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روزنامه لس آنجلس تایمز ]آمریکا[

شکست رویاهای مرزی بایدن
در آستانه ســفر جو بایدن به مرزهای جنوبی آمریکا و 
مکزیک، این مناطق با بحران مهاجران روبه روست. در 
شهر مرزی ال پاســو، در برخی خیابان ها و پیاده روها 
جایی برای راه رفتن نیســت و هر جا که نگاه می کنی 
چادری از مهاجران برپا شــده است. مهاجرت یکی از 
موضوعات پیش روی بایدن در کنــار تغییرات آب و 
هوایی، ایجاد کار، امنیت و تجارت است که بایدن وعده 
داده بود آن را حل می کند، امــا وضعیت مرز مکزیک 
نشان می دهد که بایدن نتوانسته به اهداف خود درباره 

ساماندهی مهاجران در مرزهای جنوبی دست یابد.

جمعیتفلسطینیها؛کابوستلآویو
 روند تغییرات جمعیتی در سرزمین های اشغالی حکایت از آن دارد که

با افزایش جمعیت اعراب فلسطینی، صهیونیست ها در آینده به جمعیت اقلیت تبدیل خواهند شد

وزیر خارجه هند تأکید کرده که کشورش در تحریم روسیه دنباله رو غرب نخواهد بود و تمرکزش بر تأمین منافع اقتصادی خود است
هندامضایشراپایآنچهدیگرانپختهاندنمیگذارد

جنگ اوکراین تا حدی خط کشی های شرقی-غربی 

گفت و گو
بعد از جنگ جهانی دوم را زنده کرده اســت. طی 
10ماهی که از آغاز جنگ می گذرد، غربی ها با هدف 
انزوای روســیه، تالش کرده ا ند این خط کشی ها را پررنگ  تر کنند. 
شمار کشورهایی که در این مدت سعی کرده اند تا حد امکان از این 
بحران دور بمانند، اندک نیست. در این میان، نام هند بیش از دیگران 
به چشم می آید؛ کشوری که یکی از متحدان اصلی آمریکا در آسیا 
به شمار می رود، اما در قبال جنگ اوکراین یک موضع مستقل اتخاذ 
کرده است. این موضع بارها از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها با انتقاد 
روبه رو شده است. غربی ها هند را متهم می کنند که با خرید نفت 
روسیه، به تامین بودجه نظامی این کشور که در نهایت سر از جنگ 
اوکراین درخواهد آورد کمک می کند. ســفر اخیر ســوبرامانیام 
جیشانکار، وزیر خارجه هند به اتریش، فرصتی به 2 روزنامه »پرس« 
و »اســتاندارد«، چاپ وین داد تا بی  پرده مواضع هند را به چالش 
بکشند. پاسخ های جیشانکار به این سؤاالت، نگاه دستگاه سیاست 

خارجی این کشور را به بحران اوکراین بازگو می کند.

به نظر شــما جنگ اوکراین، نظام بین الملل را به لرزه 
درآورده است؟ 

با گذشت کمتر از یک سال از آغاز جنگ، گفتنش کمی سخت است اما 
به هر حال در اروپا اثر روانی مشخصی داشته است. اروپا مجبور شده پس 
از مدت ها با یک درگیری در نزدیکی خود روبه رو شــود. روسیه همیشه 
مثل عقاب دو سری بوده که یک سرش در اروپا بود و سر دیگرش در آسیا. 
روس ها اما بیشتر، خود را اروپایی می دانستند. جنگ اوکراین باعث شد 

روسیه به سمت آسیا چرخش کند. این از نظر ژئوپلیتیک مهم است.

هند از قطعنامه های سازمان ملل علیه روسیه حمایت 
نمی کند. چرا؟

هرکشوری رویدادها را براساس محل وقوع آنها، منافع خود و موقعیت 
تاریخی تفسیر می کند. وقایعی هم در آسیا رخ می دهند که اروپایی ها 
ترجیح می دهند در قبال آنها موضع گیری نکنند. آنچه در اوکراین رخ 
داده، به اروپا نزدیک تر اســت. منافع ما در قبال اوکراین با منافع شما 
متفاوت است. مثل این است که بگویید منافع من تهدید شده، شما هم 
باید در سمت من قرار بگیرید. به هر حال، ما هم انتظار نداریم اروپا در 

زمینه سیاست خارجی دنباله رو هند باشد.

