
س�وریه: یک منبع نظامی عالی رتبه در فرماندهی 
کل نیروهای موس��وم به »ارتش ملی لیبی« س��فر 
محرمان��ه ژن��رال خلیفه حفتر فرمان��ده این ارتش 
به س��وریه را تکذیب کرد.این منب��ع که به نام آن 
اش��اره ای نش��ده اس��ت، در مصاحبه با خبرگزاری 
اسپوتنیک تأکید کرد:»فرمانده ارتش لیبی تا کنون 

به سوریه سفر نکرده است«.

آلمان: دولت آلمان در پاس��خ به سوال فراکسیون 
حزب چپ پارلمان این کش��ور از افزایش ۳ برابری 
مجوزهای ص��ادرات تس��لیحات آلمان ب��ه ترکیه 
در س��ال ۲۰۱۹ خب��ر داد.دول��ت آلمان در س��ال 
۲۰۱۹ مجوز صادرات تس��لیحاتی ب��ه مبلغ حدود 
۳۱.6 میلی��ون یورو به ترکیه تصویب کرده اس��ت 
که س��ه برابر مجوزهای صادرات تسلیحات به این 
کشور در س��ال قبل از آن بوده است. بعد از حمله 
نظامی ترکیه به ش��مال سوریه مجوزهای صادرات 
تس��لیحات به این کش��ور به می��زان قابل توجهی 

کاهش داشت اما کامال متوقف نشد.

کره شمالی: خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعالم 
کرد کیم جونگ اون بر آزمایش توپخانه ای دوربرد 
امروز نظارت مستقیم داشته است. این خبرگزاری 
از خش��نودی رهبر ک��ره ش��مالی و فرمانده ارتش 
از نتایج ای��ن آزمایش خبر داد. ه��دف از آزمایش 
شلیک توپخانه ای، بررسی توانایی تهاجمی ناگهانی 
یگان توپخانه ای دورب��رد در خط مقدم نبرد اعالم 

شده است.

چی�ن: س��خنگوی وزارت خارجه چین با انتش��ار 
پیام��ی توئیتری ب��ر لزوم همکاری ب��رای مقابله با 
ش��یوع ویروس کرونا تاکید کرد.»ه��وا چانیینگ« 
با ارس��ال پیامی در صفحه توئیتر خود از سیاس��ی 
کردن ش��یوع ویروس کرونا انتقاد کرد. وی در پیام 
خود نوش��ت: در مواجهه با گسترش کووید ۱۹، آیا 
برخ��ی هنوز دغدغ��ه این را دارند ک��ه طرز فکر و 
ایدئولوژی خودش��ان برتر است؟ ویروس، سیاست 
و ایدئولوژی نمی شناسد. ضروری است که ما برای 
مب��ارزه با کووید ۱۹، نج��ات و حفاظت از جان هر 
تعداد انسان ممکن و دستیابی به توفیق زودهنگام، 

با یکدیگر همکاری کنیم.

بازداشت ۴۷۱ فلسطینی 
نهادهای حقوقی فلسطین در گزارشی اعالم کردند 
که رژیم صهیونیس��تی م��اه فوریه گذش��ته ۴۷۱ 
فلس��طینی را در اراضی اشغالی فلسطین بازداشت 

