
فلس��طین طی روزهای اخیر در صحنه جهانی با تحوالت 
قابل توجهی همراه بوده اس��ت چنانکه در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل چندین قطعنامه علیه رژیم صهیونیس��تی 
به تصویب رس��ید. در همین ح��ال در اقدامی قابل تامل 
دادستان کل دیوان کیفری بین المللی اعالم کرد این نهاد 
قصد دارد تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی اسرائیل آغاز 
کند.فاتو بنس��ودا، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی 
درباره جنایات جنگی اس��رائیل در خاک فلسطین اظهار 
ک��رد: قصد داریم تحقیقات خ��ود در این خصوص را آغاز 
کنیم. در بیانیه بنس��ودا آمده است، به این نتیجه رسیده 
اس��ت که جرایم جنگی در کرانه  باختری، قدس ش��رقی 
و نوار غ��زه رخ داده ان��د. در این میان بنیامی��ن نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی تصمیم دیوان کیفری 
بین المللی برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی در 
فلس��طین را به روز س��یاه تعبیر کرد و این نشان دهنده 
ترس سران این رژیم از محکوم شدن در تحقیقات مذکور 
و فرا خواندن ش��دن س��ران نظامی و سیاس��ی به دادگاه 

بین المللی است. 
نکته قابل توجه آنکه آخرین تحقیق بین المللی که درباره 
جنایات اس��رائیل انجام شد تحقیق گلدستون بود. در پی 
جنگ ۲۲روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در 
نوار غزه در سال ۲۰۰۸، قتل عام بیش از ۱۵۰۰ فلسطینی 
و زخم��ی کردن بیش از ۵۰۰۰ نفر دیگر ، س��ازمان ملل 
متحد با اعزام کمیته ای حقیقت یاب به ریاس��ت ریچارد 
گلدس��تون-قاضی س��ابق دادگاه قانون اساسی آفریقای 

جنوب��ی- به نوار غزه جنایات جنگی رژیم صهیونیس��تی 
علیه س��اکنان این منطقه را مورد بررس��ی ق��رار داد که 
البته نتایج چندانی به همراه نداش��ت. مروری بر س��وابق 
تاریخی کمیته های حقیقت یاب در قبال فلسطین نشان 
می ده��د که در عمل چندان کارک��رد عملی در مقابله با 
رژیم صهیونیستی نداشته است اما این رویکرد یک سوال 
اساسی را ایجاد می کند و آن اینکه چرا چنین رویکردی 
در مقطع کنونی صورت گرفته است؟ برخی چنان عنوان 
می کنند که این امر برگرفته از روند مذاکراتی اس��ت که 
از سوی تشکیالت خودگردان صورت می گیرد و حتی آن 
را ب��ه عملکرد آمریکا و اروپ��ا در عرصه رویکرد دو دولتی 

صورت گرفته است.  
این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که کارنامه تش��کیالت 
خودگ��ردان و روند س��ازش و رفتارهای غرب نش��ان می 
دهد که آنها حتی دس��تاورد و کارکردی برای فلس��طین 
نداشته اند لذا اقدام اخیر دادگاه را در چارچوبی دیگر باید 
جستجو کرد. تجربه نشان می دهد آنچه زمینه ساز رویکرد 
جهانی به فلسطین شده مقاومت و ایستادگی فلسطینی ها 
بوده که نمود آن را در تحوالت پس از دو انتفاضه و س��ه 
جنگ ب��زرگ ۲۲، ۸ و ۵۱ روزه می توان مش��اهده کرد. 
اکن��ون نیز مقاومت غزه و برگزاری جمعه حق بازگش��ت 
توسط فلسطینی ها و نیز انتفاضه اعتصاب اسرا زمینه ساز 
رویکرد جهانی به فلسطین شده است. رویکردی که نشان 
می دهد تنها راه احقاق حقوق ملت فلسطین مقاومت است 
که زمینه س��از تحقق تشکیل کشور مستقل فلسطین به 

پایتختی قدس شریف خواهد شد. 

 فلسطین: پاشیدن موادی سمی در اطراف منزل 
عط��ا اهلل حنا سراس��قف کلیس��ای رم ارتدوکس در 
قدس اش��غالی باعث منتقل شدن وی به بیمارستان 
ش��د. ماده  سمی که در اطراف منزل وی به کار رفته 
از نظر بین المللی )اس��تفاده از آن( ممنوع است و به 

سیستم عصبی بدن آسیب می زند.
 

 اردن: همزم��ان با اعالم دول��ت اردن درباره آغاز 
آزمایشی پمپاژ گاز طبیعی وارداتی رژیم صهیونیستی 
از اوایل سال آینده، تحرکات پارلمان این کشور علیه 
این توافق ش��دت یافت. ش��رکت برق ملی اردن در 
بیانیه ای اعالم کرد که پمپاژ آزمایش��ی گاز وارداتی 
از شرکت »نوبل انرژی« )وابسته به میدان گازی لویاتان 
در سواحل فلسطین اشغالی( را بر اساس توافقنامه امضا 
شده در سال ۲۰۱۶، از اوایل سال آینده آغاز می کنند.