هند از تحریم های روســیه نفع می برد، به تحریم ها 
نپیوســته و از تخفیف هایی که روســیه در فروش نفت می دهد 

استفاده می کند.
من به شــدت این را تکذیب می کنم که هند از جنگی که به راه افتاده 
نفع می برد. قیمت نفت به خاطر جنگ اوکراین، دوبرابر شده. بازار نفت 
تحت تأثیر تحریم های ایران و ونزوئال هم قرار دارد. در چنین وضعیتی، 

منافع اقتصادی حکم می کند که در بازار به دنبال پایین ترین قیمت 
باشید. اروپا اگر مجبور نبود، اینقدر پول برای انرژی می داد؟

ولی شما با خرید نفت از روسیه، بودجه جنگ 
را تامین می کنید.

اروپا فقط بعد از آغاز جنــگ، بابت خرید انرژی از 
روســیه حدود 120میلیارد دالر پول به مسکو 
داده اســت؛ این، 6برابر بیشتر از خرید نفتی ما 

از روسیه است.

اروپا حجم واردات نفت از روسیه را کاهش داده است. 
هند اما واردات خود را افزایش داده است.

دلیلش چه بوده؟ اروپا واردات خود را از روسیه کاهش داده و در بازار 
انرژی سراغ دیگران رفته است. این دیگران، منبع اصلی واردات نفت 
ما بوده اند. شما لقمه ما را گرفته اید؛ ما چه کنیم؟ از گرسنگی بمیریم؟

نظرتان درباره سقف قیمتی نفت روسیه چیست؟
خب، این یک تصمیم غربی بود؛ با ما مشورتی نشده بود. هر کشوری 
حق دارد برای خــودش تصمیم بگیرد. ما هرگــز امضایمان را پای 
آنچه دیگران پخته انــد نمی گذاریم. ما تا همیــن چند وقت قبل، 
جزو مشتریان اصلی نفت روسیه نبودیم. اما از زمانی که بازار انرژی 
سیاسی شده، شرایط تغییر کرده اســت. قبل از جنگ اوکراین هم 
اصلی ترین منبع تامین نفت ما یعنی ایران را تحریم کردند. ونزوئال 
را هم تحریم کردند. اروپایی ها آن موقع با خیال راحت از روســیه 

نفت می خریدند.

خب، هر کسی منافعی دارد.
دقیقا. نمی شود گفت که شــما اصول را دنبال کنید، اما ما 
منافع مان را دنبال می کنیم. االن در بازار انرژی چه اتفاقی 
افتاده است؟ اروپا پول بیشتری می دهد که همه محموله های 
گاز مایع را به ســمت خود می کشــد. در 
این شــرایط، ما هم باید به دنبال جایی 
باشــیم که نفت  و گاز مورد نیازمان را 
تامین کنیم. هرجا چنین امکانی باشد، 

ما مشتری آن خواهیم بود.

سوئد: نمی توانیم خواسته های 
ترکیه را برآورده کنیم

نخست وزیر ســوئد روز یکشــنبه اعالم کرد که 
کشــورش نمی تواند همه خواســته هایی را که 
ترکیه به عنوان پیش شرط عضویت در ناتو مطرح 
کرده اســت، بپذیرد. به گزارش العربی جدید، 
»اولف کریسترســون« گفت: ترکیه ماه ها مانع 
عضویت سوئد و فنالند در ناتو شده و اکنون نیز 
خواســته های غیرقابل عملی را مطرح می کند. 
حدود یک ماه پیــش ترکیه از ســوئد به دلیل 
پاسخگویی به نگرانی های امنیتی خود قدردانی 
کرده بود، اما همزمان تأکید کرد که برای جلب 
حمایت کامل آنکارا نیاز است تا استکهلم اقدامات 

