
 یمــن: رئیس شــورای عالی سیاســی یمن با 
بیــان اینکه متجاوزان ســعودی با هرگونه راه حل 
در جهــت بــرون رفــت از بحران یمــن مخالفت 
مــی کنند، گفــت: آنها بــرای تــداوم درد و رنج 
ملــت یمن تالش مــی کنند.»مهدی المشــاط« 
رئیس شــورای عالی سیاســی یمن در ســخنانی 
تصریــح کرد: متجــاوزان ســعودی با هــر گونه 
 راهــکار برای برون رفت از بحــران کنونی در یمن 

مخالفت می کنند.

 چین: پکن اعالم کــرد جنگنده های کانادایی با 
تشدید عملیات شناســایی و اقدامات تحریک آمیز 
علیه چین، امنیت این کشور را به خطر انداخته اند.
این وزارتخانه اعالم کرد که با اقدامات تحریک آمیز 
کانادا مخالف اســت. »وو کیان« سخنگوی وزارت 
دفاع چین افزود ارتش این کشور اقدامات معقولی 
را برای مقابلــه با اقدامات کانادا انجــام داده و از 
طریق کانال های دیپلماتیک اعتراضات جدی خود 

را ارائه کرده است.

 آمریکا: در یک نظرســنجی جدیــد، تنها ۲۸ 
درصــد از رای دهنــدگان آمریکایــی گفتنــد که 
عملکرد رئیس جمهورشان در موضوع تورم را تایید 
می کنند.در نظرســنجی جدید »ای بی ســی نیوز/

ایپسوس« که یکشنبه منتشر شد، تنها ۲۸ درصد 
از رای دهندگان آمریکایی گفتند که عملکرد بایدن 
در موضــوع تورم را قبول دارنــد و ۲۷ درصد هم 
نحوه مدیریت او در موضوع افزایش قیمت بنزین را 
تایید کردند.وضع بایدن در درون حزب خود بسیار 
بهتــر بود و ۵۶ درصد از دموکرات ها مدیریت تورم 
او را تایید کردند و ۵۱ درصد نیز در موضوع قیمت 

بنزین همین را گفتند.

 نیجریه: رســانه های خبری از کشته شدن ۵۰ 
نفــر در حمله مســلحانه به کلیســایی در جنوب 
غربی نیجریه خبر دادند. افراد مســلح به ســمت 
افرادی که در حال نیایش در کلیســای کاتولیک 
»ســنت فرانســیس« در شــهرک آو بودند، آتش 
 گشوده و چندین بســته انفجاری را در این کلیسا 

منفجر کردند. 

کره جنوبی: رئیس جمهور جدید کره جنوبی   
ضمن تهدیــد دانســتن برنامه موشــکی و اتمی 
همسایه شــمالی برای صلح جهانی، گفت سئول با 
قاطعیت به اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ پاسخ 
می دهد.»یون ســوک یول« رئیــس جمهور کره 
جنوبی مدعی شــد که  تسلیحات اتمی و موشکی 
کره شــمالی نه تنها برای منطقه، بلکه برای تمام 
جهان تهدید محسوب می شوند.یون متعهد شد که 
با شلیک امروز موشــک های کره جنوبی و آمریکا، 
قاطعانه و بــا جدیت به هرگونه اقدام تحریک آمیز 

توسط کره شمالی پاسخ دهد.

 ریزش ارزش لیر 
همچنان گریبانگیر اردوغان  

در معامــالت دیــروز به علت نگرانی هــا در مورد 
افزایــش نرخ تــورم به باالترین رقم در ۲4 ســال 
گذشته، نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دالر به بیش 
از ۱۶.۵۵ کاهش یافت و سبب شد تا کاهش ارزش 
لیر در ســال جاری به ۲۰ درصد برســد تا شرایط 

