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از انزوا تا قدرت یابی در رژیم صهیونیستی؛ 
حریدی ها چه کسانی هستند؟

بنياميــن نتانياهو درحالي كار خود به عنوان 
نخســت وزیر جدید رژیم صهيونيســتی را آغاز 
كرده است كه بسياري نسبت به آینده تاریك این 
رژیم و كابينه و احتمال وارد شدن صهيونيست ها 
به یك جنگ تمام عيار داخلی یا خارجی هشدار 
می دهند. برخی سياســتمداران صهيونيست نيز 
در اعتراض به روی كار آمدن این كابينه اســتعفا 
كرده و صهيونيست های زیادی نيز در تل آویو طی 
هفته گذشته عليه این دولت افراطی به خيابان ها 

ریخته اند.
در واقــع تندروتریــن كابينه تاریــخ رژیم 
صهيونيستي در تل آویو كار خود را آغاز كرده تا 
دوره پرتنش دیگري در فلســطين اشغالي از سر 
گرفته شود. تركيب كابينه فعلي تل آویو، تركيب 
پيچيده ای از بدترین دولت ما فوق محافظه كار و 
تندرو اســت كه ماموریت هاي مهمي براي خود 
تعریــف كرده اســت: از تغيير سيســتم قضایی 
تا الحــاق كرانه باختري و بازگذاشــتن كامل و 
بی سابقه دســت نظاميان مسلح صهيونيستي در 
مقابل شهروندان بي سالح فلسطيني. تحليلگران 
سياسی تخمين می زنند كه كابينه جدید شاید دو 
سال هم دوام نياورد، چون از یك طرف در دولت 
جدیــد، بنيامين نتانياهو به عنوان نخســت وزیر 
به اتهام رشــوه، كالهبرداری و خيانت در امانت 
داراي پرونده باز قضایي است و محاكمه جنایی او 

همچنان ادامه دارد. 
تنهــا انگيزه نتانياهو براي ائتالف با گروه هاي 
تندرو و افراطي نياز شخصی او براي چسبيدن به 
قدرت است. نتانياهو اميد دارد تا با لغو یا حداقل 
به تعویق انداختن محاكمــه اش از زندان در امان 
بماند. به همين دليل بــه ائتالف با تندروها نياز 
دارد تــا آنها قوانين الزم را تغيير دهند تا پرونده 
محاكمه نتانياهو بسته شود. آغاز به كار كابينه تندرو 
رژیم صهيونيستي همراه با موجي از اعتراضات و 
استعفاها و حتي هشدارهاست. در ادامه برخی از 
مهم ترین هشــدارها از زبان مقامات صهيونيست 
را نســبت به آینــده این رژیم مورد اشــاره قرار 

خواهيم داد.
برنده جایزه صلح نوبل: کار اسرائیل تمام است

آشــفتگي این روزها در سرزمين هاي اشغالي 
باعث شده تا صداي دانيل كانمن، محقق اسرائيلي-

كابينه جدید نتانياهو كه بر یهودیان حریدی 
تکيه كرده است، بيانگر قدرت گرفتن این جریان 
دینی و تحکيم نفوذ سياســی و اجتماعی آن و 
انتقال این دسته از اشغالگران از عزلت و انزوا به 

مراكز قدرت در رژیم صهيونيستی است.
احزاب حریدی با دو گروه شــاس و یهودیت 
تورات كه 18 كرسی در كنست دارند می كوشند 
تا از جایگاه سياسی خود برای نفوذ در مراكز قدرت 
استفاده كنند. این مســئله به آنها فرصت تاثير 
گذاشتن بر هویت رژیم  صهيونيستی را می دهد 
تا این رژیم كه خود را دموكراتيك توصيف می كند 
به حکومتی مبتنی بر تورات و شریعت دین یهود 

تبدیل شود.
به سبب نبود یك هویت یکپارچه و منسجم 
برای یهودیان در خاک فلسطين، آنها به سکوالر 
و یهودیان سنتی و دینداران )حریدی ها( تقسيم 
می شوند. به عبارتی دیگر رژیم اشغالگر آميزه ای از 
قومگراها و صهيونيست ها و دموكرات ها و دینداران 
یهودی اســت كه حریدی ها با این آميزه مخالف 
هســتند و به یهودیت و تورات به عنوان هویتی 

واحد و یکپارجه برای اسرائيل می نگرند.
حریدی ها چه کسانی هستند؟

حریدی یك جریان دینی تندرو اســت؛ واژه 
حریدی به معنای پرهيزگار اســت، این دسته از 
یهودیان به صهيونيسم اعتقادی ندارند، اكثرا در 
فلسطين و آمریکا به سر می برند، برخی دیگر در 
اروپا زندگــی می كنند، آنها از لحاظ اعتقادی به 

تــورات و اصول و آیين های كهن یهودیت ایمان 
دارند.