بیشتری انجام دهد. 
ســوئد به همراه فنالنــد پس از حمله روســیه 
بــه اوکراین درخواســت عضویــت در ناتو را به 
کشــورهای عضو این پیمان نظامی ارائه کردند 
اما این درخواست از همان ابتدا با مخالفت جدی 
ترکیه روبه رو شد. هر کشوری که می خواهد عضو 
جدید ناتو بشود باید رأی موافق تمام ۳0 کشور 
عضو این پیمان نظامی را به دســت آورد. دولت 
ترکیه، ســوئد و فنالند را به حمایت از گروه های 
تروریستی و به ویژه کردها متهم می کند و تأکید 
دارد تا زمانی که استکهلم و هلسینکی این رویه 
خود را تغییر ندهند همچنان با درخواســت این 

دو برای عضویت در ناتو مخالفت خواهد کرد.

نقل قول

 خبر

کیوسک

مزاحممانشوید
رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور 
ترکیه: ما موشک تایفون شلیک کردیم. 
بــرد موشــک تایفــون چقــدر اســت؟ 
۵۶۱کیلومتر. یونانی ها چــه کار کردند؟ 
آنهــا دســتپاچه شــدند. روزنامه هــا فورا 
تیتــر زدنــد کــه ترکیــه آتــن را هــدف قرار 
خواهــد داد، امــا اگر شــما در دریــای اژه 
برای ما مزاحمت ایجــاد نکنید، ما کاری 

با شما نداریم. )آناتولی(

شکست،گزینهپوتیننیست
کاندولیــزا رایــس، وزیــر خارجــه ســابق 
آمریکا: تنها چیزی که هم اکنون از جنگ 
اوکراین مشــخص اســت، این است که 
این جنگ ادامه خواهد داشت. والدیمیر 
پوتیــن به طــور کامــل مصمــم اســت تــا 
اوکرایــن را بــه کنتــرل روســیه درآورد یــا 
درصورت عدم دســتیابی بــه این هدف، 
آن را نابود کند. برای پوتین، شکســت، 

گزینه نیست. )واشنگتن پست(

اسرائیلنگراننبردبامقاومتاست
روابــط  مســئول  حــب هللا،  حســن 
فلسطین در حزب هللا: اسرائیل می داند 
پایــان دادن بــه نبــرد بــا جبهــه مقاومت 
غیرممکــن اســت و از افزایــش قــدرت و 
نقش مقاومــت لبنان هراســان اســت. 
مقاومــت، سراســر فلســطین را احاطــه 
کرده و ســاح هایی را در اختیــار دارد که 
قواعــد درگیــری را تغییــر خواهنــد داد؛ 
بنابراین ما امید زیادی بــه آینده داریم. 

)اسپوتنیک(

زره پوش های غربی در راه اوکراین
فرانسه، آلمان و آمریکا، نفربرهای قدیمی خود را برای 

استفاده در جنگ اوکراین راهی این کشور می کنند

قبل از آنکه سال 2022 به پایان برسد، ژنرال والری زالوژنی، 
ارشــدترین فرمانده نظامی اوکراین، فهرست نیازهای خود 
را در ســال جدید برای دفع حمله احتمالی جدید روســیه 
اعالم کرد. خطاب او به غربی ها بود. ژنرال زالوژنی گفت که 
دست کم به ۳00تانک، 600تا700نفربر زرهی و 500توپ 
هویترز نیاز فوری دارد. غربی ها خواسته ها را شنیده اند، اما 
قول تامین بخشی از آن را به ژنرال اوکراینی داده اند. فرانسه، 
آلمان و آمریکا طی روزهای اخیر اعالم کردند که قصد دارند 
نفربرهای زرهی خود را راهی اوکراین کنند. اوکراینی ها برای 
مقابله با حمله احتمالی روس ها در زمســتان، به تانک نیاز 
دارند، اما فعال باید به همین نفربرهای زرهی قناعت کنند. 
آمریکا به عنوان بخشــی از بســته جدید کمک نظامی اش 
50نفربر M2A2 برادلی ارســال خواهد کرد. این بسته به 
ارزش بیش از ۳میلیارد دالر، بزرگ ترین بسته کمک نظامی 
آمریکا به اوکراین محسوب می شود. آلمان 40نفربر زرهی 
ماردر )Marder( ارسال می کند و فرانسه تعداد نامشخصی 
نفربر AMX-10RC در اختیار اوکراینی ها قرار خواهد داد. 
ارسال تانک برای اوکراین هنوز به عنوان خط قرمز غرب در 
برابر روسیه است، اما تصمیم اخیر نشان می  دهد که متحدان 
اوکراین به دنبــال وارد کردن یک ضربه زرهی ســنگین به 

