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جهاننما

پارلمان فرانسه قانون منع اسالم
سیاسی را تصویب کرد

مجمعملیفرانسهبا ۳۵۴رای،ابزارسازیازدین
برای اهداف سیاســی را جرمانگاری کرد .هرگونه
تهدیدوتهاجمباانگیزههایاسالمگرایانهتاسهسال
حبسو ۷۵هزاریوروجریمهخواهدداشت.کارکنان
دولتبایدبیطرفیمذهبیداشتهباشند.بهگزارش
دویچهوله ،الیحه ارزشهــای جمهوری که از اوایل
فوریه در مجمع ملی فرانســه در دست بررسی بود،
با ۳۵۴رای موافق در برابر ۱۵۱رای مخالف ،تصویب
شد.مصوبهبرایاجراییشدنبایددرپایانماهمارس
از رای سنا نیز بگذرد .این قانون که به ابتکار امانوئل
ماکرونتهیهوتدوینشده،مبناوراهبردتطابقجامعه
مسلمانانباارزشهایبنیادینجامعهفرانسهخواهد
بود.محمدموسوی،رئیسشورایمسلمانانفرانسه،
یکماهقبلمنشورارزشهایجمهوریراامضاکرده
بود .فرانســه با حدود ۶میلیون مسلمان ،بیشترین
جمعیتمسلماناندربینکشورهایاروپایغربیرا
دارد .در اکتبر ۲۰۲۰و پس از آنکه ساموئل پتی ،یک
معلمتاریخسربریدهشد،فشارهاعلیهاسالمسیاسی
وپیامدهایآندرفرانسهباالگرفت.طبققانونمنع
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
اساسمصوبه،کارکناندولتبایدبیطرفیمذهبی
داشته باشــند و هر گونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر
انگیزههای اسالمگرایانه نیز میتواند به بهای تا سه
سالزندانوتا ۷۵هزاریوروجریمهنقدیتمامشود.
هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد ،از فرانسه
اخراج خواهد شد .بر اســاس این قانون ،انجمنها و
تشــکلهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی ،تحت
نظارت دقیقتر قرار خواهند گرفت .تعدد زوجات یا
ازدواجهایاجباریاحتمالینیزبادقترصدخواهند
شد .مصوبه تاکیدی جدیبربرابری حقوق زن و مرد
دارد .ماکرون در اکتبر  ۲۰۲۰و هنگام اعالم خطوط
کلی این قانون ،به لزوم وجود اسالم مترقی و لیبرال
درفرانسهاشارهکرد،امامحافظهکارانوراستگرایان
افراطی،رئوستعیینشدهبرایمقابلهبااسالمگرایی
را کافی ندانستند .در مقابل ،نیروهای چپ و برخی
جماعات اسالمی فرانسه ،این قانون را اسالمهراسی
خوانده و آنرا موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به
مسلمانها ارزیابی کردند .فرانسه در سالهای اخیر
بارهاصحنهحمالتتروریستیباانگیزهاسالمگرایی
بودهاست.سکوالریسمدولتی،بخشیجداییناپذیر
از هویت ملی فرانسه تلقی میشود و آزادی بیان در
مدارسوسایرفضاهایعمومیبخشجداییناپذیر
اینهویتاست.
رئیس شورای ریاستی لیبی:

