانسته و آن را 
عملی می کند. او با ایفای نقش سازنده آسه آن، سفر 
نماینده این اتحادیه یا کمک بشردوستانه مخالفتی 
نداشــت. لی افزود، این رویه ای طوالنی بوده، زیرا 
صحبت از توقف خشــونت و آزاد کردن زندانیان 
سیاسی، یک  چیز و انجام آن چیز دیگری است. علت 
اشاره لی به آزادی زندانیان سیاسی، در حالی که در 
بندهای توافق قید نشده، مشخص نیست. مین آنگ 
هلینگ واکنش فوری به این موضوع نشــان نداد. 
چالز سانتیاگو، رئیس نمایندگان آسه آن برای گروه 
حقوق بشری نیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی 
میانمار و جدول زمانی برای پایان دادن به خشونت 
شد. وی اظهار کرد: آسه آن اکنون باید سرعت عمل 
به خرج دهد و یک جدول زمانی واضح برای مین آنگ 
هلینگ، برای پایان دادن به خشونت، تعیین کند یا 

آماده باشد تا او را مورد بازخواست قرار دهد.
    

82 قربانی و سه روز عزای عمومی 
در پی آتش سوزی بیمارستان بغداد

در آتش سوزی بخش مراقبت های ویژه بیماران 
کرونایی در بغداد دست کم ۸۲نفر کشته و ده ها نفر 
زخمی شدند. علت آتش سوزی بیمارستان الخطیب 
انفجار کپسول اکسیژن عنوان شده است. نخست 
وزیر عراق در پی این حادثه ســه روز عزای عمومی 
اعالم کرد. رئیس جمهور عراق ضمن ابراز همدردی 
با خانواده های قربانیان آتش ســوزی بیمارستان 
ابن الخطیب، خواستار انجام تحقیقی فوری در این 
رابطه و بازخواست کسانی که سهل انگاری کرده اند، 
شد. به گزارش شــفق نیوز عراق، برهم صالح، در 
بیانیه ای اعالم کرد: با قلب هایی متالم، ابعاد مختلف 
حادثه دلخراش آتش ســوزی در بیمارستان ابن 
الخطیب بغداد را از نزدیک بررسی کردیم، در حال 
حاضر نیز گزارش های لحظه به لحظه این حادثه 
را دنبال می کنیم. صالــح اظهار کرد: از تصمیمات 
دولت و پارلمان برای آغاز تحقیقــی فوری درباره 
دالیل وقوع این آتش سوزی و اتخاذ اقدامات الزم و 
حسابرسی و محاکمه سهل انگاران و نیز به کارگیری 
تمامی امکانــات برای درمــان زخمی ها حمایت 
می کنیم، همچنین برای نجات زخمی ها و درمان 
آنها از تیم های دفاع مدنــی و گروه های داوطلب 
کمک می طلبیم. وزارت بهداشت و محیط زیست 
عراق دیروز )یکشنبه( در بیانیه ای اعالم کرد: در پی 
این آتش سوزی و کشته و زخمی شدن ده ها، حکم 
برکناری مدیرکل بهداشت بغداد، مدیر بیمارستان 
ابن الخطیب، معاون اداری و فنی بیمارستان و مدیر 
بخش مهندســی و تعمیرات آن از سوی مصطفی 

الکاظمی، نخست وزیر عراق صادر شد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

