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کاهش ضریب امنیتی رژیم اشغالگر قدس  دومینوی بحران های صهیونیستی و 
مرتضی شیرودی1

چکیده

ش���کل•گیری•رژیم���ی•ب���ر•پایه•ی•اندیش���ه•ی•جعلی•صهیونیس���تی•و•تداوم•آن•در•س���رزمین•فلس���طین•

اش���غالی،•همچنان•مهم•ترین•چالش•جهان•اس���الم•است•)مس���ئله(•اما•چرا•این•رژیم•براساس•پیش•

بینی•مقام•معظم•رهبری•)مدظله•العالی(•تا•بیست•سال•دیگر•از•بین•خواهد•رفت؟)پرسش(•علت•فروپاشی•

رژیم•اش���غالگر•قدس•طی•دو•دهه•آینده،•به•بحران•های•تاریخی،•سیاس���ی•و•فرهنگی•آن•ارتباط•پیدا•

می•کند.•)فرضیه(•مقاله•حاضر•جهت•آزمایش•این•فرضیه•و•دس���ت•یابی•به•پاسخ•پرسش•پیش•گفته•

)هدف(،•روش���ی•توصیفی-تحلیلی•بر•بس���تر•تاریخ••را•پیش•روی•خ���ود•دارد.)روش(•بحران•های•این•

رژیم•از•درون•و•از•دو•ناحیه•انتفاضه•مستمر•)درون-فلسطینی(•و•پدیده•ی•پساصهیونیسم•)درون-

کنون•براس���اس•حمایت•ه���ای•اس���تعماری•و•نه•توان• که•تا یه���ودی(•ب���ه•س���قوط•رژیمی•می•انجام���د•

که•برای• کنون،•به•چنان•ش���دت•و•حدتی•رس���یده•است•• داخلی،•باقی•مانده•اس���ت.•این•بحران•ها•ا

کرده•اند،•اما•این•اقدام•آغاز•سقوط•بیست• رفع•یا•حل•آن،•س���فارت•امریکا•را•به•قدس•ش���ریف•منتقل•

ساله•ی•اسرائیل•غاصب•را•نوید•می•دهد.•)یافته(

1.•دانش���یار•علوم•سیاس���ی•پژوهشگاه•علوم•اس���المی•امام•صادق؟ع؟•و•مرکز•پژوهشی•تمدن•اس���المی•و•دین•پژوهی•پیامبر•اعظم؟ص؟•
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مقدمه

که• گرایش•ها•و•س���ازمان•هاى•سیاسی•ناهمگونی•اشاره•دارد•• که•به• واژه•ی•صهیونیس���م،•از•آن•جهت•

گاه•در•هدف•ه���ا،•دیدگاه•ه���اى•تاریخی،•مبانی•قومی،•دینی•و•طبقاتی•ش���ان•تضاد•دارند،•اصطالحی•

•همراه•با• که•ب���ه•دش���وارى•می•ت���وان•از•آن•تعریف•جامع���ی•ارائ���ه•داد.•این•اصط���الح،•معم���واًل اس���ت•

کارگرى،• که•قلم���رو•معن���اى•آن•را•محدود•می•س���ازد،•مانند•صهیونیس���م• کار•می•رود• ی���ک•صفت•ب���ه•

صهیونیسم•مس���یحی،•صهیونیسم•فرهنگی.•مشهورترین•تقس���یم•صهیونیسم،•طبقه•بندى•آن•به•

دو•بخش•سیاس���ی•و•مذهبی•اس���ت.•صهیونیس���م•مذهبی،•اغلب•به•وس���یله•عرفاى•یهودى،•بیان•

شده•است•و•به•آرزوى•بزرگ•و•انتظار•قائم•یهودّیت•مربوط•می•شود.•این•صهیونیسم،•برانگیزنده•ی•

کانون•روحانی،•نش���ر•اعتقاد•و•فرهنگ•یهودى• س���ّنت•زیارت•ارض•مقدس•و•حتی•س���بب•ایجاد•یک•

که•خود•را•وابستگان•به•ذریه••ابراهیم؟ع؟• در•س���رزمین•صهیون•بود•و•هرگز•به•دش���منی•با•مسلمانان•

و•پیرو•دین•او•تلقی•می•کردند،•برنخاس���ت.•صهیونیس���م•مذهبی،•بیگانه•و•به•دور•از•هر•نوع•برنامه•ی•

سیاس���ی•براى•ایجاد•یک•دولت•و•یا•هر•نوع•س���لطه•اى•بر•فلس���طین••اس���ت.•آنها•هرگز•رفتارى•دال•بر•

عالقه•به•درگیرى•با•مردم•عرب•)مس���لمان•یا•مس���یحی(•از•خود•نش���ان•ندادند.•)ایوانف،•1356: 91(•

ک• گرفت،•به•خدا•شکا که•با•»تئودور•هرتسل«1)وفات•1283/1904(•شکل• اما•صهیونیسم•سیاس���ی•

ک���ه•یهودّیت•را•ب���ه•عنوان•مذهب•تعری���ف•می•کنند.• اس���ت•و•حتی•علی���ه•یهودیانی،•مب���ارزه•می•کند•

از•دیدگاه•صهیونیس���م•سیاس���ی،•یهودی���ان•قبل•از•هر•چیز،•یک•قوم•هس���تند•و•از•ای���ن•رو،•یهودیان•

غیرقابل•ادغام•و•جذب•در•ملت•هاى•دیگرند،•آن•ها•باید•در•یک•س���رزمین•خالی•و•بی•مّدعی•مس���تقر•

که•نباید•به•مردم•بومی•اهمّیت•داد• گویاى•این•مطلب•است• که•این•مفهوم•خالی•و•بی•مّدعی• شوند•

و•آن•ها•را•به•حساب•آورد.)همان(

گذشته بحرانی

صهیونیس���م•برآمده•از•بحران•های•تاریخی•یهود•اس���ت.•با•مرور•تاریخی•شکل•گیری•صهیونیسم،•به•

کرد: کشف• وضوح•می•توان•تأثیر•بحران•های•تاریخی•یهود•را•

که•از•اواخر•قرن•ش���انزدهم•و•اوایل•قرن•هفده���م•میالدی•روی•داد،• کاه���ش•نفوذ•اس���پانیا،• 1.•ب���ا•

کشورهای•جهان• که•حاصل•آن،•غارت•ثروت• گشت• انگلستان•به•مهم•ترین•قدرت•استعماری•بدل•

و•انباشت•آن•از•طریق•سلطه•و•زور•بود•و•نیز•آن•ها•به•اخراج•تجار•و•سرمایه•داران•یهودی•و•جایگزینی•

تجار•بومی•مس���یحی•ب���ه•جای•آنان•در•غرب•اروپا•دس���ت•زدند؛•در•نتیجه،•این•دس���ته•از•یهودیان•از•

Theodor•Herzl•.•1
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کردند•و•البته• کش���ورهایی•چون•لهس���تان•مهاج���رت• که•به•اش���کنازی•معروف•بودند،•به• غرب•اروپا،•

کشورهایی•چون•عثمانی• که•س���فاردی•خوانده•می•شدند،•از•اس���پانیا•و•پرتغال•به• بخش•دیگر•آنان،•

کوچ•داده•ش���دند.•متخصص���ان•یهودی•به•دلیل•مهارت•در•مس���ائل•بانک•دارى،•توانس���تند•به•امور•

کس���ب•نقش•مؤثر•در•در•اقتصاد•جهان•دس���ت•یافتند.• تجاری•در•جهان•بپردازند•و••از•این•طریق،•به•

کردن•آنان•در•اقتصاد•جهانی،•زمینه•ی• خانه•بدوشی•یهودیان•به•اروپای•شرقی•و•غرب•آسیا•و•جا•پا•

ک���ه•پیش•از•این،•صهیونیس���م•در•هیچ•جای•دنیا• ش���کل•گیری•صهیونیس���م•را•فراهم•آورد،•در•حالی•

وجود•نداشت.•اندیشه•ی•صهیونیسم•با•بستر•و•زمینه•ی•مسیحی،•در•مهاجران•یهودی•زاده•شد•و•

گرفت.•در•واقع،•انگلیسی•ها•بر•اساس•برنامه•درازمدت،•یهودیان• نام•صهیونیس���م•مسیحی•به•خود•

کردند•تا•در•آنان•احس���اس•ب���ه•وطن•را•پدید•آورد.• دردس���رآفرین•را•از•مناط���ق•تحت•نفوذ•خود•بیرون•

این•اس���تراتژی،•از•مایه•های•مذهبی•در•پروتس���تان•برخوردار•بود،•زیرا•پروتس���تان•به•دعوای•تاریخی•

یهودی���ان•و•مس���یحیان•پای���ان•داده•و•آن•دو•را•پس���رعموهای•هم•س���اخته•بود.اندیش���ه•مس���یحیت•

صهیونیس���تی•یا•صهیونیسم•مس���یحی•بر•پایه•ی•بازگشت•حضرت•مس���یح؟ع؟•استوار•بود؛•مسیحی•