بحرانی اردوغان همچنان رو به وخامت رود. 
ارزش لیــر تا ۱۶.۵۷ در برابــر دالر کاهش یافت. 
کاهش های اخیر، ارزش لیر را تا پایین ترین سطح 
که در ۲۰ دسامبر ثبت شده بود، بازگردانده است. 
در آن زمــان به علت بحران ارزی که توســط یک 
سری کاهش های نامتعارف نرخ بهره در اواخر سال 
۲۰۲۱ آغاز شد، ارزش لیر به شدت افت کرده بود.
لیر ســال گذشته 44 درصد ارزش خود را از دست 
داد و بدتریــن عملکرد در بازارهای نوظهور را طی 
چند ســال از آن خود کرد که تاحد زیادی به علت 
نگرانی های اقتصادی و سیاست پولی دولت رجب 
طیب اردوغــان بود.نورالدین نباتــی، وزیر دارایی 
ترکیه پیش بینی کرده اســت، نرخ تورم ساالنه در 
سال جاری 4۸ تا 49 درصد باشد و در سال ۲۰۲3 
به ۱9.9 درصد کاهش یابد. اوایل امسال وی وعده 
داده بود که در انتخابات ژوئن سال آینده نرخ تورم 
تک رقمی شود.ســقوط لیر، جنــگ در اوکراین و 
افزایش قیمت انرژی، تورم ســاالنه در ترکیه را در 
ماه می به ۷3.۵ درصد رســاند که باالترین سطح 
از ســال ۱99۸ اســت. تورم در پاییز گذشته پس 
از یک چرخه کاهش نرخ ۵۰۰ واحدی شــروع به 

جهش کرد.
در این میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در کنگره حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: 
در زمانیکه کشــور ما ۱۱ سال اســت با مهاجرت 
غیرقانونی از ســوریه به صــورت موفقیت آمیزی 
مقابله کرده، ما شــاهد وحشــت و هراس در اروپا 
بابت بحران اوکراین-روسیه هستیم.وی ادامه داد: 
ما برای خروج سریع جهان از این دوره حساسی که 
در حال تجربه آن است دعا می کنیم.۲4 فوریه سال 
جاری میالدی والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه حمله خود بــه اوکراین را آغــاز و تاکید 
کرد که برنامه های مســکو برای اشغال قلمروهای 
اوکراین نیست.رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که 
آنکارا به ممانعت از پیوستن این دو کشور به بلوک 
نظامی »تا زمانی که انتظارات ترکیه برآورده شود« 

ادامه خواهد داد.

نیمچه گزارش

طی روزهای اخیــر اخباری درباب تجــاوز دریایی رژیم 
صهیونیســتی به لبنان و نیز ممانعت آمریکا از استخراج 
نفت و گاز توســط لبنان در مناطق مرزی با سرزمین های 
اشــغالی فلسطین منتشــر شده اســت. هر چند که این 
تحرکات نظامی و اقدام آمریکا می تواند در ادامه سیاست 
فشــار بر لبنان برای تشــکیل دولتی همسو با غرب و نیز 

ســناریوی تضعیف حزب اهلل در داخل لبنان باشد اما در 
کنار آن اصلی مهم مطرح اســت و آن نقش منابع انرژی 

لبنان در منازعات است. 
بر اساس گزارش های منتشــره لبنان در مناطق مرزی با 
سرزمین های اشــغالی فلسطین و روز لیتانی دارای منابع 
نفت و گاز است و حتی با شرکت های نروژی برای استخراج 
آن مذاکراتی داشته است اما تا به امروز به دلیل کارشکنی 
صهیونیســت ها و آمریکا به نتیجه نرسیده است در حالی 
که لبنان به شدت نیازمند منابع انرژی است. هر چند که 
ادعا می شود که آمریکا سعی دارد تا از مذاکره درباره این 

منابع به عنوان ابزار امتیازگیری از لبنان و حتی ســازش 
ان با رژیم صهیونیســتی بهره گیرد اما در این میان اصلی 
مهمتر مشاهده می شود و آن طراحی صهیونیست ها برای 

تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است. 
شواهد نشــان می دهد که رژیم صهیونیستی زنجیره ای از 
اقدامات برای ســرقت و جذب منابع انرژی منطقه صورت 
داده اســت که ســرقت نفت و گاز غزه، جوالن ســوریه، 
مناطق مرزی لبنان، منابع مشترک در مدیترانه که محل 
منازعه میان این رژیم، ترکیه و یونان و قبرس می باشــد، 
ســرقت نفت و گاز کشــورهای آفریقایی، انتقال انرژی از 