دولت ظرف۱۰روزتشکیل میشود

رئیس جدید شورای ریاســتی لیبی در سفر به
طرابلس تأکید کرد که دولت ظرف  ۱۰روز تشکیل
خواهد شد .به گزارش شــبکه خبری روسیاالیوم،
محمد یونس المنفی ،رئیس شورای ریاستی لیبی
عصر سهشــنبه از طبرق وارد طرابلس شد .وی در
دیدارمطبوعاتیگفتکهدولتجدیدظرف ۱۰روز
تشکیلخواهدشد.عبدالحمیدالدبیبه،نخستوزیر
لیبیوعبداهللالالفی،عضوشورایریاستیازالمنفی
استقبال کردند .الدبیبه بر ادامه همکاری و ارتباط
مثبتمیاننهادهایحکومتیبرایتحققآرمانهای
مردم لیبی تأکید کرد و گفت که وی اصولی را برای
تشکیلدولتیکهبرتعهداتمشخصشدهدرتوافق
سیاسیونقشهراهنظارتداشتهباشد،درنظرگرفته
اســت .الدبیبه درباره ویژگیهای دولت گفت که
برای تحکیم اصل گفتگو و مشورت با شورای عالی
دولت ،پارلمان و شورای ریاستی تالش خواهد کرد.
ویگفت:انتخاباتقانونگذاریوریاستیمهمترین
مسئله است و برای تضمین برگزاری آن باید تمام
مسائلراحلکرد.ویبرلزومپیشبردپروندهآشتی
ملی برای برگزاری انتخابــات در یک فضای صلح
اجتماعی تأکید کرد .پنجم فوریه المنفی به عنوان
رئیسشورایریاستیلیبی،عبداهللالکوفیوموسی
الکونی به عنوان عضو شورا و عبدالحمید الدبیبه به
عنواننخستوزیرتعیینشدند.

جهان 5

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

اعطای مشوق به انصاراهلل در ازای آبروی ریاض!

فرشاد گلزاری

از چند روز پیــش درگیریها در
مرزهای شهر «مأرب» بین نیروهای
مورد حمایت صنعــا و مزدوران دولت
عبدربهمنصورهادی،رئیسجمهوری
مســتعفی یمــن و حــزب اصالح
با پشــتیبانی ائتالف سعودی شدت
بیشتری یافته اســت .بر اساس اعالم
خبرگزاری المســیره یمن ،نیروهای
دولت صنعا توانستهاند به رغم افزایش
حمالت هوایی جنگندههای سعودی
به پادگان تداوین کــه مقر نیروهای
سعودیبهشمارمیرود،نزدیکشوند.
به موازات این نبرد میدانی و نظامی
گســترده ،نیروهای ارتش یمن وارد
نبرد اطالعاتی مهمی بــرای تعیین
سرنوشــت جنگ و تکمیل سیطره بر
استاننفتخیزمأربشدند؛چراکهاین
استانبهلحاظاقلیمیوبافتجمعیتی
چندیندههتحتسیطرهغیرمستقیم
عربستان سعودی بوده و دولت منصور
هادی هم سالهای سال سعی کرد با

حفظتوازنجمعیتیوارائهامتیازهای
کالنبهشهروندانایناستان،اقلیمآن
را با خود همراه کند .دلیل این کار هم
صرفاًوجود مقادیر بسیار کالن نفت در
ایناستانبود.
بر همین اساس ،مأرب برای تمام
طرفهای درگیــر در جنگ یمن به
شدت مهم و استراتژیک است؛ چراکه
این اســتان دقیقاً در وسطِ نقشه یمن
واقع شده و به عنوان شاهرا ِه مبادالتی
مرکزبهجنوب،شمالوپایتخت(صنعا)
به حساب میآید .به عبارتی دیگر هر
جناحی که به مأرب دسترسی داشته
باشددرحقیقتبهتمامیمندسترسی
دارد .به همین دلیل اســت که در پی
الطلّعَة
درگیریهایخونیندرمنطقه َّ
الحمراءومواضعنظامیمشرفبرجاده
بینالمللی مواصالتی بین مأرب و دو
شهرستان مَدْ غِل الجِ دْعان و صرواح،
واقع در غرب مأرب ،دهها تن کشــته و
زخمیشدندواینتلفاتدقیقاتاییدی
براهمیتوارزشایناستاناستراتژیک
اســت .همچنین درگیریها بین دو
طرف در دو منطقه الخرابة و الحدباء در
شهرستان جبل مُراد در جنوب استان