ک���ه•نج���ات•یهودیان•را•از•رنج•و•عذاب•خانه•بدوش���ی•با•استقرارش���ان•در•فلس���طین•فراه���م•می••آورد.•

)نیکیتینا،•1356: 32(

کم•س���رمایه•ها،•فتوحات• 2.•ق���رن•18•میالدی،•ش���اهد•تحوالتی•ش���گرف•در•اروپاس���ت•از•جمله:•ترا

گردید•و• که•موجب•بروز•انقالب•صنعتی• کتش���افات•جغرافیایی•و•پیش���رفت•علم•و•تکنولوژى• نظامی،•ا

در•آن،•انگلس���تان•پیش•گام••بود؛•از•این•رو،•در•پایان•قرن•18،•انگلیس•به•ابرقدرت•اس���تعماری•تبدیل•

گش���ت،•در•عوض،•امپراتوری•عثمانی،•رو•به•ضعف•نهاد،•اما•انگلیسی•ها•در•این•زمان•درصدد•برآمدند•

که•رقیب•جهانی• با•دخالت•در•اصالح•امور•داخلی•عثمانی،•آن•را•برای•مقابله•با•روس���یه•س���رپا•نگه•دارد•

انگلی���س•به•ش���مار•می•رفت.•یهودیان•ب���ا•حمایت•انگلیس���ی•ها،•از•این•فرصت•به•نفع•خود•اس���تفاده•

کردن���د•و•با•دس���ت•زدن•به•یکس���ری•اقدامات•فرهنگی،•جای•پ���ای•خود•را•در•اروپ���ا•و•عثمانی•محکم•تر•

نمودن���د؛•لذا•به•تروی���ج•زبان•عبری•پرداختند،•رنج•تاریخی•یهودیان•را•دامن•زدند،•حتی•غیریهودیانی•

به•بس���ط•خواس���ته•های•یهودیان•دس���ت•زدن���د•و•نیز•هنرمن���دان•غربی•با•ول���ع•فراوان•ب���ه•موضوعات•

ک«1)وف���ات•1704/1083(،• مرب���وط•ب���ه•یه���ود•عالقه•مند•ش���دند،•حتی•فیلس���وفانی•چ���ون•»ج���ان•ال

ک•روس���و«4  ک•نیوتن«2•)وف���ات1106/ 1727(،•»دیوید•هارتلی«3•)وفات•1757/1136(•و•»ژان•ژا »ای���زا

John•Locke.1
 Isaac•Newton.2
David•Hartly•.•3

Rousseau•.•4
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)وفات1778/1157(•تمایالت•صهیونیستی•خود•را•مخفی•نمی•کردند.•)المسیری،1374: 85(•در•این•

قرن،•پیدایی•اندیشه•ی•رومانیسم•آلمانی،•که•مروج•تفکر•ملت•ارگانیک•بود،•از•یک•سو،•به•طرد•عناصر•

بیگانه•ای•چون•یهودیان•دامن•می•زد•و•از•سوی•دیگر،•اندیشه•ی•تأسیس•ملت•یهود•را•تشویق•می•کرد،•

گونه•ای• کش���ورهای•اروپایی••رو•به•بهبودى•نه���اد،•به• از•ای���ن•رو،•در•ق���رن•18••وض���ع•یهودیان•در•اغلب•

که•قوانینی•در•برابری•آنان•با•س���ایر•ش���هروندان•اروپایی•وضع•ش���د.•پیدایش•صهیونیس���م•با•زمینه•اى•

رمانتیک•و•ارگانیک،•به•مفهوم•صهیونیسم•مسیحی•نبود،•بلکه•در•قرن•18•صهیونیسم•اشتیاق•زیادی•

کرد.• کاربست•هر•وسیله•ای•برای•دستیابی•به•ملت•و•دولت•یهودی•پیدا• به•

کاهش•نهاد.•)کیالی،•1366:  3.•در•قرن•19•ش���کاف•بین•صهیونیس���م•غیریهودى•و•یهودى•رو•به•

کارمند• ک���رد.•او••مدتی• که•در•پیوند•بین•آن•دو•تالش•بس���یار• کس���انی•بود• 96(•»لورن���س•الیفانت«1•از•

بخش•سیاس���ی•وزارت•مس���تعمرات•و•عضو•پارلمان•انگلستان•بود.•خاس���تگاه•فکرى•الیفانت•مانند•

بیش���تر•صهیونیس���ت•ها،•همان•اندیش���ه•ی•ملت•ارگانیک•بود.•از•نظر••او،•هم���ه•یهودیان•از•یک•نژاد•

برخوردارن���د•و•البته•در•ام���ور•تجارى•و•مال•اندوزى،•هوش���مندى•باالیی•دارند.•این•هوش���مندی•در•

کن•شوند،•شکوفا•می•شود•و•در•این•صورت،•وجودشان• که•آنان•در•خاستگاه•اصلی•خود•سا صورتی•

برای•غرب•مفیدتر•است،•و•اال•برای•تمدن•غرب•مضرند.•از•این•رو،•الیفانت•بر•آن•بود•نجات•عثمانی•

ک���ردن•یک•عنصر•فعال•اقتص���ادی•چون•یهودی���ان•در•پیکر•فرتوت•آن• گرو•وارد• از•مش���کالت•تنه���ا•در•

کرانه•ی• که•در• اس���ت؛•لذا•از•دولت•انگلیس•خواس���ت•از•طرح•اس���کان•یهودیان•نه•تنها•در•فلسطین،•

که:•یک•ش���رکت•شهرک•س���ازى•براى• کند.•خالص���ه•ی•طرح•او•این•بود• باخت���رى•رود•اردن•حمای���ت•

که• کرد• اس���کان•یهودیان•زیر•نظر•انگلس���تان•تش���کیل•ش���ود.•وی•حتی•طوم���اری•از•یهودی���ان•جمع•

گام•نخست،• نشان•می•داد•یهودیان•خواهان•مهاجرت•به•فلسطین•نه•جای•دیگر•هستند•و•البته•در•

کرد.•)همان(•در•واقع،•ط���رح•الیفات•بر•عنصر•اقتصادی• هفتاد•پیش���ه•ور•یهودى•را•به•آن•ج���ا•منتقل•

که•پیش•از•آن•مطرح•ش���د،•مانند•آنچه•»شافتس���برى«• که•طرح•هایی• تکیه•داش���ته•اس���ت•در•حالی•

گام•بزرگی•برای•صهیونیس���ت•ها•برداشته•شد:•اندیشه•تأسیس• به•میان•آورد،•سیاس���ی•بود.•قرن•18•

ملت•و•دولت•یهودی•وارد•مراحل•عملی•تری•ش���د•و•این•امر،•میل•مش���ترک•یهودیان•و•انگلیس•را•به•

کردن•اندیشه•های•صهیونیستی•نشان•می•داد. عملی•

کمک•همفکران•خود،•برخالف•صهیونیسم• 4.•در•اواخر•قرن•19،•»تئودور•هرتس���ل«•بر•آن•ش���د•با•

گرد•آوردن•یهودیان•و• که•در•انتظار•ظهور•حضرت•مسیح؟ع؟•برای•نجات•یهودیان•بود،•با• مذهبی،•

غیریهودیان،•جریان•فکری•در•جهان•پدید•آورد•تا•بتواند•در•پرتو•آن،•حکومت•یهودی•در•فلس���طین•

Laarence•Oliphant•.1
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که•صهیونیس���م•مذهبی• کت•تاریخی•نجات•دهد•و•برای•آن• بنا•نهد•و•بدین•س���ان،•یهودیان•را•از•فال

کتاب•دولت• کرد.•هرتسل•در• کند،•وعده•داد•در•این•صورت•مس���یح؟ع؟•ظهور•خواهد• را•همراه•خود•

کرد•و•برای• کی���د• یه���ود،•بر•ضرورت•تأس���یس•دولت•مس���تقل•یهودی•در•ارض•موعود•یا•فلس���طین•تأ

کنگره•ی•اّول•صهیونیس���م•1898/1276•را•در•ش���هر•بال•س���وئیس•به•راه•انداخت.• دس���تیابی•به•آن،•

کرد.•هر•چند•افراد•دیگرى•غیر•از• کنگره،•تأیید•یهودیان•را•برای•اجرای•طرحش•دریافت• وی•در•ای���ن•

هرتسل•یهودیان•و•غیریهودیان•را•به•تأسیس•دولت•یهودی•فرا•می•خوانند،•اما•هیچ•یک•همانند•او•

طرحی•کامل•برای•گردهم•آوردن•یهود•در•ارض•موعود•یا•فلسطین•در•اختیار•نداشتند•و•البته•حرفه•ی•

کند.•او•توانس���ت•نظر• که•بیش•از•دیگران•در•دل•یهودیان•جا•باز• کمک•می•کرد• روزنام���ه•ن���گاری•به•او•

گذاری•تأس���یس•دولت•یهودی•به•س���ازمان•جهانی•صهیونیس���م•به•دست•آورد• دیگران•را•مبنی•بر•وا

و•حتی•صندوق•اس���کان•یهود•را•برای•تأمین•هزینه•های•مهاجرت•و•اس���کان•یهودیان•در•فلس���طین•