پيروان این جریان دینــی به متون تورات و 
تلمود و تعالم خاخام ها پایبند هســتند و اتفاق 
نظر دارند كه اســرائيل و زندگــی یهودیان باید 
طبق شــریعت یهود و تعاليم تورات باشد و نباید 
بر اساس دموكراسی و صهيونيسم و قوانين وضعی 
باشد، آنها نفوذ سياسی خود را برای تحميل این 
تعاليم بر زندگی روزانه اسرائيلی ها بکار می گيرند.

پراکندگی حریدی ها در رژیم صهیونیستی
تعداد حریدی ها بالغ بر یك ميليون 28 هزار 
نفر اســت، در سال 2009 ، تعداد آنها 750 هزار 
نفر بوده است. رشد جمعيتی آنها بالغ بر 4 درصد 
است، حال آنکه رشد عمومی جمعيت در اسرائيل 
2.3 درصد است بدین معنا كه جمعيت حریدی ها 

سریع ترین رشد را در اسرائيل دارد.
حریدی ها در سال 2030، 16 درصد جمعيت 
اســرائيل را تشــکيل خواهند داد، بيش از 40 
درصد از حریدی ها در قدس اشغالی و در منطقه 
بنی براک نزدیك تل آویو سکونت دارند. 7 درصد از 
آنها در شهرک بيت شيمش نزدیك قدس ساكنند 
و 53 درصد از آنها در شهرک های صهيونيستی 
مودیعين عبليت و بيتار عبليت و العاد كه بر اراضی 
اشغالی فلسطينی در كرانه باختری ایجاد شده اند، 

یا در شهرهای بزرگ سکونت دارند.
وضعیت اقتصادی و اجتماعی حریدی ها

مركز مطالعات رژیم صهيونيســتی نشــان 

می دهــد كه بيش از 50 درصد از حریدی ها زیر 
خط فقر هســتند، این عدد نسبت به سال های 
گذشته شــاهد بهبودی اندكی بوده است زیرا در 
ســال 2005 ميزان فقر ميان حریدی ها به 58 

درصد رسيد.
در سال 2022 ميزان بيکاری مردان حریدی 
به 46.5 درصد می رســد كه این ميزان سه برابر 
بيشتر از مردان دیگر فرقه های اسرائيلی است. علت 
این امر آن اســت كه حریدی ها به جای خدمت 
ســربازی، حداقل سه سال را به تعليم یهودیت و 
آیين های یهودی در مدارس ســپری می كنند. 
مردان حریدی در این ســه ســال حقوق ماهانه 

بالغ بر 1200 دالر دریافت می كنند.
بارزترین طوایف و جریان های حریدی کدامند؟

یهودیت حســیدی)غربی(: یك جنبش 
عرفانی روحانی اســت كه از اوایل قرن نوزدهم 
هــزاران پيــرو در ميان اقليت هــای یهودی در 
اروپای شــرقی جذب كرده اســت، این فرقه به 
ســختگيری ها شدید و نظم و انضباط سياسی و 

اجتماعی معروف است
یهودیت لیتوانی)غربی(: یهودیان ليتوانی 
اكثر وقت خود را به یادگيری تلمود و تفاســير 
آن اختصــاص می دهنــد. فراگيــری تورات را 
دارای ارزشــی باال می دانند به رغم آنکه برخی 
از مــردان آنها به جــای فراگيری تورات جذب 

بازار كار شدند.
یهودیان شــرقی سفرادیم: این دسته از 

یهودیان از كشورهای مختلف عربی به فلسطين 
آورده شدند، در ابتدا آیين های یهودیان ليتوانی 
را در دســتور كار خود قــرار دادند اما پس از آن 
تحت تاثير خاخام های اسپانيایی تبار قرار گرفتند 
كه در كشورهای مغرب عربی زندگی كرده بودند.