کرده است.
 از میان بازداشت شدگان ۹۵ تن کودک و نوجوان 
و ۱۱ تن هم زن بودند.از مجموع بازداشت شدگان 
۹ تن س��اکن غ��زه و ۴6۲ ت��ن هم س��اکن کرانه 
باخت��ری بودند.الزم به ذکر اس��ت ک��ه هم اکنون 
نزدی��ک به ۵ هزار فلس��طینی از جمل��ه ۴۳ زن و 
۱۸۰ کودک در زندان های رژیم صهیونیس��تی در 
بند اس��ارت هستند. از این تعداد ۴۳۰ نفر محاکمه 
نش��ده و تحت بازداشت موقت هس��تند. همچنین 
نظامیان رژیم اش��غالگر با حمله به مناطق مختلف 
کرانه باختری و حمله به خانه های مردم شماری از 
شهروندان فلس��طینی را بازداشت کردند. نیروهای 
اش��غالگر از زمان طرح معامله قرن آمریکا حمالت 
خصمانه خود علیه فلس��طینی ها را با حمله به آنها 
در ش��هرها و روستاهایشان در کرانه باختری شدت 
بخش��یدند و روزانه شماری از شهروندان فلسطینی 
را بازداش��ت می کنن��د. خبر دیگر آنک��ه گروه های 
فلس��طینی در ادامه واکنش به بازداشت و محاکمه 
اعضای حماس در عربستان اعالم کردند، این اقدام 
نش��انه محبت نظام سعودی به رهبری »محمد بن 
سلمان« به رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی است. عربستان سعودی سال گذشته 
میالدی )۲۰۱۹( حدود 6۰ فلس��طینی را بازداشت 
و هفت��ه جاری محاکمه آنه��ا را در کنار اردنی های 
دستگیر شده را آغاز کرد. در میان بازداشت شدگان 
فلس��طینی »محمد الخضری« مسؤول سابق روابط 
حماس و سعودی و پس��رش »هانی« و »ابوعبیده 
اآلغ��ا« از تاج��ران فلس��طینی در عربس��تان دیده 
می ش��وند. عربس��تان به این اف��راد اتهاماتی مانند 
»وابس��تگی به نهاد تروریس��تی یا حمایت از آن« 
زده است. جنبش مقاومت اسالمی فلسطین تاکید 
کرد رژیم آل س��عود با محاکمه ظالمانه شهروندان 
فلس��طینی بازداش��تی در عربس��تان در حالی که 
جرمشان دفاع از مسئله فلسطین بوده است، هرگز 

نفعی از آمریکا نصیبش نمی شود.

نیمچه گزارش

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر پامپئو درباره 
افغانس��تان، با تاکید بر اینکه آمریکا نیت شوم خود را ثابت کرده، گفت: به 
ق��ول یکی از بزرگان آمریکا هیچ غلط��ی نمی تواند بکند. »لطیف پدرام«در 
واکن��ش به اظه��ارات اخیر پامپئو درباره مخالفت آمری��کا با ایجاد حکومت 
موازی در افغانس��تان و استفاده از زور برای حل مسایل سیاسی، گفت: جالب 
اس��ت، رژیمی که جز ادبی��ات و منطق زور، تجاوزگری و اش��غالگری، هیچ صلح و 
خیر و حق بش��ری و عدالتی را به رس��میت نمی شناس��د، دیگران را حتی از انجام 
یک حرکت مدنی برای دفاع از حق و حقوق مس��لم خود برحذر می دارد و در واقع 
تهدی��د می کند. وی افزود: پامپئو و دولتش اگر برای حق و عدالت و مدنیت و اراده  
آزاد مردمان احترام قائل بودند، غنی را با اس��تفاده از زور و اجبار رییس مملکت ما 

اعالم نمی کردند.

آغاز ناگهانی رزمایش نظامی ونزوئال
رئیس جمه��وری ونزوئ��ال از آغاز ف��از دوم رزمایش های نظامی این کش��ور 
آمری��کای التین خبر داد. نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال در پیامی 
توئیت��ری از آغاز ناگهانی فاز دوم رزمایش های نظامی با هدف تامین صلح، 
اس��تقالل و تقویت این کش��ور خبر داد.گفتنی است دور نخست رزمایش ها 
در اواسط فوریه ۲۰۲۰ انجام شد. این در حالی است که چندی پیش، دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حین صحبت در نشست قانونگذاری ائتالف آمریکاِی 
التی��ن مدعی ش��د دولتش در حال ت��دارک برنامه هایی برای ونزوئال اس��ت. اما او 

توضیحی درباره جزئیات اقدامات احتمالیش نداد.
آمریکا در بهمن سال گذش��ته، خوان گوایدو سرکرده شورشیان ونزوئال را به عنوان 
رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت شناخت و حتی بارها در تالشی نافرجام، 
ارتش را به کودتای نظامی علیه مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئال ترغیب کرد. 

