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فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ ]آلمان[

نشت خط لوله گاز نورد استريم 
روزنامه آلماني فرانکفورتر آلگماينه به نشت غیرمنتظره 
خطوط لوله گاز نورد استريم پرداخته و با انتشار تصويري 
از محل نشت در دريای بالتیک نوشته: چند ساعت پس 
از اينکه کنسرسیوم مجری خطوط لوله گاز نورد استريم 
از کاهش ناگهانی فشار در اين خط لوله خبر داد،  دولت 
دانمارک و ســازمان دريانوردی سوئد نیز اعالم کردند 
که دو نشتی ديگر در خط لوله نورد استريم۱ مشاهده 
شده اســت. در اين گزارش آمده: موسسه لرزه نگاری 
سوئد از ثبت دو انفجار زير دريا در نزديکی محل نشت 
خبر داده است. خطوط لوله نورد استريم ۱ و ۲ از ظرفیت 
کل انتقال ساالنه ۱۱۰میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به 

اروپا برخوردارند.

نظام های سیاسی در هر کشوری 
ممکن اســت در طــول حیات و 
حاکمیــت خــود بــا اعتصابات، 
اعتراضات و شــورش های مختلفی روبه رو شوند. 
اعتراض های خیابانی بخشی از سیر طبیعی تحوالت 
اجتماعی و سیاســی جوامع است، اما آنچه در این 
میان قابل توجه است، نوع واکنش حاکمیت های 
سیاســی به اعتراضات مردمی است. درواقع نوع و 
چگونگی پاســخ حکومت ها به اعتراضات است که 
می تواند ســنجه ای برای کارآمدی آنها در مواقع 
بحران باشــد. در عین حال، اســتفاده از نیروهای 
امنیتی و پلیس ضد شورش، قانون ثابت و مشترک 
همه حاکمیت های سیاسی در زمانه هایی است که 
آنها با اعتراضات شدید و آشوب های خیابانی روبه رو 
می شوند. در این میان نمی توان از نظر دور داشت 
که نوع واکنش و عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس 
ضدشورش در همه جوامع یکسان و همگون نیست، 
بلکه در هر کشوری نیروهای امنیتی به روش خاص 
خود با اعتراضات و شــورش ها مقابله می کنند. در 
ادامه ایــن گزارش عملکرد پلیس ضدشــورش را 
در 5کشور در مناطق مختلف جهان مورد اشاره و 

بررسی اجمالی قرار داده ایم.

آمريکا: یکــی از خشــن ترین و جنجالی ترین 
عملکرد پلیس های ضدشــورش در جهان متعلق 
به آمریکاست. در پی مرگ جورج فلوید، شهروند 
سیاه پوست آمریکایی در جریان بازداشت پلیس که 
در مه 2020 اتفاق افتاد، عملکرد پلیس ضدشورش 
آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. پس از این 
حادثه اعتراضات گسترده ای در ایالت های مختلف 
آمریکا صورت گرفــت و همه ایــن اعتراضات به 

خشونت کشیده شد. 
گزارشــی کــه گاردین دربــاره عملکــرد پلیس 
ضدشــورش آمریکا در جریان مقابله با اعتراضات 
ضدنژادپرستی منتشــر کرد، حکایت از آن داشت 
که رســما نزدیک به هزار مورد خشونت پلیس در 
تظاهرات ضد نژادپرستی آمریکا پس از قتل جورج 
فلوید ثبت شده اســت. در گزارش گاردین، حتی 
استفاده از اســپری فلفل و گلوله های پالستیکی 
علیه خبرنگاران حاضر در اعتراضات نیز ثبت شده 
است. در جریان این اعتراضات، وب سایت خبری 
اورگان الیو گزارش داد که پلیس ضد شــورش در 
ایالت اورگان بیــش از 117هــزار دالر برای گاز 
اشک آور در یک دوره 40روزه هزینه کرده است. در 
جریان همین دوره از اعتراضات، رفتار خشن پلیس 
آمریکا در شــهر بوفالو با پیرمردی 75ساله که به 
مرگ او منجر شد، شهرت جهانی یافت. این پیرمرد 

توسط یک افسر پلیس هل داده شد و روی زمین 
افتاد. بر اثر اصابت سر این پیرمرد با زمین، بالفاصله 
از گوش او خون جاری شد. این صحنه بارها و بارها 