آرگونومــِی سیاســی -  امنیتــی 
کشــورهای منطقه را در نمای کلی 
می تــوان به دو قطب تقســیم کرد. 
قطب اول، کشــورهای غرب آســیا 
هستند که در داخل ایران دولت هایی 
مانند سوریه، لبنان، عراق و یمن را 
جزئی از این جغرافیا می دانند. اما در 
مورد قطب دوم یــک اختالف نظر 
فاحــش وجــود دارد. بســیاری از 
تحلیلگــران معتقدند کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس به نوعی قطب 
دوم هســتند و باید آنها را جدای از 
جغرافیای غرب آســیا دانســت. در 
مقابــل بســیاری از تحلیلگــران، 
خاورمیانــه را تجمیع کشــورهای 
غرب آســیا و حاشــیه خلیج فارس 
می دانند. دســته ای دیگــر به این 
جغرافیــا، لفــظ منطقــه را اطالق 
می کننــد و حتــی پاکســتان و 
افغانستان را هم در جرگه دسته بندی 
»منطقه« می دانند. در این میان تنها 
کشــوری کــه می تواند تمــام این 
جغرافیا را منطقه بنامد، بدون شک 

ایران اســت؛ چراکه در باِل شــرقی 
کشورمان سه کشور هند، پاکستان و 
افغانســتان اگرچــه در جغرافیای 
شبه قاره و جنوب شــرق آسیا قرار 
دارند اما همجواری آنهــا با ما باعث 
می شود که خواه یا ناخواه، تهران از 
رویدادهای این سه کشور متاثر شود. 
در باِل غربی و شــمال غربی ما هم 
عــراق، جمهــوری آذربایجــان، 
ارمنستان و همچنین ترکیه وجود 
دارند که آنها هم به نوعی همسایگان 
ما می شــوند و تحوالت آنها هم بر ما 
تاثیــر دارد. در نهایت کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس را داریم که به 
صورت مستقیم سیاست های ما بر 
آنها و همچنین راهبردهای آنها بر ما 
اثرگذار اســت. این تنوع و چینش 
دولت ها یک نکته مهم دارد و آن هم 
مسلمان بودن اکثر این کشورهاست 
اما آنچــه در حاشــیه خلیج فارس 
بحث برانگیز اســت، صرفاً اسالمی 
بودن این کشــورها نیســت؛ بلکه 
»عربیــت« اســت. بگذارید کمی 
راحت تر سخن بگوییم. درست است 
که ایران در مقابله با داعش به عراق 
کمک های شایانی کرده است اما اگر 
به داخل بغداد و در میان مســئوالن 

آنها )حتی برخی از جناح شیعیان( 
برویم می بینیم که آنها باز هم عربیت 
برایشان بیش از اسالمیت ارزش دارد 
و به همین جهت است که می بینیم 
کشــش طیف زیادی از مســئوالن 
عراقی بــه خصوص اهل تســنن به 
سمت کشــورهایی مانند عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی است. 
این دقیقاً همان نکته ای است که در 
سفر اخیر محمد بن زاید، ولیعهد و 
حاکم دوفاکتوی ابوظبی به قاهره بر 
آن تاکید شده اســت. اینکه بن زاید 
چرا به مصــر رفته و بــا عبدالفتاح 
السیسی، رئیس جمهوری این کشور 
در شرایط کنونی منطقه که احیای 
برجــام در حال پیگیری اســت و از 
ســوی دیگر شــعله درگیری میان 
فلسطینیان و رژیم صهیونیستی باال 
گرفته، دیدار و رایزنی کرده است، به 
خوبی نشــان می دهد که امارات در 
حال نقش آفرینی سیاســی پس از 
گذاشتن آخرین خشت های روابط 
خود با اسرائیل اســت. شاید کمتر 
کسی در ایران یا کشورهای منطقه 
نداند مصر، ارتــش اول دنیای عرب 
است و به نوعی کشــورهای عربی، 
مصر را پشــتیبان خود و نوک هرم 

نظامی گری در میان سایر کشورهای 
عربی منطقه و شمال آفریقا می دانند. 
به همین دلیل اســت کــه امارات و 
عربســتان پس از ســقوط مرسی و 
طرح ریزی کودتا علیه او، با حمایت از 
نظامیان مجــدداً باعــث به قدرت 
رسیدن ژنرال های قاهره شدند و حاال 
هم در حال استفاده و بهره برداری از 
همان سرمایه گذاری۱0 سال پیش 

