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پارلمان فرانسه قانون منع اسالم 
سیاسی را تصویب کرد

مجمع ملی فرانسه با ۳۵۴ رای، ابزارسازی از دین 
برای اهداف سیاســی را جرم انگاری کرد. هرگونه 
تهدید و تهاجم با انگیزه های اسالم گرایانه تا سه سال 
حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه خواهد داشت. کارکنان 
دولت باید بی طرفی مذهبی داشته باشند. به گزارش 
دویچه وله، الیحه ارزش هــای جمهوری که از اوایل 
فوریه در مجمع ملی فرانســه در دست بررسی بود، 
با ۳۵۴ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف، تصویب 
شد. مصوبه برای اجرایی شدن باید در پایان ماه مارس 
از رای سنا نیز بگذرد. این قانون که به ابتکار امانوئل 
ماکرون تهیه و تدوین شده، مبنا و راهبرد تطابق جامعه 
مسلمانان با ارزش های بنیادین جامعه فرانسه خواهد 
بود. محمد موسوی، رئیس شورای مسلمانان فرانسه، 
یک ماه قبل منشور ارزش های جمهوری را امضا کرده 
بود. فرانســه با حدود ۶ میلیون مسلمان، بیشترین 
جمعیت مسلمانان در بین کشورهای اروپای غربی را 
دارد. در اکتبر ۲۰۲۰ و پس از آنکه ساموئل پتی، یک 
معلم تاریخ سر بریده شد، فشارها علیه اسالم سیاسی 
و پیامدهای آن در فرانسه باال گرفت. طبق قانون منع 
اسالم سیاســی، کلیه کودکان فرانسوی باید از سه 
سالگی به بعد در یک مدرسه عمومی و به رسمیت 
شناخته شــده، درس بخوانند. آموزش کودکان در 
خانه، صرفا در موارد استثنایی میسر خواهد بود.  بر 
اساس مصوبه، کارکنان دولت باید بی طرفی مذهبی 
داشته باشــند و هر گونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر 
انگیزه های اسالم گرایانه نیز می تواند به بهای تا سه 
سال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی تمام شود. 
هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانسه 
اخراج خواهد شد. بر اســاس این قانون، انجمن ها و 
تشــکل های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، تحت 
نظارت دقیق تر قرار خواهند گرفت. تعدد زوجات یا 
ازدواج های اجباری احتمالی نیز با دقت رصد خواهند 
شد. مصوبه تاکیدی جدی بر برابری حقوق زن و مرد 
دارد. ماکرون در اکتبر ۲۰۲۰ و هنگام اعالم خطوط 
کلی این قانون، به لزوم وجود اسالم مترقی و لیبرال 
در فرانسه اشاره کرد، اما محافظه کاران و راستگرایان 
افراطی، رئوس تعیین شده برای مقابله با اسالمگرایی 
را کافی ندانستند. در مقابل، نیروهای چپ و برخی 
جماعات اسالمی فرانسه، این قانون را اسالم هراسی 
خوانده و آنرا موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به 
مسلمان ها ارزیابی کردند. فرانسه در سال های اخیر 
بارها صحنه حمالت تروریستی با انگیزه  اسالم گرایی 
بوده است. سکوالریسم دولتی، بخشی جدایی ناپذیر 
از هویت ملی فرانسه تلقی می شود و آزادی بیان در 
مدارس و سایر فضاهای عمومی بخش جدایی ناپذیر 

این هویت است.
    