ناطــوری کارتا: این گــروه علنا با جنبش 

صهيونيســم مخالــف اســت و طرح هــای آن 
درخصوص شهرک سازی را عامل شرارت می دانند 
كه به ملت یهود ضربه می زند. این دسته اكثرا در 
قدس زندگی می كنند و اســرائيل را به رسميت 
نمی شناسند، خدمت در ارتش رژیم صهيونيستی 
را نمی پذیرند و در انتخابات كنســت مشاركت 
نمی كنند و به حق فلسطينی ها در برخورداری از 

آزادی و استقالل اذعان دارند.
نگاه حریدی ها به دموکراسی

تمام طوایف حریدی جوامعی بسته هستند 
تا از ادغام و حل شــدن در دیگر طوایف یهودی 
در رژیم صهيونيستی جلوگيری كنند. آنها تندرو 
هستند و نسبت به یهودیت تعصب دارند و با نفوذ 

فرهنگ اروپایی و غربی و سکوالر و دموكراسی به 
جامعه خود مخالفت می كنند.

حریدی ها دموكراسی را به عنوان یك وضعيت 
موقت می پذیرند. از نظر آنها دموكراسی نباید اصل 
و اساس زندگی سياسی و اجتماعی باشد و نباید 

جایگزین شریعت یهود گردد.
حریدی ها با عمل به متون تورات از اختالط دو 
جنس و روابط ميان زن و مرد ممانعت می كنند. 
آنها فقط محصوالتی كه طبق دســتور خاخام ها 

حالل تلقی می شوند، خریداری می كنند.
حرمت روز شنبه را نگه می دارند و در این روز 
از كار كردن امتناع می كنند و آن را به حضور در 

كليسا و قرائت تورات اختصاص می دهند.

حریدی ها و خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی
جوانان حریــدی به بهانه فراگيری دین یهود 
و شــریعت تورات از خدمت در ارتش رژیم امتناع 

می كنند.
آنها یهودیت را تنها تضمين كننده بقای اسرائيل 
می دانند. آنها بر این عقيده اند كه تعليم تورات تنها 
سالح معنوی برای حمایت از ملت اسرائيل است 
و فراگيری احــکام و آیين های یهودیت همچون 

خدمت نظامی از اهميت باالیی برخوردار است.
با این وجود اسرائيل در آغاز دهه نود با تاسيس 
یگان نظامی ویژه حریدی ها، جوانان این فرقه را در 

ارتش بکار گرفت.
گردان هناحل حریدی یا نيتساح یهودا در كرانه 
باختری فعاليت می كند. با این حال با وجود اینکه 
تعداد حریدی ها تقریبا 300 هزار نفر اســت فقط 

چند هزار نفر از آنها در ارتش خدمت می كنند.
 احزاب حریدی 

در کابینه فعلی رژیم صهیونیستی کدامند؟
به استثنای جنبش ناطوری كارتا تمام طوایف 
حریــدی در انتخابات كنســت در قالب احزاب 
ائتالفی حریدی غربی و شرقی مشاركت كردند. 
جنبش شاس به ریاست اریيه درعی 11 كرسی 

در كنست دارند.
حزب یهودیت تورات به ریاست موشه گافنی 
یك فهرست پارلمانی متشکل از یهودیان حسيدم 

و ليتوانی دارد.
احزاب حریدی حضور خود در عرصه سياسی 
در رژیم صهيونيســتی را افزایش داده اند و امروز 
ســنگ بنای كابينه نتانياهو به شــمار می آیند 
همچنين متحد راهبردی حزب ليکود هســتند 
و در برابــر ميانه روها و جریان ليبرال ســکوالر، 
احزاب حریدی به تاثيرگذارترین مؤلفه در مراكز 