کرد.•این•اقدامات،• به•همراه•یک•چاپخانه•جهت•ترویج•رس���می•اندیش���ه•های•صهیونیسم•تأسیس•

مقدمه•ای•برای•تحقق•عینی•دولت•یهود•بود.•)احمدی،•1369: 155(•البته•صهیونیس���ت•ها•معتقد•

کافی•نیست•بلکه•آنان•برای•تحقق•خواسته•های• بودند•اقداماتی•چون•مهاجرت•و•اسکان•یهودیان•

کنگره•ی•اول،•تالش•های•فراوانی• کس���ب•حمایت•های•بین•المللی•نیاز•داشتند؛•لذا•پس•از• خود،•به•

در•این•زمینه•به•عمل•آوردند.•)زعیتر،1362: 124(

که•به•ریاس���ت•س���ازمان•جهانی•صهیونیس���م•دس���ت•یافت،•با• 5.•ب���ا•م���رگ•هرتس���ل،•»وایزم���ن«•

گرفت.•پیش•بینی•وایزمن•درس���ت•از• مش���اهده•ی•نش���انه•های•شکس���ت•آلمان،•در•انگلس���تان•قرار•

که•مهم•ترین•مانع•تأس���یس•دولت• کم���ک•آنان•به•انگلی���س•امپراتورى•عثمان���ی•را،• آب•درآم���د،•زی���را•

کمک•صهیونیس���ت•ها•در•پی���روزی•بهره•برده• که•از• یه���ودى•بود،•فروپاش���اند•و•در•مقابل•انگلس���تان•

گذشته•به•حمایت•از•خواسته•هاى•صهیونیست•ها•دست•زد.•)دراسیدل،•1370:  بود،•پر••حرارت•تر•از•

کره•منجر•به•صدور• کره•شد.•این•مذا 367(••وایزمن•با•بهره•گیری•از•این•فرصت،•با•انگلستان•وارد•مذا

اعالمیه•بالفور•یا•موافقت•دولت•انگلیس•با•درخواس���ت•صهیونیست•ها•برای•تأسیس•دولت•یهودی•

ک•منافع•یهودیان•و•انگلیسی•ها•بود:•از•یک•سو،• گردید.•اعالمیه•ی•بالفور•ناشی•از•اشترا در•فلسطین•

کانال•س���وئز•و•مناطق•اطراف•آن•به•دولت•یهودی•در•فس���لطین• انگلی���س•ب���راى•حفظ•نفوذ•خود•در•

که•رس���مًا•قیمومیت• کم���ک•انگلیس• نیازمن���د•ب���ود•و•از•س���وی•دیگر،•یهودی���ان•می•دانس���تند•بدون•

فلس���طین•را•برعهده•داش���ت،•نمی•توانس���تند•به•تأس���یس•دولت•یهودی•نائل•آین���د.•البته•انگلیس•

کمک•هاى•مادى•و•معن���وى•یهودیان•جهان•ب���ه•انگلیس•در•جنگ• مای���ل•ب���ود•به•پاس•قدردان���ی•از•

کش���ور•به•انگلیس•در•این•جنگ•و• جهانی•اول،•مانند•تالش•هاى•یهودیان•امریکا•براى•پیوس���تن•آن•
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واداش���تن•یهودیان•روسیه•در•حمایت•از•انگلیس•و...،•به•حمایت•جدى•از•هدف•ها•و•خواسته•هاى•

صهیونیستی•بپردازد.•)پی•ریر•ارینیک،1368: 178(

که•بر•اس���اس•تصمیمات• 6.•ب���ا•پای���ان•جن���گ•جهان���ی•اول•و•پی���روزى•متفقین،جامعه•ی•مل���ل،•

کشورهای•شکست•خورده• کنگره•ی•ورس���اى•تأسیس•شد،•بر•اساس•ماده•22•اس���اس•نامه•ی•خود،••

در•جن���گ•به•وی���ژه•عثمانی•را•تحت•قیومیت•دول•متف���ق•قرار•داد،•زیرا•به•باور••مؤسس���ان•جامعه•ی•

کشورشان•را•نداشتند.•)ساعی،•1381: 16(•اختالف• ملل،•س���کنه•ی•این•سرزمین•ها•توانایی•اداره•ی•

انگلیس•و•فرانس���ه•درباره•ی•چگونگی•اداره•ی•فلس���طین•به•دس���ت•یک•رژیم•بین•المللی•و•چگونگی•

اجراى•اعالمیه•ی•بالفور•)مفاد•درباره•ی•توافق•نامه•ی•سایکس•پیکو1•(•منجر•به•برپایی•اجالس•شوراى•

که•بر•اساس•آن،•فلسطین،•در•قیومّیت•انگلیس•قرار• گردید• عالی•متفقین•درس���ان•ریمو•1920/1299•

کرد•و•به• کمک•ش���ایانی• گرف���ت.•قیومی���ت•انگلیس•بر•فلس���طین•به•مهاجرت•یهودیان•به•فلس���طین•

کنار•رفتار•مغایر•انگلیس• همان•میزان،•به•تضییع•حقوق•عرب•هاى•فلس���طینی•انجامید.•این•امر•در•

ب���ا•مفاد•اعالمیه•ی•بالفور•و•محت���واى•حکم•قیومیت•جامعه•ی•ملل،•تنش•های•فراوان•و•مس���تمری•

که•تا•جنگ•جهانی•دوم•ادامه•یافت.•اختالف•و•درگیرى•شدید•یهودیان•و•اعراب•به•حدی• پدید•آورد•

که•انگلیس•از•اداره•ی•آن•عاجز•ماند•و•مس���ئله•ی•فلس���طین•را•در•سال•1947/1326•به•سازمان• بود•

گذار•نمود.•)شیرودی،•1382: 153( ملل•وا

س���ازمان•ملل•طرح•تقس���یم•فلسطین•را•به•دو•دولت•فلس���طینی•و•یهودی•به•تصویب•رساند،•اما•

مخالف���ت•فلس���طینی•ها•با•این•تصمیم•و•اصرار•صهیونیس���ت•ها•به•درس���تی•تصمیم•س���ازمان•ملل،•

که•عماًل•به•تأسیس•دولت•اسرائیل•انجامید. جنگ•1948•اعراب•و•اسرائیل•را•پدید•آورد•

طغیان های سیاسی

که•برخی•از• رژیم•صهیونیس���تی•با•بحران•های•متعدد•سیاسی•مس���تقیم•و•غیرمستقیم•روبه•رو•است•

آن•برمی•شماریم:•

که•صهیونیس���ت•ها•درص���دد•برآمدند•آن•را•با•س���لطه•بر• 1.•اندیش���ه•ی•واه���ی•ن���ژاد•برتر•و•برگزیده،•

کنند،•جنگ،•وحش���ت•و•غصب•را•پدید•آورد.•در•واقع،•افس���انه•ی•پوچ•برترى•نژادى• دیگ���ران•عملی•

هم���واره•بین•طوایف•و•اقوام•یهودى•وجود•داش���ته،•اما•در•قرن•اخیر،•صهیونیس���م•جهانی•پرچم•دار•

که•در• کار•برده•اند• اصلی•آن•بوده•اس���ت.•صهیونیس���ت•ها،•چنان•چنین•اندیش���ه•ای•را•با•غلظت•ب���ه•

که•در•سال•1916/1295  گذش���ته•دولت•اس���تعمارى•به•یهودى•ها•و•عرب•ها،•براى•تجزیه•عثمانی•است• کامل•از•قراردادهاى• 1.•طرحی•
به•تصویب•دول•متفق•رسید.•ر.ک:•آالسدایر•دراسیدل،•جغرافیاى•سیاسی•خاورمیانه•و•شمال•افریقا،•مترجم:•دّره•میرحیدر•)تهران:•

دفتر•مطالعات•سیاسی•و•بین•المللی،•1370(•ص•367.
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که•در•بین•یهودیان•هم•مخالفان• س���ایه•ی•آن،•اعمال•ضد•بش���رى•شگرفی•روی•داده•است•تا•حدی•

کردند.•یکی•از•شخصیت•هاى•یهودى•در•این•زمینه•می•گوید:•در•فرهنگ•صهیونیستی،• جدی•پیدا•

که•با•اصول•مذهب•یهود• خداى•خالق•هس���تی•و•خالق•انس���ان،•تبدیل•به•خداى•قومی•می•ش���ود،•

تضاد•آش���کار•دارد.•)ماضی،•1381: 48(•صهیونیست•ها•وانمود•می•کنند•از•نژاد•برتر•و•باالتر•نسبت•به•

کنند•و•بر•دیگران•فرمان•برانند.• انسان•هاى•دیگر•برخوردارند؛•لذا•حق•دارند•بر••تمام•جهان•حکومت•

کتاب•تلمود،•عقیده•دارند:•ارواح•یهود•از•ارواح•دیگر•افضل•است،•زیرا• صهیونیس���ت•ها•با•اس���تناد•به•

که•ارواح•دیگر•ش���یطانی•و• ارواح•یه���ودى•جزیی•از•خداوند•اس���ت.•آن•ها•نزد•خدا•عزیزترند،•در•حالی•

مانند•ارواح•حیوانات•هس���تند.•بهش���ت•مخصوص•یهوداس���ت•و•هیچ•کس•به•جز•آن•ها•وارد•بهش���ت•

ک•دیگران•را• نمی•شوند،•ولی•جهنم•جایگاه•مسیحیان•و•مسلمانان•است...•بر•یهود•الزم•است•امال

کند•تا•آن•ها•صاحب•ملک•نباش���ند•و•همیش���ه•س���لطه•ی•اقتصادى•در•اختیار•یهود•باشد.• خریدارى•

کس•را•همطراز•خود• که•آنان•هیچ•گاه،•هیچ• )ش���یرازی،•بی•تا:22(•این•خصیصه•موجب•ش���ده•است،•

که•حاصل•آن،•آزار•و•اذیت•دیگران•و••تنفر•جهانیان•از•آنان•بوده•اس���ت.•)همان(• نبینند،•اندیش���ه•ای•

کردن•بر•آن•ها•برخوردارند،• که•از•حرص•تسلط•بر•دیگران•و•از•میل•مفرط•فرمانروایی• صهیونیست•ها،•

در•طول•تاریخ•خود،در•نزاع•با•دیگران•به•سر•برده•اند.

