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قانونگذاران فرانسوی بررسی الیحه 
جنجالی اسالم گرایی را آغاز کردند

مجمع ملی فرانســه بررســی الیحه جدید و 
جنجالی ضــد تجریه طلبــی با هــدف مقابله با 
افراطگرایی مذهبی در این کشــور را آغاز کرده و 
انتظار می رود ظرف دو هفته آتی گفت وگوهای داغی 
شکل بگیرد. به گزارش اسپوتنیک، دولت امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیش نویس قانونی 
برای مبارزه با افراطگرایی و دفاع از سکوالریسم را 
بعد از یک سری حمالت مرگبار در اواخر ۲۰۲۰ با 
انگیزه مذهبی به تایید رساند و از جمله این حمالت 
می توان به بریده شــدن ســر یک معلم فرانسوی 
به دســت یک نوجوان افراطــی در پاریس و یک 
چاقوکشی در نیس اشــاره کرد. براساس گزارش 
روزنامه دیلی میل، جناح چپگرای فرانســه نگران 
است که این الیحه پیشــنهادی به مسلمانان در 
این کشــور لطمه بزند، در حالی که سیاستمداران 
راستگرا استدالل می کنند که این الیحه از پوشش 
مسائل مهم بازمانده اســت. جرالد دارمانین، وزیر 
کشور فرانسه و از مدافعان سرسخت این الیحه، آن 
را ابزاری برای مبارزه علیه آنچه دعوت به استیالی 
اسالمگرایان توصیف می کند، خوانده است. به ادعای 
دارمانین، فرانسه از تجزیه طلبی و بیش از هر چیز از 
اســالمگرایی که به وحدت ملی ما آسیب می زند، 
بیمار است. او افزود: شما باید بدانید که این بیماری 
را چه بنامید، شما باید داروی آن را بیابید. این الیحه 
با مذاهب نمی جنگد بلکه با دعوت اســالمگرایان 
به تسلط یافتن مقابله می کند. این وزیر فرانسوی 
همچنین مولف کتاب »مانیفست سکوالریسم« 
است که ظرف روزهای آتی به چاپ می رسد و در آن 
به بیان ارزش هایی پرداخته که این قانون پیش نویس 
قصد دارد از آنها دفاع کند. وزیر کشــور فرانسه در 
بخشــی از این کتاب نوشته اســت: اسالم گرایی 
یک اسب ترواست که همانند بمبی جامعه ما را از 
هم می پاشــد. در برابر چنین دشمن خطرناک و 
دسیسه آمیزی که می دانیم از دین پیامبر اسالم به 
دور است، طبیعی است که مقامات دولتی اقدامات 

بی سابقه ای انجام دهند.
    

چین: آمریکا از خط قرمزها 
عبور نکند

دیپلمات ارشد چین خواســتار احیای روابط با 
آمریکا شد اما هشدار داد که هرگونه دخالت در امور 
داخلی این کشــور خط قرمزی است که واشنگتن 
نباید از آن عبور کند. به گــزارش بلومبرگ، یانگ 
جیچی، مدیر کمیســیون مرکزی روابط خارجی 
حزب کمونیست چین از ارشدترین مقام های چین 
گفت که دو کشور می توانند با یکدیگر برای بهبود 
اوضاع جهان کار کنند. سخنرانی او در نشست آنالین 
کمیته ملی روابط آمریکا - چین در واقع اظهارنظر از 
سوی ارشدترین مقام چینی خطاب به آمریکایی ها 
درباره روابط دو کشور با روی کار آمدن دولت بایدن 
است. سفیر سابق چین در آمریکا گفت: طی سال های 
گذشته دولت ترامپ سیاست گمراه کننده ای در قبال 
چین بکار برد و روابط را به مشکل دارترین روابط از 
زمان برقراری روابط دوجانبه تبدیل کرد. ما معتقدیم 
صلح و توسعه همچنان امکان پذیر است و همزیستی 
مسالمت آمیز و همکاری برد - برد خواسته مشترک 
هر دو ملت است. جیچی گفت: واشنگتن باید مداخله 
در اموری که چین آنها را امور داخلی خود می داند، 
متوقف کند، نظیر هنگ کنگ، تبت و سین کیانگ. 
اینها خط قرمزی هستند که بناید از آنها عبور شود. هر 
گونه تخطی تضعیف روابط دوجانبه و منافع آمریکا 
را موجب می شــود. آمریکا بایــد از دخالت در امور 
هنگ کنگ، تبت، سین کیانگ و دیگر مسائل مرتبط 
به تمامیت ارضی و حاکمیت چین دســت بردارد. 
این ها مسائلی درباره منافع و عزت ملی چین است. 
در دوران ترامپ، روابط آمریکا با چین به پایین ترین 
حد از زمان برقراری مناسبات دیپلماتیک در ۱۹۷۹ 
رسید و طرفین بر سر مســائلی از تجارت و فناوری 
تا هنگ کنگ، تایوان و ســینکیانگ و دریای چین 
جنوبی اختالف نظر داشتند. یانگ جیچی با اطمینان 
دادن به ایاالت متحده درباره اینکه چین اصال قصد 
ندارد جایگاه آمریکا را در جهان به چالش کشــیده 
یا جایگزین آن شــود، تاکید کرد که هیچ نیرویی 