در رسانه ها بازتاب یافت. 
در عین حال شناســایی، بازداشــت و محکومیت 
برخی از معترضان حتی تــا 5ماه بعد از اعتراضات 
ادامه داشــت. در گزارش گاردین آمده که برخی 
از معترضان با اتهامات متعــدد و تهدید به حبس 
ابد از ســوی دادگاه مواجه و برخــی دیگر بدون 
ارائه هیچ مدرکی توســط دادستان های ایالتی، به 
حمله به افسران پلیس متهم شــدند. آمار کشتار 
شــهروندان توســط نیروهای امنیتی و پلیس در 
آمریکا حتی بسیار فراتر از اعتراضات دوره ای است. 
واشنگتن پست در گزارشــی، آمار قربانیان شلیک 
پلیس آمریکا از ســال 2015 تا 2019 را بیش از 
5هزار مورد اعالم کرده است. براساس این گزارش، 
آمار کشته شدگان در تیراندازی پلیس فقط در سال 

2019، 1004 مورد بوده است.

فرانســه:طی چند ســال گذشــته یکــی از 
جنجالی ترین رفتارهای پلیس ضد شورش فرانسه 
در جریان اعتراضات »جلیقه زردها« خود را نشان 
داد. اعتراضات گســترده جلیقه زردهــا در نوامبر 
201۸ در فرانســه و در واکنش به افزایش مالیات 
بر سوخت آغاز شد. ســپس این جنبش فهرست 
مطالبات خود را گســترش داد و طیفــی از موارد 
اجتماعی و سیاسی را در بر گرفت. این اعتراضات 
تا پیش از شــیوع کرونا در روزهای شنبه هر هفته 
با درگیــری مردم بــا پلیس در پاریــس و برخی 
دیگر از شــهرهای فرانســه همراه بود. در جریان 
این اعتراضــات، پلیس ضدشــورش از گلوله های 
پالستیکی اســتفاده کرد که به مجروحیت شدید 

برخی از معترضان انجامید. 
پاتریس فیلیپ، شهروند شرکت کننده در اعتراضات 
جلیقه زردها در پاریس به فارن پالیســی گفته که 
به دلیل شــلیک گلوله از سوی پلیس ضد شورش، 
چشم راســت خود را از دســت داده و این حادثه 
به از دســت رفتن موقعیت کاری و دگرگون شدن 
زندگی اش منجر شد. با وجود آنکه در فرانسه هدف 
قرار دادن سر از ســوی پلیس ضد شورش ممنوع 
اســت، اما گزارش های متعددی دربــاره نابینایی 
معترضان به دلیل کاربرد اســلحه از سوی پلیس 

فرانسه ثبت شده است.
براساس گزارش فارن پالیســی، پلیس فرانسه در 
جریان اعتراضات جلیقه زردها بارها با اســتفاده 
از اســلحه ای به نام فلش بال که بــرای پرتاب گاز 
اشک آور، نارنجک صوتی و گلوله پالستیکی کاربرد 

دارد، باعث نقص عضو معترضان شــده است. این 
در حالی است که استفاده از این اسلحه در فاصله 
نزدیک از معترضان، ممنوع اســت. فارن پالیسی 
همچنین در گــزارش خود می نویســد: تا نوامبر 
2019و در جریان اعتراضات جلیقه زردها، 315نفر 
از ناحیه سر مجروح و دچار شکستگی جمجمه یا 
فک شده اند. 25نفر از معترضان نیز یک چشم خود 
و 5معترض نیز یک دست خود را از دست داده اند. 
یک زن معترض نیز بر اثر جراحات ناشی از نارنجک 

پرتاب شده از سوی نیروهای پلیس جان باخت.

