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تحت فشار قرار دادن اقلیتهای مذهبی و آزار
آن ها در هند افزایش یافته است« .بیجیپی»
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ضرورت پاسخ به سیاست ترور
اسرائیل
بــامــداد  4اسفندماه بــار دیگر آسمان دمشق
شاهد حمالت موشکی جنگندههای اسرائیلی
بود .تصویر ترورهایی که برای اسرائیل عادی
میشوند! حمالتی که در ماههای اخیر متأسفانه
بهیکامرروتینتبدیلشدهوتنهاواکنشدمشق،
رهگیری پدافندی موشکها یا جنگندهها بوده
است .این حمالت یک تفاوت جدی با حمالت
پیشین داشـــت .یــک روز پــس از ایــن حمالت
نخستوزیر و وزیــر جنگ رژیــم صهیونیستی
بعد از تــرور دو عضو جهاد اسالمی در حمالت
به دمشق ،گــرو ههــای مقاومت در نــوار غــزه را
تهدید کردند .همچنین نتانیاهو در سخنانی با
صراحت گفت :دیشب تالش کردیم رهبر اصلی
جهاد اسالمی در سوریه را از بین ببریم اما او جان
سالم به در برد .اشاره نتانیاهو به «زیاد ال َنخاله»
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی است .این تهدید
علنی از سوی نتانیاهو جدا از آن که یک اقدام
تبلیغاتی انتخاباتی است؛ اما نشان از پررویی
تمام صهیونیستها در تکمیل راهبرد جدیدی
است که در سالهای اخیر آغاز کردهاند .به نظر
میرسد تلآویو از سال  2017بــاری دیگر به
سیاست شیطانی و کثیف «ترور» بازگشته است.
یکی از اتفاقات مهم ما ههای اخیر حمالت و
ترورهای مستقیم اسرائیلیها به شخصیتهای
مقاومت در کشورهای مختلف بود .کاری که در
کنار دیگر تحوالت خبر از یک سناریوی پیچیده
مــیداد .روزنــامــه اورشلیم پست در اکتبرماه
 2019در گزارشی از سه شخصیت سر لیست
ترور اسرائیل خبر داده بود .نفر سوم این لیست
بهاء ابوالعطا رهبر جهاد اسالمی بود و نفر دوم
هم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود که
توسط نیروهای آمریکایی ترور شد .نفر اول این
لیست هم سید حسن نصرا ...است .بنابراین
بیراه نیست حاج قاسم عزیز را هم در میان لیست
ترورهای سالهای اخیر موساد و اسرائیل قرار
دهیم.
با توجه به نوع کنش و ترورهای ماه های اخیر
آمریکا و اسرائیل علیه محور مقاومت ،به نظر
میرسد دشمن به این برداشت رسیده که گویا
میتواند فشار حداکثری را به اجــرا بگذارد.
بنابراین مهمترین واکنش مقاومت و ایــران به
جنایت اسرائیلیها ،پاسخ سخت و کوبند های
است که از نوع یک انتقام اســت .پاسخها باید
ضمن هوشمندی ،مستمر بودن در کنار تداوم
روند مقاومت منطقهای ایران و دستاوردهایش
در منطقه ،باید یک پاسخ انتقامجویانه صریح هم
به همراه داشته باشد تا ضمن اقناع افکار عمومی،
بازدارندگی الزم برای تکرار نشدن این اقدامات
از سوی آمریکاییها و اسرائیل در منطقه را با خود
همراه داشته باشد .ذکر این نکته ضروری است
که نزدیک بودن انتخابات آمریکا برگ برندهای
برای ایران و مقاومت در شیوه پاسخدهی است؛
زیرا ترامپ قطع ًا به جنگ و تنش غیرقابل کنترل
فکر نخواهد کرد.