 روس�یه: »س��رگئی الوروف« وزیر ام��ور خارجه 
روسیه با انتقاد از تحریم های اخیر آمریکا علیه پروژه 
س��اخت خط لوله های انتقال گاز »نورد استریم ۲« 
و »ترک اس��تریم« گفت که هیچ کش��وری نباید به 

غیرقابل اعتماد بودن آمریکا شک کند.

 فرانس�ه: پاالیش��گاه های فرانس��ه در اعتراض به 
اصالحات قانون بازنشستگی، کار خود را تعطیل کردند.

شبکه رادیویی »فرانس اینفو« در صفحه توئیتر خود 
نوشت: در پی توقف فعالیت پاالیشگاه الوِرا فرانسه در 
اعتراض به اصالحات قانون بازنشستگی، پاالیشگاه های 
دیگری نیز اعالم کردند در حمایت از اعتصاب در این 

کشور فعالیت خود را متوقف می کنند.

ذرهبین

نگرانی  از وضعیت عالمه زکزاکی 
دفتر عالمه زکزاکی اعالم کرد: ۱۷ روز از زمان انتقال عالمه و همسر ایشان 
به یک زندان دولتی می گذرد و وضعیت س��المتی آن ها نامناسب و شرایط 
ش��ان در زندان بسیار بد اس��ت. دفتر عالمه زکزاکی رهبر جنبش اسالمی 
نیجریه در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: ۱۷ روز از زمان انتقال شیخ 
زکزاکی و مالمه زینت همس��ر ایش��ان به یک زندان دولت��ی می گذرد و این 
درحالی اس��ت که وضعیت سالمتی آن ها نامناس��ب و شرایط شان در زندان بسیار 
بد است. دسترسی آن ها به پایه ای ترین نیازهایشان از جمله دارو و پزشک محدود 
ش��ده است. الزم به ذکر اس��ت که عالمه زکزاکی که در بازداشت به سر می برد، با 
شرایط جسمانی نامناسبی در زندان مواجه است و با وجود اینکه دادگاه عالی از دو 
س��ال پیش حکم آزادی او را صادر کرده اس��ت، نظام نیجریه از آزادی او خودداری 

می کند.

پاسخ عملی پوتین به تحریم ها 
رئیس جمهوری روسیه دیروز با افتتاح بخش راه آهن پل کریمه، این شبه جزیره 
را به سرزمین اصلی روسیه پیوند داد تا پاسخی عملی به تهدیدات و تحریم های 
اروپا و آمریکا علیه روسیه باشد. روسیه بالفاصله پس از پیوستن مجدد کریمه به 
این کشور از طریق همه پرسی مسالمت آمیز سال ۲۰۱۴ که بیش از ۹۶ درصد 
به اتحاد مجدد آن رای مثبت دادند، ساخت این پل را آغاز کرد. والدیمیر پوتین، 
خط راه آهن پل کریمه را که شبه جزیره را با سرزمین اصلی روسیه متحد می کند، افتتاح 
کرد.مقامات فدرال پیش از این تأیید کرده بودند که این قسمت جدید پل آماده است 
و اولین قطار از سن پترزبورگ به کریمه سفر می کند. پیش بینی می شود خدمات ریلی 
بین مسکو و سیمفروپول از امروز آغاز شود و در سال ۲۰۲۰ به شهر بندری سواستوپول 
گسترش یابد. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف در انتقاد از سیاست های واشنگتن اعالم 

کرد روسیه تحریم ها علیه نورد استریم را تالفی خواهد کرد.

انتقاد چین از آمریکا 
سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تشکیل نیروی فضایی در ارتش آمریکا، 
گفت این اقدام واش��نگتن نقض آش��کار اجماع بین المللی برای صلح آمیز نگه 
داشتن فضا است.  دولت چین با انتقاد شدید از تشکیل نیروی فضایی در ارتش 
آمریکا، این اق��دام را تهدیدی برای صلح و امنیت در فضا توصیف کرد.»گنگ 
ش��انگ« س��خنگوی وزارت خارجه چین که در نشست خبری هفتگی در پکن 
در جم��ع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت چین »در این مورد عمیقا نگران اس��ت و 
قاطعانه با آن مخالف است.«گنگ افزود: »این اقدامات ایاالت متحده، نقض جدی اجماع 
بین المللی بر س��ر استفاده صلح آمیز از فضای خارجی اس��ت، موازنه و ثبات راهبردی 
بین المللی را تضعیف می کند و تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت فضای خارجی به 
شمار می آید.« با این وجود، سخنگوی وزارت خارجه چین این موضع گیری های آمریکا 

را »بی پایه« و توجیهی برای حرکت به سمت نظامی کردن فضا توصیف کرده است.