نمی تواند توسعه چین را متوقف کند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

روز دوشنبه یک شبکه تلویزیونی 
نزدیک به ارتش میانمار اعالم کرد که 
ارتش، حاکمیت کشور را در اختیار 
گرفته و یک ژنرال سابق را به عنوان 
رئیس جمهــوری آن انتخاب کرده 
است. همه رســانه های دنیا یکباره 
در ســکوت فرورفتند، چراکه منبع 
انتشار خبر تلویزیون سراسری و ملی 
میانمار نبود، بلکه شبکه ای که این 
خبر را منتشر کرد بیش از هر ارگان 
دولتی، بــه نظامیــان نزدیک بود. 
کمی بعد اما همــه چیز ۱8۰ درجه 
تغییر کرد. تمام خطــوط ارتباطی 
و رادیویی بعــالوه ابزارهای ارتباط 
جمعی مانند اینترنت در سراســر 
میانمار قطع شد. همان هنگام رادیو 
و تلویزیون دولتی میانمار نیز اعالم 
کرد که دچار مشــکالت فنی است 
و نمی تواند برنامــه ای پخش کند و 
دقایقی بعد رســانه ملی میانمار در 
اطالعیه ای اعالم کــرد: »با توجه به 
مشکالت ارتباط کنونی، با احترام به 
اطالع شما می رسانیم که برنامه های 

معمول ام .آر.تی وی و رادیو میانمار 
پخش نخواهد شد«!

اینجا بود که همه دانستند اتفاق 
مهمی رخ داده کــه نمی توان آن را 
تکذیب کرد. بنابراین، شواهد نشان 
از آن داشــت که میانمــار بار دیگر 
شــاهد کودتایی تمام قد به شــکل 
و شــمایلی کالسیک اســت. این 
البته خبر خوشی برای »آنگ سان 
ســوچی« ۷۵ ســاله و برنده جایزه 
نوبل صلح نیســت که سال ۲۰۱۵ 
پس از سال ها حبس خانگی به قدرت 
رسید. او عالوه بر آنکه دریافت جایزه 
یادبود »تــورف رافتــو« و »جایزه 
ساخاروف« را در کارنامه خود دارد، 
در ســال ۲۰۱۵ میالدی هم جایزه 
صلح نوبل را دریافــت کرد که البته 
چندی بعد به دلیل کشتار مسلمانان 
میانمار توســط ارتش این کشور و 
سکوت سوچی، هزاران تن از فعالین 
حقوق بشر خواستار پس گرفتن این 
جایزه از او شدند. به هر ترتیب حاال 
ارتش میانمار برای سومین بار در این 
کشور کودتا کرد و این بار سوچی را 
کنار زده اســت. بیانیه ارتش حاکی 
از آن است که قوای نظامی میانمار 
کنترل کشور را به مدت یک سال در 

