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 Political سياسی

   
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٠٨
  

  اعتصاب غذای زندانيان،
 ...! فلسطين و اسرائيل، بايکوت اسرائيل وۀ مناقشۀتاريخچ

  )قسمت پنجم و پايانی(

   

  !د با فلسطينيان تظاھرات کردن و ھمبستگی ھزاران اسرائيلی برای صلح

آويو  ھای تل پاسخ مثبت داده و در خيابان» صلح اکنون«لی يل به فراخوان سازمان اسرائيھزاران نفر از مردم اسرائ

 .در حمايت از برقراری صلح با فلسطينيان تظاھرات کردند

  

   

 

، به ١٣٩٦د  خردا٦ -٢٠١٧ مه ٢٧ ھزار نفر از مردم اسرائيل شامگاه شنبه ١۵ھا آرتص، حدود  نوشته روزنامه به

  .آويو آمده و از صلح با فلسطينيان حمايت کردند ھای تل خيابان

 سال کافی است ـ اکنون ۵٠«:  سال اشغال مناطق فلسطينی در دست داشتند۵٠ عليه ئیپالکاردھاتظاھرکنندگان، 

 ».نوبت صلح است

دارد،  لت به ارزانی میعليه نااميدی که دو«گفت، اين تظاھرات » صلح اکنون«س سازمان ئيآوی بوسکيال، ر

ھا و  ھا، فلسطينی لیيوقت آن رسيده که به اسرائ«: او افزود. برپا شده است» گری، خشونت و نژادپرستی اشغال

 ».ل مخالف اشغال و خواستار راه حل دو کشور استيتمامی جھان ثابت شود که بخش مھمی از جمعيت اسرائ

 سخنرانی خود در ميدان مرکزی رابين بنيامين نتانياھو، ل درياسحاق ھرتزوگ، رھبر مخالفان دولت اسرائ

 .ھا برای برقراری صلح کرد ل را متھم به ايجاد ترس و از دست دادن موقعيتيوزير اسرائ نخست
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: او در اين پيام گفت. س تشکيالت خودگردان فلسطين قرائت شدئيدر جريان اين تظاھرات پيام محمود عباس، ر

 صلح ئیعباس گفت، تنھا راه برپا» .ر صلح، ھماھنگی، امنيت و ثبات با ھم زندگی کنيمزمان آن رسيده که ما د«

ل ياو از اسرائ.  است١٩۶٧روزه سال  شده در جنگ شش تعيينبرای دو ملت با مرزھای » راه حل دو کشور«

  .خواست تا يک کشور فلسطينی را به رسميت بشناسد و به اشغال پايان دھد

 

  

  

   باختری ۀ اشغال نظامی کرانپنجاھمين سالگرد

ی باختری، شامل اورشليم  ، در پنجاھمين سالگرد اشغال نظامی کرانه٢٠١٧ جون ٥ - ١٣٩٦ خرداد ١٥دوشنبه 

  .المللی مدفاع حقوق بشر بيانيه مشترکی منتشر کردند ھای بين شرقی و نوار غزه، به دست اسرائيل، سازمان

دست اسرائيل،  المقدس شرقی و نوار غزه، به ی باختری، شامل بيت در پنجاھمين سالگرد اشغال نظامی کرانه

  :کنند  زير اعالم می کننده ھای امضاء سازمان

دست اسرائيل در   باختری و نوار غزه به ھای درگيری فلسطين ـ اسرائيل به پيش از آغاز اشغال نظامی کرانه ريشه

 و پيش از آن ديد که صدھا ھزار فلسطين ١٩۴٨در سال توان   اين درگيری را می پيشينه. گردد  بازمی١٩۶٧سال 

 باختری و نوار غزه و ديگر  ھايشان در کشور تحت الحمايه فلسطين و آوارگی در کرانه وادار به فرار از خانه

   .کشورھای جھان از جمله کشورھای عرب ھمسايه شدند

رسميت شناخته و تعھدی  طوِر گسترده به مللی بهال  بين  سرنوشت برخوردار ھستند که جامعهتعيينھا از حق  فلسطينی

 است و شامل ١٩۶٧ی اشغالی سال  اين حق فراتر از تشکيل کشور فلسطين در منطقه. ھمگانی تعريف کرده است

ھا  ، پيش و پس از آن، به زور از آن١٩۴٨شود که در سال  ھايشان می حق آوارگان فلسطينی برای بازگشت به خانه

  .اخراج شدند

ھای جنگی  مند مرتکب نقض حقوق بشر و در بسياری از موارد مرتکب جنايت طوِر نظام  به١٩۴٨ئيل از سال اسرا

ھا از جمله قتل، تخريب اموال بدون توجيه ضرورت نظامی،  اين جنايت. ھای عليه بشريت شده است و جنايت

غالی، غارت منابع طبيعی و بسياری  مناطق اش ی زمين، زندانی کردن و شکنجه، انتقال شھروندان خود به مصادره

ھا با معافيت از مجازات انجام شده و  بسياری از اين جنايت. گيرد از موارد ديگر نقض حقوق بشر را در برمی

   . بگريزندئیگو اند از پاسخ ھا موفق شده مرتکبان آن

ھا، حقوق  سيستم خاص آنھا و برقراری  ويژه ايجاد شھرک کردھای اسرائيل در مناطق اشغالی فلسطين، به عمل

کردھا ممکن است معادل الحاق عملی  اين عمل. کند ھا را نقض می المللی و حق انکارناپذير حاکميت فلسطينی بين
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 ايجاد مستعمره و آپارتايد بدھد که ناقض  شده باشد و به اشغال نظامی به دست اسرائيل جنبه  باختری اشغال کرانه

  . داردتأکيدبر ماھيت موقت اشغال نظامی المللی است که  اصول حقوق بين

تر شدن درگيری به  ھای اسرائيل به طوالنی المللی و مشارکت بعضی از کشورھا در جنايت ی بين عملی جامعه بی

  .برند ھاست که ھنوز در انتظار عدالت به سر می ويژه قربانيان مستقيم جنايت ھا و به بھای حقوق فلسطينی

  

  

  

ھای  گو ساختن اسرائيلی دست اسرائيل و پاسخ  دارای تعھدی حقوقی برای پايان دادن به اشغال بهالمللی   بين جامعه

المللی و حمايت آن از اسرائيل در بسياری  ی بين عملی جامعه بی. المللی است ھای جدی بين متھم به ارتکاب جنايت

 ناديده گرفتن تعھدات حقوقی آن بر اساس گِر اسرائيل را تشويق به ادامه ارتکاب نقض حقوق، موارد، قدرت اشغال

   .عنوان کشوری باالتر از قانون کرده است المللی و اقدام به حقوق بين

 ٢٠١۵ ژانويه ١۶ را پذيرفت، دفتر دادستان دادگاه در ئیالمللی جزا در پی اين که دولت فلسطين صالحيت دادگاه بين

 اعالم کرد که ٢٠١۶ و ٢٠١۵ھای  دفتر دادستان در سال. دی وضعيت فلسطين را آغاز کر بررسی مقدماتی در باره

 مقدماتی دفتر  کشورھای ديگر بايد در بررسی. ھای ارتکابی دريافت کرده است  گزارش با اتھام جنايت٨۶بيش از 

ھا و نبوِد تالش واقعی برای  با در نظر گرفتن وخامت جنايت.  ھمکاری کنندئیالمللی جزا دادستان دادگاه بين

ترين تاخير ممکن تحقيقات را آغاز کند تا از دسترسی به عدالت و بازداشتن از  ، دفتر دادستان بايد با کمئیگو خپاس

   .افزايش نقض حقوق بشر اطمينان يابد

 را که حقوق ئیھا  را که اسرائيل در محل ايجاد کرده به رسميت بشناسد و نبايد رويهئیھاتغييرالمللی نبايد   بين جامعه

  .المللی باشند، بپذيرد ھای مھم بين کنند و ممکن است معادل جنايت ھا را نقض می فلسطينیاساسی 

المللی و  رسميت بشناسد که به اجرای حقوق بين حل يا پيشنھاد صلحی را نبايد به المللی ھيچ راه جامعه بين

. انجامد کند، نمی سرنوشت خود می تعيينھا را قادر به استفاده از حق  ھای مرتبط سازمان ملل که فلسطينی قطعنامه

  .آيد دست نمی صلح بدون عدالت به

ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسيون بين FIDH؛Al Mezan Centre for Human Rights؛Cairo 

Institute for Human Rights Studies (CIHRS) ؛CAJ ( Comite de Accion Juridica), 

Argentina 

Center for Constitutional Rights ؛Centro de Políticas y Derechos Humanos - Perú 

EQUIDAD ؛Centre Libanais des Droits Humains ؛Comisión de Derechos Humanos de El 
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Salvador (CDHES)؛DITSHWANELO – The Botswana Centre for Human 

Rights؛Ecumenical Commission for Human Rights (Ecuador)؛Human Rights Association 

(İHD)؛Human Rights Commission of Pakistan ؛International Association Human Rights 

"Fiery Hearts Club" ؛Internationale Liga für Menschenrechte ؛International Legal 

Initiative Public Foundation ؛Iteka ؛Latvian Human Rights Committee LDH ی دفاع از  ؛ جامعه

 La Ligue des؛ League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)حقوق بشر در ايران

droits et libertés du Canada ؛Ligue des droits de l’Homme (Belgique) ؛Ligue Senegalaise 

des Droits Humains (LSDH) 

LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(LIMEDDH) شھر  ؛ نياد آرمان /OPEN ASIA/Armanshahr Foundation.  

 

  جامعه اوليه اسرائيل

ھای  ھای سپری شده فارغ از انشعاب  يھوديان سکوالر در طول دھه.جامعه اسرائيل در بدو تشکيل سکوالر بود

دو جريانی که نمود . شوند است تقسيم میبه دو جريان چپ و ر) که امری مرسوم در اسرائيل است( گسترده حزبی

 تأسيسھای فوق از ابتدای  جريان. توان در دو حزب راست ليکود و چپ کارگر مشاھده نمود کنونی آن را می

تئودور «به واقع از زمان ايده تشکيل دولتی برای يھوديان توسط . اند اسرائيل تا به امروز قدرت را در دست داشته

حيم وايزمن، گلدا ماير، «چون  و سردمداران آن ھم» ديويد بن گورين«اری اين حکومت توسط گذ ، تا بنيان»ھرتزل

ھای اخير نظير ايھود اولمرت، ايھود  ين ارشد دھهمسؤولاسحاق رابين، شيمون پرز، موشه دايان، مناخيم بگين و تا 

 .اند ان کلی چپ و راست سکوالر بوده، ھمگی جزو دو جري»...باراک، آريل شارون، زيپی ليونی، بنيامين نتانياھو و

چون ئنوليبراليسم ناسيوناليسم، فاشيسم،  داری ھم زمان با رشد گرايشات راست سرمايه ھای اخير ھم  اما در دھه

طلبی در جھان، به ويژه در منطقه پرتالطم خاورميانه، وضعيت فرھنگی  طلبی و جنگ ميليتاريسم، مذھبی و خشونت

اند و اغالب گرايشات  بر اسرائيل و ھم بر فلسطين زا سکوالريسم و گرايشات چپ دور شدهشناختی حاکم  و جامعه

 اين وضعيت، عمدتا ناشی از ضعف تغيير. ميليتاريستی و مذھبی وارد صحنه مرکزی اين منطقه وارد شده است

 بافت تغييرو ات تدريجی در راس ھرم حاکم اسرائيل تغييراين . جنبش کارگری کمونيستی در سطح جھان است

ست که از ھم اکنون زنگ خطر را برای اليت قدرتمند حاکم بر اسرائيل پس از ھفت دھه  جمعيتی آن، رخدادی مھمی

  . داری به صدا در آورده است سکان

ھای خود، به اين امر پرداخته و با استناد به اظھارات شماری از  در يکی از شماره» ھاآرتص«روزنامه اسرائيلی 

ھای  شناسانه به وضعيت حاکم بر جامعه از وقوع احتمالی اين امر در سال و نگاھی جامعه» ھيونيستص«رھبران 

 را برای ئی معادالت درونی اسرائيل تبعات و پيامدھاتغييررخدادی که تحقق آن ضمن . پيش رو خبر داده است

ل در حال فروپاشی است و اين از بافت جمعيتی اسرائي« به نوشته ھاآرتص،. تمامی خاورميانه در بر خواھد داشت

ھا، اعراب و يھوديان مذھبی و کاھش شمار يھوديان سکوالر  تر است، ما شاھد افزايش ارتدوکس توافق ايران مھم

  ».ھستيم

نويسد که اين آمارھا  ھا می روزنامه ھاآرتص، با استناد به آمار ساليانه اسرائيل در رابطه با شمار دانشجويان و معلم

آميز چگونه در سيستم مدارس اسرائيل به درجات  دھد که شمار شاگردان کالس اول به روشی تبعيض نشان می
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دھد که ھسته  آمارھای پنج سال اخير نشان می. يھوديان مذھبی، يھوديان ارتدوکس افراطی و عرب تقسيم شده است

ھای ديگر در حال  يت گروهشدن است و اين در حالی است که شمار جمع سکوالر جامعه اسرائيل در حال کوچک

 .افزايش است

نوشته نويسنده ھاآرتص از ھم گسيختگی ھسته درونی جامعه اسرائيل به روزھای پيش از تشکيل آن نزديک شده  به

تر  طوری که اين موضوع مھم شود به ھا موثرترين عوامل در سياست و اقتصاد آن محسوب می است و تقويت اقليت

ھای افراطی به  ارتدوکس. ھا بود انتخابات اخير کنست به منزله پيروزی برای اقليت. استاز توافق اتمی با ايران 

. اعراب برای تشکيل سومين حزب بزرگ کابينه در کنست متحد شدند. موقعيت کليدی در ائتالف دست يافتند

گيری   موثر در تصميمعنوان عامل گيری از دست داند اما خود را به مذھبيون ملی مقداری از قدرت خود را در رای

 .دولت مطرح کردند

  

 

  

ھفت دھه حکومت اسرائيل  توان به درازای عمر ھای چپ و راست در اسرائيل را می اختالف ديدگاه ميان جريان

ھا با جامعه فلسطينی، شدت  ويژه از زمان روی کار آمدن نتانياھو و تشديد تنش نسبت داد، با اين حال و به

ھا با در پيش کشيدن مسائل  نتانياھو مدام و در تمامی انتخابات.  از ھر زمانی شده استھای طرفين بيش اختالف

تمرکز بر مقابله با حماس . هللا در پی کسب آرای عمومی برآمده است امنيتی نظير خطر ايران، جنبش حماس و حزب

 در انتخابات برای تشکيل ھای نه چندان دور، حزب پيروز ھا موجب شده تا بر خالف گذشته سازی و گسترش شھرک

ھای  ھای چپ دراز نکرده و جھت اداره دولت متوسل به کسب حمايت سوی جريان کابينه ائتالفی، دست خويش را به

  .ھای تندرو مذھبی شده است جريان

شوند عموما از فرزند آوری محدودی  ھای متنفذ و اقشار مرفه جامعه محسوب می يھوديان سکوالر که عمدتا از جناح

جدا از کاھش زاد و ولد از سوی سکوالرھا، عدم پايبندی به قيودات مذھبی، گاھا منجر به تمايل يک . برخوردارند

يھودی اعم از زن و يا مرد به ھمسری غير يھودی شده است، رخدادی که با وجود ھشدارھای مکرر يھوديان تندرو 

شوند که لزوما پدر  وديان، اشخاصی يھودی محسوب مین و سنت يھئيبنا بر آ. ويژه مذھبی در حال افزايش است و به

. گردد که فرزند حاصله يھودی محسوب نشود ھا يھودی بوده و لذا ازدواج با يک غيريھودی موجب می و مادر آن
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رو تر يھودی، اصل را به مادر داده و معتقدند شرط مادر يھودی برای يھودی اطالق کردن  ھای ميانه برخی جريان

 .نمايد  کفايت میئینھافرزند به ت

تعھدی در اجرای  ھای ليبرالی يھوديان سکوالر در سبک زندگی، ازدواج، دارا بودن فرزندانی اندک و بی گرايش

خصوص يھوديان ارتدوکس که تفاسيری بسياری  فرامين شريعت يھود در حالی است که يھوديان مذھبی سنتی و به

جا که شماری از اين  دانند، تا آن تعھد به داشتن فرزندانی زياد مین يھود دارند خود را مئيمتعصب و سخت از آ

  . فرزند دارند١٠ تا ٦يھوديان بين 

ھا با يھوديان  شوند، با اين حال تجميع آن اکنون نيز جامعه کوچکی در اسرائيل محسوب می يھوديان ارتدوکس ھم

صدا  ر را برای آينده رھبری اسرائيل بهاکنون زنگ خط مذھبی و سيل گسترده زاد و ولد از سوی آنان از ھم

 تأکيدھا و متون مذھبی  ھای دين يھوديت است که بر تفسير آموزه يھوديت ارتدوکس يکی از شاخه .درآورده است

اغلب پيروان آن تلمود و متون خود را از . ھای يھوديت است گيرانه تر از بقيه شاخه يھوديت ارتدوکس سخت. دارد

تر  اين در حالی است که يھوديان سنتی و مذھبی از نگرشی منطف. کنند تر به آن رجوع می و بيشدانند  جانب خدا می

 .ھا برخوردارند از ارتدوکس

  

  

  

يھوديان مذھبی و سنتی که . تعداد فرزندانی که پدر و مادرشان ارتدوکس ھستند به مرور در حال افزايش است

شوند قوانين تورات را در حدی که با کتب ميشنا و تلمود و  نده مینيز خوا) ھا کاران يا سنتی محافظه( کنسرواتيو

ھای متمادی  گونه که قرن چنين متن نيايش روزانه يھوديان را آن آنان ھم. پذيرند خوانی دارد، می ھای اوليه ھم سنت

 ھای يھودی با مذھبيون سان، کنسرواتيوھا در اجرای قوانين و سنت بدين. اند مرسوم بود حفظ کرده

ھا در نحوه تفسير قوانين  توان گفت که تفاوت عمده آن طور کلی می چندان تفاوتی ندارند و به) ھا ارتودوکس( تندرو