2.•صهیونیسم،•استراتژی•آپارتاید•و•نژاد•واالتر•را•با•عنایت•به•دامنه•ی•نفوذش•در•وسایل•ارتباط•

کش���ورها،•حتی•در•س���رزمین•های•غربی،•به••ویژه•در•امریکا،•انگلس���تان،• جمعی،•در•تعداد•فراوانی•از•

که•با•آن���ان•متفاوت•اند،•و• فرانس���ه•و...•اج���را•نم���وده•و•ده•ها•معض���ل•را•برای•مردمی•به•وج���ود•آورده•

که•نشانه•ها•در•دنیا•مشهود•است.•مثال•برجسته•ی•آن•را• کوشیده•اند•به•نسل•زدایی•بپردازند• حتی•

که•چگونه•حقوق•سیاه•پوستان،•سرخ• کشورهاى•غربی•و•افریقاى•جنوبی•به•چشم•دید• می•توان•در•

و•رنگین•پوس���تان•را•پایم���ال•می•کنن���د،•آن•ها•را•حقیر•می•ش���مارند•و•منابع•آنان•را•ب���ه•غارت•می••برند.•

که• کش���ورهای•به•ظاهر•قدرتمند•تا•حدی•اس���ت• ک،•1367:220(•نفوذ•آن•ها•بر•دولت•مردان• )ش���اها

که•در•وضع•قانون• کشورها•تأثیر•می•گذارند.•شکی•نیست• در•تصمیم•گیری•و•اجرای•سیاست•در•این•

همجنس•ب���ازى،•ممنوعیت•حجاب،•مبارزه•با•مجاهدان•اس���المی•نقش•مؤثر•دارن���د•یا•این•قوانین،•

اغلب•خواس���ته•یا•ناخواسته•در•جهت•منافع•صهیونیس���ت•ها•و•با•هدف•از•بین•بردن•باورهای•دینی•

که•بق���ای•دولت•یهودی•و•تحقق•حکومت• ق���رار•دارد.•آنان•بی•ش���رمانه•با•صدای•بلند•اعالم•می•کنند•

کومتبا•صدای•بلم،•زیرا،•به•زعم•صهیونیست•ها•رسیدن•به•حکومت•واحد•و•جهانی•یهودى،• واحد•

مستلزم•نابودى•ادیان•دیگر•است.
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3.•افکار•نژادپرس���تانه•ی•صهیونیس���ت•ها•باعث•شد•نتوانند•وجود•اعراب•را•در•رژیم•صهیونیستی•

کوش���یدند•به•بهانه•های•مختلف•به•ترور•آنان•دس���ت•بزنند،•آن���ان•را•از•خانه•های• کنند،•لذا• تحم���ل•

ک•فلسطین• کشتار•آنان•بپردازند•تا•تعداد•فلسطینی•های•مقیم•در•خا شان•بیرون•نمایند،•به•قتل•و•

کنترل•داش���ته•باش���ند.•این•اقدامات•ضدانس���انی•در• که•بتوانند•بر•آنان• کاه���ش•دهن���د،•تا•حدی• را•

کوچک•ترین•اقدامی• که• جلو•چشم•جهانیان•و•سازمان•های•بین•المللی•صورت•می•گیرد،•بدون•آن•

ب���رای•جلوگی���ری•از•آن•صورت•پذیرد•و•رژیم•صهیونیس���تی•با•قلدری•و•بی•اعتنای���ی•به•افکار•عمومی،•

که•از•قتل،•ترور•و•تخریب•خانه•هایشان•جان• به•جنایت•های•خود•مش���غول•است.•فلس���طینی•هایی•

که• س���الم•به•در•برده•اند،•از•حداقل•حقوق•انس���انی•بی•بهره•اند.•دلیل•این•همه•قس���اوت•آن•اس���ت•

صهیونیس���ت•ها•اعراب•را•انس���ان•نمی•دانند•تا•برای•آنان•حقوق•انس���انی•قائل•باشند.•حتی•مشاغل•

آنان•پست•و•بی•ارزش•است.•آژانس•یهود،•مسئول•بسیاری•از•اقدامات•علیه•فلسطینی•هاست.•این•

که•دوایر•دولتی•با•رضایت،•از•سیاست••های•تبعیض•آمیز•آن•پیروی• سازمان•آن•چنان•قدرتمند•است•

که•آن•را•متعلق•به•یهود•می•داند• گونه•ای• می•کنند.•این•آژانس•به•زمین•حساسیت•فراوانی•دارد،•به•

گر•یکی•از•فلس���طینیان•صاحب•زمین•اس���ت،•آن•را•موهبتی•از•یهودیان•می•بیند.•به•همین•دلیل• و•ا

که•آژانس•به•خود•حق•می•دهد•هر•زمانی•خواس���ت•زمین•به•امانت•داده•ش���ده•را•پس•بگیرد.• اس���ت•

آژانس•معتقد•اس���ت•فلسطینی•های•دارای•زمین،•همانند•غده•ی•س���رطانی•در•درون•اسرائیل•اند•و•

گفته•اس���ت:•یکی•از•وزرای• کرد.•یک���ی•از•مقامات•اس���رائیلی•در•این•باره• کنترل• بای���د•آن���ان•را•نابود•ی���ا•

کشاورزى•یهود،•غده•اى•سرطانی• کارگران•عرب••بر• کش���اورزى•رژیم•صهیونیستی•معتقد•است•تسلط•

کار• کسب•و• در•پیکر•ماس���ت.•)همان(•فلس���طینی•بر•اس���اس•قوانین•آژانس،•بدون•اجازه•ی•آن،•حق•

گر•مهاجر•یهودی•باشد،•به•مجازات•می•رسد.• کسی•قوانین•آژانس•را•زیر•پا•بگذارد،•حتی•ا ندارند•و•هر•

آژانس•همس���و•سیاس���ت•های•نژادپرس���تانه،•به•خود•اجازه•می•دهد•به•یهودی•دزد•اجازه•س���کونت•

در•بهتری���ن•محله•ها•را•بدهد،•ولی•فلس���طینی•ها•چنین•امتیازی•ندارن���د.•تبعیض•ضداعراب•تنها•به•

مس���ئله•زمین•ختم•نمی•ش���ود،•بلکه•ان���واع•تبعیض•ه���ا•در•زمینه•های•علمی،•آموزش���ی،•اقتصادی،•

اجتماعی•و•سیاسی•ضد•آنان•در•جریان•است.

گرفته•اس���ت• کار• 4.•رژیم•صهیونیس���تی•بر•پایه•ی•افکار•نژاد•پرس���تانه•سیاس���ت•های•مختلفی•به•

که•زیر•نظر• کنش•س���ریع•ش���هری•در•س���ال•1324 /1945.•این•س���ازمان،• مانند•تش���کیل•س���ازمان•وا

گرفته• دولت•اس���ت•و•از•آژانس•یهود•پیروی•می•کند،•در•تمام•وجوه•زندگی•فلس���طینی،•از•رفت•و•آمد•

کامل•دارد.•حتی•به•حبس•فلس���طینی•ها•می•پردازد•یا•آنان•را•به• تا•فعالیت•های•فلس���طینی•نظارت•

کنش•س���ریع•ش���هری•پدید•آورده••اند،•بس���یار• که•س���ازمان•هایی•چون•وا تبعید•می•فرس���تد.•فضایی•
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که•فلس���طینی•در•س���رزمین•خ���ود•در•زندان•اس���ت،•با•وجود• س���خت•و•طاقت•فرساس���ت.•تصور•این•

گرچه•تحمل•آن•سنگین•اس���ت.•)صفاتاج،•بی•تا:49(•قوانین• چنین•س���ازمان•هایی•دش���وار•نیست،•ا

که•بتوانند• که•اعراب•در•صورتی•می•توانند•ادع���ای•مالکیت•زمین•نمایند• کید•دارند• صهیونیس���تی•تأ

کار•می•کردند.•در•غیر•این•ص���ورت،•مالکیت•اراضی• گذش���ته•روی•آن• که•در•پانزده•س���ال• کنند• ثاب���ت•

گذار•می•ش���ود.•چنانچه•نوزادی•در•مناطق•اشغالی•به•دنیا•آید،•دلیلی•برای•دریافت•حق• به•دولت•وا

که•در•فلسطین•متولد•شده•باشند،• که•به•یهودیان•مهاجر•بدون•آن• تابعیت•نخواهد•بود،•در•حالی•

تابعیت•داده•می•شود.•این•سیاست•برای•طرد•فلسطینی•های•مزاحم•و•یهودی•های•مراحم•است.•

روشن•اس���ت•چنین•سیاست•هایی•می•تواند•برای•مهاجرت•یهودیان•به•اسرائیل•انگیزه•ی•مناسبی•

گاه•با•مهاجرت• ایجاد•می•کند،•هر•چند•در•این•زمینه•موفقیت•زیادی•به•دس���ت•نیامده•اس���ت،•بلکه•

معکوس•مواجه•بوده•است.