کشورهای عربی به اراضی اشغالی به بهانه انتقال انرژی به 
اروپا و... ابعاد این طراحی را تشــکیل می دهد.  رویکردی 
که در کنار طراحی برای رویکرد اجباری کشورهای عربی 
و اسالمی به ســازش با این رژیم در قالب طراحی امنیت 
اقتصادی رژیم صهیونیســت ها صــورت می گیرد چنانکه 
دامنه این طرح به امارات، بحرین و اقلیم کردستان عراق 
نیز رســیده است. بر این اســاس می توان گفت آنچه این 
روزها در مرزهای لبنان و اراضی اشغالی می گذرد سرقت 
انرژی از ســوی صهیونیست هاست که به پشتوانه غرب و 

همراهی ارتجاع عربی به دنبال تحقق آن می باشد. 

یادداشت

گزارش

انگلیس در حالی ر هفتادمین ســالگرد ســطلنت ملکه با 
بحران اقتصادی و سیاســی در داخل مواجه اســت که در 
عرصه خارجی از یک ســو با بازگشایی سفارتش در لیبی 
به دنبال غارت نفت این کشــور است و با ارسال تسلیحات 
به اوکراین سناریوی گرفتار سازی اروپا و روسیه در جنگ 

را اجرا می کند.
انگلیــس که پس از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال احیای 
سلطه گری در جهان اســت برای تضعیف رقیبان اروپایی 
بــر آتش جنگ اوکراین که خــود افروخته دامن می زند و 
همزمان در کنار توســعه نظامی گری در اروپای شــرقی 
در آفریقــا به دنبال منافع نفت اســت در حالی که ســایر 
کشــورهای اروپایــی در بحــران غذایی و انــرژی گرفتار 
آمده انــد. دولت انگلیس پس از گذشــت حدود هشــت 
ســال، از بازگشایی سفارت این کشــور در لیبی خبر داد. 
»کارولین هورندال« ســفیر انگلیس در لیبی در مراسمی 
که در سفارت این کشور در طرابلس برگزار شد، بازگشایی 

سفارت انگلیس را اعالم کرد.
اوایــل آگوســت ۲۰۱4، ســفارت انگلیس نیــز همانند 
سفارتخانه های بقیه کشورها به دلیل وقوع جنگ داخلی در 
لیبی، تعطیل شده بود.همزمان انگلیس پیرو سیاست های 
آمریکا برای عرضه ســامانه موشــکی به اوکراین، در صدد 
است ســامانه  موشــکی »ام ۲۷۰« به کی یف عرضه کند.
علی رغم هشــدارهای پی در پی روسیه در خصوص عرضه 
تســلیحات ســبک و ســنگین به اوکراین، بریتانیا امروز 
)دوشــنبه( اعالم کرد که قصد دارد سامانه های راکت انداز 
چندگانه »ام ۲۷۰« که می تواند به اهداف در مســافت ۸۰ 
کیلومتری اصابت کند، در اختیــار اوکراین قرار دهد. این 
در حالی اســت که انگلیس در داخل با بحران مواجه است 
چنانکه رئیس فدراسیون کسب و کار های کوچک انگلیس 
هشــدار داد، اگر کمک های دولتی به ســرعت ارائه نشود، 

حدود ۵۰۰ هزار کسب و کار کوچک در انگلیس، طی چند 
هفته، ورشکسته خواهند شد.

جنگ افروزی انگلیس در اوکراین در حالی صورت می گیرد 
که  نشــریه ولت ام ســونتاگ آلمان، به نقل از نمایندگان 
صنایع این کشــور اعالم کرد تحریم گازی روســیه علیه 
آلمان ســاالنه ۵ میلیارد دالر هزینه روی دســت مردم و 
شــرکت های آلمانی خواهد گذاشــت. در ایــن میان وزیر 
اقتصاد فرانســه از مذاکره با طــرف اماراتی برای جایگزین 
کــردن واردات نفت از روســیه خبــر داد. در همین حال 
رویترز در خبری اختصاصی گزارش داد، آمریکا به شرکت 
»انی« ایتالیا و »رسپول« اسپانیا اجازه انتقال نفت ونزوئال 
به اروپا را داد.طبق این گزارش، پنج منبع مطلع به رویترز 

گفتند که این دو شرکت می توانند از ماه آینده برای جبران 
نفت خام روسیه، ارسال نفت ونزوئال به اروپا را آغاز کنند.