شــیلی: در میان کشــورهای آمریکای التین، 
شیلی در سال 2019 شــاهد موجی از اعتراضات 
ضد دولتی گسترده بود. اعتراضات شیلی در واکنش 
به گرانی بلیت متروی ســانتیاگو آغاز شــد، اما به 
دیگر مسائل ازجمله اعتراض به افزایش هزینه های 
زندگی، نابرابری و خصوصی ســازی کشیده شد. 
از همان ابتدا، نیروهای پلیس ضدشــورش شیلی 
تالش زیادی بــرای کنترل اوضــاع کردند. رفتار 
پلیس ضدشورش شــیلی در این اعتراضات بسیار 
خشــونت آمیز بود و خشونت شــدید پلیس علیه 
معترضــان صدای ســازمان ملل را نیــز درآورد. 
براساس گزارش بی بی ســی، حداقل 26معترض 
به دلیل خشونت از سوی پلیس در اعتراضات سال 
2019 جان خود را از دست دادند و آسیب دیدگی 
شــدید بینایی 345نفــر به دلیل شــلیک گلوله 
پالستیکی از ســوی پلیس ضد شورش تأیید شد. 
همچنین در این گزارش گفته شده که ماه ها پس 
از اعتراضات، حدود 1600نفر از 2۸هزار نفری که 
در اعتراضات بازداشت شدند، همچنان در وضعیت 

بازداشت موقت به سر می بردند. 
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم آمده 
که بیش از 4900نفر در تظاهرات شــیلی تا پایان 
ســال 2019 زخمی شــدند؛ هرچند این گزارش 
آمار غیررســمی آسیب دیدگان را بســیار بیشتر 
می داند. ســازمان ملل همچنین 113مورد خاص 
شــکنجه و بدرفتاری و 24مورد خشونت جنسی 
علیه زنان، مردان و نوجوانان توسط نیروهای پلیس 
ضد شورش شیلی را ثبت کرده و پلیس را به استفاده 
غیرضروری از سالح های خطرناک مانند تفنگ های 

ساچمه ای متهم کرده است.

ترکیه:  در میان کشــورهای غرب آســیا، ترکیه 
در کنار کشــورهایی قرار می گیرد کــه همواره با 
اعتراضات گروه های مدنی و اجتماعی روبه رو است. 
از معروف ترین اعتراضاتی که در ســال های اخیر 
شهروندان ترکیه با آن روبه رو بوده اند، اعتراض بر سر 

پارک گزی استانبول بود که از مه 2013 آغاز شد و 
برای ماه ها دامن مقامات استانبول و آنکارا را گرفت. 
معترضان به تصمیم دولت برای تغییر کاربری این 
پارک به یک مجموعه تجاری اعتراض داشتند، اما 
در ادامه این اعتراضات رنگ و بوی ضد دولتی به خود 
گرفت و پلیس ضدشــورش وارد عمل شد. شدت 
خشونت پلیس ترکیه علیه معترضان پارک گزی 
تا بدان حد زیاد بود که تا کنون هر سال گروه  های 
مدنی اســتانبول در ســالگرد ایــن اعتراضات در 
محل همین پارک جمع شده و سالگرد آن  را زنده 
می کنند. دیده بان حقوق بشر، پلیس ضدشورش 
ترکیه را در همان سال 2013به استفاده از مقادیر 
زیادی گاز اشــک آور علیه معترضان در استانبول 
و آنکارا متهم کرد و همان زمان گفت که شــدت 
خشونت از سوی پلیس استانبول علیه معترضان 
پارک گزی به اندازه ای زیاد بوده که برخی معترضان 
ازجمله یک دانش آموز بینایی خود را از دست داد 
و تعداد بســیاری نیز در بیمارستان های استانبول 

بستری شدند.

هنگ کنگ: در شرق آسیا نیز اعتراضات 2019و 
2020هنگ کنگ صحنه شدیدترین برخورد پلیس 
با معترضان بوده است. این اعتراضات علیه الیحه 
استرداد محکومان هنگ کنگ به چین شکل گرفت 
و در آن از همان ابتدا برای متفرق کردن مردم از گاز 
اشک آور استفاده شــد. یورونیوز درباره اعتراضات 
هنگ کنگ گزارش داده که مأموران پلیس برخی 
از معترضان نقابدار را پس از آنکه به صورت شان گاز 
فلفل پاشیدند، روی زمین خوابانده و دست های آنها 
را از پشت با کابل بستند. براساس قانون هنگ کنگ، 
این معترضان به دلیل ماســک زدن ممکن است 

