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چکیده
خوانش متفاوت افراطگرایان صهیونیست از تصمیمات سیاسی و رویکردها و انگارههای آنها در مورد
چگونگی برخورد با مسائل داخلی ،از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی تا کنون برای ساختار سیاسی
آن چالشزا بوده است .این مقاله به بررسی ماهیت ،میزان و نوع چالشزایی افراطگرایان برای این رژیم
و رویکرد ساختار سیاسی در مواجهه با آنها میپردازد .پرسش اصلی این است که مهمترین چالشهای
مربوط به افراطگرایان در رژیم صهیونیستی مربوط به کدام طیف از آنها بوده و ساختار سیاسی در
واکنش به آن ،چه رویکردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش ،این فرضیه مطرح شده که
«افراطگرایان راست عملگرا» مهمترین چالشها را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و ساختار سیاسی
در واکنش به آنها ،سیاست مقابله گزینشی به معنای شدت عمل و برخورد جدی با برخی از آنها و
اغماض در قبال برخی دیگر را در پیش گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در حال حاضر
از چالشزایی این نحله از افراطگرایان برای ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی کاسته شده؛ زیرا آنها با
ساماندهی مجدد خود در چارچوب احزاب پویا و سازگار با فضای سیاسی ،به تأثیرگذاری مؤثر در
فضای تصمیمگیری این رژیم روی آورده و از این طریق ،منافع خود را پی میگیرند.
واژگان کلیدی :افراطگرایان ،رژیم صهیونیستی ،شاباک ،چالشزایی ،راست حریدی ،امنیت.
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مقدمه
هرچند رژیم صهیونیستی همواره در تالش بوده تا هویتی دموکراتیک از خود را در اذهان تثبیت
کند ،اما درونمایه آن هرگز از افراطگرایی جدا نبوده است .شدت اقدامات و تندرویهای
صهیونیسم ،ریشههای غیردموکراتیک اروپای شرقی در میان پیشگامان اولیه آنها و وجهه
ایدئولوژیکی بسیاری از الزاماتی که آنها برای تشکیل دولت و ملت قبل از تأسیس این رژیم در
نظر داشتند ،از نخستین نشانههای افراطگرایی در ماهیت رژیم صهیونیستی به شمار میآید.
ماهیت افراطگرایانه صهیونیسم به عنوان ایدئولوژی ابتدایی تشکیل دولت و نیز افراطگرایی و
رادیکالیسم برآمده از تأسیس این رژیم ،بهگونهای بوده که در روابط و مناسبات ،تصمیمات،
سیاستها و کنشهای داخلی نیروها و جریانهای فعال با یکدیگر ،با فلسطینیها و نیز با ساختار
سیاسی این رژیم نمود آشکار داشته است .مهمترین نمود تناقض خواست افراطگرایان با
سیاستگذاران در دهه  3990و قتل اسحاق رابین به وقوع پیوست؛ ماجرایی که تهدید این جریان
سیاسی را برای امنیت داخلی این رژیم بیش از پیش به اثبات رسانید .با این حال ،تناقض
رویکردهای افراطگرایان تنها به ساختار سیاسی محدود نمانده است .افراطگرایان جدا از ساختار
سیاسی ،به عنوان یکی از گروههای اجتماعی فعال ،با حقوق و مطالبات سایر گروههای سیاسی
و قومی نیز سر ستیز داشتهاند.
با توجه به آنکه شننناخت مناسننبات درونی این رژیم ،میتواند تصننویر گویاتری از فض نای
داخلی و چالشهای حکمرانی این رژیم ارائه داده و دسنتاوردهایی برای حوزه سنیاستگذاری
در بر داشننته باشنند ،این مقاله با هدس پاسننخ به این پرسننش ها به نگارش درآمده اسننت :چه
شناخه ای از افراط گرایی در رژیم صنهیونیسنتی مهم ترین چالش ها را برای سناختار سیاسی آن
ایجاد کرده اسنننت؟ مهم ترین چالش هایی که افراط گرایی برای این رژیم ایجاد کرده اسنننت،
کدامند؟ سنناختار سننیاسننی رژیم صننهیونیسننتی چگونه توانسننته اسننت اقدامات چالش زای
افراط گرایان در برهه های زمانی مختلف را مهار کند و افراط گرایان در حال حاضنر نسبت خود
با سناختار سنیاسنی را چگونه تعریف کردهاند؟ در راسنتای پاسنخ به این پرسشها ،با بررسی
مهمترین متون تألیفشننده موجود ،این فرضننیه مطرح شننده که افراطگرایان راسننت عملگرا
مهمترین چالشها را برای این رژیم ایجاد کرده و سناختار سنیاسی در واکنش به آنها ،سیاست
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مقابله گزینشی به معنای شدت عمل و برخورد جدی با برخی از آنها و اغماض در قبال برخی
دیگر را در پیش گرفته است.
مقاله حاضنر در سنه بخش ارائه شنده اسنت .در بخش نخست ،شاخه های افراط گرایی در
رژیم صنهیونیسنتی معرفی شنده و نشان داده می شود که افراط گرایان راست عمل گرا مهم ترین
چالشها را برای ساختار سیاسی این رژیم ایجاد کردهاند .در بخش دوم ،به مهمترین چالشهای
برآمده از این نحله پرداخته می شنود و بخش سوم ،به مؤلفه هایی که در سیاست مقابله گزینشی
سناختار سنیاسی -به معنای شدت عمل یا اغماض و نادیده انگاری در برخورد با این گروه ها-
حائز اهمیت بوده است ،میپردازد.

الف .بنیانهای مفهومی افراطگرایی
افراط گرایی را باید بیش از آنکه مفهوم دقیق علمی دانسنت ،به مثابه اصنطالحی سنیاسی مورد
بررسننی قرار داد .این اصننطالح بر عقاید ،دیدگاه ها و کنش هایی که در راسننت و چط طیف
سننیاسننی بروز پیدا می کند و از نگرش های جریان اصننلی جامعه فاصننله دارند ،ددلت دارد.
افراط گرایی بنه طور معمول ،گروه ها و ایدئولوژی هایی را دربرمی گیرد که مطابق با هنجارهای
حکومت یا ساختار سیاسی نبوده ،تکثرگرایی را رد کرده ،با نظم اجتماعی موجود تقابل داشته و
برخی از اشنننکنال خشنننوننت را برای اهنداس خود می پذیرد (.)Futrell et al, 2018: 619
انندیشنننمندان بین قائالن به ایدئولوژی های افراط گرا یعنی کسنننانی که به سنننمت این
ایدئولوژی ها گرایش داشنته و آنها را میپذیرند ،با کسنانی که بر اسناا این ایدئولوژیها
دست به کنشهای افراطگرایانه خشونتمحور می زنند ،تفاوت قائل میشوند؛ زیرا بسیاری
از کسانی که به نوعی قائل به ایدئولوژی های افراط گرایانه هستند ،ممکن است هرگز روی
بننه کنش در سنننطوح مختلف آن نینناورننند .کنش افراط گرایننانننه و خشنننو نننت در میننان
ایدئولوژی های افراط گرایانه می تواند در متن مناسن  ،مثالً زمانی که فرصنت های سنیاسی
پدیدار می شنننوند ،الهام بخش کنش های افراط گرایانه باشننند و مجموعه ای از شنننیوه ها و
تاکتیک ها را برای فعادن ارائه دهد که از انواع لفاظی ها تا خشنننونت ها را شنننامل شنننود
( .)Futrell et al, 2018: 620
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راجر اسکروتن در فرهنگ اندیشه سیاسی ،افراطگرایی را چنین تعریف میکند« :اصطالحی
مبهم که میتواند حاوی این معانی باشد :اندیشهای سیاسی را به حد افراط کشاندن ،بدون توجه
به عواق

ناگوار جنبههای غیرعملی بحثها و احساسات مخالف که هدس از آن نه تنها مقابله،

بلکه در هم شکستن هر نوع مخالفت باشد؛ عدم رواداری نسبت به همه دیدگاه ها غیر از دیدگاه
خود؛ توسنل به وسنایلی برای کسن

اهداس سنیاسی که حاکی از بی حرمتی نسبت به زندگی،

آزادی و حقوق انسنانی دیگران است» (ویلکاکی .)301 :3391 ،ویلکاکی بر اساا این تعریف،
افراط گرایی را بیش از محتوا ،مسنئله سبک می داند .وی می نویسد« :چنین سبکی به طور جدی
منانع از آن می شنننود کنه منا مسنننائل مهم را درک کنیم و به توان ما برای انجام انتخاب های
هوشنننمندانه و آگاهانه لطمه می زند» .وی ویژگی های مهم افراط گرایی را برشنننمرده و تأکید
می کند« :افراط گرایان اغل

پیامدهای هولناک و فاجعه آمیزی برای یک موقعیت یا قصنننور در

دنبنال کردن ینک مسنننیر پیش بینی می کنند و از این لحاظ نوعی «بحران ذهنی» را به تماشنننا
میگذارند .این پیامد قدرت کمونیسننتی ،احیای نازیها ،جنگ هسننتهای ،قحطی ،خشننکسننالی،
زلزله ،سیل در سراسر جهان یا خشم الهی یا هر چیز دیگر باشد ،در صورتی که شما برنامه آنها
را دنبال نکنید و به بینشهای خاص آنها یا خردی که تنها «عقل کل»ها به آن دسننترسننی دارند،
تسلیم نشوید ،واقعهای قری الوقوع است».
«افراط گرایان اغل

مدعی برتری اخالقی یا انواع دیگر برتری نسنننبت به دیگران هسنننتند.

علنی ترین این نوع دعوی ها ،بحث برتری نژادی و نژاد واد اسننت .موارد مبهم تر دعاوی مرتبط
می شنوند به برتری به دلیل ادعای مظلومیت ،داشنتن یک رابطه خاص با خداوند ،عضویت در
یک گروه نخبه ویژه یا پیشننرو و انقالبی و نظایر آنها» .لیکاکی در این مقاله به مقوله وعده هایی
که افراطگرایان به خداوند منسننوب می کنند ،می پردازد و می نویسنند« :برخی از افراط گرایان به
ویژه آنهایی که عضننو «کیش ها» یا جنبش های مذهبی هسننتند ،مثل مسننیحیان انجیلی بنیادگرا،
صننهیونیسننتها ،سنننتگرایان و ...برای اعتقادات و اعمال خود مدعی نوعی منطق فوق طبیعی،
رمزگونه یا الهی هسنتند .اشنتیاق آنها به تحمیل اراده شنان به دیگران ،سناکت یا سنانسورکردن
مخالفان و منتقدان و در برخی موارد ،فعادنه آزار و شکنجه دادن برخی گروه ها ،توسط خداوند
از پیش مقرر شنده اسنت .این شنگرد با کمال حیرت مؤثر واقع می شنود؛ زیرا بسیاری از مردم
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وقتی با این نوع دعوی روبرو میشننوند ،از زیر سننؤال بردن آن اکراه دارند .زیرا فکر میکنند از
یک اعتقاد دینی سرچشمه میگیرد» (ویلکاکی.)333-330 :3391 ،
بدیهی اسنت که تعاریف و مؤلفههایی که برای افراطگرایی بیان میشود ،دامنه وسیعی را به
خود اختصناص می دهد .با این حال ،تعاریف ذکرشده ،آنچه در این مقاله با عنوان افراط گرایی
در رژیم صنهیونیستی مدنظر است ،را پوشش می دهد .در مقاله حاضر ،افراط گرایان کنش گرانی
هسنتند که «با اسنتددل های مذهبی  ،نظم مورد نظر سناختار سنیاسی و نظم اجتماعی را برهم
می زننند ،اقندامنات خشنننونت محور در چارچوب اهداس خود را با دیده اغماض می نگرند،
تکثرگرایی به معنای پذیرش حقوق و مطالبات گروه های غیر ،اعم از مذهبی ،قومی و فکری را
مقبول ندانسته ،درصدد تثبیت برخی سیاست هایی که در قبال دیگران رواداری را رعایت نکرده
و تبعیض را دنبال میکند ،بوده و با سننبک و سننیاقی که برمیگزینند ،اغل

از درک مسننائل به

صنورت واقعی عاجزند و مترصند فرصت های سیاسی برای کنش گری های منطبق با آموزه های
افراطگرایانه خود ،فارغ از مصننلحت اندیشننی هسننتند» .برآیند مؤلفه های فوق در چهار ویژگی
«ملی گرایی ،نژادپرستی ،ضدیت با تکثرگرایی و دموکراسی و دگرهراسی» که ایمی پدازور برای
افراط گرایی در رژیم صنهیونیسنتی بیان می کند ،به عنوان معیار دسته بندی افراط گرایان در مقاله
حاضر آمده است (.)Pedahzur, 2001
شنایان ذکر اسنت که با توجه به آنکه ایدئولوژی صنهیونیسم ،آموزه ای افراط گرایانه بوده و
سنبک و سنیاق آن همواره مبتنی بر اسنتفاده از خشونت علیه مخالفان به ویژه فلسطینیها بوده،
افراط گرایی بخش دینفکی از فرهنگ سنیاسنی ساکنان آن شده است .از این رو ،نمی توان تمام
مصنادیق افراط گرایی در این رژیم را برای ساختار سیاسی آن چالش زا دانست .برای نمونه ،در
حال حاضر گروه های پراکنده و کوچک مذهبی که با عنوان افراط گرایان شهرک نشین از آنها یاد
میشننود ،در مقابل فلسننطینیها و حتی در مقابل نیروهای امنیتی این رژیم دسننت به خشننونت
میزنند .فارغ از آنکه این گروهها کوچکتر و غیرسنازمانیافتهتر از آن هسننتند که چالش جدی
بیافرینند ،چون زمامداران جناح راست به طور طبیعی متمایل به امنیتی سازی چالش های موجود
با فلسننطینیان و اسننتفاده از تاکتیک فرافکنی برای توجیه و کنترل مشننکالت داخلی این رژیم
هسننتند (آهویی )335 :3395 ،این گروه ها در حال حاضننر چالش جدی به شننمار نمی آیند .بر
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همین اسنناا ،در پژوهش حاضننر نیز به این خردهگروه ها به عنوان شنناخه ای مسننتقل و مجزا
پرداخته نشده است.