خبر دیگر آنکه منابع روســی گزارش دادند که سفر وزیر 
خارجه این کشــور به صربستان به دلیل بسته بودن حریم 
هوایی کشــورهای اطــراف آن بــه روی هواپیمای حامل 
الوروف لغو شده است.خبر دیگر آنکه در جوسازی رسانه ای 
معاون ســابق پارلمان اوکراین می گوید رئیس جمهور این 
کشــور نگران است که توسط سرویس های مخفی غربی یا 

حتی فرماندهان نیروهای مسلح اوکراینی به قتل برسد.
در این میان اما ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت 
که این کشــور قصد ندارد یک "پــرده آهنین" ایجاد کند 
و برعکس این چیزی اســت که توســط اتحادیه اروپا در 

حال انجام شــدن اســت. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
امور خارجه روســیه طی مصاحبه ای با تلویزیون ایتالیایی 
La۷ عنوان داشت: »خیالتان راحت، هیچ "پرده آهنینی" 
از جانب ما وجود نخواهد داشت. این اتحادیه اروپاست که 
روسیه را با چنین پرده ای احاطه کرده است. اشتباهات شما 
نشان می دهد که چقدر خودخواه هستید. فکر می کنید که 
در مرکز جهان هســتید.«وی تاکید کــرد که اروپا "هیچ 
حق قانونی" ندارد تا هر آنچه که می خواهد را علیه ســایر 
کشورها دیکته کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
در ادامه این مصاحبه اظهار کرد که کشــورهای همســایه 
صربســتان حریم هوایی ملی خود را بــه روی هواپیمای 
حامل سرگئی الوروف بســتند و در نتیجه کانال ارتباطی 

دیگری را مسدود کردند.
سفیر آمریکا در روسیه با اشاره به اینکه واشنگتن و مسکو 
نمی توانند هیچ رابطه ای با هم نداشــته باشــند و تعامل 
و گفتگو را کنار بگذارند، احتمال بســته شــدن ســفارت 
دو طرف را دور از ذهن ندانســت. »جان ســالیوان« سفیر 
آمریکا در مســکو با اشــاره به وخامت بی سابقه در روابط 
دو کشــور گفت: با روند کنونی، احتمــال تعطیلی کامل 
ســفارت آمریکا در روسیه تقویت شــده است.سالیوان به 
اخراج پی درپی دیپلمات های دو کشــور و تشــدید تنش 
در مناســبات دوجانبــه، به ویژه پس از جنگ روســیه و 
اوکراین اشــاره کرد و گفت: اگرچــه فکر می کنم تعطیلی 
سفارت ما در مسکو یک اشــتباه بزرگ است، اما می توان 
تصــور کرد، نبود امنیت بــرای دیپلمات های باقیمانده در 
ســفارت، دلیل خوبی برای واشــنگتن اســت که سفارت 
خود را در مســکو تعطیل کند.سالیوان با بیان اینکه روابط 
آمریکا و روســیه در سه ماه اخیر در مســیر تغییر کامل 
 قرار گرفته است، افزود: همه چیز در گرو تصمیم جوبایدن 

رئیس جمهور آمریکاست.

سرقت انرژی 
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سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم کرد که قوانین جدید 
امارات ســرکوب علیه شــهروندان این کشور را افزایش 

می دهد.
دیده بان حقوق بشــر در بیانیــه ای اعالم کرد: تغییرات 
قانونی که امارات اواخر ۲۰۲۱ تدوین کرد محدودیت های 
طوالنی و روشمند علیه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان 
را از بین نبرد. قوانین جدید شامل احکام قبلی و احکام 
جدیدی اســت که تهدیدات خطرناکی علیه حقوق بشر 
است.براســاس گزارش خبرگزاری رسمی امارات "وام"، 
در ماه نوامبر تغییرات قانونی شــامل اصالحاتی در بیش 
از 4۰ قانون از جمله جرایــم، تحریم ها، قانون مبارزه با 
جرایم ســایبری و مبارزه با مواد مخدر با هدف تقویت 
محیط اقتصادی و زیرساخت ســرمایه گذاری و تجاری 
و حمایت از امنیــت و ثبات جامعه و حفظ حقوق افراد 
و نهادها صورت گرفت. با اینکه تغییرات اجازه گسترش 
آزادی های شخصی را می دهد اما چارچوب قانونی جدید 
محدودیت ها علیه حق آزادی بیان و تشــکیل انجمن ها 