گذارند، و معتقدند زن و  ھا، کنسرواتيوھا در امور دينی فرقی بين زن و مرد نمی برخالف ارتودوکس. مذھبی است

ھا، زنان به علت  ست که به باور ارتودوکس ند، اين در حالیگون و ھمسان مکلف به اجرای قوانين دينی ھست مرد ھم

تفاوت در ساختار جسمی و عاطفی و اجتماعی، از برخی فرائض معافند، و در مقابل مکلف به اجرای واجبات دينی 

  .رود ديگری ھستند که از مردھا انتظار آن نمی
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شان در  ھا، برای آن که کسی از ميان پيروان نھا و علمای دينی آ شود که رھبران مدارس دينی ارتودوکس گفته می

جا که خود در تمام طول زندگی، انديشه مذھبی  ھا بپيوندد، از آن صدد بر نيايد به جنبش کنسرواتيوھا و يا رفرميست

روز دستورات مذھبی را  به خويش را در چھارچوب شرعيات و فتاوی فقھای ميشنا، تلمود محدود کرده بودند، روز

 .نام نھادند) گرا تعصب( جا که حصاری ضخيم به دور خود کشيدند و خويشتن را ارتودوکس ردند، تا آنتر ک سخت

داری، تعليم و تربيت فرزندان را  داری، خانه ھای سنگين بچه يتمسؤولجا که زنان  ھا، از آن به باور ارتودوکس

باشند؛ و چون تکليفی بر   فردی دارد معاف میھا و فرامينی که جنبه عھده دارند، از اجرای برخی مراسم و نيايش به

توانند پيش نماز جماعت يا  نيز بايد محلی جدا داشته باشند و نمی) ھا کنيسه( ھا ھا در عبادتگاه ھا نيست، پس زن آن

پذيرند و در کنيسه زن و مرد در  اما کنسرواتيوھا اين محدوديت را نمی. ھا باشند قاريان تورات به روی صحنه کنيسه

باشند، پس  ھا نيز مانند مردھا مکلف به اجرای ھمه واجبات مذھبی می نشينند و چون معتقدند که زن کنار ھم می

 .توانند در سمت پيشوای مذھبی و قاری تورات انجام وظيفه نمايند می

شدت راه  هھا در انجام اصالحات مذھبی، ب پيروان ھر دو مکتب ارتودوکس و کنسرواتيو بر اين باورند که رفرميست

مراد از . ناپذير است رو، بر پيکر ملت يھود زيان سنگينی وارد آوردند که جبران افراط پيمودند و از اين

اکنون قدرت مطلق را در اسرائيل در اختيار  ھای يھودی سکوالر است که ھم جريان) طلبان اصالح( ھا رفرميست

 که از ئیھا طلب يھوديت در قوانين شرع يھود و فلسفه گذار شاخه اصالح بنيان» موشه مندلسون«به باور . دارند

خوانی داشته  اتی به وجود آورد تا با دانش روز ھمتغييربايست  گرفت، می کتاب تلمود و صحيفه فقھی ميشنا ريشه می

  .باشد

 تالش برای جلب رضايت يھوديان اقصی. اکنون جمعيت اسرائيل به ھشت ميليون و چھارصد ھزار نفر رسيده است

امری که .  برای سران حاکميت اسرائيل داردئیچنان اولويت باال ھای اشغالی ھم نقاط دنيا با وجود کوچکی سرزمين

 و تحول تغييرھای فلسطينی در منطقه، حداقل در يک دھه اخير در حال  با وجود تداوم تنش ميان اسرائيل و جريان

  .بوده است

زمان دو خطر گسترده جمعيتی را پيش روی خود حس  ر اسرائيل ھمنکته حائز اھميت آن که جناح سکوالر حاکم ب

ھا احساس شده و در مرتبه دوم از سوی يھوديان مذھبی و  کند، دو خطری که ابتدا به ساکن از سوی عرب می

 .ارتدوکس، قابل مشاھده است

المللی و تالش  ھای بين های مبنی بر پذيرش قطعنام المللی و منطقه حکومت اسرائيل با وجود تمامی فشارھای بين

ھا عمال فرايند سازش   پی در پی شھرکتأسيسدر کنار يکديگر با » فلسطينی و اسرائيلی«برای تحقق ايده دو کشور 

فقدان موفقيت از سوی طرف سازش کار موجب . دارد ای گام بر می را ناکام گذارده و در راستای محو چنين ايده

  .ھای اشغالی شده است سالمی در سطح منطقه و سرزمينرشد بيش از پيش جريانات افراطی ا

 ئی اسرائيلی از آغاز تا به امروز شاھد نبردھای متعدد و بعضا خونينی بوده است، نبردھا- در واقع مناقشه فلسطينی

ھای به شدت متعصب مذھبی به نام  که يک سوی آن حاکميت اسرائيل بوده و سوی ديگر آن را طيفی از فلسطينی

 طرفين اگرچه به لحاظ توانمندی قابل قياس ئیکه قدرت را در باريکه غزه قبضه کرده است رويارو» حماس«

ھای  کوچکی سرزمين. نبوده، اما اندک خسارات وارده بر پيکر اسرائيل برای اين حکومت گران تمام شده است

 موجب نگرانی شھروندان هللا از شمال گاه حماس از جنوب و حزب بی ھای گاه پراکنی اشغالی در کنار موشک

جا که شماری از ساکنين سرزمين ھای اشغالی مھاجرت معکوس به خارج از اسرائيل را  حکومت اسرائيل شده تا آن

  .اند آغاز کرده
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برد  گمان خروج بيش از پيش عناصر سکوالر و عمدتا ثروتمند اسرائيل، دست تندروھای مذھبی را برای پيش بی

 .گذارد میامورشان بيش از پيش باز 

فارغ از . ھا شده است ھا و مذھبيون افراطی منجر با تشديد فشارھا بر فلسطينی ھا و اسکان اتدوکس افزايش شھرک

ھای فلسطينی و عدم تحقق ايده داشتن کشوری مستقل  ھا که منجر به چند پاره شدن سرزمين سازی اھداف شھرک

 . گيرد ت جمعيتی منطقه صورت می بافتغييرھا است، اين امر در راستای  برای فلسطينی

دھد در حالی که عموم ثروتمندان و اقشار مرفه و  ھای اشغالی نشان می برآورد موقعيت اجتماعی ساکنين سرزمين

ھای تازه ساخته شده را  کنند، قاطبه سکنه شھرک چون حيفا و تل آويو زندگی می سکوالر در شھرھای صنعتی ھم

ھا  ھا به مناطق سکونت فلسطينی نزديکی مفرط شھرک. دھند ندرو تشکيل میاقشار ضعيف و عموما مذھبی و ت

  .گاه ميان طرفين شده است ھای خونين گاه و بی موجب درگيری

تر بر اسرائيل  ھا و يھوديان مذھبی سنتی جھت استيالی بيش ھا و تالش ارتدوکس ساخت بيش از پيش اين شھرک

چون عدم   ھمئیھا ھای اخير نتانياھو با ايده جا که در انتخابات ده تا آنھا ش موجب نفوذ فزاينده تندروھا در شھرک

نشينان را کسب نموده و بر سکان نخست  ھا در صورت رای آوردن توانسته است ارای باالی شھرک برچيدن شھرک

 .وزيری تکيه بزند

  

  

  

روھا آن که در حالی که يھوديان ھا و دست باالی تند نکته حائز اھميت ديگر در رابطه با ساخت پی در پی شھرک

اند، بر ميزان ورود   برآمدهامريکاسکوالر و مرفه و سرخورده از تداوم ناامنی در اسرائيل در پی کوچ به اروپا و 

تبار که به لحاظ مالی و فکری در مضيقه بوده و عموما به اقشار مذھبی  ای تبار و خاورميانه ئیيھوديان آفريقا

نفوذ و جايگاه مستحکم يھوديان مذھبی را . آيند افزوده شده است ب زندگی بھتر به اسرائيل میاند و جھت کس وابسته

ھای اخير افزايش يافته  ھا مشاھده نمود که به مرور و طی سال ھا در انتخابات توان در وزن احزاب وابسته به آن می

 .است

 شماری از يھوديان مذھبی که با اصل صھيونيسم و در تعريف يھوديان مذھبی و يا تندرو نکته قابل ذکر آن که ھستند

ھای فوق در قياس با وزن تندروھای موافق اسرائيل در  اند، اما گروه اسرائيل مخالف بوده و آن را به چالش کشيده

  .اقليت ھستند
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 در دانند، سازمان دولت در عصری که اکثريت قريب به تمام دولت ھای غربی و توسعه يافته خود را سکوالر می

رابطه دولت و دين در اسرائيل .  و منحصر به فردی با مذھب دارند اسرائيل و ھم حماس در فلسطين رابطه پيچيده

ھا نيز از آن تصوير روشنی ندارند، چه رسد به مردمی که فقط از راه  در واقع به حدی پيچيده است که اکثر اسرائيلی

 .اند  شنيدهئیدور درباره اسرائيل چيزھا

دولت صھيونيستی را به مثابه دستگاھی برای  ھای مذھبی از ھمان بدون اشغال سرزمين ھای فلسطينی  ارتدوکس

ورزيدند، حال آن که سکوالرھا در پی  خواستند و بر ماھيت دينی دولت اصرار می  اجرای احکام شريعت يھود می

ای ژرف بود که از    دو طرف به اندازهاختالف بين.  دين از دولت و تشکيل دولتی بر پايه مليت يھود بودندئیجدا

 دولت اسرائيل، اين تأسيستدوين قانون اساسی برای اسرائيل بازماندند و ھنوز ھم پس از گذشت حدود ھفتاد سال از 

  .شود که به نام قانون پايه شھرت دارند  رژيم قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسله قوانينی عادی اداره می

 در مسأله يا رد کنند و اين تأئيدتدوکس از اين قدرت برخوردارند که يھودی بودن فردی را ھای ار فقط خاخام

نھايت مھم   ای به ھمراه دارد، بی  ای که ھويت يھودی فرد برای وی حق شھروندی و استفاده از امتيارات ويژه جامعه

 .است

الق حفظ کردند و از اين طريق ازدواج ھای ارتدوکس در عين حال، اقتدار خود را در امور ازدواج و ط خاخام

گذشته از حيطه اقتدار انحصاری خاخاميت ارتدوکس در برخی امور . رو ساختند عرفی در اسرائيل را با مانع روبه

ای از احکام شريعت نيز متعھد کرده   ھا خود را به اجرای پاره عمومی مذھبی، دولت اسرائيل برای رضايت مذھبی

ھا، ممنوعيت حمل و نقل دولتی در   توان به ممنوعيت صرف گوشت خوک در سربازخانه  یاست که از آن جمله م

 .روز شنبه و معافيت طالب مدارس تلمودی از خدمت نظام وظيفه اشاره کرد

و ) دارای ريشه شرقی( دو حزب مذھبی شاس و يھوديت توراتی متحد که اولی نماينده يھوديان ارتدوکس سفاردی

ترين احزاب  روند، ھم اکنون فعال  شمار می به) دارای ريشه غربی( ديان ارتدوکس اشکنازیدومی نماينده يھو

ھای ائتالفی يا  ھای ظريف پارلمانی در اسرائيل و پيوستن به دولت ارتدوکس مذھبی در اسرائيلند و با ورود به بازی

 به نظر و به مرور زمان در حال افزايش  کهئیامتيازھا. برند  خوبی از امتيازات خود بھره می ھا، به گسستن از آن

 .است

بار صراحتا به معضل خطيری که گريبان اسرائيل را  س جمھور اسرائيل، طی سخنان که برای اولينئيريولين ر

تری در  چنين يھوديان ارتدوکس افراطی فرزندآوری بيش ھای اعراب و ھم خانواده گرفته اشاره نموده و گفته است که

ھا به اسرائيل شاھد افزايش درخواست  در اين حال با کاھش شمار مھاجرت. اده يھوديان سکوالر دارندمقايسه با خانو

ھمراه  ھای زيادی برای اسرائيل به اين موضوع چالش.  ھستيمئیمھاجرت يھوديان سکوالر به کشورھای اروپا

آورند و سرود  را به اھتزار در نمیخواھد داشت، اول اين که يھوديان ارتدوکس افراطی و اعراب که پرچم اسرائيل 

مداری  ريولين تنھا سياست. کنند و آن را قبول ندارند خوانند فرمول کشور دمکراتيک و يھودی را رد می ملی را نمی

  .بوده است که درباره اين موضوع و اھميت آن سخن گفته است

فارغ از . ه زاد و ولد اعراب فلسطينی دانستتوان روند فزايند تر يھوديان سکوالر در جامعه را می معضل دوم و مھم

ھای مستقر در لبنان،  ھای فلسطينی ساکن در باريکه غزه، کرانه باختری و اردوگاه جمعيت چند ميليونی عرب

ھای  گيری در حال رشدند، شماری از اعراب در سرزمين سوريه، اردن و ساير کشورھای عربی که به شکل چشم

جمعيت فوق که عموما تابعيت . اند شود مشغول به زيست  خاک اسرائيل محسوب میاکنون جزئی از  که ھم١٩٤٨

جا که با وجود   برخوردارند تا آنئیاسرائيل را نيز بر عھده دارند بر خالف يھوديان سکوالر از زاد و ولد باال
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ميزان جمعيت خود ن، به مرور بر ئيآميز تحميل شده به آنان نظير موقعيت اقتصادی و فرھنگی پا شرايط تبعيض

اعراب اسرائيلی در انتخابات پارلمانی اخير . اند ھا به صدا درآورده اند و زنگ خطر را برای صھيونيست افزوده

  .عنوان سومين حزب بزرگ وارد پارلمان گردند اسرائيل توانستند به

  

 

  

  ھای سياسی اسرائيل  احزاب و سازمان

ھا بر سياست خارجی اسرائيل که در آن   ھمه اين جريانتأثيرگر و نقاط اشتراک و اختالف احزاب ليکود و کار

احزاب ليکود و کارگر دو جريان و طيف . گيرد  انديشه و رفتار تھاجمی اين حکومت مورد بحث قرار میمسأله

اسرائيل و سياست و تاريخ آن نقش عمده داشته و ھر » صھيونيستی«اصلی ھستند که در پيدايش و تکوين جامعه 

  .اند طلبی اسرائيل بوده به شيوه خود در پی برآورده ساختن منافع و توسعهيک 

، به صورت »صھيونيسم«عنوان يک جريان و گروه عمده، بر مبنای نھاد و ھنجارھای  جريان راست اسرائيل به

ن چنين ئيببررسی و ت. کند کننده در رفتار و انطباق تھاجمی اسرائيل در عرصه سياست خارجی عمل می تعيينعاملی 

کارکردی عالوه بر اھميتی که به خودی خود دارد، اجازه خواھد داد تا طيف سياسی و دو جريان چپ و راست 

گذار، احزاب، مبانی فکری،  ھای پايه اين ترتيب، جنبش به. ای مورد مطالعه قرار گيرد اسرائيل به صورت مقايسه

ھای حاکميت  ر طيف سياسی اسرائيل در کنار مشخصهھای دو جريان اصلی د ھا و شباھت ايدئولوژيکی، تفاوت

گيران  پرداختن به انديشه و رفتار تھاجمی تصميم. گيرد ای مورد مطالعه قرار می صورت مقايسه حزبی اسرائيل، به

ويژه جريان راست را در  اسرائيل در عرصه سياست خارجی نيز شيوه رفتاری و نقش ھر يک از دو جريان، به

 .ق تھاجمی آن نشان خواھد دادگيری انطبا جھت

و » کار محافظه«، »رو ميانه«، »ليبرال«، »تندرو«ھای سياسی، عموما، به مفاھيمی چون  در بررسی طيف

جايگاه تقريبا » ھای سياسی ارزش«و »  سياسیتغيير«خوريم که ھر يک در رابطه با دو مفھوم  بر می» مرتجع«

تندروھا، خود را شديدا با . دھند و راست به خود اختصاص میمشخصی در طيف سياسی و در ميان دو قطب چپ 

 آنی و عميق در نظم موجود بوده و از ھر چيز تغييرھا خواھان يک  بنابراين آن. بينند وضع موجود ناسازگار می

ھا در  ترين تفاوت آن ھای مختلف با يکديگر تفاوت دارند، اما مھم تندروھا در زمينه. کنند جديد و متفاوت حمايت می

  .گيرند ات مورد نظر به کار میتغييرابزاری است که برای دست آوردن 

ليبراليسم . ھا ھستند ات اساسی در روش ليبرالتغييرتری در مقايسه با تندروھا، خواھان  طيف راست با ناخشنودی کم

ھای   که ليبرالدر حالی. از يک پايه فلسفی برخوردار است که به دو عرصه کالسيک و معاصر تقسيم شده است
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ديده و بر  ھای معاصر جامعه را به صورت جمع  بر فرد و حقوق مالکيت دارند، ليبرالتأکيدکالسيک گرايش به 

  . دارندتأکيدداری و استثمار انسان از انسان  ھا به سيستم سرمايه اما ھر دوی آن.  دارندتأکيدحقوق بشر 

کاران متمرکز    تنھا در مورد محافظهتغييرھا به  ميلی آن بند، و بیائيتری م روھا تا حدودی در جامعه مشکل کم ميانه

در نتيجه، . ھا تفاوت دارند، اعتقاد زيادی به اخالق ندارند ھای مختلف با ليبرال کاران که در جنبه محافظه. است

ترسند که   میزيرا از آن. گيرد، شک دارند صورت عمل به خود می» تغيير« که برای ئیھا کاران به تالش محافظه

  .چه که ھست بدتر کند جا ھمه چيز را از آن مداخله بی

 با يکديگر تغييرھای پيشين در طيف سياسی بنابر سرعت، عمق و روش الزم برای  اگر چه ھر کدام از موقعيت

سان، ھر  نبدي. پذيرند در جامعه حمايت کرده و آن را می» گرايانه پيشرفت«ھا از اصالحات  تفاوت دارند، اما ھمه آن

گويند که سياست بايد  در مقابل، مرتجعان می. کنند  در جامعه را با ابتکارات متفاوتی پيشنھاد میتغييرھا  کدام از آن