چهره روز

درخواست آمریکا برای تعویق
تحلیف «غنی»
آمریکا از اشرف غنی خواسته است که به دلیل
اختالف موجود بر سر رای نهایی کمیسیون
مستقل انتخابات و نیز به خطر نیفتادن مذاکرات
صلح واشنگتن و طالبان ،مراسم تحلیف رئیس
جمهوری افغانستان را به تعویق بیندازد .این
درخواست در حالی مطرح میشود که عبدا...
عبدا ،...رقیب اصلی محمد اشرف غنی ،نتیجه
تایید شده را «غیرقانونی» توصیف کرد و ضمن
برنده دانستن خود تصریح کرده بود که قصد دارد
«حکومت همه شمول» تشکیل دهد .نکته قابل
توجه این است که تاریخ برگزاری مراسم تحلیف
عبدا ...دقیقا با مراسمی که قرار است برای ادای
سوگند محمد اشــرف غنی ،رئیس جمهوری
منتخب افغانستان برگزار شود ،همزمان شده
است.مقامات ارگ البته ویروس کرونا و کمبود
وقت را دلیل این تعویق اعالم کرده اند .
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ایالت را تشکیل میدهند اخــراج کند .آن
کسانی که در فهرست اخیر نیستند ۱۲۰
روز فرصت دارند که شهروندی خود را اثبات
کنند .اگر در دادگــاه ببازند ،ممکن است که
به طور نامحدود بازداشت شوند .دولت آسام
پیش از این از تصمیم خود برای ساختن ۱۰
بازداشتگاه دیگر خبر داده بود.

▪قانون شهروندی چیست؟

زدوخوردطرفدارانومخالفانقانونجدیدشهروندی 24،کشتهو 200زخمیبهجاگذاشت

پشتپردهطرحهولناکتصفیهنژادیمودی
است و دود برخاسته از خانههای آتش گرفته
فضا را پر کــرده اســت .ویدئوها و عکسهایی
منتشرشده که گروههایی با چوب و سنگ در
خیابان میچرخند و مسلمانان را زیر بار مشت
و لگد و چوب می گیرند .دادگــاه عالی دهلی
گفته است که اجازه نمیدهد رویــدادی مانند
رویــداد ۱۹۸۴رخ دهــد .در آن رویــداد ،بیش
از  ۳۰۰۰سیک در شورشهای ضد سیکها
کشته شدند .نارندرا مودی ،نخستوزیر هند
روزچهارشنبه،سهروزپسازشروعزدوخوردها
درتوئیتی،خواستاربرقراریآرامششد.سونیا
گاندی ،رهبر حزب مخالف خواستار استعفای
آمیت شاه وزیر کشور شد و گفت او «مسئول»
خشونت اســت .بخشی از معترضان ،قانون
جدید شهروندی را نشانهای از حرکت حزب
حاکمدرمسیراستقراریک«دولتهندو»ارزیابی
میکنندکهبهباورآنهاناقضاصلسکوالریسم
و جدایی دیــن از سیاست اســت که در قانون
اساسی هند بر آن تاکید شده اســت .از سال
 ۲۰۱۴که ملیگرایان هندو به رهبری مودی
(حزب بیجیپی) قدرت را به دست گرفتهاند

خادم-درگیریها میان افراطگرایان هندو
و معترضان مسلمان در دهلی ،پایتخت هند،
طی دو روز گذشته  24کشته و حــدود 200
کشته به جا گذاشته است .این درگیری درباره
قانون تبعیضآمیز حق شهروندی رخ داده
است .آروین کجروال سروزیر دهلی ،خواهان
حضور ارتش در بخشی از این شهر شده است.
او همچنین گفت باید مقررات آمد و شد در این
ناحیه که خشونت فرقهای در آن رخ میدهد،
برقرار شود .به گزارش بی بی سی ،دست کم
 ۱۸۹نفر مصدوم شــدهانــد و به فروشگاهها
و خانههای مسلمانان آسیب رسیده است.
روزنامهنگارانی که از نزدیک شاهد درگیریها
بودند ،پلیس دهلی را مقصر میدانند که تحت
کنترلدولتمرکزیاستومیگوینداقدامات
الزم را بــرای جلوگیری از غــارت و آتــش زدن
انجامندادهاست.ناآرامیدرنواحیکهاکثریت
مسلمان هستند مانند ماجپور ،مصطفیآباد،
جعفرآباد و شیو ویار در شمال شرق دهلی رخ
داده اســت .خیابانها در این مناطق مملو از
سنگ،شیشههایشکستهوخودروهایسوخته

