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  چكيده
 هاست سال جنگ و آشوب، خشونت، براي جهان منطقة مستعدترين خاورميانه

 از ناشي امر اين. است بوده خارجي و داخلي هاي درگيري و نزاع معرض در
 بين مرزي هاي اختالف ديكتاتوري، و ضعيف هاي نظام جمله از گوناگوني عوامل
 وقوع به امور اين. است منطقه اين در سنتي و اي، تيره اي، قبيله بافت و ها، دولت
 حدي به را در صحنه بازيگران و است شده منجر خاورميانه در خشونت و جنگ
 عالوه. دانند مي منافع كسب و بقا براي ابزاري را خشونت كه است كرده درگير

 و ها گرايش به توجه با منطقه، در صهيونيستي رژيم حضور مذكور، داليل بر
 خشونت، انواع قالب در رژيم اين طلبي توسعه و طلبي خشونت هاي تمايل

 درصددند پژوهش اين نگارندگان. است كرده ملتهب پيش از بيش را خاورميانه
 در را خاورميانه در خشونت تشديد در صهيونيستي رژيم تأثيرگذاري چگونگي

 بپردازند فرض اين به و كنند بررسي گالتونگ »ساختاري خشونت« نظرية قالب
 آبستن كه خاورميانه، ساز بحران شرايط از گيري بهره با اسرائيل گر اشغال رژيم كه

 جغرافيايي شرايط و ديني هاي آموزه بر تكيه با هاست، خشونت و حوادث انواع
 در خشونت تشديد به مستقيم غير و مستقيم كارهاي راه انواع كارگيري به با و خود
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  مقدمه. 1
 در خشونت و درگيري و است بوده اختالف و نزاع محل باز دير از كه اي منطقه خاورميانه،

 هاي اختالف ديكتاتوري، و ضعيف هاي نظام جمله از گوناگوني داليل به كند، مي بيداد آن
 دخالت و حضور و منطقه، اين در سنتي و اي، تيره اي، قبيله بافت ها، دولت بين مرزي
 هنجاري به درگيري و ستيز و است افتاده خشونت دام در هاست سال بزرگ هاي قدرت
 با منطقه در اسرائيل رژيم حضور آن، بر عالوه. است شده تبديل اين منطقه در رايج

 و صلح و شده منجر وضعيت اين تشديد به طلبي خشونت و طلبي توسعه ايدئولوژي
 سرزمين آوردن دست  به براي رژيم اين. است كرده تبديل كمياب اي پديده به را امنيت

 اقدام هيچ از خود براي دولتي و سرزمين ايجاد هدف با آن بومي مردم اخراج و فلسطين
 از مستقيم آميز خشونت اقدامات اعمال ضمن اسرائيل. است نكرده دريغ آميزي خشونت

 ساختاري خشونت اعمال با است درصدد اشغالي فلسطين به جنگ و تجاوز جمله
)structural violence (كند، نهادينه سرزمين اين در را خشونت يابد، دست خود منافع به 
  .ورزد مبادرت فلسطين مردم نابودي به مستقيم غير شيوة با و

 در خشونت تشديد در صهيونيستي رژيم تأثير بررسي مذكور، نكات به توجه با
 در. است برخوردار اي فزاينده اهميت از آن از ناشي تحوالت و التهابات درك و خاورميانه

 بحران در اسرائيل نقش« مقالة به توان مي ها آن جملة از كه اند تأليف شده زمينه آثاري اين
 رژيم خشونت كه كرد اشاره كاظمي سيدآصف و معموري علي نوشتة »خاورميانه آب

 واقف با صهيونيستي رژيم. داند مي خاورميانه در آب كنوني بحران با مرتبط را صهيونيستي
 اي خاورميانه ويژه به و المللي بين هاي چالش از يكي مثابة به آب شديد كمبود به بودن
 ممكن شكل هر به را خود نياز و آيد فائق مشكل اين بر گوناگون هاي شيوه به دارد تالش
 در را ها درگيري آب بحران قبال در صهيونيستي رژيم رويكرد بنابراين،. كند تأمين

  ).1389 كاظمي، و معموري( است كرده تشديد خاورميانه
 اسرائيل خارجي سياست بررسي به نيز اسالمي محسن نوشتة اسرائيل خارجي سياست

 رژيم اين ماهيت از ناشي را صهيونيستي رژيم عملكرد و پردازد مي فلسطين برابر در
 اين از. داند نمي مؤثر اسرائيل خارجي سياست در چندان را المللي بين عوامل و داند مي

 آميز خشونت اقدامات و خارجي سياست مبناي محوري قوم و يهودمحوري ماهيت ديدگاه،
 كند مي تغيير نيز رژيم اين اقدامات آن ماهيت تغيير با و دهد مي تشكيل را رژيم اين

  ).1388 اسالمي،(
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 بررسي به 1اسپرينزاك ايهود نوشتة اسرائيل در خشونت و گري افراطي چنين، هم
 به اشاره با نويسنده. پردازد مي اسرائيل سياست در خشونت و گري افراطي هاي عرصه
 آن سرزمين اين در كشتارها شمار افزايش با آن رابطة و اسرائيل در سياسي خشونت تشديد

  ).Sprinzak, 1998(دهد  مي نسبت يهوديت هاي آموزه و ديني هاي انگيزه به را
 تعارض و تنوع دموكراسي،« مقالة در )Claudia Baumgart( بامگارت كلوديا نظر از

 Democracy, Diversity, and( »اسرائيل خارجي سياست و مذهبي صهيونيسم

Conflictreligious Zionism And Israeli Foreign Policy (بر جوامع همة در مذهب 
 كشورها رفتارهاي گيري شكل در مهم عاملي و بود خواهد گذار اثر ها جنگ و ها سياست

 سياست در اساسي نقشي مذهب او نظر به. آيد مي شمار  به دموكرات هاي نظام حتي
 اين در او. دارد فلسطينيان برابر در رژيم اين طلب خشونت رفتار و اسرائيل خارجي