ھای جديد را رد کرده و بر آنند که  مرتجعان ارزش. ھای گذشته مجددا بر قرار گردند معکوس شود و نھادھای دوره

  .عقب بازگشته و سيستم سياسی پيشين را دوباره برقرار کند ته، بهجامعه بايد ردپای پشت سر خود را گرف

در حالی . شمارند ، و حقوق مالکيت را محترم میئیگرا ھا در طيف سياسی راست، اقتدار، نخبه اساسا افراد و گروه

ی ھا گذشته از عقايد سياسی، محرک. شود  میتأکيدکه در طيف چپ بر آزادی، برابری انسانی، و حقوق بشر 

برخی از مردم در زندگی خود . شوند افراد در طيف چپ يا راست قرار گيرند ديگری نيز وجود دارند که موجب می

ھای خود بوده و خود   برای رسيدن به خواستهتغييربرخی ديگر نيازمند .  مخالف ھستندتغييرخواھان ثبات بوده و با 

ھای گذشته  ای باشد که در زمان خواھند ھمه چيز به گونه یدر ھمين حال ھستند کسانی که م. ابندئيرا در طيف چپ م

ممکن .  ندارندتغييرفقرا که چيزی برای از دست دادن در . اقتصاد نيز نقش و جايگاه مھم خود را دارد. بوده است

ھای  طلبانه باشند، در حالی که ثروتمندان ممکن است طرح ھای مساوات  از سياستئیاست اميدوار به دستاورھا

سن و سال نيز عامل . دھند  را تھديدی برای منافع اساسی خود ببيند و بنابراين خود را در طيف راست جای میغييرت

عموما افراد جوان که عالقه اندکی به وضع موجود دارند، متمايل به چپ ھستند و اغلب افراد مسن . ديگری است

  .گرايش به حفظ جامعه موجود دارند

جريانات سياسی . ھای خاصی برخودار است ل از ويژگیئيريانات سياسی مختلف اسرابندی ج در عين حال، طيف

چنين در رابطه با مفھوم  ، بلکه ھم»ھای سياسی ارزش«و » تغيير«ل نه فقط در رابطه با دو مفھوم ئياسرا

ل نيز عمدتا ئياختالفات ايدئولوژيک در اسرا. کنند  میتعيينل ئيجايگاه خود را در طيف سياسی اسرا» ايدئولوژی«

  . مناطق اشغالی و بحث پيرامون رابطه دين و دولت متمرکز استمسألهحول دو 

 ـ ٩٦در اين کشور در دوره تاريخی . بندی احزاب آن است ل، نحوه صفئيبندی سياسی در اسرا آشکارترين طيف

ئتالفی در مجلس حضور  حزب به طور انفرادی يا ا١٤ حزب سياسی فعاليت داشتند و از اين ميان ١٨ حدود ١٩٩١

. اند داشته) لئيجامعه يھودی فلسطين پيش از تشکيل حکومت اسرا( »يشوف«تر احزاب ريشه در دوره  بيش. داشتند

  .اند احزاب متعدد ديگری نيز بعد از استقالل در عرصه سياسی اين کشور ظھور کرده و بعضا حذف شده

اختالفات . شود ات ايدئولوژيک سنگين ناشی میل از وجود تعھدئياستحکام و سختی زيست سياسی اسرا

، اقتصادی، آموزشی و رفاھی، موجب دايمی  ھای فرھنگی ھای حزبی به عرصه ايدئولوژيک، با گسترش فعاليت

ھای حزبی، موجب مرکزيت  ای فھرست نظام انتخاباتی، با مشخص نمايندگی سھميه. شود نظرھا می شدن اين اختالف

را نمايندگان در فقدان پشتوانه محلی برای انتخاب مجدد خود، بايد مطلقا از اقتدا مرکزی زي. شود اقتدا حزبی می

 است ئیای بودن نمايندگی و اختالف نظرھا ل نيز ناشی از سھميهئيکثرت احزاب سياسی در اسرا. حزب تبعيت کنند
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توانند  ن احزاب کوچک نيز میل که در آئياين مزيت نظام انتخاباتی اسرا. که در مورد مسائل مختلف وجود دارد

شماری در انتخابات  تعدادی از کرسيھای مجلس را با خود اختصاص دھند، موجب شده است که احزاب کوچک بی

  ھای ھای ناپايدار، انشعابی و گروه ای از احزاب و گروه چنين دايما مجموعه ھم. شرکت کنند

ھای خاص  احزابی کوچک که وابسته به شخصيت. اند  داشتهاند، وجود طلبی که موقتا در کنار ھم قرار گرفته اصالح

بندی کارگر و  بندی کارگر و پس از آن گروه ل گروهئيدر سه دھه اول موجوديت اسرا. ابندئيآن امکان حضور م

 .اند ثبات الزم را در عرصه سياسی اين کشور حفظ کنند ليکود در کنار يکديگر توانسته

قعيات سياسی جامعه سياسی حکايت از آن دارد که اجماع نظری عمومی بين احزاب شود وا ، گفته می با وجود اين

وجود دارد، اما اختالف عميقی نيز بر سر موضوعات اقتصادی، اجتماعی، مذھبی، » ملی«در مورد ھويت و حيات 

و راست ھای عمده چپ  بندی قطب نظرھا نه فقط موجبات صف اين اختالف. اخالقی، و سياست خارجی وجود دارد

خاطر شدت و ضعف  گرا به گرا يا راست  را نيز در ميان خود احزاب چپئیھا بندی آورد، بلکه صف را فراھم می

ل با ئيسان کثرت احزاب اسرا بدين. آورد گرايانه به وجود می گرايانه يا راست ھای چپ طرفداری از سياست

  . راست افراطی تا چپ اين طيف پر کندتواند طيف سياسی اين کشور را از ھای متنوع موجود می گرايش

ھای افراطی دوره يشوف و بعد از آن است و احزابی چون تسوميت، کاخ،  راست راديکال که حاصل جنبش«

 و تحول در مواضع احزاب تغييرکه محصول » راست معتدل«گيرد؛ و  موليدت و جنبش گوش آمونيم را در بر می

  .شود ل، شاس و ديگل ھتورا را شامل میئيوده، احزابی چون آگودات اسرال در دو دھه اخير بئيفرا ارتدوکس اسرا

اگر . توان ديد  می١٨٧٠ھای دھه   آن را در سال است که سابقه» جنبش صھيونيستی کار«ل عمدتا ئيجناح چپ اسرا

 از چند سال سويس، اثری از سوسياليسم نبود، اما تنھا پس» بال«چه به ھنگام برگزاری اولين کنگره صھيونيسم در 

عھده گرفته و در عرض  يھود را به» باز خيز ملی«احزاب صھيونيست ـ سوسياليست توانستند نقش محوری در 

اولين . ترين نيروی سياسی صھيونيسم مطرح کنند عنوان قوی زمان اندکی بيش از سه دھه، صھيونيسم کارگری را به

اما فقدان تجانس بين يھوديان و . و رھبران آن قرار گرفتند سوسياليسم روسی تأثيريھوديان سوسياليست شديدا تحت 

راه » سوياليست ـ صھيونيست«جامعه روسيه مانع از ادغام آن در درون سوسياليسم روسی شد و بنابراين، انديشه 

  .طور مستقل نمايان شد خود را جدا کرد و به

ای   عمدهتأثيرھای وی  نظريه. ارگری بودآور و رھبر صھيونيسم ک نخستين پيام) ١٨٦٨-١٩٢٤( »نحمان سيرکين«

ناپذير تاريخ   و اجتنابئیھدف نھا» المللی شدن بين«از ديدگاه وی، . گرای آن داشت بر بسياری از معاصران چپ

است، اما استقالل ملی نيز مرحله و قدمی ناگزير برای رسيدن به آن است و يک دولت مستقل گامی تاريخی و 

، رھبری بوژوازی صھيونيسم را رد کرد و معتقد به يک »سيرکين«. باشد ھودی می يمسألهضروری برای حل 

کرد اما، منازعه  را رد می» عام«او صھيونيسم فرھنگی . ای برای رسيدن به اين ھدف بود جنبش خالص توده

  .دانست عنوان يکی از موضوعات اصلی تاريخ يھود می طبقاتی را به

 يھودی را در موفقيت سوسياليسم در سطح مسأله، که حل » يھود روسيهکارگران سوسياليست«بر خالف حزب 

جنبش کارگران «رو در  از اين. کردند حل را در صھيونيسم جستجو می راه» ھای کارگری گروه « دانست، جھان می

در موج دوم . گذاری شد، گرد آمدند بنيان) ١٨٨١ـ١٩١٧(» پيربوروکوف«که توسط ) بوعالی تيسون( »صھيون

با (  ھزار مھاجر از روسيه، کشورھای اروپای شرقی و اتريش٤٠ تا ٣٥، ١٩١٤ تا ٩٠٤ھای  اجرت، در سالمھ

تر  بيش. ويژگی برجسته اين مھاجرت، گرايش کارگری آن بود. به فلسطين شتافتند)  ھزار نفر در سال٣ميانگين 
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اديه کارگران در سازمان کشاورزی ھا عضو اتحاديه کارگری صھيونيستی بوده و چندين اتحاديه مانند اتح آن

  .را در فلسطين بنيان نھادند) ١٩٩١١در سال ( يھودا

سازمان يافتند که ھر دو در » ھابوعيل ھاتسعير«و » بوعالی تيسون«اين کارگران در دو گروه رقيب تحت عناوين 

سنت سوسيال دمکراتيک  حزبی ايدئولوژيک با ١٩٤٢بوعالی تيسون در سال .  موجوديت يافته بودند١٩٠٥زمستان 

، اتحاديه جھانی کارگران صھيون با )١٩٧٠( در کنفرانس الھه.  باور داشتئیگرا بود و ھابوعيل ھاتسعير به عمل

را » کار متحدان«و » نگاھبانان جوان«، »کارگران جوان« چون ئیمخالفت کردند و گروھھا» اوگاندا«طرح 

ادن کليه کارگان يھودی، ارتقای سطح زندگی آنان، و نماياندن  کردند که ھدف آن متحد کردن و سازمان دتأسيس

  .ھا و تعالی بخشيدن به آمال و آرزوھای صھيونيستی بود مشکالت و نظريات آن

 تأسيس) بخشی از ھيستادورت( و کارگران جوان) آحدوت ھعفودا( »اتحاديه کار«، از ادغام دو حزب ١٩٣٠در سال 

ھای ديگر ائتالف کرد و در   از حزب ماپای جدا شد و سپس با بعضی از گروه١٩٤٤در سال » احدوت ھعفودا«. شد

بدين ترتيب، ھمزمان با تشکيل دولت . را تشکيل داد» مپام«معروف به » متحد کارگران« حزب ١٩٤٨سال 

حزب بزرگتر ماپای، با گرايش سوسياليستی : ل، دو حزب کارگری در صحنه سياسی آن وجود داشتئياسرا

گرايانه و حزب کوچکتر، مپام با گرايش سوسياليست  انه و حزب کوچکتر، مپام با گرايش سوسياليستی عملگراي عمل

فھرست کارگران «و » اتحاديه کار ـ کارگران صھيون«اما در پی اختالفات درون گروھی در ماپای . ـ مارکسيستی

ماپای به ھمراه اتحاديه . به چھار حزب رساندندل را ئي، استقالل يافتند و تعداد احزاب کارگری اسرا)رافی( »لئياسرا

، سه حزب ماپای، ١٩٦٨در سال . را به وجود آورد) ١معراخ( بندی احزاب کارگری کارگران صھيون اولين گروه

را به وجود آوردند و با ادغام حزب کار » لئيکارگر اسرا«اتحاديه کار و رافی در يکديگر ادغام شده و حزب 

  .به وجود آمد که تا کنون پابرجاست) ٢معراخ( ١٩٦٩سال ل و مپام در ئياسرا

ل از ھنگام پيدايش آن است که در سال ئيترين حزب اسرا حزب سوسيال ـ دمکرات کارگران اسرائيل، بزرگ

 در اتحاديه ديگری با احدوت ١٩٨٦ با وحدت ھابوعيل ھاتسعير و احدوت ھعفودا شکل گرفت و در سال ١٩٢٩ـ٣٠

ل از ھنگام استقالل آن بوده ئيماپای از جمله احزاب ديرپای اسرا. ل را تشکيل دادئي کارگر اسراھعفودا و رافی حزب

دھی به سياست خارجی و مسائل  ای در شکل کننده تعيينھای چپ عمل کرده و نقش  عنوان محور ھمه ائتالف و به

ھا، در داخل ماپای اتخاذ   برای مدتھای، در واقع تصميمات عمده در اين عرصه. دفاعی و مالی اسرائيل داشته است

ھای و  ھا، سياست نظير اعضای ماپای در جذب ايده مھارت بی. شد، نه از طريق يک فرايند ميان حزبی می

ھای تجاری،  اين حزب، اتحاديه. کرد ل تضمين میئي از ثبات را در سياست اسرائیھا، در کل ميزان باال انشعاب

ترين حزب چه در جنبش جھانی   خود داشت و قویکنترولد را تحت ھيستادورت، و مجلس و آژانس يھو

گرايش اصلی اين حزب سوسياليسم . رفت صھيونيست و چه در ساخت انتخاباتی يھوديان فلسطين به شمار می

 .گرايانه بود که با مارکسيسم فاصله زيادی داشت عمل

ای که اصول پنجگانة سياست  به گونه. يافته استل تبلور ئيجايگاه برتر ماپای در اصول اساسی برنامة دولت اسرا

 در ١٩٦١ و ١٩٥٩ھای اعالم شده از طرف ماپای در مبارزات انتخاباتی  چنين برنامه  و ھم١٩٤٩خارجی سال 

 :ل گنجانده شده و آن را به اين شکل در آوردئياصول سياست خارجی اسرا

خلع سالح عمومی و  با ھمسايگان عرب؛ )  تھاجمیھای عدم پيمان( خلع سالح عمومی و کلی و صلح جھانی؛ صلح

طلب؛  ھای صلح المللی طبق اصول سازمان ملل متحد؛ دوستی با ھمه دولت ھای بين ؛ ھمکاری)منطقه خاورميانه( کلی
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ھا؛ حاکميت،  گرد ھم آوردن تبعيدی ل؛ئيدوستی با ملل آسيا و آفريقا؛ حق يھود برای ياری و بازگشت به اسرا

 .رزمين و استقالل؛ دمکراسیپارچگی س يک

دھی به  ، احزاب ديگر نيز توانستند در شکل)بندی ماپای واحدوت ھعفودا گروه( و با تشکيل معراخ ١٩٦٦بعد از 

  . برندسؤالتازی و اقتدار ماپای را زير  ل نقش بازی کرده و تکئياصول سياست خارجی اسرا

احدوت . ناپذير است گرا و مصالحه اسرائيل نظامیـ   اعرابحزب ناسيوناليست چپ در مورد اختالفات احدوت ھعفودا

تر داشته و البته در عين حال  تر، و مردانی جوان  بيشئی و پويائی، ناشکيبائیگرا ھعفودا در مقايسه با ماپای، نظامی

سياليستی متر از مپام به عقايد سو تر از ماپای و ک احدوت ھعفودا بيش. انشعابی از صھيونيسم کارگری بوده است

در يک اصطالح نموداری، مپام . ھا بوده است گراتر از ھر دوی آن تر از مپام و عمل تعھد داشته و ناسيوناليست

اين موقعيت ميانه در مرکز چپ . سوسياليست چپ، ماپای سوسيال دمکرات واحدوت ھعفودا ناسيوناليست چپ است

  .باشد است خارجی احدوت ھعفودا نيز میھای سي چنين نشانگر خواسته ھای اسرائيل ھم طيف سياست

موافق اتحاد با اياالت متحده نيست و خواھان بازگشت . در سطوح جھانی و دو جانبه، احدوت ھعفودا شبيه مپام است

از ديدگاه . ای است آميز و ممنوعيت تسليحات ھسته زيستی مسالمت به يک سياست مستقل و غير انطباقی، حامی ھم

. مطلق ھستند» دولت کوچک دو مليتی« سازمان ملل و مفھوم ١٩٤٧ نوامبر قطعنامه تقسيم  29اين حزب مرزھای

ھای بدون استفاده کشورھای  آوارگان عرب بايد در سرزمين. گونه مصالحه در مورد سرزمين نبايد انجام گيرد ھيچ

در عين حال ارتش و . اشداسرائيل بايد برای کمک به صلح در چارچوب مذاکرات صلح، آماده ب. عرب اسکان يابند

 .امنيت بايد تقويت شود و در صورت لزوم قاطعانه اقدام گردد

و احدوت ھعفودا » ھاشومير ھاتزاير« با اتحاد ١٩٤٨حزب صھيونيست ـ مارکسيست کارگران متحد، در سال ، مپام

شوروی سابق، عمليات گيری در مقابل اتحاد  اين اتحاد پايدار نماند و در مورد مسائلی چون موضع. شکل گرفت

. نظامی ضد کشورھای عربی مجاور و پذيرش عضويت اعراب در ھيستادورت، دچار اختالف و انشعاب شد

 به رھبری حزب کارگر به معراخ پيوست، در سال ١٩٦٩ از مپام جدا شد، در سال ١٩٥٤احدوت ھعفودا در سال 

 .شدادغام » ميرتص«و » راتس« با ١٩٩٢ کناره جست و در سال ١٩٨٨

، )١٩٤٨ ـ ١٩٦٩(در مرحله نخست . مپام در سه مورد در مواضع و اھداف و سياسی خود تجديد نظر کرده است

از لحاظ سياسی مواضع آن با ماپای، در مسائل . ايدئولوژی حزب ترکيبی از انديشه صھيونيسم و مارکسيسم بود

احزاب ليبرال و دينی را به جای احزاب داخلی و خارجی و در قبال اعراب، اختالف شديد داشت و مشارکت با 

در مرحله .  داشتتأکيداز نظر اقتصادی نيز بر ھمکاری سه بخش دولت، ھيستادورت و بخش . کرد چپگرا رد می

، انديشه ١٩٦٧ جون، ضمن بازنگری در مواضع فکری و سياسی به ويژه به دنبال جنگ )١٩٦٩ ـ ١٩٧٤( دوم

