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رژیم صهیونیسـتی بر پایه تحریف آیین یهود و تالش این رژیم در راسـتای تسـلط بر
سایر ملل اسـتوار شده است.
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مقدمه

صهیونیسم ،مبتنی بر ترکیب تحریفات آیین یهود و مجموعهای از اندیشههای کام ً
ال
سـکوالر اسـت که در قرن نوزدهم در تمدن غرب ،رواج داشـت .شـاید برجسـتهترین
این اندیشـهها ،اندیشـه نژادپرستی اسـت که انسـان را «ماده» میداند و بنابراین ،تفاوت
میـان انسـانها نیـز مـادی اسـت و در ویژگیهـای نـژادی و فیزیولوژیـک آنهـا نهفته
اسـت و انسـان ،یک «ماده»ای اسـت که میتواند به خدمت گرفته شـود و ممکن است
سـودآور یا بیفایده باشـد .از همین جا ،اهمیت تفاوتهای نژادی (رنگ پوست ،حجم
سـر و )...به عنوان معیاری برای تمایز انسـانها از یکدیگر ،آشکار میشود .ویژگیهای
تمدنـی و پیشـرفت و عقبماندگی یک ملت ،نتیجه ویژگیهـای نژادی و فیزیولوژیک
افـراد آن ملت اسـت .بنابراین ،پیشـرفت یـا عقبماندگی یک ملت ،مسـئلهای نژادی و
ارثی اسـت .بنابراین ،اسـاس شکلگیری اسـرائیل ایدئولوژی کنشگر و درهمآمیختهای
اسـت کـه سـاختار هویتـی آن و مرزهایـش را بـا دیگـران میسـازد .خوانشـی ویژه از
شـریعت یهود ،کیان ایدئولوژی صهیونیسـم ،نژاد و قومیت اسـاس ایدئولوژی سیاسـی
اسـرائیل را تشـکیل میدهد .این رژیم خود را تنها دولت یهودی در جهان قلمداد کرده
و طی سـالیان متمادی کوشـیده است ،بر روی همه شکافهای اجتماعی و سیاسیاش،
هویتـی واحد برای خود دسـت و پا کند .این در حالی اسـت کـه برتری نژادی و قومی
نشـانگان مرکزی و نشـانه برتر سـامانه مفصلبندی رژیم صهیونیسـتی اسـت .آنچه که
یهـود در رسـالتهای تاریخـی مـورد ادعای خود دنبـال میکند و همچنیـن زمینههای
ژئواسـتراتژیک ،راهبردی ،سیاسـی ،امنیتی ،اجتماعی و اقتصادی موجب شـده است که
بیـش از پیـش ایـن رژیم به تقویت نژادپرسـتی در محیط بینالملل سـوق پیدا کند .این
نوشـتار با توجه به این مهم تالش دارد که به واکاوی بیشـتر این سؤال بپردازد که ریشه
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نژادپرسـتی در عملکرد رژیم صهیونیسـتی چیسـت؟ در پاسـخ به این سؤال این فرضیه
به آزمون گذاشـته میشـود که ایدئولوژی نژادپرسـتی رژیم صهیونیستی بر پایه تحریف
آیین یهود و تالش این رژیم در راسـتای تسـلط بر سـایر ملل اسـتوار شـده است.
 -1مفهوم شناسی

 1-1نژادپرستی
واژه آپارتاید 1به معنای مجزا و جدا نگهداشـتن اسـت و در واقع به معنای سیستمی
از تبعیضنـژادی ،مذهبـی ،قومـی و جداسـازی اجتماعـی میباشـد که غالب ًا به وسـیله
طیـف اکثریـت (حاکم) نسـبت به گـروه اقلیـت اعمـال میشـود )Cond, 2002: 16( .چنین
نظامـی غالبـ ًا بـا جداسـازی فیزیکـی و سـرزمینی نژادهـا و محـروم سـاختن برخی از
نژادهاـ از مناف�ع و خدم�ات عمومی مورد شناس�ایی ق�رار میگیرد .آپارتای�د ،وضعیتی
مشـابه بردگـی را بـر مردمـی کـه در چنیـن شـرایطی از حیث نـژادی قـرار میگیرند،
اعم�ال مینمای�د )Cond, 2002: 16( .نمونـه بـارز و مصداق عینی کنونی مربـوط به آپارتاید
را میتـوان اقـدام صهیونیسـتها با کشـیدن دیوار حائل بین فلسـطینیان و اسـرائیلیها
و سـایر رفتارهـای تبعیضآمیـز قابل مشـاهده اسـت .گفتمـان نژادپرسـتی نوعی کنش
اجتماعـی تبعیضآمیـز اسـت کـه خـود را در بیـان ،متـن و ارتبـاط نشـان میدهد .دو
نوع گفتمان نژادپرسـت وجود دارد :نخسـت ،گفتمان نژادپرسـتی که به سـمت دیدگاه
قومـی گرایش دارد و دوم ،گفتمان نژادپرسـتی که دربـاره دیگران متفاوت از نظر قومی
اسـت .نخسـتین گونه گفتمان نژادپرستی یکی از چندین شـیوه تبعیضآمیزی است که
اعضـای گـروه چیـره را مخاطب قـرار میدهد و دربـاره دیگری نژادی یا قومی اسـت.
1.Apartheid
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چنیـن گفتمانـی از گفتوگوهای روزمره یا دیالوگهای سـازمانی (مانند نشسـتهای
پارلمانی) تا بیشـتر متنهای نوشته شـده یا چندرسانهای ،خبر ،گزارش ،فیلم ،انتشارات
دانشـگاهی ،قراردادهـا و...گسـترش دارد)vandijk, 2004: 351-352( .

نژادپرسـتی پیونـد نزدیکـی بـا مفهـوم نـژاد دارد .مفهومـی کـه عناصـر فرهنگی و
ایدئولوژیکـی ماننـد رنـگ پوسـت ،مذهـب و رفتـار را در برداشـته و ایـن مؤلفهها به
نسـبتهای متغیـری در هـر تعریفـی از گروههـای نـژادی میگنجـد .از سـوی دیگـر
موقعیت نژادی با گفتوگوها و دگرسـازی سیاسـی در ارتباط اسـت.

