
 

 

است يس در آن يراهبرد نقش و يمذهب مسيونيصه

 لياسرائ يخارج
 99/91/9111 تاریخ پذیرش:  91/91/9111 تاریخ دریافت:

 1*مهدی آهویی

 چکيده
 شهیاند به شدنلیتبد حالدر  صهيونيسم مذهبي ،يستيونيصه میرژ نسکوالربود رغمبه 

ه ی  ب ا اس تدادا ان ن ر   ،ن مقال ه ی  در ا .است میرژ آن يو خارج يسياست داخل در غالب

ام ا   تي  اقل شیگ را  عن وان  ب ه  يم ذهب  س م يونيصه که شودينشان دادا م «کردنيتيامن»

 يتيامن يریپذبيآس ادامه وبحران هویت داخلي  جهينت در ،سميونيصه انیجر در قدرتمند

 و يعموم افکار شدا موفق يمحسوس نحو به و درآمدا ريفراگ گدتمان شکل به ،میرژ نیا

. در هم ين  دی  نما زايک ال یراد يخ ارج  اس ت يس عرصه در را آن ياسيس رهبران دعملکر

 ينيل دولت مستقل فلس   يبا تشکسال گذشته  اهو در ششينتان يگرادولت راست ،راستا

 افزودا و ان ک اربرد ه ر   ياشغال يدر اراض يسانبه شدت مخالدت کردا، بر روند شهرک

ب ه   لياسرائ ،تحول نیا جهينتدر نداشته است.  یيدفاع غزا ابايه مردم بيگونه خشونت عل

 يته اجم  تي  موقع در بيش ان پيش و دايکش دست خود طلبانهصلح ژست انطور کامل 

ممک ن اس ت    هرچند تيوضع نیا ادامه .است گرفته قرار خود يرامونيپ طيمح به نسبت

 به مدتنايم در يول ،کند تیتقو را لياسرائ جامعه داخل در یيگراهم يبه صورت مق ع

 .انجامدميو جهان  من قه در میرژ نیا يانزوا و يریپذبيآس
 

 ليکودکردن، امنيتي، ياست خارجيس، اسرائيل، صهيونيسم مذهبي ها:کليدواژه

                                                                                                                                        
 استادیار دانشکدا م العات جهان دانشگاا تهران* 
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 مقدمه

 مش  هورترین ان یک  ي ،غ  زا ب  ه صهيونيس  تي رژی  م رونا پ  ن  و پنج  اا تج  اون بحبوح  ه در

 چن ين  اس رائيل  جامع ه  ب ر  جنگ این پيامدهاي توصيف در 9هاآرتص روننامه نویسانسرمقاله

 ش دت ه ب   ب ود   خ واهيم  مواج ه  اس رائيل  در ايتانا جامعه با ما عمليات این ان پس: »نوشت

 عاطد ه  ح س  کمترین با گران امي شدا،دادا مغزي شستشوي مختلف، ابعاد در مذهبي گرا،ملي

 ک ه  اس ت  ظریدي ارتباط وضيحت و م العه پژوهش، این هدف.« مقابل طرف کردنقرباني هنگام

 ب ه  پاس خ  مقال ه  ای ن  هدف ،بهتر عبارت به. شودمي برقرار فوق مداهيم ميان اسرائيل جامعه در

 و افراط ي  گرای ي مل ي  ب ا  یهود دین ان اندیشانهجزم قرائت چگونه و چرا که است پرسش این

 ای ن  اینک ه  و ان د  ش دا  جم    صهيونيس م  ان م درن  برداش ت  غال ب  در سبوعانه گرين امي

 رژی م  آن ياست خارجيس براي را تبعاتي چه اسرائيل اجتماعي و سياسي ساختار در دگردیسي

اس ت  يامت داد س  ياست خارجيهموارا گدته شدا که س داشت  خواهد پي در من قه کل براي و

 يس ت يونيصه يدئولوژیف ايان طيدر م يشیبه عنوان گرا يسم مذهبيونياست. اکنون صه يداخل

 يتواند به راحتيافته که میل دست ياسرائ ياست داخليان ندوذ و اقتدار در عرصه س يابه درجه

ن ی  ا. ان دی  م دنبال نمایژن ریا ياست خارجيانه و خ رناک خود را در سیگراافراط يهاشهیاند

ت ر  قي  هرچ ه دق  ين  يبشيز پ  ي  ل و ني  تحل يب را  يان افراط  ین جریا و تحول رشد م العه ،رو

 است.   يت راهبرديو با اهم يکامالً ضرور يامرل در من قه ياسرائ ندایآ يرفتارها

 ني ز  آن اولي ه  س ردمداران  عم دا  و بود سکوالر کامالً نهضتي ابتدا در صهيونيسم نهضت

 در. نبودن د  قائ ل  خاصي جایگاا صهيونيسم پروژا در دین براي که بودند مذهبي غير افرادي

 نور طریق ان فلس ين به یهودیان بانگشت با نيز دیهو دین علماي و مذهبيون اکثریت مقابل،

 آئين ي راست دیدگاا ان. دانستندمي الهي ارادا خالف امري را آن و بودا مخالف گرياشغال و

 در ،جهان نقاط اقصي در آنان شدنپراکندا و موعود ارض ان یهودیان شدنراندا بيرون یهود،

 بانگشت حق یهودیان اسرائيل،بني منجي و مسيح ظهور ان قبل تا و بودا خداوند ارادا نتيجه

اواخ ر ق رن ن وندهم     ان ام ا  ،ندارن د  را قهری ه  قوا به توسل با و سرنمين آن به جمعيهدست

 ان حمای ت  و صهيونيس م  توجي ه  ب ه  م ذهبي  من  ر  ان ارت دوکس  علماي ان ايعدا، يالدمي

                                                                                                                                        
1. Gideon Levy 
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 ه اي صهيونيس ت » به عدهاب که عدا این. پرداختند فلس ين به یهودیان جمعيهدست مهاجرت

 رژی م  درون در ق درت  مناس بات  در بس زایي  ت ثيير  ان ت دری   ب ه  ،یافتن د  ش هرت  «مذهبي

 در یهود دولت تشکيل ندس مذهبي، هايصهيونيست دیدگاا ان. شدند برخوردار صهيونيستي

حمای ت ان آن   ،م ذهبي  دی دگاا  ان ک ه  است مقدس امري ،سکوالرها دست به ولو ،فلس ين

 گس تردا  مه اجرت  و 9لياس رائ  ارض در یه ود  دول ت  تش کيل  آنان، ن ر به. ستا ضروري

 در. ش د  خواه د  یهود قوم رستگاري و نهایي منجي ظهور ساننمينه ،سرنمين آن به یهودیان

 اعم ال  و ف راوان  هايتالش با مذهبي هايصهيونيست اسرائيل، دولت تشکيل اوليه هايسال

 حي  ه  در صهيونيس تي  رژیم سکوالر رهبران ان ينیاد تامتيانا کسب به موفق گستردا ندوذ

 م الک  شخص يه  احوال مورد در یهود شریعت قوانين ،اینکه جمله ان. شدند اجتماعي مسائل

 و ب ودا  دول ت  احت رام  م ورد  م ذهبي  رس مي  تع يل عنوان به شنبه رون و شد شناخته عمل

 پس خصوص به و تدری  به. گردید اعالم اسرائيل رسمي مذهب عنوان به ارتدوکس مذهب

 ه اي صهيونيس ت  ند وذ  ح ونا  اس رائيل،  توسط المقدس بيت اشغال و 9161 ژوئن جنگ ان

 هايصهيونيست امرونا که ايگونه به ،یافت تسري ن امي امور و خارجي سياست به مذهبي

 و نژادپرس تي  م رو   و خاورميان ه  در ه ا صهيونيس ت  طلب ي توس عه  اصلي تئوریسن مذهبي

 ب ه  اخير هايسال در مذهبي هايصهيونيست. باشندمي مسلمانان و فلس ينيان يهعل تروریسم

 رژی م  درون در افراط ي  گرای ان مل ي  و راس تي  دس ت  س کوالر  احزاب اصلي متحد صورت

 و رژی م  آن مي ان  احتم الي  س انش  گون ه  ه ر  راا سر بر اصلي مانعي و درآمدا صهيونيستي

 نح وا  درک و ه ا صهيونيس ت  ان گروا این شناخت ،ور این ان. باشندمي آیندا در فلس ينيان

و  لياس رائ  در ق درت  ین د آبر ان آگ اهي  ب راي  صهيونيس تي  رژی م  ساختار در آنان عملکرد

 . رسدمي ن ر به ضروريم یندا آن رژیرفتار آ ينيبشيپ

 در کپنه ا   يفکر مکتب ان 1«کردنيتيامن» هین ر هیپا بر پژوهش نیا ين ر چارچوب

 در پ ردانان هیان ن ر يگریجم  د و 4بونان ي، بر1وریو ياُل. است شدا بنا لمللانيب روابط

                                                                                                                                        
1. Eretz-Yisrael 
2. Securitization Theory  
3. Ole Waever 
4. Barry Buzan 
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 در «کردنيتيامن» عنوان به که دادندو بسط  ارائه را ياهین ر يالديدهه نود م يهاطول سال

ت هموارا ب ه عن وان   يک، امنيدگاا کالسیدر د. دشوناميدا مي المللنيب روابط يعلم متون

طرف مقابل در ن ر  يزان قدرت ن اميهمچون م يريگو قابل اندانا ينيع يهاان دادا يتابع

توان د تح ت   يم   هر بانیگر ان آنیاست که در جر يندیاما فرا کردنيتيشود. امنيگرفته م

 يبق ا  يح اد ب را   يدکنن دگ یت تهديرا که لزوماً ان ماه يا مسائلیله ئمس يط مشخصیشرا

 دی  گ ر نما جل وا  ياتين به صورت خ ر حير مخاطبدر ن  ،ستنديا ملت برخوردار نیدولت 

(Buzan et al, 1998) .يت اجتم اع ي  د واقعي  است که منج ر ب ه تول   يگدتمان کردنيتيامن 

ا ی يزيان آن چین معنا که در جریبه ا  نام دارد 9«کنندايتيحرکت امن»ن گدتمان یشود. ايم

ک ه ب ا اقب ال     يان در ص ورت ن گدتم  یشود. ايان مینما يد وجودیبه صورت تهد يادایپد

مواجهه با  ير معمول برايغ يهاکنندا استدادا ان روشهيتواند توجين مواجه شود ميمخاطب

 داتید در برخورد با تهدیه شدی. استدادا ان قوا قهر(Buzan et al, 1998) باشدد یآن تهد

 ند است.ین فرایان تبعات ا يکی ،شدايتيامن

ان   ارائ ه ک ردا اس ت    ،نام د يم   «زيآمتيکردن موفقيتيامن» يآنچه و يرا برا يور شروطیو

ک موض وع  ی   يد وج ود یدادن تهدجلوا يگدتمان مورد ن ر در ق ع يکنندگجمله قدرت اقناع

ن ی  الع ادا ش ود و در ا  ر معمول و ف وق يت مخاطبان ان انجام اقدامات غیتواند منجر به حمايم

 يز اس تدادا ش ود )دهق ان   ي  ن ه و نژادپرس تانه ر متمدنان  ي  غ يه ا وايند ممک ن اس ت ان ش    یفرا

ج ان النگش او    1«يک نش گدت ار  »ه ی  ن ان من  ر ن ر يور همچنی(. و9119، يو قرش يرونآباديف

ا یگر کند که راب ه کنشيرد و خاطر نشان ميگيبهرا م يسانيتيند امنیآف فريتوص ين برايآست

د ي  برخ وردار اس ت و تثک   يت خاصيهمان ا يتيامن يکنندا با مخاطب کنش گدتاريتيگر امنیبان

ت کنش يممکن است به موفق يو اجتماع يدر بعد درون «کننداليط تسهیشرا» يکند که برخيم

 يگ اه  ،(. به عبارت بهت ر 9119، يو قرش يرونآباديف يدهقانند )یکنندا کمک نمايتيامن يگدتار

 يکنندا در افکار عم وم يتي  استدالل گدتمان امنيرش وسیپذ يبرا يط اجتماعیممکن است شرا

 گر باشد. ید يهاتر ان نمانفراهم

                                                                                                                                        
1. Securitizing Move 
2. Speech-Act 
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د ع الوا  ی  تهد يتجل يکنندا برايتيگر امنی، استدالل بانيکند که در بعد نبانيور اشارا میو

 يحتم   يباشد که در اذهان مخاطبان ب ه مثاب ه ن ابود    يتيکنندا نق ه و موقعميد ترسیبر آنکه با