چنان گرايش به سوسياليسم، دفاع از حقوق کارگران و  اما ھم. ش گرفته شدمارکسيستی و مواضع حزب کارگر در پي

با پيوستن به معراخ، مواضع قبلی تا حدود بسياری . روی و تمايل به صلح در حزب وجود داشت اقشار فقير، ميانه

 . خود را از دست دادتأثير يافت و تغيير

ش خاصی برای خود به وجود آورد و خصوصا در امور ، مپام سعی کرد ھويت و نق) به بعد١٩٨٤( در مرحله سوم

سازی، حقوق ملت  مسائل مربوط به مناطق اشغالی، شھرک: اجتماعی مواضع خود را تشديد کرده؛ از جمله

ھای مقيم اسرائيل، از اصول کلی مپام  فلسطين، صلح با اعراب و تکيه بر مساوات ميان شھروندان يھود و عرب

فراکسيون پارلمانی ميرتص را » راتس«و » شينوی«، مپام در ائتالف با ١٩٩٢تی سال در مبارزه انتخابا. بود
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تر در  ھای بيش تشکيل داد تا در راستای وحدت بخشيدن به نيروھای صلح يھودی در اسرائيل جھت احراز کرسی

 .پارلمان، زمينه شکست ليکود و پيروزی کارگر را فراھم کند

 : به اين شرح بود١٩٩٢در انتخابات سال ميرتص، برنامه انتخاباتی ميرتص 

 سرنوشت خود در کرانه باختری و نوار غزه؛ احترام به تصميم ملت فلسطين تعييناحترام به حقوق فلسطينيان در 

با توجه به مسائل امنيتی؛ پذيرفتن ) طور مستقل در چارچوب کنفدارسيون با اردن، يا به( در مورد سرنوشت خود

رسميت شناخته و با تروريسم مخالفت کند؛ توافق صلح با  که ساف اسرائيل را به روط بر آن، مش»ساف«مذاکره با 

حلی  ای و اعطای خود مختاری به مناطق اشغالی در قالب ھدفی زودرس و يافتن راه ھای مرحله اعراب طی پيمان

مادگی برای پذيرش راه سازی يھودی؛ آ توقف فوری شھرک   و ھميشگی؛ئیحلی نھا موقت به منزله رسيدن به راه

 . حلی ميانه

کند؛ اورشليم پايتخت اسرائيل بوده و قابل تجزيه  نشينی می ل از آن عقبئيتدابير امنيتی و خلع سالح مناطق که اسرا

  .نيست و پس از انعقاد پيمان صلح کليه مسائل دينی و ملی لحاظ خواھد شد

يان چپ اسرائيل از اتحاد سه حزب مپای، احدوت ھعفودا و عنوان رھبر و مظھر جر حزب کارگر اسرائيل، تقريبا به

حزب کارگر يک حزب سوسيال دمکرات صھيونيستی است که .  تشکيل شد١٩٨٦بوعالی تيسون و رافی در سال 

احزاب کارگری به رھبری مپای و بعدا حزب کارگر تا . در واقع ساختار و محور اصلی آن ھمان حزب مپای است

 نيز در دولت ائتالفی با ١٩٨٨ و ١٩٨٤و در انتخابات . ل را در اختيار داشتندئيی در اسرا قدرت سياس١٩٧٧سال 

در انتخابات . ل به دست گرفتئي، حزب کارگر دوباره قدرت را در اسرا١٩٩٢در انتخابات . ليکود تشکيل دادند

 اما در انتخابات ، اين حزب در ائتالف با حزب ميرتص از جناح راست به رھبری ليکود شکست خورد،١٩٦٦

 .به پيروزی رسيد» ايھود باراک« به رھبری ١٩٩٩

ھای فلسطينی که اسرائيل را  اعالم آمادگی برای مذاکره با شخصيت: ھای حزب کارگر، به اين شکل بود که برنامه

طينيان،  را قبول دارند، پذيرش حقوق فلس٣٣٨ و ٢٤٢ھای  نامه شناسند، مخالف تروريسم ھستند و قطع رسميت می به

ماندن اورشليم و دره اردن و شمال غرب  تحقق صلح در مراحل زمانی متعدد، مشارکت اردن در مذاکرات، باقی

، توقف »گوش ھتسيون«ل، حفظ مناطق حياتی مانند اطراف اورشليم و ئيعنوان مرزھای امنيتی اسرا بحرالميت به

نشينی اسرائيل و  نشين در مناطق مورد عقب ی يھودیھا سازی به استثنای قدس و دره اردن، حفظ آبادی روند شھرک

ای در مورد سوريه، ادامه سلطه اسرائيل بر  حل منطقه حل مشکل پناھندگان فلسطينی خارج از فلسطين اشغالی راه

نشين در جوالن، ايجاد تضمين برای منافع امنيتی اسرائيل از طريق خلع سالح مناطق وسيع و  ھای يھودی شھرک

در مورد لبنان نيز اين حزب قايل به انعقاد پيمان صلح با آن، آزادی لبنان از نفوذ و سيطره . ای نظامیکاھش نيروھ

سوريه، خروج نيروھای بيگانه و تروريست از آن، توقف اقدامات تروريستی و دفاع از مرزھای شمالی اسرائيل از 

 .ودطريق ايجاد نوار امنيتی در جنوب لبنان و ديگر ترتيبات امنيتی ب

ل نشان داده است که در راستای وصول به اھداف سياست خارجی روش و ئيتبع آن جناح چپ اسرا حزب کارگر و به

ھا و راھبردھای دفاعی  گرايش به راھبرد تھاجمی با وجود اعالم سياست. گيرد ھای خاص خود را به کار می تاکتيک

 .ھای ھمين حزب بوده است ز جمله مشخصهھای اعالم شده در انتخابات ا و عملکرد متناقض با برنامه

جنبش تجديدنظرطلبان صھيونيست، زمانی ايجاد شد که از ديدگاه حاميان اين جنبش شرايط سختی صھيونيسم را 

وجه نسبت به صھيونيست جانبدارانه  حکومت بريتانيا در فلسطين در کل به ھيچ«: احاطه کرده بود، بدين گونه که

رفت، مھاجران به  اعالميه بالفور به تدريج رو به فرسايش می. ورزيدند ه با آن خصومت مینبود و اعراب نيز فعاالن
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سازمان صھيونيستی ذخايری برای . افتئينسبت اندک بودند و کشاورزی و صنعت به کندی گسترش م

رکود و در . ای مبھم داشت چه ھرتزل رويايش را داشت به خطر افتاده و آينده آن. ھای عمده نداشت گذاری سرمايه

ھای اروپا نشانگر آن بود که موقعيت جوامع يھود  در ھمين حال برخی سياست. ھا فرسايش وجود داشت برخی جنبه

يھودی آزاری بيش از جنگ جھانی اول تندتر شده و گسترش يافته بود، بحران . شد تر پر مخاطره می حتی بيش

گرفت، تند بادی سياسی را فراھم آورده و  برمی که کشوری را پس از کشوری ديگر در ١٩٣٠اقتصادی دھه 

  .کرد  تاريک ايجاد میئیفضا

رھبران صھيونيسم به سستی و . در چنين شرايطی، نارضاياتی نسبت به سياست صھيونيسم رسمی گسترش يافت

گيری،  ھا شناخته شد و مورد اتھام ناتوانی در تصميم نشينی  عقبمسؤول و وايزمن شخصا  عدم ابتکار متھم شدند،

لھستان، . اتکای مفرط به بريتانيا، اتخاذ يک صھيونيسم مينياتوری جديد، و خيانت در ميراث ھرتزل قرار گرفت

ترين وضعيت را داشتند، عرصه زايش جنبش تجديد نظرطلبی صھيونيستی گرديد و   که يھوديان در آن بحرانیئیجا

 .عھده داشت به» والديميريوگنی ژابوتينسکی«را رھبری اين جنبش . سرعت به کشورھای ديگر گسترش يافت به

 اودسا، جنبش و سازمانی را بنا نھاد که قصد آن داشت تا تحت عنوان ١٨٨٠والديمير يوگنی ژابوتينسکی متولد 

زيرا ادامه حيات صھيونيسم . م وايزمن باشدئيمنجی صھيونيسم رو به زوال ح» تجديد نظر طلبان صھيونيستی«

ھا را بايد سازمان تجديد نظرطلبان  گذار ھمه آن ھای تروريست و نژادپرست بود که بنيان ع گروهمنوط به ظھور انوا

ھای تروريستی  ، در راه نيل به مقصود بانی گروه»مشت آھنين«اين سازمان با ھدف اجرای . صھيونيست دانست

ھا و  اق شامير نيز از آموختهمناخيم بگين و اسح. شود محسوب می» بتار«و » ايرگون«، »اشترن«، »ھاگانا«مثل 

بعدھا در سال . اند ھای سياست مشت آھنين داشته  در تحکيم پايهئیسزا ھای اين گرايش ھستند که نقش به يافته پرورش

را بنيان نھاد که پيرو عقايد » حروت«، مناخيم بگين به ھمراه گروھی از جنگويان ايرگون، حزب ١٩٤٨

بندی ليکود  حروت يکی از احزاب اصلی و محوری گروه. باشد افراطی میگرای  طلبان و يک حزب راست اصالح

 .بوده است

ای از  عنوان بخش عمده تجديدنظرطلبان به رھبری ژابوتينسکی، اصولی برای جنبش صھيونيسم ارائه دادند که به

 :مبنای تفکر راست در اسرائيل ماندگار بوده است

 از دولت يھود باشد و بريتانيا به ئیشرق اردن بايد جز. ی فلسطينيانخارج نساختن شرق اردناز محدوده سرزمين مل

تعھدات خود مبنی بر تشکيل دولت يھودی در دو طرف رود اردن توجه داشته باشد؛ برخورد شديد با اعراب و پاسخ 

 ئیا جاھ ھا در اعتراض به طرح صھيونيستی و اعالم اين موضع که آن ھای مخالف آن شديد به تظاھرات و فعاليت

 در خصوص مھاجرت به ھر شکلی که باشد؛ اعتراض به سياست ئیعدم ايجاد قيد و بندھا در دولت يھود ندارند؛

ای از اراضی و قرار دادن  خريد زمين و تقاضای مصادره تمامی اراضی غير مزروعی فلسطينيان و تشکيل ذخيره

ھا نسبت به اراضی و تقاضای ايجاد  ونيستاعتراض به اصل تملک کلی صھي آن تحت اختيار جنبش صھيونيستی؛

 .ھای کارگری و رشد اقتصادی آن جلوگيری از گسترش اتحاديه ھای کوچک؛ مالکيت

سازمان ارتش ( »اتسل«عنوان جايگزين قانونی   توسط تجديدنظرطلبان به١٩٤٨در سال » آزادی«حروت، حزب 

به مثابه ) ١٨٨٠ ـ ١٩٤٠( والديميرژابوتينسکیدر واقع حروت با افول جنبش تجديد نظرطلب . تشکيل شد) ملی

ھا در جامعه سياسی جديد  ھدف بگين در ايجاد حروت حمايت از برنامه تجديد نظر طلب. ميراث دار آن تشکيل شد

حروت از حقوق جداناشدنی اقامت يھوديان در جای جای اسرائيل و تماميت ارضی و تاريخی . ل بودئيحکومت اسرا

ھای اين حزب، شامل حداقل دخالت دولت در اقتصاد و ايجاد  ديگر سياست. کند تری حمايت میآن شامل کرانه باخ
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توان انتخاباتی حروت عمدتا . چنين حق اعتصاب است ھای عمده و آزاد و ھم گذاری آزاد برای جذب سرمايه سرمايه

  .دارد» سفاراديم«و » اشکنازيم«ريشه در طبقات تھيدست 

ناليسم يھودی دارد، عمدتا بر خشونت تکيه دارد تا فرايندھای دموکراتيک، سرسختی  نگرش آشکار ناسيو،حروت

نگرش جھانی . يھود بوده است» ئیگرا الحاق«دارد و شارح برتو » ارض اسرائيل«يابی به ادعای تاريخی  در دست

ارشد پارلمانی اين ، مرد دوم اتسل و رھبر »ياکف مريدور«. حروت نيز عاليق آن به اسرائيل و خاور نزديک است

دولت فعلی اسرائيل تنھا بخشی از سرزمين تاريخی «: ھای اين حزب را به روشنی بيان کرده است حزب، ديدگاه

ای که در کتاب مقدس آمده و به طور وسيع سرزمين تحت قيمومت که ھر دو سوی رود اردن را  اسرائيل را به گونه

ف اوليه سياست خارجی ايجاد دوباره اسرائيل با آزادی دو طرف رود بنابراين، ھد. شود، در اختيار دارد شامل می

 ».باشد و تا وقتی اين سياست اجرا نشود، اسرائيل ھرگز روی خوش نخواھد ديد اردن می

کرد که بنابر آن در صورت ھجوم  را پيشنھاد می» تعقيب داغ« مريدور  در راستای رسيدن به اين ھدف،

در مورد مسائل . ھا را تا داخل مرزھای خودشان تعقيب کرد و ھرگز باز نگشت  آنبه مرزھا، بايد» گران غارت«

 تعھد يا عدم تعھد برای مسأله«از نظر مريدور . دھد اولويت می» گرايانه ملی«جھانی، حروت به يک نگرش 

بايد بر اساس  اھميتی ندارد و در موضوعات مختلف اسرائيل  اسرائيل که نقش و نفوذی در منازعات جھانی ندارد،

  ».منافع ملی خود عمل کند

ھاست، اما  از نظر حروت، تشکيل يک دولت کوچک دو مليتی، يھودی ـ عربی، اھانت و خواری برای صھيونيست

وحدت «عالوه بر اين، . در صورت وقوع چنين امری، اعراب ساکن بايد به عنوان شھروندان اسرائيل قلمداد شوند

گردد، سياست نظامی ضد کشورھای عربی برای  ود که شامل شرق رود اردن میل در مرزھای تاريخی خئياسرا

آرام کردن مرزھا و جلوگيری از اقدامات فدائيان فلسطينی، اقتصاد متکی بر تالش فردی و رقابت آزاد، تبديل 

الکيت ھای کارگری و انتقال م  ھستادروت از اتحاديهئیاقتصاد دولت ھستادروت و خصوصی به اقتصاد ملی، جدا

ھای اعالم شده حزب حروت  ھای دينی يھودی، از جمله برنامه  بر ارزشتأکيدھای تعاونی و  ھای آن به جمعيت طرح

 .است

. منشعب شدند» مرکز آزادی« تجزيه شد و تعدادی از اعضای آن تحت عنوان حزب ١٩٦٦حزب حروت در سال 

 .بندی ليکود گرديد د که بعدھا محور گروهرا تشکيل دا» غال«بندی  حروت با ھمکاری حزب آزادگان گروه

در ( ھا طرفدار اتحاد با اياالت متحده آن.  بودندئیگرا ھای عام، طرفداران طبيعی سياست خارجی غرب صھيونيست

ای،  در سطح منطقه. بوده و ادعای آن را داشتند که اسرائيل بخشی از جھان آزاد است) اوايل دھه پنجاه

پرداختن به . تر و معتقد بود که حضور اسرائيل در خاورميانه بر حق است پای نزديکھای عام به ما صھيونيست

حل صلح  دنبال وصول به راه  آوارگان عرب در حوزه وظيفه جھان عرب است و در عين حال اسرائيل بايد بهمسأله

ر ھم ادغام شدند و  د١٩٦١گرايان در سال  ھای عام و پيشرفت به ھر ترتيب، صھيونيست. با ھمسايگان خود باشد

» خواھان مستقل آزادی«گرايان تحت عنوان  ، پيشرفت١٩٥٦در سال . را تشکيل دادند» ليبرال«حزب واحدی به نام 

وارد شد و » حروت«حزب ليبرال در ھمين سال به يک ائتالف پارلمانی با حزب . از حزب ليبرال جدا شدند

حزب » غال«به » جنبش زمين«ا پيوستن احزاب جديد از جمله  و ب١٩٧٣در سال . را تشکيل داد» غال«بندی  گروه

 .ليکود تشکيل شد

صھيونيسم . اسرائيل، سه جريان عمده سياسی وجود داشت» استقالل«پيش از » جنبش ملی يھودی«در درون 

. شد محسوب می» جريان سوم«ھای اوليه  که با وجود تنش» صھيونيسم عام«طلب و  نظر کارگری، صھيونيسم تجديد
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قرار » دولت اسرائيل«س ئيس سازمان صھيونيسم جھانی و اولين رئيم وايزمن، رئيدر بين رھبران اين جريان، ح

. ل را بنا نھادندئي، سنت سوم در عرصه سياسی اسرا»گرايان پيشرفت«حزب صھيونيسم عام به ھمراه . داشت

 نماينده طبقه متوسط،  ھر دو از احزاب ميانه،.  نزديک به ھم داشتندئیھا گرايان سياست ھای عام پيشرفت صھيونيست

 دين و دولت بودند و ھر دو نيز به غرب و ئیگذاری خصوصی، طرفدار حقوق فردی و جدا حامی سرمايه

ھا   نيز وجود داشت که اساسا به ترکيب اجتماعی اقتصادی آنئیھا در عين حال تفاوت. ھای آن گرايش داشتند ارزش

 .مرتبط است

گرايان دارای مشاغل آزاد که عمدتا در  عام متشکل از بازرگانان، صنعتگران، کشاورزان و پيشرفتھا  صھيونيست

به عالوه، رھبران صھيونيست عام . نگاری فعاليت داشتند، بودند ھای حقوق، پزشکی، آموزشی، و روزنامه رشته

زی طبقه متوسط بود که يبی از بورژواھای نژادی ملی متفاوتی داشتند و بنابراين، صھيونيسم عام نماينده ترک ريشه

گرايان سخنگوی افزارمندان و  گرفت و پيشرفت ھای بزرگ را در بر می دار کوچک تا صاحب شرکت از مغازه

گرايان که ريشه در سن آنگلوساکسون دارند، حزب ليبرال چپ با گرايش به  پيشرفت. شدند داران محسوب می حرفه

 .شدند ه اسرائيل به نسبت محافظه کار تلقی میھای عام در جامع دولت رفاھی بودند و صھيونيست