 بررسي را صهيونيستي رژيم طلبي خشونت در آن تأثير و موعود سرزمين انديشة خصوص
 ).(Baumgart, 2006 است كرده

 Middle East violence 'the( »ستم و ظلم هاي نسل نتيجة خاورميانه خشونت« مقالة

result of generations of tyranny' (بوم اپل  آنه نوشتة )Anne Applebaum (بررسي به نيز 
 از خاورميانه در خشونت از هايي نمونه بيان ضمن و پردازد مي خاورميانه در خشونت

 و تاريخي هاي زمينه از برگرفته را امروزي هاي خشونت ريشة ليبي و سوريه، مصر، جمله
 شده منجر خاورميانه در آميز خشونت رفتار شدن  نهادينه به كه داند مي خشونت از نسلي
 .)Applebaim, 2013( است
 اقـدامات  بررسـي  بـا  دارنـد  تالش حاضر پژوهش نويسندگان مذكور، موارد به توجه با

 تعبير نيز مستقيم غير خشونت به آن از كه ساختاري، خشونت قالب در اسرائيل آميز خشونت
 در را رژيـم  ايـن  نقـش  تحليلي و توصيفي، اي، خانه كتاب روش از گيري بهره با و شود، مي

 هـاي  ريشه بررسي به نخست گفتار در بنابراين،. كنند بررسي خاورميانه در خشونت تشديد
 رژيـم  در خشـونت  هاي ريشه به دوم گفتار در شد، خواهد پرداخته خاورميانه در خشونت

 ساختاري خشونت اعمال براي اسرائيل اقدامات سوم گفتار در و شود، مي اشاره صهيونيستي
  .شد خواهد بررسي فلسطين، در ويژه به منطقه، در

  
  ساختاري خشونت: نظري چهارچوب: اول گفتار. 2

 و تحوالت تحليل و تبيين، درك، امكان المللي بين مسائل تبيين در نظري چهارچوبي ارائة
 در نيز پژوهش اين بنابراين،. است برخوردار بااليي اهميت از و كند  مي تسهيل را وقايع
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 گفتني. شد خواهد انجام ساختاري خشونت نظرية چهارچوب در آن بهتر برد پيش جهت
 نهادي، كالمي، احساسي، فيزيكي، صورت به تواند مي كه است رفتاري خشونت كه است

 به فيزيكي و ظاهري صورت به تواند مي امر اين. شود ظاهر معنوي حتي يا ساختاري،
 در روزه هر كه كشتارهايي و كشت و تجاوزها، ها، جنگ مانند شود اعمال مستقيم شكل
 تهديد را بشري جامعة افراد از بسياري جان و دهد مي رخ خاورميانه ويژه به جهان سراسر

 و نهادي، ملي، گروهي، فردي، گوناگون سطوح در تواند مي خشونت از نوع اين. كند مي
 استفاده خشونت اعمال براي نظامي سخت ابزار از آن در و دهد رخ المللي بين حتي
 و بود خواهد تأسيسات و ها ساختمان شهرها، ها، سرزمين نابودي آن نتيجة كه شود مي

 دوران از خشونت از نوع اين. داد خواهند دست از را خود مال و جان بسياري هاي انسان
 تحليل و تبيين قابل و آشكار امري تقريباً و است داشته وجود بشري جوامع در دور بسيار
 گفت سخن خشونت از ديگري نوع از توان مي نظامي و مستقيم خشونت بر عالوه. است
 انواع توان مي آن به توجه با و دهد مي ارائه را خشونت از گسترده و وسيع ديدي كه

  .كرد تحليل و درك را خشونت از جديدي
 به خشونت از ديگري نوع مستقيم خشونت بر عالوه) Johan Galtung( گالتونگ نظر به

بـه كـار    يدار يهنظـام سـرما   يفامر را در توص ينا كه دارد وجود »ساختاري خشونت« نام
است  يخشونت يخشونت ساختار«: نوع از خشونت گفته شده است ينا يفدر تعر. برد مي

اسـتعمار،   يگـانگي، از خودب. »شـود  يمـ  يواحـدها ناشـ   بينروابط  ةگون سلطه يتكه از ماه
). 1383، شفيعي(رابطه وجود دارد  ينكه در دل ا اند يديكل يمو استثمار از مفاه ،استضعاف

بـار   ينصلح است كه نخست ةدر حوز يديكل يماز مفاه يكي يخشونت ساختار يقت،در حق
 يتر ما به طور شـهود  يشب. كرد مطرحآن را  ،حوزه بود ينتازان ا يشكه خود از پ ،التونگگ

صلح . يمدان يمسلحانه برابر م يريدرگ ياو آن را با نبود جنگ  يمدار يسلب ياز صلح برداشت
اساس، در   ينا  بر. ملموس است ياربس و ير،پذ سنجش ،مشهود اي يدهپد) مقابل جنگ ةنقط(

 ،داشـت  يـان متحـده جر  يـاالت سـابق و ا  ياتحاد شـورو  بينكه جنگ سرد  ييها سال طي
بودنـد ادعـا    يقطعـ  ينـابود  يطو شـرا  يا هسـته  يبازدارندگ يبانكه پشت ياز ناظران ياريبس
دو  يـن ا بـين  يبه حفظ صـلح طـوالن   يشها ينهقطع نظر از هز يبازدارندگ ينكردند كه ا يم

بـه   فقـط نـه   يجابيو صلح ا يخشونت ساختار يشةاما اند. دشمن بزرگ كمك كرده است
 ياشـاره دارد كـه جلـو    يريناپـذ  بلكه به هر امـر اجتنـاب   ،ها دولت بينكاربرد مشهود زور 

. انـدازد  يمـ  يـق تعو  آن را بـه  يـا  يـرد گ يانسـان را مـ   ييخودشـكوفا  يـا  يتپرورش شخص
بشـر   ياساسـ  يازهايبرآورده شدن ن يبه معن نيزرا  يجابيمعموالً صلح اگران صلح  پژوهش
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 بنـابراين، . يرندگ ينظر م درباشد  يو معنو ي،اقتصاد ي،شناخت بوم ي،شناخت تواند روان يكه م
 يسـي ـ انگل  يكـايي مرامحققـان   يسنت يةدارتر از تك مراتب دامنه به ساختاري خشونت مفهوم
مفهـوم  . هاسـت  دولت بين يزيكيف ةزور مسلحان يمجنگ و كاربرد مستق برالملل  ينروابط ب