محکوم به یک سال زندان شوند.
براساس گزارش بی بی سی، معترضان هنگ کنگی 
در جریان تظاهرات خود بارها نســبت به کاربرد 
گلوله جنگی از سوی پلیس ضدشورش و مصدوم 
شدن تعدادی از معترضان اعتراض داشتند. گزارش 
عفو بین الملل پلیس را به اســتفاده از زور بیش از 
حد علیه مردم متهم می کنــد. همچنین گزارش 
وبگاه آر تی اچ کی می گوید که در 6ماه پس از شروع 
اعتراضات در هنگ کنگ، پلیس ضد شورش در این 
منطقه 16هزار گلوله گاز اشک آور، 10هزار گلوله 
پالســتیکی و حدود 2هزار گلوله رنگی به ســوی 
معترضان شلیک کرده است. همچنین براساس این 
گزارش، تا پایان سال 2019، بیش از 6هزار معترض 
دستگیر شــدند و تقریباً 2600نفر در بخش های 
اورژانس بیمارستان های دولتی به دلیل شرکت در 

اعتراضات تحت درمان قرار گرفتند.

پلیسضدشورشدرجهانچهمیکند؟
نیروهای پلیس ضدشورش در کشورهای مختلف برای کنترل تجمع های غیرقانونی ازروش های خشونت آمیز استفاده می کنند

سمت جدید بن سلمان؛ انتصابی برای فرار از محاکمه 
ملک سلمان، پادشــاه عربستان سعودی طی حکمی 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را به عنوان رئیس 
شورای وزیران منصوب کرده است؛ ِسمتی که در عرف 
سیاسی برابر با ِسمت نخست وزیری است. این حکم چند روز مانده به 
پایان ضرب االجل تعیین شده از سوی دادگاه برای دولت آمریکا، مبنی 
بر مشــخص کردن وضعیت مصونیت قضایی محمد بن سلمان صادر 
شده است. براســاس گزارش های متعدد نهادهای مختلف اطالعاتی 
در آمریکا، بن سلمان متهم است که دســتور قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار واشنگتن پست که منتقد حکومت سعودی بوده را صادر 
کرده اســت. 3 ماه پیش دادگاهی در آمریکا که مسئول رسیدگی به 
شکایت نامزد خاشقچی از بن سلمان اســت، با تعیین ضرب االجلی 
از دولت بایدن خواست تا مشــخص کند که آیا از نظر دولت آمریکا، 
بن سلمان دارای مصونیت قضایی اســت یا خیر. روزنامه گاردین در 
آن زمان نوشــته بود که تصمیم دولت بایدن می تواند سرنوشت این 
پرونده را مشخص کند. مصونیتی که دادگاه درباره آن از دولت آمریکا 
سؤال کرده، معموال از طرف واشــنگتن به رهبران کشورها از جمله 
رئیس جمهور، نخست وزیر یا پادشاه اعطا می شود. ضرب االجل اولیه 
دادگاه به دولت آمریکا اول آگوست )10مرداد( بود که دادگاه با تمدید 

آن تا سوم اکتبر )11مهرماه( موافقت کرد.
خدیجه چنگیز، نامزد خاشقچی چهارشــنبه با ارسال بیانیه ای برای 

روزنامه گاردین در واکنش به ســمت جدید محمد بن سلمان گفت: 
»مبارزه برای اجرای عدالت باید به نتیجه برسد. این مبارزه فقط به این 
دلیل که محمد بن سلمان پست جدید گرفته، متوقف نخواهد شد.« 
به اعتقاد ناظران، ضرب االجل تعیین شــده برای دولت آمریکا برای 
تعیین تکلیف وضعیت مصونیت قضایی بن سلمان می تواند به چالشی 
جدید برای واشــنگتن تبدیل شــود؛ چرا که دولت آمریکا هم اکنون 
به دلیل وابستگی به نفت عربســتان ترجیح می دهد تا تنش جدیدی 
در روابط 2 کشور ایجاد نشــود. بحران جهانی انرژی و افزایش قیمت 
سوخت در آمریکا، 2 ماه پیش جوبایدن را که در آستانه یک انتخابات 

سرنوشت ســاز داخلی قرار داشــت، مجبور کرد تا با پا گذاشتن روی 
وعده های انتخاباتی اش مبنی بر منزوی کردن دولت عربستان سعودی 

