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پريس ريليز
جماعت اسﻼمی ہند کی مجلس شور ٰی ميں ملک کی معاشی بحران پر تشويش کا اظہار
مجلس شور ٰی ميں سياسی،تعليمی اور عا لمی صورت حال پر بهی غورو خوض ہوا
نئی دہلی :آج جماعت اسﻼمی ہند کی جانب سے ايک آن ﻻئن پريس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔اس پريس کانفرنس ميں
جماعت اسﻼمی ہند کے نائب امير پروفيسر محمد سليم انجينئر نے مجلس شور ٰی کے سہہ روزه اجﻼس متعقده  23تا  25اگست
 2020ميں پاس قرار داد پر تفصيلی بات چيت کرتے ہوئے کہا کہ اس اجﻼس ميں چار اہم بنيادی ايشوز پر قرار داديں پاس
ہوئی ہيں۔ان ميں ملک ميں بگڑتی معاشی صورتحال ،جمہوری اقدار ميں کرائسس ،عالمی خاص طور پر مسلم ممالک کی
ابتر صورت حال اور مسلم طبقہ سے خصوصی اپيل کے تعلق سے قرارداديں پاس ہوئيں۔ اس قرار داد ميں ملک و ملت کے
اہم مسائل پر غور و فکر ہوا اور کچه اہم ايشوز پر اقدامات کرنے کا فيصلہ ليا گيا۔ اجﻼس ميں کہا گيا کہ اس وقت پورا ملک
کورونا کی زد ميں ہے اور سياسی اور معاشی بحران کا شکار ہے،ايسے وقت ميں ہميں اپنے خالق حقيقی کی طرف رجوع
کرنا چاہئے۔ ساته ہی کورونا کے سبب مرنے والوں کے خاندانوں سے اظہار تعزيت کے ساته ہی اس وبا سے متاثر ہونے
والے يا اس کے سبب مالی پريشانيوں سے دوچار ہونے والوں اور اظہار رائے کے جرم ميں انتظاميہ اور پوليس کے مظالم
کا شکار ہو نے والوں سے اظہار ہمدردی کيا گيا۔ جماعت اسﻼمی ہند کی جانب سے عالم اسﻼم کی موجوده صورت حال
پربهی تشويش کا اظہار کيا گيا اور ساته ہی ملک کے مسلمانوں کو اپنی ذمہ دارياں ياد دﻻيا گيا۔ پريس ميٹ ميں مجلس شور ٰی
کی جانب سے ملک کی معاشی بحران پر تبصره ہواجس ميں کہا گيا کہ بغير کسی پيشگی تياری کے  24مارچ کو ﻻک ڈاؤن
کا اعﻼن کرنا اور اس ميں بار بار توسيع کرنا  130ملين لوگوں کو سنگين بحران سے دوچار کردياجبکہ اس سے پہلے نومبر
 2016ميں نوٹ بندی کی وجہ سے لوگ پہلے سے ہی پريشان تهے۔ ﻻک ڈاؤن نے کروڑوں لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور
کيا ،ہزاروں لقمہ اجل بن گئے اور بڑے پيمانے پر محنت کشوں نے نقل مکانی کی۔ بے روزگاری ميں اضافہ ہوا اور ،جی ڈی
پی بہت نيچے آگئی اور شرح ترقی منفی ہوجانے کے درپے ہے۔ لہٰ ذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کی طرف توجہ
دے اور نظام معيشت ،نظام صحت کو بہتر بنانے کے عﻼوه کرپشن کے خاتمے پر توجہ دے۔ نجی کاری کی طرف بڑهتے
قدم کو روکنے کے ساته ہی بجٹ کے بڑے حصے کو عوام کے رفاه اور روزگار کے مواقع پيدا کرنے کے لئے مختص
کرے۔ شور ٰی کی ان باتوں کو بهی خاصی اہميت دی گئی کہ عوام ميں بيداری کے ساته ہی احساس ذمہ داری کا ہونا ضروری