 ئیگرا سنت ملی. جو کرد و  در تاريخ صھيونيسم جست١٩٤٨ھای  توان در پيش از سال را می» راست راديکال«

، »بتار«، ميراث راديکال والديمير ژابوتينسکی و »بريت ھابيرويونيم ولھی « ،»يوری زوی گرينبرگ«افراطی 

 چھار مکتب يا فرقه ھستند که  ،»راوکوک«، »گرايان گسترش طلب مسيح«ش کارگری، و گرای درون جنب ھم«سنت 

  .اند ل داشتهئيگيری راست راديکال اسرا ھر يک سھمی در شکل

 دو عاملی بودند که عرصه را برای ظھور راست ١٩٧٨ و انعقاد پيمان کمپ ديويد ١٩٦٧جنگ شش روزه 

راديکال  آماده کرد و در واقع راست» رابی ميرکاھان«و جنبش » نيمگوش آمو« چون ئیھا راديکال در قالب جنبش

 که متضمنم اعطای ١٩٧٨از يک شکاف در درون راست ناسيوناليست به عنوان واکنشی به توافقات کمپ ديويد 

 راست. ھا با پذيرش آن مخالف بودند، ايجاد گرديد شد و راديکال امتيازات قابل توجه سياسی و سرزمينی تلقی می

ستيزی  ھای بيگانه ھا جلوه آن. باشند ھا خالص می ھا و صھيونيست راديکال، يک اردوگاه برآنند که تنھا اسرائيلی

 . دارندتأکيددھند و اغلب بر تبعيضات نژادی  بسياری از خود نشان می

يچيده آن بر ترين نفوذ را در فرھنگ و سياست معاصر اسرائيل دارد و اين به خاطر نفوذ پ راست راديکال، بيش

ترين  از بزرگ. باشد  اعضای آن موقعيت راھبردی حوزه انتخاباتی آن میئیاحزاب عمده اسرائيل و قاطعيت استثنا

ای که يک چھارم  گونه ھای راست راديکال، توان آن در نفوذ بر ليکود و حزب ملی مذھبی بوده است به موفقيت

بارزترين . بينند ھای ايدئولوژيک و نمادين راست راديکال می رھبران و اعضای ليکود، جھان را از منظر اولويت

ھای راست  چون ايدئولوگ شخصيتی بسيار خشن و با پيروانی زياد، او ھم. مثال در اين مورد، آريل شارون است

حزب ملی مذھبی نيز ھدف . زد و نفوذ بسياری در شوراھای حزب ليکود دارد کرد و حرف می راديکال فکر می

، ١٩٨٨ و ١٩٨٦ھای  در واقع بين سال. اند بوده» گوش آمونيم«گرايان جوان و مستعد  ويژه عمل يکال و بهراست راد

حزب ملی مذھبی ميل به تجديد سازمان ايدئولوژيک کاملی کرد که کامال آن را در آغوش راست راديکال قرار 

ريق رھبران راديکال ليکود و دو عضو از سه عضو اصلی و برجسته حزب ملی مذھبی در کنست از ط. داد می

لی ئيو به تبع آن صدھا ھزار اسرا» شاس«و » اگودات اسرائيل«ھای  حزب ملی مذھبی بر بسياری از فرا ارتدوکس

 به نشانه مخالفت با ھر گونه مصالحه سرزمينی ١٩٨٩در سال » جبھه ارض اسرائيل«تشکيل . کنند اعمال نفوذ می

 .رود شمار می راديکال به ھای پارلمانی راست از جمله اھرم
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کند که راست اسرائيل را به سوی ناسيوناليسم  عنوان مکتبی نفوذی عمل می بنابراين راست راديکال اسرائيل به

قاطعيت زياد، . دھد تر سوق می تر و مذھبی شدن بيش  بيشئیگرا تر، نظامی گريزی بيش تر، قانون افراطی بيش

راديکال است که  رت در عمل سياسی از جمله مشخصات ھسته اصلی راست ، ايمان زياد به ھدف و مھائیگرا عمل

موقعيت . کنند دانند و ھدف خود را به طرق مختلف تعقيب می می» اسرائيل بزرگ«خود را متعھد به دفاع از 

ه ترين جلو ترين چيزی است که در اختيار دارد و مھم  مھم ھای کرانه غربی، راديکال در شھرک ک راستستراتيژي

توان به تسوميت، کاخ و موليدت  راديکال می از جمله احزاب پارلمانی راست .  راديکال است  راستئیگرا الحاق

 .اشاره کرد

اين حزب در زمينه .  شدتأسيس» رافائل ايتان« حزب تندروی قومی تسوميت، توسط ١٩٨٣در سال ، تسوميت

پايگاه اجتماعی آن در ميان . مايالت ليبرالی داردگرا و در امور اقتصادی و اجتماعی ت سياست و امنيت راست

 .ھا و موشافيم است ھای شمالی و نيز اعضای کيبوتس جوانان، ارتشيان، يھوديان مقيم شھرک

جنبش سرزمين «ھای  توزانه دارد و پيروی از آرمان تسوميت نسبت به فلسطينيان مقيم اسرائيلی رفتاری کينه

 بر پايتخت بودن اورشليم و عدم تقسيم آن، رد ھر گونه تأکيد. ن حزب استاز مشخصات اي» پارچه اسرائيل يک

سازی، قلع و قمع انتفاضه، عدم پذيرش ساف و عدم  نشينی از اراضی اشغالی فلسطين سوريه، افزايش شھرک عقب

، سلطه گفتگو با آن، مخالفت با حکومت فلسطينی در غرب رود اردن، مخالفت با ھر گونه خود مختاری فلسطينيان

ل بر امور سياسی، امنيتی و اقتصادی فلسطينيان کرانه غربی و غزه، حل مشکل پناھندگان از طريق ئيکامل اسرا

، وضع خدمت )حق بازگشت(  مربوط به پناھندگان فلسطين١٩٤ھا در کشورھای عربی، رد قطعنامة  اسکان آن

ل و اخراج آن ئيداری آنان نسبت به رژيم اسرااجباری سه ساله برای فلسطينيان مقيم اين کشور برای آزمون وفا

 . بود١٩٩٢ھای اين حزب در انتخابات سال  دسته از فلسطينيان که مخل امنيت حکومت اسرائيل ھستند، از برنامه

کاخ با افکار دينی و با .  تشکيل شد١٩٧٣توسط خاخام ميرکاھان در سال » کاخ«حزب نژادپرست و فاشيست  

 وجود دارد تشکيل شده و برای اولين بار امريکا مبتنی بر ايده فاشيستی و نژادپرستی که در نفرت شديد از اعراب و

کاخ تفاوتی ميان اعراب . در تاريخ اسرائيل شعار طرد فلسطينيان از کليه مناطق اشغالی را به طور آشکار سر داد

 .تابع حکومت اسرائيل و اعراب ساکن مناطق اشغالی قايل نيست

اين .  شدتأسيس ١٩٨٨در سال » رحبعام زئيفی«گرای قومی و تندرو است که توسط  ک حزب راستموليدت نيز ي

اخراج فلسطينيان ( »ترانسفر« نسبت به اعراب مشھور است و تنھا وجه تمايز و شعال اصلی آن ئیجو حزب به کينه

ھای کرانه  ای ارتش و شھرکنيروھ پايگاه اجتماعی موليدت عمدتاً در بين جوانان،. است) کرانه باختری و غزه

 .باختری و ساير مناطق اشغالی است

ھای فرا ارتدوکس از خدمت در نيروھای   يشيف بار به قدرت رسيد، ، سالی که ليکود برای اولين١٩٧٧از سال 

بخشی از دانشجويان . کنند، معاف شدند که زندگی خود را صرف مطالعه حقوق يھود می خاطر اين دفاعی اسرائيل، به

ھای  و سياست» به نام خدا«، تحت عنوان »خشونت«و » ئیکاھان گرا«ھا بعدھا جذب خرده فرھنگ  اين يشيف

  .تھاجمی راست راديکال شدند

ل کرانه غربی را اشغال کرد، ھابادبر حقانيت و قدسيت سرزمين ئينيز بخشی از فرا ارتدوکسی اسرا» ھاباد«

طرف و آموزشی  يت بیمأمورھا به  اگر چه ھاباد سال.  کرده استتأکيدھای اشغالی جديد  ل شامل سرزمينئياسرا

ھای اشغالی به تدريج اين جنبش را، با  کرد، اما تشديد منازعه ايدئولوژيکی اسرائيل بر سر سرزمين  میتأکيدخود 
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ا  ب١٩٩٦ھای انتخاباتی سال  ھاباد در رقابت. گرايانه رو به رشدی، به سياست کشاند عاليم و مبانی راست

 .از نتانياھو حمايت کرد» نتانياھو خوب برای يھوديان«ھای ضد چپ و ضد عرب و با شعار  گرايش

اين . گذاری شد  بنيان١٩١٢اگودات اسرائيل جنبش غير صھيونيست سياسی، مذھبی و ارتدکس است که در سال 

ايجاد شد و سپس يک مرکز جنبش که به موازات جنبش صھيونيست توسعه يافت در اروپا و در اواخر قرن نوزدھم 

ھای يھودی  عنوان پاسخی برای رشد روزافزون بديل اگودات اسرائيل به. بزرگ و مستقل در فلسطين بنا گذاشت

و » بوند«گرايان  چون صھيونيسم، روند اصالحی در اروپای مرکزی و استقالل برای گرايش ارتودکسی، ھم

» اگودات ارض اسرائيل«.  بنيان گذاشته شدالمان در ١٩١٢ سال  در جنبش آگودات رسماً . آغاز شد» شيمون دوبنو«

از . گذاشت ترين عناصر ضد صھيونيستی را به نمايش می گذاری شد که افراطی  طراحی و پايه١٩١٩نيز در سال 

. رفت شمار می ل، مھاجرت به فلسطين و ايجاد حکومت در آن نقطه، کفر و خروج از دين بهئيديدگاه اگودات اسرا

ملت « داشته، بلکه نجات تأکيدعنوان تنھا طريق زندگی يھوديان   مقابل، اين حزب به تورات و شريعت يھودی بهدر

ظھور » مشيت الھی«دانستند، که طبق  می» مسيح منتظر«و بازگشت به سرزمين مقدس را تنھا در ظھور » يھود

  .واھد داشتای نخ ھای بشری در اين راستا نتيجه خواھد کرد و صھيونيسم و تالش

. ھا در جامعه اسرائيل، مواضع خود را تعديل کرد اگودات اسرائيل، اما در راستای دريافت امتيازات و برخی مافيت

سو ايجاد يک دولت  از يک: ای نسبت به اسکان در اسرائيل ارائه داده است امروزه اگودات اسرائيل موضع دوگانه

کند؛ و از  ھا و نمادھای آن و زبان عبری را رد می زش، ارزشغير مذھبی در ارض مقدس، روش صھيونيستی آمو

عنوان مکانی  ، انديشة محوری بودن اسرائيل در زيست يھود و به»سوزی بزرگ ھمه«ويژه بعد از  طرف ديگر، به

 .توان در آن و تحت حاکميت تورات يھوديان را دوباره متحد کرد، پذيرفته است که می

برنامه سياسی رسمی و افراطی که ھماھنگی کامل : توان در اين امور خالصه کرد مواضع سياسی اين حزب را می

نشينی اراضی حتی از يک وجب از  توان به مخالفت با عقب دارد که از جمله می» مفدال«و » ھتحيا«ھای  با برنامه

ت يھود با يک تفسير تعديل قوانين و انسجام آن با شريع.  اشاره کرد سازی خاک اسرائيل و توسعة اسکان و شھرک

تر برای مراکز آموزشی و اجتماعی دينی از جمله مواضع اين حزب  ارتدوکسی و تالش برای کسب اعتبار بيش

 .ھای ساکن اروشليم دارد و اشکنازی» حريديم«است که عمده طرفداران خود را در بين 

ل و با ئين شرقی در درون اگودات اسرا، توسط يھوديا١٩٨٤، قبل از انتخابات سال )حافظان تورات سفاراديم( شاس

ھا بر حزب  در مخالفت با سلطه اشکنازی» عوفاده يوسف«، رھبر معنوی ليتوانی و خاخام »شاخ«تشويق خاخام 

ل دارد و تاکنون توانسته است از طريق مانور در ئياين حزب افکاری نزديک به اگودات اسرا.  شدتأسيساگودات 

پايگاه . ، مزايای بسياری برای طرفداران خود به دست آورد)ليکود و کارگر(ئيل بين دو بلوک اصلی قدرت اسرا

اجتماعی شاس عمدتا در ميان طوايف يھود شرقی، اعم از مذھبی و غير مذھبی بوده و از اھداف اصلی آن ايجاد 

 .ای بر اساس تعاليم يھود و تورات است جامعه

اين حزب . ھستند» حريدی«و » ليتوانی«عضای آن طوايف ديگل ھتورا، يک حزب متعصب دينی است که اکثر ا

 شد، اما از آن کناره تأسيس توسط سران ليتوانی با رھنمودھای خاخام شاخ در اگودات اسرائيل ١٩٨٨در سال 

متحد شد و پس از » يھودوت ھتوراه« با اگودات اسرائيل در تشکل ١٩٩٢ديگل ھتوراه در انتخابات . گرفت

تری،  ل دارای اعتدال بيشئيديگل ھتوراه نسبت به اگودات اسرا. بار ديگر در ھم ادغام شدندانتخابات، دو حزب 

نشينی از مناطق  اين حزب موافق عقب.  فلسطين استمسألهويژه نسبت به مسائل مربوط به مناطق اشغالی و  به

 .اشغالی است و با تشکيل دولت فلسطينی خالی از سالح نيز مخالفتی ندارد
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گرايانه در قبال حزب کارگر و  گيری راست  با ھدف ايجاد يک تشکل پارلمانی با جھت١٩٧٣د در سال حزب ليکو

 پيروز شود و قدرت ١٩٧٧ليکود توانست در انتخابات . گذاری شد يابی به حکومت، توسط آريل شارون بنيان دست

گرا، قدرت را تا سال  دينی و راستاين حزب از طريق ائتالف با احزاب . سياسی را در اسرائيل در اختيار بگيرد

 که در آن حزب به کارگر به پيروزی رسيد در ١٩٩٢ در اختيار داشت و پس از آن نيز تا انتخابات سال ١٩٨٤

 به رھبری بنيامين نتانياھو قدرت را در ١٩٩٦اما در انتخابات . با کارگر شريک بود» دولت وحدت ملی«تشکيل 

فراھم » ايھود باراک«انتخابات زودرس موجبات شکست نتانياھو را در قبال  که ١٩٩٩اختيار گرفت و از سال 

حزب ليکود در ابتدا با ادغام دو حزب حيروت و ليبرال، دو حزب کوچک و چند . کرد، قدرت را در اختيار داشت

 سه  توانست١٩٩٦پارچه اسرائيل منسوب بودند، پديد آمد و در سال  مجموعه کارگری که به جنبش سرزمين يک

جريان راست ناسيوناليست، راست راديکال و راست ماليم متشکل از احزابی چون حروت، ليبرال، تسوميت، 

ھتحيا، موليدت، کاخ، آگودات اسرائيل، شاس و ديگل ھتوراه را گرد ھم آورد و در انتخابات پيروزی بنيامين 

  .نتانياھو را ميسر کند

ناپذير است،   حقوق ملت يھود در سرزمين اسرائيلی ازلی و خدشه:برنامه انتخاباتی ليکود، کمابيش چنين است

ھای کرانه باختری و  ل است، اسرائيل حق مطالبه تمامی زمينئيخواستار تحقق امنت و صلح برای يھوديان اسرا

ه نوار غزه را دارد، حفظ پيمان کمپ ديويد، عدم تشکيل دولت مستقل فلسطينی، بدين معنی که تشکيالت خودگردان ب

 سرنوشت ندارد، از سرگيری مذاکرات در مورد تعيينمفھوم دولت نيست و دارای تماميت اراضی نبوده و حق 

ای در لبنان نيست، حفظ  اعطای خودمختاری به اعراب و کرانه باختری و نوار غزه، اسرائيل دارای مطامع منطقه

ل تجزيه نيست، سيطره اسرائيل طبق مصوبه نوار امنيتی برای امنيت الخليل، قدس پايتخت اسرائيل بوده و قاب

 .ھای حکومت اسرائيل سازی در کلية سرزمين پارلمان دھم بر جوالن، و آغاز شھرک

ھای  در گروه. گرای اسرائيل را بر عھده دارد و مظھر جريان راست اسرائيل است ليکود، رھبری احزاب براست

 در آن سھيم شده و ھر کابينه دولت ليکود نيز با شرکت بندی ليکودنيز در ميان احزاب متشکل پارلمانی، گروه

کننده در راستای  اين ترتيب، ھر يک از احزاب شرکت به. شود رھبران يا نمايندگان ھر يک از احزاب تشکيل می

 .گذار ھستندتأثيرھای دولت در آن فعال و  دھی به سياست ھای حزبی و جھت اعمال سياست

توان نتيجه گرفت که دو  يدئولوژيک و نحوه عملکرد دو حزب ليکود و کارگر میدر بررسی کلی اصول و مبانی ا

ھا  ک مشترک بوده و تنھا در رويه و ابزار مورد استفاده کم و بيش تفاوتستراتيژيچنين اھداف  جناح در اصول و ھم

دو حزب و سپس ابتدا برخی از اصول اساسی و اھداف راھبردی سياست خارجی . و اختالفاتی با يکديگر دارند

  :از جمله. ھای بين دو حزب برخی تفاوت

ـ صھيونيسم و التزام ٢الملل؛   نگرش بدبينانه به محيط خارج و نظام بينـ ١ـ اھداف راھبردی و اصول مشترک؛ ١

ـ تالش ٥ ـ نژادپرستی يھودی؛٤ـ استناد به حقوق توراتی در مورد حق يھود بر سرزمين اسرائيل؛ ٣ عملی به آن؛

 ـ جلب ٧ـ فراخوانی و جذب يھوديان سراسر عالم؛٦ل؛ ئيپارچگی، استقالل و امنيت اسرا فظ و تکامل يکبرای ح

ـ توسعه روابط با کشورھای جھان و به ويژه ٨حمايت و مساعدت کشورھای بزرگ بيگانه به ويژه اياالت متحده؛