ب .افراطگرایان در جامعه صهیونیستی
برای تبیین شنفاس جریان های افراط گرا در رژیم صهیونیستی ،باید میان افراط گرایی غیرعمل گرا با
افراطگرایی عملگرا تفکیک قائل شنند .3نقطه عطف این تقسننیمبندی ،ظهور و بروز آنها در طول
حینات سنننیاسنننی این رژیم بوده اسنننت .وجهه غال

شننناخه افراط گرایان غیرعمل گرا ،تقابل

درون گروهی اسنت؛ به این معنا که هرچند در میان آنها ،اعتراض و برخی اقدامات خشونت محور
وجود دارد ،اما این تقابل میانگروهی بوده ،در درون جامعه صنهیونیستی بیشترین نمود را داشته و
چالش قابل مالحظه و جدی برای سناختار سیاسی از سوی این شاخه از افراط گرایان ایجاد نشده
اسننت .در مقابل ،شنناخه افراطگرایان عملگرا که خود به دو شنناخه سنننتی و جدید تقسننیمبندی
می شنوند ،نه تنها قوانین ساختار سیاسی را برنمی تابیدند ،بلکه در برخی مواضع خود ،این ساختار
را مغایر با اهداس جمعی صننهیونیسنننتی همچون «رسنننتگاری» می دانسنننتند ،اقدام به کنش های
خشنننونت محور و تروریسنننتی علیه نظم موجود کرده و در فرهنگ سنننیاسنننی سننناکنان جامعه
صننهیونیسننتی تأثیر قابل مالحظهای برجای گذاشننتند .جنگ  3911نقطه عطف ظهور افراطگرایی
عمل گرای سننتی بود .افراط گرایان عمل گرای سنتی حول ملی گرایی ،باورها و عقاید خود را پیش
میبردند .بنابراین ،آنها را «افراطگراهای ملیگرا» نیز مینامند (.)Pedahzur, 2001: 27
از اواخر دهه  3990راسننت گراهای افراطی جدید در زمین بازی این رژیم سننر برآوردند.
عقبه و باورهای آنها هرچند قرابت زیادی با افراط گرایان سننننتی دارد ،اما به جای «ملی گرایی»
که بنیان عقاید سننتی ها بود ،دگرهراسی و ضدیت با دموکراسی تکثرگرا به پایه های ایدئولوژی
این شناخه افزوده شده است .عالوه بر این پویایی ،این شاخه از افراط گرایان در مقابل سنتی ها،
دامنه وسنیعتری دارد .آنها پویایی خود را بر اسناا سنازگاری با پیچیدگیهای فزاینده ساختار

 .3در برخی پژوهشها همچون «بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل» نوشته ابولفضل شکوری و سید
مهدی حسینی فائق ،از بنیادگرایی منفعل نام برده شده است .تقسیمبندی حاضر در این مقاله ،طیف گستردهتری از آنچه در این
پژوهش با عنوان گروهها و جریانهای منفعل آمده را دربر میگیرد که در متن توضیح داده خواهد شد.
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اجتماعی جامعه صهیونیستی حفظ میکنند ( .)Pedahzur, 2001: 39در ادامه

به تبیین این شاخههای فکری در جامعه صهیونیستی پرداخته میشود.

گرایشهای سیاسی و عناصر معنایی در میان افراطگرایان رژیم صهیونیستی

 .4افراطگرایان غیرعملگرا؛ تعامل منازعهآمیز درونگروهی
پس از تأسننیس رژیم اسننرائیل و تا قبل از جنگ  3911افراطگرایی در رژیم صننهیونیسننتی در
مننازعنه و تقابل جریان های زیر ریشنننه داشنننته اسنننت :منازعه میان حریدی ها موسنننوم به
اولتراارتدوکس ها و یهودیان سنکودر؛ منازعه میان یهودیان سنفاردی و اشکنازی و منازعه میان
جریانهای راسننتگرا و چطگرا در مورد مرزهای رژیم اسننرائیل و روابط این رژیم با عرب ها
( .)Sprinzak, 1998: 116قدیمی ترین حوزه منازعه درونی جامعه یهودی رژیم صننهیونیسننتی
مربوط بنه حریندی هنا بود که زمینه های مذهبی دولت را قابل قبول نمی دانسنننتند و آن را رد
می کردند ( .)Sprinzak, 1998: 116این جریان بر این باور بود که قوم یهود در دوران تبعید به
سر می برد و احکام دوران تبعید باید اجرا شود .از نظر آنها ،یهودیان در دوران تبعید مکلّفند در
میان مردمان بر اسنناا فرامین الهی رفتار کنند و باید از ملت ها و اقوام دیگر از جهت «اخالقی
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و معنوی» جدا بمانند (شننکوری ،فائق .)311 :3395 ،این نگرش به دیدگاه مذهبی آنها مبتنی بر
اینکه «انسننان نباید در اراده خداوند مداخله کند یا با آن بجنگد» بازمیگردد .آنها قائل به وحی،
پایبند به تفسننیر و اسننتفاده از قوانین و اصننول اخالقی تورات که در متون تلمود وجود دارد،
هستند و در رعایت آنان ،غیرمنعطف و بسیار سازشناپذیرند (.)Auerbach, 1994: 976
برخی ،حریدی ها و سنبک و شیوه زندگی و اعتقادات آنها را واکنشی به تغییرات اجتماعی
اعم از روشنننگری ،جنبش هاسننکاد که برآمده از روشنننگری بود ،سننکودریسننم و اصننالحات
منذهبی و ظهور جنبش های ملی یهودی می دانند ( .)Eisen, 1998حریدی ها را نباید به مثابه
گروهی ثابت با عقاید و باورهای یکدسنننت و متعین ،بلکه طیفی از جهت گیری های متنوع
فرهنگی و مذهبی به شننمار آورد .برای تبیین رابطه یهودیان حریدی با دولت این رژیم ،باید به
نامه موسننوم به «نامه وضننع موجود» 3اشنناره کرد که پیش از تأسننیس دولت توسننط دیوید
بن گوریون رئیس وقت آژانس یهود به منظور جل

حمایت حزب آگودات ئیسراییل نوشته شد

که بر اسنناا آن ،چه آژانس یهود و چه سننایر نهادها از هرگونه تعیین و التقاط وجهه سننکودر
برای دولت یهودی منع شننندند ( .)Peled & Herman Peled, 2015جال

آنکه در عمل نیز

بسنیاری از نمادهایی که صنهیونیسنم بر اسناا آن بنیان نهاده شد ،همچون قداست دین یهود،
سننرزمین موعود و تبعید نیز ملهم از ارتدوکسهای یهودی که حریدی ها را در برمیگیرد ،بوده
است (احمدوند و احمدی.)31 :3391 ،
حریدیها از ابتدای تأسنیس رژیم صنهیونیستی ،همواره درگیر تقابلهای گاه به گاه با مقامات
سنکودر در مورد موضوعات مختلفی همچون عبور و مرور در روز شبات ،حفاری باستان شناسان
در گورسنتان های قدیمی ،فروشگاه های محصودت جنسی ،پیوند اعضا ،نص

برخی پوسترها در

سنطح شهرها و ...بوده اند .با این حال ،افراط گرایی این جریان هرگز منجر به خشونت علیه دولت
و اسننتفاده از سننالح در مقابل آن و به عبارتی بحران در سننطح ملی نشننده و بیشننتر در تظاهرات
خیابانی ،سننننگ اندازی و برخی برخوردهای فیزیکی با پلیس نمود داشنننته اسنننت .1حوزه دیگر
1. Status-quo letter
 .1تطورات درونی حریدیها از سویی و الزامات و تحودت سیاسی از سوی دیگر ،به گونهای بوده که بر خالس سالهای قبل
از  ،3911در حال حاضر آنها در میان افراطگرایان راست جدید و با ویژگیهای متفاوت از آنچه در این بخش توضیح داده
میشود ،تقسیمبندی میشوند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
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افراط گرایی که از دهه  3950آغاز شننند ،منازعه میان سنننفاردی ها یعنی یهودیان متولدشنننده در
خاورمیانه و شنمال آفریقا با اشنکنازی ها یعنی یهودیان با ریشه اروپایی است .3البته ریشه های این
تنش به سنال  3991که طرح اولیه تشنکیل دولت یهودی از سنوی اشکنازی ها تئوریزه و آموزش
داده میشنند ،بازمیگردد ( .)Sprinzak, 1998: 116اکثریت مهاجران یهودی پس از سننال  3919نه
منشنأ اروپایی داشنتند و نه از صهیونیسم مورد نظر اشکنازی ها الهام گرفته بودند .آنها بیشتر تحت
تأثیر پسلرزههای تشنکیل رژیم صنهیونیستی به فلسطین مهاجرت کرده بودند .جذب و ادغام آنها
در جامعه صنهیونیستی به کندی پیش رفت و همسان سازی با جامعه مهاجر اشکنازی و نیز رقابت
در بازار کار از پیچیدگی ها و دشننواری های بسننیار ادغام آنها بود .تنش اجتماعی این دو گروه از
دهه  3950به بعد ،نمودهای زیادی از خشننونت خیابانی و افراط گرایی به ویژه در سننال  3959و
 3910تا  3913در جامعه صننهیونیسننتی پیدا کرد .هرچند تالش شنند از سننال  3913به بعد برای
یهودیان سننفاردی امتیازاتی در نظر گرفته شننده و برخی از جوانان آنان به عنوان مقامات سننیاسننی
جذب سیستم شدند ،اما عمق شکاس بیش از این پاسخها بوده است.)Sprinzak, 1998: 117( 1
یکی دیگر از نحله های شناخه افراط گرایان غیرعملگرا ،به شکاس ایدئولوژیک راست گراها
و چط گراهای افراطی ملی گرا و بحث تاریخی آنها بر سنننر مرزهای دولت یهود تعلق دارد که
شندیدترین منازعه و نمود افراط گرایی و خشنونت در تاریخ رژیم صنهیونیستی را رقم زده اند.
این بحث در اوایل دهه  3930آغاز شنند و در سننال  3919به بحران بیسننابقهای رس نید .وقایع
خونین کشتی آتالنا و غرقشدن آن به دستور دیوید بن گوریون اوج این بحران بود .تالش برای
انحالل تمام عناصننر و گروههای نظامی که قبل از تأسننیس رژیم صننهیونیسننتی فعال بودند ،در
ارتش این رژیم و اکراه و عدم پذیرش اقتدار جنبش کارگری ملی گراهای چط از سنننوی این
گروهها ،موج

شنند تا رژیم نوپا عملیات گسننتردهای را با هدس دسننتگیری گسننترده عناصننر

مخالفی همچون گروه زیرزمینی اتزل و از میان بردن تمام ظرفیت های نظامی آنها در دستور کار
قرار دهد ( .)Pedahzur, 2002: 72قتل فولکه برنادوت ،دیپلمات ارشد سوئدی و میانجی ارشد
 .3برای اطالعات بیشتر در مورد ویژگیهای هویتی شاخههای قومی در رژیم صهیونیستی رجوع شود به احمدی ،وحیده(،)3395
دگرسازی در گفتمان صهیونیسم ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .1در حال حاضر این شکاس یکی از پایههای افراطگرایان عملگرای جدید در گونههای جدید آن است که در ادامه به آن
پرداخته میشود.
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سنازمان ملل در فلسنطین توسنط افراط گراها ،حمله به کنست در سال  3951به دنبال بحث بر
سنر موضوع غرامت از آلمان و قتل ئیسرائیل کاستنر در سال  3951که راست گراها وی را متهم
به همکاری با آلمان نازی کرده بودند ،از دیگر نمودهای خشنننونت و افراط گرایی حاصنننل از
شننکاس چط و راسننت اسننت که بیش از آنکه از اصننالت مجزایی برخوردار باشنند ،باقیمانده
تنشهای قبل از تأسیس این رژیم به شمار میآید (.)Sprinzak, 1998: 117
 .1افراطگرایان عملگرا؛ راست سنتی و راست جدید
جنگ  3911شعار «سرزمین بزرگ اسرائیل» را از رؤیایی دوردست ،از آرزو و خیال به واقعیت
بیواسننطه سننیاسننی و حقیقی مبدل کرد .بدین ترتی

اعتقاد به آزادسننازی و بازپسگیری چند

هزارهای به ناگهان و بر اثر حملهای برقآسنا به تحقق پیوست .تسخیر سرزمین اسرائیل به منزله
رویدادی تعیین کننده در فرایند رسنتگاری قوم یهود از اهمیت دینی اولیه اش بسی فراتر رفت و
پویش رهاییبخش را مطرح کرد که فرهنگ گسترده ای پشتوانه آن بود و در رفتاری درکشدنی
بازتاب پیدا کرد .آموزه و فرهنگ عامیانه باطنی و انفعالی اکنون به فعالیت سنیاسی رهایی بخش
راه یافته بود (آران .)39-39 :3319 ،در این فضننا بود که افراطگرایان عملگرای سنننتی ظهور
پیدا کردند .مهم ترین تفاوت های این شنناخه با افراط گرایان عمل گرای جدید که پس از 3990
وارد زمین بازی این رژیم شدند ،عبارتند از:
 .3افراطگرایان راسنت سنتی ،حول مفاهیم امنیت و سرزمین گرد آمده و مدار عمل خود را
بر اسناا آنها پایهریزی میکردند؛ اما افراطگرایان راسنت جدید ،دگرهراسنی و ضدیت با
سیستم سیاسی را در اولویت قرار دادهاند ()Pedahzur, 2001: 39؛
 .1تفاوت مهم دیگر این دو نحله ،به نوع چالشزایی آنها برای سنناختار سننیاسننی حاکم در
رژیم صنننهیونیسنننتی بازمی گردد .در حالی که افراط گرایان سننننتی در رویاروی با دولت،
مطنالبنات خود را دنبال می کردند ،افراط گرایان جدید تالش می کنند به عنوان بخشنننی از
دولت راستگرا در این رژیم ،خواستههای خود را تحقق بخشند؛
 .3راسنت گرایان سنتی ،اقدامات خشونت محور خود را زمانی که برنامه ها و تصمیمات این
رژیم را مخالف با مضننامین مذهبی مرتبط با سننرزمین تعریف می کردند ،علیه کلیت دولت
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صننهیونیسننتی به پیش می بردند؛ اما افراط گرایان جدید بیش از آنکه به دنبال اعتبار زدایی از
دولت باشند ،به دنبال اعتبارزدایی از سایر بخشهای سیستم سیاسی هستند؛
 .1در حالی که راسنت گریان افراطی سنتی ،جریان های مذهبی بوده که با استددل های مذهبی
و وعده خداوند ،از اشنننغال کرانه باختری و نوار غزه دفاع می کردند؛ در میان افراط گرایان
جنندینند ،احزاب ملی گرای افراطی سنننکودر نیز نقش مهمی را ایفننا می کنننند و برخالس
افراطگرایان مذهبی با ددیل امنیتی از انضمام سرزمینهای اشغالی حمایت میکنند.
 .4-1افراطگرایان راست سنتی؛ تقابل با ساختار سیاسی