اعتراضات هند علیه الیحهای انجام میگیرد
که روز چهارشنبه  ۲۰آذر ( ۱۱دسامبر) در این
کشور به تصویب رسید .بر اساس این قانون
پناهجویان غیر مسلمان هندو ،سیک ،بودایی،
آیین جین ،پارسیها و مسیحیان کشورهای
بنگالدش ،افغانستان و پاکستان در هند
که بــدون اوراق معتبر پیش از ســال ۲۰۱۵
میالدی وارد ایــن کشور شدهاند میتوانند
شهروندی ایــن کشور را دریــافــت کنند؛ اما
این قانون شامل حال مسلمانان نمیشود.
مسئوالن هند در باره علت این اقدام گفتهاند
که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد
نیستند .اندکی بیش از  ۸۰درصد جمعیت
یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون نفری هند پیروان
مذهب هندو هستند .مسلمانان به عنوان
بزرگ ترین اقلیت دینی هند حدود  ۱۴درصد
از جمعیت این کشور را شامل میشوند .آن ها
قانون جدید را تبعیضآمیز میدانند .منتقدان
دولت می گویند که این الیحه بخشی از دستور
کــار دولــت ملیگرای هندو بــرای به حاشیه
رانــدن دویست میلیون مسلمان ایــن کشور
و اهانتی به اصــول برابری مصرح در قانون
اساسی اســت .ســازمــانهــای حقوق بشری
می گویند که قانون گـــذاران حامی مودی
این قانون را تصویب کردهاند تا تبعید هزاران
مسلمانی را که در ایالت شمال شرقی آسام
زندگی می کنند توجیه کنند .مسلمانانی که
قادر به فراهم کردن اسنادی که نشان دهد آن
ها شهروند هند هستند ،نیستند .شهریورماه
امسالنیز،دولتمودیتالشکردتادومیلیون
مسلمان ایالت آسام را که یک سوم جمعیت

سندرز:نتانیاهویک نژادپرست مرتجع است
شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی سه
شنبه شب به وقــت محلی میزبان تــازه ترین
مناظرات تلویزیونی نــامــزدهــای انتخابات
مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بود .برنی
ســنــدرز ،نــامــزد یــهــودی حــزب دمــوکــرات در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،در جریان
این مناظره ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیــم صهیونیستی ،را یک شخص «مرتجع»
و «نژادپرست» خواند و احتمال بازگرداندن
سفارت آمریکا از بیت المقدس به تل آویو
را مطرح کــرد .این در حالی است که مایکل
بلومبرگ ،شهردار سابق نیویورک که به تازگی
وارد کارزار انتخاباتی شده در این مناظره گفت
که آمریکا نمی تواند بار دیگر سفارت خود را به
تل آویو منتقل کند .او گفت« :ما نباید سفارت را
بدون آن که چیزی در مقابل از دولت اسرائیل
می گرفتیم به آن جا منتقل می کردیم .اما این
کار انجام شده و سفارت باید آن جا باقی بماند».
برنی سندرز ،سیاستمدار مستقل و چپگرا
که بــرای کسب نامزدی حــزب دمــوکــرات در
انتخابات سال  ۲۰۲۰تالش می کند به تازگی
اعــام کــرده بود که در نشست ساالنه کمیته
روابــط عمومی آمریکا و اسرائیل ( آیپک) که
قرار است هفته آینده در واشنگتن برگزار شود،
شرکت نخواهد کرد .او نشست آیپک را که از آن
شاید در خــط مقدم پــارادوکــس هــای حیات
«حسنیمبارک»رئیسجمهورپیشینمصراین
باشد که او زنده ماند تا با دو چشم خود به قهقرا
رفتن انتفاضه شدید مردمی علیه خود در ۱۱
فوریه ۲۰۱۱راببیند؛انتفاضهایکهاورابهکناره
گیریوواگذاریقدرتبهشورایعالینیروهای
مسلحوادارکرد.پارادوکسدوم–کهکماهمیت
تر از مورد اول نیست -این است که او همچنین
شاهد بازگشت نظامیان به راس قدرت در مصر
ازطریقکودتاییبودکهتوسطژنرالعبدالفتاح
السیسی وزیر دفاع محمد مرسی رئیس جمهور
منتخبمصرهدایتشد.
به گــزارش شفقنا ،روزنامه القدس العربی در
سرمقاله خود با اشاره به مرگ حسنی مبارک
رئیس جمهور مخلوع مصر نوشت :این مسخره
است که رئیس جمهوری که قریب به ۳۰سال با
تکیهبراستبدادوازطریقهیمنهبرسرویسهای
امنیتی و شبکه های فساد و وفــاداری و پارتی
بازی بر مصر حکمرانی کرد ،از اکثر پرونده های
مطرح شده علیه خود درسرویس قضایی مصر
تبرئه شد و شاید جز پرونده کاخ های ریاست
جمهوری-که تنها پرونده معلق در دادگاه عالی
مصر است -هیچ مانعی دربرابر تشییع جنازه
نظامیباشکوهاووجودنداشتهباشدواحتما ًالاو
در حالی برای آخرین بار چشمانش را بر این دنیا
بستهاستکهمیدانستاستبدادرژیمسیسی،
فساداطرافیانشوظلمسرویسهایامنیتیاش
در کمتر از هفت سال از استبداد رژیم مبارک در
همه زمینه ها فراتر رفت و شاید برخی از کسانی