گزارشیادداشت

س��رزمین گاندی مردی ک��ه برای آزادی بش��ریت قدم بر 
می داش��ت این روزها گرفتار نژادپرستی نوینی شده که در 
قالب قانون شهروندی علیه اقلیت ها بویژه مسلمانان اعمال 
می ش��ود که اعتراض همگانی را به همراه داش��ته اس��ت 
چنانکه حزب »کنگره ملی هند« به رهبری »سونیا گاندی« 
که مهمترین حزب مخالف دولت هند محسوب می شود، از 

مخالفت خود با قانون جدید شهروندی خبر داد.
 ح��زب »کنگره ملی هن��د« به رهبری س��ونیا گاندی که 
مهمتری��ن حزب مخالف دولت هند محس��وب می ش��ود، 
ضم��ن اعالم مخالفت ب��ا قانون جدید اعطای ش��هروندی 
در ای��ن کش��ور، دیروز در پایتخت هند دس��ت به اعتراض 
س��کوت زد.این اعتراض س��کوت یک روز پس از آن برگزار 
ش��د که نارندرا مودی، نخست وزیر هند در جریان برگزاری 
راهپیمای��ی از حامیانش در دهلی نو، بار دیگر از این قانون 
دفاع کرد و مخالفان را متهم کرد که به دنبال هراس افکنی 
در کشور هستند.اعتراض سکوت در زمانی برگزار می شود که 
هزاران معترض در سراسر هندوستان همچنان در خیابان ها 
خواستار لغو این قانون هستند. دولت نارندرا مودی می گوید 
که قانون جدید به اقلیت های مذهبی کش��ورهای همسایه 
از جمله هندوها و مس��یحیان ساکن بنگالدش، افغانستان 
و پاکس��تان که از آزار و اذیت ها گریخته اند، کمک می کند 
تا بتوانند ش��هروندی هند را به دس��ت آورند. اما مخالفان 
معتقدن��د که این قانون، یک��ی از آخرین تالش های دولت 
برای به حاشیه راندن ۲۰۰ میلیون مسلمان ساکن در این 
کشور است.رائول گاندی، رهبر پیشین حزب »کنگره ملی 
هند« نیز از جوانان دهلی نو خواست تا برای شرکت در این 

اعتراض خاموش، مقاب��ل یادبودی که برای مهاتما گاندی 
س��اخته شده است تجمع کنند.از زمان تصویب این قانون 
در پارلمان هند ۲۳ نفر در جریان اعتراضاتی که در سراسر 
کشور روی داده، کشته ش��ده اند. بیشتر مرگ و میرها در 
ایالت اوتار پرداش در شمال هند بوده؛ جایی که ۲۰ درصد 

از جمعیت ۲۰۰ میلیونی آن مسلمان هستند.
مهمترین ایراد وارد شده به الیحه حقوق شهروندی جدید 
دولت هند؛ ایجاد سلس��له مراتب در میان ش��هروندان بر 
اس��اس دین و مذهب اس��ت.در واقع ای��ن الیحه به دنبال 
معرفی سلسله مراتب شهروندی است. بر این اساس برخی 
از مهاجران غیرقانونی هند بر اساس دین آنها، در مقایسه با 
سایر افراد در اولویت قرار می گیرند و در حالی که مهاجران 
غیرمس��لمان قادر خواهند بود که تابعی��ت هند را با طی 
کردن ش��رایطی به دست آورند، در مقابل این امکان برای 
مهاجران مسلمان وجود نخواهد داشت، این در حالی است 
که بنابر برخی آمار حدود ۲۰ میلیون مهاجر مس��لمان در 
هند همچنان فاقد مدارک هویتی و شناسایی هستند و با 
وجود گذش��ت ها چندین دهه س��کونت در این کشور، اما 
همچن��ان به عنوان غیرش��هروند و مهاجر غیرقانونی مورد 
اط��الق ق��رار می گیرند. در ای��ن میان س��ازمان همکاری 
اس��المی نگرانی خود را بابت تاثیر قانون مناقش��ه برانگیز 
ش��هروندی بر اقلیت مس��لمان هند ابراز کرد. الزم به ذکر 
است بیش از ۴۰ هزار مس��لمان روهینگیا که برای نجات 
جان از دست نظامیان و دولت میانمار به هند پناهنده شده 
اند،پس از تصویب قانون جدید ش��هروندی نگران اخراج از 

این کشور هستند.

فرامرز اصغری

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید سه شنبه  3 دی 1398  شماره 5201 

_ _

 *** 

 

نگرانی ها از تاثیر قانون شهروندی هند بر مسلمانان شدت گرفترازدیوانکیفریبینالمللی

اعتراض به نژادپرستی نوین در سرزمین گاندی