تصميم گيری تبدیل شده اند.
منبع: العالم

همه هشدارها درباره فروپاشی تل آویو 
از زبان صهیونیست ها

آمریکایي نيز از  به هم ریختگي اوضاع در تل آویو 
و دیگر مناطق اشغالي بلند شود. كانمن، 89 ساله، 
روانشــناس و نویسنده اي است كه جز نسل هاي 
اوليه متولدین شــهر تل آویو به شمار مي رود. در 
زمان تولد كانمن، تل آویو، یك شهرک كارگري 
و فاقــد امکانات بود كه مهاجران صهيونيســت 
به دليل ارزاني زمين به طور عمده در آنجا مستقر 
مي شــدند. كانمن سپس در رشته روانشناسی و 
ریاضيات در دانشگاه بيت المقدس تحصيل كرد و 
سابقه خدمت در ارتش متجاوز رژیم صهيونيستي 
هم دارد و سپس با مهاجرت به آمریکا توانست در 
سال 2002، جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود كند. 
او اكنون اما به شــدت نگران آینده تل آویو است 
و بوي سقوط به مشام او نيز رسيده است. كانمن 
به عنوان كسي كه تجربه حضور در ميان نظاميان 
صهيونيستي را هم دارد، در تازه ترین سخنان خود 
با هشدار نسبت به قدرت گيري گروه هاي تندرو و 
به شدت افراطي مي گوید: »در برهه فعلی بيش از 
زمان جنگ 1973 ميان اعراب و اسرائيل نگران 
رژیم صهيونيستی است.« كانمن در سخناني كه 
خبرگزاري روسي اسپوتنيك آن را منتشر كرده، 
به مقامات صهيونيســت هشدار داده است: »چه 
اتفاقــی افتاده، تل آویو امروز جایی نيســت كه 
من در آن بزرگ شــدم، این جا، جایی نيست كه 

نوه های مــن بخواهند در آن زندگی كنند. وقتی 
دســتگاه اجرایی به دستگاه قضایی نفوذ می كند، 
مسائل سياسي وارد دســتگاه قضایي مي شود و 
بدون شــك این پایان كار اسرائيل خواهد بود.« 
وی تاكيد كرد: »اســرائيل امروز به مجارستان و 
لهستان و در واقع باشگاه دیکتاتورها پيوسته كه 
تظاهر به دموكراتيك بودن می كنند، اما در واقع 

حکومت هاي دیکتاتوري هستند.«
هشدار كانمن البته بي جهت هم نيست. این 
روزها مناطق اشغالي فلسطين از اختالفات داخلي 
ميان احــزاب و گروه هاي سياســي رنج مي برد. 
تندروها در حال یکه تازي هســتند و حتي ميان 

تندروها نيز اختالف نظر زیاد است.
نتانیاهو تل آویو را نابود می کند

كمتر از یك ماه پيش، وقتی قرار بود، »یائير 
الپيد«، نخست وزیری را به نتانياهو تحویل دهد، 
او هشدار داد كه كابينه جدید این رژیم به ریاست 
بنيامين نتانياهو خطرناک، افراطی و غيرمسئول 
است و گفت: »كابينه جدید، اسرائيل را به سمت 

نابودی خواهد برد.«
به گــزارش روزنامــه صهيونيســتی »تایمز 
اســرائيل«، یائير الپيد درباره دستور كار ائتالف 
بنياميــن نتانياهو هشــدار داد و وی را ضعيف و 
تحت تاثير شركای خود از احزاب افراطی ارزیابی 
كرد. وی با بيان اینکه نتانياهو رژیم صهيونيستی 
را به ســوی سقوط می برد، گفت: »كابينه جدید 

به دموكراسی یا حکومت قانون پایبند نيست.«
این مقام رژیم صهيونيســتی گفت: »كابينه 
نتانياهو نظام آموزشــی را ویران، جامعه یهودیان 
افراطی را به شکل نامتناسبی تامين مالی و اقتصاد 

را ویران خواهد كرد.« وی، سياســی شدن ارتش 
رژیم صهيونيســتی، انفجار اوضاع كرانه باختری، 
تضعيف جایگاه بين المللی رژیم صهيونيســتی و 
تخریــب روابط تل آویو با یهودیان مقيم آمریکا و 
دیگر كشورها را از دیگر نتایج روی كار آمدن كابينه 
راست گرایان ارزیابی كرد. نخست وزیر موقت رژیم 
صهيونيستی، كابينه جدید این رژیم را خطرناک، 
افراطی و غيرمســئول ارزیابی كرد و گفت: »این 
كابينه كه تندروترین كابينه تاریخ اسرائيل است، 

عاقبت خوشی ندارد.«
الپيد ائتالف جدید حاكم بر رژیم صهيونيستی 
را عامل از بين رفتن بنيان های این رژیم ارزیابی 
كــرد و افزود: »این كابينه چــوب حراج زدن به 
آینده اسرائيل اســت.« الپيد درباره بن گویر كه 
وزیر امنيت داخلی رژیم صهيونيســتی است، نيز 
گفت: كابينه ای را در دنيا به من نشــان دهيد كه 
یك جنایتکار خشن را رئيس پليس می كند كه 53 
اتهام و 8 محکوميت را در سابقه كيفری خود دارد.