رئیس شورای ریاستی لیبی: 
دولت ظرف ۱۰ روز تشکیل می شود

رئیس جدید شورای ریاســتی لیبی در سفر به 
طرابلس تأکید کرد که دولت ظرف ۱۰ روز تشکیل 
خواهد شد. به گزارش شــبکه خبری روسیا الیوم، 
محمد یونس المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی 
عصر سه شــنبه از طبرق وارد طرابلس شد.  وی در 
دیدار مطبوعاتی گفت که دولت جدید ظرف ۱۰ روز 
تشکیل خواهد شد. عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر 
لیبی و عبداهلل الالفی، عضو شورای ریاستی از المنفی 
استقبال کردند. الدبیبه بر ادامه همکاری و ارتباط 
مثبت میان نهادهای حکومتی برای تحقق آرمان های 
مردم لیبی تأکید کرد و گفت که وی اصولی را برای 
تشکیل دولتی که بر تعهدات مشخص شده در توافق 
سیاسی و نقشه راه نظارت داشته باشد، در نظر گرفته 
اســت. الدبیبه درباره ویژگی های دولت گفت که 
برای تحکیم اصل گفتگو و مشورت با شورای عالی 
دولت، پارلمان و شورای ریاستی تالش خواهد کرد. 
وی گفت: انتخابات قانونگذاری و ریاستی مهم ترین 
مسئله است و برای تضمین برگزاری آن باید تمام 
مسائل را حل کرد. وی بر لزوم پیشبرد پرونده آشتی 
ملی برای برگزاری انتخابــات در یک فضای صلح 
اجتماعی تأکید کرد. پنجم فوریه المنفی به عنوان 
رئیس شورای ریاستی لیبی، عبداهلل الکوفی و موسی 
الکونی به عنوان عضو شورا و عبدالحمید الدبیبه به 

عنوان نخست وزیر تعیین شدند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از چند روز پیــش درگیری ها در 
مرزهای شهر »مأرب« بین نیروهای 
مورد حمایت صنعــا و مزدوران دولت 
عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری 
مســتعفی یمــن و حــزب اصالح 
با پشــتیبانی ائتالف سعودی شدت 
بیشتری یافته اســت. بر اساس اعالم 
خبرگزاری المســیره یمن، نیروهای 
دولت صنعا توانسته اند به رغم افزایش 
حمالت هوایی جنگنده های سعودی 
به پادگان تداوین کــه مقر نیروهای 
سعودی به شمار می رود، نزدیک شوند. 
به موازات این نبرد میدانی و نظامی 
گســترده، نیروهای ارتش یمن وارد 
نبرد اطالعاتی مهمی بــرای تعیین 
سرنوشــت جنگ و تکمیل سیطره بر 
استان نفت خیز مأرب شدند؛ چراکه این 
استان به لحاظ اقلیمی و بافت جمعیتی 
چندین دهه تحت سیطره غیرمستقیم 
عربستان سعودی بوده و دولت منصور 
هادی هم سال های سال سعی کرد با 

حفظ توازن جمعیتی و ارائه امتیازهای 
کالن به شهروندان این استان، اقلیم آن 
را با خود همراه کند. دلیل این کار هم 
صرفاً وجود مقادیر بسیار کالن نفت در 

این استان بود. 
بر همین اساس، مأرب برای تمام 
طرف های درگیــر در جنگ یمن به 
شدت مهم و استراتژیک است؛ چراکه 
این اســتان دقیقاً در وسِط نقشه یمن 
واقع شده و به عنوان شاهراهِ مبادالتی 
مرکز به جنوب، شمال و پایتخت )صنعا( 
به حساب می آید. به عبارتی دیگر هر 
جناحی که به مأرب دسترسی داشته 
باشد در حقیقت به تمام یمن دسترسی 
دارد. به همین دلیل اســت که در پی 
لَّعة  درگیری های خونین در منطقه الَطّ
الحمراء و مواضع نظامی مشرف بر جاده 
بین المللی مواصالتی بین مأرب و دو 
شهرستان َمْدِغل الِجْدعان و صرواح، 
واقع در غرب مأرب، ده ها تن کشــته و 
زخمی شدند و این تلفات دقیقا تاییدی 
بر اهمیت و ارزش این استان استراتژیک 
اســت. همچنین درگیری ها بین دو 
طرف در دو منطقه الخرابة و الحدباء در 
شهرستان جبل ُمراد در جنوب استان 

مأرب در سایه انتقال تجهیزات نظامی 
بین دو طرف به منطقه، شــدت یافت 
که حدود ۲۴ نفــر در این درگیری ها 
کشته شــدند. علیرغم این موضوع، 
آتش جنگ در منطقــه العلم واقع در 
ْعف در استان  بین شهرستان َخْب و الشَّ
الجوف و شهرســتان رغوان در شمال 
استان مأرب واقع در شمال شرق یمن 
شعله ور است. همین موضوع موجب 
شد تا مارک لوکوک، هماهنگ کننده 
امور انسانی سازمان ملل در چند توییت 
نسبت به عواقب انسانی این درگیری ها 
هشــدار بدهد و اعالم کند که هر نوع 
اقدام نظامی در استان مأرب، رسیدن 
کمک ها به دو میلیون شــهروند را به 
خطر می اندازد و موجب آواره شــدن 