روس ها، قبل از آغاز حمله زمستانی هستند.
نفربرهای AMX-10RC فرانســوی که احتماال تعدادشان 
باید همان حدود 40 تا 50عدد باشــد، برخالف نفربرهای 
آمریکایی و آلمانــی، چرخدار هســتند. زره حفاظتی این 
نفربرها اما چندان مقاوم نیست. کاربری این نفربرها ساده تر 
اســت، اما صرفا به درد زمین های خشک و جاده می خورند.  
نفربرهای بردلی و ماردر، شــنی دارند و در زمین های پر از 
گل و الی اوکراین کمک بزرگی هستند. این دو نفربر قدرت 
آتش خوبی هم دارند و احتماال نیروهای زرهی روسیه را به 
دردســر خواهند انداخت. ماردر از 2 نفربر دیگر، یک دهه 
قدیمی تر اســت، اما این نفربرها طی چندیــن دهه یکی از 
کاربردی ترین تجهیزات زرهی ارتش آلمــان بودند. گفته 
می شــود آلمان همین 50نفربر را داشــته که قرار است به 
اوکراین ارسال شــوند. نفربر AMX-10RC دیگر در ارتش 
فرانسه استفاده نمی شود، اما یک توپ 105میلی متری دارد 
که از پس تانک های روسی برمی آید. نفربرهای بردلی هم با 
توپ 25میلی متری که دارند در جنگ اول خلیج فارس، در 
ســال 1991، در برابر تانک های T-72 ساخت شوروی که 
در اختیار ارتش عراق بودند، بسیار کارآمد ظاهر شدند. این 

نفربرها امکان درگیری در شب را هم دارند.

 مخالفت ناتو 
با اعزام نیروهای صرب به کوزوو

ناتو اعالم کرد اجازه استقرار نیروهای نظامی صربستان 
در شمال کوزوو را نخواهد داد 

ســازمان ناتو با درخواســت دولت صربســتان برای اعزام 
1000نیروی نظامــی صرب به مناطق شــمال کوزوو را رد 
کرده اســت. خبرگزاری رویترز به نقل از الکساندر ووچیچ، 
رئیس جمهور کوزوو، خبر داد که صربستان پس از درگیری ها 
میان اقلیت صرب ساکن شــمال کوزوو و نیروهای نظامی 
کوزوویی، به دنبال اعزام نیرو به این منطقه بوده است. ناتو از 
اواخر دهه 1999در منطقه حضور دارد و نیروهایش وظیفه 
برقراری صلــح را به عهده دارند. کوزوو یکی از اســتان های 
صربستان بود که در سال 2008از این کشور اعالم استقالل 
کرد. دو طرف در جریان جنگ خونین 1999-1998 باهم 
درگیر شدند که ناتو برای حفاظت از کوزوو که اکثریت آن را 
مسلمانان آلبانیایی  تبار تشکیل می دهند، منطقه یوگسالوی 
شامل صربستان و مونته نگرو را بمباران کرد. ووچیچ در یک 
مصاحبه تلویزیونی گفت: »ناتو پاسخ داده است که نیازی به 
بازگشت ارتش صربستان به کوزوو وجود ندارد. این پاسخ با 
استناد به قطعنامه ســازمان ملل متحد که مأموریت ناتو در 