در حالیکه عربها بعد از جنگ  3911دچار سننرخوردگی و گسننیختگی اجتماعی شننده بودند ،در
میان یهودیان ،ناسنیونالیسنمی صنریح تر و شندیدتر پدیدار شد و جامعه اسرائیلی به دنبال تقریباً یک
قرن صنهیونیسم ،به نوعی «یهودی شدن» دست یافت .این جنگ بار دیگر دولت را با سرزمین مرتبط
کرد .کشنف دوباره سنرزمین موعود باستانی کماهمیتتر از کشف دوباره یهودیت نبود (آران:3319 ،
 .)10صننهیونیسننتهای مذهبی پیروزی اسننرائیل را عالمتی از رسننتگاری الهی و نشننانه رسننتگاری
قری الوقوع دانسنتند و به سب

غلبه بر اعراب و تصاح

مکانهای مقدسی چون بیتالمقدا ،کوه

معبد ،دیوار غربی کامالً خرسنند بودند .این امر بهگونهای بود که یهودیان سکودر نیز از زاویه الهیات
رهاییبخش از آن سنخن گفتند (زیلبرشنتاین)11 :3399،؛ بهگونهای که بسنیاری از صهیونیستهای
غیرمذهبی در بیان رضایت خویش از عبارات مذهبی استفاده می کردند .به نقل از یکی از تحلیل گران
صننهیونیسننت «جنگ شننش روزه ،منجر به آن شنند که کسننانی که کاله کیپا میپوشننیدند ،به عنوان
مأموران «سرزمین بزرگ اسرائیل» شناخته شوند» (.)Yair Ettinger, 2020.07.01

در پی این تغییرات ،سناختار سیاسی با چالش افراط گرایی ای مواجه شد که تأثیرات قابل توجهی
را بر کل سیستم برجای گذاشت .تقسیم جامعه یهودی صهیونیستی به دو اردوگاه تقریباً برابر سیاسی
و ایدئولوژیکی که اسنننپرینزاک آنها را با عنوان «حداکثرگرایان و حداقل گرایان» می خواند ،نتیجه این
رویداد بود« .حداکثرگرایان خود را حول طرح «سنرزمین بزرگتر اسنرائیل» سازماندهی کرده بودند و
این عقیده را گسنترش می دادند که عرب ها قادر به برقراری صلح با اسرائیل نیستند و امنیت تابعی از
قلمرو اسنت» .موقعیت عربهای اراضننی - 3919که به صننورت صنوری تابعیت اسننرائیلی دارند و
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همچنان به صننورت تبعیضآمیز با آنها رفتار میشننود -در ملیگرایی افراطگرایان راسننت جایگاهی
ننداشنننت .در مقابل «حداقل گراها از سنننازش با اعراب حمایت می کردند و معتقد بودند که جنگ
شنانس واقعی را برای صننلح ایجاد کرده اسننت و نه سننرزمین و قلمرو ،بلکه حلوفصننل صنلحآمیز،
ضامن امنیت اسرائیل است» (.)Sprinzak, 1998: 118
تفناوت راسنننت گراهنای منذهبی عمنل گرا بعند از جننگ  3911با افراط گرایان حریدی
غیرعمنل گرا در نقش برجسنننتنه اینده های مذهبی و موعودباورانه در رویکرد آنها به دولت و
سنیستم سیاسی خود را نشان داد .بر این اساا ،آنها هرچند رژیم فعلی اسرائیل را از این حیث
که «ظهور منجی را سننرعت می بخشنند» و نهایتاً توسننط منجی ،تطهیر خواهد شنند ،مشننروع
میدانسننتند ،اما بر این اعتقاد بودند که اگر دولت از مسننیر رسننتگاری منحرس شننود ،باید با آن
مقابله کرد .از این رو ،با سنیاستهای دولت در قبال تخلیه یا عق نشینی از شهرکهای اشغالی
یا هرگونه صنلح با اعراب ،به صراحت و شدت مخالفت و مقابله می کردند .به باور آنها «دولت
اسنرائیل به اندازه سنرزمین اسنرائیل مقدا نیست» و برخالس تثلیث مقدا (مردم ،سرزمین،
تورات) که همیشنگی و مطلق اسنت ،تقدا دولت مشنروط و نسنبی است (شکوری و فائق،
 .)331-331 :3395در میان آنها ،دسنته ای گرایش بسنیار افراطی تری داشنته ،طرفدار خشونت،
اقدامات قهری و انقالبی بیشتر بودند و بر این باور بودند که رستگاری نباید زیاد طول بکشد و
زمانی معادل یک نسننل را برای آن در نظر گرفته بودند .گروههایی نظیر «گوشآمونیم»« ،کاخ»،
«کاهن چای»« ،مؤمنان کوه معبد» و «مؤسننسننه معبد» در این دسننته قرار میگیرند (شننکوری و
فائق )331 :3395 ،که از میان آنها ،ظهور دو جریان از جهت چالشزایی برای سناختار سنیاسی
حائز اهمیت بیشتر بود :جنبش گوشآمونیم 3و حزب کاخ 1با رهبری خاخام مئیر کاهان.3
گوشآمونیم 1برخالس حریدیهای غیرعملگرا ،به ایدئولوژی صننهیونیسننم باور داشننتند و
برخالس آنها ،مشننروعیت سننیاسننی دولت سننکودر را میپذیرفتند (آهویی .)311 :3395 ،آنها

1. Gush Emunim
2. Kach
3. Meir Kahane
 .1گوشآمونیم در سال  3911رسماً تأسیس شد .این جنبش عمدتاً اشکنازی و عمیقاً مذهبی و تحت تأثیر آموزههای خاخام
کوک پدر و پسر بود.
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دولت و نهادهای سنکودر آن را مرحله بنیادین و اسناسی در فرایند رستگاری یهودیان دانسته؛
که دنباله آن به پادشننناهی اسنننرائیل می انجامد« .رعایت کامل قانون ارتدوکس یهودی یا همان
هادخاه ،نگاه منعطفانه و متسناهل در قبال مدرنیته و تالش برای شنراکت حداکثری در ساختن
اسنننرائینل مدرن» به زعم آنها از دیگر مرزهایی اسنننت که بین آنها و حریدی ها تفاوت ایجاد
می کند .با این حال ،معتقد بودند که اگر دولت نتواند یا نخواهد بر اساا احکام الهی در جهت
بازسنننازی پادشننناهی داوود بر روی زمین حرکت کند ،تبعیت از آن الزامی نخواهد بود .دولت
عالیه یهود از نظر آنان هم دین محور و هم به شنندت نظامی گرا توصننیف می شنند و اگر دولت
سنکودر به هر دلیل در تأسی به این دو صفت کوتاهی می کرد ،این حق برای آنان محفوظ بود
که برخالس قوانین یا تصننمیمات دولت ،راسنناً اجرای احکام الهی مبنی بر توسننعه سننرزمینی
دولت یهود را بر عهده گیرند (آهویی.)311 :3395 ،
ظهور گوش آمونیم ،مسنئله شنهرک سازی در مناطق اشغالی را به صورت پردامنه و عمیق وارد
گفتمان سنیاسنی و عمومی این رژیم کرد .آنها در مورد سنرزمینهای اشغالی کرانه باختری و نوار
غزه ،این تصننویر را میان جامعه صننهیونیسننتی القا کردند که «این سننرزمین از سننوی خداوند به
یهودیان وعده داده شننده اسننت .بنابراین ،قابل واگذاری نیسننت» .در نظرسنننجی در سننال ،3915
15درصنند از دانش آموزان با هرگونه عق نشننینی از سننرزمین های  3911مخالف و در حدود
90درصنند موافق شننهرکسننازی در کرانه باختری بودند ( .)Weissbrod, 2002: 102گوشآمونیم
هرچند در چارچوب حزب سنیاسی مستقل یا جنبش رسمی نمود نداشته و عضویت و نقشهای
رهبری به آن تعلق نگرفته ،اما طی سنالهای  3911تا  3991فعادن این جنبش ،از حمایت سیاسی
کامل و دسنتودلبازیهای سنخاوتمندانه سناختار سنیاسی این رژیم بهرهمند بودند ( Sprinzak,

 .)1998: 119این جنبش هرچند تا سنال  3991به رشند خود ادامه داد ،اما به صنورت رسمی در
سنال  3991متوقف شند .با این حال ،به شنیوه های مختلف ،میراث بسیار عمیقی را به جا گذاشت
که تاکنون نیز بر جامعه صهیونیستی سایه انداخته است (.)Macgillivray, 2016
نفوذ گوش آمونیم از طریق نظام اقامتگاه های اشنننتراکی ،آکادمی های آموزشنننی تلمودی
(یشننیوا) ،مدارا ،برنامههای آموزشننی بزرگسننادن و مراکز آموزش کوتاهمدت (زیلبرشننتاین،
 )11 :3399و در قال

سازمان های مربوط به ساخت و ساز در کرانه باختری و نیز عضویت در
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احزاب راستگرا و نهادهای آموزشی همواره وجود داشته است .با اینکه جمعیت شهرک نشینان
در آن زمان ،حدود نیم درصنند از جمعیت کلی رژیم صننهیونیسننتی را نیز در برنداشننت ،اما از
توانایی نفوذ سنریع و آسنان در بخشهای عمومی برخوردار بودند .نفوذ آنان نه تنها در سطوح
بادی سناختار سیاسی ،بلکه در نمایندگان سطوح میانی و پایین مانند شهرداری ها و ادارات نیز
به وفور دیده میشنود .حضنور در فعالیت های مرتبط با خدمات عمومی و دسترسی گسترده به
زیرسناخت ها و امکانات آموزشنی از دیگر عرصه های مهم فعالیت طرفداران گوش آمونیم بوده
اسنت .طرفداران این جنبش در کنسنت نیز نفوذ داشنته اند .عضویت در احزابی همچون «خانه
یهود» که نقش مهمی در ائتالسهای حاکم داشتهاند ،از نمونههای حضور این جنبش در ساختار
تصمیمگیری رژیم صهیونیستی است (.)Macgillivray, 2016
مقابله خشنونت آمیز با فلسنطینی ها چه در کرانه باختری و چه در سنرزمین های اشغالی تحت
سنننیطره اسنننرائینل ،بارزترین پیامد این نحله از افراط گرایان بود .با اینکه اقدامات متعصنننبانه و
خشنونت محور این جریان ،از سنال  3911از سنوی شهرک نشینان یهودی آغاز شد و بارها توسط
آنها تکرار شد اما فرایند صلح اعراب و اسرائیل به ویژه توافق کمط دیوید در سال  3919و توافق
اسنلو در سنال  ،3993سننگینی ستونهای ایدئولوژیکی گوشآمونیم و افراطگرایی آن را بر دوش
سننناختنار سنننیناسنننی این رژیم اننداخنت .)Macgillivray, 2016( .یکی دیگر از جریاناتی که
راسننتگرایان افراطی سنننتی یا ملیگرا را نمایندگی میکرد ،حزب کوچک اما پرحاشننیه کاخ 3بود
کنه از دریچنه نژادگرایی ،اینده های ملی گرایانه خود را به پیش می برد (.)Pedahzur, 2001: 27
جنبش کاخ از آغاز تأسیس خود تا ممنوعیت آن در سال  3991بیشتر از هر جنبش دیگری درگیر
اعتراض ،جننگ و درگیری هنای خینابانی بود .هرچند برخالس گوش آمونیم که در کرانه باختری
مشغول شهرکسازی بود ،هیچگونه ابتکاری را پایهگذاری نکرد (.)Sprinzak, 1998: 119
دو برنامه سنیاسنی ناسنیونالیستی حزب کاخ بدین شرح بود :تالش برای یکسانسازی داخلی
که بر اساا آن تنها مردم یهود حق زندگی در مرزهای اسرائیل را دارند و انحصارگری بیرونی که
بر مبنای آن «دولت اسننرائیل باید تمام مردم یهود را در درون مرزهای خود جمع میکرد» که البته
مورد اجماع تمام احزاب صننهیونیسننتی بود و یکی از بخشهای مهم دولت یهودی بر پایه آن بنا
1. Kach
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نهاده شننده که در «قانون بازگشننت» نمود داشننته اسننت .بر اسنناا این قانون ،به محض ورود به
اسننرائیل ،به تمام یهودیان از سننراسننر جهان به صننورت خودکار باید حق تابعیت داده شننود
( .)Pedahzur, 2001: 28از لحاظ ایدئولوژیکی ،مئیر کاهان ،رهبر جنبش کاخ ،که نقش بسنننیاری
در افراطگرایی راسننتگرای صننهیونیسننتی دارد ،در میانه حریدیها و گوشآمونیم جای میگیرد.
وی از یک طرس همچون حریدی ها ،رهبری سنکودر در سناختار سنیاسنی رژیم صهیوینستی را
گناهکار و نامقبول توصیف میکرد و از طرس دیگر ،مانند گوشآمونیم «دست خدا» را در تأسیس
رژیم اسننرائیل ،مهم ترین عامل می دانسننت .ضننمن آنکه مانند این جنبش ،جنگ شننش روزه را
«پیروزی بزرگ» ،توصیف و آن را آغاز دوره مسیحایی تعریف کرد (.)Sprinzak, 1998: 119
نژادگرایی حزب کاخ و نیز مئیر کاهان رهبر این حزب که حتی توانسنننت به کنسنننت نیز راه
یابد ،افراطگرایی و خشونتمحوری این جریان را هدایت میکرد .در دیدگاه حزب کاخ« ،عربها
به عنوان کسانی که در جایگاه قوم منتخ