 يدهق ان ز باش د ) ي  ت نين وض ع ی  ان ا يا راا چ ارا و خالص   دهن د د ارائ ه ی  گ ردد، با يم يتلق

 .(9119، يو قرش يرونآباديف

 مده وم  ،کنس ت  1192 انتخابات آستانه در اهوينتان نياميبن يغاتيتبل يهاپيکل ان يکی در

 9بچ ه  پرس تار  نق ش  در ياق ه يدق چند لميف نیا در اهوينتان. شدا است يمتجل يخوب به فوق

 در ب ه  دای  د را بچ ه  پرستار استخدام يبرا جوان مادر و پدر کی يگهآ که او. شوديم ظاهر

 بتوانند جوان شوهر و نن تا کنديم مراقبت آنها فرنندان ان شب طول در و روديم آنها منزل

 در ری  وننخس ت  دنی  د ان نو  نیا رتيح با يوقت اهوينتان. بروند يمهمان به آسودا اليخ با

 فرنن دان  نس ل  ان حداظ ت  او ياصل کار که دهديم پاسخ ،دشويم مواجه منزلشان در مقابل

 يرقب ا  ان کی   چيه   ک ه  کنن د يم   قیتصد هم جوان نو . است داتیتهد برابر در لياسرائ

 آنه ا  ک ه  ندیگويم هیکنا با يحت و ندیآينم بر کار نیا عهدا ان او يخوب به اهوينتان يانتخابات

 انی  پا در. کنن د  «ه ا هیهمسا» ميتسل را شانينندگ اسباب تمام و خانه و هابچه است ممکن

 «يب يب» پرستار کنار در فرنندانشان تيامن ان يخوشحال و يآسودگ با جوان نو  يوقت شب

 سالم يادا بر عالوا يعبر نبان در که «شالوم»: ندیگويم بلند يصدا با ،گردنديمبان  خانه به

 و باش ند  ساکت که کند يم اشارا آنها به يجد يابا چهرا اهوينتان. هست زين صلح يمعنا به

 «!هرگز شرطقيد و  بدون»: دیگويم لب رین

 درک قاب ل  يخ وب  ب ه  «ک ردن يت  يامن» هین ر قالب در کوتاا پيکل نیا قيعم و يقو اميپ

ه دش منان  ي  ان ناح يتیدات موج ود ی  تهد ،لياس رائ  يش روين چالش پ  یترمهم نکهیا  است

 اص ل  حداظ ت ان ، نیاند. بنابراندا آن را هدف قرار دادایآ ت نسلياست که بقا و امن يرونيب

ب ه ه ر    آن ب ا دش منان   صلح اما ،است يضرور يمتيت آن به هر قيو امن لياسرائ تیموجود

اهو ي  نتان ،دیآير بر ميده خ ين وظیان عهدا ا همهآن کس که بهتر ان  و ستين م لوب يمتيق

 . و ائتالف احزاب طرفدار اوست

                                                                                                                                        
1. baby-sitter 
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رد: يگيکنندا در ن ر ميتيت گدتمان امنيموفق يور دو شرط عمدا را برای، ويعدر بعد اجتما

 يو اجتم اع  ياس  يگر ان اقتدار سین معنا که هرچه بانیبه ا ،کنندايتيگر امنیزان اقتدار بانياول م

اب د و دوم وج ود   یيش م  یاف زا  يافکار عم وم  يکنندگق او در اقناعيزان توفيم ،برخوردار باشد

 يدهق ان د )ی  و ملم وس بنما  ين  يمخاطب ان ع  يد را ب را یکه وجود تهد يخاص يکیزيط فیشرا

ان ي  م يدائم   يک  یزيف يهايريدرگ ،به عنوان مثال ،ري(. در مورد اخ9119، يو قرش يرونآباديف

 ين فض ا را ب را  یبهت ر  ،يکرانه ب اختر  يان در مناطق اشغالينيست و فلس يونينان صهينششهرک

 فراهم کردا است.   يبسم مذهيونيرشد گدتمان صه

 ان بانتعریدي ارائه به 1194 سال در ،پرینستون دانشگاا در ارشد گرپژوهش 9ابولوف اوریل

 آنچ ه  ،او ن  ر  ب ه . پرداخ ت  اس رائيل  جامعه با ارتباط در مشخص طور به «کردنامنيتي» ن ریه

 «ک ردن امنيت ي » دفراین ان فرديه ب منحصر و عميق بسيار شکل ،دارد وجود اسرائيل در اکنونهم

 درب ارا  کش ورها  سایر در «کردنامنيتي» ن ریه پيرامون شداانجام م العات است معتقد او. است

 اطمين ان  ع دم » احس اس  ب ا  ک ه  اس ت  ايجامعه اسرائيل چراکه ،ندارند دقيقي کاربرد اسرائيل

 اي،هجامع   چنين. (Abulof, 2014) «است شدا احاطه خود بقاي و موجودیت به نسبت اساسي

 رای    ه اي گدتم ان » که معني این به ،است «عميق کردنامنيتي» فرایند در غرق ابولوف، گدته به

 /دول ت  موجوی ت  اص ل  ب راي  خ رسان و ممتد محتمل، را تهدیدات آشکاري طور به عمومي

 ب ه  عادي موضوع هر تبدیل ،شرای ي چنين در. (Abulof, 2014: 396)« آورندمي شمار به ملت

 ف راهم  آن عمومي پذیرش نمينه چراکه ،نيست دشوار چندان اصولي طور به ،حاد نيتيام تهدید

 در مربوط ه  1ب انیگر  جایگ اا  و نق ش  ب ه  بس تگي  فرایند این موفقيت درجه ،حال این با. است

 .دارد جامعه

 يدئولوژی  ا ت و ک ارکرد ي  اهم ن مقاله عبارتند انیا ياصل يهاپرسشمقدمه،  این بر اساس

ان در ی  ن جری  انک ه  یو ا  ستيچ انينيموضوع صلح با فلس  کردنيتيامن در يهبمذ سميونيصه

 هيفرض    افزودا است يستيونيم صهیرژ ياسير چگونه بر اقتدار خود در ساختار سياخ يهاسال

                                                                                                                                        
1. Uriel Abulof 
2. actor 
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پ ردانان  هی  ن ر يه ا ر آم ونا يتح ت ت ثي   يسم مذهبيونياوالً گدتمان صه که است نیا مقاله نیا

و  يله توس عه ارض   ئبه شدت بر مس  کنون  تا ،يستيونيل دولت صهيو پس ان تشک متثخر خود

  یت رو  در ينق ش مهم   ان متمرکز ش دا و   ياشغال يدر اراض يستيونيصه يهاشهرک گسترش

ز ي  گرا نجناح راستبرخوردار شدا است.  يو خارج ياست داخليبه مسائل سکنندا يتيامننگاا 

 يع  يب ه ط ور طب   ،احاطه شدا تیو موجود ان بقابا بحرر اوبولوف يل که به تعبيدر جامعه اسرائ

 يب را  يک فرافکن  ي  ان و اس تدادا ان تاکت ينيموجود ب ا فلس     يهاچالش يسانيتيامنل به یمتما

ن ی  در ا يسم مذهبيونيبا گدتمان صه ،نیبنابرا .است مین رژیا يه و کنترل مشکالت داخليتوج

 نی  ا ب ه  ،درآم دا  باط ل  دور صورت به رتباطا نیا ،اًيافته است. يانی يه وجه اشتراک فراوانينمن

 يراس تا  در يعم وم  افک ار   ي ي ته يب را  يمذهبسم يونيصه گدتمان به شتريب هرچه که صورت

در  و به صورت گدتمان غال ب درآم دا   گدتمان نیا است، شدا دادا دانيم «کردنيتيامن»ند یفرا

 ه م  س کوالر  مرداندولت ،جهينت در. برخوردار شدا است يشتريق بيان توف ياقناع افکار عموم

 نی  ا ماحصل. ندارند حکومت در يمذهب يهاستيونيصه يبرا شتريب سهم رشیپذ جز ياچارا

 و متع ارف  ري  غ منع ف، ريغ يرفتارها يسو به يستيونيصه میرژ شيپ ان شيب افتنیسوق ،امر

 .بود خواهد يخارج استيس عرصه در گراخشونت

در  يسم مذهبيونيت گدتمان صهياهم ،يليتحل -يخیش تاربا استدادا ان رو ،ن مقالهیدر ا

 يخیدر بس تر تح والت ت ار   را آن  ياسيس یيز روند اقتدارگرايکردن موضوع صلح و نيتيامن

ن یمقال ه در دو بخ ش ت دو    ،ن اساسیم داد. بر ايقرار خواه يمورد بررس يستيونيم صهیرژ

ل يان قب ل ان تش ک   يم م ذهب س  يونيصه يو عمل يخچه فکریدر بخش اول به تار .شدا است

 خ ود  يخیدر تح ول ت ار   انی  ن جری  نک ه ا یاشود و  يکنون پرداخته م تا يستيونيدولت صه

دا ي  ش پیان گ را ينيدر برخورد با فلس    يافراط يطلبو خشونت يگريچگونه به سمت ن ام

ب ه   ،حکوم ت  ياس  يس اختار س  در يمذهب يهاستيونيصه نقش ،در بخش دومکردا است. 

نکه پروژا یو ا رديگيل قرار ميمورد تحل 1192تا  1111اهو ان سال ين نتانيولت بنامدژا در یو

اهو و ي  ان چگون  ه ب  ه ه  دف مش  ترک دول  ت نتانينيموض  وع ص  لح ب  ا فلس    ک  ردنيت  يامن

 . بدل شدا است يمذهب يهاستيونيصه
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 یمذهب سميونيصه یو عمل یفکر سابقهبر  یمرورتا عمل:  یدئولوژیاز ا .الف
 ب ا  ،ش دند يم   خواندا 9«سميونيهص دارانهیطال» عنوان تحت که ياعدا ،نوندهم قرن راواخ در

 ان سميونيصه شهیاند هيتوج يبرا هياول يپردانهین ر به شروع انهیموعودگرا و يمذهب شاتیگرا

 ل زوم  به قائل که هودی ارتدوکس مداراننید انيم در غالب انیجر خالف بر 1.کردند ينید من ر

 و بودند موعود نيسرنم هب آن بانگشت مآالً و هودی قوم يرستگار و نجات يبرا 1حايمس ظهور

 و 4يالزم ان  آخر يتيماه لزوماً و شد خواهد حادث دفعتاً که دانستنديم يامر را يمنج ظهور زين

 ن ه  يمنج   ظه ور  بودن د  معتقد ارتدوکس پردانانهین ر ان ياندک عدا داشت، خواهد يفرابشر

 ،من  ر  نی  ا ان و اس ت  يخیت ار  ورت    و تحول جنس ان يندیفرا بلکه ،انقالب جنس ان واقعه

 ب ه  ق وم  نیا ت ور نیا ان يبخش خود ،محدود صورت به يحت دهوی قوم يبرا يمل گاایپا جادیا

 نج ات  ن د یفرا س م، يونيصه دارانهی  طال ن ر ان ،بيترت نیبد. بود خواهد نجات و فالح سمت

 همان ا  که حايمس یيغا هدف ان کامالً يجیتدر و يخیتار يوندر عنوان به هودی قوم 2یيحايمس

 و دخال ت  ،س ان  نیب د  و ب ودا  کي  تدک قاب ل  ،است آخرالزمان در هودی يآرمان دولت ليتشک

 بلک ه  و مج ان  ين  ید من  ر  ان ،مح دود  يدس تاوردها  ب ا  ل و و ،يخیتار ندیفرا آن در مشارکت

 . (Ravitzky, 1993) شديم شمردا يضرور

 مع ه جا اني  م در يادی  ن رشیپ ذ  و اقبال با خود دوران در «سميونيصه دارانهیالط» دگااید

 هم ان  يحت  . کردن د  يطرف دار  آن ان يکم   اريبس   عدا تنها و نشد  مواجه ارتدوکس انیهودی

 زين و هودی ملت وحدت جمله ان يگرید لیدال استناد به دنديکوشيم اغلب زين اندک طرفداران

 و کنند تیحما نيفلس  به انیهودی مهاجرت نهضت و سميونيصه دایا ان ،موعود ارض تقدس

 منتق دان  نیت ر مه م  جمل ه  ان. رن د يبگ فاصله آن يبرا يآخرالزمان و انهیموعودگرا هاتيتوج ان

 ظه ور  ن د یفرا در يانس ان  دخال ت  گونه هر که بود 6«يزراخيم» نهضت سم،يونيصه دارانهیطال

                                                                                                                                        
1. Harbingers of Zionism 

ودا الک الي )در  یه  این افراد عب ارت بودن د ان خاخ ام نوي کاليش ر )در پ روس( و خاخ ام       ان جمله مهمترین  .1