داليل صھيونيستی و  ر قبال روند صلح بهد» ئیگرا امتناع«ـ ٩ گونی و خروج از انزوا در خاورميانه؛ تالش برای ھم

ـ ١٢عنوان پايتخت اسرائيل؛ ـ حفظ قدس به١١با اعراب؛» يک صلح اسرائيلی«ـ تالش برای استقرار ١٠امنيتی؛

ـ تالش برای حفظ ١٣ عنوان کشوری واحد؛ ممانعت از تشکيل يک کشور مستقل فلسطينی و تلقی اردن و فلسطين به

نشين در  ھای يھودی ـ حفظ و گسترش شھرک١٤طلبانه و امنيتی؛ ی با اھدافی توسعهھای اشغال  سرزمينکنترولو 
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 دفاعی مبتنی بر حفظ تفوق و برتری ستراتيژیـ ١٥ طلبانه؛  امنيتی و گسترش ھای اشغالی به داليل نفوذی، سرزمين

 .قطعی نظامی

چه  آن. ک مزبور ھم جھت ھستندستراتيژياين دو جريان سياسی اصلی اسرائيل، در مورد اصول اساسی و اھداف 

ھای مورد نظر  ماند، برخی مسائل شکلی و روشی و ابزاری است که در راستای وصول به اھداف و آرمان باقی می

ھای سياسی اسرائيل بر مبنای آن شکل  صھيونيسم اساسی است که ھمه احزاب و جريان. شود به کار گرفته می

چنين نحوه  ھای خاص جامعه اسرائيل و ھم ھبردھای صھيونيستی در کنار ويژگیاھداف و را. اند گرفته و تداوم يافته

ھای مشابه  گذاران اسرائيل اعم از راست يا چپ را در شرايط و موقعيت ای، سياست تکوين و شرايط منطقه

 مشاھده ای که اغلب حتی تفاوت چندانی در راھبردھای اقدام دو جناح گونه دھد به گيری و اقدام قرار می تصميم

ويژه در مسائل مربوط   بهئیسو اين ھم. ابدئيتنزل م مسائل تاکتيکی و تکنيکی ھا و اختالفات به شود و سطح تفاوت نمی

ھا و اختالفات مورد نظر نيز عمدتا ناشی از  تفاوت. دھد تر از مسائل داخلی خود را نشان می به سياست خارجی بيش

ھای سياست خارجی و ترتيب شئون  گيری ی است که بازتاب آن در جھتھای متمايز به محيط پيرامون برخی نگرش

 .امنيتی و نظامی خاصی متبلور شده است

ساختار اصلی حزب کارگر از يھوديان اروپای شرقی و مرکزی است و پايگاه اجتماعی آن نيز يھوديان غربی 

ود را از بين طبقات متوسط، يھوديان گرايانه، اين حزب عمده آرای خ است با وجود تمايالت چپ) اشکنازی( تبار

در ھمين حال، ساختار ليکود از اقشار . کند غربی که جزو طبقات باال ھستند و گروه سنی باالی پنجاه سال کسب می

مختلف ثروتمند، متوسط، و فقير تشکيل شده و اغلب آنان از يھوديان شرق و دارای فرھنگ و موقعيت اجتماعی باال 

  .باشد ھا می آبی بندی، جوانان و يقه مايت يھوديان افراطی و نژادپرست، پايگاه اجتماعی اين گروهگذشته از ح. ھستند

ای است که به اقتصاد ترکيبی و رقابتی، متشکل از بخش  گونه ھای اقتصادی اجتماعی حزب کارگر به سياست

ھای  و به واگذاری طرحبند است  خصوصی، دولتی، ھيستادروت و دادن فرصت برابر اقتصادی به ھمگان پای

اما .  داردتأکيداقتصادی دولت به بخش خصوصی و تداوم خدمات اجتماعی و درمانی به مردم از سوی دولت 

ھا و در مورد  ھای دولتی به بخش خصوصی، فروش سھام دولتی در بانک بندی ليکود قايل به واگذاری شرکت گروه

 ميان سنديکاھای کارگری و صندوق بيماران و بازنشستگی بايد ھيستادروت، ليکود معتقد است که ارتباطات موجود

 . اجتماعی و درمانی شودتأميندار  از ميان رفته و دولت عھده

گيرد که  جا نشئت می ھای سياست خارجی ليکود و کارگر از آن ھا و تاکتيک مبنای اصلی تفاوت و اختالف در رويه

گويد يا باور دارد، دارای اھميت سياسی است از  دھد، می  انجام میچه يھود از ديدگاه افراطی حزب ليکود تنھا آن

ھای خود و جامعه  داند و شکست  عوامل جھان خارج را حداقل میتأثيررو، اھميت به روح و وحدت يھود داده،  اين

شود که   میاھميت تلقی در اذھان حزب ليکود، جھان خارج چنان بی. داند می» بد و خائن«يھود را به عھده يھوديان 

اما از ديدگاه حزب کارگر، جھان خارج وجود دارد و بسته به اھميت نھادھای . شود وجود آن تقريبا ناديده گرفته می

از نظر ليکود، . ھمين خاطر نياز به انطباق با شرايط موجود دارد به. نظامی بايد تصميمات مناسب آن اتخاذ شود

 .بودن است» فضيلت يھودی«خاطر  شتباه باشد و اين بهتواند ا ھای يھود به اين معنا نمی سياست

گيری امنيتی و اھداف و مقاصد سياسی، حزب ليکود  لحاظ رابطه موجود بين جھت در عرصه سياست خارجی و به

به شدت با اين مفھوم کالوزويسيتی عجين است که جنگ ابزاری است جايگزين ديپلماسی و تحت شرايطی خاص، 

. ابدکه ناگزير از کاربرد قدرت نظامی برای حصول به مقاصد سياسی استئيشرايطی ميک کشور خود را در 

لحاظ  گيری ديگر، منکر گزينه جنگ است که خود ناشی از اين فلسفه است که دفاع تنھا دليلی است که به جھت
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نی بر پذيرش حفظ شود، مبت شدت توسط کارگر تبليغ می امری که به. کند اخالقی کاربرد نيروی نظامی را موجه می

ھای تھاجمی و  اين ترتيب، اگر چه ھر دو حزب در عمل گرايش به. وضع موجود بين اعراب و اسرائيل است

کند در حالی که  گرايانه دارند، اما حزب کارگر راھبردھای خود را تحت عنوان راھبرد دفاعی تعقيب می نظامی

اسرائيل «يابی عملی به مفھوم توراتی  ب کارگر در دست حزستراتيژی. ای تھاجمی دارد حزب ليکود آشکارا رويه

يابی به  مزورانه بوده و از طريق سازش و گفتگو در پی حصول به زمان و امکانات مقتضی برای دست» بزرگ

اين آرزوست که حتی ممکن است در آينده تعريف جديدی از انواع سيطره اسرائيل نه از طرق نظامی، بلکه از 

اما حزب ليکود در اعالم مواضع تھاجمی و اتخاذ . باشد) دوره صلح( ای اقتصادی تکنولوژيکھ طرقی چون برتری

ھر چند با امضای . صراحت دارد» اسرائيل بزرگ«طلبی برای ايجاد  اقدامات و کاربرد نيروھای نظامی و فرصت

 .زيرپا گذاشته شد» اسرائيل بزرگ«نامه وای ريور در عمل آرمان  موافقت

 اياالت متحده در حالی که حزب کارگر اسرائيل به روابط خاص با ايالات متحده اھميت زيادی قايل در رابطه با

نظر مساعد و دوستی اين کشور را برای خود حفظ کند، اما حزب  است در مسائل مختلف سعی دارد با حفظ ظاھر، 

 بر امريکا گذاری تأثيرل، برای  نيازھای متنوع اسرائيتأمينليکود به رغم درک اھميت نقش اياالت متحده در 

 .دھد ھای اياالت متحده تمارض نشان می تری قايل است و ھر از چند گاھی در قبال خواسته تصميمات حزب نقش کم

معروف شده و » برنامه آلون«ھای اشغالی، حزب کارگر پيرو سياستی بوده است که به  در رابطه با اداره سرزمين

ھای   اسرائيل بر بلندیکنترولاصول اساسی اين برنامه داير بر اين بود که . شده بوداز سوی ايگال آلون پيشنھاد 

ای در  ، نواحی گسترده)شامل رود اردن( تر کرانه باختری  از سينای شرقی، بيشئیھا جوالن، باريکه غزه، بخش

جرای ھمين برنامه بود که در ا. ھای متعددی در بخش عربی کرانه باختری پايدار بماند المقدس، و داالن حومه بيت

المقدس  ھا و از جمله در اين مورد اياالت متحده، بخش عربی بيت دولت کارگری، با وجود مخالفت صريح تمام دولت

ھا اين بود که بخش  اندازی بر داالن ھدف از چنگ. ھای مزبور را صريحا به اسرائيل وصل کرد شرقی و نيز داالن

بر مبنای طرح آلون و به منظور .  اسرائيل بر آن تضمين گرددکنترولود تا ادامه پاره ش  عربی کرانه باختری تکه

 ئیتا جا«:  اظھار داشت١٩٨٣ل، رابين در ژانويه ئيدوری از مشکالت ناشی از جذب جمعيت غير يھودی در اسرا

 ٨٠ه را که حدود  درصد از اراضی کرانه باختری و باريکه غز٦٥ايم تا حدود  شود، ما آماده که به من مربوط می

ھای بازپس داده شده  با اين حال از ديدگاه حزب کارگر، سرزمين» .کنند پس بدھيم ھا زندگی می درصد جمعيت در آن

ل بر ئياما ليکود خواھان گسترش مستقيم حاکميت اسرا. مانند دولت باقی می گيرند يا بی يا تحت تسلط اردن قرار می

ھر چند با وجود مخالفت شديد بخش . ن را عمال به اسرائيل ضميمه کرده استھای جوال کرانه باختری است و بلندی

ھای کمپ ديويد به مصر باز  نامه ھا، رھبری حزب کارگر تمام صحرای سينا را در اجرای موافقت مھمی از گروه

يل، ضمن خواھند با گسترش حاکميت اسرائ ھا خواھان الحاق کرانه باختری نيستند، بلکه می ليکودی. گردارند

 .برداری از نيروی کار و مزايای اقتصادی آن، خود را از مشکالت جمعيتی و امنيتی آن نيز خالص کنند بھره

ھای خيلی تند و تيز و تشويق مصالحه و  ، پرھيز از رجزخوانی»ھا اتکا به واقعيت«روش مرسوم حزب کارگر 

اھميتی «: اند موال از چنين مواضعی پيروی کردهکم در نزد افکار عمومی است، در خلوت اما، مع  دستئیجو سازش

 ئیجا مرزھای اسرائيل آن« يا  ،)بن گوريون( »دھند گويند، مھم آن است که يھوديان انجام می ندارد که کفار چه می

ای بس کارآمد برای نيل به  شيوه). گلداماير( »ھا خطاطی شده است  که نقشهئیجا زيند، نه آن است که يھوديان می

اما . ھا تر حمايت غربی ھا بدون راندن افکار عمومی غرب، يا در واقع تجھيز يا برانگيختن ھر چه بيش ھدف
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کنند،   میئیاعتنا بی» کفار«دنيای فريبنده  ساز نيستند و حتی گاھی به ھای غربی ھم رھبران ليکود، چندان با ارزش

 .يدآ ھا را خوش نمی امريکائیھا و از جمله  کاری که معموال غربی

اما نه در اين زمان و نه ھر صلحی، بلکه صلحی . صلح امری است که ھر دو حزب اسرائيل خواھان آن ھستند

حزب کارگر با آگاھی به اين واقعيت . ھای خود رسيده باشد اسرائيلی و آن ھم به ھنگامی که صھيونيسم به خواسته

مصالحه از طرق تھاجمی و نظامی را برای تحميل يابی به  توان با زور تحميل کرد، سعی در دست که صلح را نمی

در عمل در حالی که حزب کارگر تحت رھبری رابين و پرز از . داند صلح برگزيده و مصالحه ارضی را خيانت می

کرد، ليکود به رھبری بگين و شامير و سپس نتانياھو از يک برنامه  روی و مصالحه ارضی پيروی می نوعی ميانه

 .ھای اشغالی حمايت کرده است  سرزمينئیسازی و الحاق نھا  بر شھرکدتأکيگيرانه و  سخت

الملل و سياست خارجی کشورھا، نقش،   سياست بينتعيينالملل، در   سياست بينئیگرا ھای مربوط به واقع نظريه

ثابه پاسخی به م عنوان يک نظريه، بعد از جنگ جھانی دوم و به  بهئیگرا واقع. ای دارد جايگاه و اعتبار ويژه ديرينه

لحاظ عملی عمری به درازای تاريخ  اما به.  بين دو جنگ، وارد محافل علمی شده و تکوين يافته استئیگرا آرمان

گذشته از اين که اين مکتب توسط چه کسانی و بر مبنای چه اصولی و روشی توسعه يافته است، وجود دو . دارد

 ئیگرا واقع«تبع آن دو نگرش و شيوه رفتاری  و به» ئینو واقع گرا«و »  کالسيکئیگرا واقع«ريشه فکری 

در عرصه امنيت و سياست خارجی، مبنای مناسبی برای مطالعه رفتار سياست »  دفاعیئیگرا واقع«و » تھاجمی

انطباق « آن بر تأثيرتر رفتار جريان راست اسرائيل در مقايسه با جريان چپ و  خارجی اسرائيل و به صورتی دقيق

  .کند ياست خارجی اسرائيل، فراھم میس» تھاجمی

 تأکيد کالسيک با ئیگرا مبنای فکری واقع.  کالسيک استوار استئیگرا بر يک نگرش واقع»  تھاجمیئیگرا واقع«

ھا  الملل است، دولت ترين عامل در سياست بين قدرت مھم: نسبت به ذات بشر معتقد است» بدبينی«و » قدرت«بر 

 .ه حداکثر برسانند؛ و آرزوی کسب قدرت ريشه در لذت بشر داردتالش دارند قدرت خود را ب

در واقع انديشه اين . پردازان نيست عبارات نظری نظريه  تھاجمی و دفاعی، محدود بهئیگرا وجود دو نوع واقع

رفتار . الملل است انديشمندان، محصول تجارب تاريخی و مطالعه شيوة رفتاری بازيگران عرصه عملی سياست بين

شود، چيزی جز محصول  الملل وارد می دادھا به عرصه نظام و سياست بين عنوان درون حدھای ملی که بهوا

چه از اين منظر مھم  و آن. گيران داخلی و بر رويدادھای نظام سياست خارجی واحدھای ملی نيست تصميمات تصميم

توان بر مبنای اين دو شيوه نگرش،  یکننده سياست خارجی کشورھا را م تعيينکه، بازيگران و نخبگان  است اين

گيری در قبال آن،   تھاجمی و دفاعی، از ھم تميز داد و بر اساس نگرش فلسفی و امنيتی به جھان و موضعئیگرا واقع

  . کردتعيينشان را  رفتار سياست خارجی

 شرايط محيط سو حاصل نگرش فلسفی و امنيتی و گذاران از يک دفاعی يا تھاجمی بودن نگرش و رفتار سياست

ھا در سياست  طلب آن طلب يا جنگ کننده شيوه رفتاری صلح تعيينھاست و از سوی ديگر، خود عامل  عملياتی آن

 .خارجی است

تر باشد،  گيری يک کشور بيش مدارانی با نگرش و شيوه رفتار تھاجمی درعرصه تصميم قدر که سياست ھر چه

تر و استعداد برای اتخاذ يک سياست انطباق تھاجمی  ورھا بيشگرايش به جنگ و عمليات تھاجمی عليه ساير کش

ھای  تر باشند، گرايش مدارانی با نگرش و شيوه رفتاری دفاعی بيش قدر که سياست و ھر چه. تر خواھد بود بيش

 .تر خواھد شد طلبانه و رفتار تھاجمی کم جنگ
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دولت بگين از فلسفه کارگری . جمی بوده استای کالوزويتسی و تھا طور فزاينده ، به١٩٧٧سياست ليکود از سال 

ای بر کاربرد   فزايندهتأکيددر ھمان زمان، . حفظ وضع موجود يا مذاکره در مورد يک پيمان صلح با اعراب جدا شد

عنوان قسمتی از  به» دولت دروزی«ايجاد يک . ات ژئوپوليتيکی در خاورميانه وجود داشتتغييرزور با ھدف ايجاد 

طور   بود که بهئیھا ن، يک دولت مارونی مسلط در لبنان و يا يک فدراسيون نژادی در عراق، گزينهسوريه و لبنا

) ١٩٨٢( مثال بارز طرز تفکر و رفتار عملی ليکود، مداخله در لبنان. تاريخی از سوی ليکود به مباحثه گذارده شد

 که ئیھا ھای ليکودی و دوره که در دوره ر ايندر اينجا بايد اضافه شود که شيوه نگرش و رفتاری ليکود عالوه ب. بود

 نيز که دولت ئیھا در دروه. دولت ائتالفی با کارگر تشکيل داده مستقيما در سياست خارجی متبلور شده است

صورت غير مستقيم، بار تھاجمی سياست خارجی را افزايش داده   قدرت را در دست داشته، بهئیتنھا کارگری به

ھای انتخاباتی و کارگر   و تھاجم به لبنان برای پيروزی در رقابت١٩٩٢رفتار رابين در سال ای که  به گونه. است

 مورد استفاده قرار امريکازنی در مذکرات با اعراب و حتی گرفتن امتياز از  عنوان يک اھرم فشار و ابزار چانه به

 .گيرد می

. منحصر به جريان راست اسرائيل نيستطلبانه و تھاجمی  اما با اين وجود، شيوه نگرش و راھبرد توسعه

گذاران و رھبران احزاب چپ و گارگری نيز اگر نه به صراحت و تندی جريان راست، اما دست کم در عمل  بنيان

  .اند به اندازه کافی شيوه نگرش و راھبرد مشابھی را به نمايش گذاشته

نيسم را باور دارند و حتی برخی بر اين ايده ھای صھيو سران حزب کارگر نيز به ھمان اندازه جريان راست، آموزه