که•در•میدان•عمل•و•در•عرصه•ی• 5.•دو•حزب•سیاس���ی•مهم•در•رژیم•اش���غالگر•قدس•وجود•دارد•

سیاست•به•ظاهر•از•رقبای•جدی•به•شمار•می•آیند.•حزب•لیکود•برای•حفظ•رژیم•و•دستیابی•به•دیگر•

کاربس���ت•زور•و•خشونت•ضدفلسطینی•هاست،•زیرا•تنها•راه•پیشبرد•هدف•های• اهداف•آن،•قائل•به•

رژی���م•را•در•س���رکوب•مخالفان•می•داند.•لیکودی•ه���ا،•مخالفان•را•خطر•جدی•ب���رای•موجودیت•رژیم•

کار• صهیونیس���تی•می•دانند،•لذا•تنها•زبان•زور•می•تواند•آن•ه���ا•را•مطیع•و•فرمانبردار•نگاه•دارد.•حزب•

اندکی•مالیم•تر•از•حزب•لیکود•است•و•در•این•زمینه،•خشونت•را•تنها•راه•حفظ•و•بقای•رژیم•نمی•داند،•

کنترل•شده•می•توان•مانع•از•تشدید•مخالفت•ها• کره•و•دادن•برخی•از•امتیازات• بلکه•عقیده•دارد•با•مذا

کار• کنان•رژیم•به•ارمغان•آورد.•حزب• با•رژیم•صهیونیستی•شد•و•صلح•و•امنیت•را•برای•یهودیان•و•سا

کار•از•حامیان• گرایش•به•امری���کا•دارد•و•در•طرح•های•صلح•خاورمیانه،•ح���زب• بی���ش•از•حزب•لیک���ود•

کار•در•س���ال•1990/1369•پس•از•شکست•از•حزب• طرح•های•آمریکایی•اس���ت؛•به•عنوان•مثال•حزب•

لیک���ود،•»اس���حاق•رابین«•را•به•رهبری•ح���زب•برگزید•و•او•با•پذیرش•حقوق•قانونی•فلس���طینی•ها،•لغو•

گفت•و•گو•با•س���ازمان•آزادى•بخش•فلس���طین•و•چاره•اندیش���ی•براى•مسئله•ی•جوالن،•در• ممنوعیت•

کرد• کرات•شکست•خورده•لیکود•را•دنبال• انتخابات•س���ال••1992/1371•به•پیروزی•رسید.•رابین•مذا

کرانه•ی•غربی•رود•اردن،•تأسیس• و•با•خروج•ارتش•اس���رائیل•از•غزه•و•برخی•از•ش���هرها•و•روس���تاها،•در•

حکومت•خودگردان•فلس���طین•را•پذیرف���ت.•)افتخاری،•1380: 48(•این•ظاهر•ماجراس���ت،•زیرا•علی•

کار•از•مش���ی•صلح•جویانه•تر،•از•اهداف•رژیم•صهیونیس���تی•تخطی•نمی•کند،•بلکه• رغ���م•پیروی•حزب•

ک���ه•از•طریق•صلح•امنیت•رژیم•را•حفظ•نماید•و•ش���اید•هم•این•دو•حزب• می•خواه���د•نه•با•خش���ونت،•

مأموریت•دارند•در•یک•پروس���ه•رفت•و•برگشت•طوالنی•و•خسته•کننده،•فلسطینی•ها•را•چنان•سرگرم•
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که•فرص���ت•هیچ•اقدام•مؤثری•علی���ه•رژیم•را•پیدا•نکنن���د؛•به•بیان•دیگر،•با•س���پردن•اداره•ی• نماین���د•

کران���ه•ی•غرب���ی•رود•اردن•ب���ه•تش���کیالت•خودگردان•فلس���طین،•به•راحت���ی•با•اعمال•سیاس���ت•های•

صهیونیس���تی•ب���ر•این•س���ازمان،•خ���ود•را•بی•نی���از•از•دخالت•برای•تأمی���ن•امنیت•اس���رائیل•می•بیند.•

)مهاجرانی،1373: 3(•در•واقع،•برای•اولین•بار•در•تاریخ•مبارزات•آزادی•بخش،•یک•سازمان•انقالبی•

ک•تبدیل•شده•است. چون•ساف•به•پلیس•یک•رژیم•سفا

سیاس���ت•های•اقتصادی•هم•می•تواند•جزئی•از•امور•سیاس���ی•به•ش���مار•آید.•رژیم•صهیونیستی•با•

کاربست•سیاست•های•اقتصادی•خاص،•درصدد•فقیرسازی•مردم•است•)همان(•و•نیز•صهیونیست•ها•

کار• کوتاه•م���دت•در•پروژه•های•موقت•به• کارگران•بیکار،•آن•ها•را•به•صورت• ب���رای•جلوگیری•از•ش���ورش•

می•گیرند•و•پس•از••مدتی•آنان•را•بیکار•می•کنند،•بدین•س���ان•جلو•اعتراض•آنان•را•می•گیرند•و•آن•ها•را•

کارگران،•فلسطین•را•برای• که• گونه•سیاس���ت•ها•آن•اس���ت• نیز•فقیر•نگاه•می•دارند.•یکی•از•اهداف•این•

کاشانه•آن•ها•بر•اساس•قوانین•صهیونیستی•در•اختیار• کنند.•با•مهاجرت•آنان،•خانه•و• همیشه•ترک•

ک،1357: 239(•این•سیاس���ت•به• آن•رژی���م•قرار•می•گیرد•و•حق•بازگش���ت•نخواهند•داش���ت.•)ش���اها

کنان•اصلی•آن•هاست.•به•هر•روى،•صهیونیست•ها• منظور•تخلیه•ی•س���رزمین•های•فلسطینی•از•س���ا

که•یکی•از•راه•های•مقابله•با•رشد•جمعیت•فلسطینی،•اخراج•آنان•است. بر•این•عقیده•اند•

تعارض های فرهنگی

رژیم•صهیونیستی•با•تعارض•های•فرهنگی•فراوانی•مواجه•است:

1.•یهودیان•سیاس���ی•ی���ا•همان•صهیونیس���ت•ها•در•راه•پدیدآوری•دولت•مس���تقل،•یهودیت•را•به•

گرفته•اند.•آنان•با•طرح•مفاهیمی•چ���ون•ارض•موعود،•قوم•برگزیده•و•نظایر• کار• مثاب���ه•اب���زاری•مؤثر•به•

گیری•صهیونیسم،•تضادهای• آن،•به•دولت•مستقل•یهودی•دست•یافته•اند،•اما•از•همان•آغاز•شکل•

کنگره•ی• که•با•تأسیس• کرد• گروه•یهویان•سیاس���ی•و•یهودیان•مذهبی•)دینی(•بروز• ش���دیدی•بین•دو•

کشتار•مستمر•فلسطینی•ها•همواره•رو•به•تزاید•بوده• صهیونیس���م•و•به•ویژه•تشکیل•دولت•اسرائیل•و•

کرده•اس���ت.•از•ابزارهای• کمک• و•حت���ی•ای���ن•بحران•به•بروز•و•رش���د•بحران•ه���ای•دیگر•صهیونیس���تی•

که•به•منظور••دستیابی•و•حفظ•منافع•شخصی•و•استعماری•پدید•آمده•اند• مهم•یهودیان•سیاس���ی،•

در••مواجهه•با•یهودیان•دین•مدار•پدید•آمده•اند،•ترویج•سکوالریس���م•دینی•اس���ت؛•لذا•بهره•گیری•از•

دین•در•آموزه•های•صهیونیس���تی•نادر•اس���ت•و•تنها•از•دین•یهودیت•برای•پیش���برد•مقاصد•غیردینی•

اس���تفاده•می•کنند.•)رضوی،•1379: 8(•صهیونیسم•با•یهود•دینی•مخالف•است،•به•همان•اندازه•ای•