  .«عاشقان صهيون»هاي وابسته به جریان صربستان( و سایر ارتدوکس
3. Messiah 
4. Apocalyptic 
5. Messianic redemption 
6. Mizrachi 
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 ب ه  واک نش  در. جس ت يم   برائ ت  آن ان و دانس ت يم   يمذهب هيتوج و ارنش فاقد را حايمس

 س مت  ب ه  شتريب هرچه يبمذه يهاستيونيصه ،هااورتدکس -اولترا يسو ان انتقادات گونهنیا

 هي  توج يب را  يزیدس تاو  ت ا  کردن د  داي  پ لیتما هودی نید ان يافراط و کالیراد يهايرهايتدس

 يم ذهب  يه ا س ت يونيصه ان يدیدج نسل ،ينوده ب. ابنديب ياسيس صحنه در بقا و خود دیعقا

 ک امالً  يبرداش ت  ب ر  يمبتن يدیجد نسخه «سميونيصه دارانهیطال» هياول دیعقا در ن ر دیتجد با

 پس ر  و پ در  دو ان،ي  م نیا در. کردند ارائه سميونيصه شهیاند هيتوج در یيموعودگرا ان يافراط

 و ک ردن زایتئور در ياساس يشنق 1،کوک هودای ينِو و 9ککو اسحاق آبراهام يهانام به خاخام،

 .نمودند دایا یيموعودگرا بر يمبتن يمذهب سميونيصه نینو يفکر يهاانيبن توسعه

 خاخ ام  مق ام  به يالديم ستيب دهه در که بود ياشکنان يهودی نياول ،کوک اسحاق آبراهام

 انم ر  در يو. داش ت  اري  اخت در يس دهه اواسط تا را سمت نیا و ديرس المقدس تيب ياع م

 ريتدس   در ک وک . دی  آيم شمار به يمذهب سميونيصه يهانيسیتئور نیرگذارتريتثي و نیترمهم

 موعود ارض به بانگشت دایا و سميونيصه بود قائل که ارتدوکس يسنت انیجر ان خود يمذهب

 ان. (Viorst, 2002) گرف ت  فاص له  ،اس ت  ين  ید ري  غ و ياسيس ياپروژا حايمس ظهور ان شيپ

 آي ار  در ،ب ود  يلت ون  کش ور  در يج وان  خاخ ام  هنون کوک که ينمان يعنی ،دهمنون قرن اواخر

. کن د  برق رار  تورات احکام و انیهودی يمل اتيح دیتجد انيم يارتباط کرد تالش خود مکتوب

 ان و کن د  دف اع  يم ذهب  يگ را س نت  منتقدان برابر در سميونيصه دایا ان ديکوشيم یيسو ان او

 .کرديم نکوهش زين را سميونيصه ان رسکوال يهابرداشت ،گرید يسو

 و داش ت  ه ود ی يمل اتيح دیتجد لهئمس قبال در امدارانهيدن و فعال کامالً يوضعم ،کوک هامآبرا

 دهن د  خاتم ه  دش ان يتبع دوران ب ه  خ ود  دس ت  به تا است انیهودی «مقدس دهيوظ» نیا بود يمدع

(Ravitzky, 1993) .ق وم  کام ل  بانگش ت  يخیت ار  ندیفرا به وابسته يامر حايمس ظهور بود معتقد او 

را  يت واح د ی  موجو يهمگ   ،ليهود، تورات و ارض اسرائیبه نعم او، ملت . است ونيصه به هودی

 عناص ر  ب ه  توجه ضرورت بر ديتثک با يو(. 9114، يک ان هم نبودند )الشاميل دادا و قابل تدکيتشک

 جمل ه  ان خ ود،  عص ر ه م  يه ا خاخام ریسا ان را خود ريمس ديکوشيم يستيونيصه تدکر در يمعنو

                                                                                                                                        
1. Abraham Isaac Kook 
2. Zvi Yehuda Ha-Cohen Kook 
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 در. کن د  ج دا  ،خواندن د يم   ياسيس و يويدن ياپروژا صرفاً را سميونيصه که «يزراخيم» مکتب روانيپ

 يآناد ش رط شيپ   و مقدم ه  ه ود ی قوم ياسيس يآناد که بود آن بر کوک مون،يم ابن اتین ر ان يرويپ

اتص ال او ب ه    د اني  هود در تبعیات قوم يو حعتبار همه ا دگاا او،یان د. است آن يفرهنگ يتعال و يمعنو

 حي ات  تجدی د  النم ه  موع ود  ارض ب ه  یهودی ان  بانگش ت  ،بنابراین گرفت.ينشثت م «ارض مقدس»

 ن وع  ه ر  بودن جهينتيب دربارا متداوماً ي، وگرید يسو ان. (9114، يالشام) آمدمي شمار به آنان معنوي

 آبراه ام  اتی  ن ر ياص ل  محور خالصه طور به. داديم هشدار يمعنو يراهبر بدون انهیگرايمل حرکت

 اني  م و «لياس رائ  يخ دا » و «لياس رائ  يبن    ي  تجم» انيم کيارگان يارتباط که داشت قرار نیا بر کوک

 گ ردد ينم   سريم يگرید يهمراه بدون کی چيه اتيح دیتجد و داشته وجود ياله آرمان و يمل آرمان

(Ravitzky, 1993) .غال ب  انی  جر س کوالربودن  ب ه وي  ک ه  يانتق ادات  هم ه  رغ م  ب ه  ون ای وجود با 

 س م يونيصه ب ود  معتق د  دواران ه يام او. ک رد يم تیحما سميونيصه پروژا ان فعاالنه ،داشت يستيونيصه

 ،تی  نها در و ک ردا  کمک ياله يمقصد سمت به هودی قوم حرکت به ناخودگاا صورت به ولو سکوالر

 را لهيوس   ک امالً  ه دف  ،ک وک  فلس ده  در. (Kochan, 1990) کرد اهدخو غلبه سمیسکوالر بر تیمعنو

 ب ود  يزي  چ نی  ا و ش د يم محقق مؤمنان ريغ دست به مقدس يهدف اگر نبود يمشکل و کرديم هيتوج

 مق ام  رد او ک ه  ب ود  لي  دل نيهم   ب ه  ق اً يدق. (Ravitzky, 1993: 111) دي  ناميم «خیتار طنز» خود او که

 چراک ه  ،ک رد يم   تی  حما خ ود  سکوالر شکل در يحت سميونيصه ان صبانهمتع ،نيفلس  اع م خاخام

 نی  ا ان ين  ید ريغ فیتعار به يرب  ،آمد خواهد دسته ب سميونيصه دایا ان عمالً که ياجهينت بود معتقد

 ت ا  خ ود  نانهيخوش ب  و موس    ريتدس در او. کنديم کمک یيحايمس آرمان تحقق به مآالً و نداشته انیجر

 آنه ا  ول و  يه ود ی فرد هر ،است خداوند «دایبرگز قوم» هودی قوم چون شد يمدع که رفت شيپ بدانجا

 ب ا  يناگسس تن  و يذات   يون د يپ خ ود  نه اد  و اص ل  در ،کننديم رفتار ينید ريغ و سکوالر ظاهر در که

 انج ام  يب را  خداون د  ط رف  ان ين وع  ب ه  هم سکوالر يهاستيونيصه يحت ،نیبنابرا و دارند خداوند

 ين، نب ان و ش کل نن دگ   يه ود ب ه س رنم   ین ک ه ق وم   يان ن ر او، هم  . اندشدا انتخاب ياله يتیمثمور

 (.  Buber, 1973کرد به منزله بانگشت ایشان به سوي خداوند بود )رجعت ميخود  ياجتماع

 ب ه  او گدتم ان  ،نیبن ابرا  و دی  ند را يستيونيصه دولت ليتشک خود اتيح نمان در کوک آبراهام

 تحق ق  ب ه  کم ک  در ونيم ذهب  و س کوالرها  ريمس یينها يقتال مورد در نانهيخوشب یيگويکل ينوع

 احک ام  ياج را  يچگ ونگ  درب ارا  پردردس رتر  اتي  جزئ ب ه  يورود و شدا محدود یيحايمس آرمان
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 س کوالر  دول ت  ک ه  ش د  ش روع  ينم ان  ان ياصل چالش. کردينم دايپ هودی ندایآ دولت در عتیشر

 ب ه  نم ان  آن تا سکوالرها بود يمدع کوک که آنگونه اگر. شد ستقرم ياشغال نيفلس  در يستيونيصه

 در را يناخودآگ اه  نی  ا ت ا  شدند آن بر يو روانيپ ،کردنديم کمک ينید آرمان به «ناخودآگاا» طور

 ص رفاً  س م يونيصه انی  جر ب ا  خواس تند ينم گرید آنها. کنند لیتبد آگاهانه يانتخاب به لياسرائ دولت

-اولت را  «ت ز » مقاب ل  در. بودن د  انیجر نیا يرهبر نقش گرفتن دست به طالب هبلک ،کنند «يراههم»

 طرف دار  يس کوالرها  «ت ز  يآنت  » و ب ود  ش دا  اخذ گذشته ان که سميونيصه مخالف يهاارتدوکس

 يب را  «يس نتز » يمعرف   يب را  تالش در يمذهب يهاستيونيصه بودند، گذشته منتقد که سميونيصه

 ق درت   یت در  ب ه  ک وک  يه ا يتئ ور  درون ان ک ه  بود سان نیبد. (Ravitzky, 1993) بودند ندایآ

 .  دیگرد ياجتماع و يروان محرکه يروين به لیتبد يو خیتار فلسده و شد داينائ ياسيس

 لیتب د  بالدع ل  ياس  يس يروي  ن ب ه  يفور و شبهکی البته کوک آبراهام يهاشهیاند و دیعقا

 شيب   اما ،بود شدا شناخته يمذهب يهاستيونيصه محافل در او يهاگدته و افکار چندهر. نشد

 در را يادی  ن دارانی  خر او اتی  ن ر ت ا  ديکش طول 9112 سال در او مر  نمان ان دهه سه ان

 ،يو فرنن د  ه ا، س ال  نی  ا تمام در. نماید جلب خود به سکوالرها انيم ان يحت لياسرائ جامعه

 صورت به يمذهب سميونيصه لیتبد يبرا يساننهينم و غيتبل حال در ،کوک هودای ينِو خاخام

 .بود ياجتماع و ياسيس قدرتمند يروين

 را آنه ا  و ک رد  ارائ ه  پدرش يهاشهیاند ان رهايتدس نیتريافراط و نیترطيبس هودای ينِو خاخام

. زدي  برانگ را ياجتم اع  ينهض ت  توانستيم مناسب موق  در که ساخت يقو ياتيعمل برنامه به لیتبد

. ب ود  ک ردا  فيتوص   ک وک  آبراهام خاخام که بود شهريآرمان همان يتجل ليسرائا دولت ،او ن ر ان

 ياس  يس برنام ه  آن دل ان ک ه  ک رد  ريتدس   آنچن ان  را پ درش  ان ه یموعودگرا يهاشهیاند هودای ينِو

 تی  غاه ب   يادای  پد را يس ت يونيصه دول ت  تی  موجود و س اختار  ک ل  او. آم د يم رونيب اريعتمام

 چ ارچوب  در را لياس رائ  دولت يهاجنگ و اعمال نمادها، يتمام که بدانجا تا تشگاانيم «مقدس»

. (Shelef and Shelef, 2009; Lustick, 1988) ک رد يتحليل م   قوم یهود یيحايمس يرستگار شهیاند

 يمبتن   يافراط   یيگرايمل به سکوالر سميونيصه يبرا راندیشانهيخ يمتمم ان را يمذهب سميونيصه او

 ب ه  پس ر  اني  ب در پ در  ک وک  ان ه یموعودگرا يآرنوه ا . (Viorst, 2002) ک رد  لیتبد يمذهب باور بر

 ب ا  ه ود ی ق وم  يرس تگار  و نجات ريمس هودا،ی ينِو ن ر ان. درآمد ندایآ يبرا م لق يتيق ع صورت
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 او. ب ود  نخواه د  آن در يگ رد عق ب  و بانگش ت  چيه   و شدا آغان نيفلس  در هودی دولت ليتشک

 ادام ه  هم کنار در که دانستيم «يآسمان ریتقد» و «يخیتار جبر» ان يبخش ار لياسرائ دولت ليتشک

 يخیت ار  ی ي جبرگرا نیا آنکه طرفه. (Ravitzky, 1993) کننديم نيتضم را سيتثستانا دولت اتيح