نگرش . ھای جريان راست و حزب ليکود را بھتر از آن تحقق بخشد تواند برنامه فشارند که حزب کارگر می پای می

پرز به وضوح  طلبانه و تھاجمی را در گفتار و کردار بن گوريون و شيمون بدبينانه به محيط و راھبرد توسعه

او . جويانه آن نيز مستور نبود  نوع از رفتار در مورد اسحاق رابين، با وجود ھمه تمايالت مصالحهاين. توان ديد می

زيرا . کرد داد، ايده پيمان دفاعی با اياالت متحده را رد می  میامريکابا وجود ھمه اھميتی که به حفظ روابط خاص با 

 او اقدامات نظامی اسرائيل را در لبنان مورد حمايت .کند معتقد بود چنين پيمانی آزادی عمل اسرائيل را محدود می

، چنين رفتاری را از سوی امريکادر صورت وجود يک پيمان امنيتی بين اسرائيل و «: داد و معتقد بود قرار می

 برای امتيازدھی در موضوعات امريکابه عالوه، چنين پيمان رسمی بين دو کشور فشارھای . داد اسرائيل اجازه نمی

 ».دھد ی را افزايش میا ھسته

ھای  چنين در مورد ديدگاه بندی کارگر و ليکود و ھم چه در مورد نکات اشتراک و افتراق دو گروه با توجه به آن

طلبانه و تھاجمی خود  اين دو در راھبرد توسعه. رسد ھا به نظر نمی اساسی دو حزب گفته شد، تفاوت فاحشی بين آن

اين تمايز نيز خود حاصل برداشت دو . شوند ھا و ابزار از ھم متمايز می  در تاکتيکتفاوتی با يکديگر ندارند و تنھا

ھای صھيونيسم و يھود  از جمله ليکود اھميت و اولويت را به خواسته. گانه دو حزب از برخی عوامل محيطی است

بر اساس مقتضيات محيطی و اما کارگر رفتارھای خود را . پندارد ھيچ می ھای آن را به داده و جھان خارج و خواسته

کننده و  کند و لذا گاھی باالجبار مسيرھای گمراه ھای صھيونيسم و يھود تنظيم می در راستای رسيدن به خواسته

 . شود جا متمايز می پيمايد و شيوه رفتاری آرمانی ليکود و عمل گرايانه کارگر از ھمين انحرافی را می

ھای  قدرت. شود اسخ معموال توسط موقعيت بازيگر در نظام جھانی ديکته میبه ھمين ترتيب، موازنه بين ابتکار و پ

تری نسبت به کشورھای کوچک دارند، که معموال به صورت انفعالی در قبال  بزرگ توان ابتکاری بيش

تواند يک  گرايانه می ھای ذھنی ناشی از يک رويه آرمان با اين حال، برداشت. کنند ھای جھانی عمل می محدوديت

رويه تھاجمی ليکود در . چون اسرائيل را به اتخاذ يک سياست خارجی عمدتا ابتکاری بکشاند بازيگر کوچک، ھم
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عنوان رھبران دو جريان  ليکود و کارگر به. سياست خارجی ارتباط تنگاتنگی با رفتار آرمانی ـ ابتکاری آن دارد

در اين راستا و . اند ھای صھيونيسم قرار داده ماناصلی سياسی در اسرائيل، چارچوب و اساس رفتاری خود را بر آر

گرای  ويژه جريان راست اسرائيل به محيط پيرامونی، يک نگرش واقع با توجه به بدبينی عميق ھر دو جريان و به

با اين تفاوت که جناح چپ حداقل . گذاران اسرائيل از راست گرفته تا چپ است کالسيک، چراغ راه اغلب سياست

 کرده و يک راھبرد دفاعی در امنيت و سياست خارجی را تأکيدگرايانه  ھای نو واقع  ظاھر بر گرايشدر نظر و به

. طلبانه و تھاجمی صراحت لھجه داشته است اما جريان راست در نگرش کالوزويستی و راھبرد توسعه. کند تبليغ می

ی و تالش برای حفظ ابتکار عمل رفتارھای ھای انفعال بندی ليکود با احتراز شديد از قرار گرفتن در موقعيت گروه

  .کند گذاران خارجی اسرائيل قرار داده و تشويق می تھاجمی آشکار راه فرار را در مقابل سياست

سو و رفتار انفعالی   از يکامريکاھای غربی و در راس ھمه  ھای مستقيم و غير مستقيم دولت در اين ميان، حمايت

ای،  حاصل و نمود بارز چنين رابطه. سازد پذير می  رفتار تھاجمی را امکانھای عرب از سوی ديگر، اين دولت

ويژه کاربرد نيروی نظامی برای وصول به  تر اسرائيل به يک انطباق تھاجمی با محيط و به گرايش ھر چه بيش

  .اھداف سياسی است

  

  

، تا پيش از تجاوز آن به لبنان در سال ھای اين حکومت را اسرائيل و طرفداران آن با تبليغ بسيار سعی دارند تا جنگ

ھا را، چه به صورت موردی و چه کلی کنار  اينان سرمنشا آغاز اين جنگ.  صرفا جنبه دفاعی بنامند١٩٨٢

لحاظ کلی بايد در نظر داشت که اساسا موجوديت اسرائيل در فلسطين ناشی از اشغال سرزمين مردم  به. گذارند می

در نوامبر . نامه سازمان گرفته است ی است که حقانيت خود را صرفا ناشی از قطعفلسطين و يک پديده استعمار

به دو کشور يھودی و ) اين سوی اردن( ، مجمع عمومی سازمان ملل توصيه کرد که فلسطين تحت قيمومت١٩٤٧

ه شد اما ای از جنبش صھيونيستی، به ويژه احزاب کارگری، پذيرفت اين توصيه توسط بخش عمده. عربی تجزيه شود

دولت «نامه،  بر اساس اين قطع. چنين اعراب پذيرفته نشد ھای تروريستی صھيونيست و ھم از سوی سازمان

بالفاصله اعراب که تازه از عمق فاجعه آگاه شده بودند، تھاجمی .  اعالم استقالل کرد١٩٤٨در ماه مه » اسرائيل
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فته بود، اما با مداخله سازمان ملل جنگ موقتا متوقف موجوديت اسرائيل در خطر قرار گر. سراسری را آغاز کردند

بس، اسرائيل سريعا به سازماندھی و تجھيز ارتش خود پرداخت و ھنگامی که جنگ دوباره  در دوره کوتاه آتش. شد

نامه عقب راند و از آن نيز تجاوز  شده در قطع تعييناعراب را به مرزھای . دست گرفت شروع شد ابتکار عمل را به

 ادامه يافت که برای کشور فلسطين در نظر گرفته شده بود و در نھايت با ئیھا جنگ تقريبا در تمام سرزمين. کرد

  .ھا به اسرائيل و تصرف مابقی آن توسط اردن و مصر تمام شد الحاق حدود نيمی از اين سرزمين

ا کمک به احداث سد  بامريکا، در فضای جنگ سرد و در حالی که ناصر خشمگين از مخالفت ١٩٥٦در سال 

به بلوک شرق گرايش يافته بود و کانال سوئز را ملی اعالم کرد، دولت کارگری اسرائيل نگران از » آسوان«

 کانال سوئز کنترولھمراه فرانسه و انگلستان که خواھان حفظ  موقعيت جديد مصر و بازخيزی ناسيوناليسم عربی به

 حالی که مصر از ترس تجاوزات اسرائيلی در صدد بود تا مناطق در. در اختيار خود بودند به مصر تجاوز کرد

عمل آمد چنان وانمود کرد که ناصر، و نه  آميزی که به مرزی خود را آرام سازد، اما تبليغات گسترده و موفقت

 .اسرائيل، در خيال حمله است و مصر مورد تھاجم نيروھای اسرائيلی، فرانسوی و انگليسی قرار گرفت

ھای توسعه کشاورزی منجر   منابع آب و به راه انداختن طرحتأمينمناطق غربی نظامی شمالی، به خاطر  تجاوز به

. ھا و اشغال جوالن توسط دولت کارگری اسرائيل شد ھای جوالن توسط سوری ھا از بلندی باران اسرائيلی به گلوله

 ما دوباره حق انتخاب ١٩٦٧در «:  گفت١٩٦٧ و ١٩٥٦ھای  ل در جنگئيبعدھا بگين در مورد عملکرد اسرا

گر آن نبود که ناصر به راستی قصد حمله به ما را  تمرکز نيروھای مصر در صحرای سينا به ھيچ رو نشان. داشتيم

 ».م اين ما بوديم که تصميم گرفتيم به او حمله کنيمئيما بايد به خودمان راست بگو. دارد

ھای امنيتی و بر مبنای طرح ايگال آلون، شروع به ادغام  ھانه، دولت کارگری به ب١٩٦٧ھای بعد از جنگ  در سال

، حزب کارگر ١٩٧٣در سپتامبر . ھای دايمی کرد ھای نظامی و شھرک ل و احداث قرارگاهئينواحی اشغالی به اسرا

 و بازرگانی و صنعتی ئیھای زياد شھری، روستا گاه داد سکونت را تصويب کرد که اجازه می» ھای جليل پروتکل«

ای در مناطق اشغالی و از جمله در جوالن و کرانه باختری و غزه و شمال شرقی سينا ايجاد شود؛ شھرک  ازهت

در ھمين بخش از ) ھايشان ويران شد جا با خشونت به صحرا بيرون رانده شدند و خانه که ساکنان بومی آن( »يميت«

 از خاک آن ئیچرا که در واقع جز» . جنگ استمعنای کم برای مصر به يميت، دست«: سادات گفت. سينا بنا گرديد

ای غافلگيرانه سربازان مصری  بنابراين در حمله. که توسط اسرائيل به اشغال درآمده، محل احداث اين شھرک بود

 اسرائيل به لبنان که در آن حدود ١٩٧٨اين روند با تجاوز آشکار .  آغاز شد١٩٧٣از کانال سوئز گذشتند و جنگ 

 . نفر آواره شدند، ادامه يافت٢٥٠٠٠ لبنانی کشته شدند و حدود  فلسطين و٢٠٠٠

طلبانه و تھاجمی خود را  عاليق توسعه بندی دورنی حزب کارگر،  بندی دورنی حزب ليکود برخالف جناح جناح

، ھواپيماھای ١٩٨١ جون ٧تحت حکومت دولت ليکود در . ورزد آشکار بيان کرده و در اجرای آن تعلل نمی

عمليات «، اسرائيل با ١٩٨٢ جون ٦در . ل بمباران کردندئياکتور اتمی عراق به بھانه تھديد امنيت اسرااسرائيل ر

 در تداوم اين سياست به محل استقرار ١٩٨٢ جون ٩آشکارا به لبنان تجاوز کرد و در » صلح برای جليل

 .ھای سوريه در دره بقاع حمله کرد موشک

قصد به جان شلوموآرگوف، سفير اسرائيل   به بھانه سوء١٩٨٢ جوندر » صلح برای جليل«جنگ لبنان با عمليات 

 کيلومتری ٤٠ھای مرزی و ايجاد يک منطقه حايل مرزی  در لندن، سرکوب اعضای ساف در لبنان، دفاع از شھرک

سطين، بخش فل ايجاد تزلزل در ارکان سازمان آزادی: اھداف اسرائيل از تجاوز به لبنان عبارت بودند از. آغاز شد

از حزب فاالنژ لبنان، راندن اکثر » بشير جمايل«، به قدرت رساندن »ليتانی«اشغال جنوب لبنان تا رود 
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انداختن موج ترور، اشغال پايتخت لبنان با  ھای مقيم لبنان به سوی اردن به وسيله عمليات نظامی يا به راه فلسطينی

انداختن قتل وسيع و در پی آن خروج قوای اسرائيلی  راهو نابودی مرکز رھبری آن، به » ساف«ھدف کشتن رھبران 

 ...از بيروت و واگذاری لبنان به نيروھای نظامی و

شکلی انتزاعی ترسناک  ھا را به اسرائيلی«: گفته است» آرنولد فورستر«نام   اسرائيل، بهامريکائیيکی از مبلغان 

 باز، رفت و آمد جھانگردان، مناسبات بازرگانی، مذاکره ئیااين دليل که از لبنان خواھان مرزھ دھند، تنھا به جلوه می

 » ...ھای منظم سياسی ھستند ھای يکديگر، و داشتن تماس در پايتخت

طلبانه و تھاجمی ليکود بود که در آن عالوه بر تجاوز  در واقع، جنگ لبنان مصداق بارز رفتار و راھبرد توسعه

ھای لبنان و به حمايت و  ساف از آن، کشتاری وحشيانه توسط فاالنژيستوحشيانه اسرائيل به لبنان و بيرون راندن 

  .به وقوع پيوست» در صبرا و شتيال«تشويق سران حزب ليکود 

با روی کار آمدن نتانياھو، . روش سياسی و رفتاری دولت نتانياھو، موضوع تحقيق و بررسی جالبی است

توان در  اجمی و سرسختانه در پيش گرفت که علت آن را میدولتاسرائيل در قبال روند صلح خاورميانه موضعی تھ

. گرای نتانياھو و نقش موثر جريان راست اسرائيل بر دولت وی جستجو کرد ريشه حزبی ـ ايدئولوژيک راست

جريان راست اسرائيل با اعمال فشار بر نتانياھو، نه فقط مانع از سير عادی روند صلح خاورميانه شد و بر سختی 

که توسط » وای ريور«و » الخليل«ھای  نامه ی اين حکومت افزود، بلکه مانع از اجرای کامل موافقتھا سياست

 .ھای سقوط دولت وی را فراھم کرد نتانياھو به امضاء رسيده بود شد و در نھايت نيز زمينه

 ،١٩۶٠ل از سا. شد  به اسرايئل میامريکا کمک نظامی توسط دالر ٤٠٠٠٠٠ ساالنه ١٩۵٩ تا ١٩۴٨ سال از

  .  رسيددالر ميليون ٩٠ به ١٩۶۶ در سال دالر ميليون ٢/١٣ به ١٩۶٢ و در سال دالرساالنه به نيم ميليون 

م، در ادامه کشمکش غرب برای سرکوب نيروھای مترقی در خاورميانه است که  ١٩٦٧ - ش١٣۴٧جنگ سال 

 .از بين بردن فلسطين است ئیکشورھای مصر، سوريه و لبنان توسط اسرائيل اشغال شد و اين ابتدا

 در منطقه تبديل شده و اشغال عراق و ليبی و افغانستان و امريکادر حال حاضر اسرائيل به يک دژ و پايگاه مھم 

  .   را برای اسرائيل به بار آورده استئیجنگ داخلی سوريه نيز يک فرصت طال

 سرنگونی امين و قدرت گيری ببرک  يعنی،١٩٧٩ دسامبر - ١٣۵٨اشغال افغانستان توسط شوروی در دی ماه 

کارمل از نگرانی پيروزی مجاھدين افغان در افغانستان نقطه عطفی است در رشد گرايشات ارتجاعی مذھبی در 

 بگيرند، از امريکااشغال افغانستان توسط شوروی به نيروھای مجاھدين امکان داد که کمک بزرگی از . منطقه

. ھمراه آورند ودشان ادامه بدھند و حمايت وسيع کشورھای اسالمی را با خود بهفعاليت خ طريق پاکستان و ايران به

کرد و از طرف ديگر، سفارت   میامريکاحکومت اسالمی ايران، ايران از يک طرف کمک به مجاھدين حامی 

گر دھد در حالی که سال ھاست عراق با ھمدي داد و ھنوز ھم می ی میامريکا را اشغال کرد و شعار ضدامريکا

نخست خروج نيروھای شوروی از . شوروی ده سال بعد از افغانستان خارج شد. ارتباط و ھمکاری تنگاتنگی دارند

  . در منطقه و جھان مھيا کردامريکاافغانستان و سپس فروپاشی آن، شرايط را برای تحرک جديد 

نشانده  ى مشاور نظامى حكومت دستتنام جنوبي به مدت دو ماه در و١٩۶۶ل، در سال ير دفاع اسرائيان وزيموشه دا

لى، دولت ينوشه در شيكتاتورى نظامى پيحات جنگى براى ديكننده تسل تأمينل ياسرائ. كا در آن كشور بوديآمر

   ت حقوق بشر از سوىيل عدم رعايدل ى كه ظاھرا بهيز ھمه كشورھايقاى جنوبى و نيت در آفريان اسمينژادپرست 

  .م شده بوديھا تحر كا فروش اسلحه به آنيقت امرس جمھور وئيمى كارتر ريدولت ج
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لى براى حکومت ين دانشمندان اسرائيچن ھم. داد ران آموزش مىيتى حكومت شاه اي امنپوليسل به ساواك، ياسرائ

  .ساختند اى مى قاى جنوبى سالح ھستهينژادپرست آفر

  

  

  گيری نتيجه

 فلسطين و اسرائيل و ادامه مسألهال توجه خوانندگان را به ھای قبلی اين مطلب، به نوبه خودم تالش کردم او در بخش

ھدف اصلی من از نوشتن اين چند مطلب، اين است که ھمبستگی . اشغالگری و نژادپرستی دولت اسرائيل جلب کنم

ھا در جھت بر قراری  وقفه آن المللی آن و تالش بی گرايشات سکوالر و چپ جامعه اسرائيل و فلسطين و حاميان بين

 سرنوشت و آزادی تعيينرسميت شناختن حق  لح واقعی و پايان دادن به اشغال فلسطين توسط دولت اسرائيل و بهص

دوما، اگر يک صلح واقعی و ماندگار بين اسرائيل و . و برابری مردم اسرائيل و فلسطين است را برجسته کنم

سوما، نگاه به مناقشه اسرائيل و .  داشت نخواھدئیفلسطين برقرار نگردد بحث از صلح در خاورميانه چندان جا

 فرد را به نمايش و به قضاوت عموم ئیجو طلبی، صلح خواھی و عدالت خواھی، برابری فلسطين، مرز آزادی

  .گذارد می

ھای بزرگی از يھوديان ساکن  ستيزی در اروپای مرکزی و شرقی، گروه در ابتدای قرن بيستم و با باال گرفتن يھودی

مھاجرت . سمت فلسطين امروزی که در آن ھنگام بخشی از حکومت عثمانی بود مھاجرت کردند  بهدر اين مناطق

