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اتریش: بناب��ر اعالم دولت موقت اتری��ش، انتخابات 
پارلمان��ی در ای��ن کش��ور اواخر ماه س��پتامبر برگزار 
خواهد شد. »بریژیت بیرلین« سخنگوی دولت موقت 

اتریش این خبر را اعالم کرد.

تون�س: رئی��س پارلمان تون��س از تش��کیل کمیته 
حقیقت ی��اب درباره تالش برای کودتا در این کش��ور 
ب��ه دنب��ال وخامت ح��ال »الباج��ی قائد السبس��ی« 
رئیس جمهور تونس، خبر داد. »محمد الناصر« رئیس 
پارلمان تونس در جلس��ه پارلم��ان گفت که به اتفاق 
آراء روس��ای فراکس��یون های پارلمانی درباره تشکیل 

یک کمیته پارلمانی توافق شد.

روس�یه: بنا به گفته س��خنگوی فرمانده��ی پدافند 
هوایی و ضدبالس��تیک نیروی هوافضای ارتش روسیه، 
موش��ک رهگیر جدید مسکو با موفقیت در بیابانی در 
قزاقس��تان آزمایش شده اس��ت. ارتش روسیه به طور 
شفاف مش��خص نکرد که از چه نوع موشکی استفاده 
کرده است و تنها به این توضیح بسنده کرد که سکوی 

پرتاب این موشک از قبل بهره برداری شده بود.

ایتالیا: بناب��ر رای پارلمان اروپا، یک��ی از نمایندگان 
ایتالیایی به س��مت ریاس��ت این نهاد اروپایی انتخاب 
ش��د. پارلم��ان اروپای��ی »دیوید ساس��ولی« نماینده 
سوسیالیست ایتالیایی پارلمان اروپا را به عنوان رئیس 

این نهاد انتخاب کرد.

آمریکا: بازرسان دادس��تانی کل وزارت امنیت داخلی 
آمریکا گزارش��ی از وضعیت برخورد نامناسب مأموران 
اداره گمرک و محافظت مرزی این کشور با پناهجویان 

در اردوگاه های مرزی آمریکا منتشر کرده اند.

ذرهبین

بهانه حمله به یمن
رئیس کمیته عالی انقالب یمن ضمن انتقاد از سیاست های متجاوزانه آل سعود، 
ایجاد دموکراس��ی را بهانه آمریکا و عربس��تان برای حمله به این کشور )یمن( 
اع��الم کرد. »محمدعلی الحوث��ی«  رئیس کمیته عالی انق��الب یمن در پیامی 
توییت��ری ضمن انتقاد از سیاس��ت های متجاوزانه آل س��عود نوش��ت: آمریکا و 

عربستان به بهانه ایجاد دموکراسی در یمن به این کشور حمله کردند.
رئیس کمیته عالی انقالب یمن در جدیدترین توییت خود نوش��ت: آمریکا و عربستان 
دو کشوری که ادعای دموکراسی دارند یمن را محاصره کردند و مرتکب جنایت علیه این 
کش��ور شدند و می خواهند یک یمن دموکرات تحت قیمومیت خود به وجود آورند و این 
توجیهی اس��ت برای تجاوز به یمن. یادآور می ش��ود جنبش انصاراهلل روز سه ش��نبه برای 
س��ومین بار ظرف سه هفته فرودگاه ابها را بمباران کرد. این بمباران، سبب مجروح شدن 

هشت سعودی، یک هندی و تعطیلی پرواز های فرودگاه به مدت چند ساعت شد. 

گفت و گوی مستقیم دمشق و ُکردها
وزی��ر خارجه روس��یه در یک کنفرانس خبری در مس��کو ضم��ن تاکید بر لزوم 
احترام گذاش��تن به حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه، گفت و گوهای مستقیم 

بین دمشق و گروه های ُکرد مستقر در شمال سوریه را خواستار شد.
»سرگئی الوروف« درباره نیاز سوریه به مذاکرات گروه های ُکرد سوری با دولت 
مرکزی در دمشق با که در شمال این کشور مستقر هستند، صحبت کرده است. به 
نوشته شبکه ُکردزبان عراقی »روداو«، وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سؤال خبرنگار 
این شبکه درباره »حقوق کردها«، ضمن تاکید بر لزوم احترام گذاشتن به تمامیت ارضی 
و حاکمیت س��وریه، خواستار گفت و گوهای مستقیم بین دمشق و گروه های ُکرد مستقر 
در ش��مال این کشور شده است.به گفته او، روسیه از آغاز روند مذاکرات در سوریه برای 
حل بحران در این کش��ور، »متوجه این نکته شده بود که منافع همه گروه های قومی و 

مذهبی جامعه سوریه شامل ُکردها باید در نظر گرفته شود«.