. رف ت گينم   ق رار  يمذهب سميونيصه يگراعمل و فعال يدئولوژیا با تضاد در يمانیا یيرگرایتقد و

 دنباش   آن يمناد نينخست مشتاقند ،هستند يق ع ياندایآ به وقوف يمدع که يذهبم يهاستيونيصه

 ط رن  نی  ا. ن د ینما د ا یا ،دن  پنداريم   الهي محتوم ارادا نچهآ شدنمحقق در فعال ينقش خواهنديم و

خصوص اً   و يکل   ط ور  ب ه  اس ت يس درب ارا  يمذهب يهاستيونيصه دگااید بر يآشکار ريتثي ،تدکر

 ينِو خاخ ام  گدت ه  ب ه  بن ا . است داشته يگرين ام و نينشستيونيصه يهاهرکش ساخت به نسبت

 ياراض   در نينش  س ت يونيصه يه ا ش هرک  ساخت توسعه و نيفلس  نيسرنم تصرف کوک، هودای

 ت ر مه م  و ب االتر  آن ان دینبا يمصلحت چيه و است هودی قوم نجات ندیفرا ان يندکیال بخش ،ياشغال

 ان يک  ی تحق ق  ب ا  مت رادف  لياس رائ  دولت ين ام و ياسيس قدرت تیتقو او، شهیاند در. رديگ قرار

 ن ه ... است ياله يادایپد لياسرائ دولت»: دیگويم جمله ان يو. است هودی عتیشر اهداف نیترمهم

 هک  بل ،ميکن   ينينش  عقب لياسرائ نيسرنم ياراض ان لومتريک کی ان يحت دینبا - ناکردا يخدا -تنها

 يادا در ...ميبکوش   ش تر يب يآنادس ان  و ريتس خ  يب را  ،میدار يکیزيف و يمعنو وانت که آنجا تا دیبا

 .«(Ravitzky, 1993: 132) ستين ينينشعقب يبرا یيجا چيه ما اشموليدن و يآسمان فيتکل

 ب ه  روانشي  پ ت ا  ه ودا ی ينِو ان و پس ر  ک وک  تا پدر کوک ان يمذهب سميونيصه شهیاند

 م ؤخرتر  يه ا نس ل  در ياع دا  ک ه  يج ائ  ت ا  اف ت ی تح ول  ی ي گرايافراط سمت به  یتدر

 به يبرا گرانید کیتحر و يمصنوع بحران جادیا با دیبا بودند معتقد يمذهب يهاستيونيصه

 يب را  ت ا  دهن د  ق رار  ش دا انجام عمل مقابل در را خداوند ،لياسرائ هيعل يجنگ انداختن راا

 خ ود  نع م  ب ه  ن ان یا. ودش   عم ل  وارد مق دس  نب رد  در لياس رائ  ب ه  کمک و حايمس ظهور

  یتس ر  و لياس رائ  نجات يبرا العمل عکس به را يآسمان يوهارين قیطر نیبد خواستنديم

 . (Rapoport, 1986) کنند وادار آخرالزمان يمنج ظهور در

 ب ر  اص رار  ،يم ذهب  يه ا س ت يونيصه مه م  اعتق ادات  ان يک  ی ،همانگونه که پيشتر گدته شد

 که تناقض نیا ،مقابل در. است يستيونيصه دولت اجزاء و رکانا و تیموجود تمام يذات «تقدس»

 ،اس ت  نب ودا  ه ود ی عتیش ر  احک ام  ياج را  ب ه  متعه د  ک امالً  س کوالر  دولت عنوان به لياسرائ
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 ص حه  نيفلس    در ه ود ی دول ت  ليتش ک  اص ل  ب ودن مقدس بر يمذهب سميونيصه پردانانهین ر

 خاخ ام  مث ال،  عن وان  ب ه . انددادا جلوا يعفر يموضوع را لياسرائ دولت سکوالربودن و گذاشته

 نیبزرگت ر  عن وان  ب ه  هودی دولت تياهم بر يمذهب سميونيصه جریان شاخص رهبران ان لوريموه

 بلک ه  و يمس او  را ه ود ی دول ت  تی  موجود و کرديم ديتثک تورات تمام يتجل و تیهودی آرمان

 ش اگردان  ان التيش   اس حاق  امخاخ   .(Viorst, 2002) شمارديم عتیشر احکام يتمام ان باالتر

 و یيحايمس   يتيماه لياسرائ دولت تیموجو اصل» که کنديم نقل او قول ان زين کوک هودای ينِو

 ای شهروندان نادرست ای درست دیعقا و رفتار با آن تقدس يهاهیپا ،نیبنابرا و داشته يشهرآرمان

 مقاب ل  نق  ه  در درس ت  ،ن رات نهگو نیا .(Ravitzky, 1993: 137) «گرددينم متزلزل رهبرانش

 يدولت   لياسرائ دولت( پندارنديم هم هنون و) پنداشتنديم که داشت قرار هااورتدکس -اولترا ن ر

 ين ابود  و فن ا  ب ه  محک وم  زي  ن عل ت  نيهم   ب ه  و اس ت  موجه ريغ و مشروع ريغ يشرع ن ر ان

 ه ر  پ در  ک وک  ن ر ان که سبب نیا به ،بود متداوت زين کوک آبراهام ن رات با ،نيهمچن. باشديم

 ريمس   در تی  نها در ه ود ی قوم بودندایبرگز واس ه به ،يمذهب ريغ و سکوالر ولو يهودی صشخ

 عن وان  ب ه  ول و  ک ه  ب ود  هودی دولت نیا ،روانشيپ و پسر کوک ن ر ان يول داشتيبرم گام ياله

 داي  عق به. آمديم شمار به مقدس ،نیبنابرا و داشت قرار یيحايمس و ياله ريمس در سکوالر دولت

 س اکن  خودش ان  نيس رنم  در( لياسرائ يبن) فرنندانش دهديم حيترج خداوند» لور،يموه خاخام

 در يول   باش ند  ت ورات  يب را  ياس ته یشا روانيپ نکهیا تا نندنک عمل تورات احکام به ولو ،باشند

ي ظرف مدت کمتر ان هيونيسم مذهبص ،بدین سان «.(Viorst, 2002: 176-177) ببرند سر به ديتبع

اقليت ام ا ک امالً    ياجتماع يجایگاا خود را به صورت نيرو يتشکيل دولت صهيونيست ،دهه ان دو

 جامعه اسرائيل به تثبيت رساند. درو تثييرگذار قدرتمند 

ان ه تح ت   یو موعودگرا يافراط   يانی  ه ودا ک وک، جر  ی يخاخام نو يهار آمونايتحت تثي

ل ش کل گرف ت.   يدر اس رائ  يالديؤمنان( در اواسط دهه هدتاد م  )جبهه م «ميامون گوش»عنوان 

 يتح ت سرپرس ت   9«ه راف ن امرک» يالن مدرسه مذهبيان را فارغ التحصین جریشتر رهبران ايب

ه ي  ب ا توج  يطلبان ه ارض   افکار توس عه  يآنان اجرا يدادند و هدف اصليل ميهودا کوک تشکی

                                                                                                                                        
9 . Mercaz HaRav توسط آبراه ام   9114که در سال  استترین مدارس مذهبي )یشيوا( در اسرائيل یکي ان مهم

 کوک تثسيس شد.
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عدا  9111پور در اکتبر يوم کیموسوم به  پس ان جنگ ،ان به طور مشخصین جریبود. ا يمذهب

م ی  رژ ينيپنداش تند حد و و توس عه س رنم    يرا به خ ود جل ب ک رد ک ه م       يروانيان پ يادین

مات دول ت  ين و تص م يگ ر ان جمل ه ق وان   یز دي  است که بر ه ر چ  ينید يادهيوظ يستيونيصه

ن موضوع ید ایا بام»آمدا است:  9112در سال  «ميامون گوش»ه يانيدر بت دارد. يسکوالر ارجح

ل به ط ور کام ل   يم که مردم اسرائيا روشن کنيدن يهار ملتیز سايخود و ن يرا به صراحت برا

ه ه ر  ي  ساختن آن ان ب ه تخل  ملزم ي، برايا ن امی ياسي، اعم ان سيمتعهد به مخالدت با هر تالش

 .(Mnookin and Eiran, 2005: 21) «باشنديل ميان ارض اسرائ يبخش

ن ی  روان اي  ل شد. پیسم تبديونيصه ينيتوسعه سرنم ين مدعیتربه مهم ينوده ب ميامون گوش

 ياس  يت سيم، مش روع یسم باور داشتند، بر خ الف مکت ب ه ارد   يونيصه يدئولوژیان که به ایجر

ا نخواه د ب ر اس اس احک ام ب ه      یاما معتقد بودند اگر دولت نتواند  ،رفتندیپذيدولت سکوالر را م

 يت ان آن الزام  ي  ن حرکت کند، تبعينم يداوود بر رو يپادشاه يبانسان در جهت ينعم آنان اله

ف يگ را توص   يمح ور و ه م ب ه ش دت ن  ام     نیهود ان ن ر آنان هم دیه يدولت عالنخواهد بود. 

 يه ا س ت يوني، صهکن د  ين دو صدت کوتاهیبه ا يتثسل در يشد. اگر دولت سکوالر به هر دليم

مات دول ت، رسس اً   يا تصمین يکه بر خالف قوان قائل هستند خود يبران حق را یا يافراط يمذهب

انه یگرار افراطين تدسیارند. يگعهدا  هود بریدولت  ينيبر توسعه سرنم يرا مبن ياحکام اله ياجرا

ل و نج ات  يتقدس دولت اس رائ  يتجل کوک قرار دارد که هودایخاخام  يهاکامالً در امتداد آمونا

ب ودن ارض  دانس ت. مق دس  يآن م   ينيو توس عه س رنم   ياس  يه سهود را در غلبیقوم  یيحايمس

 يس ان يه ود یدر  ين  ید ه د يد به عنوان وظیبا هاستيونيکه صه ن معنا بودیل ان ن ر او به اياسرائ

ن ين س رنم ی  ان در سرتاس ر ا ی  هودیو اسکان  يسانق شهرکیان طر ين اشغاليشتر فلس يهرچه ب

 يل ام  ريآم  وند ک  ه تق  دس دول  ت اس  رائيم   روانشي  ک  وک ب  ه پ ،ب  ه عب  ارت بهت  ربکوش  ند. 

قاب ل مماش ات    ج ه و چياس ت ک ه ب ه ه      ين  يع ين ام ر ياما تقدس سرنم ،است 9شناسانهيهست

ش رط  شيل پ  يب ر ارض اس رائ   ينيکه تسلط سرنم ان آنجا. (Shelef and Shelef, 2009) باشدينم

ک ی  ان  ينينش  عق ب  دی  توان د و نبا ينم يچ مصلحتيه ،هود استیقوم  یيحاينجات مس يضرور

 چ الش  در يافراط يمذهب يهاستيونين رو، صهیان اد. یه نمايشدا را توجاشغال يوجب ان اراض

                                                                                                                                        
1. ontological 
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 توس عه  و ينيسرنم انيک ان دفاع يعنی رياخ مورد ن،يسرنم تقدس و دولت تقدس انيم انتخاب

در  9.(009Shelef and Shelef, 2) کنن د يم   يتلق   دولت ان تيتبع ان تر مهم را لياسرائ يارض

ه ود ب ر ارض   یش ود. ان آنج ا ک ه تس لط     يزا میان هم تئوری، استدادا ان خشونت عررين مسیا

ه ر ن وع    ،دی  آيحا ب ه ش مار م    يظهور مس يبرا يساننهيند نمیان فرا يضرور يبخش لياسرائ

 ياله   اراداشدا مخالد ت ب ا   اشغال يهانيان سرنم ينينشا عقبیدر انجام آن  يو کوتاه يسست

شود و باید به هر نحو ممکن با آن مقابل ه ک رد. ک وک توس ل ب ه ه ر ن وع        تلقي مي یيحايمس

ب ه   کن د و خشونتي را براي حد و امني ت و توس عه مرنه اي رژی م صهيونيس تي تج ویز م ي        

در براب ر   ه ا دول ت  و ه ا ملت سایر ن ر براي اهميتي ترینکند کوچکها توصيه ميصهيونيست

حد و   يدان د ک ه ب را   يم   «يابافت ه تافته جدا»هود را یصراحتاً قوم  او .نباشند قائلخود  اعمال

 «يذات   يبرت ر »شه یاند(. Don-Yehiva, 1987) بزند يدست به هر عملمجان است خود حدود 

م ب ا چن ان   يگ وش ام ون   يکوک و رهبران فک ر  ينو روانيپان يها در مر ملتیهود بر سایقوم 

 ب ه  يبندیپاهود ان یاند قوم ان آنان ادعا کردا يکه برخ همراا شدا يار موس  و نژادپرستانهيتدس

 باش ند يمع اف م    ،تعهدآور است انر مردمیسا يبرابه طور معمول که  يو انسان ياخالق اصول

(Lustick, 1988) . 