دست خواهد داشت و انتخاباتی آزاد 
و شفاف برگزار می کند. ارتش اعالم 
کرده که قدرت را پس از تسلط حزب 
حاکم بر کشور تحویل خواهد داد اما 
هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات 
اعالم نشده است. بنابر اعالم ارتش 
میانمــار، قــدرت به »میــن آنگ 
هلینگ«، فرمانده کل ارتش منتقل 
شده است. این ژنرال بازنشسته 6۵ 
ساله به نوعی یکی از سیاستمداران 
کهنه  کار میانمار یا همان برمة سابق 
است که حاال ۵۰ میلیون جمعیت 
دارد. بر اســاس داده های موجود، 
ژنرال هلینگ برنده جوایزی همچون 
»نشان فیل ســفید« است که یک 
نشان افتخار فرهنگی- سیاسی در 
تایلند به شــمار می رود و از ســوی 
دولت تایلند ولــی از طرف امپراتور 
اهدا می شــود. او پس از نزدیک به 
۵۰ سال حاکمیت نظامی مستقیم ، 
در ســال ۲۰۱۱ به عنوان فرمانده 
کل ارتش منصوب شــد. علی رغم 
اصالحــات ظاهــری دموکراتیک 
در میانمــار طی ســال های اخیر، 
فرمانده کل ارتش نفوذ قدرتمندش 
بر سایر رده ها را حفظ کرد؛ از جمله 
فرماندهی وزارت دفاع ، امور مرزی 

و وزارت امور داخلی  که دسترســی 
آن ها گسترده است. 

دعوای انتخاباتی
اینکه چرا این بار هم شاهد کودتا 
در میانمار بودیم موضوعی است که 
ریشــه در انتخابات این کشور دارد. 
دردسرها این بار از نتیجه انتخابات 
پارلمانی آغاز شــد. حزب اتحادیه 
ملی دموکراســی به رهبری »آنگ 
سان  ســوچی« در انتخابات اخیر 
توانسته بود با کســب 8۳ درصد از 
آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی 
برســد. طرف مقابل امــا نظر کاماًل 
متفاوتی دارد. ارتــش با مخدوش 
دانستن انتخابات، برگزارکنندگان 
آن را به تقلــب متهم و خواســتار 

تعویق گشایش دوره جدید مجلس 
شد که قرار بود روز دوشنبه  آغاز به 
کار کند. این دست مداخله ها البته 
در میانمار اتفاق چنــدان عجیبی 
نیســت؛ چراکه این کشــور تا سال 
۲۰۱۱ و آغاز اصالحات به دســت 
نظامیان اداره می شد. نکته ای که در 
این میان باید مورد نظر قرار بگیرد و 
کمی پیش تر به آن اشــاره شد این 
است که سوچی طی سال های اخیر 
دیگر همچو گذشته محبوبیت ندارد. 
وی که به خاطر مبارزات خود برای 
دموکراســی در ابتدا چهره ای مورد 
حمایت جامعه بین المللی بود طی 
ســال های اخیر به دنبال عملیات 
ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان 
روهینگیا و حمایت از این عملیات، 
وجهه بین المللی خود را از دست داد. 
هرچند که شــمار طرفداران او در 
داخل کشور قابل اعتنا است. قبیح 
بودن ســکوت و یا حمایت سوچی 
به حدی بود که پارلمــان کانادا دو 
سال پیش به طور رسمی شهروندی 
افتخاری او را پــس گرفت. پارلمان 
کانادا دلیل این اقدام را مشــارکت 
سوچی در قساوت های اعمال شده 
بر مســلمانان روهینگا اعالم کرد. 
در نهایت اعضــای پارلمان کانادا به 
اتفاق آرا، شهروندی افتخاری رهبر 
ملی میانمار را که در سال ۲۰۰۷ به 
او اهدا شــده بود، لغو کردند. این در 
حالی است که مجلس عوام بریتانیا 
نیز در تصمیم مشــابه شــهروندی 
افتخاری بریتانیا را از ســوچی پس 
گرفت. این مولفه ها شــاید نشــان 
 دهد که سوچی رهبر ناالیقی برای 
میانمار بوده است، اما واقعیت امر این 
خواهد بود که کودتای شکل گرفته 
علیه او، به هیچ وجه از سوی غرب به 
خصوص دموکرات های کاخ سفید 
قابل چشم پوشــی نیســت و اینبار 
هم ابزار حقوق بشــر است که علیه 

نظامیان میانمار استفاده می شود. 
 محکومیت جهانی

بدون تردید این کودتــا نه تنها 
واکنش های داخلی و منطقه ای را به 
دنبال داشت، بلکه طیف گسترده ای 
از نهادها و اعضای ملل متحده علیه 
آن موضع گرفتند. فــارغ از موضع 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل متحد که در این مواقع هشدار 