انتقاد تند چین از دخالت انگلیس 
چین در پاس��خ به س��خنان مداخله جویانه وزی��ر امور خارج��ه انگلیس درباره 

هنگ کنگ، دولت بریتانیا را به داشتن »توهمات استعماری« متهم کرد.
 دول��ت چین در پاس��خ به تهدید »جرمی هانت« وزیر ام��ور خارجه بریتانیا در 
خص��وص هنگ کن��گ گفت لندن در رویای دوران اس��تعماری به س��ر می برد. 
»گنگ شوانگ« س��خنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در پاسخ به 
اظهارات هانت درباره هنگ کنگ گفت: »به نظر می رس��د او در میان شکوه محوشده 
اس��تعمار بریتانیا خیال بافی می کند و با عادت بد ژس��ت گرفتن به امور کشورهای دیگر 
می نگرد«. روزنامه »س��وت چاینا مورنینگ پس��ت« نیز به نقل از شوانگ نوشت: »ما از 
ط��رف بریتانیایی، به خصوص هانت، خواس��تیم دس��ت از اعتمادبه نف��س بیش از حد و 
مداخله ش��رم آور در امور هنک کنگ دس��ت بردارند. این کار محکوم به شکست است«. 

هانت در مصاحبه ای گفت: »هنگ کنگ بخشی از چین است و ما آن را پذیرفته ایم. 

بحران هویت 
فرامرز اصغری 

فرهنگ، قومی��ت و ملیت از مولفه ه��ای تعیین کننده در 
س��اختارهای سیاسی اس��ت که دولت ملت سازی بر اساس آن 
شکل می گیرد و می توان گفت ساختاری می تواند به حیات خود 
ادامه دهد که بتواند این مولفه ها را به درستی مدیریت و در جهت 
انسجام درونی و سیاست خارجی به کار گیرد. رژیم صهیونیستی 
نیز که حیات آن به چند دهه می رس��د از جمله س��اختارهایی 

است که این مولفه ها را در اولویت سیاست داخلی و خارجی خود 
قرار داده است. ساختار مهاجرتی و غیر بومی این رژیم و تکیه آن 
بر اصل مهاجرت در کنار دیدگاه دینی با محوریت یهودیت بخش 
عمده ای از ساختار اجتماعی صهیونیست ها را تشکیل می دهد. 
در ای��ن میان اقوام متعددی با ماهیت عرب��ی و غیر عربی و در 
قالب ادیان مختلف در این رژیم سکونت دارند که تنوع قومی و 
فرهنگی آن را به همراه داش��ته است. مسئله ای که موجب شده 
تا دولتمردان اس��رائیل برنامه های متعددی برای ایجاد انسجام 

فرهنگی، اجتماعی، دینی و... اجرا نمایند. 
رژیم صهیونیستی که حیاتش به چند دهه بیشتر نمی رسد 
به این س��ه مولفه یعنی ملیت، قومیت و فرهنگ توجه ویژه ای 
دارد. م��روری بر چند دهه حیات این رژیم نش��ان می دهد که 

بیش��ترین اقدامات دولتمردان اس��رائیل در قالب ملت سازی، و 
فرهنگ سازی در چارچوب قوم یهود صورت گرفته است چنانکه 
آنه��ا این رژیم  را کش��ور یهود نامیده اند که ی��ک نگاه قومی و 
فرهنگی است. البته بخش عمده ای از جمعیت این رژیم برگرفته 
از مهاجرینی است که از سراسر جهان به این سرزمین آورده شده 
و در قالب فرهنگ و ملت یهود در کنار هم قرار گرفته اس��ت با 
این وجود بافت جمعیتی آنها نشان می دهد که اقوام و گروه های 
قومی و دینی متعددی از غیر یهودیان در این سرزمین سکونت 

دارند که در قالب عرب و غیر عرب قابل تعریف است. 
یهودیان فالش��ا یا همانطور که در این رژیم به آنها لقب 
اسرائیل خانه ما داده اند برخالف یهودیان روس، از یک کشور 
آفریقایی جهان س��ومی ) اتیوپی( وارد اراضی اشغالی شدند. 

در س��ال 1991 حدود 14 هزار نفر از یهودیان از اتیوپی طی 
عملیات هوایی موس��وم به سلیمان وارد اراضی اشغالی شدند 
ط��ی چند پ��رواز در نهایت 45 هزار نفر ب��ه این رژیم آمدند. 
س��نت دینی آنها نیز به تورات یا کتاب 5گانه نوش��ته ش��ده 
ب��ا خطر جیزه محدود می ش��ود. از لحاظ قب��ول تابعیت نیز 
نهادهای دینی صهیونیست ها، یهودی بودن آنها را به رسمیت 
نش��ناختند و پذیرش آنها با برگزاری دوباره مراس��م گرویدن 
به دین یهود انجام ش��د. آنچه در تحوالت این رژیم مشاهده 
می ش��ود نژادپرستی و آپارتاید سیستماتیکی است که نتیجه 
آن را در وضعیت بحرانی آفریقایی تبارها می توان مش��اهده 
کرد چنانکه بسیاری از آنها در اردوگاه ها زندگی می کنند که 