را حفظ می کند.
مایکل پیج، معــاون مدیر بخش خاورمیانه در دیده بان 
حقوق بشر اعالم کرد: با اینکه دولت امارات و رسانه های 
تحت کنترل این دولت از این تغییرات استقبال کرده و 
آن را گام مهمــی برای آزادی های اقتصادی و اجتماعی 
دانستند اما ســرکوب را افزایش می دهد. دولت امارات 
از بیــن بردن فرصت بهبود آزادی هــا در تمام زمینه ها 
را انتخاب و ســرکوب را دو برابــر کرد.دیده بان حقوق 
بشــر تحلیل قانونی جامعی را درباره دو مورد از قوانین 
جدیــد انجام داد. این دو قانون، قانون جرایم و تحریم ها 

و قانون مبارزه با شــایعه پراکنی و جرایم سایبری برای 
مشخص کردن تغییراتی است که درباره حق آزادی بیان 
و تشــکیل انجمن است. این دو قانون ژانویه وارد مرحله 

اجرایی شدند.
این قوانین همچنان انتقــاد از حکام را ممنوع می کند. 
احکام جدید انتشــار اطالعات "دروغین و گمراه کننده" 
را جرم می دانــد. همچنان اعتراضات و تظاهرات ممنوع 
اســت.دیده بان حقوق بشر اعالم کرد: از ۲۰۱۱ مقامات 
اماراتی به صورت مکــرر اقداماتی را علیه آزادی بیان و 
تشــکیل جمعیت ها اتخاذ کرده انــد. آن ها تعداد زیادی 
از وکالی مســتقل و قضات و مدرســان و دانشجویان و 
فعاالن را بازداشت و جمعیت های اصلی و دفاتر نهادهای 

خارجی را بستند. 
مقامات اماراتی از خبرنگاران و فعاالن بین المللی و حتی 
رهبران جهان با اســتفاده از برنامه جاسوسی پیشرفته 
اســرائیل و اتحادیه اروپا یا با کمک مســئوالن سازمان 
اطالعات آمریکایی سابق جاسوســی کرده اند. از جمله 
یکــی از فعاالن حقوقی اماراتی احمد منصور اســت که 
بازداشت شده است. وی سال ۲۰۱۸ بعد از یک محاکمه 
غیرشــفاف که صرفا براســاس ایمیــل و گفت وگوهای 

واتساپ بود به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
دیده بان حقوق بشــر اعالم کرد: احکام ظالمانه در تمام 
قوانین تحریم های جدید و قانون جرایم ســایبری نقض 
قانون اساسی امارات و معیارهای بین المللی است. مقامات 
اماراتی باید اقدامات فوری را همسو کردن قانون تحریم ها 
و قوانین جرایم سایبری با معیارهای بین المللی و منطقه ای 

درباره آزادی بیان و آزادی های فردی اتخاذ کنند.

قوانین جدید امارات سرکوب را افزایش می دهد
وزیر دفاع لبنان در کنار حزب اهلل به رژیم صهیونیســتی 
دربــاره هرگونه تعــرض دریایی به حرم لبنان هشــدار 

داده اند. 
یک روزنامه لبنانی از ورود  یک کشــتی »اســرائیلی« 
برای استخراج گاز به میدان »کاریش« که منطقه مورد 

مناقشه با کشور لبنان است، خبر داد.
»موریس ســلیم« وزیر دفاع لبنــان در واکنش به این 
اقدام، جامعه بین الملل و ســازمان ملل متحد را به اقدام 
فوری برای پایان دادن به تحرکات جدید رژیم اسرائیل 
و نیز اجرای قطعنامه های بین الملل به منظور جلوگیری 
از هرگونه تنش امنیتی در جنــوب لبنان فراخواند.وی 
در ادامــه این اقدامات تل آویــو در منطقه مورد منازعه 
را تحریــک آفرینی علیه لبنان و نقض آشــکار ثبات در 