گالتونگ . به كار رفت ياستعمار يها  يتارچوب وضعهبار در چ يننخست يخشونت ساختار
 يتحت حكومـت اسـتعمار  ) Rhodesia(  ياگرفت كه در رودز يالهام م اي يدانيم ياز كارها

و  يـدار پا يها يوهاست و ش يافتهتر  گسترده ييعنامفهوم م ينامروزه ا. انجام داده بود يسيانگل
از  يو فرهنگـ  ي،اقتصاد ي،سياگر س سركوب يكه ساختارها يردگ يرا در بر م يا يانهغالباً موذ

تر  آرام يخشونت ساختار يم،با خشونت مستق يسهدر مقا. زنند يها به افراد صدمه م آن يقطر
  ).1393س، يفيتگر( يردگ يرا م يتر يشب ياردر درازمدت جان افراد بس اماشود  ياعمال م
نكته توجه شود  ينالزم است به ا يخشونت ساختار بارةگالتونگ در انديشة درك براي
 يبه معنـا  يزنبود جنگ ن اما. باشد بيمار دولت يك از نشان تواند يو خشونت م يريكه درگ

 نيسـت، خشونت  توقفهدف گالتونگ  بنابراين،. يستنبود خشونت ن ياسالم بودن دولت 
 .)Galtung, 1996: 103( اسـت خشـونت   كـردن  كـن  ريشه بر مبتني صلحي به رسيدنبلكه 

 ياساسـ  يازهـاي ن دراخـتالل   ايجـاد «. دهـد  مـي  ارائهگسترده از خشونت  تعريفي گالتونگ
كه  يبه حد يكامل و اختالل در زندگ يلبه پتانس يدنرس درمردم  يازهاين يا بشري، ي،انسان

 اظهـار  ايـن ). ibid: 197( »شـود بشـر   يازهـاي بـه ن  گويي سخپا يواقع ةكاهش درج موجب
 دهـد  مي قرار مستقيم خشونت و ،فرد، گروه يكآن را فراتر از  يفگالتونگ خشونت و تعر

  .در سطح جهان باشد يو استثمار حت تبعيض، عدالتي، بي شامل تواند مي و
عمـودي   سـاختاري وجه گالتونـگ  مورد ت يكه خشونت ساختار رسد مي نظر به چنين

 از پـايين  دافرا. است يينپا بهاز باال  يزو تجو سركوب ينوع ها ينابرابر يعو ضمن توز دارد
  .است شده سركوب شان يو آزاد يتو فعال اند شده محروم خود نيازهاي

: كردمشاهده  راچهار نوع خشونت  توان ميجهان  ياستدر س كه كند مي اشاره گالتونگ
مـثالً در   يكه ناظر بـر صـدمه زدن عمـد    يسنت يها مطرح در نوشته :يكخشونت كالس   .1

افـراد از   كـردن  محـروم . 2بـار اسـت؛    و اهانـت  يانيرانسغ يها مجازات يا ،جنگ، شكنجه
كه بـه از دسـت    :سركوب. 3و آب؛  ،شان به سرپناه، پوشاك، خوراك ياساس يماد يازهاين

كـه   :يگـانگي ازخودب  .4ها اشاره دارد؛  خود و ابراز آن يباورها يانسان برا يها يرفتن آزاد
و  يهمبسـتگ  انسـان ماننـد   يرمـادي غ يازهايو ن يتبر ضد هو ياز خشونت ساختار نوعي
مـانع   هـا  تفرقـه  و ها بندي تقسيمخشونت با  عامالن گالتونگنظر  از. است يگرانبا د ارتباط
 نيز را ها آن هويتو  شوند مي ها گروه بين عقايد بسيج و مشترك جمعي هويت گيري شكل
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نـوع   ينو چهـارم  ين،سـوم  ين،ناظر بر دوم يخشونت ساختار). ibid: 197( كنند مي يدتهد
بـه   ينفـر قربـان   يكنفر مرتكب و  يك ينب يخشونت ساختار يستالزم ن. خشونت است

و  ياسـي سـاختار س  يـا  يبلكه ممكن اسـت در دل نظـم اجتمـاع    ،مشهود رخ دهد يصورت
  ).1393س، يفيتگر(مستتر باشد  ياقتصاد
 اين در. مورد توجه گالتونگ بود يساختار خشونت از مختصر توضيحي شد ذكر چه آن

 تبحران و خشون يددر تشد يونيستيصه يمنوع از خشونت نقش رژ ينقالب ا در پژوهش
 يـا  يخشونت سـاختار  يم،عالوه بر خشونت مستق يلاسرائ يراز شود؛ مي يبررس يانهخاورم

 خاورميانـه  در خشـونت  تشديدامر به  ينكه ا كند مي اعمال فلسطين مردم بر را يرمستقيمغ
  .است شدهمنجر 

  
  خاورميانه در خشونت هاي ريشه: دوم گفتار. 3

و  دهـد  مـي  رخخشـونت در آن   يـزان م ترين بيش كه است جهان مناطق جمله از خاورميانه
بـه   يـابي  دسـت  بـراي منطقه  ينو ابزار مردمان ا به هنجاراشاره شد خشونت  كه طور همان

 ايـن  به گوناگوني هاي بستر و ها زمينه. شده است يلتبد ياقتصاد ي، ومذهب ياسي،اهداف س
  .شد خواهد اشاره ها آن از برخي به ادامه در كه است شدهمنجر  امر
  

  يانهخاروم منطقة در گرا برون و ديكتاتور هاي نظام وجود 1.3
 ياسيس ثباتي يكه به ب اند استبداديو  يردموكراتيكغ يانهخاورم كشورهاي هاي نظام تر بيش