از هیچ امکاناتی برخوردار نیستند. 
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گروه فرادید  ویژه آپارتای��د در اراضی اش��غالی گ�زارش 
هر روز ابعاد گس��ترده تری می گیرد چنانکه، رژیم 
صهیونیس��تی با معترض��ان اتیوپیایی تب��ار که در 
اعتراض به کشته شدن یک جوان 19 ساله توسط 
افس��ر پلیس رژیم صهیونیس��تی تظاه��رات کرده 

بودند درگیر شد.
روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پس��ت نوش��ته که 
پلیس رژی��م صهیونیس��تی دس��ت کم ۶۰ نفر از 
معترضان را که وارد خیابان ها و چهارراه های اصلی 

شده بودند دستگیر کرده است. 
یک افس��ر پلیس رژیم صهیونیس��تی روز یکشنبه 
خارج از ساعات مأموریت کاری در شهر »حیفا« یک 
جوان 19 ساله اتیوپیایی تبار به نام »سولومون تقا« 
را به ضرب گلوله به قتل رساند. این افسر پلیس ابتدا 
دستگیر شد، اما سپس آزاد شد و در شرایط حبس 
خانگی قرار گرفت. گفته می شود افسر صهیونیست 
جوان 19 س��اله را در جریان درگیری خیابانی او با 
یک نوجوان 1۳ ساله به قتل رسانده است. شاهدان 

عینی گفته اند او در ش��رایطی به سمت تقا شلیک 
کرده ک��ه خطری از جان��ب او تهدیدش نمی کرده 
است.  این قتل، خشم جامعه اتیوپی تبارهای ساکن 
فلسطین اشغالی را در پی داشته است. آنها قتل تقا 
را جدیدترین مورد از رفتارهای خشن و نژادپرستانه 
پلیس رژیم صهیونیستی با آفریقایی تبارها می دانند. 
خیابان های ش��هرهای فلسطین اش��غالی از جمله 
تل آوی��و، وادی الخلی��ل و حیفا ش��اهد تظاهرات و 
اعتراضات گس��ترده چند ه��زار مهاجر آفریقایی به 
خش��ونت و نژادپرس��تی پلیس رژیم صهیونیستی 

علیه اتباع آفریقایی بود.
این تظاهرات به قدری شدید و گسترده بود که تا 
کن��ون حداقل ۲۰۰ معترض و 11۰ نیروی پلیس 

رژیم صهیونیس��تی مجروح ش��ده، چند خودرو به 
آتش کش��یده یا تخریب ش��ده، چندی��ن خیابان 
اصلی در تل آویو و حیفا مس��دود شده و دست کم 
1۳5 نفر از معترضان نیز بازداش��ت شدند. اما این 

تظاهرات از کجا شروع شد.
»گیلع��اد اردان« وزی��ر امنی��ت داخل��ی رژی��م 
صهیونیستی در شامگاه دوش��نبه با هشدار به هر 
مهاج��ر آفریقایی ک��ه قصد به پا کردن آش��وب و 
تظاهرات در خیابان ها را داشته باشد، گفت از حق 
افراد برای اعتراض حمایت می کند اما خش��ونت و 
آش��وب را تحمل نمی کند. وبگاه »تایمز اسرائیل« 
درباره خش��می که در پ��س این تظاه��رات بود، 
اسرائیلی-اتیوپیایی های  »برای  اینگونه می نویسد: 

جوان که روز سه شنبه به قتل یکی دیگر از اعضای 
جامع��ه خود توس��ط پلیس اعت��راض کردند، این 
فق��ط یک ابراز عصبانیت نس��بت به نژادپرس��تی 
سیس��تماتیک ریش��ه دار در پلیس اس��رائیل نبود 
بلکه فریادی از س��ر ناامیدی نسبت به واهی بودن 

وعده های مکرر تغییر است«.
در حال حاضر حدود 14۰ هزار یهودی اتیوپیایی با 
فراخوانی که رژیم صهیونیستی برای مهاجرت تمام 
یهودیان از سراسر دنیا داده بود، در فلسطین اشغالی 
زندگی می کنند که از این تعداد حدود 5۰ هزار نفر 
در همین منطقه به دنیا آمده اند. اتیوپیایی ها حدود 
5.5 درصد جمعیت صهیونیس��ت ها در فلس��طین 

اشغالی را تشکیل می دهند.
ب��ا اینکه رژیم صهیونیس��تی بس��یار دی��ر جامعه 
یهودی��ان اتیوپی را به رس��میت ش��ناخت اما در 
دهه ه��ا 19۸۰ و 199۰، ده ها هزار یهودی اتیوپی 
توانس��تند علی رغم سنگ اندازی صهیونیست ها در 
صدور پاس��پورت اسرائیلی، به فلس��طین اشغالی 

مهاجرت کنند.

رژیم اشغالگر قدس سرکوب اتیوپیایی تبارها را تشدید کرد

آپارتاید صهیونیستی