خداوند قرار نگرفتند ،فرومایه هستند؛ اما از لحاظی نیز

بادتر هسننتند :از نظر تعداد ،نرخ رشنند و سننتمگری و خشننونت» .کاخ ،عربها را نه تنها تهدید
می دانسننت ،بلکه بر این نظر بود که آنها روش هایی را در پیش گرفته اند که نژاد یهودی را آلوده
کنند .ازدواج فلسطینیها با یهودیان یکی از بسترهایی بود که کاخ آن را توطئهای برای آلودهسازی
خلوص ملت یهود می دید .کاخ ،قانونی با عنوان «قانون ممنوعیت ادغام یهودیان و غیریهودیان و
حفظ حرمت یهودیان اسنننرائیل» پیشننننهاد داد .هدس این قانون ،جداسنننازی کامل یهودیان و
غیریهودیان در مدارا ،خوابگاهها ،سنواحل و در آپارتمانها در سنرزمینهای اشغالی بود .عناصر
نژادپرسنتی جدید در ایدئولوژی کاهان ،به شنیوههای مختلفی نمود داشته است .برای نمونه ،ملت
یهود به عنوان قومی متفاوت از بقیه جهان شنناسنانده میشود که نباید به وسیله هیچ قانون داخلی
و خارجی محدود شود؛ بلکه ساختار منحصر به فرد و کاملی از رفتار ارائه میدهد که از هیچکدام
از هنجارها و عرسهای جهانی یا متعلق به سنایر ملل ،برگرفته نشده است .باورهای حزب کاخ و
مئیر کاهان در این رابطه ،به گونه ای بود که بسنیاری از احزاب راست گرای رژیم صهیونیستی ،آنها
را با قوانین نورنبرگ نازیها مقایسه میکردند» (.)Pedahzur, 2001: 29
فتنهانگیزیهای مئیر کاهان ،برای سنناختار سننیاسننی رژیم اسننرائیل هشنندارآمیز بود .جدا از
ایدئولوژی نژادپرسنتانه ،طرفداران وی در بسیاری از حمالت وحشیانه به عرب ها دخیل بوده و
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به باندهای تروریسننتی جهت می دادند .از این رو ،قبل از انتخابات  ،3999کاخ از شنننرکت در
انتخابات کنست ،با استددل به قانون پایه ای این رژیم که اجازه رد صالحیت احزاب نژادپرست
و ضنددموکراتیک را می داد ،ممنوع شد .دو سال پس از رد صالحیت ،کاهان در نیویورک ترور
شند .کاخ ،به دو جناح تقسنیم شند که هر دو از انتخابات سال  3991منع شدند .پس از حادثه
تروریسنتی  3991و بهشنهادت رسناندن فلسنطینیها در مسجد الخلیل در روز عید فطر توسط
باروخ گلدشتاین ،هر دو جناح حزب کاخ به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شدند .با این
حال ،سنبک های جدید سنیاسنی که توسنط کاخ به سیاست و جامعه اسرائیل معرفی شده بود،
همراه بنا حزب از بین نرفنت و همچون گوش آمونیم رونندهنای ارتقا و گسنننترش را گذراند
(.)Pedahzur, 2001: 30
هرچند فعالیت جریان هایی همچون کاخ و گوش آمونیم در ظاهر متوقف شننند ،اما شنننبکه
پیچیده سننیاسننی و اقتصننادی که پدید آوردند ،عمالً بر سننیاسننتهای این رژیم تأثیرگذار بوده
است .آنها توانسته اند در هنگام بروز بحران ،تفکرات و ایدئولوژی خود را تبلیغ کنند و با توجه
به پایگاه گسننترده اجتماعی و نفوذ در سننطوح مختلف سننیاسننی -اجتماعی ،امروزه احزاب و
سنیاستمداران این رژیم خصوصاً جریانهای راست و مذهبی ،ناگزیر به درنظرگرفتن خواسته ها
و برنامه های آنان هستند .رژیم صهیونیستی –در چارچوب سیاست تقابل گزینشی -در پیگیری
اهداس توسننعه طلبانه خود (نظیر توسننعه شننهرک سننازی) و برخی اقدامات خشننونت طلبانه و
افراطگرایانه به خوبی از این جریانها استفاده میکند (شکوری و فائق.)331 :3395 ،
 .1-1افراطگرایان راست جدید؛ سازگار با پیچیدگی فزاینده ساختار سیاسی

افراط گرایان راسننت جدید در رژیم صننهیونیسننتی از دهه  3990ظهور کردند و در اواخر دهه
 3990شنکوفا شندند .این شناخه عالوه بر تأکید بر امنیت و سنرزمین ،دگرهراسی و ضدیت با
سنیسنتم سیاسی را نیز در خود دارند .دگر هراسی در میان افراط گرایان راست جدید به صورت
دگر هراسنی داخلی و خارجی خود را نشنان داده اسنت .دگرهراسی داخلی مربوط به مناسبات
درونی قوم غال

با یکدیگر اسننت؛ مانند آنچه میان حریدیها و اشننکنازیها در جریان اسننت.

منظور از دگر هراسی خارجی ،حس نفرت در قبال بخش های جمعیتی است که به عنوان بخشی
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به حسنناب نمیآیند؛ مانند عربهای اراضننی  19که هرچند تابعیت این

رژیم را دارند ،اما هویت یهودی ندارند .عالوه بر دگرهراسننی ،ضنندیت با سننیسننتم قضننایی و
عدالت کیفری ،کانون رویکردهای ضندسنیستمی افراط گرایان راست جدید است

( Pedahzur,

.)2001: 29-34
بخشی از جامعه حریدی شاکله اصلی این جریان را تشکیل می دهد .هرچند در حال حاضر
جوامع حریدی در انزوایی خودخواسننته در شننهرک ها و دور از شننهرها زندگی می کنند و به
عبارتی ویژگیهای افراطگرایان غیرعملگرا را همچنان حفظ کرده اند ،اما بخش قابل توجهی از
آنان ،در قال

احزاب سنیاسنی به صنورت رسنمی در عرصنه سیاسی حضور یافته و تقریباً به

صنورت مسنتمر در انتخابات مشنارکت دارند و از این مجرا اهداس خود را پیگیری میکنند .با
این حنال ،آنهنا همچنان تالش می کنند حتی ادمکان از نمادهای رژیم اسنننرائیل اجتناب کنند؛
بنه گونه ای که حتی در جلسنننات حزبی به جای اسنننتفاده از سنننرود ملی این رژیم و جنبش
صنهیونیسم ،نیایشهای یهودی را میخوانند (شکوری ،فائق .)331 :3395 ،هرچند ستون اصلی
افراط گرایان راست جدید را حریدی ها بنیان نهاده اند ،اما باید سهم افراط گراهای سکودر را نیز
در این میان در نظر گرفت .آنها با اسنننتددل های امنیتی ،اشنننغال کرانه باختری و الحاق آن را
مطالبه میکنند و در ویژگیهای همچون دگرهراسی و گرایشهای ضدسیستمی با افراطگراهای
جدید حریدی همسننو هسننتند« .حزب شنناا» نمونه بارزی از افراط گرایان جدید حریدی و
«اسنرائیل خانه ما» نمود افراط گرایان جدید سنکودر هستند که از انتخابات سال  3999به بعد،
جریانهای مهمی از افراطگرایی راست جدید را نمایندگی میکنند.
حزب شننناا به عنوان یک حزب میزراحی (یهودیان مهاجر از کشنننورهای مسنننلمان) و
حریدی (اولترا ارتدوکس) برابری مدنی و سکودریسم را برای هویت یهودی خطرناک میداند.
ضمن اینکه از نظر آنها این ایدهها ابزاری برای تسلط اشکنازیها بر آنها و اخراج میزراحیها از
مراکز قدرت بوده اند ( .)Levy, 2016: 201از این رو ،با رقابت بر سنننر قدرت و تالش برای
اعمال نفوذ در تصنمیمات سنیاسی به دنبال آنند که رگه های یهودی سنتی را در هویت جمعی
جامعه صنهیونیسنتی تقویت کرده و از فراگیری مضامین سکودر که آن را متعلق به اشکنازی ها
می داننند ،ممنانعنت کنند .بر این اسننناا ،آنها در مواضنننع خود آرمان های مذهبی خود را با
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کردهاند تا در تصمیمات و سیاستهای ساختار سیاسی حق کنشگری داشته

باشنند .سنهیم شدن در کنش گری سیاسی ،منازعه با روایت های سکودر اشکنازی ها از دولت و
هژمونیک کردن هویت قومی یهودی از انگیزه هایی است که افراط گرایان حریدی مانند شاا را
به سنمت عملگرایی سنوق داده که در مواضنع آنها در خصنوص روند صنلح با فلسطینیها یا
سرزمینهای اشغالی کرانه باختری خود را نشان داده است.
آنها پیرو موضنع رهبر معنوی خود ،خاخام عووادیه یوسف 3با این استددل که هنوز فرایند
رسنتگاری آغاز نشنده و در این شنرایط حفظ جان یهودیان اولویت دارد ،در ابتدای تأسیس با
واگذاری بخشنی از سنرزمین به فلسطینیان –یا صلح موقت -مخالفت نمیکردند و از این منظر
که یهودیان در دوران تبعید ضنعیفتر هسنتند و ممکن اسنت جانشان به خطر بیفتد ،به صلح -
البته نه صننلح کامل ،بلکه صننلح موقت و تاکتیکی برای کس ن

منافع بیشننتر -تمایل داشننتند

(شنننکوری ،فنائق .)333 :3395 ،بنا این حنال ،مواضنننع میانه روانه شننناا به مرور زمان ،به
راسنننت گراها نزدیک تر شننند؛ به گونه ای که در دوره زمامداری حزب لیکود ،به عنوان یکی از
احزاب مؤتلف با آن ،با هرگونه توقف و تعلیق شننهرکسننازی در سننرزمینهای اشننغالی کرانه
باختری مخالفت کرد (  .)Nathan Guttman, 2011نه تنها شنناا بلکه احزاب دیگری همچون
یهودیت تورات متحد که در دسنته افراط گرایان راست جدید حریدی گذاشته می شوند ،بر این
امر واقفند که گسنترش شنهرک سنازی در سرزمین های کرانه باختری از روایت اشکنازی ها که
برای اسنرائیل هویتی سنکودر مدنی قائل هسنتند ،اعتبارزدایی می کند و تفسیر سنتی یهودی با
مفاهیم تاریخی -جغرافیایی «سننرزمین بزرگ اسننرائیل» را که می تواند توجیه گر اشننغال کرانه
باختری باشد ،جایگزین می کند .از این رو ،شهرک سازی را وسیله ای برای بازتولید روایت خود
از هویت «اسننرائیل» در جامعه صننهیونیسننتی می دانند (« .)Levy, 2016: 200مقابله با روایت
اشنکنازی های اروپایی و نهادهای مسنتقر وابسنته به آنها و نیز بازگشت به مذه » تا آن اندازه
برای شاا مهم بود که مبنای تأسیس آن در سال  3991قرار گرفت (.)Dowty, 1998
احسنناسننات دگرهراسننانه احزاب افراطگرای حریدی ،طیفی از عربهراسننی تا ضنندیت با
کارگران خارجی را در بر داشنته است .بر این مبنا ،شاا که از حمایت راست افراطی سنتی به
1. Ovadia Yosef
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ویژه رای دهنندگان کاخ برخوردار اسنننت ،تالش کرد تا در کمپین انتخاباتی سنننال 3991
دگرهراسننی علیه عربها را به سننیاسننتهای خود اضننافه کند .آنها از تالش های حزب برای
نجات زنان یهودی که با عرب ها ازدواج کرده بودند ،سننخن گفتند .این همان تبلیغاتی بود که
زمانی در دهه  3990توسنط مئیر کاهان رهبر حزب کاخ اسنتفاده میشد .اما این سیاست تداوم
چندانی نداشنت .سیاستمداران شاا که وزارت کشور را در دست داشتند ،روابط متقابلی را با
بسننیاری از عرب های اراضننی  3919برقرار کردند و برخی حمایت ها را نیز از جان

آنها به

دسننت آوردند .از این رو ،تبلیغات دگرهراسننی علیه عرب های  3919برای شنناا حرکت
معقودنه ای نبود .بنابراین ،نوک پیکان حمالت خود را به سننمت کارگران خارجی که در رژیم
صهیونیستی مقیم شده بودند ،نشانه رفت (.)Pedahzur, 2001: 36
در دگرهراسنی داخلی ،شناا سنیاسنت خصنومت شدیدی را علیه مهاجران شوروی دهه
 3990به راه انداخت .در فاصنله سالهای  3999تا  3999در حدود  131هزار یهودی از بخش
اروپایی شنوروی سنابق و در حدود  351هزار یهودی از بخش آسیایی آن به رژیم صهیونیستی
مهاجرت کرده بودند .ابعاد جمعیتی این مهاجران آنقدر بزرگ بود که آنها عجله ای برای ادغام
در جامعه صهیونیستی نداشتند و تنها چیزی که آنها را به صهیونیستها وصل میکرد ،بازار کار
و سنیاسنت بود .این تازهواردان ،حزب خود به نام «اسرائیل بعالیا» را راهاندازی کردند که موفق
شند در انتخابات کنسنت سال  3999هفت کرسی را به دست آورد .هدس این حزب ،تضعیف
قدرت سیاسی افراطگرایان حریدی بهویژه شاا و پاسخ شاا به این مسئله ،رواج دگرهراسی
شننندید علیه مهاجران شنننوروی« ،اعمال فشنننار برای اعطای حق تابعیت به آنها و تغییر قانون
بازگشننت» بود «تا از ورود افرادی که به صننورت خالص یهودی نیسننتند» ،جلوگیری کند
( .)Pedahzur, 2001: 37مشننروعیت زدایی از سننیسننتم عدالت قضننایی و مقامات آن و طرح
اتهاماتی نظیر آزار و اذیت عامدانه حریدیها و میزراحیها به وسنیله نخبگان سیاسی این رژیم
و حتی دعوت به شننورش مردم علیه آنها با اسننتددلهای مذهبی ،قومی و طبقاتی که طبق یک
نظرسننننجی ،در میان طرفداران آن ،مورد پذیرش قرار گرفته بود ،جنبه های مهم گرایش های
ضدسیستمی آنها بود.
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اساسنامه حزب شاا که در سال  3993منتشر شد ،مطالبات این حزب در آن دوره را مبنی
بر اینکه رژیم اسننرائیل به دولتی مذهبی تر تغییر یابد و نقش بیشننتری به «سنننت یهودی» در
ساختار هویتی جامعه صهیونیستی داده شود ،بازتاب داد .با اینکه ددلتی برای مخالفت با قوانین
اسنرائیل در اسنناسننامه آن وجود نداشننت ،اما تعهد برای صننرفاً حمایت از قوانینی که بر مبنای
قانون و سننت یهودی بنیان گذاشنته شده ،مورد تأکید قرار گرفته بود .مهمتر از همه ،حزب در
آن دوره اعالم کرد که شنورای خاخامهای آن بهویژه رهبر آن ،یوسف عووادیه ،بادترین مرجع
و اقتدار سننیاسننی ،مذهبی و ایدئولوژیکی در این رژیم اسننت .عالوه بر اینها ،در جریان دادگاه
آریه درعی ،رهبر سیاسی حزب ،به جرم رشوه و کالهبرداری ،تنش به جایی کشیده شد که وی
صننهیونیسننم را جریانی انحرافی با هدس ایجاد یهودیت جدید و فروپاشننی ارزشهای یهودی
قدیمی و میراث یهودیان میزراحی معرفی و محکومیت خود را نتیجه اذیت و آزار نژادی علیه
حزب توصننیف کرد .درعی در این سننخنرانی به صننورت بسننیار کمسننابقهای از تمام مرزهای
مشننروع گفتمان سننیاسننی این رژیم عبور کرد ( .)Pedahzur, 2001: 32جال