ک���ه•مفاهیم•قوم• ک���ه•با•دیگر•اندیش���ه•های•ضدصهیونیس���تی•مخالف•اس���ت•و•این•نش���ان•از•آن•دارد•
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که• برگزیده•و•ارض•موعود•تنها•ش���عاری•بیش•نیس���ت،•اما•یهودیان•دینی•علی•رغم•همه•فش���ارهایی•

صهیونیس���ت•ها•بر•آن���ان•وارد•می•کنند،•به•مبارزه•با•آن���ان•ادامه•می•دهند.•البته•صهیونیس���ت•ها•به•

دلی���ل•برخورداری•از•ابزارهای•تبلیغی•و•ثروت•های•فراوان•دس���ت•برت���ر•را•در•مبارزه•با•یهودیان•دینی•

دارن���د.•اخت���الف•صهیونیس���ت•ها•و•یهودیان•دین���ی•حتی•به•درون•مرزهای•فلس���طین•اش���غالی•هم•

که• گردیده•اس���ت• کش���یده•ش���ده•و•موجب•ش���کل•گیری•تش���کل•هایی•چون•همزراحی•)مرکز•روحی(••

گ���روه•با•هدف•مبارزه• به•ش���دت•با•موج•سکوالریس���تی•در•زمینه•علم���ی•مبارزه•می•کند.•)همان(•این•

با•افکار•صهیونیس���تی،•دس���ت•به•تشکیل•مدارس•ویژه•زده•اس���ت•تا•به•مقابله•با•اندیشه•ای•بپردازد•

که•در• ک���ه•دین•را•ابزاری•برای•مطامع•ش���خصی•و•اس���تعماری•قرار•داده•اس���ت.•آنان•حت���ی•معتقدند•

کاربس���ت•دین•با•مقاصد•سیاس���ی•به•زیان•رژیم•صهیونیس���تی•است.•در•نقطه•ی•مقابل،• درازمدت،•

رژیم•صهیونیستی•برای•تأمین•اهداف•سیاسی•و•مقابله•با•افکار•ضدسکوالریستی،•یهودیان•دین•گرا•

کز•آموزش���ی•و•پژوهش���ی،•مدارس•و• و•البته•با•هدایت•آژانس•یهود•به•ش���دت•بر•آموزش•و•پرورش،•مرا

کنترل•و•نظارت•دارد•و•از•موضع•دولتی،•برنامه•ها•و•اهداف•آنان•را•به•سوی•سکوالریسم• دانشگاه•ها•

را•تدوین•و•اجرا•می•کند.•)مرکز•مطالعات•فلسطین،1377: 211(

کرده•اس���ت،• که•بین•دین•داران•و•س���کوالرها•بروز• 2.•از•دیگ���ر•تعارض•ه���ا•در•رژی���م•صهیونیس���تی،•

که• ب���ه•وضوح•در•قانون•اساس���ی•دیده•می•ش���ود؛•برای•نمون���ه،•از•جمله•با•دخالت•صهیونیس���ت•ها،•

اغلب•دارای•دس���ت•برتر•اداری•و•قانونی•در•اس���رائیل•اند،•تعریفی•از••هویت•یهودی•در•قانون•اساسی•

ارائه•نش���ده•اس���ت.•نبود•چنین•تعریفی،•به•منزله•ی•مخالفت•با•تعریف•دین•داران•از•هویت•یهودی•

اس���ت.•در•واقع،•این•ابهام•گذاری،•از•س���وی•صهیونیست•ها•مورد•سوء•اس���تفاده•قرار•می•گیرد•یا•از•آن•

که•با•تفس���یر•دین•داران•متفاوت•اس���ت.•به•باور• تفس���یرهای•خاص•به•عمل•می•آورند؛•تفس���یرهایی•

که• رهب���ران•دین���ی،•یهود•واقعی•از•مادر•یهودی•متولد•می•ش���ود،•هر•چند•دین•دار•نباش���د،•در•حالی•

صهیونیست•ها•فاقد•چنین•اعتقادی•اند.•)ماضی،1381: 273(•صهیونیست•ها•عقیده•دارند•یهودی•

که•در•دسته•ها•و•تشکل•های•یهودی•عضویت•دارد،•هر•چند•به•عقاید•دینی• گفته•می•شود• کسی• به•

که•تعیین•و•تش���خیص• عمل•نکند•و•به•آن•باور•نداش���ته•باش���د.•به•عالوه،•یهودیان•دین•دار•بر•آن•اند•

هویت•یهودی•بودن•افراد•با•آن•هاست•نه•با•صهیونیست•ها.•یهودیان•سفاردی•و•اشکنازی،•از•دیگر•

کلی•هویت•یهودی•طرح•می•ش���ود.•هر•چند•سفاردی•ها•و•اشکنازی•ها• که•در•فضای• مقوالتی•اس���ت•

که•اغلب•از•یهودیان•اروپای•شرقی•اند•و•اشکنازی•ها،• هر•دو•یهودی•به•ش���مار•می•آیند،•س���فاردی•ها•

که•اغلب•از•یهودیان•اروپای•غربی•اند،•در•نظام•سیاس���ی•رژیم•اس���رائیل•یکس���ان•دیده•نمی•شوند؛•از•

کم•اهمیت•به• کارهای• این•رو،•پس���ت•های•حس���اس•تنها•در•اختیار•اشکنازی•هاس���ت•و•امور•اداری•و•
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گذار•می•شود.•• سفاردی•ها•وا

ک���ه•می•تواند•ثروت•و• ک���ردن•هر•چه•بیش���تر•یهودیان•جهان،• 3.•رژی���م•صهیونیس���تی•براى•جمع•

که•علی• مشروعیت•به•ارمغان•آورد،•به•احداث•شهرک•های•یهودی•نشین•دست•زده•است؛•سیاستی•

رغم•مخالفت•داخلی•و•مخالفت•بیشتر•خارجی،•همچنان•با•شدت•ادامه•دارد.•این•رژیم•برای•جلب•

کشورها•برای•مهاجرت•به•اسرائیل،•وعده•ی•امنیت•و•رفاه•به•آنان•می•دهد.• حمایت•یهودیان•سایر•

کن•را•فراهم•می•کند،• افزای���ش•مهاجرت•یهودیان•تازه•وارد،•موجبات•نارضایتی•یهودیان•قدیمی•س���ا

کمت���ر•از•امنیت•و•رفاه•می•بینند.• زی���را•یهودیان•قدیمی•ت���ر،•ورود•یهودیان•جدید•را•مایه•بهره•مندی•

کاهش•فرصت•های•ش���غلی،•از• ک���ز•اداری،•پلیس•و•ارت���ش•و• اس���تخدام•یهودی���ان•مهاجر•ت���ازه•در•مرا

دیگ���ر•دالیل•مخالفت•ها•با•آنان•اس���ت.•بخش���ی•از•زمین•های•فلس���طینی•و•دیگر•مناب���ع•اقتصادی•و•

که•یهودیان•قدیمی،•س���رزمین• حتی•فضاهای•آموزش���ی•در•اختیار•مهاجران•قرار•می•گیرد،•در•حالی•

فلس���طینی•اش���غالی•را•فاقد•ظرفیت•الزم•برای•پشتیبانی•از•این•همه•مهاجر•می•شمارند•و•این•یکی•از•

کرده•است.•نارضایتی•یهودیان•قدیم•از•جدید،• دالیل•مهاجرت•معکوس•یهودیان•قدیمی•را•فراهم•

ب���ه•صور•مختل���ف•مانند•تظاه���رات•و•تجمع•یا•تحصن•ظاهر•می•ش���ود•و•حتی•فلس���طینی•های•مبارز•

،که•خیلی•بیش���تر•از•یهودیان•قدیمی،•مخالف•ورود•یهودیان•تازه•هس���تند،•دس���ت•به•ترور•یهودیان•

می•زنند•زیرا•حضور•یهودیان،•به•ویژه•یهودیان•تازه•را•موجب•نهادینه•تر•شدن•اسرائیل•می•شمارند.•

گروه•مخالف•مواجه•می•ش���وند:•فلس���طینی•ها•و•یهودیان•قدیمی•و•لذا• در•واقع،•مهاجرین•تازه•با•دو•

بحرانی•بر•س���ر•ماجرای•احداث•شهرک•های•یهودی•نشین•مس���تمرًا•برپا•است.•فساد•مالی•و•اخالقی•

که•اغلب•از•یهودیان•قدیمی•هستند،•مورد•اعتراض•یهودیان•جدید•قرار•دارد.•رشد• مقامات•دولتی،•

روابط•جنس���ی•در•س���ربازان•و•زنان•نظامی،•مش���کالت•بهداش���تی•و•نظایر•آن،•بر•دامنه•ی•این•بحران•

رژیم•صهیونیستی•افزوده•است.)همان(

که•بی•تأثیر•از•بحران•های•دیگر•نیس���ت،•تا•حدی•افزایش•یافته•اس���ت• 4.•بحران•ه���ای•فرهنگ���ی،•