دولت ترامپ الهه عدالت را ربود
مجله ویک پرونده و طرح جلد خود را به حواشی
اعمال نفوذ ترامپ در سیستم دادگستری
آمریکا اختصاص داده است .در طرح جلد ویلیام
بار «یوستیتیا» الهه دادگستر را ربوده او را به
صندلی بسته و ترازوی عدالت را با خود می برد.
این طرح جلد در حالی است که بیش از دو هزار
تن از کارکنان سابق وزارت دادگستری ایاالت
متحده خواستار استعفای ویلیام بار ،دادستان
کل آمریکا ،شــد هانــد .منتقدان ویلیام بــار را
متهم میکنند که در پرونده «راجر استون» ،از
دوستان قدیمی دونالد ترامپ و مشاور سابق
او که در دادگاه محکوم شده ،تسلیم فشارهای
رئیس جمهور شده است .توصیه دادستانهای
فدرال برای مجازات راجر استون ابتدا هفت تا
 ۹سال زندان بود اما پس از توئیتهای انتقادی
دونالد ترامپ ،وزارت دادگستری این توصیه را
کنار گذاشت و در پی آن ،منتقدان ،ویلیام بار
را متهم کردند که «به جای عدم جانبداری در
شغل خود ،نقش وکیل رئیس جمهور را بازی
میکند».

کارتون روز

به گــزارش یورونیوز ،پیشتازی برنی سندرز
که خود را «سوسیالیست» می دانــد بیش از
پیش به شکاف ها در حزب دموکرات دامن
زده است .در حالی که هــواداران سناتور ۷۸
ساله ایالت ورمونت از برنامه های او به ویژه
اصالح نظام خدمات درمانی آمریکا دفاع می
کنند ،منتقدان او بر این باور هستند که حزب
دموکرات با یک نامزد میانه رو بخت بیشتری
برای جذب رای دهندگان و شکست دونالد
ترامپ در انتخابات ماه نوامبر (آبان) دارد .جو
بایدن ،معاون باراک اوباما ،رئیس جمهوری
سابق ایــاالت متحده و الیزابت وارن ،سناتور
ایالت ماساچوست نیز در مناظره سه شنبه شب
از مواضع برنی سندرز انتقاد کردند .سناتور

القدسالعربیدریادداشتیبهمناسبتمرگ«مبارک»نوشت:

اورفت اما ساختارهمچنان باقیاست
که علیه او قیام کردند و سپس از کودتای سیسی
حمایت کردند -به این دلیل که شرارت ارتش
کمترازاشتباهاتمرسیاست-بیشترینکسانی
باشندکهاینحقیقتتلخرابهخاطرمیآورند.
همچنین مبارک که سرویس هایش از طریق
معرفی او به عنوان «قهرمان آزادی» در جنگ
۱۹۷۳م ،ب ــرای ب ــزرگ نمایی و زیبا نمایی
شخصیت اش با یکدیگر رقابت می کردند ،در
حالیازایندنیارختبرمیبنددکهباچشمانش
شاهد غفلت ملی ،توافق نامه های کمپ دیوید و
صلح به اصطالح دلیرانه ای نیز بود که با سلفش
انورساداتدرکاشتنآنهاسهیمبودندواکنون
به دست دیگر شاگردش یعنی السیسی در حال

پیشخوان بین الملل

▪جنگ مودی با مسلمانان

حکومت هند میگوید« :مشکل این نیست که
پیاز گران است ،مشکل مسلمانانی هستند که
پیازهای شما را میخورند ».مسلمانان سیبل یا
هدف آسانی هستند ،چرا که پس از چندپارگی
هند در ســال  ،۱۹۴۷نخبگان اقتصادی و
روشنفکران مسلمان از کشور خــارج شدند.
امــروز ،سطح ســواد متوسط مسلمانان چنان
تنزلپیداکردهکهبهسطحدالیتها[پایینترین
گروه اجتماعی در نظام کاستی آیین هندو که
پیشترغیرقابللمسخواندهمیشدند]رسیده
است.درحالیکهمسلمانان ۱۵درصدجمعیت
هند را تشکیل میدهند ،هیچ مسلمانی در
نیروهایویژهودرستادارتشوجودندارد.مودی
میخواهد «هند» را به یک دولت «هندو» تبدیل
کند که باعث خواهد شد عمال  ۲۰۰میلیون
جمعیتمسلمانهندازگردونهخارجشوندوحق
و حقوق شهروندیشان از میان برود.نیویورک
تایمز از تمهیدات دولــت مــودی بــرای ساخت
زندانهاییشبیهاردوگاهخبرداده ونوشتهاست
زندانهایجدیدوبزرگیدردستساختاست
تاهرکسیراکهمهاجرغیرقانونیتلقیمیشود،
زندانی کنند .روشنفکران هندی کم کم دارند
میفهمند که به زودی پس از مسلمانان نوبت
به بقیه میرسد .لیبراسیون در گزارشی در این
بارهمینویسد«:مادریکسکانستاریخیبهسر
میبریمکهیادآورصعودهیتلربهقدرتاست.در
آلماننازیهمیهودیها،کمونیستها،کولیها
وهمجنسگرایانیکیپسازدیگریموردحمله
قرارگرفتند».

باتاکیدبراینکهسفارتآمریکارابهتلآویوبازمیگردانم

به عنوان بزرگ ترین گروه البی طرفدار اسرائیل
در آمریکا یاد می شود جایگاهی برای ابراز افکار
«متعصبانه» خوانده بود .برنی سندرز ،نامزد
پیشتاز در رقابت مقدماتی حزب دموکرات،
پیروزی خود در مقابل دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری فعلی را دست یافتنی دانست .در
مقابل رقبای برنی سندرز از برنامه انتخاباتی
سناتور چپگرای ایالت ورمونت انتقاد کردند.
مناظره سه شنبه شب در حالی برگزار شد که
رای دهندگان در ایالت کارولینای جنوبی
روز شنبه آینده در انتخابات مقدماتی این
ایالت شرکت خواهند کرد .انتخابات مقدماتی
کارولینای جنوبی با توجه به این که آخرین
رای گیری پیش از «سه شنبه بزرگ» (Super
 )Tuesdayخواهد بود برای نامزدهای حاضر
در رقابت ها اهمیت زیادی خواهد داشت .رای
دهندگان در  ۱۴ایالت در روز سوم مارس (۱۳
اسفند) که «سه شنبه بزرگ» خوانده می شود
به نامزد منتخب خود رای خواهند داد .پیت
بودجیج ،شهردار سابق ساوت بند ضمن انتقاد
از برنامه برنی سندرز درباره تبعات پیروزی او در
رقابت مقدماتی حزب دموکرات هشدار داد:
«به شما خواهم گفت که هزینه آن [پیروزی برنی
سندرز] چه خواهد بود .هزینه اش چهار سال
دیگر با دونالد ترامپ خواهد بود».
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ثمره دادن است .با این حال تفاوت این است که
سیسی تنها به تسلیم ،تبعیت و همکاری بیشتر
با رژیم اشغالگر اسرائیل تن نداد بلکه در فروش
اراضیمصروتحویلدوجزیره«تیران»و«صنافیر»
به عربستان سعودی ،گوی سبقت را از سادات و
مبارکربود.
واما صفت «اعتدالی» که آمریکا و رژیم اشغالگر
اسرائیل به او چسباندند ،تنها یکی از پوشش
های فراوانی بود که دوستان رژیم مبارک برای
الپوشانیماهیتواقعیوقبیحرژیمشچهازحیث
تبعیتسیاسیواقتصادیوخدمتبهمنابعآمریکا
و اسرائیل در منطقه و چه از حیث تداوم رویکرد
استبدادی و مجازات مردم مصر در سطح داخلی