بت ک م ان ق درت   ت به نسيرغم جمع بهباعث شد  «امونيم گوش»  يغات وسيزا باال و تبليانگ

نک ه  یل برخ وردار ش ود. ب ا وج ود ا    ياسرائ يو خارج ياست داخلير سد يقابل توجه يرگذاريتثي

 يل نداش ت، ش عارها  يدر اس رائ  یيادع ا  يبا اصول دموکراس يچ تناسبيه ين گروا افراطید ایعقا

مختل ف جامع ه    يه ا في  ان طيدر م يانین با استقبال شاین جرایانه ایگراطلبانه و خشونتتوسعه

ه ود و  یب ودن ق وم   دای  برگز»اعتقاد به ن گروا، یخ رناک ا يهاشعارجمله ان ل مواجه شد. ياسرائ

 «به دس ت یه ود   جهان اصالح» لزومز ي( و نEfrat, 1988: 52) «خداوند يل ان سوين اسرائيسرنم

 گ وش . ان ن  ر  (Viorst, 2002: 206) ه ا ب ود  ن روشیت ر انهين و وحش  یترق خشنیان طر يحت

ان خ اک   ينينش  عق ب  9111ل و مص ر در س ال   يرائن اسايم دیویم، قرارداد صلح کمپ ديامون

                                                                                                                                        
نش يني ان  تر اهميت بيشتري براي دول ت قائ ل هس تند و عق ب    هاي مذهبي معتدلگروهي ان صهيونيست ،. البته9

ام ا ای ن ع دا در     ،پذیرن د انگيز اما مش روع م ي  وان امري تثسفبه عن ،سرنمين را اگر مصلحت دولت ایجاب کند

 تري نسبت به افراطيون برخوردار هستند.   مجموع ان موقعيت ضعيف
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ز و ي  آمان ت يخ يعمل   ،جهيخداوند و در نت يرش ان سویر قابل پذيل، غين اسرائيمقدس سرنم

 يپ ا  يستيونيم صهیر رژیونکه به عنوان نخست ني. طرفه آنکه بگ(Viorst, 2002) آور بودشرم

کود ب ود ک ه ان   يو عضو حزب ل ياستندا جناح دست ریخود نما ،ن معاهدا را امضا کردا بودیا

بودن د. در ده ه هش تاد     يم ذهب  يه ا ستيونيان صهيدهندگانش ان ميان رس يادیقضا بخش ن

ل ش د و  يتش ک  يافراط يهاستيونيان صهيان م يمتعدد ينيرنمین يستیترور يهاگروا يالديم

مق دس   ز ام اکن ي  تب ار و ن ه ش هروندان ع رب  ي  عل اب گس ترد یات ترور و تخريدست به عمل

 . (Lustick, 1988) مسلمانان ندند

 بح ران  لهئمس کرد، اشارا آن به مجال این در باید که دیگري اهميت حائز بسيار موضوع

 ه اي صهيونيس ت  ند    ب ه  ت وجهي  قابل نحو به آن نتيجه که است اسرائيل جامعه در هویت

 آبراهام اميدهاي که است درست. است شدا منجر آنان سياسي اقتدار و ندوذ توسعه و مذهبي

 جامعه اما نشدا، تبدیل واقعيت به هرگز اسرائيل در حقيقي دیني جامعه تحقق بر مبني کوک

 که آوردا روي «محورسنت و گراسمبل» سياسي فرهنگ به ايگستردا طور به اسرائيل معاصر

 تاس   ب ودا  سانملت هویتي عناصر توليد در «يکارگر صهيونيسم» ناتواني و ضعف ان ناشي

(Don-Yehiva, 1987) .س ال  جن گ  ان پس مشخص طور به هویتي خأل این معتقدند برخي 

 خ ود  اش غال  به را شرقي المقدس بيت صهيونيستي ارتش آن جریان در که کردا برون 9161

 ابه ت  ت ثيير  تح ت  س کوالر  هايصهيونيست حتي ،نمان آن در. (Newman, 1985) درآورد

 گرفت ه  ق رار ( یهودیان مقدس و باستاني معبد کنترل نآورد دست به) خود فتوحات سمبليک

 اهمي ت  توجي ه  در خاص ي  انگيزا و هيجان توانستنمي ندسهفي گراچپ صهيونيسم. بودند

بر عک س،  . (Mnookin and Eiran, 2005) کند توليد 9161 سال در اسرائيل هايگرياشغال

 يه ا يروني  پ ،يمذهب يهاستيونيان ن ر صهبود.  يار مؤيريعامل بس يتند مذهب یيگرايمل

و  «يمعج زا اله   » ،يت المقدس ش رق يژا اشغال بیرونا و به ول در جنگ ششياسرائ ين ام

ن س ال،  ی  پ س ان ا (. Pedahzur, 2012آم د ) يهود به شمار م  یقوم  یيحايمقدمه نجات مس

رض ان در سرتاسر آنچه به عنوان ایهودیبا هدف اسکان  «ل بزر ياسرائ» يريگنهضت شکل

 يس کوالر  يآغ ان ش د و فرمان دهان ن  ام     ،شديل در ن ر گرفته ميو مقدس اسرائ يباستان

 (. Efrat, 1988دا کردند )یا ي  آن نقش محوریدر ترو ،انیهمچون موشه دا
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 جامع ه  در مح ور س نت  و گ را سمبل سياسي فرهنگ ،امرون تا المقدس بيت اشغال ان پس

 ب ه  رون نيس تند،  م ذهب  پایبند چندان خود فردي عقاید و اعمال در که آنان نزد حتي اسرائيل،

 ب ه  را اس رائيل  م ردم  هویت آنچه ،من ر این ان. است شدا برخوردار بيشتري محبوبيت ان رون

 گ ري یه ودي  هاي«سمبل» ان ايمجموعه ان برآمدا چيز هر ان بيش ،دهدمي تشکيل ملت عنوان

 در را موقعي ت  بهت رین  اجتم اعي  بس تر  چنين. است آن شریعت معناي به یهود دین خود نه و

 ب راي  مردم توجه مورد هايسمبل ان استدادا سوء با تا دادا قرار مذهبي هايصهيونيست اختيار

 گ وش » جری ان  ک ه  آنچن ان  بيابن د،  اجتم اعي  حمایت پایگاا خود مسيحاگرایانه افراطي عقاید

 جری ان  آن واري ان  ني ز  امرون و شدمي حمایت –سکوالرها حتي– مردم قاطبه سوي ان «امونيم

 در و هس تند  ج والن  ه اي بلندي و باختري کرانه در سانيشهرک و گرياشغال اصلي مدافعان

 . برخوردارند نيز عمومي افکار حمایت ان راا این

 عم ومي  افک ار  حمایت جلب براي آنها ان مذهبي هايصهيونيست که مهمي هايسمبل ان برخي

 حي ات  تجدی د  ان عبارتن د  ،کنن د م ي  اس تدادا  نش يني شهرک توسعه به وطمرب هايبحث در ویژا به

 دارب ودن ریش ه  ،اس ت  ت ورات  در یه ود  ق وم  ت اریخ  س مبليک  یادآور که باختري کرانه در یهودیت

 ايع دا  دس ت  ب ه  صهيونيستي پروژا اصل اینکه و صهيونيسم نهضت در اسکان و مهاجرت فرهنگ

 مانن د  ه م  ج والن  و باختري کرانه نشينانشهرک ،بنابراین شد. بدیلت واقعيت به اوليه «گامانپيش» ان

 و مش ارکت  فرهنگ بانتوليدیعني  ،صهيونيسم آرمان گسترش براي فداکاري حال در اوليه گامانپيش

 دس ت  و اس ت  اش تراکي  م زارع  در اوليه هايصهيونيست نندگي سبک یادآور که محلي همبستگي

ان  حداظ ت  و توس عه  ب راي  عمل ي  مب ارنا  مقدم خط مجاهدان انعنو به نشينانشهرک تصویر ،آخر

 اس رائيل  جامع ه  در هاسمبل این بانتاب. (Mnookin and Eiran, 2005)هستند  یهود دولت مرنهاي

 و ش دا  م ذهبي  هايصهيونيست شعارهاي به نسبت نشينانشهرک غير توجه و حمایت جلب باعث

 مخالد ت  ع دم  و س کوت  به ،هستند نشينيشهرک شگستر مخالف فکري ن ر ان که را کساني حتي

 قل ب  ب ه  حت ي  «ام ونيم  گ وش » ش عارهاي  اس رائيلي،  نویسندگان ان يیک تعبير به. است کردا وادار

   .(Mnookin and Eiran, 2005: 26) کرد پيدا ندوذ نيز بودند جدا دین ان کامالً که آنهایي

ب ه   ار کاهان  ي  خاخ ام مئ  يه ا ر ان آموناياخ يهادر سال يافراط هايانیروان جريان پ ياريبس

ان د. ان ن  ر او،   رفت ه یر پذيموعودگرا تثي يسم مذهبيونيپردانان صههین ن ریان متثخرتر يکیعنوان 
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ب ه  . (Viorst, 2002) دی  آيهود به شمار مین یت ديماهالیندک جزو  يگريمبارنا مسلحانه و ن ام

ب ا   ن ش کل ممک ن  یت ر ن و س بوعانه یت ر در خش ن  «يگ ر  ين  ام »ب عنصر يترکطور خالصه، 

 روديش مار م   ه ب   يمذهب يهاستيونيصه يد و افراطیمشخصه بارن نسل جد ،يمذهب يدئولوژیا

(Lustick, 1988)ه ی  در ن ر «وثی  ل ي  ت ا  ه »ان موس وم ب ه   ی  ز جريو ن «ميامون گوش»روان ي. پ

را  يزي  آمش ونت ندن به ه ر عم ل تجاونکاران ه و خ   ش رفتند که دستيتقدس دولت آنچنان پ

ه م  اگر خود دولت  يحت ،کننديم يمجان تلق يستيونيصه میرژ يمرنها گسترش و حدو يبرا

و  تلق ي ش دا   لياس رائ  يل دش منان خ دا  يشان، دشمنان اس رائ یدگاا ایبا آن مخالف باشد. ان د

ب ه   يمعن و  يرونيمقدمه پ ،ن شکل ممکنیترن دشمنان به سبوعانهیبر ا يو تدوق ن ام يرونيپ

  .(Ravitzky, 1993) دیآيساب مح

 يهاستيونيصه يگاا اجتماعیت پایل تقویدالترین مهمک، يو سمبل يتیعالوا بر عناصر هو

ش تر و  يب يل در توس عه ارض   يق دولت اس رائ يعدم توف توان دريرا م رياخ يهادر سال يمذهب

ت ي  ن امنير تثمضعف د ،نيو همچن 9161شدا در سال مناطق اشغال يان برخ ينينشعقب يحت

شدا در مذاکرات موسوم به صلح انات دادايرغم همه امت بهدر داخل مرنها  يليشهروندان اسرائ

تح ت عن وان    يا، توافقنام ه يس ت يونيل دول ت صه ي. در آس تانه تش ک  خالصه کرد انينيبا فلس 

وا آن گ ر  يد که طيبه امضا رس يسکوالر و مذهب يهاستيونيان صهيم 9«وض  موجود»قرارداد 

و اعم ال   يز م دارس م ذهب  ي  نه توسعه و تجهيدر دولت سکوالر در نم ياژایو هايانير امتياخ

کس ب  ه، ي  اول يهابه دست آوردند. در سال يهود در عرصه اجتماعین ید ياحکام مذهب يبرخ

ه ود ب ه ارض   ینه بانگشت قوم ين مهم که دولت سکوالر به هر حال نمیاز يانات و نين امتيهم

نگ ه   يرا راض   يم ذهب  يه ا ستيونيصه شان را فراهم کردا بود،ید ايان دوران تبعیموعود و پا

ن ی  ان اي  در م يدی  جد يه ا يتیر اما انت ارات و ب ه تب   آن نارض ا   ياخ يهاداشت. در ساليم

توان د ان  يا اساساً نمیخواهد يکنند دولت سکوالر نميجماعت شکل گرفته است. آنها احساس م

بلکه ان  ،کنديشتر نميب ياشغال اراض يبرا يچراکه نه تنها اقدام ،ت کندت مقدس خود حراسيماه

در  يد ن اامن ی. احساس ش د (Viorst, 2002) کردا است ينينشهم عقب يقبل يمناطق اشغال يبرخ