حکم آیت اهلل سیستانی درباره تعطیلی دینی 
آیت اهلل سیستانی در پاسخ به یک استفتاء اعالم کرد، اگر نماز جماعت برای 
جلوگیری از ش��یوع کرونا ممنوع شده است، باید به این دستور پایبند بود. 
در این استفتاء آمده است: نظر شما درباره مشارکت در نماز جماعت در این 
روزها که کرونا شایع شده، چیست؟ پاسخ: در هر جایی که از این تجمعات 
برای جلوگیری از شیوع کرونا ممانعت به عمل آید، باید به دستور پایبند بود 
و آن را جدی گرفت. وزارت بهداش��ت عراق چندین دس��تور در خصوص جلوگیری 
از انتش��ار کرونا صادر کرده که از جمله آنها بس��تن اماکن عمومی، قهوه خانه ها و 
ممانعت از تجمعات اس��ت. در همین ارتباط، الحش��د الش��عبی اعالم کرد که شهر 
الناصریه، مرکز استان ذی قار در جنوب عراق را مجهز به بیمارستان صحرایی جهت 
قرنطینه و مداوای مبتالیان به کرونا می کند. این بیمارستان از پیش ساخته شده در 

کنار بیمارستان امام حسین )ع( ناصریه نصب و آماده بهره برداری خواهد شد.
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قاسم  غفوری

س��رانجام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعالم 
ش��د و اشرف غنی از سوی کمیته انتخابات به عنوان پیروز 
معرفی شد. نتیجه ای که از سوی سایر جریان های سیاسی 

پذیرفته نش��د بگونه ای که همزمان دو مراس��م تحلیف در 
این کش��ور برگزار شد. از یک سو اشرف غنی خود را پیروز 
معرفی و مراسم تحلیف به جا آورد و از سوی دیگر عبداهلل 
عبداهلل نیز این نتیجه را مردود دانس��ته و همزمان مراس��م 
تحلیف به جا آورد تا افغانستان همچنان سرزمینی باشد که 
ثبات سیاس��ی در آن اصلی گم شده باشد. حال این سوال 
مطرح اس��ت که ریشه این بحران از کجا آمده و چرا چنین 
ش��رایطی روی داده اس��ت؟ هر چند که اختالفات سیاسی 
و عدم رویکرد تعاملی میان جریان های سیاس��ی از عوامل 
مهم و تاثیرگذار در این فرآیند اس��ت اما نگاهی ریشه ای به 
این تحوالت موانعی مهم تر را آشکار می سازد. تجربه نشان 
می دهد که هر کش��وری که از س��وی آمریکا و متحدانش 
ب��ه اش��غال در آمده عمال ب��ا بحران های ناتمام سیاس��ی، 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مواجه ش��ده اند افغانستان ۱۹ 

سال تحت اش��غال است، عراق نیز از س��ال ۲۰۰۳ حضور 
نیروه��ای آمریکایی حض��ور دارند و در لیبی نیز از س��ال 
۲۰۱۱ آمریکا و ناتو حضوری گس��ترده دارند. هر سه کشور 
نه تنها به ثبات و امنیت نرس��یده اند بلکه هر روز با بحران 
جدیدی مواجه شده اند که عدم رسیدن به توافق سیاسی از 
پیامدهای آن است. اکنون در افغانستان اختالفات سیاسی 
به جایی رس��یده که دو دولت همزمان تش��کیل می شود، 
در لیبی ش��اهد جنگ و کش��تار داخلی هستیم و در عراق 
نیز همچنان تش��کیل دولت در ابهام است. بر این اساس به 
صراحت می توان گفت که حضور آمریکا زمینه ساز بی ثباتی 
و بحران اس��ت و نه امنیت و آرامش. حال این سوال مطرح 
است که این وضعیت در افغانستان چه پیامدهایی به همراه 
خواهد داش��ت؟ ایجاد فضای رقابتی و چند دستگی یکی از 
پیامده��ای اصلی این وضعیت خ��ارج بود که در نتیجه آن 