صدها هزار تن خواهد شد. 
لوکــوک همچنیــن در توئیتی 
جداگانه پس از آنکــه درگیری ها در 
مأرب باال گرفت اعالم کرد که در مورد 
این درگیری ها، امروز )پنجشــنبه( 
گزارشی به شورای امنیت ارائه خواهد 
کرد. بر اســاس داده هایی که جدیداً 
توسط لوکوک منتشر شده، جنگ یمن 
موجب بروز بدترین بحران انسانی در 

جهان شده و در اثر آن بیش از ۲۳۳ هزار 
تن کشته شده اند و حدود ۳۰ میلیون 
یمنی نیز به کمک نیازمند شده اند. اما 
در این میان یک اتفاق بسیار مهم رخ داد 
که به نوعی باعث شده صدای عربستان 
و آمریکا نسبت به پیشروی نیروهای 

صنعاء و انصاراهلل در مأرب، بلند شود.
 این استان در شــمال خود دارای 
کوهستان های بســیار بلندی است و 
به همین دلیل جبهه سعودی در این 
موقعیت مستقر هستند تا بتوانند مانع 
از پیشروی نیروهای یمنی شوند. حتی 
در این منطقه ســامانه های پدافندی 

سعودی ها مستقر اســت تا بتوانند از 
هجوم پهپادهای انصاراهلل جلوگیری 
کنند. بر این اساس طی درگیری های 
شدید میان نیروهای یمنی و ائتالف 
سعودی در نزدیکی کوه البلق در صراوح 
واقع در مأرب در جریان است، روستای 
الزور در شهرستان صرواح در مأرب به 
صورت کامل تحــت کنترل نیروهای 

مسلح یمن درآمد. 
همچنین بعــد از کنترل نیروهای 
یمنی بر روســتای الــزور، ده ها تن از 
نیروهای سعودی و مزدوران استخدامی 
آنها به اســارت نیروهای مسلح یمن 
درآمدند. کمی بعد محســن باصره، 
معاون رئیــس پارلمان حامی عبدربه 
منصور هــادی، رئیــس جمهوری 
مستعفی یمن خواهان انتقال تجهیزات 
در جبهه های نبرد شــده و نسبت به 
کنترل نیروهای انصاراهلل بر اســتان 
مأرب هشدار داد. او کمی بعد در توییتی 
از شــورای دفاعی خواست تا تشکیل 
جلسه دهد و قیام عمومی اعالم کند اما 

اوضاع به همین جا ختم نشد.
حمله نکنید! 

این حمالت و پیشروی ها به حدی 
برای ســعودی ها و نیروهای تحت امر 
آنها گران تمام شد که عبداهلل المعلمی، 
نماینده دائم عربستان در سازمان ملل 
در مصاحبه با شبکه العربیه اعالم کرد 
که کشــورش برای دفاع از منافع خود 
نیازی به اجازه ندارد. این ســخنان او 
در نمای اول به نوعی نشــان می دهد 
که ســعودی ها به دنبال آن هستند تا 
بتوانند خود را به نوعــی برنده یمن و 
دست برتر در بحران این کشور را از آِن 

خود اعالم کنند. 
او در همین راســتا اعالم کرد که 
نماینده آمریکا در یمن با فرستاده ویژه 
سازمان ملل برای حل بحران این کشور 
همکاری دارد و ریاض هم در حال یاری 
رساندن به آنها برای پایان جنگ است! 
این مواضع نشان می دهد سعودی ها 
به شــدت از تحوالت میدانی در یمن 
ترسیده اند و خبری که این ترس را دو 
برابر کرد، خروج کامــل نام انصارهلل از 
فهرست تروریستی وزارت خزانه داری 
آمریکا اســت که روز سه شــنبه )۱۶ 

فوریه( رسماً عملیاتی شد. 
ســاعاتی پس از اظهارات نماینده 
ریاض در سازمان ملل، آنتونی بلینکن، 

وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که دولت 
جدید با تمام تالش به دنبال پایان دادن 
به جنگ وحشــتناک یمن است که 
موجب بروز بدترین بحران انسانی در 