 امنيتـي  هـاي  دسـتگاه  هـا  سـاختار  ايـن  در. انـد  شدهمنجر  منطقه اين در خشونت تشديد و
 ارقـر  حـاكم  دستگاه منافع خدمت در باشند عمومي امنيت خدمت در كه از آن يشب عمدتاً
 را خود ييكارا يزن امنيتي هاي ها دستگاه نظام يبا نابود بنابراين،. اند وابسته ها آن به و دارند

 هـاي  نظـام  سوي از يدسانسور شد سبببه  ديكتاتور ساختارهاي در. داد خواهند دست از
 در. وجـود نـدارد   هـا  خواسـته  اظهار و سياسي تمرين براي الزم فضاي فردي و حزبي تك

بـاز   سـبب بـه   نيـز،  انقالبـي  هرگونه شود و ميانقالب و التهاب مستعد  يبرا زمينه نتيجه،
ـ  بهممكن است  ياسي،س يشدن فضا  شـود و منجـر   ملـي  وحـدت  تضـعيف  و نظمـي  يب
اسـت بـه    ممكـن  ياسـي س يفضـا  باز شـدن  انتها درو  شكل بگيردكاذب  هاي دودستگي

 كشـورها  ايـن  شدن يردرگ با زمينه يندر ا. شود ختمشكننده  يها ائتالف يادولت  يلتشك
 عرصـة  در خـود  جايگـاه  بـا  متناسـب  خـارجي  سياسـت  اتخـاذ  عدم و داخلي مسائل در
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الزم  يو فضـا  ينـه امـر زم  يـن و ا دهـد  رخ ميخأل قدرت در منطقه  المللي ينو ب يا منطقه
  .آورد مي فراهم را اي فرامنطقه يگرانحضور باز يبرا

 يضعف قـدرت و گـاه   سبببه  يكتاتورشكننده و د هاي دولت كه كرداشاره  يدبا البته
 يهـا  دست به دامن قـدرت  و كنند مياتحاذ  گرا برون ياستيس حكومتي، مقام درحفظ خود 

بـا   حتـي در ادامـه  . كننـد  يمـ  تسـهيل  را منطقـه  در هـا  آن حضـور  امكان و شوند يبزرگ م
و تـداوم   كننـد  يمـ  توجيـه  و تثبيـت  را حضـور  ايـن  كشورها ينمنافع خود با ا تنيدن درهم

كسـب منـافع خـود     برايفرصت  يناز ا كنند مي تالش نيز اي فرامنطقه زيگرانبا. بخشند يم
. شـود  تمام يانهالتهاب و خشونت در خاورم يدتشد يمتامر به ق يناگر ا حتي. كننداستفاده 

 هـاي  دولـت  اسـت؛  شـده  يلمنطقه تبـد  يندر ا ديرينه سنتيبه  ثباتي يب ،روند ينا يجةدر نت
 هاي و حضور قدرت داخلي، هاي شورش ها، انقالب و ماند؛ خواهند باقي رتقد در يفضع

  .يافت خواهد تداوم خارجي
اعمال خشـونت، قتـل    ديرزمان، از خاورميانه در ديكتاتور هاي وجود دولت حقيقت، در
جوامع موجـب   يندر ا يمخالفان عموم ويژه به مخالفان برابردر  ياستفاده از ابزار نظام ،عام
و  جامعه بينامر در  ينا يراز شود؛ مي وضعيتيدر هر  ياستفاده از زور و قدرت نظام يهوجت

 منـاطق  از بسـياري  كنـار  در خاورميانـه . اسـت  شـده  نهادينه رسند مي قدرت بهكه  يافراد
 جامعـة  ضـعف  سياسـي،  مباحث تحريف شديد، سياسي سركوب با هنوز دنيا در آميز صلح
 يدهارث رسـ  بـه  يانهدر خاورم آميز خشونت گذشتة از عوامل اين كه روست روبه... و  يمدن

 هـاي  و دولـت  يكتاتورهـا د بـين  يكنون خشونت كه كرد يانب ينچن توان يم بنابراين،. است
 اسـت منطقـه   يـن و سـتم در ا  ظلـم،  خشـونت،  پيشـين  هـاي  نسـل  نتيجة خاورميانه مستبد

)Applebaim, 2013(.  
  
  منطقه جوامع تر بيش در يو مذهب اي، يرهت اي، يلهبافت قب 2.3

 هـاي  رگيـري و د هـا  بحـران  گيـري  شـكل  بـه  يانهخاورم در اي قبيله و قومي بافت وجود
و  هـا  يـت قوم يـن ا يـرا ز ؛است شدهمنجر  گوناگون هاي و دولت ها يتقوم بينگوناگون 

تقابـل بـا    تشـديد  رهگـذر  از و كنند مي تعريف ديگري مقابل در اخود ر يتهو ها يلهقب
 از مملـو  محيطي بهرا  يانهخاورم يتيهو هاي تقابل اين. سازند ميخود را  يتهو يگريد

 و تفـاوت . اسـت  كـرده  تبـديل  ايـدئولوژيكي  و قـومي  هاي درگيري و ها حساب تسويه
 و اي منطقـه  هـاي  درگيـري  ايجـاد  به تواند يم ها يتو قوم ها يدئولوژيا ينا بين اختالف
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 يوجود برخ. كنددور  يانهاز خاورم ها مدت براي را ثبات وشود  منجر اي فرامنطقه حتي
كه  خاورميانه، در تركيسم پان و عربيسم پان جمله از طلبانه برتري هاي يدئولوژيو ا يدعقا
 يجـاد موجـب ا  اسـت،  گرفتـه شـكل   گرايانـه  يو ملـ  يتفكرات و اعتقادات نژاد يةبر پا

در  يو اخـتالف و نـابرابر   شـده  ها حكومت قالب در ها يدئولوژيا ينتضادها و تقابل ا
  .است كرده يدو تشد موجب شدهمنطقه را 