()Rattansi, 2007: 7-8

بـه بـاور «ون دایک» نژادپرسـتی سـامانهای از چیرگی قـوی یا نژادی اسـت .به عبارت
دیگـر بهرهکشـی نظاممند قـدرت یک گروه چیـره علیه دیگر گروههـا مانند اقلیتهای
نـژادی ،مهاجران و پناهنـدگان

اسـت)vandijk, 2012: 15( .

مبانی شکلیابی ایدههای نژادپرستانه عبارتاند از:
 -1مـا بر این باوریم که نژادپرسـت نیسـتیم ،اما همگی میآموزیـم که اگر بخواهیم
نژادپرست میشـویم و اگر نه خیر؛
 -2جوامـع ،تصور نژادپرسـتانه را به شـیوه پیچیدهای منتشـر میکننـد و افراد بدون
کنـدوکاو آن را میپذیرنـد کـه این امر گاهی بـه دلیل ناخودآگاه بودن آن اسـت؛
 -3چـون ایـن انگارههـا این امـکان را فراهم میآورنـد که به نابرابرها مشـروعیت
بخشـیده شـود و بـه ایـن دلیل کـه اکثریت از جایـگاه خود بیشـترین بهـره را میبرند.
بنابرایـن بـه ایـن باور میرسـند که بیـش از دیگران شایسـتگی دارند.
()Konvalinka, 2007: 9

در واقع نژادپرسـتی یک ایدئولوژی کنشـی ویرانگر اسـت که به صورت چیرهای از
سـوی دولتها ،سیاسـتمداران و عامه مردم بسـان لکهای ناخوشـایند بر دامن جامعه
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مدنی تلقی و طرد شـده اسـت ،اما باز هم به صورت بالقوهای فعال اسـت .گفتمانهای
ت گسـترده گفتمانهایی روبهرو میشـوند که
کـه نژادپرسـتی را بدنام میکنند با مخالف 
در آنهـا نژادپرسـتی ناپیـدا ،هنجاری و حتـی فرهمنـد

میگـرددDowning and Husband,( .

 )2005: 1یافتههـای پژوهشهـای انجـام شـده بر گفتمان نژادپرسـتی بیانگر آن اسـت که
روشـنفکران نقش ویژهای در بازتولید نژادپرسـتی دارند.

 1-2ایدئولوژی
ایدئولـوژی بـه مفاهیمـی مانند نگـرش جهانی ،بـاور و ارزشها ارتبـاط دارد .اما از
ایـن اصطالحـات فراتـر اسـت .نهتنها بـه باورهایـی درباره جهـان اشـاره دارد .بلکه به
شـیوههای مبانـی که در آنها جهـان تعریف مییابد میپـردازد .بنابراین ایدئولوژی تنها
درباره سیاسـت نیسـت و معنای گسـتردهتر و مبناییتری دارد.

(Croteau and Hoynes, 2003:

 )161سـاختارهای ایدئولوژی میتواند توسـعهطلبی تهاجمی ،اشـغال طوالنی ،اسـتقرار
یهودیـان در سـرزمین فلسـطینیها ،ویژگـی جداییطلـب آن و رویکـردش نسـبت به
مبناییترین خواسـتههای بشردوسـتانه باشـد.

()Shaak, 2002: 7-13

 -2نژادپرستی اسرائیل

در تاریـخ شـکلگیری رژیـم صهیونیسـتی چنیـن مطـرح شـده اسـت کـه جریان
ناسیونالیسـتی و متعصـب ،وابسـته به بورژوازی یهـود در اواخر قرن نوزدهـم در اروپا
ل بد ل شـده اسـت .این نام،
شـکل گرفت و اکنون به ایدئولوژی رسـمی رژی م اسـرائی 
مشـتق ا ز «صهیون» ،محلی در نزدیکی شـهر اورشلیم است که برای یهودیان نیز مقدس
میباشـد .مـراد از «ارض موعـود» یهودیـان را گاه «سـرزمین فلسـطین» و گاه «منطقـه

61

بش
ژپوهشانهم حقوق ری

ی نمازها از آن یاد میشـود .یهودیان
صهیـون» یـاد کردهانـد که در مراسـم متعدد مذهبـ 
در بیشـترین قسـمت تاریـخ خود ،باور داشـتند که بازگشـت بـ ه دنبال منجـی موعود

1

خواه د بو د و آ ن فقط با مداخله الهی میتواند شـکل گیرد؛ ولی در قر ن نوزدهم ،رشـد
آرمانهای ناسیونالیسـتی در سراسـر اروپا و شکنجه کردن دوباره یهودیان در روسیه در
ک (غیرمذهبی) ک ه در اسـاس ،یک جنبش ناسیونالیستی
زایش صهیونیسـم سیاسـی الئی 
ن «صهیونیسـ م مذهبی» که بیشتر بهوسیله
یهود بود ،نقش بسـزایی داشـت .البته باید بی 
ط شـده اسـت و
گ انتظار قائم یهودیت مربو 
ی بزر 
ی بیا ن شـده و به آرزو 
ی یهود 
عرفا 
حتی در قرن نوزدهم نیز بهوسـیله کانون روحانی «عشـاق صهیون» تعقیب میشـد ،با
ت یهود» مطرح
صهیونیسـ م سیاسـی که «هرتزل» یهودی اهل مجارسـتا ن د ر کتاب «دول 
ل بود( .منصورنـژاد)۲۰0-201 :۱۳۸۳ ،
کـرد ،تفاوت بنیـادی قائ 