جهان شده است. 
او همچنین افزود کــه ما اکنون 
تالش های دیپلماتیــک خود را برای 
پایان دادن به جنگ وحشتناک یمن 
دو برابر می کنیم. تعدد مواضع و شدت 
نگرانی آمریکایی هــا در مورد یمن و 
همچنین منافعشــان در عربستان 
به حدی زیاد شــد که روز گذشــته 
)چهارشنبه( تیموتی لیندرکینگ، 
نماینده آمریکا در امور یمن ادعا کرد 
که واشنگتن راه هایی برای رساندن 
پیام ها به انصاراهلل دارد و از »کانال های 
پشــت پرده« به صورت خیلی فعال 
اســتفاده می کنیــم تا بــا رهبران 
کشــورهای اصلی ذیربط نیز مذاکره 
کنیــم. در همین راســتا جیرالدین 
گریفیتــس، ســخنگوی منطقه ای 
وزارت خارجه آمریکا هم اعالم کرده 
که کانال های متعدد و عمیقی برای 
مذاکره با طرفین ذینفــع در پرونده 
یمن )مانند ایــران( در حال فعالیت 
هســتند تا بتوانند اوضاع را به توازن 

سیاسی و میدانی برسانند. 
این ادعاها به خوبی نشان می دهد 
که ریاض به آمریکایی ها در مورد عدم 
پیشروی انصاراهلل و تثبیت مواضعشان 
در استان نفت خیز مأرب و به خصوص 
کوهستان های شــمال یمن هشدار 
داده و واشنگتن هم درصدد توقف این 
جنگ است؛ چراکه آبروی سعودی ها 
در باالترین حد دچار تهدید شــده و 
حاال واشنگتن در صدد ارائه مشوق  به 

انصاراهلل است.

وحشت سعودی ها از تحوالت میدانی یمن و تالش آمریکا در دو جبهه؛

اعطای مشوق به انصاراهلل در ازای آبروی ریاض! 
مواضع روزهای اخیر 

مقامات ریاض در مورد 
تحوالت مأرب به خوبی 

نشان می دهد سعودی ها 
به شدت از تحوالت میدانی 
در یمن ترسیده اند و خبری 
که این ترس را دو برابر کرد، 
خروج کامل نام انصارهلل از 

فهرست تروریستی وزارت 
خزانه داری آمریکا است

استان مأرب دقیقاً در وسِط 
نقشه یمن واقع شده و به 
عنوان شاهراِه مبادالتی 
مرکز به جنوب، شمال و 

پایتخت )صنعا( به حساب 
می آید و هر جناحی که به 

مأرب دسترسی داشته 
باشد در حقیقت به تمام 

یمن دسترسی دارد

با گذشت دو ماه از اقدام تروریست های »بوکوحرام« در ربایش بیش از ۳۰۰ دانش آموز نیجریه ای، خبرها حاکی 
است که افراد مسلح در یکی دیگر ازایالت های این کشور صدها پسر دانش آموز را ربودند. رسانه های غربی از قبیل 
دیلی میل به نقل از منابع امنیتی در نیجریه خبر دادند، صدها دانش آموز در منطقه کاگارا در ایالت نیجر این کشور 
توسط افراد مسلح ربوده شدند. طبق این گزارش ها، افراد مسلح ساعت سه بامداد روز گذشته )چهارشنبه( به وقت 
محلی کاگارا در شمال نیجریه به یک مدرسه دولتی حمله کردند و دانش آموزان 
را ربودند. هر چند هنوز گروهی مسئولیت این ربایش را برعهده نگرفته اما حدود 
دو ماه قبل اعضای گروه تروریستی بوکوحرام در ایالت کاتسینا بیش از ۳۰۰ پسر 
دانش آموز را ربوده بودند. این گروه تروریستی در سال ۲۰۱۵ میالدی بیعت خود 
را با گروه تروریســتی داعش اعالم کرده بود اما گفته می شود این بیعت شکسته 

شده است.