 گسـترش  عوامـل  از ديگـر  يكـي  اعتقادي اصول و مذهبي هاي تعصب ديگر، سوي از
 منطقـة  تـرين  حساس به را منطقه اين و است خاورميانه در تروريسم چنين هم و خشونت

 داخلـي،  هاي جنگ ها، خشونت در امر اين. است كرده تبديل اعتقادي و مذهبي هاي تقابل
 افغانسـتان،  عـراق،  در مـذهبي  هـاي  درگيـري  و مقدسـات،  بـه  تـوهين  انفجارها، اي، فرقه

 قـوام  و ظهـور  كـه  كـرد  يـان ب ينچن توان يم. است مشهود و لبنان يمن، سوريه، پاكستان،
 در دينـي  و نـژادي  كـور منشـعب از اعتقـادات و تعصـبات     يستيو ترور يافراط هاي گروه

 هريـك سو  يكاز  زيرا است؛منطقه  ينخشونت در ا يدتشد عوامل ترين مهم از خاورميانه
 كـه  انـد  گرفتـه  قرار ديگري با تقابل در دارند خود از كه تعريفي اساس بر ها هويت اين از

 اعتقـادات  بـه امر بـا توجـه    ينو ا آيند يبا آن با ابزار و اشكال گوناگون برم مقابلهدرصدد 
و  اي، يلهقب ي،قوم پيچيدة فضاي ينچن ديگر، سوي از شود؛ ميمشروع  يحت و توجيه ديني
 غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  صـورت  بـه  منطقه در را يگانگانحضور ب ينةزم تواند يم اي يمذهب
 ةاستفاد جهتدر  امر اين تداوم براي نيز خارجي هاي قدرت و دهد گسترش و كند يتتثب

 هـاي  ها و جنبش گروه ينا ةاز جمل. كنند مي يدها را تشد تنش ينطلبانه و مرموزانه ا منفعت
طالبان،  القاعده،به  توان يم اند شدهمنطقه  دربزرگ  يها قدرت استفادة مورد كه يستيترور
 آينـد  ميحساب  به يگانگاندر ارتباط با ب يبه نوع كه كرد،اشاره  داعش وك، پژاك، .ك.پ

 در نـاامني  سـترش عامـل گ  يو نـژاد  يكـور مـذهب   يدبر اعتقادات و عقا يهو امروزه با تك
خشونت در ابعاد گونـاگون   يدو تشد يامن موجب نا فقط نه ها آن وجود. اند شده خاورميانه
 يهـا  حضـور قـدرت   يبـرا  يا بلكه بهانـه  شود، ميدر منطقه  و اجتماعي مذهبي، سياسي،
  ).5: 1389 يگران،و د يروزيف( اند شده يزن يا فرامنطقه

  
  خاورميانه هاي دولت بين يو مرز يارض يها تالفاخ 3.3

 در را خشـونت  و بحـران  كه آن ضمن خاورميانه هاي دولت بين مرزي و ارضي هاي اختالف
 خـارج  به بحران دامنة گسترش و اي فرامنطقه هاي قدرت حضور به كند مي تشديد منطقه اين
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 و عربسـتان،  ايـران،  چون هم كشورهايي بين كه زماني ها اختالف اين. شود مي منجر منطقه از
 بااليي حساسيت از فرهنگي و اجتماعي، سياسي، جغرافيايي، نظر از منطقه در كه باشد، عراق

 خواهـد  دشـوار  ها اختالف حل كه اي گونه به. گيرد در بر مي را تري بزرگ ابعاد برخوردارند،
. شـد  خواهـد  تـر  بـيش  خاورميانه، از منتفع مسلط هاي قدرت ويژه به بيگانگان حضور و بود

 هـاي  اخـتالف  مانند مرزي و ارضي هاي اختالف ساير است مشهود واقعيت در كه طور همان
و  عربسـتان،  و امارات عربستان، و كويت عمان، و امارات قطر، و بحرين بين مرزي و ارضي
 امـا  باشـند،  برخوردار طوالني قدمت از و باشند دار ريشه است ممكن اگرچه امارات و ايران
 اهميت منطقه از خارج مقياس در اي منطقه قدرت سه اين بين هاي اختالف اندازة به گاه هيچ

. اشاره كرد رود  اروند آبي مرز سر بر عراق و ايران به اختالف توان مي آن از نمونة كه ندارند،
 هاسـت  سـال  كه برد نام امارات و ايران بين مرزي اختالف از توان مي مقايسه براي چنين، هم
  ).3: همان( دارد ادامه

  
  گر سلطه هاي قدرت حضور 4.3

 در خود منافع كسب براي ديرباز از جهاني ساختار در حاضر گر سلطه و مسلط كشورهاي
 امنيت بشري، حقوق گوناگون هاي بهانه با و كردند مي دخالت جغرافيايي گوناگون مناطق
 توجيه را خود حضور الملل بين حقوق و ملل سازمان دادن قرار آويز دست با و انساني،

 گيري بهره با مزبور هاي قدرت كه است حالي در امر اين. دادند مي جلوه قانوني و كردند مي
 ضمن كنند مي تالش ديكتاتور هاي قدرت تسلط و خاورميانه در بحراني و التهابي فضاي از

 خود پاي جاي و برآورده مناطق اين در را خويش منافع خود به كشورها اين كردن وابسته
 منطقه در حضور تضمين و خود منافع راستاي در مسلط هاي دولت. كنند تثبيت منطقه در را
 و منافع كنند مي تالش مقابل در و كنند مي استفاده ابزار منزلة به در صحنه بازيگران ساير از

  .شود تمام خاورميانه ناامني قيمت به اگر حتي كنند؛ تأمين نيز را ها آن امنيت
تـوان بـه آن    در اين زمينه اسـت كـه مـي    اي نمونه منطقه در اسرائيل از امريكا حمايت
 بـا  اي تنيـده  درهـم  و پيچيـده  روابـط  و امريكاسـت  اسـتراتژيك  متحد اسرائيل. توجه كرد