خود هستند. 
توسعه و تقویت محور عربی  

ســوالی که بــرای بســیاری از 
مخاطبان ممکن اســت بــه وجود 
بیاید این اســت که چرا سفر محمد 

بن زاید بــه مصر را بایــد مهم تلقی 
کنیم؟ واقعیت امر این اســت که در 
نمای کلی این ســفر نشانگر تفاهم 
متقابل دو طرف در قبــال راه های 
تعامل در قبــال پرونده های منطقه 
است؛ چراکه توافق شده تالش های 
مشــترک به منظور دســتیابی به 
سازش  سیاســی برای بحران های 
موجــود در تعدادی از کشــورهای 
منطقه و بازیابــی نهادهای ملی آنها 
و صیانت از توانمندی هایشان ادامه 
یابد. ســخنگوی ریاست جمهوری 
مصر در همین رابطه اعالم کرده که 
در این دیدار توافق شــده همکاری 
و هماهنگی میان مصــر و امارات به 
عنوان »ســتون اصلی حفظ امنیت 
ملی عربی و رویارویی با مداخله های 
خارجــی در امــور حاکمیتــی 

کشورهای منطقه«، افزایش یابد. 
ایــن عبــارات به خوبی نشــان 
می دهــد کــه امــارات در برخی از 
پرونده هــای منطقه ای احســاس 
خطر کرده است و به نوعی ترس دارد 
که منافعش به خطر بیافتد. درست 
اســت که دو طرف در این دیدار بر 
تقویت روابط دوجانبه در محورهای 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی 
تاکید کردند، اما واقعیت این اســت 
که امارات هنوز در برخی مســائل 
در پشــت پرده با عربستان سعودی 
مشــکالت عدیــده ای دارد که به 
نظر می رســد یکی از آنها پروژه سد 

النهضه در اتیوپی است. 
سعودی ها هزینه های سنگینی 
برای ادب کردن مصر و ســودان در 
زمان حیات سیاســی عمرالبشــیر 
متحمل شــدند، اما حــاال که نظام 
ســودان تغییر کرده همــه چیز به 
نفع امارات رقم خورده اســت. کمی 
قبــل، منابع العربــی الجدید اعالم 
کردند که ارتباط مشــخصی میان 
ســفر بن زاید به قاهره با ابتکارعمل 
اخیری وجــود دارد که امارات برای 
حل مساله ســد النهضه مطرح کرد 
که مصر و ســودان در ماه گذشــته 
این ابتکار عمــل را تایید نکردند. اما 
پس از آن، یاســر عباس، وزیر منابع 
آبی ســودان از برخی جزئیات این 
ابتکارعمل ســخن گفت و به امکان 
تبدیل این سد به یک سرمایه گذاری 

مشــترک میان سه کشــور بعد از 
تزریق پول از جانب امارات، اتحادیه 
اروپا و بانک جهانی اشــاره کرد. لذا 
امــارات همچنان منطقه شــمال 
آفریقا را بــرای خود اســتراتژیک 
می داند و در این راســتا بــا تقویت 
مصر و همچنین سرمایه گذاری برای 
احداث پایگاه هــای نظامی در پهنه 
آبی قاهره مانند پایــگاه غول پیکر 
برنیس که صرفاً جاده های داخلی آن 
حدود ۱۸0 کیلومتر ارزیابی شده اند، 
درصدد اســت تا قاهره را به عنوان 
نوک پیکان خود در این تحوالت، در 