دربـاره نژادپرسـتی صهیونیسـتها باید گفت که دامنه نژادپرسـتی صهیونیسـتها،
ل خـو د یهودیـان نیـز میشـود و نسـبت بـه یهودیان شـرقی که بـه اعراب
ی شـام 
حتـ 
موصوفانـد ،د ر رژیـم اسـرائیل برخوردهـای تبعیضآمیـز صورت میگیـرد .همچنین
نژادپرسـتی صهیونیسـتی از سـوی آنان توجیهات دینی و آسـمانی دارد و نژادپرسـتی
صهیونیسـتها حاکم بر اسـرائیل تا حدی جدی و بدیهی اسـت که سـازمان ملل متحد
ی متأثـر از ابرقدرتهـای حامی اسـرائیل اسـت .با این حال در سـال
کـه تـا ح د زیـاد 
 1975در مجمع عمومی ،صهیونیسـ م را با نژادپرسـتی برابر دانسـته اسـت .صهیونیسـم
سیاسـی هـم ماننـد دیگر مکاتـب ،دارای یک محور مرکزی اسـت .ایـن محور که قلب
ب کلی ه ارکان را
ی مناسـ 
ن اندیشـ ه محسـوب میشـود ،وظیفه تغذیه و سامانده 
تپنده ای 
بر عهده دارد .تئودور هرتزل 2به عنوان پیشـگام اندیشـه صهیونیسـم ،محور و شـالوده
1. Messiah
1. Theodor Herzl
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تفکـرات خویـش را قومیـت و ملیگرایـی افراطی قـرا ر داد .وی کـه در برابر جذب و
ادغـام یهودیان در دیگ ر کشـورها و جوامع به مبارزه برخاسـته بـود ،بهترین یاران خود
ک میتوانستن د با فشارهای
را در میان یهودسـتیزان یافت ،چراکه این دوسـتان اسـتراتژی 
ی هرتـزل راغب سـازند .به همین
بسـیار بـر بدنـه یهودیت ،آن را به سـوی اندیشـهها 
خاطـر وی بـا صراحـت اظهـار میداشـت« :یهـود سـتیزها ،مطمئنترین دوسـتان ما و
ن مـا خواهند شـد( ».گارودی)96 :1377 ،
کشـورهای آنا ن متحدی 

بـدون تردیـد ریشـههای اصلـی این اندیشـه بـه نژادپرسـتی برمیگردد ،بـه اعتقاد
اساسـی یهـود کـه یهودیـان ملـت برگزیـده خداوند هسـتند و اوسـت که این قـوم را
ت با الهـام از فضای
بـر دیگـر ملتهـا برتری بخشـیده اسـت .بنیانگـذاران صهیونیسـ 
حاکـ م بـ ر غرب مسـیحی و قـدرت یافتن آنها ،سـودای مجد و عظمت گذشـته را در
ذهـن میپروراندنـد .آنا ن با تحریف واژههای کلیـدی در یهودیت مانن د «قو م برگزیده»،
ی را از آن به ناروا نتیجه گرفتند و با پیوند نژادپرسـتی با برخی آموزههای
ت افراط 
قومی 
ت روزگارا ن شکوه و حکمرانی بنیاسرائیل
تند توراتی ،صهیونیسـم را نمادی از بازگشـ 
ی توجیه کردند.
ن ایدئولـوژ 
ی سـرکوبگران ه خـو د را در پناه همی 
تبلیـغ نمـوده ،روشها 
بدیهی است پذیرش این برداشت سیاسی ،جایی و حقی برای دیگران باقی نمیگذارد.
ن نگاه
ی را با صاحبا ن ای 
ی اسـت که راه رسـیدن به هرگون ه توافق 
این مسـئل ه هما ن چیز 
خصمانه سـد میکند .نگرشـی که جز قسـاوت و پایمال نمودن حق دیگران ،رسـالتی
بـرای خویـش قائل نیسـت و سـربازان آن مفهومی برای عـذاب وجدان نمیشناسـند.
(اقلیدینـژاد)201 :1381 ،

یکی از مهمترین توجیهات صهیونیسـتها همان توجیهات کلی اسـتعماری اسـت؛
یعنی همان دالیلی که به منطق یا مجوز صهیونیسـتی یا یهودی خاصی مربوط نیسـت؛
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بلکـه برخاسـته از یـک منطـق کلـی اسـتعماری اسـت .گاهـی میبینیم کـه توجیهات
صهیونیسـتی از همان نوع سـنتی آشـنا اسـت که از اصالت و برتری سفیدپوسـتان دفاع
میکند .صهیونیسـتها کوشـیدند استعمار صهیونیستی را با استفاده از تز برتری تمدنی
غـرب موجـه جلـوه دهند .با تکیه بر این برداشـت ،هرتزل از امپریالیسـم به عنوان یک
فعالیت شـرافتمندانه سـخن گفت که هدف آن انتقال تمدن به نژادهای دیگر اسـت که
در تاریکی بدویت و نادانی به سـر میبرند .هرتزل طرح صهیونیسـتی خود را از همان
زاویـه دیـد غربـی میدید .چنانکـه در نامه به دوک بـادن تأکید کرد کـه یهودیان هنگام
بازگشـت به وطـن تاریخی خود به عنوان نمایندگان تمدن غربـی همان کار غربیها را
خواهند کرد و بهداشـت ،نظم و آداب تثبیت شـده غربی را به این گوشـه طاعونزده و
پوسـیده مشـرق زمین خواهند برد(zien.maarefefelestin.com(.

از مشـهورترین روشـنفکران صهیونیسـم کـه تحتتأثیر جنبش قومی نـژادی آلمان
قرار گرفت ،مارتین پوپر 1اسـت که با جسـتجو و تحلیل در تاریخ سـعی داشـت ،بین
انسـان و زمیـن رابطـهای از نـوع قومی نـژادی پیدا کنـد .وی به جای پیامبـران تورات،
قهرمانـان قدیمـی تیونونی را جایگزیـن کرد .او همه را به وضعیت یهود قرون وسـطی
کـه عـاری از آثـار انقالب صنعتی بـود ،فراخوانـد .فرار از حـال از جملـه ویژگیهای
جنبش صهیونیسـم اسـت که از سـوی مسـئوالن انگلیسی به ویژه سیاسـتمداران ،مورد
نقادی واقع شـده اسـت تا حدی که طرفـداران آن را دیوانه میداننـد(zien.maarefefelestin..
)com

خطکشـی و جداییاندازی میان خود و دیگری از اصول اندیشـه صهیونیسـم است.
ایـن ایدئولـوژی حکومـت سـویه تمایـز میان خـودی و غیرخـودی بـاور دارد و بر آن
1. Martin Puper
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اسـت تـا مرزهـای روشـنی میـان باورمندان به صهیونیسـم و کسـانی که بیـرون از این
دایره هسـتند ،ترسـیم کند .این امر ،موضوعی ریشـهدار اسـت که به ویژه با بهرهگیری
از عناصـر و نشـانگان آییـن یهودیت صورت میپذیـرد( .حاجیلـو )176 :1392 ،برای نمونه
فرازهای زیر از تلمود بابلی میتواند گویا باشـد« :یهودیان بشـریت خوانده میشـوند،
اما غیر یهودیان انسـان نیسـتند ،آنها وحشـی هسـتند».