 در حتي و خاورميانه در خود هاي سياست در متحده اياالت كه اي گونه به دارند، ديگر يك
 ايـن  و اسـت  داده قرار نظر مد را رژيم اين امنيت و اهداف المللي بين مجامع و ها سازمان

 بحـران  در امريكا دخالت. كند مي دنبال خود خارجي سياست اصول چهارچوب در را امر
 كسـب  جهـت  در امريكـا  اقـدامات  جملـه  از 2011 در آن شـيميايي  سالح خلع و سوريه
 ايـاالت  دخالت حقيقت در. بود خاورميانه در خود حضور تثبيت و اسرائيل، منافع امنيت،
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 و نظـامي،  حملة به تهديد تحريم، گوناگون هاي سياست قالب در سوريه بحران در متحده
 نفـع  به اسرائيل و سوريه قدرت توازن تغيير جهت در سوريه شيميايي سالح خلع باالخره
  .بود خواهد صهيونيستي رژيم
  
  خاورميانه اقتصادي موقعيت 5.3

 مهم بسيار امري اقتصادي بعد از خاورميانه در خشونت تشديد و ظهور عوامل تأثير بررسي
 در خاورميانه ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك حساس موقعيت سو يك از. است توجه درخور و

 معبر منزلة به گرفتن قرار و گاز، و نفت انرژي معدني، مواد باالي ذخاير با الملل بين نظام
 تمهيدات المللي بين مهم معادالت در آن حضور يتتثب با تجاري مهم راه شاه و اقتصادي

 ترين مهم از يكي امر اين. كند مي فراهم آنان اقتصادي و سياسي معامالت بستر در را الزم
 برداري بهره زمينة التهابات تشديد كه است منطقه اين در خارجي هاي قدرت حضور داليل

 جمله از كه كرد ابراز گونه اين بتوان شايد. كند مي تسهيل برايشان را موجود منابع از
 اي  قبيله و قومي اختالفات جمله از زا خشونت عوامل ساير از ابزاري استفادة داليل ترين مهم
 جمله از مهم منابع اين از گرانه غارت برداري بهره جز چيزي افراطي نيروهاي از حمايت و

 مطلوب موقعيت چنين وجود با كه است گفتني ديگر سوي از. نيست گاز و نفت منابع
 از و اند توسعه حال در يا نيافته توسعه معموأل منطقه اين كشورهاي خاورميانه در اقتصادي
 وابسته ضمن مسئله اين. برند مي رنج...  و بهداشت، رفاه، اقتصادي، نامطلوب وضعيت
 اعتراضات و ها، تنش ها، نارضايتي ساز زمينه جو سلطه و غربي كشورهاي به ها آن كردن
 و ترغيب، را ضدحكومتي نيروهاي ها، حكومت مشروعيت تخريب ضمن و شود مي داخلي
 و فقر كه كرد اذعان چنين توان مي. كند مي تقويت و ايجاد را افراطي هاي گرايش حتي

 و فكري، جسمي، هاي  آسيب خاورميانه محروم كشورهاي بر حاكم اقتصادي هاي نابرابري
 رفتارهاي به كشورها اين مردم گرايش موجب كه آورده پديد رافراواني  روحي

  ).1394 صدقياني،( است شده تروريستي مبارزات و آميز خشونت
  

  خاورميانه در خشونت تشديد و صهيونيسم: سوم گفتار. 4
  صهيونيستي رژيم در خشونت ريشة 1.4
 ناسيوناليستي جنبشي صهيونيسم. است صهيونيستي ايدئولوژي نتيجة صهيونيستي رژيم
 اين نام. است فلسطين در يهودي خودمختار ملت ـ دولت تشكيل آن هدف كه است
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 در) ع( نبي داوود آرامگاه ظاهراً كه است، اورشليم در »صهيون« كوه از برگرفته جنبش
 صهيونيسم. شد قدس سرزمين مقدس نماد زمان مرور به »صهيون« واژة. دارد قرار جا آن

 يهودستيزي جديد موج پيدايش از پس كه است يهوديت از پرستانه ملت و دنيوي صورت
 يهودستيزي در توان مي را صهيونيسم وجودي دليل. آمد پديد نوزدهم قرن اواخر در

 تاريخي و گرفتند مي قرار شكنجه و آزار مورد تاريخ طي در غالباً يهوديان. كرد مشاهده
 براي صهيونيسم مدافعان مدعاي آور رنج گذشتة اين. اند سر گذاشته پشت را آور درد

 تهاجم، مانند اقداماتي شامل توان مي را ستيزي يهود. است مستقل سرزميني تشكيل
 تخريب از اعم يهودي اماكن تخريب نيز و حمله، افترا، تهديد، شعارنويسي، تخريب،
 در يهوديان به توهين يهوديان، قبرستان تخريب سوزي، آتش سنگ، پرتاب شامل ها كنيسه
 اسرائيل، از انتقاد تنفر، ترويج شتم، و ضرب و حمله تهديد، نوشتار، گفتار، هر گونه قالب
 كه هايي نمونه جمله از). 137/ 1: 1388 صفاتاج،( دانست...  و هلوكاست، انكار
 كسب براي الملل بين سطح در را آن و است گرفته قرار رژيم اين توجه مورد هاست سال
 آتش با سوزاندن معناي به هلوكاست. است) Tholocaus( هلوكاست برد مي كار به منافع
 به اصطالح در مفهوم اين شناسي لغت از فارق. برود بين از كامالً كه اي گونه به است
 بر دوم جهاني جنگ طي در يهودي ميليون شش است مدعي كه شود مي اطالق اي نظريه
 سوزي و آدم هاي كوره در شدن سوزانده و گاز هاي اتاق در اعدام قبيل از اعمالي پاية

. اند رسيده هالكت به شد،  مي  انجام اروپا در ها نازي دست به كه اجباري، كار هاي اردوگاه
 دهد نشان تا است آن بر بلكه نيست، ادعا اين كذب و صدق اثبات پي در نوشتار اين