هراس رئیس رژیم صهیونیستی از فروپاشی 
كمتر از 10 روز پيش، »اســحاق هرتزوگ« 
رئيس رژیم صهيونيســتی در اظهاراتی كه در نوع 
خود بی سابقه و برای نخستين بار صورت گرفت، 
با یادآوری دوران قدرت خاندان داوود و حشمونيان 
)Hasmoneans( كه نتوانستند بيش از 80 سال باقی 

بمانند، درباره فروپاشی این رژیم ظرف چند سال 
هشــدار داد. به نوشته روزنامه الکترونيکی »رأی 
اليوم«، رئيس رژیم صهيونيستی با هشدار درباره 
»عدم وجود گفت وگو« در جامعه صهيونيســتی 
گفت كه  این امر، جامعه او را از درون متالشــی 
می كند، ضمن اینکه بحران سياسی حاد ناشی از 
اعالم كابينه بنيامين نتانياهو، نخست وزیر این رژیم  
مبنی بر اجرای طرحی برای اصالح قوه قضائيه كه 
مخالفان، آن را كودتا می دانند، وضعيت در رژیم 
صهيونيستی مانند بشــکه ای از مواد منفجره در 

حال انفجار است.
هرتسوگ كه پيش تر مخالفان او را به سکوت 
در قبال طرح جنجالی كابينه نتانياهو متهم كرده 
بودند، گفت:»همه ما نگران اسرائيل هستيم. همه 
مــا به آن متعهدیم. فقدان گفت وگو ما را از درون 
متالشی می كند. من به صراحت به شما می گویم: 
این بشکه مواد منفجره در آستانه انفجار است. این 

یك زمان اضطراری است و مسئوليت آن بر دوش 
ما است.« رئيس  رژیم صهيونيستی گفت: »من به 
چشــم خود، شکاف ها در داخل را می بينم كه در 
حال عميق تر شدن است و تنها می توانم یادآوری 
كنم كه دو بار در طول تاریخ در زمان ســلطنت 
خاندان داوود و حشــمونيان )Hasmoneans(، یك 
كشور یهودی در سرزمين اسرائيل ایجاد شد و قبل 
از رسيدن به هشتاد سالگی دو بار فروپاشيد.« وی 
افزود كه این یك واقعيت است كه »ما در زمان یك 
آزمایش سرنوشــت ساز قرار داریم كه بر ما، مردم 
و ما تأثير خواهد گذاشــت. ما باید به خود بيایيم، 
مسئوليت پذیر باشيم و از آنچه در این جا ساخته ایم 
محافظــت كنيم.« رئيس رژیم صهيونيســتی در 
توئيتر، نوشــت: »چندین هفته اســت كه تالش 
می كنم از یك بحران تاریخی قانون اساســی و از 
بروز شکاف بيشتر جلوگيری كنم.« وی هشدار داد 
كه احزاب و اردوگاه های داخل رژیم صهيونيستی 
آماده انــد تا با كابينه مقابله كنند و این رژیم »در 
آستانه یك درگيری داخلی قرار دارد كه می تواند 
آن را ببلعد.« رئيس رژیم صهيونيستی اذعان كرد 
كه اصالحات قضایی پيشنهادی »دراماتيك« است، 
و اگر این اصالحات ســریع و بدون گفت وگو بين 
بخش های مختلف جامعه صهيونيستی و مقامات 
نهادهای مختلف انجام شــود، مخالفت و نگرانی 

شدیدی را در مورد آینده دموكراسی در ميان بخش  
وسيعی از جامعه صهيونيستی ایجاد می كند. روندی 

كه این رژیم را به موقعيت خطرناكی می كشاند.
پایان صهیونیسم

در اواســط دی ماه امســال نيــز، »آویگدور 
ليبرمن« از مقام های ارشــد ســابق رژیم موقت 
صهيونيســتی اذعان كرد كه شروع به كار كابينه 
تازه »بنيامين نتانياهو« نخست وزیر رژیم اسرائيل 
پایان صهيونيسم است. به نوشته روزنامه »جروزالم 
پســت«، »آویگدور ليبرمن« وزیر دارایی ســابق 
و رئيس حزب »اســرائيل بيتنو« روز دوشنبه در 
نشست فراكسيون كنســت، كابينه تازه تاسيس 
بنيامين نتانياهو، نخست وزیر را »پایان صهيونيسم« 
خواند. وی در ســخنرانی تند خــود عليه دولت 
نتانياهو گفت: »تاسيس دولت ششم نتانياهو فقط 
به معنای پایان دولت اســرائيل نيست، بلکه این 