ایالت ورمونت در برابر انتقادها ضمن اشاره
به نظرسنجی ها تاکید کرد که توانایی غلبه بر
دونالد ترامپ در انتخابات امسال را دارد .او
خود را تنها نامزدی دانست که می تواند ائتالفی
از جوانان ،اقلیت های نژادی و «کارگران» برای
شکست دونالد ترامپ تشکیل دهد .انتخابات
مقدماتی روز شنبه در کارولینای جنوبی در
میان نامزدهای حاضر در رقابت ها برای جو
بایدن اهمیت بیشتری دارد .این نامزد ۷۷
ساله که در سه ایالت آیووا ،نیوهمپشایر و نوادا
موفق ظاهر نشد اکنون به رای سیاهپوستان
در کارولینای جنوبی امید بسته است تا بتواند
به کارزار خود در آستانه «سه شنبه بزرگ» جان
دوباره ای ببخشد.
به آن روی آوردند .همین حمایت ویژه آمریکا بود
که راه رژیم مبارک را برای ازسرگیری روابط با
اکثریت رژیم های عربی پس از قطعی آن در سال
 ،۱۹۷۸بازپس گیری مقر اتحادیه عرب و ایفای
نقشمیانجیمیانفلسطینیانواسرائیلیهادر
غزه و کرانه باختری و مدیریت روابط عادی میان
رژیمهایعربیورژیماشغالگرقدسبازکرد.
در هر حال ،مرگ مبارک به طور کامل نسخه آن
دوره از رژیم های عربی را که باعث قدرت گرفتن
نظامیان از طریق کودتاهای نظامی ،و به تبع
آن ،تشکیل رژیم های استبدادی و دیکتاتوری،
فقیر کردن جوامع ونقض حقوق مدنی و آزادی
هــای دینی ،بــرگــزاری انتخابات ساختگی و
موروثی کردن حکمرانی شد ،نخواهد پیچید.
به این معنا که امروز رفتن مبارک از این دنیا تنها
به غیبت این مرد در فهرست میراث طوالنی
حکومت نظامی در مصر محدود می شود در
حالی که مدل همچنان به قوت خود باقی است
و با شدت بیشتر به طغیان ،فساد و وابستگی
خود ادامه می دهد.

ترامپ با پمپاژ باد به بدن تروریست ها
نمی گذارد تروریست ها بازی را به رقیب
ببازند.کارتونی از اسپوتنیک که نشان می
دهد دولت آمریکا از تروریست های جبهه
النصره در ادلب سوریه حمایت می کند.

قاب بین الملل
تصاویر زیر مربوط به کارناوال ساالنه دوشنبه گل
رز  Rosenmontagدر آلمان است.

نژادپرستی به عنوان سالح عنوان این اثر است.
و به این اشاره دارد که کلمات (نژادپرستانه) به
اعمال (نژادپرستانه) تبدیل می شوند!

ترامپ ،دلقک ترسناک! عنوان این اثر است.
مجسمه ترامپ دلقک را نمایش می دهد که
«نــفــرت»« ،فــســاد» و «دروغ» را بــا خــود حمل
می کند.