به دلیل قتل جمال خاشقچی، به ریاض سفر کند.
جمال خاشقچی، نویســنده و روزنامه نگار ســعودی سال 201۸ در 
کنسولگری عربستان در اســتانبول به طرز فجیعی کشته شد. مرگ 
خاشــقچی، اعتبار عربســتان ســعودی را در جامعه جهانی عمیقا 
خدشه دار کرد. خاشــقچی پاییز 201۸ در ســفر به استانبول برای 
دریافت اسناد رسمی مربوط به طالق همســر پیشین خود )که به او 
امکان می داد تا با یک زن شــهروند ترکیه ازدواج کند( در ساعت اول 
ورود به کنسولگری سعودی، سالخی شد. او در سال های آخر عمر خود 
به عنوان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مشغول به کار بود.

رویترز نوشته: براساس حکم پادشــاه سعودی، خالد بن سلمان برادر 
کوچک تر محمد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع عربستان منصوب شده 
است. خالد بن سلمان پیش از این معاون وزیر دفاع بود. براساس این 
گزارش، ســمت فیصل بن فرحان وزیر خارجه، عبدالعزیر بن سلمان 
وزیر انرژی، خالد بن عبدالعزیر الفلیح وزیر سرمایه گذاری، عبدالعزیز 
بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور و محمد بن عبداهلل الجدان 
وزیر دارایی تغییر نکرده است. در این فرمان همچنین آمده، سلمان، 
پادشاه عربستان همچنان در نشســت های کابینه که در آن شرکت 

می کند، ریاست را بر عهده خواهد داشت. 

گزارش 2

گزارش 1

ملی گرايی افراطی هندوها 
تهديدی جهانی 

 ظهور گروه های تندروی هندو در کشورهای مختلف
و اقدامات اسالم هراسانه آنها، زنگ خطر تهدیدی 

نوظهور را در جهان به صدا درآورده است 

»دیگر نمی توان ملی گرایی افراطی هندو را مسئله داخلی هند 
دانست. تشدید فعالیت هندوهای افراطی در خارج از مرزهای 
هند، اکنون به تهدیدی جدی در اقصی نقاط جهان تبدیل شده 
اســت. دولت هند بی توجه به این تهدید است، بنابراین جامعه 
بین الملل باید اقدام کند.« این توییت چند روز پیش خبرگزاری 
الجزیره در واکنش به تشــدید فعالیت و خشــونت هندوهای 

افراطی در خارج از مرزهای هند است.
در چند هفته گذشته هندوهای افراطی از شهر لستر در انگلیس 
گرفته تا نیوجرسی در آمریکا خبرساز شده اند. سامدیپ سن، 
دانشیار مطالعات توســعه بین المللی در دانشگاه روسکلیند، 
نوشــته: شــاخه های برون مرزی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به 
رهبری نارندرا مودی و همچنین گروه هایی چون »پریشاد هندو 
ویشوا« یا شورای جهانی هندو، مدت هاست که در تالش برای 
توسعه فعالیت های خود در ســطح بین المللی هستند. در این 
میان، تحوالت چند هفته گذشته شهر لستر نشان می دهد که 
رویای آنان برای بسط فلسفه سیاسی آیین هندوئیسم )هندوتوا( 
به شیوه های جدید در حال محقق شدن است؛ آن هم فرسنگ ها 

دورتر از مرزهای هند.
حدود 10روز پیش بود که 17مرد جوان هنــدو با تظاهرات و 
سردادن شعارهایی در خیابان های شــهر لستر در انگلیس به 
مسلمانان حمله کردند. چند ماه پیش نیز در پی مسابقه رفت و 
برگشت تیم کریکت هند و پاکستان، گروه های هندو با تظاهرات 
خیابانی شعار »مرگ بر پاکســتان« سر دادند. گروه های هندو 
در انگلیس فقط به تظاهرات ها و اغتشاشــات خیابانی بسنده 
نمی کنند. آنها با حزب محافظه کار انگلیس رابطه بسیار نزدیکی 
دارند. به عنوان مثال، در آســتانه انتخابات شهرداری لندن در 
سال2016 میالدی، »زک گلداسمیت« نامزد حزب محافظه کار، 
برای جلب آرای هندوها ادبیات ضد اسالمی را در پیش گرفت تا 

رقیب مسلمان خود صادق خان را از دور خارج کند. 