()Talmud: Bab&mezia, 114

بـا اینکـه خداوند غیـر یهودیـان را آفریـد ،آنها همچنـان حیوانی در لباس انسـان
هسـتند .این شایسـته یک یهودی نیسـت که مورد خدمت حیوانی باشـد .بنابراین مورد
خدمت حیواناتی در لباس انسـان اسـت )Talpioth, 1855: 255( .در ورای این اندیشـه و باور
سـران اسرائیل ،در نتیجه صهیونیسم است که یهودیان در خاورمیانه توانستند از جایگاه
اقلیتـی تحقیـر شـده برخیزند و بـه جنبش اجتماعی واقعی دسـت یابنـد .دکترین بقای
ملت یهود در هنگامه مدرن ،برآیند مسـتقیم سرسـختی دشـمنی با عرب اسـت که آنان
در جهان اسـتعمارزدایی با آن روبهرو شـدند )Wistrich, 2004: 19( .در سایه این ایدئولوژی،
دیـن یهـود بـه گونـهای خوانش میشـود کـه زمینهسـاز برتری یک نـژاد ،قـوم و آیین
نسـبت به دیگران شـود .به گونهای که کشـتن انسـانهای دیگر به جرم قرار نگرفتن در
زیـر عنـوان باورمنـدان به این اندیشـه ،محکوم بـه حذف فیزیکی ،حتـی در چارچوب
تروریسـم دولتـی میشـوند .هرچه ویژگـی یهودیت ایدئولوژی اسـرائیل مسـتحکمتر
شـود ،سیاسـتهای آن نیز با رویکردهای اسـتراتژیک کنترل میشوند و ریشه ژرفی در
باورهای مذهبی

مییابنـد)Abdullah, 2009: 6( .

بایـد توجـه داشـت که موقعیـت ژئوپلیتیـک و عمق راهبـردی کم اسـرائیل (که به
کشـوری تکبمبی نا م بردار اسـت) و درگیر بودن در آوردهای مسـتقیم با کشـورهای
اسلامی  -عربـی این ایدئولوژی نژادپرسـتانه را تقویـت میکند( .حاجیلـو )178 :1392 ،در
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نهایت تعریف اسـرائیل از نژادپرسـتی ،گونهای را که به نسـبت بدخوتر از بقیه به نظر
میرسـد را کنار میزند و آن همان نژادپرسـتی برانگیخته شـده با مذهب اسـت .درک
سـنت «تلمـودی» کـه ارتبـاط میان یهودیـان و غیـر یهودیـان را اداره میکنـد در درک
نژادپرسـتی ضـد عـرب که در جامعه اسـرائیلی رخنه کرده اسـت ،چیرگـی دارد« .آوی
ماسـپین» درباره نژادپرسـتی اسرائیل میگوید« :نژادپرسـتی واژهای است که تا به امروز
از کاربـرد آن هـراس داشـتم ،چراکـه در سـال  2007بـاوری بـه وجود آن در اسـرائیل
نداشـتم ،اما زمانه به گونهای اسـت که همه چیز بیپرده گفته میشـود .جامعه اسرائیلی
بـه صـورت ژرفـی تحتتأثیر نژادپرسـتی قرار گرفته اسـت و متأسـفانه هیـچ مجازات
شایسـتهای برای نژادپرسـتی در اسـرائیل وجود ندارد.