کوزوو را تأیید می کند.« 
تنش های در مناطق صرب نشــین کوزوو طی روزهای اخیر 
پس از آنکه یک سرباز دو جوان صرب را به ضرب گلوله زخمی 
کرد تشدید شده اســت. پلیس کوزوو این سرباز را دستگیر 
کرده است. این دو جوان به بیمارســتان منتقل شده اند اما 
جراحات شان سطحی است. مقامات کوزوو برای جلوگیری از 
تشدید تنش این حادثه را محکوم کرده اند. دیروز چند هزار 
صرب ساکن کوزوو به طور مسالمت آمیز علیه آنچه »خشونت 
علیه صرب هــا« نامیدند، تظاهرات کردنــد. همزمان، یک 
اتوبوس حامل شهروندان اهل کوزوو که از طریق صربستان 

به آلمان می رفت، نیز هدف حمله صرب ها قرار گرفته است.
حدود 100هزار صرب در کوزوو زندگی می کنند که اخیرا 

دچار اختالفاتی با دولت مرکزی این کشور شده اند. تا 
چند ماه قبل، صرب های کوزوو با پالک های خودرو 

صادر شده در صربســتان، اجازه تردد در خاک 
کوزوو را داشــتند. دولت اما ایــن مجوزها را 
باطل کرده و خواســتار تعویض این پالک ها 
با پالک های صادره در کوزوو شــده اســت؛ 
خواسته ای که جرقه درگیری های محدود در 

مناطق صرب نشین را زد.
زنده شــدن اختالفات قومیتی قدیمی در 

این منطقه، زنگ خطر شروع یک جنگ دیگر 
را در اروپا به صدا درآورده اســت. بسیاری از 
تحلیلگران، معتقدند بحــران کوزوو یکی از 
مهم ترین بحران های ســال 202۳میالدی 
خواهد بــود. آن هم در شــرایطی که اروپا 
همچنان درگیر یــک جنــگ ویرانگر در 

اوکراین است.

دریچه

جهان نما

فلسطینیهاتحت
آپارتایدهستند

اگنس کاالمــار، دبیرکل 
ســازمان عفو بین الملل: 
نظام آپارتایــد به عنوان یک 
ساختار نهادینه شده از ستم 
و ســلطه یک گروه نژادی بر 
گروه دیگر سال هاســت علیه 
فلسطینی ها اعمال می شود. 
این نوع رفتار و سیاســت ها 
نقض جدی حقوق بشر است 
و با حقــوق بین الملــل نیز 
ســازگاری ندارد. تحقیقات 
گســترده عفــو بین الملــل 
نشــان می دهد که اسرائیل 
از طریق قوانین، سیاســت ها 
و اقداماتی کــه در بلندمدت 
با رفتــار تبعیض آمیز همراه 
اســت، چنیــن سیســتمی 
را علیه فلســطینی ها اعمال 
می کند. شــورای امنیت باید 
تحریم های هدفمنــد مانند 
توقیف دارایی را علیه مقامات 
اســرائیلی که بیشترین نقش 
را در جنایــت آپارتاید دارند، 
اعمال کند. دولت های متوالی 
در اسرائیل فلسطینی ها را یک 
تهدید جمعیتــی تلقی کرده 
و اقداماتی را بــرای کنترل و 
جلوگیری از دسترســی آنها 
بــه امکانات اســرائیل اعمال 

می کنند.

تحلیل

این روزها که وزارتخانه های تل آویو به کنترل تندروترین 
گروه های صهیونیســتی درآمده، شــعار محوری اخراج 
فلســطینی ها از مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی 
به وفور از زبان  آنها شنیده می شود. »ایتمار بن گویر« که 
چهره مشــهور تندروها در کابینه بنیامین نتانیاهوست، 
در دوران رقابت های انتخاباتی خود وعده اخراج اجباری 
فلسطینی ها را به حامیان خود داده بود. اکنون که او پست 
وزارت امنیت ملی را به دست گرفته بسیاری با نگرانی به 