در انتخابــات سراســری 2019 نیز گزارش هایــی از فعالیت 
گروه هــای ملی گرای هندو بــرای پیــروزی نامزدهای حزب 
محافظه کار منتشر شــد، به این دلیل که جرمی کوربین رهبر 
وقت حزب کارگر از دولت مودی به دلیل سرکوب مسلمانان در 
کشمیر به شدت انتقاد کرده بود. بسیاری از این گروه های هندو 
مستقر در خارج از هند، به طور مستقیم با حزب حاکم بهاراتیا 

جاناتا در ارتباط هستند.
البته فعالیت گروه های تندرو هندو فقط مختص انگلیس نیست. 
الجزیره نوشته: »بالی ملی گرایی افراطی هندو حاال دیگر جهانی 
شده است.« بنا بر این گزارش، ملی گرایان هندو در آمریکا نیز 
فعاالنه از سیاستمداران راست گرایی که اسالم هراسی را ترویج 
می کنند حمایت می کننــد. این ارتباط به ویــژه در انتخابات 
ریاســت جمهوری 2016 میالدی آمریکا بود که فاش شــد؛ 
زمانی که گروه های هندو تمام تالش خود را برای بسیج کردن 
هندوهای آمریکایی در حمایت از نامزدهای حزب جمهوریخواه 
به کار گرفتند. شــالب کومار تاجر هندی مقیم شهر شیکاگو 
که ارتباط نزدیکی با نارندرا مودی دارد، در ســال2015 البی 
آمریکایی - هندی ای با نام »ائتالف هندوی جمهوریخواه« را در 
آمریکا راه اندازی کرد. اعضای این گروه عالوه بر کمک مالی به 
کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، فعاالنه در ستادهای انتخاباتی او 
کار می کردند. ترامپ پیش از انتخابات در یکی از گردهمایی های 
انتخاباتی خود، جامعه هندوهای آمریکا را دوستان واقعی کاخ 
سفید خواند. فعالیت ملی گرایان هندو در کانادا نیز در سال های 
اخیر بیشتر شــده است. در دســامبر سال گذشــته برخی از 
دانشگاهیان کانادایی به دلیل انتقاد از نارندرا مودی مورد آزار و 
اذیت قرار گرفته و حتی از ســوی هندوهای افراطی ساکن این 
کشور به مرگ و تجاوز تهدید شدند. همچنین »رون بانجری« 
هندوی ملی گرای کانادایی، در اظهاراتی جنجالی خواســتار 
قتل عام مسلمانان و سیک ها شد و در مصاحبه ای گفت: »کاری 
که مودی در هند علیه مسلمانان انجام می دهد فوق العاده است. 
من از کشتار مســلمانان و ســیک ها در هند حمایت می کنم 
چون حق شان مرگ است.«  استرالیا نیز شاهد افزایش جرایم 
هندوها علیه اقلیت مسلمانان و سیک ها بوده است. در یک مورد، 
»ویشال سود« هندوی افراطی که به مسلمانان ساکن استرالیا 
حمله می کرد بازداشت و به دلیل منقضی شدن ویزایش از این 
کشور اخراج شد. از ویشال ســود هنگام بازگشت به هند مانند 
یک قهرمان استقبال شد. حامیان مودی در استرالیا نیز فعاالنه 
تالش می کنند تا منتقدان نخست وزیر هند را ساکت کنند. اخیرا 
13عضو دانشگاهی انستیتوی اســترالیا-هند دانشگاه ملبورن 
در اعتراض به تالش های کمیســیون عالی هند برای سانسور 
تحقیقات و مقاالتی که به گفته این کمیســیون چهره هند را 
تخریب می کند از سمت خود استعفا کردند. به اعتقاد ناظران، 
از زمانی که مودی در ســال2014 بر کرسی نخست وزیری در 
هند تکیه زد اصالحیه قانون شــهروندی را در این کشور کلید 
زد که تبعیض آشــکار علیه مســلمانان و حق شهروندی آنان 
بود؛ استقالل منطقه عمدتا مسلمان نشین جامو و کشمیر که 
در قانون اساسی هند به رسمیت شناخته شده بود را لغو کرد، 
و روی بقایای یک مســجد تاریخی که در سال1992 میالدی 
توســط هندوهای تندروی ویران شــده بود، یک معبد هندو 
ساخت. الجزیره با اشاره به ارتباط ظهور روزافزون ناسیونالیسم 
افراطی هندو با به قدرت رسیدن نارندرا مودی در هند می نویسد: 
»موفقیت های مودی در سرکوب مسلمانان در داخل مرزهای 
هند الها م بخش حامیان او در خارج از کشور بوده است. اما در این 
میان، سیاستمدارانی چون ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، 
بوریس جانسون نخست وزیر ســابق انگلیس، ژائیر بولسونارو 
رئیس جمهــور برزیل، بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر ســابق 
رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از چهره های سیاسی جامعه 
جهانی که مستقیم و غیرمستقیم از سیاست های اسالم هراسانه 