د ب ر عل ت   یمز ،موجود هم عاجز است يت مرنهايان حدو امن ينکه دولت حتیل و ايداخل اسرائ

                                                                                                                                        
1. “Status-quo” Agreement 
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 يدر عرص ه داخل    يگرید يهايبا سرخوردگ يمذهب يهاستيونيصه ،گرید يشدا است. ان سو

س کوالر ه م    يه ا س ت يونينک ه صه یبر ا يه رهبران آنها مبنيچراکه فرض اول ،اندهم مواجه شدا

هرگز محقق نش دا   ،ل شکل خواهد گرفتيدر اسرائ ينیکامالً د يان بانگشته و جامعهیتاً به دینها

ب ه   يمذهب يهاستيونيشتر صهيش هرچه بینه گرايامل نمن عوی. مجموعه ا(Viorst, 2002) است

ه کردا بود ت الش  يروان خود توصيهودا کوک به پیرا فراهم کردا است. خاخام  يگريسمت افراط

و ان آن طری ق ب ر رفت ار     ب ه دس ت آورن د    يو اجتماع ياسيس يهاکنند ابتکار عمل را در عرصه

هاي مذهبي و حضور گستردا و فعال صهيونيست «امونيم گوش»گيري دولت تثيير بگذارند. شکل

در واق   اق دام ب راي     ،ساني و پروژا اسکان یهودیان در سراسر اراضي اش غالي در توسعه شهرک

موض وع حد و و گس ترش     ،. بدین ترتي ب (Don-Yehiva, 1987بودا است )اجراي این وصيت 

درآمدا است. ب ه عب ارت    هاي مذهبيسرنميني اسرائيل به صورت عامل هویتي براي صهيونيست

ها و همه احزاب در اس رائيل  در موضوع سرنمين اسرائيل و امنيت شهروندان آن، همه دولت ،بهتر

چراک ه ص داي اعت راض آن ان ان      ،هاي مذهبي هستندبه نوعي مجبور به امتياندهي به صهيونيست

د و حت ي پل يس و   آمي ز ندارن   تر است و ابایي هم ان توسل به اقدامات عمل ي خش ونت  همه بلند

 .(Shelef and Shelef, 2009) ارتش اسرائيل هم ان خشونت آنان مصون نيست

داخلي در کادر رهبري آن در دهه هش تاد   هايبه دليل برون اختالف «امونيم گوش»سانمان 

 همچن ان اما تدکر و ایدئولوژي آن در جامعه اسرائيل کامالً نندا اس ت و   ،ميالدي ان هم پاشيد

ام ونيم در   گوش. (Efrat, 1988) غير مذهبيون و سکوالرها هم طرفداران بسياري دارددر ميان 

ج وان   ، ان اعضايو در واق  داشت 9مذهبي -نمان فعاليت خود ارتباط تنگاتنگي با حزب ملي

 ک رد يرو ج ذب م   ي  ن ،آن سرخوردا ش دا بودن د   و مندعالنه ن حزب که ان عملکرد محدودیا

(Mnookin and Eiran, 2005)ه اي  نمایندگي صهيونيست يدیاحزاب جد ،هاي اخير. در سال

در نمين ه دف اع ان    «ام ونيم  گ وش »ادامه دهندا ای دئولوژي   ورا بر عهدا گرفته  يافراط مذهبي

 گ وش » ياتي  نها، شاخه عملیعالوا بر ا ساني هستند.توسعه ارضي رژیم صهيونيستي و شهرک

خ ود ادام ه    يهاتيهمچنان به فعال «آمانا»عنوان و اسکان تحت  يساندر حونا شهرک «ميامون

و غالب اً ان مي ان ش اگردان نوي     ت ر هاي افراطي متعددي ان نسل جواننمان، خاخامهمدهد. يم

                                                                                                                                        
9 .National-Religious Party (1112هاي مذهبي که در سال ترین حزب صهيونيستبزرگترین و قدیمي )منحل شد 
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هاي آميز صهيونيستگرایانه و خشونتکردن ایدئولوژي مليبه تئوریزا ر کاهانايمئو  یهودا کوک

کن وني  در گدتم ان   يشود ک ه دال مرک ز  يص مان مجموعه مباحث فوق مشخ مذهبي مشغولند.

. ان اس ت آن در کل س رنمين فلس  ين    يو لزوم احيا 9«ليارض اسرائ»، مدهوم يسم مذهبيونيصه

ک ان ی  ان ه ر   ينينش  ا متضمن عقبیل يهرآنچه باعث محدودشدن توسعه ارض اسرائ ،ن من ریا

راي اس رائيل در ن  ر گرفت ه    عي ب  مترادف با تهدید وجودي ق باشد،  يشدا قبلاشغال يهابخش

حراس ت ان   يو چ ه ب را   يتوسعه ارض   يخشونت چه براهر درجه ان اعمال  ،ني. همچنشودمي

ن ه دف ق رار   ی  رت ب ا ا یاست. هرآنچه در مغا يز و بلکه ضروریجا يامر ،يکنون ياشغال ياراض

ت ل دول  يتش ک  ،تی  و در نها يمن اطق اش غال   يه برخ  ي  ، تخليسانرد )همچون توقف شهرکيگ

ه يچ  ک ه   يیج ا شود تا يم «کردنيتيامن» يبرا ياسوژا ،و غزا( يدر کرانه باختر ينيمستقل فلس 

 .  مایت ان این مسائل را پيدا نکندمداري در اسرائيل جرست پرداختن و حسياست

 

 لياسرائ یاسيساختار س در آنان نقشو  یمذهب یهاستيونيصه .ب

 يمین ح زب ق د  يب ه عن وان دوم     «يمذهب -يمل»به ، حزب موسوم يالديتا اواسط دهه هشتاد م

ن یترل بر عهدا داشت. مهمياسرائ ياسيرا در صحنه س يمذهب يهاستيونيصه يندگینما ،لياسرائ

 موس وم ب ه   ان ق رارداد ی  ن گ روا در جر ی  شدا به اانات داداين امتيتثم يريگيپ ،دستور کار حزب

ن ی  کس ب ا  يب ود. ب را   يصحنه اجتماعآنان در  يو مذهب ينین حقوق ديو تضم «وض  موجود»

ن ح زب  ی  ب ود و ا  يخنث   يانتخابات يهايبنددر جناح يمذهب -يحزب مل ياسيهدف، موض  س

د. ی  مشارکت نما يائتالف يهال دولتيبا هر دو جناح عمدا راست و چپ در تشکداشت  يآمادگ

حزب  ،ک سوید. ان مواجه ش ياتانا يبا چالش رقبا يمذهب -يان اواسط دهه هشتاد اما حزب مل

م( یموسوم ب ه س دارد   يان ارتدوکس شرقیهودی) يزراخيان میهودی يندا اصلیبه عنوان نما 1شاس

در داخ ل ح زب    ميام ون  گوشل به یمتما يطلبجناح تندرو و جنگ ،گرید يافت و ان سویظهور 

ب ه   ي، ب ه ط ور ج د   ياجتم اع  يکه جز مسائل مربوط به حقوق مذهبشکل گرفت  يمذهب -يمل

-ي. ح زب مل   (Arian and Shamir, 2011) ب ود  ينيو ش هرک نش    ينينبال تحقق توسعه سرنمد

                                                                                                                                        
1. Eretz Yisrael 
2. Shas 
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ف ي  ش تر ب ه جن اح راس ت در ط    يهرچ ه ب  ،زش آراء خودیان ر يريجلوگ ي  برایبه تدر يمذهب

ن ید. ب د ي  فروکاه ينيو توسعه سرنم ينينشخود را به موضوع شهرک ي چرخيد و مثموریتاسيس

انه خود خار  ش د و ب ه ص ورت متح د ح زب دس ت       يموض  م ان يمذهب -يحزب مل ،بيترت

ش يب   يمذهب يهاستيونيان صهيمعتدل در م يروهايبود که ن ين بدان معنیکود درآمد. ايل يراست

طل ب دادن د. در س ال    و جن گ  يافراط   يروه ا يخود را به ن يدر شدا و جاه ش ان صحنه بيان پ

 1«ياتحاد مل  »و  9«هودیخانه » ن دو ائتالفآ يمنحل و به جا يمذهب -يسرانجام حزب مل ،1112

ت ر و  ش معت دل ین دا گ را  یه ود نما یخانه  ،انين میگذاشتند. در ا يانتخابات يهاپا به عرصه رقابت

 . مدندآيبه شمار م يمذهب يهاستيونيصه يندا جناح تندروینما ياتحاد مل

 يم ب را يام ون  گ وش ان ی  جر يه ا گرا، برنامهيسکوالر و مل يکود به عنوان حزب دست راستيل

 يآن ک امالً در رس تا   يم ذهب  يه ا زاي  و غ زا را ف ارغ ان انگ   يدر کرانه باختر يسانتوسعه شهرک

د ان ی  د باک ود معتق د ب و   ي، ل9111ک رد. پ س ان جن گ    يد و ان آن استقبال میديخود م يهاآلدایا

 ن دا اس تدادا ک رد   یر آد ناندر براب ر حم الت دش م    يو س د  به عنوان عامل باندارندا ينينششهرک

(Efrat, 1988) .گ وش افت و یم ان اواسط دهه هدتاد توسعه يامون گوشکود و يروابط ل رو،ن يهم ان 

اس کان   يرا ب را  يطرح ،ديبه قدرت رس 9111که در سال کود يت دولت لیحما يم به پشتگرميامون

 ،. البت ه (Efrat, 1988) ف راهم ک رد   9129تا س ال   ين در مناطق اشغالينشکصد هزار شهرکیش ان يب

مواج ه   يمختلد   يه ا بيبا فران و نش يکود در طول دو دهه بعديو ل يمذهب يهاستيونيروابط صه

اهو در ي  نا، س قوط دول ت اول نتان  يس   يه ص حرا ي  ن بر سر تخليبا دولت بگ يريعالوا بر درگ شد.

نان ينش  و ش هرک  يذهبم يهاستيونين دولت با صهیبه چالش ا يز به نوعين يالدياواخر دهه نود م

 .(Mnookin and Eiran, 2005) ور( نسبت دادا شدا استیر يقرارداد وا امضاي ي)در پ

به موض    کود ي، ل1112ان غزا در سال  ينينشات عقبيما و عملیس حزب کاديتثسپس ان 

ش يب   يک  ین امر باعث نزدي. همه استگشتبان ينيتر خود دربارا مسائل سرنمهرچه سرسختانه

ک ه   1111انتخاب ات س ال    رو،ن یان ان حزب شدا است. یا هب يمذهب يهاستيونيش صهيپ ان

ب ه حس اب    يار مهم  ينق  ه ع  ف بس     ،دی  اهو گردين نتانيامين دولت بنيل دوميمنجر به تشک

، در يزراخ  يم يه ا میان س دارد ي  ژا ان می  ، ب ه و يدهن دگان م ذهب  يان بدنه رس يد. بخشیآيم

                                                                                                                                        
1. Jewish Home Party 
2. National Union Party 
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در انتخاب ات  . (Arian and Shamir, 2011) ل شدا بودن د یمتما کوديشتر به سمت ليپ يهاسال

آراء  ينان ني ز نش  و ش هرک  يمذهب يهاستيونيان صه يريعمالً مشخص شد که عدا کث ،1111

هود و یدو حزب خانه  يعنیآنها را بر عهدا داشتند ) يندگیکه رسماً نما ياحزاب يخود را به جا

در  يديار ض ع ي  بس  یادش دا نت ا  یاند. هر دو حزب ختهیکود به صندوق ري( به ند  لياتحاد مل

 4 يال   1درصد کل آرا )مع ادل   1ش ان يک ان آنان بیانتخابات کسب کردند و مجموع آراء هر 

عم الً آنق در    ،ن تعداد آرای. ا(Arian and Shamir, 2011) داديل نميدر کنست( را تشک يکرس

  ی. نت ا وردآيمدولت به ارمغان ن دو حزب درن یک ان ای چيه يبرا يز بود که سهم چندانيناچ

چ وج ه نش انه اف ول    يب ه ه    ،ن انتخاب ات یدر ا يمذهب يهاستيونيصه يف احزاب رسميضع

ش تر اش ارا   يد. بر عکس، همان گون ه ک ه پ  نبو لياست اسرائين در سین جریات ايگاا و اهمیجا

رون به رون بر ند وذ و   ،ليمحور در جامعه اسرائگرا و سنتسمبل ياسيگسترش فرهنگ س ،شد

اتداق افتاد  1111ان انتخابات یافزودا است. آنچه در جر يمذهب يهاستيونيشه صهیقدرت اند