اقداماتش نگاه می کنند.
عالوه بر بن گویر، شریک سیاسی او بزالل اسموتریچ از حزب 
صهیونیسم مذهبی نیز دیدگاه های بسیار افراطی درباره 
فلسطینیان ساکن در مناطق اشغالی دارد. او نیز به دنبال 
راهی برای مقابله با جمعیت رو به رشــد فلسطینی ها در 
سرزمین های اشغالی است. هم بن گویر و هم اسموتریچ هر 
دو از شاگردان مئیر کاهان، خاخام افراطی به شمار می روند 
که حزبش به دلیل دیدگاه هــای افراطی در دهه1980 از 
ورود به پارلمان اسرائیل موسوم به کنست منع شد. حتی 
آمریکا هم حزب کاهان را یک گروه تروریســتی معرفی 
کرده بود. اسموتریچ حتی متهم به برنامه ریزی برای یک 
عملیات تروریستی علیه نظامیان صهیونیستی است که 
در سال2005 در حال خروج از غزه بودند. با توجه به این 
پیشینه افراطی، انجام اقدامات بسیار تند علیه فلسطینی ها 

از سوی چنین افرادی اتفاق عجیبی نخواهد بود.
وب ســایت »میدل ایست ای« در گزارشــی نوشته که با 
رشــد تندروها در تل آویو، مفهوم اخراج فلســطینی ها از 
وطن شان در گفتمان سیاسی اسرائیل برجسته شده است. 
در سال2021، اسموتریچ به کنست گفته بود که دیوید بن 
گوریون، نخستین نخست وزیر اسرائیل، باید کار را همان 

ابتدا یکسره و همه اعراب را در سال1948 بیرون می کرد.

جمعیت فلسطینی ها؛ معضل صهیونیست ها
طبق گزارش اداره آمار رژیم صهیونیستی، جمعیت مناطق 
اشغالی حدود 9.7میلیون نفر است که حدود 74درصد آنها 
یهودی و 21درصد آنها اعراب فلسطینی هستند. این نسبت 
همواره در سال های گذشته به نفع فلسطینی ها در حال 

تغییر بوده است. درصد جمعیت یهودیان در سال2009 
حدود 80درصد اعالم شده بود و طی 14سال اخیر جمعیت 
آنها 6درصد کاهش یافته است. ادامه این روند به معنای آن 
است که در کمتر از ۳دهه آتی، نسبت یهودیان در مناطق 
اشــغالی به کمتر از 60درصد ســقوط خواهد کرد و این 

وضعیت کابوس بزرگ رهبران صهیونیست است.
هم اکنون جمعیت فلســطینی ها در سراســر سرزمین 
فلسطین )شامل سراسر کرانه باختری، نوار غره و مناطق 
اشــغالی 1948( بیشــتر از کل جمعیت یهودیان است. 
براساس گزارش میدل ایست مانیتور، جمعیت یهودیان 
در سراسر فلسطین حداکثر به 47درصد می رسد. براساس 
آمار ارائه شده در میدل ایست مانیتور، جمعیت یهودیان 
هم اکنون 7.45میلیون نفر و اعراب فلسطینی 7.5۳میلیون 
نفر اعالم شــده اســت. در این صورت، دنبال کردن یک 
راه حل تک دولتی به جای راه حــل 2دولتی هم درصورت 
وجود سازوکار دمکراتیک، به کنترل سرنوشت فلسطین 
توسط خود فلســطینی ها منجر می شود. به عبارت دیگر، 

فلسطینی ها دست باالتر خواهند داشت.
از سوی دیگر مهاجرت یهودی ها از سراسر جهان به داخل 
سرزمین های اشــغالی هم نتوانســته معضل جمعیتی 
اسرائیل را حل کند. براســاس قانون مهاجرت برای نسل 
ســوم یهودیان، نوه های فعلی یهودیان در سراسر جهان 
قادر به مهاجرت و دریافت شــهروندی در مناطق اشغالی 