دولت به معنای پایان صهيونيسم است.«

سه هفته بعد هم، آویگدور ليبرمن در حساب 
توئيتری خود اعالم كرد كه اســرائيل  شاهد یك 
بحران اقتصادی خواهد بود كه  پيش از این سابقه 
نداشته است. وی تاكيد كرد كه  كابينه اسرائيل 
در تالش اســت تا این موضوع را از اســرائيلی ها 
پنهان كند و نتانياهو و اعضای كابينه او حقيقت 
را می دانند كه هيچ طرفی حاضر نيست دروغ های 
آنها را بپذیرد و این موضوع  نشان می دهد اسرائيل 

در آستانه یك بحران اقتصادی بی سابقه است.
این هشدار ليبرمن البته بی جهت هم نيست، 
چون گزارش ساالنه فقر منتشر شده از سوی نهاد 
موسوم به »موسسه تامين بودجه داخلی در اراضی 
اشــغالی« نشان می دهد كه نرخ فقر در سرزمين 
 های اشغالی افزایش یافته و حدود 2 ميليون نفر 
از ســاكنان اســرائيل از جمله 853 هزار كودک 
و 213 هزار ســالمند زیر خطر فقر و در شرایط 
بحرانی زندگی می كنند. خط فقر در سرزمين های 
اشغالی افزایش یافته و صدها هزار نيز در معرض 

خط فقر قرار دارند.
بر لبه جنگ داخلی 

وزیر جنگ سابق رژیم صهيونيستی نيز كمتر 
از دو ماه پيش، در سخنانی، نتانياهو، نخست وزیر 
جدید این رژیم را به سوق دادن صهيونيست ها به 
سمت شکل گيری یك جنگ داخلی متهم كرد. 

بنی گانتس، وزیر جنگ سابق رژیم صهيونيستی و 
رئيس ائتالف موسوم به اردوگاه رسمی در سخنانی 
در جریان نشست كنست )پارلمان رژیم اسرائيل( 
خطاب به بنيامين نتانياهو نخست وزیر این رژیم 
گفت: »اگر به راهی كه در آن هستيد ادامه دهيد، 
مسئوليت جنگ داخلی در جامعه اسرائيل بر دوش 
شما خواهد بود. من به واضح ترین شکل می گویم 

شما شرم و ننگ را انتخاب كردید.«
دو هفتــه پيش هم، بنی گانتس نســبت به 
امــری خطرناک عليــه این رژیم هشــدار داد و 
تاكيد كرد، در تظاهرات گسترده تل آویو شركت 
می كند. بنــی گانتس، وزیر ســابق جنگ رژیم 
صهيونيســتی در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: »در 
تظاهرات ها در تل آویو شركت خواهم كرد، مقاصد 
بنيامين نتانياهو، نخست وزیر رژیم صهيونيستی 
برای ســرنگونی حاكميت پليس، زیر پا گذاشتن 
اساســی ترین ارزش ها و امتناع از مذاكره بر سر 

توافقات گسترده برای این رژیم بسيار خطرناک 
است  و جامعه را در آستانه سقوط قرار داده است.«

نفرین دهه هشتم 
در ميان بسياری از صهيونيست ها باوری راسخ 
وجود دارد كه طبق آن، عمر موجودیت »اسرائيل« 
بيش از 80 ســال نخواهد بــود و این به معنای 
نابودی آن در سال 2028 است. بر اساس حقایق 
تاریخی، دو موجودیت یهودی قبلی )پادشــاهی 
داوود و پادشــاهی هامونی ها( هيچ كدام بيش از 
8 دهه ســال دوام نياوردند. در نتيجه، رژیم سوم 
آن ها، كه در حال حاضر در سرزمين های اشغالی 
فلســطين وجود دارد، بر اساس روایت یهودیان، 
نزدیك به نابودی اســت. ایــن موضوع را »ایهود 
باراک«، نخست وزیر سابق رژیم صهيونيستی طی 
مقالــه ای كه در روزنامه »یدیعوت آحارونوت« به 
صراحت بيان كرد و گفت: »در طول تاریخ یهود، 
یهودیان بيش از 80 سال دولت نداشته اند.« ایهود 
باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهيونيستی با اشاره 
به تاریخ گفت كه نگران است اسرائيل نيز همچون 
حکومت های صهيونيستی پيشين در دهه هشتم 
خود نابود شود. »ایهود باراک« نخست وزیر اسبق 
رژیم صهيونيســتی در روزنامه عبری  »یدیعوت 
آحارونوت« از نگرانی خود درباره نابودی این رژیم 
خبر داد و گفت كه در تاریخ، هيچ حکومت یهودی 