چالشهای امنیتی بسیاری برای افغانستان رقم می خورد.
 از یک س��و دلس��ردی  مردم از روند دموکراس��ی و اداره 
کشورش��ان ایجاد خواهد شد و از سوی دیگر این وضعیت 
زمینه س��از تشدید تحرکات گروه های تروریستی همچون 
داعش و القاعده و باج گیری طالبان از جریان های سیاسی 
می ش��ود که بر رون��د صلح ملی در این کش��ور تاثیرگذار 
خواهد بود. همنین این وضعی��ت منجر به بحران امنیتی 
برای کل منطقه خواهد ش��د چرا که ناامنی در افغانستان 
یعنی ناامنی در س��ایر کشورهای منطقه. نتیجه تمام این 
وضعیت ها برابر با یک اصل اس��ت و آن استمرار نیروهای 
خارجی اس��ت. نیروهایی که ۱۹ س��ال حضورشان نشان 
می دهد نه تنها دس��تاوردی برای افغانستان نداشته بلکه 
هر روز بر بحران های این کش��ور افزوده اس��ت و تنها راه 

پایان این وضعیت خروج آنها از این کشور است. 

یادداشت

فاز جدید بحران انسانی در یمن 
یک سازمان امدادرسانی بین المللی گزارش کرد که 
تعداد یمنی های مش��کوک به وبا از سال ۲۰۱۷ تا 
سال ۲۰۱۹ به بیش از دو میلیون نفر رسیده است 
و هش��دار داد که با آمدن ب��اران این تعداد افزایش 

پیدا خواهد کرد.
  س��ازمان امدادرس��انی بین المللی »آکس��فام« در 
گزارش��ی اعالم کرد که تعداد یمنی هایی مشکوک 
به وبا از س��ال ۲۰۱۷ ت��ا ۲۰۱۹، به ۲۲۵۳۴۸۸ نفر 
رس��یده اس��ت و هش��دار داد که این تعداد با آمدن 
فصل بارش  ها افزایش پیدا خواهد کرد.آکسفام، وبای 
ش��یوع یافته در یمن را »فراموش ش��ده« خواند و 
اشاره کرد که یمن در سال ۲۰۱۹ رتبه دوم ابتال به 
وبا را داشته است؛ به گونه ای که تعداد افراد مشکوک 
به این بیماری در س��ال ۲۰۱۹ ، ب��ه ۸6۰ هزار نفر 
رسیده است. آکسفام در گزارش خود هشدار داد که 
این تعداد همچنان رو به افزایش است و تاکید کرد 
که استان های ش��مالی یمن به علت بحران کمبود 
آب بیش از بقیه اس��تان های این کش��ور در معرض 
خطر ابتال به وبا هستند.در این بیانیه آمده است که 
با فرا رسیدن ماه آوریل تعداد مبتالیان به وبا افزایش 
پیدا خواهد کرد و اشاره ش��ده است: »سازمان های 
بهداش��تی در این کش��ور در حال فروپاشی است«. 
»محسن صدیقی« مدیر سازمان یادشده در یمن از 
بی توجهی ها به این بحران  ابراز نگرانی کرد. صدیقی 
با اشاره به کشورهایی که به یمن تسلیحات جنگی 
می فروش��ند تاکید کرد:  »این افراد مس��ئول عواقب 
ویرانگر این بحران خواهند بود«. این در حالی است 
که ائتالف متجاوز سعودی در ادامه حمالت خود به 
استان های مختلف یمن، طی ۲۴ ساعت چهار استان 

این کشور را آماج حمالت خود قرار داد. 

 کودکان آواره قربانی 
اقتصاد آلمان 

دول��ت آلم��ان از پذی��رش ۱۰۰ نف��ر از ک��ودکان 
پناهجوی گرفتار در مرز یونان و ترکیه خبر داد در 
حالی گه گزارش ها نشان می دهد که این کودکان 
بدون والدین به عنوان نیروی کار در این کش��ور به 