می دهد و محکــوم می کند، دولت 
»جو بایــدن« رئیس جمهور ایاالت 
متحــده به دلیــل علقه هایی که به 
سوچی دارد، این کودتا را به شدت 
محکوم کرد. کاخ سفید پس از اطالع 
یافتن از بازداشت سوچی و مقامات 
دولتی طــی بیانیه ای اعــالم کرد 
که »ایاالت متحــده هرگونه تالش 
برای تغییر نتایــج انتخابات اخیر و 
جلوگیری از روند گذار به دموکراسی 
در میانمار را رد کرده و در صورتی که 
شرایط به حالت قبلی بازنگردد علیه 
کسانی که مســئولیت دارند اقدام 
خواهد کرد.« اســترالیا هم تقریباً 
چنین مواضعی اتخاذ کرد، اما به نظر 
می رســد که جالب ترین موضع را، 

ژاپن اتخاذ کرد. 
در این راستا یاسوهیده ناکایاما، 
معاون وزیر دفاع ژاپن روز گذشــته 
)سه شــنبه( اعالم کرد کشورهای 
دموکراتیک جهــان در صورتی که 
در پاسخ شــان به کودتای میانمار 
مجــاری ارتباطــی بــا ژنرال های 
قدرتمند این کشــور حوزه جنوب 
شــرق آســیا را ببندند، با ریسک 
کشیده شــدن این کشور به آغوش 

چین مواجه می شوند. 
این موضــوع به خوبی نشــان 
می دهــد کــه در پشــت صحنه 
این کودتــا آن هــم در جغرافیای 
شرق آســیا، به احتمــال زیاد پکن 
نقــش دارد؛ چراکه پاســخ کوبنده 
آمریکا نسبت به این رخداد سیاسی 
- نظامی نشــان دهنده آن است که 
منافع واشنگتن در خطر قرار گرفته 
اســت. حال باید دید که آیا »کودتا 
علیه برنده نوبــل« می تواند منازعه 
پکن - واشنگتن را همانند تایوان و 

هنگ کنگ عمیق کند یا خیر.

وعده برگزاری انتخابات از سوی ارتش میانمار همزمان با محکومیت های جهانی

کودتا علیه مدعی صلح
واکنش ژاپن به خوبی نشان 

می دهد در پشت صحنه 
این کودتا به احتمال زیاد 

پکن نقش دارد و پاسخ 
کوبنده آمریکا نسبت به 

این رخداد سیاسی - نظامی 
نشان دهنده آن است که 
منافع واشنگتن در خطر 

قرار گرفته است

حزب اتحادیه ملی 
دموکراسی به رهبری 
سوچی توانسته بود با 

کسب ۸۳ درصد از آرا در 
انتخابات پارلمانی اخیر به 

پیروزی برسد، اما ارتش آن 
را به تقلب متهم کرد و در 

نهایت کودتای سوم رخ داد

اعتراض ها در تونس که از چندی پیش در پی اوضاع بد معیشتی آغاز شده است حاال ابعاد تازه ای پیدا کرده است. به 
گزارش شبکه تونسی نسمه، گروهی از بیکاران در تونس تهدید کردند که دست به خودکشی دسته جمعی می زنند. 
بیکارانی که تهدید به خودکشی دســته جمعی کرده اند از تحصیلکرده ها و دارای مدارک باالی تحصیلی هستند 
و عمر آنها باالی 4۵ سال است. بر اســاس اطالعاتی که به بیرون درز کرده قرار است این بیکاران از پوشش حمایت 
دولتی براساس قانون شماره ۳8 ســال ۲۰۲۰ دیگر برخوردار نشوند. این قانون 
درباره احکام استثنایی حمایت در بخش دولتی از بیکارانی است که دارای مدارک 
دانشگاهی باال هستند و دوره بیکاری ده ماهه یا بیشتر را سپری کرده اند. معترضان 
در اعتراضی که در میدان»قصبه« انجام دادند خواستار تسریع در صدور دستوراتی 

برای سازماندهی قانون مذکور شدند بدون آنکه آنها از شمول آن حذف شوند.