مأرب در سایه انتقال تجهیزات نظامی
بین دو طرف به منطقه ،شــدت یافت
که حدود  24نفــر در این درگیریها
کشته شــدند .علیرغم این موضوع،
آتش جنگ در منطقــه العلم واقع در
بینشهرستانخَ ْبوالشَّ عْفدراستان
الجوف و شهرســتان رغوان در شمال
استان مأرب واقع در شمال شرق یمن
شعلهور است .همین موضوع موجب
شد تا مارک لوکوک ،هماهنگکننده
امورانسانیسازمانمللدرچندتوییت
نسبتبهعواقبانسانیایندرگیریها
هشــدار بدهد و اعالم کند که هر نوع
اقدام نظامی در استان مأرب ،رسیدن
کمکها به دو میلیون شــهروند را به
خطر میاندازد و موجب آواره شــدن
صدهاهزارتنخواهدشد.
لوکــوک همچنیــن در توئیتی
جداگانه پس از آنکــه درگیریها در
مأرب باال گرفت اعالم کرد که در مورد
این درگیریها ،امروز (پنجشــنبه)
گزارشی به شورای امنیت ارائه خواهد
کرد .بر اســاس دادههایی که جدیدا ً
توسطلوکوکمنتشرشده،جنگیمن
موجب بروز بدترین بحران انسانی در

وسط
استان مأرب دقیق ًا در ِ
نقشه یمن واقع شده و به
عنوان شاهرا ِه مبادالتی
مرکز به جنوب ،شمال و
پایتخت(صنعا)بهحساب
میآید و هر جناحی که به
مأرب دسترسی داشته
باشددرحقیقتبهتمام
یمن دسترسی دارد
جهانشدهودراثرآنبیشاز ۲۳۳هزار
تن کشته شدهاند و حدود  ۳۰میلیون
یمنی نیز به کمک نیازمند شدهاند .اما
دراینمیانیکاتفاقبسیارمهمرخداد
کهبهنوعیباعثشدهصدایعربستان
و آمریکا نسبت به پیشروی نیروهای
صنعاءوانصاراهللدرمأرب،بلندشود.
این استان در شــمال خود دارای
کوهستانهای بســیار بلندی است و
به همین دلیل جبهه سعودی در این
موقعیتمستقرهستندتابتوانندمانع
ازپیشروینیروهاییمنیشوند.حتی
در این منطقه ســامانههای پدافندی

سعودیها مستقر اســت تا بتوانند از
هجوم پهپادهای انصاراهلل جلوگیری
کنند .بر این اساس طی درگیریهای
شدید میان نیروهای یمنی و ائتالف
سعودیدرنزدیکیکوهالبلقدرصراوح
واقع در مأرب در جریان است ،روستای
الزور در شهرستان صرواح در مأرب به
صورت کامل تحــت کنترل نیروهای
مسلحیمندرآمد.
همچنین بعــد از کنترل نیروهای
یمنی بر روســتای الــزور ،دهها تن از
نیروهایسعودیومزدوراناستخدامی
آنها به اســارت نیروهای مسلح یمن
درآمدند .کمی بعد محســن باصره،
معاون رئیــس پارلمان حامی عبدربه
منصور هــادی ،رئیــس جمهوری
مستعفییمنخواهانانتقالتجهیزات
در جبهههای نبرد شــده و نسبت به
کنترل نیروهای انصاراهلل بر اســتان
مأربهشدارداد.اوکمیبعددرتوییتی
از شــورای دفاعی خواست تا تشکیل
جلسهدهدوقیامعمومیاعالمکنداما
اوضاعبههمینجاختمنشد.
حملهنکنید!
این حمالت و پیشرویها به حدی
برای ســعودیها و نیروهای تحت امر
آنهاگرانتمامشدکهعبداهللالمعلمی،
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 میدهد
که ســعودیها به دنبال آن هستند تا
بتوانند خود را به نوعــی برنده یمن و
دست برتر در بحران این کشور را از آنِ
خوداعالمکنند.
او در همین راســتا اعالم کرد که
نمایندهآمریکادریمنبافرستادهویژه
سازمانمللبرایحلبحراناینکشور
همکاریداردوریاضهمدرحالیاری
رساندن به آنها برای پایان جنگ است!
این مواضع نشان میدهد سعودیها
به شــدت از تحوالت میدانی در یمن
ترسیدهاند و خبری که این ترس را دو
برابر کرد ،خروج کامــل نام انصارهلل از
فهرست تروریستی وزارت خزانهداری
آمریکا اســت که روز سهشــنبه (16
فوریه)رسماًعملیاتیشد.
ســاعاتی پس از اظهارات نماینده
ریاضدرسازمانملل،آنتونیبلینکن،