آنکه در پی

محکومیت درعی به اتهام فسنناد ،شنناا در انتخابات  3999توانسننت  31کرسننی کنسننت را به
دست بیاورد که نشان از گسترش دامنه رایدهندگان به این حزب بود.
این حزب در انتخابات سنال  1001نیز در پی به راه اندازی «کمپین تهاجمی که سیاست های
اقتصادی نومحافظه کارانه دولت قبل را هدس قرار داده بود» و با ادعای مبارزه برای فقرا ،به 31
کرسنی دست یافت و به ائتالس حزب کادیما تحت رهبری ایهود اولمرت پیوست .تأکید شاا
بر مقولنه مبارزه با فقر و رفاه اجتماعی ،خاسنننتگاه آن را از گروه ها و جوامع اولترا ارتدوکس
فراتر برده اسننت .در کنار لفاظی های رادیکال مقامات و رهبران این حزب و حمله به بخش ها و
نهادهای سنیسنتم سنیاسی به اتهام تبعیض علیه میزراحی ها و سفاردی ها و نیز تأکید بر مقوله رفاه
اجتماعی ،رویکرد عملگرایانه نیز در تثبیت جایگاه سنیاسنی آنها نقش مؤثر داشته است .شاا در
سنال  1030با اعمال تغییراتی در اسناسننامه خود به سازمان جهانی صهیونیست که تجسم روایت
سنکودر از صنهیونیسم است ،پیوست .در جریان این الحاق حزب شاا به عنوان حزبی حریدی
برخالس روایت غال

مذهبیاش از اسنرائیل و صنهیونیسم «اسرائیل را به عنوان کشوری یهودی،

صننهیونیسننتی ،دموکراتیک ،با احترام به تمام تکثرها و خرده فرهنگ های یهودی موجود در آن»
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پذیرفت و همچنین ملتزم به «برنامه بیتالمقدا جدید که به واسننطه آن اسننرائیل و بیتالمقدا،
مرکزیت حیات ملی یهودیان را دارا هستند» شد (.)Wagner, 2010.01.20
در سنال  ،1030با اینکه عووادیه یوسنف ،فلسطینیها را «شرور» و «دشمنان سمی اسرائیل»
توصنیف کرد و خواهان نابودی همه آنها شد ،اما چندی بعد از اظهارات خود عذرخواهی و در
نامه ای به حسننی مبارک حمایت خود را از تالش های مصنر برای دستیابی به صلح اعالم کرد.
همچنین ،حزب شناا توانسته است بده بستان موفقی را با احزاب مختلف اسرائیل برقرار کند.
شنناا به دنبال دریافت خدمات و امتیازات در ازای پیوسننتن به ائتالس حزب حاکم بوده و در
مقابل ،با توجه به پایگاه اجتماعی گسترده این حزب به ویژه جمعیت و نرخ رشد بادی آنها که
در هنگام انتخابات خود را نشننان می دهد ،احزاب مختلف نیز در ائتالس خود برای آنها سننهم
قائل می شننوند (شننکوری و فائق .)331 :3395 ،این وابسننتگی متقابل موج

شننده تا احزاب

مذهبی همچون شناا ،چالش های افراط گرایان عمل گرای سنتی را در ماهیت خود نداشته ،به
دنبال برهم زدن نظم مدنی و سیاسی نبوده و برای پیشبرد مطالبات و توازن بخشی مؤثر در مقابل
رقبای سنکودر و اشنکنازی خود ،انعطاس سنیاسی و سازگاری مصلحتمحور را دنبال کنند .با
این حال ،آنها همچنان بر مطالبات سنتی خود تأکید داشته و به صورت سرسختانه این موارد را
دنبال می کنند که این مسنئله بر تعمیق اصطکاک و تنش گاه و بی گاه با احزاب رقی

و مخالف

و نیز شکنندهبودن ائتالسها تأثیر بسیاری داشته است.
حزب «اسنننرائینل خنانه ما» متعلق به مهاجران شنننوروی سنننابق ،یکی دیگر از نمودهای
افراط گرایان راسنت جدید اسنت که البته برخالس احزاب راست مذهبی ،نه تنها سکودر بوده،
بلکه استددلهای ملیگرایانه آن در مورد سرزمین و امنیت رژیم اسرائیل با استددلهای مذهبی
آمیخته نیسنت .ضمن آنکه با مطالبات افراط گرای راست حریدی همچون شاا و سایر احزاب
این طیف در تضننناد اسنننت .مهم تر آنکه عقبه اقدامات خشنننونت محور علیه فلسنننطینی ها یا
خرده هویت های دیگر جامعه صنننهیونیسنننتی را در خود ندارد .به رغم این موارد ،چون از دو
ویژگی دگرهراسی و ضدیت با سیستم سیاسی برخوردار است ،در چارچوب راست افراطگرای
جدید قرار میگیرد .این حزب در سال  3999توسط آویگدور لیبرمن ،که یکی از اعضای حزب
لیکود بود ،با هدس جذب مهاجران شنوروی به جریان راسنت در این رژیم بنیان نهاده شد .در
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حدود 91/1درصننند از آنها از نتانیاهو حمایت می کردند .رهبر این حزب از هر آنچه «نرمش و
انعطاس با فلسنطینیها» مینامد ،انتقاد کرده و بر مبادله شهرهای فلسطینینشین داخل اسرائیل با
مناطق تصنرسشنده کرانه باختری تأکید دارد .اعالم وفاداری به اسرائیل به عنوان شرط دریافت
شهروندی یکی از نکات دیگری است که این حزب بر آن اصرار میکند.
بر اسننناا دیدگاه این حزب ،حضنننور مذه

در جامعه از آن رو که می تواند «الهام بخش

یهودیان» باشند ،دزم اسنت؛ اما باید «مسنتقل از فعالیت های سنیاسی و منبع درآمد» باشد .آنها
بیش از آنکنه با مذه

یهودی مخالف باشنننند ،با امتیازات حریدی ها مانند معافیت از خدمت

سننربازی و نیز سننختگیری های آنها در برخی سننیاسننت ها مانند ثبت تغییر دین ،ازدواج ،کار
برخی مشناغل در روز شننبات و ...مخالفند ( .)Beytenu, 2020.07.05این حزب در اسنناسنننامه
خود «آری بنه یهودیت و نه به اجبار مذهبی ،وحدت مردم یهود به جای وحدت سنننرزمین از
طریق تبادل سنرزمینی ،حمایت از شنهرک سنازی به عنوان بخشی از آرمان صهیونیسم ،خدمت
اجباری برای تمام شنهروندان این رژیم که به سنن  39سنالگی رسیده اند و »...را گنجانده و بر
اعمال فشنارهای شندید در ابعاد مختلف بر فلسطینی ها به عنوان سیاست مورد نظر خود تأکید
دارد .حمله رهبر این حزب به سنیسنتم سنیاسنی بسنیار شندید بوده اسننت .از نظر وی ،دولت
انتخابی در این رژیم ،عنصر حاشیه ای بوده و قدرت اصلی در دست چهار سازمان دادگاه عالی،
دفتر دادستان کل ،اداره بودجه در وزارت اقتصاد و پلیس تجمیع شده است .لیبرمن این ساختار
را «دیکتاتوری اداری» می نامد .از نظر لیبرمن ،هیچ گونه انتخاباتی برای این منصننن ها برگزار
نشننده و آنها نمایانگر دموکراسننی واقعی نبودهاند .راهکار حل این مسننئله به نظر وی ،رهبری
قوی اسنت که به حمایت متحدان ائتالس خود وابسنته نباشد؛ خواسته ای که در سیستم سیاسی
فعلی رژیم اسرائیل ،قابل قبول نیست (.)Pedahzur, 2001: 35
بهرغم تفاوتهای احزاب افراطی راسننت مذهبی -حریدی با احزاب افراطگرای ملیگرای
سنکودر همچون «اسنرائیل خانه ما» ،هر دو نماینده گروههای حاشیهای در جامعه صهیونیستی
هسنتند؛ البته نه بخشهای حاشنیهای از لحاظ اجتماعی و اقتصنادی ،بلکه حاشیه قومیتی ،یعنی
بخشهایی که جزء فرهنگ غال

اشننکنازی که در تأسننیس این رژیم نقش اصننلی را بر عهده

داشننتند ،به شننمار نمی آیند .شنناا و «اسننرائیل خانه ما» هر دو نماینده دو قومیت مجزا از
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یکدیگرند .شنناا ،همانگونه که گفته شنند ،به دنبال بهرهبرداری از محرومیت میزراحی ها و به
چالشکشنیدن تسلط اشکنازیها در سیاست ،اقتصاد و حوزههای فرهنگی رژیم اسرائیل است.
در مقابل« ،اسنرائیل خانه ما» به دنبال گسنترش منافع مهاجران شنوروی سابق است .از این رو،
حمالت آنها به مقامات دولتی و نهادهای دولتی با حمله به فرهنگ غال

اشنننکنازی پیوند

خورده اسنت .جدا از گرایشنات ملیگرایانه افراطی این دو حزب ،رویکرد ضندسنیستم آنها و
نارضننایتی از سننیسننتم قضننایی کیفری و دگر هراسننی ،نقاط اشننتراک این دو جریان اسننت
( .)Pedahzur, 2001: 30احسنناا محرومیتی که در درون بخشهای حاشننیهای جامعه که آنها
نمایندگی میکنند ،وجود دارد ،زمینهسناز لفاظیهای ضدسیستم ،حمالت ضددموکراتیک و نیز
دگرهراسی آنها شده است (.)Pedahzur, 2001: 36
قوت رگه های عمل گرایانه و سنناگازی با پیچیدگی فزاینده سنناختار سننیاسننی و ترکی
اجتماعی در این رژیم ،از دیگر اشننتراکات این دو جریان اسننت .هرچند آنها در ایدئولوژی و
پیامهایی که برای جامعه صنهیونیسنت دارند ،نماینده راستگرایان افراطی به شمار میآیند ،اما
در عین حال می توانند خود را متعلق به احزاب دیگری که از ویژگی های دیگری برخوردارند،
تعریف کنند .از این رو ،برخالس پیشننینیان افراطگرای خود ،از لحاظ سننیاسننی پیشننرفته تر و
منعطفتر هستند (.)Pedahzur, 2001: 39

ج .چالشهای افراطگرایان راستگرا برای ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی
مهم ترین چالش هایی که افراط گرایان راسننت عمل گرا برای رژیم صننهیونیسننتی پس از جنگ
 3911تا کنون داشتهاند ،را میتوان در محورهای زیر مفهومسازی کرد:
 .4اختالل در هویت سازی ملی :اسحاق رابین در تظاهرات حمایت از صلح با شعار «آری
به صننلح و نه به خشننونت» در سننال  3995توسننط ایگال عمیر 3یکی از راسننتگرایان افراطی
مخالف روند صنلح و متأثر از جنبش افراطگرای گوشآمونیم ،به قتل رسنید .قتل نخسنتوزیر
چط گرای این رژیم به دسنت یکی از یهودیان جامعه صهیونیستی در حالی بود که این رژیم از

1. Yigal Amir
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ابتدای تأسننیس تا کنون همواره بر این امر اهتمام داشننته که سنناختار سننیاسننی خود را پایبند به
ارزشها و هنجارهای دموکراتیک و جامعه صنهیونیسننتی را همسننو با این رویکرد تعریف کند.
جدا از آنکه سناختار سیاسی این رژیم ،از تعریف خود به مثابه جامعه ای دموکراتیک و متساهل،
بهعنوان یکی از پایههای اعتباردهنده هویتی در نظام بینالمللی بهره میبرد ،خود سیاستگذاران
و کنشگران سننیاسننی ،همواره مقوله «ایجاد هویت اسننرائیلی بر اسنناا مبانی دولت یهودی و
دموکراتیک» ( )Diplomacy.Co.Il, 2015.06.07به منظور حکمرانی بر موزاییک قومی ،نژادی و
مذهبی جامعه صنهیونیستی را ضروری دانسته اند .این الزام از آن رو برای صهیونیست ها حیاتی
اسنت که تأثیرگذارترین شنیوه برای حکمرانی بر این گستره متنوع هویتی که تنها وجه اشتراک
آنها ،یهودیت اسنننت ،بدون پذیرش ارزش هایی همچون تسننناهل و مدارای حداکثری در برابر
تفاوتهای گروههای مختلف یهودیان مهاجر در این رژیم امکانناپذیر بود.
ارزش های دموکراتیک برای ساختار سیاسی این رژیم نه از نظر ارزش ذاتی و فی نفسه این
مقوله ،بلکه به واسننطه ضننرورت برسننازی هویت ملی در میان مردمانی اسننت که فاقد خاطره
مشننترک ،ریشننه تاریخی مشننترک ،باورها و عقاید مشننترک بودند؛ به ویژه آنکه از میان تمامی
جنبش های سنیاسنی نشأت گرفته از وضعیت یهودیان اروپای شرقی در رویارویی با بحران های
آن دوره ،تنها صهیونیسم ادعای این را داشت که تمام مطالبات ،رویکردها و آرمان های یهودیان
جهان را نمایندگی می کند و به اصننطالح نماینده تمام یهودیان جهان به عنوان یک ملت اسننت
( .)Peled and Herman Peled, 2015از این رو ،ارزشهای دموکراتیک برخالس دموکراسی در
معنای عام ،روشنی برای ممانعت از کنش های خشنونت محور جامعه صهیونیستی علیه یکدیگر
بوده اسنننت .بننابراین ،هرچند تندروی های خشنننونت آمیز افراط گرایان راسنننت گرا در قبال
فلسطینی ها به اهداس مستتر در ارزش های دموکراتیک مورد ادعای این رژیم آسیبی نمی رساند،
اما قتل اسحاق رابین ،تهدیدی آشکار در مقابل آن بود.
 .1جرمهای ایدئولوژیکی و تعمیق شککا های اجتماعی :ترور و خشنونت با استددلهای
ایدئولوژیکی در میان یهودیان موج

شنننده تا افکار عمومی و دیه های مختلف اجتماعی در این

رژیم به صنورت یکسان در قبال آن موضع نگیرند .توصیف باروخ گلدشتاین ،ایگال عمیر ،خاخام
کاهان ،خاخام کوک و سننایرینی که در تاریخ سننیاسننی این رژیم به مواضننع و ایدئولوژی های
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رادیکال ،کنش های خشنننونت آمیز و ترور دسنننت زده اند ،با الفاظی همچون «قدیس»« ،مأموران
خداوند»« ،سنننربازان ارض اسنننرائیل» و غیره موج