()Freeman, 2006: 64

 2-1تأثیر نژادپرستی صهیونیسم در عرصه بینالملل
در چارچـوب بحث درباره برنامه  10سـاله مبارزه بـا تبعیضنژادی ،مجمع عمومی
سـازمان ملل متحد در سـیامین دوره خود ( )1975قطعنامه شـماره ( 3379د  )30را در
تاریـخ  1975/11/10صـادر نمود .در این قطعنامه آمده اسـت کـه مجمع عمومی مقدر
میکند که« :صهیونیسـم نوعی از انواع نژادپرسـتی و تبعیضنژادی اسـت» .صدور این
قطعنامه از سـوی مجمع عمومی بر اسـاس «اعالمیه سـازمان ملل مبنی بر پایان دادن به
هـر نـوع تبعیضنژادی» بوده اسـت ،بـه ویژه که در قسـمتی از آن اعالمیه آمده اسـت:
«هر مکتبی که بر اسـاس نژادپرسـتی و برتری بنا شـده باشـد ،مکتبی اسـت که از نظر
علمی ،ادبی و اجتماعی ،نادرسـت و محکوم و ظالم اسـت».
مبنـای دوم صـدور آن قطعنامه از سـوی مجمع عمومی «پیمـان بینالمللی برای پایان
دادن به هرگونه تبعیضنژادی» بوده اسـت .این پیمان بینالمللی با شـماره ( 2106د )18
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در تاریـخ  1965/12/21از سـوی مجمـع عمومـی سـازمان ملل صادر شـده بود .پیمان
ذکـر شـده تبعیضنـژادی را ایـن چنین تعریـف میکند« :هـر تبعیض ،اسـتثنا یا برتری
دادنـی کـه بـر اسـاس خون ،رنگ ،نسـب یا ملیت باشـد و هدفـش پایمال کـردن و به
رسـمیت نشـناختن حقوق انسـان و آزادی و نقض برابری همه انسـانها در زمینههای
سیاسـی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی یا هر زمینه از ضروریات عمومی حیات بشـری
باشـد .نوعی تبعیضنژادی شـناخته میشـود .بر این اسـاس صهیونیسـم نوعی از انواع
نژادپرسـتی و تبعیضنژادی است».
البتـه در عرصـه بینالملل نیز قطعنامهها و اعالمیههایی نظیـر بیانیه کنفرانس وزیران
امورخارجـه کشـورهای اسلامی در سـال  ،1970اعالمیـه مکزیـک حاصـل کنفرانس
جهانی زن ( ،)1975/7/62/19قطعنامه کنفرانس سـران سـازمان وحدت آفریقا در سـال
 ،1975اعالمیه سیاسـی کنفرانس وزیران خارجه کشـورهای غیرمتعهد در لیما پایتخت
پـرو ( ،)1975/8/2530گـزارش کمیته ویژه مبارزه با تبعیضنژادی در سـال  1976برابر
با سـیویکمین دوره مجمع عمومی هریک از زاویهای به نژادپرسـتی اسـرائیل در جهان
اشـاره کردهانـد .به طـور مثال واژه «صهیونیسـتی» اولین بـار در قطعنامه شـماره 3151
(د  )28مجمـع عمومـی سـازمان ملـل کـه بـه تاریـخ  1973/12/14ویژه سیاسـتهای
تبعیضنژادی دولت آفریقای جنوبی منتشـر گردید ،به کار برده شـد .مقدمه این قطعنامه
از همکاری اسـتعمار پرتغال و دولت تبعیضنژادی و صهیونیسـم پرده برداشت و نتایج
ایـن همـکاری را کمکهـای متقابل پرتغال ،آفریقـای جنوبی و اسـرائیل ،در زمینههای
سیاسـی ،اقتصادی و نظامی برشـمرده اسـت .در متن قطعنامه نیز همکاری و اتحاد شوم
اسـتعمار پرتغال ،نژادپرسـتی آفریقای جنوبی و صهیونیسـم امپریالیسم اسرائیل محکوم
شـده اسـت .این در حالی اسـت که بنیانگذاران و طرفداران صهیونیسم سعی داشتهاند
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کـه صهیونیسـم را بـه عنوان «جنبـش آزادیبخش ملت یهـود» معرفی کننـد و آن را به
جنبشهـای آزادیخواهانه آسـیا ،آفریقـا و آمریکای التین پیوند دهند ،بـه ویژه پس از
جنـگ جهانـی دوم که تعداد این جنبشها بیشـتر از گذشـته شـد؛ ولـی علیرغم اینکه
ایـن تالشهـای مزدورانه تا حدی در این هدف موفق بود اما نتوانسـت صهیونیسـم را
به عنوان جنبشـی آزادیبخش و قابل همکاری ،تطهیر کند؛ لذا صهیونیسـم همچنان به
عنوان یک جنبش منزوی و تنها ،با همان پیوندهای اسـتعماری و امپریالیسـتی باقی ماند.

 2-2جلوه عینی نژادپرستی صهیونیسم
برخـورد حقارتآمیز نس�بت به تمامی اقوام و ملته�ای دیگر تار و پود ایدئولوژی
صهیونیسـم را تشـکیل میدهد .همانگونه که گفته شـد این ایدئولوژی بر پایه اندیشـه
غیرعملی منحصر و بیهمتا بودن قوم یهود بنا شـده اسـت و به همین خاطر نژادپرستی
و صهیونیسم دو روی یک سکه هستند .رهبران اسرائیل متناسب با مضمون صهیونیستی
و نژادپرستانه «سرزمین بدون جمعیت برای جمعیتی بدون سرزمین» و به رغم مغایرت
آشـکار با تاریخ ،واقعیت و عدالت اعراب فلسـطینی را به عنوان خارجیانی ناخواسـته
تلقی میکنند .در شـصت سـال گذشـته رهبران اسـرائیل به بهرهگیری از تمام امکانات
در تالش بودهاند مهاجرت گروهی اعراب از سـرزمینهای اشـغالی را فراهم سـازند و
ض نژادی و
بـرای نیـل به این هدف ،به ابزارهایی چون ایجاد وحشـت ،سـرکوب ،تبعی 
ملی ،جنگ و کشـتار ،بازداشـت ،شـکنجه ،ترور و دیگر ابزارهای منافی حقوق انسـانی
نظیر اسـتثمار کارگران فلسـطینی ،عدم فراهم ساختن زمینه آموزش برای فلسطینیها و
شـرایط سخت کشاورزی برای فلسطینیها متوسل شـدهاند( .خداوردی)19 :1384 ،

از دیگر مؤلفههایی که بیانگر حرکت رژیم صهیونیسـتی در راسـتای نژادپرسـتی و
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نقض حقوق فلسـطینیها اسـت ،گسـترش شـهرکهای یهودینشـین اسـت که بعد از
انتفاضـه االقصی شـدت بیشـتری به خود گرفـت .در این میان مرزهای نژادپرسـتی این
رژیم از فلسـطین هم فراتر رفته اسـت که در سـه بخش قابل تبیین اسـت:
الف) فلسـطین و اعراب :با محوریت فلسطین و بیتالمقدس عینیترین مخاصمه
بیرونی اسـرائیل اسـت .تالشهای نخسـتین اروپاییان در برجستهسـازی غرب منجر به
تصویر ضد عربی در فرهنگ و رسـانههای اسـرائیل شـده اسـت .آگاهی نژادی یکی از
مسـائلی اسـت که حل مسئله اسـرائیل  -فلسطین را دشوار میسـازد ،زیرا بخش اعظم
اسـرائیلیها را یهودیانی تشـکیل میدهند که خود را در جوامع مختلف عربی ستمدیده
میدانند و اقلیتهای عربی که در اسـرائیل هسـتند به رغم داشـتن حق رأی در دولت
قومی یهود حق برابر شـهروندی ندارند.