کنار خود داشته باشد. 
از سوی دیگر توجه داشته باشید 
که پس از سفر بن زاید، منابع مصری 
گزارش دادند که در پی حمله هوایی 
رژیم صهیونیســتی به نــوار غزه، 
یک هیأت امنیتی مصــر به منظور 
جلوگیری از تشدید تنش ها به غزه 
سفر می کند که این موضوع به نوعی 
می تواند یک پیغام از سوی اسرائیل 
به قاهره باشــد که راوی آن ولیعهد 
امارات بوده اســت. از ســوی دیگر 
باید توجه داشــت که اخیراً ترکیه 
پیام های مبســوطی بــرای ترمیم 
رابطه خود با مصر مخابره کرده است 
و به همین دلیل امارات نمی خواهد 
آنکارا به قاهره نزدیک شود. ازاین رو 
بن زاید در ســفر خود به مصر قول 
ســرمایه گذاری کالن در قاهره را به 
السیسی داده اســت. این موارد به 
نوعی نشــان می دهد که امارات در 
حال تقویت مصر بــرای حمایت از 
عربیِت منطقه اســت کــه می تواند 
یک اتحاد چنــد ضلعــی جدید را 

پدید آورد.

چند و چون سفر ولیعهد امارات به مصر با محوریت کشورهای منطقه؛

رایزنی برای استحکام پیمان عربی 
اخیراً ترکیه پیام های 

مبسوطی برای ترمیم رابطه 
خود با مصر مخابره کرده 

است اما امارات نمی خواهد 
آنکارا به قاهره نزدیک شود 

و به همین دلیل بن زاید 
در سفر خود به مصر، قول 

سرمایه گذاری کالن در 
قاهره را به السیسی داده 

است

امارات همچنان شمال 
آفریقا را برای خود منطقه ای 

استراتژیک می داند و در 
این راستا با تقویت مصر و 
همچنین سرمایه گذاری 
برای احداث پایگاه های 

نظامی در پهنه آبی قاهره 
درصدد است تا این کشور 

را در تحوالت، کنار خود 
داشته باشد

نیروی هوایی ارتش یمن بامداد دیروز یکشــنبه با پهپــاد قاصف پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشــیط 
عربســتان را هدفگیری کرد. به گزارش المسیره، ســرتیپ یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار 
داشت که نیروی هوایی ارتش این کشــور پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربســتان ر با پهپاد نوع قاصف مورد 
حمله قرار داد. وی گفت: به لطــف خدا حمله دقیق بود و به هدف اصابت کرد. وی اظهار داشــت که حمالت ارتش 
یمن به اهداف حساس در عربستان پاســخ طبیعی و قانونی به تشدید تجاوزات 
و محاصره مداوم یمن از ســودی دشــمن سعودی اســت. روز جمعه نیز نیروی 
هوایی ارتش یمــن دو بار در عرض ۲۴ ســاعت پایــگاه هوایی ملــک خالد در 
خمیس مشــیط در جنوب عربســتان را هدفگیری کرد. این درحالی است که 
 منابع ســعودی مدعی رهگیری و منهــدم کردن یک فروند پهپــاد ارتش یمن 

در جنوب عربستان شده اند.

شعله های آتش همه گیری کرونا در دهلی، پایتخت هند همچنان زبانه می کشد، چراکه کروناویروس سریعتر از 
قبل در بیمارستان های این کشور قربانی می گیرد. به گزارش اسکای نیوز، اجساد قربانیان کروناویروس در وسایل 
نقلیه و آمبوالنس ها انباشته شده تا برای خاکسپاری سوزانده شوند. شرایط کرونایی در هند به حدی رو به وخامت 
پیش می رود که رکوردشــکنی آمار روزانه مبتالیان در این کشــور همچنان ادامه دارد. کارکنان معابد که مسئول 
سوزاندن اجســاد هســتند از تعداد باالی قربانیان و حجم فعالیت ها مستاصل 
شده اند. آنان با لباس ها و تجهیزات کامل اجساد قربانیان را به طور کامل با مواد 
ضدعفونی کننده اسپری می کنند. سپس اجساد را با استفاده از برانکارد از خیابان 
به محل دیگری منتقل می کنند. به دلیل محدودیت های کرونایی در دهلی، تعداد 
محدودی از اعضای خانواده امکان همراهی با جسد قربانیان را دارند. اکنون در 

دهلی هر چهار دقیقه یک بیمار کرونایی فوت می کند.