می شنننود تا شنننکاس های ایدئولوژیک و

چالش های هویتی میان جامعه صنننهیونیسنننتی بیشنننتر فرصنننت بروز و ظهور یابد؛ به ویژه آنکه
سنننؤال هنای مربوط بنه هویت ،ایدئولوژی و قوانین مذهبی کتاب مقدا نه تنها همواره در میان
جامعه صنهیونیسنتی اختالس برانگیز بوده ،بلکه حتی صهیونیست های مذهبی نیز در خصوص این
موارد با یکدیگر متفاوت بودهاند ( .)Peled & Herman Peled, 2015چالشزایی این مسننئله برای
سنناختار سننیاسننی از آن رو بود که عادی سننازی جرم های این چنینی و توجیه آنها با ایدئولوژی
صنهیونیسنتی -یهودی ،دامنه اینگونه جرمها را افزایش داده؛ بهگونهای که از مرزهای سنیاست به
مرزهای اجتماع و از غیریتسازی با فلسطینی ها به سمت غیریتسازی با خرده هویت های یهودی
سننکودر و غیرمتعهد به ارزشهای یهودی مانند دگرباشننان جنسننی –که در سننال  1031به وقوع
پیوست -چرخش پیدا کند.
در این میان ،افراط گرایان راسنت جدید نیز به گونه دیگری شنکاس های اجتماعی را گسترش
دادند .همانگونه که در باد در نمونه حزب شنناا اشنناره شنند ،آنها با رد جرم های کیفری خود،
اتهامات موجود را خصنومت قومی اشنکنازی ها علیه میزراحی ها توصیف کرده و با برساخت این
تصنور در جامعه صنهیونیستی ،خواستار تحول دولت بر اساا مذه

و اخالق یهودیان آفریقای

شمالی شده بودند (.)Pedahzur, 2001: 33
 .3قانونشککنی :در سنال  19 ،3991نفر از فعادن برجسته گوشآمونیم و نیز شورای

یشا3

کنه یکی از دنبنالنه روهنای این جنبش بود ،1بنه دلینل بمن گذاری در پنج اتوبوا مربوط به
فلسننطینی ها دسننتگیر شنندند .طرح تخری

اماکن مقدا مسننلمانان از سننوی خرده گروه های

زیرزمینی راسننت وابسننته به گوش آمونیم با هدس ممانعت از خروج رژیم صننهیونیسننتی از
شننبهجزیره سننینا ( ،)Pascovich, 2017: 277توطئه برای منفجرکردن مسننجد قبلالصننخره و نیز
طرح ترور شنننهرداران ننابلس ،رام اهلل و البیره از دیگر اتهنامنات این گروه بود .هرچند برخی

1. Yesha Council

 .1شورای یشا ،سازمانی برای شوراهای شهری شهرکهای یهودی در کرانه باختری به منظور ارتقای اسکان یهودیان در کرانه
باختری بود.
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رهبران گوش آمونیم ،این گروه را محکوم کرده و آنها را نماینده جنبش شهرک نشینان ندانستند؛
اما بسنیاری از اعضنای این جنبش ،بدون اظهار تأسنف ،با غرور در مورد کار این گروه موضع
گرفتند .آنها با زبانی رادیکال ،نوک پیکان انتقادات خود را علیه سننناختار سنننیاسنننی این رژیم
برگرداندند و اعالم کردند« :اگر دولت بخواهد مقابل رسننتگاری بایسننتد ،باید رسننتگاری را بر
دولت ترجیح داد» (.)Macgillivray, 2016
به شهادت رساندن  19نمازگزار و زخمی کردن  350نفر فلسطینی در مسجد الخلیل در سال
 3991توسنط باروخ گلدشنتاین ،فردی که تحت تأثیر مستقیم تعالیم حزب کاخ و گوش آمونیم
بود ،یکی از بارزترین کنش های خشننونت آمیزی بود که در پی لفاظی های موعودباورانه و نبود
مسنئولیت سنیاسنی افراط گرایان راسنت در جامعه صنهیونیستی رخ داد .رهبران این جنبش ،با
صننراحت این عمل جنایتکارانه را تحسننین کردند و گلدشننتاین را به عنوان «قدیسننی که امر
خداوند را انجام داده اسنت» ستودند ) .(Shahak & Mezvinsky, 1999: 100این در حالی بود
که برخی از جریانها در جامعه صننهیونیسننتی و حتی برخی رسننانهها و بخشهایی از سنناختار
سنیاسنی این رژیم ،پس از دسنتگیری افرادی که به ترور و کنش خشونت آمیز علیه فلسطینی ها
محکوم شده بودند ،خواستار مالطفت و انعطاس در قبال آنها بودند؛ زیرا به زعم آنها «این افراد
از گوشننت و خون خود ما هسننتند و نمیتوان فداکاری آنها را برای سننرزمین اسننرائیل و مردم
یهود نادیده گرفت» ( .)Pascovich, 2017: 278مواضنننع همددنه با قانون شنننکنی های فوق،
به گونه ای بود که سننرویس امنیت داخلی این رژیم را برای کنترل و ممناعت از جرائم فوق ،با
چالش مواجه کرده بود .این مواضننع ،عادی سننازی هرچه بیشننتر قانون شننکنی و بسننترهای
جرمخیزی در این رژیم را گسترش ملموسی میداد.
هرچند چنین قانونشننکنی علیه فلسنطینیها مسنئله ای نبود که نهادهای سنیاسننتگذار و
امنیتی را در باب آن نگران کند ،اما نمودهای اینچنینی می توانسننت به صننورت قابل توجهی
اعتبار سناختار سیاسی این رژیم در روند مذاکرات با تشکیالت خودگردان را از سویی و در
قبال کنش گران میانجی و بازیگران بین المللی از سوی دیگر ،زیر سؤال ببرد .همچنین ،در پی
گسننترش این رویدادها که خارج از کنترل رژیم بود ،این قاعده که « به پشننتوانه قوانین مورد
توافق این رژیم با تشننکیالت خودگردان ،فلسننطینیها می توانند امنیت خود را حفظ کنند» از
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اعتبار سنناقط می شنند .مقبولیت رویکرد مبارزه و مقاب له به مثل و گرایش به گروه های مبارز
غیرسنازش گر از سنوی فلسنطینی ها در نوار غزه و کرانه باختری که به زعم سناختار سیاسی
رژیم صنهیونیسنتی و تحلیل گرانی همچون اسپینزاک با قانونشکنی یهودیان افراطگرا تقویت
می شد (  )Sprinzak, 1998: 123از چالش های دیگری بود که ساختار سیاسی این رژیم با آن
روبرو بود.
در حال حاضر ،اقدامات تندروانه شهرکنشینان افراطگرا که باید آنها را از نظر ایدئولوژیکی
دنبالل افراطگرایان سننتی عملگرا به شنمار آورد ،در مورد شنهرکسازیها و ایجاد پاسگاههای
غیرقنانونی در کرانه باختری و مقاومت در برابر نیروهای ارتش و پلیس برای تخلیه این مناطق
که در برخی مواقع به برخورد میان آنها و نیروهای امنیتی نیز کشنیده میشنود ،مصادیق دیگری
از قانون شننکنی اسننت؛ که البته سنناختار غیرسننازمانی و همچنین ،کوچک و پراکنده بودن این
گروهها و نیز بهرهبرداری جناح راسنت از این اقدامات در راسنتای سنیاستها و منافع خود ،از
چالشزایی جدی آنها برای رژیم ممانعت کرده است.
 .1اعتبار زدایی از نهادهای امنیتی -قضکایی و سکیاسکی :در جریان قتل رابین ،سازمان
اطالعات و امنیت داخلی رژیم صنهیونیسنتی موسوم به شاباک یا شین بت ،یکی از بزرگترین
شنکسنت های خود را تجربه کرد .این در حالی بود که مشنکالت و موانع شناباک در کشف
خرده گروه های زیرزمینی در دهه های  10و  90و دشنننواری های خنثی سنننازی عملیات های
غیرسازمانی افراط گرایان موسوم به «گرگ های تنها» کارایی این سرویس امنیتی را پیش از آن
روینداد نیز مختل کرده بود .با این حال ،قتل رابین ،انگشنننت اتهام را متوجه شننناباک کرد؛
به گونه ای که از سنوی کمیسنیون تحقیقی که برای این کار تشنکیل شنده بود ،محکوم شد و
اعتبار خود را تا حدود بسنیاری از دست داد ( .)Pascovich, 2017: 285-289هرچند کارایی
نهادهای سننیاسننی به ویژه دولت های چط گرای این رژیم و نهادهای امنیتی همچون شنناباک،
بیشتر توسط افراط گرایان راست سنتی به چالش کشیده میشد؛ اما افراطگرایان راست جدید،
پا را فراتر نهاده و دایره این اعتبارزدایی را به نهادهای قضنننایی نیز کشننناندند .جال

آنکه

اعتبنارزدایی آنهنا از نهنادهای این رژیم با هدس جمع آوری رای بیشنننتر صنننورت گرفت.
افراطگرایان راسننت جدید در دو دهه اخیر تالش کرده اند تا تصننمیمات و اقدامات نهادهای
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سنیاسنی و سنیستم قضایی را دسیسه اشکنازی ها علیه یهودیان حریدی و میزراحی توصیف
کنند و حتی محکومیت خود برای جرم های کیفری را بخشی از تالفیجوییهای ایدئولوژیکی
به شمار آورند (.)Pedahzur, 2001: 31-33
این مسننئله نه تنها زخم کهنه گسننترش شننکاسهای نژادی اشننکنازی -میزراحی در رژیم
صننهیونیسننتی را تازه میکرد بلکه اعتبار این نهادها را نیز زیر سننؤال برد؛ بهویژه که برنامه های
تبلیغاتی که در این باره از سنوی این جریان ها ترتی

داده شده بود ،در افکار عمومی نفوذ قابل

توجهی داشنت .تظاهرات های بزرگی که حزب شاا علیه سیستم قضایی و در حمایت از آریه
درعی ،رهبر سنیاسی این حزب در سال 3991و  3999ترتی

داد ،فاسدخواندن دادگاه ،قضات،

بازرسنان و نیروهای پلیس ،تاختن به مقاماتی همچون وزرا و نمایندگان کنست و برچس زنی
به آنها با الفاظی همچون «دشمن خداوند» ،دعوت به شورش و طغیان علیه سکودرها و سیستم
قضننایی ،تحریک طرفداران این حزب به قتل برخی افراد و مقامات با اسننتددل های مذهبی و
نفرت افکنی میننان میزراحی هننا و مهنناجران شنننوروی سننننابق و تالش برای اعمننال برخی
محرومیت های اجتماعی علیه آنان نمونه های بارزی از اعتبارزدایی از سنیستم سیاسی این رژیم
در کلینت آن بود .رونند اعتبنارزدایی فقط بنه افراط گرایننان راسنننت حریندی محندود نبود،
راسنت گرایان افراط گرای سنکودر همچون حزب «اسرائیل خانه ما» نیز در دو دهه اخیر ،رفتار
مشننابهی را در عرصننه عمومی این رژیم به نمایش گذاشننتهاند .آنها همانطور که در بخشهای
قبل اشنناره شنند ،بارها علیه دادگاه عالی ،دفتر دادسننتان کل ،اداره بودجه و وزارت اقتصنناد و
همچنین پلیس سننخن گفته و مدعی بوده اند که آنها دموکراسننی واقعی را زیر پا گذاشننته اند
(.)Pedahzur, 2001: 35-38
 .5بیثباتسکازی ائتال ها :در حال حاضر افراطگرایان راست جدید (مذهبی و سکودر)
جایگاه مهمی در ائتالس سنازی ها برای تشنکیل دولت در این رژیم دارند .نقش آفرینی شاا و
اتحاد یهودی تورات به عنوان نماینده افراط گرایان راست حریدی و «اسرائیل خانه ما» به عنوان
نماینده افراط گرایان راسننت سننکودر در چند سننال اخیر به ویژه در بی ثباتی دولت ،فروپاشننی
ائتالسها و انتخابات پیدرپی به وضوح نمود داشته است .با اینکه آویگدور لیبرمن رهبر حزب
«اسنرائیل خانه ما» در نخستین مواضع خود ،در انتخابات بیست ویکم کنست در سال  1039در
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این رژیم بر ائتالس با لیکود تأکید داشت و حزب آبی و سفید را ناتوان از تشکیل دولت باثبات
دانسننته بود ،اما با تغییر مواضننع خود و خودداری از ائتالس با نتانیاهو به دلیل مخالفت ها و
اختالس با سننر دیگر طیف یعنی افراطگراهای راسننت حریدی به ویژه شنناا ،نتیجه انتخابات
فروردین را برهم زد و از تشننکیل دولت ممانعت کرد .از این رو ،تناقض درونی افراط گرایان
راسننت جدید ،تشننکیل یکی از راسننتگراترین دولتهای رژیم صننهیونیسننتی را بر باد داد و
انتخابات دوبارهای را در شننهریور بر این رژیم تحمیل کرد که البته در آن نیز حاضننر به ائتالس
برای رسنیدن کرسیهای حزب پیروز به حد نصاب نشد ( .)Raf Sanchez, 2019.10.18جال
آنکه خروج این حزب از ائتالس به دلیل مخالفت با آتش بس دولت با حماا ،موج

شده بود

تا دولت این رژیم فروپاشیده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
این حزب در انتخابات شننهریورماه نیز مهره شنناهسنناز 3انتخابات شنند و مجدداً تشننکیل هر
ائتالفی را با مانع مواجه کرد؛ زیرا نه حاضر شد با لیکود به واسطه حضور راست گرایان مذهبی
ائتالس کند و نه حاضنر شد با حزب رقی

لیکود یعنی آبی و سفید به واسطه حضور چط ها و

نیز حضنور عرب های اراضی  3919در آن متحد شود ( .)Mehul Srivastav, 2019این مواضع،
رژیم صننهیونیسننتی را در رویداد بی سننابقه ای به برگزاری چهار دوره انتخابات پی درپی برای
تشنکیل کنست واداشت .در این میان ،موضوعاتی همچون کمکهای مالی به جوامع خود و نیز
تداوم امتیازاتی مانند معافیت از خدمت سننربازی اجباری 1که افراط گراهای راسننت حریدی
مطرح می کنند ،خود بسنتر فروپاشنی ائتالس ها بوده است .معافیت طلبه های یهودی از سربازی
که حزب شاا به عنوان خط قرمز خود مطرح کرده و دنبال میکند ،از موضوعات چالشسازی
اسنننت که همواره به مثابه پاشننننه آشنننیل ثبات ائتالس ها و تداوم دولت ها عمل کرده اسنننت
(.)Michael Bachner, 2019.06.18