()Fredrikson, 2000: 84

در جامعـه داخلـی افـزو ن بـر تقویت کشـکمشهای مذهبی ،انــوا ع شــکافهای
ی نهادینه شـده د ر جامع ه اسـرائیل ،طی سالهای اخیر بــیش از گــذشته نمایان
قــوم 
ط به شکاف قومی «سفاردیم  -اشکنازی» میباشد.
ش�ده است .یک ش�کاف عمده مربو 
ق اروپا ،آفریقا
«سفاردیمها» عمدت ًا یهودیان شرقیتبا ر اع م از یـهودیان خـاورمیانه ،شـر 
و آسـیا میباشـند؛ در حالی که «اشکنازیها» عمدت ًا یهودیا ن مهاجرت کــرده از اروپای
ی میباشـند .بنیانگـذاران اولی ه اسـرائیل عمدت ًا «اشـکنازی» و سـکوالر
ی و مرکـز 
غربـ 
س و رده باال در اســرائیل بــه
ن خاط ر اکثر مناصب و شـغلهای حسـا 
بودند و ب ه همی 
ن تبعیـض قومی به حدی بود که خو د اشــکنازیها هــم
اشـکنازیها داده میشـد .ایـ 
ل مهاجرت
ی و آفریقا به اسـرائی 
ی شـرق 
ی ک ه ا ز کشـورها 
آن را قبـول داشـتند .یهودیانـ 
میکردند ،اکثرا در شغلهای رده پایین مشغول مــیشدند .ایــن تـبعیض به حدی بود
کـه در سـال  ،1977یهودیـا ن «سـفاردیم» در یک حرکت جمعی که بــعدها شــورش
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ث شکسـت حزب
جــمعی(ماهاپـاخ) نامیده شـد ،ب ه حـزب «لیکـود» رأی داده و باع 
کارگـر در انتخابات شـدند که تــا آن زمــان حــزب اصلی حاک م بود .قـدرت گرفتن
ت مــذهب در جامعه اسرائیل
حزب «شاس» که در هما ن حال که نشانه افزایش اهــمی 
اسـت ،گویـای قدرتمندتـر شـدن شـکاف قومی نیز میباشـد ،زیـرا الیه دوم حــامیان
ل میدهند .کما اینک ه رهب ر معنوی آنها
حــزب «شــاس» را یهودیان «سفاردیم» تشکی 
ت و بسـیاری از افـراد هسـته اصلی حزب
«خاخـام یوسـف» نیـز عراقی االصــل اســ 
ل میدهند .حامیان قومی حــزب «شــاس» بــه دو
«شاس» را یهودیان خاورمیانه تشکی 
ب حمایت کردند :الف) هویتیابی با فرهنگ سـفاردیم؛ ب)
دلیل در  1999ا ز این حز 
ی افزایش قدرت سـفاردیمها .آنها مــعتقد بودند سـلطه فرهنگ «اشکنازی»
تالش برا 
شــده اســت .بـه

ث حاشیهنشینی فرهنگ سفاردیم و یهودیان سفاردی م
ل باع 
در اسرائی 
ث تقویت موقعیت
بـاور برخـی از این افـراد رأی دادن به حزب «شـاس» میتواند باعـ 
ک با انتشار
«سفاردیمها» شود .این شــکاف تــا حـدی بود ک ه د ر سا ل  ،1998یهود بارا 
بیانیهای از رفتار گذشـته حزب کــارگر بــا «سـفاردیمها» عذرخواهی کرد( .قهرمانپور،
)70-71 :1387

بدیهـی اسـت کـه تعارضات و اعمـال تبعیض به نفع یهودیان شـرقی ( اشـکنازی)
ی را هـم برانگیخت.
ناعتراضات 
نمیتوانسـت مورد قبول یهودیان شـرق باشـد ،بنابرایـ 
ت بــ ه خود
اعتراضاتی که حالت مسـالمتآمیز داشـت ،ولی به تدریج جــنب ه خــشون 
ی «الیاس
گرفت .به طور مــشخص مــیتوان بـه «انجمن سفاردیون» در قدس به رهبر 
یاشـار» اشـاره کـرد که متولی رسـیدگی به امور معیشـتی ،اقتصـادی ،کاریابـی و تعلیم
ت خشونتبا ر یهودیان را میتوان
رایگان و ...این یــهودیا ن بــود .نــمونه بارز اعتراضا 
در تظاهرات «اشکلون» بــه رهــبری «نعیم خالضجی (جلعادی)» در اواخر سال 1949
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ت  1959حیفـا معـروف به حـوادث «وادی الصلیب» سـراغ گرفت .در همین
و تظاهـرا 
راستا ،جوانان بیکار ا ز میان یــهودیان شــرقی اقــدام به تأسیس نهادهای خودجوشی
کردنـد کـه با شـعار مسـاوات آن هــ م نه فقط بـرای یهودیـان ،بلکه برای کلیـه اعراب
ش سـرکوبگرایانه دولـت اسـرائیل ،اگرچـ ه ب ه طور
فلسـطین فعالیـت میکردنـد .واکنـ 
مــقطعی تــوانسته جــلو فعالیت این انجمنها و سـازمانها را بگیرد ،لیکن تأسـیس
ب معترض همچنان ادامه
مجدد انجمنها و سازمانهای کــوچک و بــزرگ ویژه اعرا 
ی ک ه بعضی از مؤسسات معتقد بــه «مــبارزات
داشـتهو متوقف نشـده است .به گونها 
مــسلحانه» همانند «جبهه سـرخ» و یا سـازمان «مجلس فراریهای ارتش» توانسـت ه در
ی اعراب
میان یهودیان شــرقی هــوادارانی بــیابد و حتی از بعضی جهات به آرمانها 
ن نزدیک شـده ،احتمال ائتالف بین ایشان و اعــراب را ایــجاد نــمایند( .محمد
فلسـطی 
ماضی)73-74 :1379 ،