شعله ور شدن و گسترش فاجعه بار  آتش کرونا در هندحمله انصاراهلل به پایگاه هوایی ملک خالد عربستان

نخست وزیر ارمنســتان روز گذشــته )یکشنبه( از 
سمتش اســتعفا کرد. به گزارش روســیاالیوم، نیکول 
پاشینیان، در سخنانی تلویزیونی گفت که به منظور فراهم 
آوردن شرایط برای انتخابات زودهنگام پارلمانی از سمت 
خود استعفا می کند. پاشینیان گفت: استعفا می دهم تا 
انتخابات پارلمانی در ۲0 ژوئن برگزار شود. وی همچنین 
گفت که تا برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر موقت 
فعالیت خواهد کرد. پاشینیان روز شنبه نیز با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره طرحش گفت وگو 
کرده بود. براساس قانون اساســی ارمنستان، انتخابات 
زودهنگام بایــد ۳0 روز پس از انحــالل پارلمان قبلی 
برگزار شود اما این زمان نباید از ۴۵ روز فراتر رود. مکانیزم 
انحالل پارلمان رسما پس از استعفای نخست وزیر صورت 
می گیرد، اگر قانون گذاران نتوانند ظرف دو هفته و با دو 
رای گیری نخست وزیر جانشین را انتخاب کنند، پارلمان 

منحل خواهد شد. پاشینیان و دولتش پس از ناکامی در 
جنگ قره باغ به شدت از سوی اپوزیسیون داخلی و آنهایی 
که معتقد بودند نخست وزیر در جریان جنگ با جمهوری 
آذربایجان شرایط خفت بار تسلیم و شکست را پذیرفته، 
برای استعفا تحت فشــار بود. پاشینیان معتقد است در 
جریان جنگ قره باغ بهترین تصمیم را برای ارمنستان و 

جمهوری خودخوانده ارمنی قره باغ گرفته است.

ژنرال های سابق و پرسنل ارتش فرانسه در نامه ای 
به ماکرون هشــدار دادند تا در مقابــل خطرات رو به 
افزایش انزجار در پی تنش های اجتماعی و افراط گرایی 
مذهبی اقدام کند؛ در غیر اینصورت در آینده با اوضاعی 
چون جنگ داخلی روبرو می شود. به گزارش آناتولی، 
ژان پی یر فابر-برنادک، افســر بازنشسته ژاندارمری 
فرانسه در نامه ای سرگشاده به امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری این کشــور نوشــت که مراقب بروز جنگ 
داخلی در فرانسه باشــد. این نامه به امضای ۲0 ژنرال 
بازنشسته و بیش از ۱000 مقام در رسته های مختلف 
نظامــی، پلیس و ژاندارمری رســیده کــه مدعی اند 
نمی توانند در شرایط کنونی بی تفاوت و منفعل باشند. 
در این نامه با اشــاره به افزایش مشــکالت اجتماعی، 
افراط گرایی مذهبی و افراد منزجــر و متعصف آمده 
است: خطرات رو به رشد هســتند و خشونت هر روز 

بیشتر می شود. چه کسی ۱0 ســال قبل پیش بینی 
کرده بود که استادی حین خروج از دانشگاه سر بریده 
می شود؟ در این نامه همچنین آمده است: اسالم گرایی 
افراطی در فرانسه منجر به تالش برای ایجاد مناطقی 
شده که قوانین جمهوری در آن اعمال نمی شود و آنها 
را به مناطقی برای متعصب هــا تبدیل کرده که مغایر 

قانون اساسی ما هستند.

نخست وزیر ارمنستان استعفا کردهشدار ژنرال های فرانسوی به ماکرون: مراقب جنگ داخلی باش!
خبرخبر