1. Kingmaker

 .1در سال  3919قراردادی میان مقامهای این کشور و یهودیان ارتدوکس به امضا رسید که از نظر بن گوریون ،بسیار پراهمیت
بود .طبق قانونی که آن زمان به نام قانون «تال» به تصوی رسید ،چون مذهبیهای یهودی ایجاد هرگونه کشور یهودی را خالس
اراده یهوه و نقض آموزهها در مورد ظهور منجی میدانستند ،با دریافت امتیازات ویژه حاضر شدند موجودیت کشور اسرائیل را
بپذیرند و درصدد نفی و نهی آن برنیایند .یکی از امتیازات دادهشده به یهودیان مذهبی ،بر مبنای قانون «تال» معافیت از خدمت
سربازی بود.
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د .مقابله گزینشی با افراطگرایان در رژیم صهیونیستی
همان گونه که گفته شننند ،نهادهای امنیتی در رژیم صنننهیونیسنننتی در مواجهه با افراط گرایان،
سیاست تقابل گزینشی را دنبال می کنند .بر این اساا ،در قبال برخی از شاخه های افراط گرایان
یا برخی اقدامات آنها شندت عمل نشان داده و به اصطالح ،رویکرد سخت را برگزیده است و
در قبال برخی دیگر ،با اغماض و نادیدهانگاری ،منفعالنه بر آنها چشنم بسته و با رویکرد نرم با
آنها برخورد کرده اسنت .برای تبیین نوع مواجهه سناختار سنیاسی با افراط گرایان ،توجه به سه
مؤلفه ضننروری اسننت :نخسننت؛ میزان چالشننی که افراطگرایان برای سنناختار سننیاسننی ایجاد
کرده انند؛ دوم ،چگونگی ادراک جنامعنه صنننهیونیسنننتی و افکنار عمومی در قبنال اقدامات
افراطگرایانه؛ و سوم ،ماهیت دولت مستقر حاکم.
 .4میزان چالش زایی :به طور کلی ،افراطگرایان عملگرا در حوزه های مرتبط با سننرزمین و
امنیت به ویژه وضنعیت سرزمین های اشغالی کرانه باختری و شهرک ها ،مواجهه با فلسطینی های
 3919و نیز سناکنان بیت المقدا و کرانه باختری ،موضع گیری در قبال تصمیم های کنش گران،
نهادها و سنازمان های مسنتقر ،بیشنترین چالش ها را برای ساختار سیاسی ایجاد می کنند .هرچه
چالشزایی افراطگرایان ،گسنتره و عمق بیشتری از منافع و اهداس تعیینشده ساختار سیاسی را
هدس قرار دهد ،سنیاست تقابلی به سمت برخورد سخت گرایش بیشتری نشان می دهد .بر این
اسناا ،هرچند فعالیت های خودسنرانه سازمانی و غیرسازمانی افراط گرایان از دهه  3910یعنی
پس از جنگ  3911که به تجدید حیات گروه های رادیکال انجامید ،گسنترش ملموسی داشت،
اما همواره رویکرد سننخت در مقابل آنها روی نداده اسننت .اسننتفاده از ابزار خشننونتآمیز علیه
دیگر یهودیان صنهیونیسنت با استددلهای مذهبی و نژادی ،شدت عمل ،دامنه نفوذ در جامعه،
تضنعیف اقتدار نهادهای مختلف دولت و سوء قصد به جان مقامات این رژیم ،مهم ترین عوامل
در سنجش میزان چالشزایی برای ساختار سیاسی این رژیم به شمار میآیند.
اگر شندت عمل و اقدامات تروریستی در قبال فلسطینیها بهگونهای باشد که احتمال مقابله
به مثل و انجام عملیاتهای شننهادتطلبانه را در میان گروههای مبارز فلسننطینی افزایش دهد،
مانند حمله گلدشنتاین به مسنجد الخلیل ،از سوی سرویسهای امنیتی شاباک ،متوقف میشود.
انحالل برخی گروههای زیرزمینی در دهه  ،1000دسننتگیری گروهی که برای ترور در مدرسننه
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دخترانه در شنرق بیتالمقدا برنامهریزی کرده بودند ،دستگیری افرادی مانند یعقوب تیتل در
سنال  1009که چندین ترور را علیه فلسنطینیها و نیز یک اسنتاد چطگرای صهیونیست انجام
داده بود ( )Pascovich, 2017: 291تخری

برخی از خانه های غیرقانونی در کرانه باختری

( )Elisha Ben Kimon, 2020.04.22و ...از اقداماتی است که شاباک برای کنترل خشم در میان
فلسننطینیها انجام میدهد .هرچند افراطگرایان چطگرا نیز برای سنناختار سننیاسننی چالشزایی
می کردند ،اما میزان آن برای سنناختار مشننکل آفرین نبود؛ زیرا برخالس افراط گرایان راسننت،
قدرت اجتماعی دزم برای برهم زدن نظم مدنی را نداشننتند ،در حالی که افراط گرایان راسننت
نفوذ قابلتوجهی در جامعه داشننته ،به صننورت متصننل تر و ایدئولوژیکتر گسننترش عقاید و
باورهای خود در جامعه را دنبال میکردند و عقاید مخالف با خود را برنمیتابیدند.
کارمی گیلن 3رئیس وقت واحد رسننیدگی به اقدامات خرابکارانه یهودیان در شنناباک ،در این
باره می نویسنند« :در زمانی که من از نزدیک فعالیت های چط گراهای افراطی را رصنند می کردم،
متوجه شندم که آنها مسئله حاشیه ای هستند ،نفوذ قابل توجهی در جامعه ندارند و هرگز تهدیدی
برای اجماع و ثبات دولت نیسننتند .در مقابل ،این افراط گرایان راسننت گرا هسننتند که قانون را بر
اسناا میل و نفع خود ،تفسنیر و اجرا می کنند ،اقدامات خشونت بار همچون قتل را به راحتی در
دسنتورکار میگذارند و تهدیدی برای اجماع سناختار سنیاسی هستند» (.)Pascovich, 2017:275
همچنین ،چالش زایی گروه های کوچک راسنننت افراط گرا که معمودً در واکنش به چط گراها در
مدارا و دانشنگاه ها ایجاد شنده بودند ،با میزان چالشی که جنبش هایی مانند گوش آمونیم و کاخ
برای سناختار سنیاسنی ایجاد کرده بودند ،قابل مقایسه نبود .فعادن جنبش گوشآمونیم به صورت
مسنتقیم با ارتش در کرانه باختری به مقابله برمی خاسنتند و هدس خود یعنی اسنتقرار شهرک های
یهودینشین را حتی با هزینه تضعیف اقتدار دولت در این منطقه تأسیس میکردند.
یعقوب پری1رئیس وقت شنناباک در سننالهای  3995-3999این تقسننیمبندی را اینگونه بیان
میکند« :وقتی شناباک در مورد افراطگراها موضنع میگیرد ،منظور عناصنر راستگرا که درگیر
اعتراضنات هسنتند و حتی بیانیه های تند و تیز منتشنر می کنند ،نیست .برای شاباک ،گروه هایی
1. Carmi Gillon
2. Yaakov Perry
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مناننند گال( 3تسنننریع رسنننتگاری) حائز اهمیت هسنننتند که معمودً تحت تأثیر رویکردهای
منجیگرایانه ،ابزارهای خشونت را با استددلهای مذهبی و نژادی علیه سایرین استفاده میکنند
و «اقتدار نهادهای مختلف دولت» را تضننعیف میکنند» ( .)Pascovich, 2017: 276سننوءقصنند
علیه مقامات از دیگر خطوط قرمزی بوده که در میزان چالش زایی افراط گرایان جایگاه ویژه ای
دارد .این مسنئله به گونهای اسنت که در ساختار شاباک ،واحدی با عنوان «حراست از مقامات»
ایجاد شننده اسننت .این واحد در سننال  3959در پی پرتاب نارنجک و زخمی شنندن برخی از
نمایندگان شننامل دیوید بن گوریون تشننکیل شنند .پس از این رویداد بود که شنناباک نیز همراه
پلیس عهدهدار حفظ جان نخسنتوزیر شد ،هرچند تقسیم روشنی از مسئولیتهای آنها در این
رابطه انجام نشنند .البته وظیفه شنناباک در این راسننتا فقط به نخسننتوزیر محدود نبود ،بلکه از
اواخر دهه  3910و اوایل دهه  3910مسننئولیت امنیت سننفارتخانه ها ،هواپیمایی و هیئت های
رسمی در خارج از کشور نیز بر عهده این واحد گذاشته شده است.
از این رو ،قتل رابین در سنال  ،3991سنیستم سیاسی و نیز شاباک را شوکه کرد؛ بهویژه آنکه این
سننرویس امنیتی به اعمال کاسننتی و برخی اشننتباهات در حراسننت از جان نخسننتوزیر این رژیم
محکوم شنند ( .)Pascovich, 2017:284-89برای جبران چنین کاسننتیهایی ،تعداد مناصننبی که واحد
مخصنوص حراست از مقامات شاباک باید محافظت میکرد ،به هفت مقام به عنوان سمبلهای اقتدار
تقلیل یافت« :نخسنتوزیر ،رئیس جمهور ،رئیس کنست ،رهبر حزب اپوزیسیون ،رئیس دادگاه عالی
و وزرای امور خارجه و دفاع» .وظیفه حفظ و حراسنننت از جان دیگر مقامات به شنننرکت های
خصنوصننی که به عنوان شنرکتهای حرفهای با این سننازمان همکاری میکنند ،منتقل شنند .شنناباک
همچنین سازوکارهای بهتری برای کنترل منابع اطالعاتی خود ایجاد کرد (.)Pascovich, 2017:290
 .1چگونگی ادراک جکامعه صککهیونیسککتی در پی جامعه پذیری متناقض :القنای پیام های
ناسیونالیستی و ارزش های مذهبی ،قومی و ملی که چهره یهودی این رژیم را تحکیم کند به دیه های
مختلف اجتماعی ،آن هم در غیاب مفاهیم انسنانی و نیز فرهنگ سننیاسننی متساهل و مبتنی بر اصول
دموکراتیک موج

شنده تا ملی گرایی به عنوان صنفتی اخالقی که در سنایر جوامع تقویت می شود،

در این رژیم به سنننمت ملی گرایی افراطی و ایده های نژادپرسنننتانه رفته و بخش دینفکی از فرهنگ
1. Gal
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سنیاسنی آنها شود .از این رو ،نوعی تسلسل چرخشی در اینجا روی می دهد که بر اساا آن ،دولت
از یک سننو عاملی اسننت که هویت ملی گرایانه افراطی را برمی سننازد و از سننوی دیگر ،با برخی
نمودهنای افراط گراینانه نشنننأت گرفته از آن مقابله می کند ( .)Pedahzur, 2002: 130در نتیجه این
روابط متقابل ،فرهنگ سنیاسنی افراط گرایانه ای در جامعه صنهیونیسنتی برسناخته شده که در برخی
موارد ،خود مانعی برای برخورد با افراطگراییهای چالشزا در ساختار سیاسی به شمار میآید.
در مورد رویکرد جامعه صنهیونیستی در برخورد با افراطگرایی از دو مدل سخن به میان می آید:
مندل «جننگ» و مندل «عدالت کیفری» .گفته می شنننود رویکرد به اقدامات افراط گرایانه در جامعه
صنهیونیسنتی در ابتدای تأسیس بر اساا مدل جنگ بوده ،اما به تدریج در دهه  3910به سمت مدل
«عدالت کیفری محدود» سننوق پیدا کرده اسننت ( .)Pedahzur, 2002: 70در مدل جنگ ،هر گونه
خشنونت سیاسی و مخصوصاً ترور به عنوان اقدامات جنگطلبانه قلمداد میشود ،اما در مدل عدالت
کیفری ،این اقدامات در قال

«جرم» برداشنت میشود؛ یعنی بار امنیتی آن از بین میرود .بر بنیان این

برداشننتها ،نوع پاسننخ به این اقدامات متفاوت میشننود :در مدل جنگ ،وظیفه مقابله با این اقدامات
به نیروهای نظامی داده می شنننود که می تواند با هر ابزاری با اقدامات خشنننونت آمیز مقابله کنند .در
مقابل ،در مدل عدالت کیفری ،نیروهای پلیس متعهد میشننوند که کنشهای خود را به قوانین کیفری
محدود سننازند .به عبارت دیگر ،در مدل عدالت کیفری ،حاکمیت قانون ارجحیت دارد ،در حالی که
در مندل جننگ ،قوانین و مقررات مربوط به شنننرایط جنگی حاکم اسنننت .در مدل عدالت کیفری،
پلیس ،تنها انحصنار اسنتفاده از خشونت را داراست ،حداقل زور در اینجا به کار گرفته می شود و آن
هم نیاز به قضنناوت مقامات درگیر در آن اسننت .اما قواعد درگیری نظامی مسننتلزم حداکثر زوری
است که برای غلبه بر دشمن استفاده میشود (.)Pedahzur, 2002: 69
فرهنگ سننیاسننی جامعه صننهیونیسننتی در قبال افراط گرایان یهودی مبتنی بر «مدل عدالت
کیفری» شنکل گرفته و در مقابل ،مدل جنگ برای مقابله با هرگونه عملیات فلسطینی ها در این
فرهنگ ارجح دانسنته میشنود .بر این اسناا ،اقدامات مبتنی بر نفرت ،خشونت و انتقامجویی
علیه فلسطینی ها ،معمودً با نگرش مثبت جامعه یهودی همراه است؛ به گونه ای که انعطاس افکار
عمومی در قبال اقدامات افراط گرایان علیه فلسنطینی ها به مثابه محرک و مشوق عمل می کند .بر
همین اسنناا ،بیشننتر متهمان سننرانجام با عفو یا بخشننیده شننده یا حکم آنها تقلیل می یابد
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( .)Pascovich, 2017:280در همین چارچوب ،در واکنش به اقدامات سننرویس های امنیتی این
رژیم ،بین دو نوع شناباک خوب و بد تمایز گذاشنته میشنود .شناباک خوب ،علیه فلسطینیها
عمل میکند ،از اقدامات آنها ممانعت میکند ،مبارزان فلسنطینی را دستگیر میکند و چهرههای
برجسنته آنها را تحت تعقی

قرار میدهد .در مقابل ،شناباک بد ،اعضای سازمانهای زیرزمینی

یهودیان را دسنننتگیر می کند ،در بین گروه های یهودی افراطی عامل نفوذی می گذارد و مانع
آزادی عمل آنها میشود (.)Pedahzur, 2002: 292
از این رو ،باید گفت که ادراک جامعه صننهیونیسننتی و فرهنگ سننیاسننی مبتنی بر مقبولیت این
اقدامات خشنونت محور موج

شنده تا سنیاسنت تقابل گزینشی به نفع افراط گرایان راست تقویت

شنود و معمودً رویکرد نرم در قبال متهمان پرونده های افراطگرایان علیه فلسنطینی ها غال