منطقه جنوبی لبنان عنوان کرد.
ســلیم تأکید کرد، رژیم اســرائیل بار دیگر تمام قوانین 
و عــرف بین الملــل را نقض کرد و تــالش می کند که 
»وضعیــت موجود« را در مرزهای لبنــان تحمیل کند 
بویــژه آنکه با این اقدامات، تالش ها برای از ســرگیری 
مذاکرات ترسیم مرزی به میانجی گری آمریکا و نظارت 
سازمان ملل را کنار می زند.»میشل عون« رئیس جمهور 
لبنان نیز پس از انتشار اخباری درباره آغاز غارت گاز از 
میدان کاریش توسط رژیم موقت صهیونیستی، گفت که 

این اقدام، خصمانه است.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز با اشــاره به مناقشــه 
لبنان با رژیم صهیونیســتی در خصــوص منابع نفتی، 
خواستار تشکیل جلسه دولت برای اصالح دستور العمل 

۶433 شد.

بــر اســاس بیانیه دفتر نخســت وزیری لبنــان، در پی 
تحرکات خصمانــه جدید رژیم صهیونیســتی، بیروت 
از میانجــی آمریکایــی در مذاکــرات ترســیم مرزی 
دعوت می کنــد.در ایــن بیانیه آمده، »میشــل عون« 
رئیس جمهــور موضــوع مذکــور و نیــز گام هایی که 
منظور مقابله با اقدامات دشــمن اســرائیلی در راستای 
متشــنج کردن اوضاع در مرزهــای دریایی جنوب باید 
 اتخاد شــود، با نجیب میقاتی مورد بحث و بررسی قرار 

داده است.
در ادامه بیانیه مذکور آمده، عون و میقاتی توافق کردند 
که از »آموس هوچشتاین« میانجی آمریکایی در ترسیم 
مرزی برای حضور در بیــروت دعوت کنند تا مذاکرات 
ترســیم مرزهای دریایــی در ســریعترین زمان ممکن 
تکمیل و از هرگونه تنش که به نفع ثبات کنونی منطقه 

نیست، جلوگیری شود.
در این میان رئیس شــورای اجرایــی جنبش حزب اهلل 
تأکیــد کرد که آمریــکا مانع از دســتیابی مردم لبنان 
بــه منابع نفتــی و گازی این کشــور می شود.هاشــم 
صفی الدین عنوان داشــت که آمریکا مانع از دســتیابی 
مــردم لبنان به منابــع نفتی و گازی خود می شــود و 
مداخله این کشــور، یکــی از مهمترین عواملی اســت 
کــه از خروج لبنان از بحــران جلوگیری می کند. وی با 
بیان اینکــه برخی »احمقها و نادانهــای لبنانی در این 
کار بــه آمریکا کمــک می کنند«، ادامــه داد، عملکرد 
سیاسی نادرست و فســاد طی چند دهه گذشته، لبنان 
 را به این نتایــج فاجعه بار معیشــتی، مالی و اقتصادی 

رسانده است.

هشدار لبنان درباره تجاوز دریایی رژیم صهیونیستی

رفتارهای استعماری و بحران ساز انگلیس وارد فاز جدیدی شد 

از غارت نفت لیبی تا تشدید جنگ افروزی در اوکراین

قاسم غفوری

اهانت سخنگوی حزب حاکم هند به ساحت نبی اکرم )ص( اعتراض و محکومیت 
کشــورها و طرف های مختلــف بین المللی را به همراه داشــت و درپی افزایش 

اعتراضات به این اقدام حزب مذکور از تعلیق عضویت سخنگوی خود خبر داد.
ســازمان همکاری اسالمی در بیانیه ای این اقدام "نوبور شارما"، سخنگوی حزب 
"بهاراتیا جاناتا" را محکوم کرد و خواســتار مقابلــه جدی مقامات دولت هند با 
چنین اقداماتی شــد.این سازمان همچنین از جامعه بین المللی به ویژه نهادهای 
ســازمان ملل و شورای حقوق بشــر خواســت تا اقدامات الزم را برای مقابله با 