مودی حمایت می کنند نیز مقصران وضع موجود هستند.«

آنگال مرکل
صدر اعظم پيشين آلمان

بایــد صحبت هــای والدیمیــر پوتیــن را 
جــدی بگیریــد. ایــن کــه حرف هــای او 
درباره ســالح هســته  اي را  بلوف فرض 
نكنيــد، بــه هیــچ وجــه نشــانه ضعــف 
نیســت بلكــه نشــانه خــرد سیاســی 
اســت. چنيــن رويكــردي فضــای الزم  
براي اقدامات بعــدی را فراهم می كند. 

)سوددویچه زیتونگ(

ویلیام برنز
 رئیس سازمان سیا 

اگرچه جامعه اطالعاتی آمریکا شواهد 
خاصی مبنی بر اینکه پوتین به استفاده 
از ســالح هســته ای نزدیــک شــده، 
ندیــده، اما بــه هر حــال ما بایــد تهدید 
رئيس جمهــور روســيه بــراي اســتفاده 
از ســالح هســته ای را جــدی بگیریــم و 
به دنبــال آمادگــی الزم در برابــر حمله 

هسته ای باشیم. )سی بی اس(

بالول بوتو زرداری
وزیر خارجه پاکستان

شــده  بلوكــه  پول هــای  نظــرم  بــه 
پول هــای  آمريــكا،  در  افغانســتان 
طالبــان يــا آمریکایی ها نیســت. اینها 
متعلــق بــه مــردم افغانســتان اســت. 
انزوای اقتصادی و محرومیتی که مردم 
افغانســتان پــس از تســلط طالبــان بر 
این کشور تجربه می كنند، فقط باعث 
گرايــش بيشــتر آن هــا بــه افراط گرایی 

خواهد شد. )آسوشیتدپرس(

 اعتصاب و عزاي عمومي
در کرانه باختري 

به دنبال یــورش نیروهای رژیم صهیونیســتی به 
اردوگاه جنین در کرانه باختري 4 فلسطینی شهید و 
44 تن دیگر زخمی شدند که حال دو تن از آنها وخیم 
گزارش شده اســت. احزاب و گروه هاي فلسطیني 
با اعالم یــک روز عزاي عمومي در اکثر شــهرهاي 
کرانه باختري از جملــه جنین، نابلــس، رام اهلل و 
الخلیــل براي اعتصــاب عمومي فراخــوان دادند. 
به گزارش الجزیره، منابع فلســطینی اعالم کردند 
گروهی از نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیســتی 
منزل شهید »رعد حازم« که در ماه آوریل عملیات 
استشهادي در تل آویو انجام داده بود را در اردوگاه 
جنین محاصره کردند کــه در نتیجه تبادل آتش با 
نیروهای مقاومت، درگیری مســلحانه شدیدی به 
وقوع پیوست. گردان های قدس شاخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین، درگیري با صهیونیست ها را 
تایید کرده اند. سخنگوی حماس نیز تاکید کرده که 
جنین به مبارزات خود ادامه خواهد داد تا اشغالگران 
را به طور کامل از خاک فلسطین بیرون کند. جنبش 
فتح نیز خواستار ایستادگي نیروهای مقاومت در برابر 
صهیونیست ها در جنین و اتحاد جبهه های مختلف 
در مقابل اشغالگران صهیونیست شده است. در بیانیه 
این جنبش آمده است: »امروز، روز خشم و تشدید 
تنش در تمام نقاط درگیری و اعتصاب همه جانبه 

در تمامی استان های فلسطین است.«
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