کار گرفته می شوند.
با تداوم بحران پناهجوی��ان در مرز یونان با ترکیه، 
دول��ت آلمان اعالم کرد که در ط��رح اتحادیه اروپا 
ب��رای پذی��رش ح��دود ۱۰۰۰ ت��ا ۱۵۰۰ کودک 
پناهجو مش��ارکت می کند.»آندرس گیزل« سناتور 
ام��ور خارجی برلی��ن در یک مصاحب��ه تلویزیونی 
گفت آلم��ان به عنوان مش��ارکت در طرح اتحادیه 
اروپ��ا، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ ک��ودک پناهجو در یونان 
را می پذیرد.این رقم در حالی اس��ت که سخنگوی 
احزاب ائتالف کابینه آلمان روز گذش��ته )دوشنبه( 
گفته بود برلین آماده اس��ت صده��ا نفر از کودکان 
پناهج��و در یونان، با تمرک��ز روی آنهایی که بیمار 
یا کم سن وسال تر هس��تند، پذیرش کند.گیزل در 
پاس��خ به س��والی درباره اینکه ک��ودکان پناهجوی 
مذکور که وارد برلین خواهند شد، توضیح داد: »این 
مس��ئله دیگر به آن بستگی دارد که دولت آلمان با 
چه سرعتی این تصمیم را اجرا کند. به نظرم امروز 
یا فردا انجام خواهد شد«. صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد »یونیس��ف« نیز اع��الم کرد که حداقل 
۳۰۰۰ کودک پناهجو در یونان به کمک س��ریع و 
انتقال به یک خانه نیازمند هستند.به نوشته رویترز، 
»افش��ان خان« مدی��ر منطقه ای ام��ور پناهجویان 
یونیسف در اروپا و آسیا مرکزی با بیان اینکه فنالند 
نیز قصد دارد ۱۵۰ کودک پناهجو را بپذیرد، تاکید 

کرد که به کشورهای داوطلب بیشتری نیاز است.

 خبرسازی آمریکایی 
برای ادامه اشغالگری 

بس��یاری  با بیان اینکه خبر کشته شدن دو نظامی 
آمریکایی در عراق ساختگی است، تأکید دارند که 
آمری��کا از این نوع خبرها برای توجیه ادامه حضور 

خود در عراق بهره می برد.
س��ازمان تروریستی »س��نتکام« در بیانیه ای مدعی 
کشته شدن دو نظامی آمریکایی در درگیری با داعش 
شد.»صفاء االعسم« کارشناس نظامی عراقی در این 
خصوص به وبگاه المعلومه گفت که این خبر ساختگی 
است و با هدف دست و پا کردن بهانه الزم برای ادامه 
حضور آمریکا در عراق منتشر شده است.االعسم تأکید 
کرد: »نیروهای آمریکایی پیش از این نیز دست به جعل 
چنین خبرها و رخدادهایی زده بودند؛ از جمله اینکه 
مدعی مدتی پیش حمله الحشد الشعبی به سفارتخانه 
خود یا پایگاه عین االسد شدند.«او همچنین گفت که 
آمریکا تا کنون به هیچ یک از درخواس��ت های دولت 
عراق برای خارج کردن حتی یک نیروی خود پاس��خ 
نداده و عالوه بر این اختیارات وس��یعی به مستشاران 
نظامی ناتو به بهانه آموزش نیروهای عراقی داده است. 
نکته قاب��ل توجه آنکه یکی از س��ران حزب اتحادیه 
میهنی کردس��تان ع��راق گفت که موافق��ت ُکردها 
با نخس��ت وزیر جدید، هیچ ارتباطی به باقی ماندن 
یا خروج نیروه��ای آمریکایی از ع��راق ندارد.»غیاث 
الس��ورجی« از سران حزب اتحادیه میهنی کردستان 
عراق اظهاراتی درباره موضع ُکردها نس��بت به اخراج 
نظامیان تروریست آمریکا از این کشور مطرح کرد. در 
این میان یک کارشناس عراقی، دستگاه اطالعاتی این 
کش��ور را به تبانی با بقایای حزب منحله بعث که در 

کشورهای همسایه حضور دارند، متهم کرد.