ہے۔نيز بهائی چارے اور باہم کفالت کے رجحان کو فروغ دينے کو ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجهے۔پريس کانفرنس ميں
شور ٰی کی جانب سے سياسی بحران پر فکرمندی کا اظہار کيا گيا اور کہا گيا کہ اس وقت ملک ميں خود مختاری اور اظہار
رائے کی آزادی پر قدغن لگايا جارہا ہے۔عدليہ کے اعل ٰی ترين اداروں کے فيصلے پر بهی پوری دنيا ميں تنقيد ہورہی ہے،
حزب اختﻼف کا رول ناقابل ذکر ہوکر ره گيا ہے اور موجود دور حکومت ميں اقليتوں ،دلتوں ،کمزور طبقات بالخصوص مسلم
مخالف پاليسياں ملک کی جمہوری شناخت کو نقصان پہنچا رہی ہيں۔اين آر سی ،سی اے اے اور اين پی آر کے خﻼف احتجاج
ميں حصہ لينے والوں کو ﻻک ڈاؤن کے دورا ن جس طرح الزامات لگا کر قيد و بند سے دوچار کيا جارہا ہے ،وه نہات قابل
مذمت ہے۔ميڈيا اور سوشل ميڈياکا کردار بهی جانبدارانہ لگتا ہے،حکومت خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ کانفرنس ميں شوری
کی يہ بات بهی زير بحث آئی کہ عالم اسﻼم خاص طور پر يمن ،شام ،لبنان اور ليبيا خانہ جنگی کی حالت ميں ہيں جس کے
سبب ﻻکهوں جانيں تلف ہوئيں اور ناقابل شمار مالی نقصانات ہوئے۔اس خرابی کو دور کرنا عالمی طاقتوں خصوصا امت
مسلمہ کی ذمہ داری ہے،عالمی سطح پر مہم چﻼ کر اس کا سد باب ہونا چاہئے۔ فلسطين کے سلسلے ميں امريکہ کی
سرپرستی ميں اسرائيل کا متحده عرب امارات کے ساته حاليہ معاہده قابل مذمت ہے۔کسی بهی ملک کے لئے جائز نہيں ہے
کہ وه اپنا فيصلہ فلسطين پر تهوپے۔ اس سلسلے ميں ہندوستان کو چاہئے کہ وه جس مضبوطی کے ساته فلسطينی عوام کے
ساته کهڑا رہا ہے،اسی موقف پر قائم رہے۔ قومی صورت حال پر تبصره ميں يہ بات سامنے آئی کہ حاليہ برسوں ميں جب
سے فرقہ پرستی اور فسطائيت کو سرکاری چشم پوشی حاصل ہوئی ہے ،صورت حال خاصی سنگين ہوگئی ہے۔ نفرت و
فسطائيت اور مسلمانوں سے متعلق پيدا کی گئی غلط فہميوں کو دور کرنے کا ايک موثر طريقہ خدمت خلق اور فﻼح انسانيت
کی سرگرمياں اور اسﻼمی اخﻼقيات کے عملی دعوتی مظاہر ہيں جس کی روشن مثال ملک کے مسلمانوں نے کورونا کے
دوران پيش کی ہے۔ اس دوران جماعت اسﻼمی ہند نے بهی ملک بهر ميں مہماتی انداز سے ريليف کا کام کيا اور ملک و ملت
کی رہنمائی کے لئے ہر وقت اپيليں جاری کيں۔ مسلم امت کی ذمہ داری ہے کہ وه خدمت و دعوت کی راه پر صبرو تحمل اور
عزم و استقامت کے ساته اپنا سفر جاری رکهے۔اس کے عﻼوه تعليمی لحاظ سے بهی مسلمانوں کی صورتحال بہت توجہ طلب
ہے اوريہ منظم جدو جہد کی متقاضی ہے۔ ملک کی نئی تعليمی پاليسی کی کمزوريوں پر تنقيد کے ساته اس ميں موجود
امکانات کو اپنی تعليمی ترقی کے لئے استعمال کرے۔مسلمانوں کی اين جی اوز ،تنظيموں اور اداروں کے لئے ضروری ہے
کہ وه اپنے تمام کام ملک کے قانون کے مطابق تمام ضروری تقاضوں کو ملحوظ رکهتے ہوئے انجام ديں۔
جاری کرده،شعبہ ميڈيا ،جماعت اسﻼمی ہند