فلسطین  هســتند، اما مشــکل بزرگ آنجاست که نسل 
سوم از یهودیانی که به مناطق اشغالی بازمی گردند، اصوال 
یهودی نیستند و درواقع اعتقادی به مفاهیم مذهبی اجداد 
خود ندارند. اســموتریچ نیز 2ماه پیش با درخواست برای 
لغو قانون بازگشت نوادگان یهودی گفته بود که 70درصد 
از مهاجرانی که از کشورهای شــوروی سابق به اسرائیل 
می آیند، به طور کلی یهودی نیستند و این وضعیت مانند 
یک بمب ساعتی موجودیت اسرائیل را تهدید می کند. آنچه 
از مجموع این شرایط به دست می آید آن است که سرنوشت 
فلســطین چه در قالب راه حل 2دولتی موردنظر غرب و 
چه در قالب اســتقرار یک دولت درصورت وجود سازوکار 

دمکراتیک به نفع فلسطینی ها رقم خواهد خورد.

ترس صهیونیسم از فروپاشی
حتی محافل صهیونیستی خارج از سرزمین های اشغالی نیز 
نگرانی های مشابهی درباره رشد جمعیت فلسطینی ها در 
مناطق اشغالی دارند و »رانلد لودر«، میلیاردر صهیونیست 
و رئیس کنگره جهانــی یهودیان خطر فروپاشــی رژیم 

صهیونیستی را مطرح کرده است.
لودر 4ماه پیش با انتشــار یادداشــتی در واشــنگتن به 
هم مسلکان خود در تل آویو هشدار داد: »مشکل جمعیتی 
برای اسرائیل یک تهدید حیاتی و بسیار سرنوشت ساز است. 
اگر افزایش نرخ جمعیت فلسطینی ها در برابر یهودیان در 
اسرائیل طی 2دهه آینده به صورت فعلی ادامه یابد، جمعیت 
فلسطینی ها بخش قابل توجهی از جمعیت آینده اسرائیل 
خواهد بود. در این صورت در آینده نزدیک اگر تل آویو به 
فلسطینی ها حق شهروندی بدهد، اسرائیل دیگر یک دولت 
یهودی نخواهد بود و اگر این کار را نکند، دیگر دمکراتیک 
نخواهد بود. بی تردید اسرائیل در آینده یک جامعه یهودی 
دمکراتیک نخواهد بود و تل آویو ناچار است که بین یهودی 
بودن و دمکراتیک بودن یکی را انتخاب کند. هیچ تهدید 
خارجی به اندازه این تهدید داخلی برای صهیونیســت ها 
خطرناک نیست. فرض اساسی بنیاد صهیونیسم در هنگام 
تاسیس این بود که یهودیان یک مکان مشخصی را روی 
زمین داشته باشند تا در آن در اکثریت باشند. هدف آنها 
این بود که این اکثریت بتواند از حق تعیین سرنوشت خود 
در چارچوبی دمکراتیک اســتفاده کند، اما اگر یهودیان 
در سرزمین خود اکثریت الزم را نداشــته باشند، آرمان 

صهیونیسم فروخواهد پاشید.«

رضا عموییگزارش
روزنامه نگار

تظاهراتدرتلآویو
هزاران نفر از اســرائیلی ها علیه طرح های 
نتانیاهو برای گسترش شهرک ها در کرانه 
باختری و محدودکردن دادگاه عالی اسرائیل 
تظاهرات کردنــد. به گــزارش الجزیره، 
تظاهرات معترضان روز شنبه چند روز پس 
از تحلیف راستگراترین کابینه سیاسی در 
تاریخ ۷۴ساله رژیم صهیونیستی صورت 
گرفت. این تظاهرات توســط نمایندگان 
چپ گرا و فلســطینی کنست سازماندهی 
شده بود. طرح های بنیامین نتانیاهو برای 
گسترش شهرک های غیرقانونی در کرانه 
باختری و تضعیف دادگاه عالی در تل آویو با 
جنجال های بسیاری روبه رو شده و منتقدان 
این طرح نتانیاهو را با هدف مختومه کردن 
پرونده قضایی خود عنوان کرده اند. همچنین 
گسترش شهرک ها می تواند به تشدید تنش 

در مناطق اشغالی منجر شود.
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