مقام های امنیتی کابل از وقوع ســه انفجار در پایتخت خبر دادند. این انفجارها در کمتر از سه ساعت رخ  داد. به 
گزارش بی.بی.سی، فردوس فرامرز، ســخنگوی پلیس کابل، درباره این سه انفجار می گوید در این رویدادها دو نفر 
کشته و پنج نفر از جمله دو نظامی زخمی شدند. وی اعالم کرد انفجار نخســت حوالی ساعت هفت و نیم صبح روز 
گذشته )سه شنبه ۱4 دلو/بهمن( در ناحیه دوم شهر در منطقه جوی شــیر رخ داده است. او گفت در این رویداد دو 
نظامی زخمی شــدند. به گفته او، انفجار دوم یک ســاعت بعد در منطقه سلیم 
کاروان رخ داد. این انفجار نیز به اساس اطالعات پلیس دو کشته و دو زخمی به جا 
گذاشت. انفجار سوم حوالی ساعت ده و نیم در ناحیه سوم شهر در منطقه نوآباد 
رخ داد. محمد عاطف، رئیس کمیته رهبری جمعیت اصالح افغانســتان در این 

انفجارها کشته شد.

انفجار سه بمب در کابل در کمتر از سه ساعتبیکاران در تونس تهدید به خودکشی دسته جمعی کردند 

در ادامه اعتراضات دانشــجویان دانشگاه بغازیچی 
استانبول به انتخاب رئیس جدید این دانشگاه، پلیس 
با برهم زدن تجمع صدها دانشــجو، ۱۵۹ نفر از آنان را 
بازداشت کرد که با واکنش احزاب سیاسی این کشور 
روبرو شده است. بخش ترکی بی. بی. سی روز دوشنبه 
گزارش کرد که پلیس بــا ورود به محوطه مقابل کمپ 
جنوبی دانشگاه بغازیچی که دفتر رئیس دانشگاه هم 
آنجاست، به بازداشت و برهم زدن تجمع دانشجویانی 
پرداخته که خواستار استعفای ملیح بولو، رئیس جدید 
این دانشگاه، شــده بودند. ملیج بولو از اعضای حزب 
حاکم ترکیه، )عدالت و توســعه( است و رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری این کشــور او را حدود یک 
ماه پیش به ریاست این دانشــگاه قدیمی و معتبر در 
استانبول منصوب کرد. اما دانشــجویان انتصاب بولو 
را با اهداف سیاســی و کنترلی بر این دانشگاه ارزیابی 

کردند و خواستار استعفای او شده اند. دانشجویان در 
اعتراض های خود که از اوایل ماه ژانویه گذشــته آغاز 
شد با انتصابی خواندن ملیج بولو علیه او شعار می دهند 
و می گویند او رئیس ما نیست. اعضای هیات علمی این 
دانشگاه هم با اعتراض به انتصاب بولو آن را در تضاد با 
آزادی علمی، اســتقالل علمی و همچنین ارزش های 

دموکراتیک دانشگاه خود ارزیابی کرده اند.

رسانه  حامی دولت روسیه با انتشار تصاویری مدعی 
شد که یکی از دستیاران الکسی ناوالنی، منتقد پوتین با 
یک جاسوس انگلیسی در رستورانی در مسکو مالقات 
داشته است. گزارش ویدیویی راشــاتودی که رسانه 
حامی دولت روسیه به شمار می رود، این طور نشان داد 
که الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه و از منتقدان 
والدیمیر پوتین با اطالعات غرب همــکاری دارد. به 
دنبال فشار غرب بر سر سرکوب حامیان ناوالنی، مسکو 
او را یک عامل خارجی نامید و دادســتان های روس از 
درخواست تبدیل حبس تعلیقی او به حضور اجباری 
او در زندان حمایت کردند. براســاس این تصاویر، یک 
عضو جنبش ضد فساد ناوالنی با یک دیپلمات انگلیسی 
مالقات داشــته و درباره تامین مالــی کمپین ها علیه 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه صحبت می کند. راشا 
تودی این شخص را به عنوان عامل مخفی و آشنا برای 

سرویس اطالعات جاسوسی روســیه معرفی کرد. در 
این گزارش تاکید می شود که این متحد ناوالنی برای 
دریافت پول التماس می کند، البتــه تصویری دال بر 
تایید این مطلب نشان داده نشد. براساس گزارش راشا 
تودی، انجام این مالقات در رستورانی شناخته شده در 
مســکو و زیر نظر عوامل ضد اطالعاتی روسیه که این 

مرد مظنون ام آی6 را رصد می کردند، صورت گرفت.

پلیس استانبول ۱۵۹ دانشجوی معترض را بازداشت کردانتشار فیلم مالقات متحد ناوالنی با جاسوس انگلیسی

خبرخبر