جامعه متجانس و عدم هویت یکسـان شـهروندان ،امنیت درونی اسرائیل را با خطر
جدی مواجه میسـازد .به باور کارشناسـان ،این رژیم از طریق تجهیزات و فناوریهای
نظامـی در پـی کسـب امنیـت فیزیکی میباشـد ،امـا در محیـط امنیتی داخلـی ،حضور
شـهروندانی غیر فلسطینی ،سبب شکلگیری سـاختار مصنوعی در جامعه اسرائیل شده
و در نتیجـه زمینهسـاز تضادهـای درونی گروههـای مختلف دینـی و اجتماعی گردیده
است.
ب) اسالمهراسـی :مسـائل میـان اسلام و غـرب در نتیجـه نبود ارتبـاط منطقی و
صحیح اسـت .انتشـار گسـترده رویکردهای جهانی که ریشـه ژرفی در ایدئولوژیهای
مذهبی و سـتیزهای فرهنگی دارد ،تهدیدی جدی برای صلح جهانی سـده بیستویکم
اسـت .بیجهت نیسـت که اسالمهراسـی یکی از نوترین گونههای نژادپرسـتی اسـت.
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به طوری که در رسـانههای گروهی غرب و اسـرائیل تمایل گسـتردهای به نشـان دادن
اسلام بهسـان دینی متعصب و خشـونتبار ،سـرکوبگر زنان ،دارای خصومتی روشن
بـا انگارههـای آزادی غرب ،دموکراسـی و حقوق بشـر وجود دارد( .حاجیلـو)190 :1392 ،

اسـرائیل بعـد از انزجار جهانی کـه در قبال قتل عام کودکان و زنـان غزه اتفاق افتاد
در یـک انـزوای جهانی قـرار گرفت ،این انزجـار را میتوان در شـبکههای اجتماعی و
انبـوه کامنتهایـی که کاربـران فضای مجازی علیه این رژیم جعلی قـرار دادند ،فهمید.
اسـرائیل برای آنکه خود را از تیررس احساسـات منفی جهانی رها سـازد با هماهنگی
متحـدان غربـیاش اقـدام به تربیـت ،آموزش و تجهیـز گروهکهای تروریسـتی که به
عنوان تروریسـتهای مذهبی در جهان مطرح هسـتند نمود و با سوءاسـتفاده از زمینهها
و پتانسـیلهای اختالفات مذهبی و فرقهای در خاورمیانه مسـلمانان را وارد یک جنگ
تمامعیـار قومـی  -مذهبـی کـرد .همراهی برخـی دول عربـی مانند عربسـتان و قطر با
اسـرائیل و متحدان غربیاش جبهه اسلام را بیش از بیش تضعیف نمود ،التهاب و تنش
بیـن مسـلمانان و درگیری و کشـمکشهای درونـی و فرقهای در کشـورهای تأثیرگذار
اسلامی که عمدت ًا ضد صهیونیزم هسـتند مانند عراق ،سـوریه و مصر فضای جدیدی
برای اسـرائیل گشـوده تا در سـایه ناامنی مسـلمانان امنیت خود را تأمین کند( .خبرگزاری
ایرنا)1393 ،

ج) ایرانهراسـی :ایرانهراسـی مسـئلهای اسـت کـه درک اسـرائیل پیـش و پـس
از انقلاب را نشـان میدهـد و بافتهـای متناقضـی کـه در ایـن دوران با آنهـا مواجه
شـده اسـت .اسـرائیلیها دیـر زمانی اسـت که دشـمنی میان ایـران و اسـرائیل را درک
کـرده و آن را در رویارویـی بـا سـاختار دموکراسـی غربـی ،سـکوالر ،یهـودی و نوین
خـود میداننـد .برخـی این دشـمنی را برگرفته از رقابت اسـتراتژیک برای دسـتیابی به
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قدرت در خاورمیانه میدانند )Ram, 2009: 1-2( .رژيم اســرائيل بــا طرح استراتژي «تهديد
ش و قـدرت مـنطقهاي ايران را
ت تـا افزايش نق 
وجودي» عليه ايران ،به دنبـال آن اسـ 
غــيرسازنده ،گسترشطلبانه و تهاجمي جلوه داده و از اين طريق ،آن را تهديدي براي
منافع آمريکا و همپيمانـان منطقـهاي آن در نظر گرفته کـ ه ا ز هـ ر راه مـمکن ،از جمله
اسـتفاده از زور ،بايد از آن جلوگيري شــود.
ي براي ادامه کمکهــاي واشــنگتن بـه اسـرائيل
اين سياست عالوه بر اينکهتوجيه 
ل از جمله پيشـبرد صلح با فـلســطينيان از
ي د ر اسـرائي 
اسـت ،به برخي از اهداف داخل 
ي نظامي اسرائيل عليه ايـران کـه
مــوضع قــدرت نيز کمک ميکند .سناريوي تهديدها 
در ذيل استراتژي «تهديد وجودي» مـطرح مـيشود ،تضمين مـيکنـد کـه -١ :گزينـه
ي آمريکا عليه ايران همچنان در دستورکار است؛  -٢واشـــنگتن از خـــط قـرمـز
نظام 
اسـرائيل دربـاره ممانعت از غنيسـازي اورانيـوم در خاک ايران منحرف نميشـود؛ -٣
اينکه برنامه هستهاي ايران جزء اولويتهاي دســتورکار جــامعه بينالمللي حفظ شده
است ،اما در نهايت امر ،اين استراتژي اسرائيل سياستي اســت بـــراي کـنتــرل ،مهـار
ث شکسـت
و ايجاد بازدارندگي در مقابل افزايش نقش و قدرت منطقهاي ايران ک ه باع 
انحصار هستهاي و تنزل جـايگاه اسـرائيل در خـاورميانه شده است( .برزگر ،قاسمی:1392 ،

 )191چراکـه به باور استراتژیسـتهای اسـرائیلی ،ایرانیان در تلاش جهت تقویت نفوذ
خود در جهان عرب هسـتند و اولویت اسـتراتژی خود را دستیابی به دریای مدیترانه از
طریـق عراق ،سـوریه و لبنـان قرار دادهاند .چنین مسـئلهای این امکان را بـرای ایران به
وجود میآورد که نهتنها جنبشهای مقاومت متشـکل از شـبهنظامیان عراقی و سـوری
و همچنیـن داوطلبانـی از افغانسـتان ،بلکـه راه را بـرای ورود نهایی نیروهـای ایران به
بلندیهای جوالن به وجود