پیشنهاد اردوغان به پوتین 
رئیس جمه��ور ترکیه تصریح ک��رده که به همتای 
روس خود پیش��نهاد داده اس��ت که آنکارا و مسکو 
به طور مش��ترک مدیریت و اداره میدان های نفتی 

»دیرالزور« سوریه را برعهده بگیرند.
»رج��ب طی��ب اردوغ��ان« رئیس جمه��ور ترکیه 
اعالم کرد که ب��ه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه اداره و مدیریت مش��ترک میدان های نفتی 
»دیرالزور« واقع در ش��رق س��وریه را پیشنهاد داده 
اس��ت.رئیس جمهور ترکی��ه در جم��ع خبرنگارانی 
که وی را در مس��یر بازگش��ت از بلژیک در هواپیما 
همراهی می کردند، گفت که پوتین در حال بررسی 
این پیشنهاد وی است.اردوغان ادامه داد که پیشنهاد 
اداره میدان های نفتی دیرالزور توسط روسیه و ترکیه 
را در حین دیدار پنجشنبه هفته گذشته با پوتین در 
مسکو مطرح کرده است و احتماالً پیشنهاد مشابهی 
را به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بدهد.بنا 
به گفته این مقام ترکیه، روس��یه و ترکیه می توانند 
به جای »تروریست هایی« که در حال حاضر کنترل 
میدان های نفت��ی دیرالزور را برعه��ده دارند، اداره 
این میدان ها را به دس��ت گیرن��د.وی تصریح کرد: 
»دیرال��زور قلمرو دیگری با ذخایر نفتی اس��ت. در 
این استان، تروریست ها، از منابع نفتی بهره برداری 
می کنن��د. آمریکا نیز طرح ه��ا و برنامه های خود را 
در اینج��ا دارد. من به آقای پوتین پیش��نهاد کردم 
که اگر آنها از نظر مالی پش��تیبانی کنند، می توانیم 
کارهای مربوط به قرارداد انجام کار را پیش ببریم«. 
همچنین اوغلو وزیر خارج��ه ترکیه با ادعای اینکه 
اروپ��ا به ترکیه بیش��تر نیاز دارد ت��ا ترکیه به اروپا، 
گفت موضوع ارس��ال پناهجویان ب��ه این قاره فقط 

بحث پول نیست. 

گزارش

همزمان با س��کوت مدعیان حقوق بش��ر در برابر کش��تار 
مس��لمانان در هند، در حالی که سرکوب شدید مسلمانان 
هندی چند روز اوضاع را در این کش��ور به ش��دت متشنج 

کرده بود باز هم تظاهرات علیه دولت دهلی نو آغاز شد.
 ه��زاران نفر از مس��لمانان، مس��یحیان و س��یک مذهبان 
هن��دی با برگزاری تظاه��رات در دهلی ن��و اقدامات دولت 
علیه مس��لمانان را محکوم کردند.گزارش ها حاکی اس��ت 
ش��هر لدیانه در ایالت پنجاب هند ش��اهد حض��ور هزاران 
ف��رد معترض بود که ضمن س��ردادن ش��عارهایی تصویب 
قانون بازنگری تابعیت و مسلمان کش��ی در هند را محکوم 

می کردند.
معترضین ضمن س��ر دادن ش��عارهایی علیه دولت نارندرا 
م��ودی خواس��تار آزادی س��ریع زندانیانی ش��دند که طی 
روزهای اخیر به جرم مس��لمان بودن دستگیر شده اند.مردم 
هند خواس��تار لغو قانونی ش��دند که طبق آن غیرهندی ها 
به شرط مس��لمان نبودن می توانند تابعیت هندی دریافت 
کنند.این در حالی اس��ت که تظاهرات در دیگر ش��هرهای 
هند از جمله دهلی نو مجدداً از سر گرفته شده است و به نظر 
می رس��د مردم قانون تبعیض مذهبی را نخواهند پذیرفت.

هندی ها از دولت دهلی نو می خواهند علیه تمام هندوهای 
افراط گرا که با همکاری پلیس محلی به مس��لمانان حمله 
کرده و آنها را به خاک و خون کشانده اند اقدام انجام دهد.