رئیس جمهوری فیلیپین در راستای فرونشاندن تنش هایی که نیم قرن است کشورش را در بر گرفته است، برنامه 
عفو شبه نظامیان مسلمان و کمونیست که با تحویل سالح هایشان موافقت کرده و به زندگی عادی بازگردند، تایید 
کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، براساس حکمی که به امضای رودریگو دوترته رسیده است، پس از تایید طرح به دست 
کنگره، هزاران چریک از دو گروه بزرگ مســلمان در جنوب فیلیپین و یک جناح شبه نظامی کمونیست می توانند 
ظرف یکسال برای دریافت بخشش اقدام کنند. سه گروه شبه نظامی با روسای 
جمهوری سابق فیلیپین توافق های صلح جداگانه ای به امضا رساندند که به کاهش 
چندین دهه درگیری کمک کرد اما به علت اختالفات حل نشده به صورت کامل 
به اجرا درنیامد. رهبران بزرگترین گروه مسلح فیلیپین موسوم به جبهه مورو به 
طور موقت مسوول اداره یک منطقه خودمختار جدید مسلمان نشین در جنوب 

این کشور شده و هزاران تن از نیروهای آن خلع سالح شده اند.

مهر تایید رئیس جمهوری فیلیپین بر  عفو  شبه نظامیانربایش دوباره صدها دانش آموز در نیجریه 

رسانه دولتی کره جنوبی از قول یکی از قانونگذاران 
این کشــور گزارش کرد، از این به بعد هر کسی که در 
کره شمالی بابت توزیع یا اســتفاده از فیلم های تولید 
شده در کره جنوبی بازداشت شود مجازات تا ۱۵ سال 
حبس یا مرگ خواهد داشــت. به گزارش خبرگزاری 
یونهــاپ، ها تائه-کونــگ، قانونگذار کــره جنوبی به 
خبرنگاران گفت، هرکســی که در کره شــمالی بابت 
توزیع ویدئوهای تولید شــده در کره جنوبی گناهکار 
شناخته شود، به مرک محکوم می شود و افرادی که فقط 
این ویدئوها را مشاهده می کنند نیز به پنج تا ۱۵ سال 
حبس محکوم می شوند. وی پس از نشست غیرعلنی 
پارلمانی با ســرویس اطالعات ملی کره جنوبی گفت: 
اگر بخواهیم واضح صحبت کنیــم، این موج مجازات 
برای کره شمالی هاست. این بخشــی از یک سرکوب 
گسترده از سوی پیونگ یانگ علیه رفتار ضد اجتماعی 

تلقی می شود. پارلمان پیونگ یانگ در دسامبر ۲۰۲۰ 
قوانین جدیدی را تصویب کرد که شامل رد ایدئولوژی و 
فرهنگ ارتجاعی و سرکوب ارتباطات و واردات فرهنگ 
غربی می شود. تصویب این قوانین با واکنش بسیار تند 
جامعه ملل روبرو شد و حتی شــورای امنیت سازمان 
ملل هم به آن واکنش نشــان داد امــا پیونگ یانگ بر 

اجرای آن اصرار دارد.

رئیس جمهوری آمریکا سه شــنبه در یک رویداد 
تلویزیونی دربــاره عملکرد چین در رابطــه با اقلیت 
مســلمان در منطقه ســین کیانگ گفت، این کشور 
آســیایی بابت آنچه او ســوءرفتارهای حقوق بشری 
خوانــد، بهایــی پرداخت خواهــد کرد. بــه گزارش 
رویترز، شــی جینپینــگ، رئیس جمهــوری چین 
بابت اقلیت اویغورها در کمپ هــای بازآموزی و دیگر 
مسائل حقوق بشــری مورد انتقاد جهانی قرار گرفته 
اســت. زمانی که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
درباره این مساله در نشســتی که از سی ان ان پخش 
شــد، تحت فشــار قرار گرفت، درباره شی گفت: خب 
تبعاتی بــرای چین خواهد بود و او ایــن را می داند. به 
گفته بایدن، ایــاالت متحده نقش جهانــی خود را با 
حمایت از حقوق بشر دوباره نشان خواهد داد و با جامعه 
جهانی همکاری می کند تا چین ملــزم به حمایت از 

آنها شود. بایدن در اولین ســفر رسمی خود به یکی از 
ایالت ها از زمان روی کار آمــدن در ژانویه گفت: چین 
به سختی در تالش است تا یک رهبر جهانی شود و آن 
لقب را بگیرد و اینکه بتواند اعتماد دیگر کشــورها را 
جلب کند. تا وقتی آنها رفتارهایــی دارند که مغایر با 
 اساس حقوق بشر اســت، انجام چنین کاری برای آنها 

دشوار خواهد بود.

مجازات مرگ برای تماشای فیلم های کره جنوبی در کره شمالی!بایدن: چین بهای رفتارهای ضدحقوق بشری خود را پرداخت می کند
خبرخبر