مواضع روزهای اخیر
مقامات ریاض در مورد
تحوالت مأرب به خوبی
نشانمیدهدسعودیها
به شدت از تحوالت میدانی
در یمن ترسیدهاند و خبری
که این ترس را دو برابر کرد،
خروج کامل نام انصارهلل از
فهرست تروریستی وزارت
خزانهداری آمریکا است
وزیرخارجهآمریکااعالمکردکهدولت
جدیدباتمامتالشبهدنبالپایاندادن
به جنگ وحشــتناک یمن است که
موجب بروز بدترین بحران انسانی در
جهانشدهاست.
او همچنین افزود کــه ما اکنون
تالشهای دیپلماتیــک خود را برای
پایان دادن به جنگ وحشتناک یمن
دو برابر میکنیم .تعدد مواضع و شدت
نگرانی آمریکاییهــا 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 راههایی برای رساندن
پیامها به انصاراهلل دارد و از «کانالهای
پشــت پرده» به صورت خیلی فعال
اســتفاده میکنیــم تا بــا رهبران
کشــورهای اصلی ذیربط نیز مذاکره
کنیــم .در همین راســتا جیرالدین
گریفیتــس ،ســخنگوی منطقهای
وزارت خارجه آمریکا هم اعالم کرده
که کانالهای 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 میدهد
که ریاض به آمریکاییها در مورد عدم
پیشرویانصاراهللوتثبیتمواضعشان
در استان نفتخیز مأرب و به خصوص
کوهستانهای شــمال یمن هشدار
داده و واشنگتن هم درصدد توقف این
جنگ است؛ چراکه آبروی سعودیها
در باالترین حد دچار تهدید شــده و
ق به
حاال واشنگتن در صدد ارائه مشو 
انصاراهللاست.
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خبر

کند
بایدن :چین بهای رفتارهایضدحقوقبشری خود را پرداخت می

مجازات مرگ برایتماشایفیلمهایکرهجنوبیدر کرهشمالی!

رئیسجمهوری آمریکا سهشــنبه در یک رویداد
تلویزیونی دربــاره عملکرد چین در رابطــه با اقلیت
مســلمان در منطقه ســینکیانگ 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 کمپهــای 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 سیانان پخش
شــد ،تحت فشــار قرار گرفت ،درباره شی گفت :خب
تبعاتی بــرای چین خواهد بود و او ایــن را میداند .به
گفته بایدن ،ایــاالت متحده نقش جهانــی خود را با
حمایت از حقوق بشر دوباره نشان خواهد داد و با جامعه
جهانی همکاری میکند تا چین ملــزم به حمایت از

آنها شود .بایدن در اولین ســفر رسمی خود به یکی از
ایالتها 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.

ربایش دوباره صدها دانشآموز در نیجریه

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

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 فیلمهای تولید
شده در کره جنوبی بازداشت شود مجازات تا  ۱۵سال
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 میشود و افرادی که فقط
این ویدئوها را مشاهده میکنند نیز به پنج تا  ۱۵سال
حبس محکوم میشوند .وی پس از نشست غیرعلنی
پارلمانی با ســرویس اطالعات ملی کره جنوبی گفت:
اگر بخواهیم واضح صحبت کنیــم ،این موج مجازات
برای کره شمالیهاست .این بخشــی از یک سرکوب
گسترده از سوی پیونگ یانگ علیه رفتار ضد اجتماعی

تلقی میشود .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 میشود .تصویب این قوانین با واکنش بسیار تند
جامعه ملل روبرو شد و حتی شــورای امنیت سازمان
ملل هم به آن واکنش نشــان داد امــا پیونگیانگ بر
اجرای آن اصرار دارد.

مهر تایید رئیسجمهوری فیلیپین بر عفو شبهنظامیان

رئیسجمهوری فیلیپین در راستای فرونشاندن تنشهایی که نیم قرن است کشورش را در بر گرفته است ،برنامه
عفو شبهنظامیان مسلمان و کمونیست که با تحویل سالحهایشان 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 شبهنظامی کمونیست میتوانند
ظرف یکسال برای دریافت بخشش اقدام کنند .سه گروه شبه نظامی با روسای
جمهوری سابق فیلیپین توافقهای صلح جداگانهای 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 شدهاند.