بيش از 80 سال عمر نکرده مگر در دو مورد استثنا. 
بنابر گزارش یدیعوت آحارانوت، ایهود باراک در این 
خصوص گفت: »در طول تاریخ یهودیت، حکومت 
یهودیان بيش از 80 ســال عمر نکرده مگر در دو 
دوران: دوران پادشاه داود و دوران حشمونيان   كه 
در هر دو دوره نيز دهه هشتم سرآغاز تجزیه آنها 
بوده اســت.« باراک در ادامه اشاره كرد كه رژیم 
صهيونيستی نيز در دهه هشتم شکل گيری خود 
به سر می برد و او نگران است كه نفرین این دهه 
همچون حکومت های پيشــين شامل این رژیم 

نيز بشود.
نخست وزیر اسبق رژیم صهيونيستی به چند 
كشور دیگر در این خصوص اشاره و بيان كرد كه 
آمریکا نيز در دهه هشتم عمر خود شاهد جنگ 
داخلی بوده. ایتاليا در دهه هشــتم حکومت خود 
به كشوری فاشيستی تبدیل شده است. آلمان در 
دهه هشــتم خود به كشوری نازی مبدل شده و 

این امر در نهایت به شکســت و تجزیه این كشور 
انجاميده. اتحاد جماهير شوروی نيز در دهه هشتم 

انقالب كمونيستی تجزیه شده است.
پيش از ابراز نگرانی باراک، »بنيامين نتانياهو« 
رئيس حــزب ليکود در ســال 2017، گفته بود: 
»من برای رسيدن اســرائيل به صدمين سالگرد 
خــود تالش خواهم كرد، زیرا موضوع وجود ما نه 
ضمنی و نه بدیهی است. تاریخ به ما می گوید كه 
هيچ كشــوری از قوم یهود بيشتر از 80سال دوام 

نداشته است.«
نفس های آخر اسرائیل

تاكنون مقامات سياســی، امنيتی، نظامی و 
شــخصيت های علمی و رســانه ای صهيونيستی 
متعددی از احتمال »فروپاشــی اسرائيل« سخن 
گفته اند. »آری شاویط« تحليلگر یهودی روزنامه 
عبــری »هاآرتص« نيــز یکی از مــوارد چنين 
تحليل هایی است. او تابستان امسال در تحليلی با 
عنوان »اسرائيل نفس های آخر را می كشد« پيشتر 
نوشته بود: »دیگر جای زندگی در كشور نيست و 
باید به سانفرانسيسکو یا برلين رفت. ممکن است 
از نقطه بی بازگشــت عبور كرده باشــيم و دیگر 
امکان پایان دادن به اشغال، توقف شهرک  سازی و 
دستيابی به صلح، امکان اصالح صهيونيسم، نجات 

دموكراسی و تجزیه كشور وجود نداشته باشد.«
تحليلگر رســانه های عبری با ایــن تعبير و 
توصيف، وضعيتی را كه موجودیت »اســرائيل« 
به آن رســيده است، خالصه می كند و می گوید: 
»ما از نقطه بی بازگشت عبور كرده ایم و اسرائيل 
نفس های آخر خود را می كشد؛ طعم زندگی دیگر 
در آن نيست و اسرائيلی ها از زمانی كه به فلسطين 
آمده اند متوجه شده اند قربانی دروغی هستند كه 

توسط جنبش صهيونيستی اختراع شده است.«
مهاجرت معکوس و پایان رویای صهیونیستی

مهاجــرت معکوس، جلوه دیگری اســت كه 
حکایــت از نفوذ نااميدی در وجود اســرائيلی ها 
نســبت به آینده موجودیت شان دارد و در نتيجه 
از دست رفتن امنيت و ناتوانی كابينه در حفاظت 
از آنها می باشــد. حاال شهرک نشــينان پيگيری 
گذرنامه های اروپایی برای خروج از سرزمين های 
اشغالی را در جهت فراهم شدن فرصت خروج، در 

اولویت قرار داده اند.
»آبراهام بورگ«، رئيس ســابق كنســت طی 
مقاله ای كه در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
منتشر شده، در همين زمينه می ریزد و می گوید: 
»اسرائيل در آستانه پایان رویای صهيونيستی قرار 
دارد و به ســمت ویرانی می رود. او از اسرائيلی ها 
خواســت كه پاســپورت دیگری داشته باشند و 
توضيح داد كه خودش پاسپورت فرانسوی دارد«. 