ھدف اين جنبش برقراری يک حکومت يھودی . شد» جنبش صھيونيسم«يھوديان به سمت فلسطين ھمراه با تشکيل 

صھيونيسم و صندوق ملی سازمان جھانی . در فلسطين بود، حکومتی که تبديل به پناھگاھی برای يھوديان جھان باشد

ھا را تشويق به خريد زمين در مناطق تحت  ھای کالن به يھوديان، آن يھوديان با اتکاء بر ھمين ايده با اھدای وام

  . حکومت عثمانی کردندکنترول
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ھا که متوجه نقشه يھوديان شده بودند با  آن. افزايش مھاجرت يھوديان باعث نگرانی رھبران عرب ناحيۀ فلسطين شد

کمک سران عثمانی موفق شدند تا فروش زمين به خارجيان را متوقف کنند ولی حتی اين ممنوعيت ھم مانع از 

  .گسترش نفوذ صھيونيسم در فلسطين نشد

حسين موفق -دنبال استقالل بودند تحت مذاکراتی معروف به مک مھن ھا که به با شروع جنگ جھانی اول، عرب

. ش مردم عربی برعليه عثمانی، حکومت منطقه فلسطين را از انگلستان بگيرند در قبال شور١٩١۵شدند تا در سال 

از ايجاد يک » بالفور«تر از دوسال انگلستان بر پيمان خود با سران عرب پاگذاشت و از طريق بيانيه  در کم

  .حکومت يھودی در منطقه حمايت کرد

ستی مناطقی که شامل کرانۀ باختری، پس از جنگ جھانی اول و شکست حکومت عثمانی، سازمان ملل، سرپر

» قيمومت فلسطين«حکومت بريتانيا در اين ناحيه، . شد را به حکومت بريتانيا سپرد اسرائيل، نوار غزه و اردن می

  .نام گرفت

حمالت خونين ميان طرفين، بريتانيا . ھای منطقه باال گرفت با آغاز قيمومت فلسطين اختالفات بين يھوديان و عرب

ھا تحقيق و  پس از ماه. دنبال راھی برای حل اختالف اين دو گروه بگردد ن داشت تا از طريق کميسيون پيل بهرا بر آ

اين پيشنھاد مورد استقبال . مناظره، اين کميسيون پيشنھاد ايجاد دو ايالت يھودی و عربی را به سران منطقه داد

پس . دانست با يھوديان تقسيم کند را که حق خود میچه  رھبران يھودی قرار گرفت اما طرف عربی حاضر نشد تا آن

  .ھای ديگری نيز ارائه شد که ھمه به شکست انجاميد حل از اين پيشنھاد، راه

 زدند که در آن ١٩٣٩ سران بريتانيا بدون توجه به مذاکرات قبلی، دست به تنظيم کاغذ سفيد ،١٩٣٩در سال 

وسيله ھر دو گروه عرب و يھودی  اين حکومت به. شد رچه میپا قيمومت فلسطين تبديل به يک حکومت مرکزی يک

جميعت عرب نژاد در آن زمان نزديک به نيم ميليون نفر و جمعيت قوم يھود . شد شان اداره می بر اساس جمعيت

 محدود ١٩۴۴ تا ١٩۴٠ھای  برای به انجام رسيدن اين طرح، مھاجرت يھوديان بين سال. ھشتاد و دو ھزار نفر بود

  . محدوديت بر عھده حکومت مرکزی بودتغيير و پس از اين مدت شد می

تر برای به  ھای يھودی دست به اقداماتی اساسی ھای بريتانيا موجب شد تا گروه اتمام جنگ جھانی دوم و سياست

يک روز قبل از پايان حکومت انگلستان در فلسطين، داويد بن گوريون رھبر يھوديان در روز . قدرت رسيدن بزنند

  .گونه حکومت اوليۀ اسرائيل شکل گرفت  ايجاد يک حکومت مرکزی در منطقه را اعالم کرد و اين١٩۴٨   می١٨

دست آوردن قدرت در فلسطين، اقدامات نظامی را  اعالم استقالل اسرائيل، سران اعراب را بر آن داشت تا برای به

 و لبنان در مدت زمان اندکی شروع به ورود رو ارتش کشورھای اردن، عراق، مصر، سوريه از ھمين. پيش بگيرند

ھای عربی، جنگی را شروع کرد که در خاتمه موجب پيروزی  پيشروی ارتش. به خاک قيمومت بريتانيا کردند

پيروزی در اين جنگ، باعث تثبيت حکومت مرکزی . خانمان شدن نزديک به يک ميليون فلسطينی شد اسرائيل و بی

ھا در طی مذاکرات قبلی پيشنھاد داده بود   که سازمان ملل به آنئیاجازه داد تا از مرزھاھا  يھوديان شد و حتی به آن

ھا  ھايشان زد و آن ديد دست به اخراج فلسطينيان از خانه اسرائيل که خود را حاال در موضع قدرت می. تر بروند پيش

 ميليون فلسطينی پناھنده در دنيا به دنبال ۵ز رحمانه باعث شد تا امرو اين تبعيد بی. را به اردن و کرانه باختری راند

  .بازگشت به خانه باشند

در طرف ديگر اين معادله اما جمعيت شصت ھزار نفری يھوديان اسرائيل به شش ميليون نفر رسيده است و در 

  .کنند چنان در مرزھای اسرائيل امروزی زندگی می کنار اين جمعيت بزرگ نزديک به دو ميليون عرب ھم
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خوانند پايان کار برای فلسطينيانی که از  می» نکبت«ھای منطقه، آن را  زی اسرائيل در جنگی که عربپيرو

رھبران فلسطينی که برای بازگشت به خانه مصمم بودند، دست به تشکيل . ھايشان اخراج شده بودند نبود خانه

جنگی که از طريق . لحانه بودبخش فلسطين زدند که ھدفش آزادسازی فلسطين از طريق جنگ مس سازمان آزادی

در گذرزمان و پس از انتفاضه اول، ياسرعرفات رھبر اين سازمان . گرفت لبنان، مصر، اردن و غزه صورت می

ترين اين مذاکرات  شايد مھم.  داد و حاضر شد تا در مذاکرات رودررو با اسرائيل شرکت کندتغييرمواضع خود را 

رسميت شناختن موجوديت اسرائيل توانست تا از طريق حکومت  رفات با بهپيمان اسلو بود که در طی آن ياسر ع

  . از کرانه باختری و نوار غزه را به دست بگيردئیھا خودگردان فلسطين، حاکميت موقت بخش

 و ٢ھا خوشبين بودند اما با شکست پيمان کمپ ديويد  پس از مذاکرات اسلو بسياری از افراد به پايان درگيری 

 که فلسطينيان با اسرائيل دارند شکافی ئیھا در کنار جدال. م، اوضاع منطقه دوباره رو به وخامت گذاشتانتفاضه دو

حماس در حال حاضر و پس از . تر کرد که توسط حماس بين فلسطينيان ايجاد شد نيز گره بحران خاورميانه را کور

ن منطقه کوچک به مبارزه با اسرائيل  اداره غزه را به دست گرفته است و از طريق اي٢٠٠۶جنگ داخلی سال 

  .پردازد می

ھای خاص خود را  گيری و تکوين اين جامعه، مشخصه طيف سياسی و نظام حزبی اسرائيل، به لحاظ نحوه شکل

ھر يک . دست گيرند اند رھبری دو جريان و طيف اصلی قدرت را به دارد و در آن دو حزب کارگر و ليکود توانسته

جريان راست متشکل از سه . اند  پيدايش و تکوين جامعه، سياست و تاريخ اسرائيل سھيم بودهاز اين دو جريان در

جريان راست ناسيوناليست، راست راديکال و راست ماليم، مجمع احزابی است که تحت رھبری ليکود، شريک 

ن کشور در کنار گيری سياست خارجی اي ای در شکل  است و نقش عمده١٩٧٠ويژه از دھه  سنت سياسی حکومت، به

ھای صھيونيستی افراطی و دينی  جريان راست عمدتا حاصل جنبش. اند جريان چپ به رھبری حزب کارگر ايفا کرده

و کاربرد نيروی نظامی » ھای اشغالی  سرزمينئیگرا الحاق«، »اسرائيل بزرگ«است که به شدت طرفدار ايده 

  .برای اھداف سياسی، بوده است

ی ھر دو جريان راست و چپ بوده است، اما ھر يک از اين دو به طرق و ابزارھای خاص صھيونيسم، اساس رفتار

چپ و راست اسرائيل در اصول و اھداف راھبردی نکات . اند خود در پی منافع ملی ـ صھيونيستی اسرائيل بوده

ھا به  سطح تفاوتمشترک بسياری دارند، حتی شايد تفاوت چندانی در راھبردھای اقدام دو جناح مشاھده نشود و 

به ھر ترتيب، جريان راست اسرائيل در تفکر و رفتار تھاجمی از جريان چپ . ابدئيمسائل تاکتيکی و تکنيکی تنزل م

جريان چپ با وجود تبليغ تفکر و راھبرددفاعی در عمل راھبرد تھاجمی را به لحاظ شرايط خاص . گيرد پيشی می

گرای کالسيک به امنيت  ا جريان راست اسرائيل صراحتا يک نگرش واقعگذارد، ام امنيتی جامعه اسرائيل کنار نمی

در عمل و در حالی که شيوه رفتاری . کند الملل دارد و بنابراين سياست خارجی تھاجمی را تقويت می و سياست بين

الگوی دھد، جريان راست را از يک  سوق می» پاسخ ـ ابتکار«گرايانه جريان چپ آن را به اتخاذ يک رويه  عمل

کند و در کل سياست خارجی اسرائيل را به سمت يک انطباق  در سياست خارجی پيروی می» آرمانی ـ ابتکاری«

 .کشاند تھاجمی می

ای که  گذرد، واقعه ھای فلسطينی توسط حکومت اسرائيل می اين ترتيب، قريب به ھفت دھه از اشغال سرزمين به

ترين چالش  ترين منازعه قرن و بزرگ اسرائيلی را به طوالنی-بیچنان ادامه دارد و منازعه عر پيامدھايش ھم

  .المللی تبديل نموده است بين
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ھای  ويژه غرب واضح است، اين رويکرد به منبع اصلی نگرانی  اس در دنيا و به.دی.رشد روزافزون جنبش بی

جنبش بايکوت . زده ھستند ھا از فقدان موقعيت خود در دنيا وحشت آن. مقامات حکومت اسرائيل تبديل شده است

ای در تشريح  اين روند سھم عمده. ھای مختلف و موثر بعضا غربی برخوردار شده است اسرائيل از سوی رسانه

ھای جنبش بايکوت داشته و آگاھی مردم نسبت به اھداف جنبش و امکان جذب عناصر  ستراتيژیتر اھداف و  بيش

  .برد جديد را باالتر می

ھای  ات و شرکتمؤسست اسرائيل، تاکنون موفق به توقف روند تحريم اسرائيل از سوی برخی تمامی اقدامات حکوم

اين معنا است  توان گفت افزايش روند بايکوت اسرائيل به  ترتيب می  اين به.  نشده استئی و آسياامريکائی و ئیاروپا

 قواعد بازی در ابعاد تغييرتواند به  تری خواھد داشت و اين روند می ھا ھزينه بيش گری برای اسرائيلی که اشغال

 .داخلی منتھی شود

گذاری آن در عرصه داخلی تأثيرالمللی،  البته با وجود موفقيت روزافزون جنبش بايکوت اسرائيل در ابعاد بين

گری  ترين نقطه ضعف جنبش مذکور در افزايش ھزينه برای اشغال چنان ضعيف است، اين موضوع مھم فلسطين ھم

 که بازار مھمی ١٩۶٧اس تاکنون در ايجاد جنبش مردمی در اراضی اشغالی سال .دی.جنبش بی. ستاسرائيل ا

ھای اخير اسرائيل در سرکوب برخی فعاالن يا  چنين موفقيت ھم. برای کاالھای اسرائيل است، موفق نبوده است

ر ترديد ايجاد کند، اما صادر کردن برخی قوانين داخلی بر ضد تحريم اسرائيل ممکن است در قدرت جنبش مذکو

ھا و سنديکاھای کارگری و  مشخصا بايد گفت که جنبش تحريم اسرائيل موفق شده بسياری از دانشجويان و دانشگاه

 .ھنرمندان و مراکز اقتصادی در سطح دنيا را به مفيد بودن تحريم اسرائيل قانع کند

چون جنبش کارگری، جنبش  ھای اجتماعی قوی ھم اما اگر اين جنبش در ھمين سطح باقی بماند و از حماتی جنبش

ای  زنان، جنبش دانشجويان و نھادھای دموکراتيک فرھنگی و ھنری برخوردار نگردد در بر روی ھمان پاشنه

  .خواھد چرخيد و که تاکنون چرخيده است

تفاده از ، خواستار اس٢٠١٧ می ٣س دفتر سياسی حرکت حماس، روز چھارشنبه ئياز سوی ديگر، خالد مشعل، ر

  .اين فرصت برای کمک به استمرار گفتگوھای صلح شد

 امريکاھای سابق  دانست که بيش از دولت» تغييربا جرات «مشعل در گفتگو با شبکه سی ان ان ترامپ را فردی 

 .جرات دارد

چه در  آن«:  را پذيرفت، افزود١٩٦٧ دولت فلسطين در مرزھای تأسيسمشعل با اشاره به بيانيه جديد حماس که 

ھای کشورھای دنيا کافی باشد تا از اين  بيانيه حماس آمده است برای ھر فرد منصفی در جھان و به ويژه در پايتخت

 ».ھا تعامل کنند فرصت استفاده کرده و با جديت با حمال و فلسطينی

طوری که   بهشود  در منطقه حساس خاورميانه محسوب میامريکامعنای واقعی حياط خلوت حاکميت  اسرائيل، به

 در ھزاران امريکادھد که آيا اسرائيل، يکی از اياالت  گر مسايل جھان، دست می برخی مواقع اين حس به ھر تحليل

گذار ھستند که تأثير، به حدی فعال و امريکاھای اسرائيلی در خود  کيلومتر دورتر از آن است؟ در عين حال البی

جھان، بايد نخست برادری خود را با سران حکومت اسرائيل اثبات ھمه کانديدھای رياست جمھوری اين ابرقدرت 

  . کنند 

يووال استاينيتز، وزير انرژی .  و کشورھای عربی استامريکااسرائيل نگران معامالت تسليحاتی ميلياردی ميان 

که بايد واقعا ای است  اين قضيه«:  مه، در اورشليم در اين رابطه گفت٢١ - ارديبھشت ٣١شنبه  اسرائيل شامگاه يک
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است و مناسباتی » کشوری متخاصم«وزير انرژی اسرائيل افزود که عربستان سعودی » .باعث نگرانی ما شود

  .بينی نيست وجه قابل پيش ی استاينيتز آينده به ھيچ به گفته. ديپلماتيک ھم با اسرائيل ندارد

کوشد که خود را در رقابت با   میريکاامی با دالر ميليارد ١١٠عربستان سعودی از طريق معامله تسليحاتی 

داند، اما در عين  اسرائيل اگر چه ايران را خطر و تھديدی برای موجوديت خود می. جمھوری اسالمی تجھيز کند

 .اش در منطقه نيز ھست حال نگران از دست رفتن برتری نظامی

 و کشورھای عربی نوشت به امريکاان روزنامه اسرائيلی يديعوت اخرونوت درباره معامالت تسليحاتی ميلياردی مي

اين روزنامه در ادامه . تری به نسبت اسرائيل داشته باشد ھای جنگی بيش اين ترتيب عربستان قادر خواھد بود کشتی

ھای  ابد و اين کشور خواھد توانست موشکئينوشته است که در پی اين معامالت امکانات نظامی عربستان افزايش م

 .دورپرواز را دفع کند

ای نوشته است که اسرائيل نبايد ترامپ را در سفرش به اسرائيل با  معاريو، روزنامه پرخواننده اسرائيل اما در مقاله

اسرائيل بايد بداند که اين کشور به ھمراه عربستان سعودی دشمن . انتقاد از قراردادھای تسليحاتی ناخرسند کند

  .ان مانعی بر سر قدرت گرفتن ايران خواھد بودمشترکی به نام ايران دارند و پرقدرت شدن عربست

نواز مخالفت شديد با نژادپرستی، اشغالگری اسرائيل و برقراری صلح، سکوالريسم،  ھای گوش با اين حال، زمزمه

شود اميدوارکننده  آزادی و برابری از ھر دو طرف، يعنی ھم در جامعه اسرائيل و ھم در جامعه فلسطين شنيده می

ھای اسرائيل و فلسطين با  ھا به يک کمپين فرياد دادخواھی ھر روزه در خيابان  که اين زمزمهشرطی است به

 -ملت « جامعه بدون کمشکش ئیشعارھای ھمبستگی و برابری و خودمديريتی دموکراتيک، يعنی مديريت شورا

 کل منطقه ئیحل نھا  بلکه راهبخش جامعه اسرائيل و فلسطين، ئیحل واقعی و رھا اين نه تنھا راه. تبديل گردد» دولت

  .بحرانی خاورميانه است

داند و   بين مردم اسرائيل و فلسطين به کجا خواھد رسيد واقعا کسی نمیئیجو که سرانجام جنگ و کشتار و انتقام اين

چه پديدار است خون  ولی آن.  ساله بسيار سخت و دشوار است٧٠بينی يک واقعه دردناک  حد و گمان و پيش

گونه کميسيون و  تواند اين خون را با ھيچ ھا جريان دارد و کسی نيز نمی  فلسطينی است که در خيابانکودکانی

رفت   برون به عالوه نبايد کسی خواھان محو اسرائيل و يا فلسطين از نقشه جھان شود، بلکه راه. ای پاک کند عھدنامه

به اشغال اسرائيل و آغاز تاريخ نوينی در تاريخ بست تاريخی، تالش برای پايان دادن  از اين جنگ طوالنی و بن

  .ھای طرفين مورد مناقشه است رسميت شناختن حق و حقوق آزادی خاورميانه و صلح و آرامش در اين منطقه و به

  ٢٠١٧ جون ھفتم -  ١٣٩٦ ]جوزا[چھارشنبه ھفدھم خرداد

  

 

 

 