میشود؛

به گونه ای که بخشنودگی یا تخفیف مجازات برای آنها از سنوی نهادهای تصنمیم گیرنده اعمال شده
اسننت .برای نمونه ،در جریان رویدادهای تروریسننتی افراطگرایان علیه فلسننطینیها در سننال 3991
هرچنند افکنار عمومی در نخسنننتین واکنش ها ،به سنننرزنش عامالن آن اقدام کرد ،اما پس از مدت
کوتناهی ،زمزمنه های مخالفت با هرگونه شننندت عمل در مجازات آنها را سنننر داد .اکثریت جامعه
صننهیونیسننتی بر آن بودند که باید با مالطفت و رحمت با دسننتگیرشنندگان رفتار کرد ،زیرا آنها «از
گوشننت و خون ما هسننتند» و به هیچ عنوان نمی توان فداکاری آنها را برای سننرزمین و مردم یهود
نادیده گرفت .در کنسنت هم دبی ویژهای با این هدس تشنکیل شند .این نگرش بخششمحور حتی
به دادگاه بیت المقدا و وزیر دادگسنتری نیز رسنید و در احکام صنادره ،بازتاب ملموسی پیدا کرد.
به رغم محکومیت عامالن ،هیچ کدام از آنها بیشننتر از چند سننال در زندان نماندند؛ یا مورد عفو قرار
گرفتند یا دوران زندان کامالً آزاد با اختیار رفتوآمد را داشتند (.)Pascovich, 2017:278-279
این در حالی اسنت که در قتل اسحاق رابین ،جامعه صهیونیستی نیز به همان اندازه ساختار
سنیاسنی و شناباک ،شنوکه شنده و متأثرانه مقابله با آن را مطالبه میکرد .هرچند احتمادً برخی
جرینان های افراط گرا ،آزادی قاتل رابین که همچنان دوره محکومیت خود را می گذراند ،دنبال
می کنند ،اما ادراک جامعه صنهیونیستی برخالس افراط گرایی علیه فلسطینی ها ،با این خواسته نه
تنها همسنو نیست ،بلکه مخالف است .حتی در سال  1003کنست قانونی را به تصوی

رساند

که هرگونه بخشنودگی و تخفیف در مجازات ایگال عمیر را منع می کند .این در حالی است که
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کمپین سنال  1001برای آزادی وی که سنازمان «کمیته دموکراسی» متشکل از راست گرایان ،به
راه انداخته بود ،نیز با شکست مواجه شد (.)Weiss, 2007.11.10
 .3ماهیت دولت مستقر حاکم :حاکمیت چط گرایان یا راست گرایان ،در نوع تقابل ساختار
سنیاسی با افراط گرایی در رژیم صهیونیستی تأثیرگذار است .افراط گرایان در برهه ای که احزاب
راسننتگرا بر سننر کار باشننند ،دسننتاویز کمتری برای اقدامات خشننونتمحور علیه تصننمیمات
ساختار حاکم دارند؛ زیرا نگرش همسوتری در مورد امنیت ،سرزمین ،نوع مواجهه با فلسطینیها
و ...در بین آنها وجود دارد .دولت های راسنننت گرا ،نه تنها مانع قابل توجهی را بر سنننر راه
افراطگرایان راسنت ایجاد نمیکنند ،بلکه با اختصنناص منابع برای نهادهای مهمی مانند آموزش
و پرورش ،به گسترش تعالیم مذهبی و قومیتی مد نظر آنها یاری میرسانند .تأکید بر «حق مردم
یهود برای برخورداری و حفظ ارض اسننرائیل» به عنوان پایه دروا مدارا ،از مطالباتی بوده
که افراطگرایان همواره بر آن تأکید داشننتهاند و دولتهای راسننتگرا آن را در برنامههای خود
گنجاندهاند .در سننالهایی که وزارت آموزش و پرورش این رژیم در کنترل احزاب راسننتگرا
بوده ،تقویت ابعاد قومی -ملی یهودی –که معمودً با درجه بادیی از نفرت و خصومت سیاسی
علیه فلسطینیها همراه است-در اولویت قرار داشته و برای این هدس ،از نفوذ و قدرت وزرای
مربوطه بهره زیادی برده شنده اسنت ( .) Pedahzur, 2002: 131-133نفوذ شاا به عنوان یکی
از مهم ترین جریان های افراط گرایی راسنت حریدی در سنیسنتم آموزشی ،راه اندازی دوره های
آموزشی تابستانه و زمستانه و حتی حضور ملموا در مهدکودک ها ،افزایش تعداد دانش آموزان
از سنننال  3995تا کنون و ...نشنننان از اولویت حوزه هایی همچون سنننیسنننتم آموزشنننی برای
افراطگرایان و اهمیت همراهی دولت حاکم با این سیاستها دارد (.)Saha, 2003: 242
سنناختار سننیاسننی در مقابله با افراطگرایان در برههای که دولت های راسننتگرا روی کار
هسننتند ،بیش از آنکه دغدغه مقابله را داشننته باشنند ،به دنبال تقویت ایدئولوژیکی و بالطبع
نادیدهانگاری و اغماض در قبال اقدامات آنها برآمده است .3همسویی عینی و ذهنی سیاستهای
 .3در سال  1031در دوره حاکمیت حزب راستگرای لیکود ،یکی از بنیانگذاران و رهبران گوشآمونیم به ریاست کمیسیونی
درآمد که از طریق آن فرایند قانونیشدن برخی شهرکها و پاسگاهههای غیرقانونی در کرانه باختری را پیش ببرد
(.)israelnationalnew.237251
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دولت حاکم با مطالبات افراط گرایان ،نه تنها از نمود و ظهور و تعداد گروه های افراط گرای
چالش زا در دوره حاکمیت راسننت ها می کاهد ،بلکه موج

شننناسننایی گروه های غیرقانونی،

همدلی با اقدامات خشننونت محور آنها به ویژه علیه فلسننطینی ها ،اغماض در روند تعقی

و

محکومیت متهمان و در نهایت تقابل گزینشی ساختار سیاسی در قبال آنها شده است .به عبارت
دیگر ،تصمیم به مقابله قاطع با این رفتارها ،در اولویت ساختار سیاسی قرار نمیگیرد؛ مگر آنکه
دامنه و شدت چالش زایی آنها را نافی منافع خود تفسیر کنند .برای نمونه ،انتخاب مناخیم بگین
در سننال  ،3911آن هم در دهه ای که گروه های زیرزمینی افراط گرا برای شنناباک دردسننرهای
زیادی ایجاد کرده بود ،این سننرویس امنیتی را تا حدود زیادی آسننودهخاطر کرد؛ به گونه ای که
آوراهام عاهیتو 3رئیس وقت شنناباک ،با این باور که خطر گروه های افراط گرا در دوره بگین به
حداقل خواهد رسنید ،فعالیتهای سازمان را در این قضیه تقلیل داد (.)Pascovich, 2017:277
سنیاسنت های حمایتی بگین از شهرک نشینان ،حتی شهرک های غیرقانونی ،در راستای مطالبات
افراط گراینان به اندازه ای بود که موج

انتقاد شننناباک از وی به دلیل تحریک افراط گرایان به

سرپیچی از قانون و تضعیف نظارت بر شهرکها شده بود.
هرچند آغاز روند صنلح با مصنر در دوره بگین موج
در مخالفت با این روند ظهور کنند ،اما در تعقی

شد تا گروه های زیرزمینی بیشتری

افراد مظنون و اعضای این گروه ها ،شاباک به

این نتیجه رسننید که برخی از آنها با سننیاسننتمداران دیدار داشننته و آنها را در کنسننت مالقات
می کنننند ( .)Pascovich, 2017:278از این رو ،حتی در این دوره نیز نمی توان از چننالش
افراط گرایان برای کلیت سننناختار سنننیاسنننی حاکم سنننخن گفت؛ زیرا پیوند افراط گرایان و
راسنت گراهای حاکم به واسطه همسویی کلی و ایدئولوژیک آنها ،هرچند گاهی سست می شد،
اما هچنان برقرار بود .نمود این مسننئله در شننناسننایی جریان های افراط گرا در قال

گروه های

قانونی و حضنور چهره های برجسته آنها ،خود را نشان داد؛ مسئله ای که مقابله شاباک با آنها را
نیز بسیار دشوار و پیچیده میکرد .عالوه بر این ،گروههای افراطگرا در دوره حاکمیت راستها،
همواره از حمایت نهادهایی مانند کنست برخوردار بودهاند .برای نمونه ،کنست در دوره اسحاق
شنننامیر بنه دنبال تصنننوی

طرحی بود که مجزا از اقتدار رئیس جمهور ،نه تنها متهمان حادثه
1. Avraham Ahituv

افراطگرایان و نقش آنها در چالشهای...
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تروریسنتی  3993علیه فلسنطینیها ،بلکه اعضای سایر گروههای افراطگرای زیرزمینی را نیز از
زندان نجات دهد (.)Pascovich, 2017:279
در برهه حاکمیت چط گراها ،جدا از افزایش رشننند و ظهور گروه های افراط گرای زیرزمینی
اقدامات افراط گرایان ،در مقابل راهبرد اصلی ساختار سیاسی ،مانع تراشی می کرد .قتل رابین ،حمله
به قل

دولت حاکم بود؛ به گونه ای که راهبرد اصلی و نظم مورد نظر آنها را کامالً از بین برد .هیچ

پیوند قابل ذکری وجود نداشنت که چالش افراط گراها را برای سناختار سیاسی حاکم تعدیل کند.
گوش آمونیم در دهه  3910مصنادس با حاکمیت چطگراها ،با بهرهگیری از ضعف دولت ،کاهش
اعتماد عمومی و مقبولیت آن در نتیجه جنگ ،به تضنعیف بیشنتر آن پرداخت .استقرار شهرک های
یهودی در سنراسنر کرانه باختری چه در صنورت موافقت دولت یا مخالفت آن ،اسنتراتژی اصلی
دولنت حاکم را هدس گرفته بود .گوش آمونیم نه تنها همراهی دولت برای شنننهرک سنننازی های
غیرقانونی را نداشننت؛ بلکه به صننورت مسننتقیم با ارتش به مقابله پرداخت و در نهایت دولت را
ناگزیر کرد از موضنع خود عق نشنینی کند ( .)Pascovich, 2017:275این مسنئله در حال حاضر
نیز بر مناسننبات افراط گرایان جدید و سنناختار سننیاسننی حاکم در جریان اسننت؛ به گونه ای که
افراطگرایان راستگرا از مهمترین عناصر ائتالس حزب راستگرای حاکم به شمار میآیند.

نتیجهگیری
افراط گرایان راسنننت عمل گرا ،اعم از سننننتی و جدید ،برخالس افراط گرایان غیرعمل گرا ،برای
سناختار سنیاسی رژیم صهیونیستی چالشزا بودهاند .در حالی که افراطگرایان عملگرای سنتی در
رویاروی با دولت ،مطالبات خود را دنبال می کردند ،افراط گرایان جدید تالش می کنند به عنوان
بخشننی از دولت راسننت گرا در این رژیم ،خواسننته های خود را تحقق بخشننند .آنها با انگیزه
سنهیم شندن در قدرت سنیاسی و شراکت در روند تصمیم گیری و سیاست گذاری ،به ائتالس های
حزب حاکم که در دو دهه اخیر در دسننت راسننتگرایان بوده ،پیوسننته اند .عالوه بر افراطگرایان
حریدی ،در میان افراط گرایان جدید ،احزاب ملی گرای افراطی سنننکودر نیز نقش مهمی را ایفا
می کنند .اختالل در هویت سننازی ملی ،جرم های ایدئولوژیکی و تعمیق شننکاس های اجتماعی،

411

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  89پاییز 99

قانونشنکنی ،اعتبارزدایی از نهادهای امنیتی -قضایی و سیاسی و بیثباتسازی ائتالسها مهمترین
چالشهایی بوده است که افراطگرایان راست سنتی و جدید برای ساختار سیاسی ایجاد کردهاند.
از دهه  3910به بعد چالشزایی افراطگرایان برای این رژیم روند افزایشی داشته است .جدا
از جنایت ها و فجایعی که افراط گرایان در قبال فلسنننطینی ها در دسنننتور کار قرار داده اند ،قتل
اسنحاق رابین ،یکی از مهم ترین نمودهای افراط گرایی راسنت عمل گرا برای رژیم صهیونیستی
بوده اسنت .شناباک ،سرویس امنیت داخلی ،مهمترین نهاد مقابله با افراطگرایان راست عملگرا
در این رژیم اسنت که پس از قتل اسنحاق رابین ،تمهیدات گسترده تری را برای کنترل اقدامات
آنها ایجاد کرد .با این حال ،سناختار سیاسی در کلیت خود و شاباک به صورت خاص ،سیاست
تقنابل گزینشنننی را در مقابله با افراط گرایان پیش رو گرفته اند .میزان چالش زایی ،نوع ادراک
جامعه صننهیونیسننتی از اقدامات برآمده از افراط گرایان و ماهیت حزب حاکم ،محک سنناختار
سننیاسننی برای مقابله گزینشننی با افراطگرایان راسننت عملگرا بوده و در عملکرد شنناباک برای
مقابله با این جریان تأثیر ملموسی گذاشته است.
در حال حاضر ،چون رویه پیوستن به دولت و ائتالسهای حاکم در میان افراطگرایان حاکم
شنده است ،آنها تالش می کنند که با پیچیدگی های ساختار سیاسی از یک سو و مطالبات متنوع
جامعه صنهیونیسنتی از سنوی دیگر ،سنازگار باشند و پویایی خود را حفظ کنند .از این رو ،از
چالشهای عمدهای که ساختار سیاسی از جان

افراطگرایان عملگرا با آن روبرو بود ،تا حدود

زیادی کاسنته شنده است .بر این اساا ،به نظر می رسد تا زمانی که بستر برای حضور آنها در
سناختار سنیاسنی فراهم بوده و احزاب راسنت که با مطالبات و خواست افراط گراها همسویی
ذهنی و عینی دارند ،بر سننر کار باشننند ،چالش قابل توجهی از ناحیه آنها برای این رژیم ایجاد
نخواهد شنند .با وجود این ،اعتراضننات خیابانی ،لفاظی های شنندید علیه جریان های چط گرا
خواسننتار عق نشننینی از سننرزمینهای اشننغالی ،مخالفت با روایت سننکودر از صننهیونیسننم و
یهودیانی که ارزشهای یهودی مورد نظر افراطگرایان را نقض میکنند و همچنین ،خشونتهای
افراط گرایان شننهرک نشننین علیه فلسننطینی ها و نیروهای امنیتی این رژیم در کرانه باختری ،به
عنوان نمودهای افراطگرایی در این رژیم همچنان در جریان خواهد بود؛ اما به نظر می رسنند از
ظرفیت چالشزایی جدی برای ساختار سیاسی این رژیم برخوردار نیست.
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