بر اساس پژوهشــی كه در سال 2018 با عنوان 
»مهاجــرت معکــوس یهودیــان و آینده حضور 
استعماری در فلسطين« منتشر شد، تعداد كسانی 
كه در دهه های اخير »اســرائيل« را ترک كردند، 
از جمله یهودیان اتحاد جماهير شوروی سابق، به 

یك و نيم ميليون نفر رسيد.
بر اســاس مطالعه  دیگری كه توســط وزارت 
»جذب اسرائيل« در سال 2020 انجام شد، تقریباً 
16000 یهــودی به دليل ترس از شليك شــدن 
موشــك های مقاومت فلســطين كه به تهدیدی 
بزرگ برای زندگی آنها تبدیل شده بود، اسرائيل را 
ترک كرده اند. تمایل شهرک نشينان به ترک رژیم 
اشــغالگر با بی ميلی یهودیان جهان به مهاجرت 
به سرزمين های اشغالی همزمان شده است؛ نرخ 
مهاجرت ساالنه به اسرائيل از 100000 مهاجر در 
دهه نود قرن گذشته به 14000 مهاجر در زمان 

حال كاهش یافته است.

فروپاشی تشکیالت نظامی
ســه ماه پيش نيز، »بنی گانتــز« كه در آن 
زمان هنوز پســت وزیر جنگ رژیم صهيونيستی 
را در اختيار داشت، در گفت وگو با روزنامه عبری 
»اســرائيل هيوم« به ميزان مشکالتی كه ارتش 
اشغالگر اسرائيل از آن رنج می برد، اشاره و حقایقی 
درباره آن را فاش كرد. او با هشدار نسبت به عدم 
توان رژیم در جذب نيروی نظامی، این مسئله را 
به عنوان بمب امنيتی و اجتماعی برای »اسرائيل« 
توصيف كرده و »ارتش« این رژیم را »ارتش نيمی 

از مردم« دانست.
شــکاف های داخلــی و روندهــای منفی كه 
توسط ارتش اشغالگر صهيونيستی دنبال می شود، 
محققان و كارشناسان اسرائيلی را بر آن داشت تا 
زنگ خطر را به صدا درآورند و نسبت به انباشته 
شدن شاخص ها و شواهد شکست های آن هشدار 
دهند. شکست هایی كه در ایفای وظيفه نظاميان 
به عنوان »ارتش مردمی« حاصل شد و همان طور 
كه در توضيحــات آمد، به یك »ارتش طبقاتی« 
تبدیل شد؛ ارتشی كه اختالفات را در سرزمين های 
اشغالی تقویت كرده و شکاف های داخلی را تشدید 

می كند.
در همين راســتا، نتایج یك نظرســنجی كه 
توســط »ائتالف جنبش های جوانــان« در رژیم 
اشــغالگر انجام شــده و توســط »شــبکه 12« 
صهيونيستی گزارش شده است، نشان می دهد كه 
»یك سوم از جوانان اسرائيلی تمایلی به استخدام 
در نهادهای نظامی ندارند«. این شبکه عبری پس 
از انتشار این خبر تاكيد كرد كه »این ها داده های 

خطرناک و دلخراشی هستند«.
بر اساس پژوهشی كه روزنامه »اسرائيل هيوم« 
در 24 جوالی 2022 تهيه كرده بود، مشــخص 
شــد كه بين 2400 تا 2500 مرد شهرک نشين 
در ســال 2020 از خدمت در »ارتش اسرائيل« 
فــرار كرده اند؛ در حالی كه این تعداد در ســال 
2021 عــددی در حــدود 3100 مرد و بيش از 

آمار امسال بود.
عالوه  بر اختالفات داخلی كه »ارتش اسرائيل« 
متحمل شده است، آفت اعتياد به مواد مخدر در 
بين نظاميان صهيونيســت نيز خود را نشان داده 
است. در سال 2018، سازمان مبارزه با مواد مخدر 
تل آویو گزارشــی منتشر كرد كه شهرک نشينان 

صهيونيست را شوكه كرد. 
این گزارش نشــان دهنده ميزان باالی اعتياد 
در ميان سربازان ارتش اشغالگر رژیم صهيونيستی 
بود كه به 54.3 درصد رسيده است؛ كارشناسان 
و روانشناســان آن را هشداری خطرناک توصيف 

كرده اند.