مـیآورد)Yaari, 2015: 9(.
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نژادپرسـتی بـه آن میزان در سـرزمینهای اشـغالی نمـود یافت که سـازمان ملل در
قطعنامه  3379در  10نوامبر  1975صهیونیسـم را برابر با نژادپرسـتی ذکر کرده اسـت.
قوانینـی کـه صهیونیسـم از سـال  1948در سـرزمینهای اشـغالی ،کرانه باختـری،نوار
غـزه و جـوالن بـه اجرا گذاشـته اسـت .در هیچیـک از کشـورهای دوران معاصر دیده
نمیشـود ،زیرا نشـانه مرکزی گفتمان سیاسـی اسـرائیل را برتری قومی و نژادپرسـتی
سـامان میدهد .در اندیشـه اسرائیلیسـم ،انسـانها با یکدیگر در یک جایگاه نیسـتند و
انسـانها بـه دو گونـه برتر و فروتر بخشبندی میشـوند .برابری و مسـاوات میان نوع
بشـر معنای چندانی ندارد .نژادهای دیگر فردوسـت و در خدمت یهود هسـتند که این
ایده در حال بازتولید و پوسـتاندازی و دگرگون شـدن و نمایاندن خود در لباسهای
تازه میباشـد .حتی رسـانههای اسـرائیلی برتری قوم یهود و پایین بودن دیگر نژادها را
در خوانـش ایدئولوژی خـود دنبال میکنند.
البتـه اعمـال تبعیضنـژادی محـدود بـه اعـراب سـاکن سـرزمینهای اشـغالی در
چارچـوب قوانین نیسـت ،بلکه انـواع تبعیض حتی در میان خـود یهودیان و در عرصه
عمل بسـیار گسـترده میباشـد .به طوری که یهودیان «اشـکنازی» با اصلیت اروپایی و
آمریکایی شـهروند درجه اول و یهودیان «سـفارادی» که مهاجران آفریقایی و یا آسـیایی
هسـتند به عنوان شـهروند درجه دوم تلقی میشـوند .یهودیان شرقیتبار همانند اعراب
همواره قربانی تبعیض ،کار سـخت ،حقوق کم نسـبت به دیگران هستند .چنانکه اعمال
سیاسـتهای نژادپرسـتانه در جامعه صهیونیسـتی سـبب تبعیض و نابرابری شـدید در
میان طبقات مختلف نژادی شـده اسـت .اعراب اسـرائیلی به دلیل اینکه ریشـه یهودی
مشـخص ندارنـد مـورد تبعیض شـدید قـرار دارند .در نتیجـه این پژوهش 4 ،شـکاف
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سـبب گسـترش نابرابری در اجتماع رژیم صهیونیستی گردیده است :شکاف راستگرا
– چپگرا ،شـکاف اشـکنازی  -سـفاردی ،شـکاف دیندار  -سـکوالر و شـکافهای
اقتصـادی و فرهنگـی .از سـویی برابـری جمعیت یهودیان صهیونیسـت با فلسـطینیان
روند دولت – ملتسـازی اسـرائیل را با شکست روبهرو کرده است .بنابراین در جهت
افزایش جمعیت پذیرش اقلیتهایی از آفریقا و آسـیا ،شـکاف اجتماعی را افزایش داده
است.
رویه دیگر نژادپرستی اسرائیل عالوه بر فلسطین و اعراب در محدوده اسالمهراسی
و ایرانهراسـی هم دنبال میشـود ،زیـرا نقش ایران و همپیمانانـش به خصوص عراق،
حـزباهلل لبنـان و سـوریه نهتنها تهدیدی امنیتی و راهبردی برای صهیونیسـم به شـمار
میآیـد ،بلکـه نابودکننده نژاد برتر آنان نیز تلقی میشـوند .در پایـان میتوان اذعان کرد
کـه صیهونیسـم بـا تکیه بـر تحریفات آیین یهود از یکسـو و از سـوی دیگر در تالش
بر سـیطره بر سـایر ملل و اشـغال اراضی مسـلمانان نژادپرسـتی را در عمل به صورت
سیسـتماتیک به مرحله اجرا در آورده اسـت و این رویکرد تاکنون سـبب شـده که ظلم
گسـتردهای که در رابطه با حقوق مردم مظلوم فلسـطین روا شـده از دید یهودیان ساکن
اسـرائیل و سـایر معتقدان به این ایده باطل قابل توجیه باشـد.
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الف) منابع فارسی
 .1برزگر ،کیهان؛ مهدی قاسـمی (« )1392اسـتراتژی تهدید وجودی اسـرائیل و امنیت
ملی ایران» ،نشـریه روابط خارجی ،سـال پنجم ،شـماره .17
 .2حاجیلو ،حسـن ( )۱۳۹۲واکاوی نقش رسـانههای اسرائیل در بازتولید ایدئولوژی
نژادپرسـتی صهیونیسم ،تهران :پژوهشهای راهبردی سیاست ،شماره .۵
 .3خداوردی ،حسـن (« )1384صهیونیسم؛ نژادپرستی و تبعیضنژادی» ،مجله مطالعات
خاورمیانه ،پاییز.
 .4قهرمانپور بناب ،رحمان (« )1387بحران هویت صهیونیسـتی و گذر به هویت پسـا
صهیونیسـتی» ،پژوهشنامه سیاست خارجی ،شماره .10
گارودی ،روژه( )1377پرونده اسـرائیل و صهیونیسم سیاسی ،ترجمه نسرین حکمی،
تهران :انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
محمدماضـی ،عبدالفتـاح (« )1379دین و سیاسـت در اسـرائیل ( :)1مبانـی اقتصادی و
اجتماعـی جامعـه اسـرائیل» ،مطالعات منطقـهای ،مترجم :اصغر افتخاری ،شـماره .2
منصورنژاد ،محمدرضا ( )۱۳۸۳صهیونیسـم و فاشیسم ،مبانی و کارکردها ،کتاب نقد:
شماره .۳۲

http://www.irna.ir/ilam/fa/News/81479316

ب) قطعنامهها
قطعنامههای کنفرانس جهانی زن
قطعنامههای کنفرانسهای سران سازمان وحدت آفریقا
قطعنامههای کنفرانسهای کشورهای غیرمتعهد

76

ئی
نق
لمل
واکاوی ش ارسا ل رد انتشار و بازتولید ژنادرپستی رد محیط بینا ل

گزارشهای کمیته ویژه مبارزه با تبعیضنژادی
مجموعه قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل
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