دادن ب ه  يرس ين جماع ت ب ه ج ا   ی  ک ه ا  بودن یا ،شديمحسوب م يار مهميو نق ه ع ف بس

اس ت  يدر س يک ه در مجم وع س هم ان دک و ک وچک      يهود و اتحاد ملیهمچون خانه  ياحزاب

 يادی  ل نی  تماز ي  ک ود ن ي. لل شدندیکود متماي، به سمت حزب لم داشتندیرژ يو خارج يداخل

 ,Arian and Shamir) دی  نما ين دگ یرا نما يمذهب يهاشتر بتواند جناحيتا هرچه ب دادينشان م

ب راي اول ين ب ار در     کردن د يتصور م   1111گران متعاقب انتخابات سال ليتحل يبرخ. (2011

ه اي آین دا   ته اي م ذهبي در رقاب    يستي، اح زاب متعل ق ب ه صهيونيس ت    تاریخ رژیم صهيون

قش ر معت دل در    کردند ک ه يگران اشارا مليتحلن یا .اورندي به دست نياانتخاباتي هيچ کرسي

. (Shelef and Shelef, 2009) رفتن استليدر حال تحل يمذهب يهاستيونيان صهیجر يرهبر

ک ود  يت ر ب ه حس اب ل   ان معتدلین بود که آراء جریداد ا رخ 1111آنچه در انتخابات  ،در واق 

ن ع دا  ی  تجم  کردند. ا يز در قالب حزب اتحاد مليتر نيتندرو و افراط يروهايخته شد و نیر

ب ه  گونه نیا ،نیبنابرا. ون قرار گرفتنديسیکود نشدا و در موض  اپونيل يائتالفدولت وارد ظاهراً 

ام ا   خ ود ج ذب ک ردا    يبه سوهاي مذهبي را يونيستليکود مرکز طيف صه که ديرسن ر مي

ق در  ه ر  واق ف ب ود ک ه     ياهو به خوبينتان. کود نبوديار ليهنون آراء جناح تندروتر آنها در اخت
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م ی  ان رژي  م ين  ام  يري  و درگق در اص  کاک   ت ر ش دا و ه ر    يت  يل امنيجامعه اسرائ يفضا

ش انس   يوش تر ش ود،   ي( بآن )همچ ون حم اس و ح زب ا     يرامونيو دشمنان پ يستيونيصه

ه اي م ذهبي   صهيونيس ت خواهد داشت.  يمذهب يهاستيونيکل آراء صه بيشتري براي جلب

ام ا ان ن  ر س مبليک جل ب      ،در کل جامعه اسرائيل در اقليت باشند يممکن است ان ن ر عدد

هاي اشغالي براي ه ر ح زب سياس ي در    نشينان و مناطق پيراموني مرنهاي سرنمينآراء شهرک

ای ن   ب ود  مصص م  نتاني اهو  هاي داخلي محسوب شود وبر  برندا در رقابتتواند سرائيل ميا

 مصادرا کند.  خودظرفيت را به ند  

 ياس  يات سي  را در ح يار مهم  يگ  ر نق   ه ع   ف بس  یب  ار د 1191انتخاب  ات س  ال 

ظهور نسل  ،ن انتخابات رخ دادید. آنچه در آستانه اير کشیبه تصو يمذهب يهاستيونيصه

ب ود ک ه    يم ذهب  يه ا س ت يونيان صهي  زا در ميان رهبران مصمم و باانگ يدیوان و جدج

هم ه   يف درآوردا و همانند چت ر ين طیا ياصل حزبرا به صورت  «هودیخانه »توانستند 

ان  «ياتح اد مل   »ب، ي  ن ترتیکنند. بد يندگیرا نما يسم مذهبيونيصه يهاشیق و گرایسال

 دواندا يس ت يونيم صهیخ رژین بار در تارياول يبراهود توانست یو خانه  صحنه حذف شد

ک ود  يندگان لینکه حداقل پن  ندر ان نمایب خود کند. با توجه به ايرا در کنست نص يکرس

موفق شد  يش تند و افراطین گرایا ،بودند يمذهب يهاستيونيدر پارلمان هم رسماً ان صه

اهو ي  ن انتخاب ات، نتان ی  عاق ب ا را در کنست به دست آورد. مت يونننيو سنگ يگاا قویجا

را ل ونارت اقتصاد و ونارت آم ونش  يان قبنه خود يدر کاب يديکل ونارتخانه نیادارا چند

به  يکرس هشت ،1192هود موفق شد در انتخابات یسپرد. خانه  يمذهب يهاستيونيبه صه

ب وط ب ه   هود مریزش آراء خانه یر. کمتر بود 1191که البته نسبت به انتخابات  دست آورد

دادند.  يکود رسيماً به لير مستقيبود که در انتخابات اخ يمذهب يهاستيونيان صه يدرصد

ه ود ب ه   یانتخاب ات، خان ه    نیا درچراکه  ،دادتغييري نمي يجه کليدر نتالبته  ،ن موضوعیا

پ س   يدر هنگام ونن کشلذا کود عمل کردا و يل يو متحد اصل کین شریترکینزدعنوان 

ه ود در کنس ت ب ه ط ور     یخان ه   يهايکرس ،يریونن نامزد نخستييتع يبرا ان انتخابات

له نش ان داد ب ا   ئن مس  ی  ا ،ن حالیبا ا .شدنديمکود اضافه يل يهايخودکار به تعداد کرس
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ق ي  رغم توف بههود و یر چتر خانه یدر ن يست مذهبيونيوجود متحدشدن اکثر احزاب صه

 يب را  یيت ب القوا ب اال  ي  کود همچنان ان ظرفيف، لين طیا يندگینماد آن در یرهبران جد

 لب آراء آنان برخوردار است.ج

تواند ين سؤال میپاسخ به ا  هستند يچه کسان يمذهب يهاستيونيد صهیاما رهبران جد

آن ه م در   يم ذهب  يه ا س ت يونيصه ياس  يسات ي  د حی  تجد يان چگ ونگ  يادیتا حدود ن

ان  و حذف اح زاب آنه ا   يجیضمحالل تدرگران اليحلش غالب تيکه تا چند سال پ ي یشرا

ل ت  یو آ 9بِنِ ت  يکن د. ندت ال   یيرمزگش ا  ،کردن د يم ينيبشيرا پ يانتخابات يهاعرصه رقابت

خان ه   يبه رهب ر  ياجان تانا 1191که در سال  1ار تندرويو بس استمدار جوانيدو س 1،دشاک

و س پس   1191 س ت در کن يدر انتخابات سراسررا قابل توجه آن  يرونيدند و پيهود بخشی

 يه ا اهو هستند. در فاصله سالين نتانياميشخص بن يهاپرورداهر دو دست ،رقم ندند 1192

ون ق رار داش ت،   يس  یجن اح اپون  يت رهبرياهو در موقعيکه نتان ينمان يعنی ،1112تا  1116

ا ب   يتنگ اتنگ  يشخص   هر دو ندر ارتب اط او بود.  دفتر ير داخلیمدو شاکد  س دفتريبِنِت رئ

 1111در س ال  همچن ين  بِنِ ت  وف ادار هس تند.    يکامالً به و ياسياهو داشته و ان ن ر سينتان

ک ه در   عه دا داش ت   کود را ب ر يحزب ل ياهو در انتخابات داخلينتان يستاد انتخابات تیهدا

به هود اوالً یبِنِت، خانه  يتحت رهبرابد. یآن حزب دست  يتوانست به رهبر يان آن ویجر

                                                                                                                                        
1. Naftali Bennett 

حضور داشته است. وي به  1116تا  9116هاي  لبنان در فاصله سالندتالي بنت در عمليات متعددي عليه حزب ا 
لبنان م تهم ش دا    مشارکت در قتل عام بيش ان یکصد غير ن امي در پایگاا سانمان ملل در روستاي قانا در جنوب

هاي مختلدي در کابينه نتانياهو ان جمله به عنوان ونی ر ام ور م ذهبي، ونی ر     تا کنون در پست 1191است. ان سال 
 اقتصاد، ونیر امور بيت المقدس و یهودیان پراکندا و ونیر آمونش حضور داشته است.   

2. Ayelet Shaked 

ضاي مجاني منتشر شد علناً خواس تار آن ش دا ب ود ک ه اس رائيل هم ه       هاي خود که در ف. آیلت شاکد در یکي ان نوشته1
اي ح ل ش ود. وي تثکي د    فلس ينيان اعم ان نن و مرد و کودک را قتل عام کند تا مشکل اسرائيل و فلس ين به ط ور ریش ه  

هس تند و بای د   در دامان خود شریک جرم آنه ا   «هاتروریست»دادن کردا بود مادران شهداي فلس يني هم به خاطر پرورش
کشته شوند. پس ان آنکه این نن جوان و افراطي به خاطر اظهار ن ر ضد انساني خود مورد سرننش بس ياري در خ ار  ان   

و آرنوي تک رار هولوکاس ت    «یهودس تيزي »اسرائيل قرار گرفت، نتانياهو شخصاً ان وي حمایت ک رد و منتق دین او را ب ه    
 کند.  ونیر دادگستري در دولت جدید نتانياهو فعاليت مياکنون به عنوان این نن هم .متهم کرد
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ت خود را در صحنه يموقع ،وننو حزب صاحب يمذهب يهاستيونيصه ياصل دانیعنوان نما

 يکود به رهبريو وفادار حزب ل ياً به صورت متحد اصليو يان ال مستحکم کردياسرائ ياسيس

ق رار دارد ک ه عم الً آراء     يتياکن ون در م وقع  کود ه م يل ،بين ترتی. بدا استاهو درآمدينتان

ه ود در  یک ود و خان ه   يل يک  ینزد ا در صندوق خود دارد.ي رمذهب يهاستيونيت صهیاکثر

 ياس  يان ن ر اهداف کالن س ياتوان ادعا کرد تداوت عمدايماست که  يحال حاضر به حد

 «خواهرخواندا» آنها را ليمداران در اسرائاستيان س يبرخو ن دو حزب وجود ندارد یان ايم

 (.Cohen and Dvorin, 2015) اندگر خواندایکدی

 قابل بخش توانست ليکود 1192 يدر انتخابات سراسرشتر اشارا شد، يان گونه که پهم

 تا آورد دست به مذهبي صهيونيست دهندگانرسي طرف ان مستقيماً را خود آراء ان توجهي

 در ليک ود  وس ي   پي روني ن ام ر،  ی  ض من اذع ان ب ه ا    یهود خانه رهبران برخي که حدي

 نی  ا(. Cohen, 2015) دانس تند  م ذهبي  ه اي يونيس ت صه آراء «مدیون» را اخير انتخابات

ماً يمس تق  را يم ذهب  يهاستيونيصه آراء شدا موفق يادین حد تا کوديل داد نشان موضوع

 خان ه  ب ه  ک ه  هم يمذهب يهاستيونيصه ان دسته آن ،يوانگه. دینما جلب خود سمت به

 يبانيپش ت  ک ود يل يررهب   ب ه  گ را يمل يگراراست دولت ليتشک ان عمالً ،دادند يرس هودی

و  ان د به دست آوردااهو يدر دولت نتان يسهم بزرگ يمذهب يهاستيونيصه ،اکنون .کردند

ل در ياسرائ يو خارج يداخل يهايگذاراستيرا در س يقدرت اصل يآت يهادر سالعمالً 

و ب ه   س ابقه اس ت  يب   يستيونيم صهیخ رژیدر تار ياداین پديچن 9ار خواهند داشت.ياخت

 با گذشته متداوت خواهد بود.  ،هم ان آن حاصل شود ياجهينت هر ،ادیار نيال بساحتم

                                                                                                                                        
دار ونارت آمونش و نيز ونارت امور بيت المقدس و یهودیان پراکندا است و نيز . عالوا بر ندتالي بنت که عهدا9

آیلت شاکد که به عنوان ونیر دادگستري منصوب ش دا، نتاني اهو ض من سرپرس تي ونارت ام ور خارج ه، نیپ ي        
را به عنوان معاون ونیر و مسئول ادارا امور این ونارتخانه کليدي تعيين ک ردا اس ت.    Tzipi Hotovelyهوتوفلي 

 19و در س ن   1111گرایان ه اس ت ک ه در س ال     هوتوفلي نني با عقاید مذهبي ارتدوکس و گرایشات تند راس ت 
اما ان ن ر عقای د و   ،کود استسالگي به عنوان نمایندا حزب ليکود وارد کنست شدا بود. او هرچند رسماً عضو لي