س��اکنان ایالت های مختل��ف هند حکومت ه��ای ایالتی را 
تهدی��د کرده اند که اگر قصد اج��رای قانون احراز تابعیت و 
بازنگری آن را داش��ته باشند با واکنش شدید مردم مواجه 
خواهند ش��د.هند شرایط سختی را برای احراز تابعیت قرار 
داده اس��ت و قصد دارد تعداد زیادی از ش��هروندان خود را 

)که غالباً مس��لمانان را ش��امل خواهد ش��د( سلب تابعیت 
کند.ای��ن اقدام در آس��ام انجام ش��ده و دهلی نو ۲ میلیون 
نفر را که اکثر آنها مس��لمان هس��تند س��لب تابعیت کرده 
است، دهلی نو سپس قانون تبعیض مذهبی را اجرا می کند 
و به غیرمس��لمان ها اجازه می ده��د تابعیت هندی دریافت 
کنن��د. به ای��ن ترتیب عم��اًل درب خ��روج از هند به روی  
مس��لمانان باز شده اس��ت و درب ورود به هند به روی آنها 
بس��ته خواهد شد.گفتنی اس��ت اخیراً در حمله هندوهای 
افراط گرا و نظامیان هندی به مسلمانان در دهلی نو حداقل 
۵۰ مس��لمان کشته ش��دند و ۷۵۰ خانه و مغازه متعلق به 

آنها در آتش سوخت.
در همین حال مجلس ملی پاکس��تان با صدور قطعنامه ای 
کشتار بی رحمانه مسلمانان در هند را محکوم کرد.اعضای 
پارلمان ملی پاکس��تان با تصویب قطعنامه ای خشونت های 
س��ازمان یافته علیه مس��لمانان هند به ویژه حمالت افراط 
گرایان هندو به مس��لمانان معترض ب��ه قانون اعطای حق 
شهروندی را به شدت محکوم کردند.به گفته منابع خبری 
این قطعنامه توس��ط "علی محمد خان" وزیر امور پارلمانی 
دولت پاکستان در نشس��ت پارلمان ارائه و با ۱۰۰ در صد 
آرا به تصویب رس��یده اس��ت.در این قطعنامه آمده اس��ت: 

از همه نهاد های بین المللی، کش��ور ها و س��ازمان اسالمی 
انتظ��ار م��ی رود هرگونه اق��دام الزم را ب��رای جلوگیری از 
کشتار مسلمانان در هند انجام دهند. اعضای پارلمان ملی 
پاکستان از دولت خواستند این موضوع را در تمامی سطوح 
بین المللی مطرح کند تا از این طریق ضمن توقف رویکرد 
ضدانس��انی و غیرقانون��ی دولت هن��د از امنیت اقلیت های 

مذهبی به ویژه مسلمانان در هند اطمینان حاصل شود.
وزارت کش��ور هند با انتش��ار گزارش اولیه فاجعه کش��تار 
مس��لمانان این کشور در دهلی نو، پلیس پایتخت را یکی از 
مقصران اصلی حادثه دانست.گزارش ها حاکی است وزارت 
کش��ور هند تأکید کرده اس��ت پلیس دهلی ن��و در کنترل 
ش��رایط و ممانعت از آس��یب رس��یدن به اموال مسلمانان 
کاماًل ناموفق بوده است.برخی کارشناسان قضایی معتقدند 
ب��ا توجه به گزارش وزارت کش��ور هند امکان این که علیه 
برخی افسران ارش��د پلیس اقدام قضایی صورت بگیرد نیز 

وجود دارد.
در گزارش آمده اس��ت اخیراً رئی��س پلیس دهلی نو عوض 
ش��ده بود و ممکن اس��ت کم کاری نیروهای پلیس به این 
دلیل باش��د که فرمانده جدید به جزئی��ات کار واقف نبوده 
است.یکی دیگر از مطالب مهمی که در گزارش وزارت کشور 
هند آمده است پیش بینی احتمال حمله هندوهای متعصب 
به مسلمانان اس��ت. این گزارش تصریح کرده سازمان های 
اطالعات��ی احتم��ال وق��وع حمل��ه هندوه��ای متعصب به 
مس��لمانان را پیش بینی ک��رده بودند. وزارت کش��ور هند 
معتقد اس��ت پلیس برای کنترل حمل��ه هندوهای متصب 
به مس��لمانان بس��یار ضعیف عمل کرده و اجازه داده است 
هندوها اموال مسلمانان را به آتش بکشند و آنها را بکشند.

اختالف از کجا آمد؟ 
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تظاهرات علیه قانون تبعیض مذهبی بار دیگر هند را فرا گرفت

خروش مسلمانان هند علیه آپارتاید