اقدامات علیه مسلمانان در هند انجام دهند.
وزارت خارجه عربســتان ســعودی هم توهین مقام مسئول در حزب حاکم هند 
به پیامبر گرامی اســالم )ص( را محکوم کرد.فتحی حماد، عضو دفتر سیاســی 
جنبش مقاومت اسالمی حماس نیز در واکنش به این اهانت گفت: اظهارات مقام 
رســانه ای حزب حاکم هند و توهین به حضرت محمــد صلی اهلل علیه و آله در 
شرایطی اتفاق افتاده که کمپین نفرت و توهین به مسلمانان در هند تشدید شده 
است.محمد عبد السالم، ســخنگو و رئیس هیات مذاکره کننده جنبش انصاراهلل 
یمــن نیز در صفحه کاربری خود در توییتر نوشــت، اهانــت به حضرت محمد 
)ص( محکوم شــدنی و غیر قابل قبول اســت.در همین راستا وزارت امور خارجه 
قطر ســفیر هند در دوحه را احضار کرده و یادداشت اعتراضی در مورد اظهارات 

توهین آمیز ســخنگوی حزب حاکم این کشور علیه پیامبر اسالم را به وی ابالغ 
کرد.وزارت امور خارجه کویت هم در اقدامی مشــابه سفیر هند در این کشور را 

احضار کرده و پیام یادداشت اعتراض آمیزی را به وی تحویل داد.
اعتراضــات به توهین مقام هندی به پیامبر اســالم به شــبکه های اجتماعی نیز 
کشیده شده است.کاربران شــبکه های اجتماعی با ترند کردن هشتگی با عنوان 
»اال رســول اهلل یا مودی« به این توهین پاسخ دادند.به دنبال افزایش و گسترده 
شدن اعتراضات به این توهین، حزب حاکم هند نیز در بیانیه ای به شدت هرگونه 
اهانت به هر چهره و شــخصیت دینی را محکوم کرد.حزب حاکم هند همچنین 

از تعلیق عضویت فرد اهانت کننده به پیامبر اسالم )ص( از این حزب خبر داد.
بســیاری این سئوال را مطرح می کنند که چگونه سخنگوی رسمی حزب حاکم 
هندوی "بهاراتیا جاناتا" بدون توجه به واکنش دو میلیارد مســلمان در سراسر 
جهان و حتی بدون فکر کردن به منافع مشــترک هند در کشــورهای اسالمی و 
عربی به پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( اهانت می کند؛ آنهم در حالی 

که حدود ۸ میلیون هندی – که اغلب هندو هســتند – در کشــورهای اسالمی 
حاشیه خلیج فارس کار می کنند.قطعا سخنگوی حزب حاکم هند یک آدم عادی 
نیست بلکه یکی از مقامات عالی رتبه این حزب است وگر نه به عنوان سخنگوی 
رســمی حزب انتخاب نمی شد؛ او یک شخصیت سیاسی و دیپلماتیک است که 
هر کلمه از سخنانش باید حساب شده باشد مخصوصا وقتی که درباره دین اسالم 
اظهار نظر می کند؛ این دین در داخل و خارج هند پیروان بی شــماری دارد؛ از 
این گذشــته هند منافع اقتصادی مشــترکی با همه کشورهای اسالمی دارد لذا 

او می بایست خیلی بیش از اینها مراقب حرف زدن و تبعات سخنانش باشد.
وقتی که جهان نظاره گر هتک حرمت مقدس ترین مقدسات مسلمانان در قدس 
توسط صهیونیستها و تالش شبانه روزی آنها برای تغییر هویت آن است، آنهم در 
حالی که رژیم های عربی برای سازش با این رژیم گوی سبقت از هم می ربایند؛ 
وقتی که جهان نظاره گر اهانت صهیونیست ها به پیامبر اسالم در محوطه مسجد 
االقصی و شــعار مرگ بر عرب آنهاست و درست روز بعد از این حادثه رژیم های 
عربی با صهیونیســت ها قرارداد تجارت آزاد امضا می کنند و حریم هوایی خود 
را در اختیار هواپیماهای این رژیم قرار می دهند؛ همه و همه باعث شــده است 
که یک شــخص بی ارزش در حزب حاکم "بهاراتیا جاناتا" به خود اجازه دهد به 

سید جهان اهانت کند.

محکومیت جهانی اهانت حزب حاکم هند 
به پیامبر اسالم»ص«