کردند•»ژنرال•دان•ها•لوتر«• گروهی•از•روش���ن•فکران•صهیونیس���تی•از•دادگاه•عالی•رژیم•درخواس���ت• که•

کش���تار•غیرنظامیان•فلس���طینی•در•یک���ی•از•حمالت•به•غزه،• فرمان���ده•وقت•نیروى•هوایی•را•به•دلیل•

کند.••چنین• گرفت،•به•مرگ•محکوم• ک���ه•به•بهانه•ی•برقراری•یا•بازگرداندن•ثبات•به•اس���رائیل•صورت•

کشانده•و•حتی• بحران•هاى•درونی،•رژیم•صهیونیستی•را•به•تشدید•حمالت•نظامی•به•فلسطینی•ها•

دامنه•ی•ترورها•را•به•بیرون•از•اراضی•اش���غالی•برده•اس���ت.•ترور•رهبران•و•ش���خصیت•های•فلسطینی•

که•به•فعالیت•فلس���طینی•در• کش���ورها•منتق���ل•می•کند• در•خارج•فلس���طین•اش���غالی،•این•پیام•را•به•

ک•خود•پایان•دهند.•به•عالوه،•رژیم•قص���د•دارد•با•این•ترورها،•اراده•و•فکر•ادامه•ی•مبارزه•با•رژیم• خ���ا
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صهیونیس���تی•را•تحت•الش���عاع•ق���رار•دهد.•)ابوحس���نه،•1381: 29(•ترور•رهبران•حم���اس•در•مناطقی•

کنار•حوادث•آشوب•زده•ی•غرب•آسیا•)خاورمیانه(،•تداعی•کننده•ی•جنگ•جبهه• خارج•از•اسرائیل•در•

امریکایی-اس���رائیلی•با•تروریس���م•اس���ت.•از•اهداف•رژیم•صهیونیس���تی•از•حذف•مبارزان•فلسطینی،•

کردن•قدرتمندی•اسرائیل•در•ذهن•و•وجود•فلسطینی•ها•و•بی•فایده•بودن•مبارزه•است؛•لذا• نهادینه•

که•وجود•اسرائیل•را•نامشروع• اسرائیل•با•دست•زدن•به•ترور،•درصد•فائق•آمدن•بر•بحران•هایی•است•

و•مایه•ی•زحمت•منطقه•و•جهان•تلقی•می•کند.)همان(

نتیجه؛ عبور از صهیونیسم

گذش���ته•آغاز•ش���ده•و•دائمًا•در•حال•رشد•اس���ت.•به•موازات• بحران•های•صهیونیس���تی•در•دهه•های•

این•رش���د،•مخالفت•با•آن•هم•در•حال•افزایش•اس���ت.•یکی•از•مهم•ترین•مخالفت•ها•با•صهیونیس���م،•

پس���ت•صهیونیس���م•)post•zionism(••اس���ت.•پست•صهیونیس���م،•اعتراضی•از•درون•یهودیان•است.•

)مه���رداد،1382: 153(•پس���ت•صهیونیس���ت•ها،•پایه•و•اس���اس•اندیش���ه•ی•خ���ود•را•بر•اس���تقرار•صلح•

کن���ون،•چنین•نگاه���ی•در•برخی•از• گرفته،•اما•ا که•در•بخش���ی•از•روش���ن•فکران•ص���ورت• ق���رار•داده•اند•

کرده•اس���ت.•پست•صهیونیست•ها•در•پی•دستیابی•به•ارض•موعود•نیستند،• دولت•مردان•هم•نفوذ•

کید• بلکه•اعتقاد•دارند•تجمع•آنان•به•مثابه•دولت•یهودی،•در•جای•دیگری•هم•ممکن•است.•آنان•تأ

می•کنند•یهودیان•باید•از•برتری•طلبی•نژادی•و•سیاس���ی•دس���ت•بردارند•و•راه•برتری•خود•را•از•طریق•

که•تقس���یم•یهود•را•به•دینی•و• کنند.•پست•صهیونیس���م،• کس���ب•س���لطه•ی•اقتصادی•جهانی•دنبال•

سیاسی•رد•می•کنند،•به•چند•دسته•تقسیم•می•شود:

که•صهیونیست•ها• که•با•نام•و•نشان•ارتدکس•ها•شناخته•می•شوند،•بر•این•باورند• 1.•برخی•از•آنان•

اعتق���ادی•ب���ه•یهودیت•ندارند،•بلکه•بس���یاری•از•آن•ها•منکر•وجود•خدایند•و•ب���اوری•به•احکام•دینی•

کارآمد•و•مؤثر•برای•نیل•به•هدف•های•سیاس���ی•س���ود•می•برند• نداش���ته،•تنها•از•دین•به•مثابه•ابزاری•

گروه•های•دین•م���دار•یهودی•برای• و•البت���ه•یکی•از•دالیل•آنان•در•تمس���ک•به•دی���ن،•جلب•همکاری•

ترغیب•به•مهاجرت•به•فلس���طین•اس���ت.•آنان•با•نژادپرس���تی•بی•رحمانه،•تعجیل•در•تش���کیل•دولت•

کردن•یهودیان•از•هویت•دینی•مخالف•اند.)ماضی،•1381: 152(• یهودی•و•دور•

که•صهیونیس���ت•ها•صورت• 2.••اصالح•طلب���ان•یه���ودی•به•تهی•ش���دن•یهودیت•از•وج���وه•دینی،•

گذش���ته•ی•پرش���کوه•یهود•را•دوست•دارند.• داده•اند،•به•انتقاد•برخاس���ته•اند،•در•حالی•بازگش���ت•به•

کم•رنگ•شدن•شعائر•دینی•و•وفاداری•به•خدا•در•صهیونیسم• تعداد•زیادی•از•اصالح•طلبان•یهودی•از•

که•یهودیان• ناخش���ودند.•»الکس���اندر•ش���ندلر«•از•خاخام•های•اصالح•طلب•عقی���ده•دارد•این•تص���ور•
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اس���رائیل•را•معب���د•و•رئیس•دول���ت•آن•را•بزرگ•خاخام•ه���اى•یهودی•می•دانند،•غلط•اس���ت•و•خاخام•

گوس���اله•ی•طالیی،•می•گوید:•در•حال•حاضر،•بت•پرس���تی،•جاى• دیگری،•با•توصیف•صهیونیس���م•به•

گرفته•است.• واقعیت•و•حقیقت•را•

که•از• کس���انی•ب���ه•ش���مار•می•رون���د• 3.•برخ���ی•از•مخالف���ان•صهیونیس���م•در•ُبع���د•مذهب���ی•اف���راد•و•

اندیشه•های•لیبرالی•برخوردارند•یا•دارای•اندیشه•های•مارکسیستی•اند.•یهودیان•لیبرال•و•یهودیان•

که•می•توان•معضل•و•مشکل•یهودیان•را•در•غرب•و•در•اسرائیل• مارکسیست•در•این•نکته•مشترک•اند•

کرد.•این• کی•حل• گسترش•عقاید•و•قوانین•اشترا از•طریق•افزایش•آموزه•های•لیبرالی•یا•به•وس���یله•ی•

که•صهیونیس���م•به•ش���کل•فعلی•را•رد•می•کنند،•در•جوامع•غرب•در•اقلیت•قرار•دارند،•اما•روز•به• گروه،•

روز•رو•به•افزایش•هس���تند.•آنان•هم•به•ش���کوه•یهود•می•اندیشند،•اما•دس���تیابی•به••شکوه•یهود•را•از•

طریق•صهیونیسم•سیاسی•ناممکن•می•بینند.•

ل���ذا• می•ده���د؛• تش���کیل• را• صهیونیس���م• مخالف���ان• از• وس���یعی• طی���ف• پست•صهیونیس���م• •.4

پساصهیونیسم•به•اشکال•دیگرى•هم•ظهور•و•بروز•داشته•است•و•یکی•از•آن•ها•می•گوید:•صهیونیسم•

که•صهیونیس���م•مس���ئله•داخلی•وابسته•به•شهرک•نشین•های•یهودی• ربطی•به•آنان•ندارد،•از•آن•رو•

که•فلس���طین•را•با• ک���ه•در•پی•موطن•ت���ازه•ای•در•جهان•هس���تند•تا•این• در•فلس���طین•اش���غالی•اس���ت•

که•بی•توجهی•به• گفت• کمک•غرب،•جای•مناس���بی•برای•موطن•جدید•خود•یافته•اند.•پس•می•توان•

صهیونیس���م،•دیدگاهی•غالب•در•یهودیان•جهان•است•و•بس���یارى•از••نخبگان•و••تحصیل•کرده•های•

یهود•در•جهان،•به•این•دیدگاه•وابسته•اند.