 رژيم اعمال در خشونت گيري شكل به يهودستيزي قالب در ادعايي چنين چگونه
 رنج، از مملو تاريخي گذشتة بر تكيه با ها صهيونيست. است شده منجر صهيونيستي

. دانند مي خودمختار دولت و ملت داشتن مستحق را خود مصيبت و محنت، زحمت،
  :گويد مي راستا همين در صهيونيسم، گذار بنيان و پدر ،)Theodor Herzl( تئودور هرتزل
 و كنـيم  حـل  جامعـه  بين در را خود كرديم كوشش صادقانه كجا هر در كه هستيم ملتي ما

 سلوك و زندگي ها آن همانند شويم، بود ما وبر دور كه اي جامعه رنگ هم و بشويم آن جزء
 اين ندادند اجازه ما به. كنيم حفظ را آن و داريم نگاه را پدرانمان عقيدة و ايمان فقط و كنيم
 كـرديم  مي زندگي آن در كه كشوري هر در. شد اثر بي و نتيجه بي همه. دهيم انجام را عمل
 اقامـت  و سـكونت  سـابقة  مـا  از تر كم كه كساني حتي را، ما پنداشتند مي خارجي و اجنبي
 دنيـا  تمـام  در و دادنـد  قـرار  آزارمان و شكنجه تحت خواندند، آشنا نا و غريبه را ما داشتند
  ).22: 1381 شاهي، سلطان( است باقي منوال همين به وضع
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 سـوي  از صهيونيسـم  گـرفتن  قرار ستم تحت( موضوع اين بر تكيه با صهيونيستي رژيم
 هاي آرمان تحقق درصدد قوي ارتشي تقويت و قدرتمند دولتي حمايت با و) بازيگران ساير
. شد ترجمه اشغالگر گزين وطن جنبشي به صهيونيسم كه كرد عمل اي گونه   به و برآمد خود
. يابنـد  مـي  سـكان ا آن در و شود مي انتخاب موعود سرزمين عنوان به سرزميني كه معنا بدان

 نخواهـد  دسـت  به مستحكم و توانمند نظامي قدرت و قوي دولتي كمك بدون كه سرزميني
 راه از فقط كاري چنين و شوند ساكن آن در يهوديان و شود خالي ساكنان از بايد زيرا آمد؛

  .است پذير امكان عملي ترور و نظري خشونت درجات ترين سخت
 مـذهبي  صهيونيسم برجستة نقش از نشان موعود سرزمين از سخن كرد اشاره بايد البته

 سـوي  از شـده  داده وعده سرزمين انديشة زيرا است؛ صهيونيستي رژيم خارجي سياست در
 خدا ارادة مقابل در نبايد فلسطينيان آن مطابق و است امر اين از برگرفته يهوديان به خداوند
 در چگونـه  مذهب كه دهد مي نشان امر اين. كنند تخليه را فلسطين سرزمين بايد و بايستند
 اشاره خود اثر در نيز) Claudia Baumgart( بامگارت كلوديا. است اثرگذار خارجي سياست

 فلسـطينيان  برابـر  در صهيونيسـتي  رژيـم  آميـز  خشونت رفتار و خارجي سياست كه كند مي
 ).Baumgart, 2006: 22( است رژيم اين در مذهبي صهيونيسم از برگرفته

 از بيش چيزي فلسطين در يهوديان شمار كه زماني ،يهود دولت در ،1896 در هرتزل
 بايد شود مي تشكيل فلسطين در كه يهودي دولت«: نويسد مي قاطعانه نبود هزار تن  120
 مقابل در تمدن هاي قلعه از يكي و آسيا در اروپا دفاعي ديوار از ناپذيري تجزيه بخش

 ما«: است نوشته چنين نيز خود خاطرات در او. )886  /2: 1388 صفاتاج،( »باشد بربريت
 رانده كه كشوري در و برانيم مرزها آن سوي به را دست تنگ مردم كنيم كوشش بايد
. )همان( »ندهيم ها آن به را خود كشور در كار كردن فرصت و بيابيم ها آن براي كار شوند مي
 كه باشند اي درنده حيوانات آن در كه شويم منتقل محلي به چه چنان«: گويد مي ادامه در او

 از كه كرد خواهم كوشش من بزرگ هاي افعي مانند باشند نداشته عادات ها آن به يهوديان
 آن به كه كشوري در ها آن سپس و كنم استفاده حيوانات اين بردن بين از براي بومي مردم
 در خشونت هرتزل سخنان اين از). همان( »يافت خواهند كار شد خواهند داده كوچ

 نظر در آن براي حدي هيچ كه خشونتي. خورد مي  چشم  به وضوح به ساكنان اخراج راستاي
  .شود نمي گرفته
 آن اشـغال  موعـود،  سرزمين در يهودي دولتي تأسيس پي در پنهان واقعيت حقيقت، در

 زور از اسـتفاده  بـا  هـا  آن جـاي  به يهوديان كردن جانشين و آن، ملت كردن آواره سرزمين،
) فرات تا نيل از( طلبي توسعه در را اسرائيل استراتژي توان مي كل در. است اشغالگري نوعي
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 و نژادپرسـتي  ماننـد  اصولي بر كه كرد، خالصه اسرائيل آمال تحقق و نفوذ، گسترش تسلط،
 اصل دو به توجه با را خود استراتژي تواند مي چگونه رژيم اين حال. است استوار غارتگري
 و شـود،  مسـتقر ) فلسـطين ( موعـود  سـرزمين  در دهد، تشكيل دولت كند، پيگيري مذكور
  ترور؟ و خشونت، تهديد، بدون كند اخراج را آن ساكنان
 فلسطين بين مردم در وحشت و ترس جو كردن حاكم رژيم هدف اين نهايت، در
 گرايي خشونت و طلبي خشونت كه كرده است حركت سمتي به اسرائيل راستا اين در. است

 يهودي ديانت. شود مي مطرح برايش ماضغا غيرقابل و مهم استراتژيكي هاي مؤلفه مثابة به
 يهود را، برگزيدة قوم عقيدة كه دانند مي صهيونيسم نظرية كلي چهارچوب دهندة تشكيل را
 چنين هم و موعود سرزمين به بازگشت و رهايي انديشة و است نژادپرستي منشأ كه