ایدئولوژي کامالً به صهيونيست هاي مذهبي نزدیک است. او ان مخالدين سرسخت تشکيل دولت مستقل فلس يني 
. او همچنين معتقد است نبرد مي ان اس رائيل و   در سراسر سرنمين هاي اشغالي است و طرفدار احياء ارض اسرائيل

 جنگي مذهبي ميان اسالم و یهودیت است.   بلکه  ،فلس ينيان بر سر سرنمين نيست
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 یريگجهينت
 و يسم مذهبيونيصه گدتمان ياصل يهامؤلده ،«کردنامنيتي» ن ریه به توجه بان مقاله یدر ا

گرف ت و   ق رار  يبررس   م ورد  يستيونيصه معاصر جامعه در آن رهبران یياقتدارگرا نحوا

گرا سمبل ياسيگسترش فرهنگ س هیدر سابه ویژا  يمذهب يهاستيونيهصد یمشخص گرد

 رژی م  اجتم اعي  و سياس ي  عرصه در ياندایل ان قدرت فزايمحور در جامعه اسرائو سنت

ان، ی  ن جری  ا يخیو ت ار  يفکر يهاانيبر بن ي. ضمن مروراندبرخوردار شدا صهيونيستي

و  يگ ر يص ر ب ه ش دت ب ه ن  ام     در دوران معا يسم م ذهب يونيد تدکر صهیمشخص گرد

ان را ی  ن جری  ا يودان فلس ده وج    يکه خشونت جزو يابه گونه ،آوردا يرو يطلبجنگ

 ان و به خصوص با ه ر ينيگونه سانش با فلس  ان به شدت با هرین جریادهد. يل ميتشک

چراک ه آن را ب ر    ،است مخالف 9يه مناطق اشغالياست تخليو س يسانگونه توقف شهرک

بر استدادا  يدئولوژیک ایاساس  يوقتدانند. يم «ليارض اسرائ»ا تسلط کامل بر دیخالف ا

گونه صلح و يبات اس ت و هم وارا ب ه     ضد هر يبه طور ذات ،نهادا شدا باشد ان خشونت

 يه ا س ت يونيصه يانمن د اس ت. برخ    يات خود نيادامه ح يد برایو تهد يان ناامن يبستر

 يه ا يري  ل را وارد درگيد دشمنان را عام داً اس رائ  یبا اند کهشهین اندیابر  يافراط يمذهب

  ش وند و نج ات   يت ان آن بس  ی  حما يب را  يآس مان  يروهايب نين ترتیکرد تا بد ين ام

اران معرک ه در ک ارنار   ي  بنان به وضوح آت ش ی. ا(Ravitzky, 1993) محقق شود یيحايمس

مسلمان  يگر کشورهایو د گان خودیز در برابر همساين و نيل با مردم فلس يمواجهه اسرائ

اعم ال خش ونت    به ،دارد يافروندر جنگ یيد طوالیل را که خود يهستند و دولت اسرائ

ک ه فعاالن ه ب ه     يمذهب يهاستيونيصه د رهبرانیو جد نسل جوان .کننديب ميشتر ترغيب

ل يتشک يان کسان ،هستند يستيونيم صهیرژ ياسيساختار س ت خود دريم موقعيدنبال تحک

ن د و  یگويان سخن مينيهمه فلس  يکشان لزوم نسل ،يهراس چيکه آشکارا و بدون هشدا 

 يه ود تلق   یب ه ق وم    يانتي  را خ ينيل دولت مستقل فلس   يدا تشکیبا ا يگونه همراه هر

نهادا ش دا،   انیبر ترور و خشونت عر ابتداان  يستيونيم صهیرژ يهاانيبن هرچند کنند.يم

                                                                                                                                        
1. disengagement 
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 ی ي گراين اس ت ک ه آن را ب ا مل     ی  در ا يمذهب يهاستينويصه يطلبت خشونتياما اهم

 يرگ ذار يان قدرت جذب و تثي يزند و محصول آن به عنوان تدکر التقاطيآميدر م يمذهب

ش دا  ون برخ وردار  ير م ذهب يان سکوالرها و غيدر م يل حتياسرائ يدر جامعه کنون یيباال

ف راهم   يانتخاب ات  يه ا رقاب ت  ژا در هنگ ام یرا به و يبالقوا مؤير يروين جاذبه نیاست. ا

ان آرا  یيمعموالً درصد باال يعددان ن ر  يمذهب يهاستيونيکند. درست است که صهيم

ر ي  ت کثي  آنه  ا ب  ر جمع يو روان   يغ  اتير تبليام  ا ت  ثي ،کنن  ديرا در انتخاب  ات کس  ب نم  

ران فک  روشن يان مردم و حت يادیز بر عدا نيو جوالن و ن ينان در کرانه باخترينششهرک

 ت است. يار حائز اهميبس ،سکوالر

 ل ب ودا، يدر اس رائ  ياس  يس يکردن فضازایبر خالف حزب کارگر که به دنبال سکوالر

ک ردا اس ت    يل همراهيدر اسرائ يمذهب هايانیگذشته با جر يهاهموارا و ان دهه کوديل

(Pedahzur, 2012ا .)را  يهبسم مذيونيگدتمان صه ر تالش کرداياخ يهادر سالن حزب ی

ان  ياريبس   تی  حماش و ه م  ین گ را ی  ا يدهن دگان س نت  يه م آراء رس کند تا  يندگینما

در . کنند را به دست آورديم يشان همدلیانه ایگرايمل يافراط يکه با شعارها یيسکوالرها

. دادن د  يکود رسيبه ند  ل يمذهب يهاستيونيصه ترمعتدل يروهايعمدا ن 1111انتخابات 

ان  يم ذهب  يه ا ستيونيصه يندا اصلیبه عنوان نماهود ی، هرچند خانه 1192در انتخابات 

ز ي  ن کنس ت  يکرس   11کود در کسب يکنندا لرايخ يرونياما پ برخوردار شد، ياقبال خوب

 يح دادن د رس يت رج همچن ان  بود ک ه   يمذهب يهاستيونيان صه يريمرهون آراء تعداد کث

  (.Levi, 2015زند )یکود بريماً به صندوق ليخود را مستق

ر ي  ا غی  م يمس تق را  يم ذهب  يه ا س ت يونيکود موفق ش دا آراء صه يدرست است که ل

 ين بدان معنیاما ا ،تر خواهد کردن روند را کاملیندا هم ایان آن خود کند و در آم يمستق

و  ياص ل  يدعااند. بر عک س، م   شدا ليکود مستحيل در يمذهب يهاستيونيست که صهين

 يسم م ذهب يونيصهر بودا که تحت تثيي کوديلاین است که در واق   نین نوشتار ایا يديکل

ن ياميبن يکود به رهبريشدا است. اکنون دولت ل «زايکالیراد»و عمل  ش در گدتاريش ان پيب

در مس ائل   ب ه وی ژا   بدل ش دا و  يمذهب يهاستيونيکامل تدکرات صه ياهو به مجرينتان
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آن ان تبعي ت    يه ا برنام ه ان  ياشغال يهاو حدو و توسعه سرنمين يسانمربوط به شهرک

کود ن ه فق ط ت الش    ين ادعاست. لین گواا ای. جنگ پنجاا و پن  رونا در غزا بهترکنديم

ش به يش ان پيب ينيسرنم يهات کند، بلکه در بحثیخود را تقو يمذهب ينولوژيکردا ترم

ک ی  نزد يمذهب يهاستيونيانه صهیگراار خشونتير منع ف و بسيشانه، غیاندر جزميتداس

را در انتخاب ات ب ه دس ت     يمذهب يهاستيونيف صهيط يکود هرچند رهبريشدا است. ل

 و يجنج ال  س خنان  ش ان ک ردا اس ت.   یا يدئولوژی  م اياما در واق  خودش را تسل ،آوردا

 ق رار  ق درت  در ک ه  ينمان تا يو نکهیا بر يمبن يقبل انتخابات آستانه در اهوينتان سابقهيب

 يب را  يو وع دا  ای   و نخواه د داد  را ينيفلس    مس تقل  دولت ليتشک جاناا هرگز ،دارد

و اعالم اینک ه اورش ليم    يباختر کرانه در دیجد نينشستيونيصه شهرک «هزاران» ساخت

آش کار   يه ا نش انه  يهمگ   ،)قدس اشغالي( پایتخت اب دي اس رائيل ب اقي خواه د مان د     

در  .اس ت  يم ذهب  يه ا س ت يونيصه ند وذ  ريت ثي  تحت کوديل عمل و انيب شدنزايکالیراد

 يدولت  اهو ين نتانياميدولت بن جه گرفت کهين نتيتوان چنيم يسانيتيه امنیچارچوب ن ر

 دی  و ه ر ن وع تهد   ين ام يريگردد. هر درگيبه دنبال بهانه م يافرونجنگ ياست که برا

اس تناد   با شود تاياهو محسوب مينتان يبرا يفرصت ،ليه اسرائيعل يخارج یا يداخل يامنيت

خ ود ب ه    يهارا ان برنامه يت افکار عمومیت کردا و حمایرا تقو يداخل یيهمگرا ،به آن

 ش ب ه س مت  يش ان پ  يل را ب  ياسرائجامعه  ،کوديسال حکومت دولت ل ششدست آورد. 

ز ي  ندا نیآ يهاسوق دادا و در سال يباورسمبلو  نژادپرستانه يطلب، خشونتیيگران امي

 ل،يل ابول وف در م ورد جامع ه اس رائ    ی  ه اوریبر اساس ن ر .مه خواهد دادن روند ادایبه ا

م ی  اس ت ک ه رژ   ياب زار  ياس ت خ ارج  يس يهاچالش «قيعم کردنيتيامن» توان گدتيم

ان  يريز جل وگ ي  و ن يرون  يب يبراب ر فش ارها   ت خ ود در یحدو موجود يبرا يستيونيصه

م دت  اهو در کوت اا ي  ند اس ت. نتان انميبدانها ن ياجتماع يختگيو ان هم گس يانشقاق داخل

خود و دولتش به دست  يبرارا  يو اقبال عموم يت داخليمشروعق ین طریموفق شدا ان ا

و  و ض د ص لح   پرخاش گر خ ود   يرامونيط پين حد نسبت به محیتا ا که يمیاما رژ ،آورد

و  ياس  ح من ق ه  در خ ود را  ، ظاهر ش ود  ن سرکوبگريمردم فلس حقوق اوليه نسبت به 
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 گ ران، ق درت  لي  تحل يدا برخيبه عق .دهديمقرار  يشتريب يت انزوايموقعدر  يالمللنيب

س بوعانه   يگريکه ن ام ين معنیم شدا به این رژیا «ليپاشنه آش»ل به یل تبدياسرائ ين ام

ل يگ اا اس رائ  ی، جانيفلس    ير ن اميدفاع و غيه مردم بيان علیخشونت عر يريبه کارگ و

 يغرب  گ ر  ک پژوهشی. (Eyal, 2014) است کردا لینا ين را به کلجها ينزد افکار عموم

 –در اساطير یون اني  ينام مار– 9«اوروبروس» را به يستيونيم صهیت رژيموقعبه نبان طنز 

دا ان ند رت در  ي  تدت»: بلع د يرا م   شخ ود  يصال درماندگياست شدتکند که ان يه ميتشب

 يگ ر یش ان ه ر نم ان د  يرون ب  ل اميرائخود، اس يهايگراشغال يو روان يکیزيمحدودا ف

 ,Roos) «ش دا اس ت   شتريبن، خون و انتقام ينم يشدا و ع شش برا يو تهاجم سردرگم

و سرش ار   طلبخشونت گرا،ين ام يگریمان دش ان هر نيبامرون ل يجامعه اسرائ .(2014

د ی  عقا ش تر در چنب را  يرون بهو رونب  ش دا   ط اطراف خ ود ينه نسبت به محيان ندرت و ک

 يگ ر يباطل، افراط ن چرخهیدر ا. شوديگرفتار م يمذهب سميونيو نژادپرستانه صه يافراط

اس ت  يسگ ر س و، ادام ه    یان ش دا و ان د ينيفلس   ب ا   موض وع ص لح   کردنيتيامننجر به م

دچ ار بح ران بق ا دام ن      يستيونيدر ب ن جامعه صه يگريبه رشد افراطخود  کردنيتيامن

 این رژیم ،يمشهور اسرائيلگر لينگار و تحلروننامه اذعانبه  ،ي ین شرايتحت چن. ننديم

ق رار گرفت ه اس ت     س قوط  يبيو ان درون در سراش   «ل ش دا یدشمن خود تبد نیبدتر به»

(Levy, 2014 .) 

                                                                                                                                        
1. Ouroboros 
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