5.•با•توس���عه•و•قدرت•یابی•اندیش���ه•های•صهیونیستی،•مخالفت•آش���کار•با•آن•با•دشواری•همراه•

اس���ت•ل���ذا•به•ج���ای•مخالفت•رودررو•ب���ا•آن•به•مخالفت•خام���وش•اما•عملی•با•صهیونیس���ت•ها•روی•

کنار•آن•قرار• گروهی•از•این•دس���ته•از•مخالفان•صهیونیس���م،•به•صهیونیسم•پیوس���ته•و•در• آورده••اند.•

گرفته•اند•اما•همراهی•زیادی•با•آن•ندارند.•آنان•حتی•از•شرکت•در•جنگ•با•فلسطینی•ها•ابایی•ندارند،•

که•برای•این•دسته• کش���تار•آنان•نمی•پردازند.•صهیونیس���م•ملی•-•میهنی،•تعبیری•است• اما•عماًل•به•

کار•می•برند.•برخی•ه���واداران•چنین•ایده•های���ی•را•در•مخالفت• از•مخالف���ان•عملی•صهیونیس���م•ب���ه•

که•س���رود•نظامی•حرکت•به•جلو•را•بلند•س���ر• گروه•هاى•ارش���اد•نظامی•نام•نهاده•اند• ب���ا•صهیونیس���م،•

می•دهند،•اما•بر•جای•خود•باقی•اند•و•حرکتی•به•سمت•جلو•از•خود•نشان•نمی•دهند.

ب���ه•بی���ان•دیگر،•بس���یارى•از•یهودیان•جه���ان•دولت•صهیونیس���تی•را•به•عن���وان•واقعیت••موجود•

گاهی•اوقات،•به•نقد•ریش���ه•اى•دولت•صهیونیس���م•روى•می•آورند.•)ملک•محمدی،• می•پذیرند،•اما•

که•در•آن• 1378: 11(•مث���اًل•برخی•از•ارتدکس•ها،•دولت•صهیونیس���م•را•غیرمذهبی•به•ش���مار•می•آورند•
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المذهبی•منتش���ر•ش���ده،•ش���عائر•دینی•در•آن•به•پاداش���ته•نمی•ش���ود.•برخی•یهودی���ان•غیرمذهبی،•

ک���ه•تعدد•و•تن���وع•را•در•خود•رد• اصالح•طل���ب•و•محافظ���ه•کار،•آن•را•دولت���ی•خش���ک•مذهب•می•دانند•

که•در•بخش•عموم���ی•و•دولتی•آن،•برخی• می•کن���د.•برخی•از•لیبرالیس���ت•ها•نی���ز•آن•را•دولتی•می•یابند•

کمونیس���م•تس���لط•دارد•و•چنین••دولتی،•سیاس���ت•دولت•ه���اى•نژادى•و• از•نماد•ها•و•اصول•خش���ک•

که• نژادپرس���ت•را•دنب���ال•می•کند.•برخی•از•چپی•ه���ا•نیز،•آن•را•دولتی•فردگرا•به•س���ان•امریکا•می•بینند•

گردش•است.•همچنین•بسیارى•از•یهودیان•اعتقاد•دارند•• حول•محور•اقتصاد•سرمایه•دارى•در•حال•

مفهوم•صهیونیسم•در•مرکزیت•اسرائیل•نقش•نداشته•است.

گروه•هاى•یهود•به•اسرائیل،•واقعی•نیست،• گذشته•نشان•می•دهد•عالقه•و•عشق•اعضاى• مباحث•

کثر•یهودیان•جهان•پرچم•صهیونیسم•را•برمی•دارند• بلکه•مملو•از•اختالف•نظرهاست.•با•وجود•این،•ا

و•از•آن•دولت•حمایت•می•کنند•تا•پرستیژ•این•کشور•را•باال•برده،•دیدگاه•ها•و•شناخت•هاى•سنتی•را،•که•

که•معتقد•است•یهود•حیواناتی•خون•خوار• کم•است•از•بین•ببرند؛•مثاًل•دیدگاهی• بر•فرهنگ•عاّمه•حا

و•ترس���و•بوده،•رحم•و•ش���فقت•در•وجود•آن•ها•نیست.•بدین•ترتیب،•یهودیان•سعی•می•کنند•به•جاى•

که•صحرا•را•می•کاود.•پست•صهیونیسم،•مرکزیت•فرهنگ• کنند• این•دیدگاه،•یهودى•را•تالشگر•معرفی•

صهیونیس���تی•اسرائیل•را•زیر•سؤال•برده،•به•فرهنگ•هاى•فلس���طینی•و•عربی•توجه•می•نماید•و•این،•

که•خ���ود•را•ادامه•ی• نتیج���ه•ی•تأثیر•تحوالت•فرهنگ•در•غرب•بر•صحنه•ی•فرهنگی•اس���رائیل•اس���ت•

فرهنگ•غرب•در•خاورمیانه•می•داند.•حمله•ی•اس���رائیل•در•1982/1361•به•لبنان•و•بمباران••ش���دید•

گردی���د،•تأثیراتی• که•در•رس���انه•هاى•منطق���ه•اى•و•بین•المللی•منعکس• کش���ور،• و•قت���ل•ع���ام•مردم•آن•

گذاش���ته،•باعث•بروز•پدیده•هایی•همچون•پس���ت•صهیونیس���م•شده• بر•صحنه•ی•فرهنگی•اس���رائیل•

اس���ت.)همان(•انتقاضه•مردم•فلس���طین•در•1366 /1987•و•رفتار•بی•رحمانه•ی•ارتش•اس���رائیل•در•

گونی•مانند•قتل•عام،•ش���کنجه،•ترور،•تخریب•من���ازل•و...•)همان:• گونا س���رکوبی•آن••به•ش���گردهاى•

که•خود•موجب•شکل•گیرى• 16(•جنبه•هاى•غیرانس���انی•و•نژادپرس���تانه•ی•صهیونیسم•را•آشکار•نمود•

گردید. پست•صهیونیسم•

هر•چند•پدیده•ی•پس���ت•صهیونیس���م،•در•داخل•اسرائیل•اس���ت،•اما•تأثیرات•زیادى•بر•یهودیان•

خارج•اسرائیل•مانند•یهودیان•خاور•میانه•داشته•و•روابط•این•یهودیان•را•با•دولت•اسرائیل•خدشه•دار•

که•سال• کنفرانس•صهیونیستی•بال•در•سوئیس•دید• نموده•است.•نشانه•هاى•این•امر•را•می•توان•در•

1997/1376،•به•مناسبت•صدمین•س���ال•پیدایش•صهیونیسم•برگزار•شد.•)ایالن،1377: 232(•در•

کنفران���س،•»ابراهام•بورگ«،•رئیس•آژانس•بین•المللی•یهود•و•س���ازمان•صهیونیس���م•جهانی•در• ای���ن•

که•به•واس���طه•ی•عملکرد•نادرست•دولت•اس���رائیل•در•حمله•به•لبنان•و• کرد• س���خنرانی•خود•اعتراف•



40

سرکوبی•انتفاضه•ی•فلسطین،•اندیشه•ی•صهیونیسم•دچار•بحران•جدى•شده•است.•)همان:233(•

کنفرانس•بال•1997/1376،•در•تأیید•اعترافات•ابراهام•بورگ،•چنین•عنوان• یکی•از•خاخام•ها•نیز•در•

که•اس���طوره•ی•صهیونیسم•در•حال•احتضار•اس���ت•و•یهودیان•نمی•توانند•همه•عملکرد•اسرائیل• کرد•

که•دولت•اس���رائیل•به• را•مورد•تأئید•قرار•دهند.)68(•یهودیان•خارج•اس���رائیل•خواهان•آن•هس���تند•

گر•بخواهد• که•ا گذاشته،•در•رفتارهاى•نادرست•خود•تجدید•نظر•نماید،•چرا• نظرات•یهودیان•احترام•

کند،•دیگر•نیازى•به•مکتب•صهیونیسم•نیست.به•عقیده•ی••آن•ها،•باید•در•مکتب• خودس���رانه•عمل•

گیرد. صهیونیسم•تجدید•نظرى•صورت•

گیر•ش���دن•پدیده•ی•پست•صهیونیس���م•در•مردم•اس���رائیل•اس���ت،• نتیج���ه•ی•ای���ن•بحران•ها،•فرا

کشیده• کنون•این•پدیده،•به•محافل•مطبوعاتی•و•هنرى•)قصه،•تئاتر،•سینما•و...(• که•هم•ا همچنان•

کشمکش•سیاس���ی•-•اجتماعی•در•اس���رائیل•شود. ش���ده•اس���ت.•این•مس���ئله•می•تواند•موجب•بروز•

گذاش���ته•اس���ت•و•در•جهان•عرب،• پدیده،•پس���ت•صهیونیس���م•حتی•در•ورای•مرزهای•اس���رئیل•تأثیر•

تعداد•چشمگیری•از•دانشگاهیان•و•نخبگان•علمی•به•این•امر•توجه•جدى•نموده•اند•و•پایان•پذیرى•

صهیونیس���م•و•رهایی•مردم•مظلوم•فلس���طین•را•از•ظلم•و•س���تم•رژیم•صهیونیس���تی•نوید•می•دهند،•

که•تنها•به•دنبال•حل•مشکل• لذا•نمی•توان•پدیده•ی•پس���ت•صهیونیس���م•را•جریان•فریبنده•دانست•

صهیونیسم•است،•نه•مسئله•فلسطین.
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