 گرفته تلمود و تورات از است، طلبي توسعه منشأ كه فرات تا نيل از امپراتوري انديشة
 رفتار كيفيت و حيات ترسيم به يهود است آمده تورات در چه آن اساس بر و است

 تاريخي مسئلة كه دهد مي نشان تلمود و تورات عبارات برخي به نگاه. پردازد مي خويش
 سرچشمه كجا از... و  فرات، تا نيل از طلبي توسعه برتر، نژاد موعود، سرزمين ادعاي

  :است آمده تورات در. گيرد مي
 و كرد خواهند شما پهلوي در درفش خار نرانيد، برابرتان از را سرزمين ساكنان اگر«

). 886/ 2: 1388 صفاتاج،( »نمود خواهند تنگ شما بر داريد سكونت آن در كه را سرزميني
 داشتي، را آن با جنگ قصد و شدي روان شهري سوي به هرگاه«: است آمده چنين هم و

 همة تواني مي گشودند، تو بر را راه و پذيرفتند را صلح اگر كن، عرضه آنان بر را صلح پس
 و درنيامده صلح در از تو با اگر و گيري خويش بردگي و بندگي به را آن در موجود مردم
 از تو دست  به را ها آن خداوند اگر و كن محاصره را ها آن صورت اين در برخاستند جنگ به

  ).همان( »...بگذران  تيغ دم از را آن مردمان همة برداشت، ميان
 جاي در يا). 25: 1386عبدالعال، ( »هستيد خداوند فرزندان شما«: است آمده تورات در
 مقدس من براي و دادم برتريتان ديگران به كه هستم شما خداوند من«: گويد مي ديگر
 در يا). همان( »آفريدم خودم براي را شما و رب و هستم قدوس من كه آن براي هستيد
 33/55 اصحاح العدد سفر در. »باشد مبارك مردم ديگر بر شما برتري«: گويد مي ديگر جاي
 چشمان بر خاري مانند ها آن نكنيد، اخراج را سرزمين اين ساكنين اگر: است آمده متن اين
  ).همان( »... بود خواهند شما

 از را شما او و داريد تعلق خدايتان خداوند، به منحصراً شما. 1: است آمده عتيق عهد در
 طبـق  امـروز  خداونـد . 2 باشـيد؛  او خـاص  قـوم  تا است برگزيده زمين روي هاي قوم بين
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 اطاعت را او قوانين تمامي بايد و هستيد او خاص قوم شما كه است فرموده اعالم اش وعده
 مـن  مـال  جهـان  سراسـر  هرچنـد  بود، خواهيد من خاص شما اقوام همة بين از. 3 و كنيد؛
 كـرد  خواهيـد  خـدمت  مرا كاهنان چون و بود خواهيد مقدس ملتي من براي شما اما است،

  ).46: 1382 شاهي، سلطان(
 اموال حكم در غيريهود امالك و اموال: است آمده تلمود در طلبي توسعه هاي نمونه از
 براي خداوند. درآورند خود تصرف به را ها آن توانند مي يهوديان كه است صاحبي بي

 چنان هم است، داده را ها ملت زندگاني و موجودات تمام بر تصرف و سلطنت حق يهوديان
 خداوند دارند، برتري زمين ساكنان ساير بر نيز يهوديان. دارد برتري حيوان بر انسان كه

 ما بر و ندهيم وام ها آن به بهره دريافت بدون و بگيريم ربا يهود غير از كه است داده دستور
  ).84: 1385 سجادي،( بيندازيم مشقت و زحمت به را ها آن كار اين با است واجب

: شود مي خالصه اساسي محور سه در لحاظ ديني، از صهيونيسم، دعاوي درنهايت،
 از موعود سرزمين( مقدس سرزمين. 3 و برتر، قوم و برگزيده ملت. 2 الهي، وعدة. 1

 موعود سرزمين انديشة و مقدس هاي كتاب به استناد با ها صهيونيست). فرات تا نيل
 تحقير را ها آن شمارند، مي پست را نژادها ديگر و كنند مي معرفي برگزيده قوم را خود
 گوياي غيريهوديان با ها آن غيرانساني رفتار. دهند مي تنزل حيوان مرحلة تا و كنند مي
 بر كه خداوندند ويژة قوم و مخصوص گنجينة اند كرده باور ها آن كه است واقعيت اين
 چه آن و كردند تعريف شكل بدين را خود هويت و دارند سروري و برتري ها ملت همة
 مقابل هويتي و است ديگري حوزة در حقيقت در گيرد مي قرار يهود دايرة از خارج در

 اينك شد، ذكر صهيونيستي مهم عقايد از چه آن اساس بر. كرد مقابله آن با بايد كه دارد يهود
 الخطيب، تسير. گيرد قرار نظر امعان مورد صهيونيستي جنبش اساسي اصول است شايسته

 شالودة كه شمرد برمي صهيونيسم جنبش اساسي هاي پايه عنوان به را اصل نُه عربي، پژوهشگر
 نه اين. دهند مي شكل را صهيونيستي رژيم اساس و اشغالي فلسطين در يهود قوم موجوديت

  :از اند عبارت اصل
 اي گونه به. است بوده يهوديان سياسي ـ قومي چهرة امروز به تا ديرباز از صهيونيسم. 1
 بـه  و كرد تلقي خود قومي هويت را آن بلكه ديني، هويت فقط نه را يهوديت صهيونيسم كه
  شمرد؛ بر ملل ساير از ممتاز و شاخص ملتي را يهوديان دليل اين

. كـرد  مـي  تأكيـد  فلسطين سرزمين در يهودي شهروندان طبيعي جايگاه بر صهيونيسم. 2
 از هجدهم قرن اواخر از را يهوديان از زيادي هاي گروه تا كوشيدند ها صهيونيست بنابراين،

  فراخوانند؛ فلسطين سوي به جهان طرف آن و طرف  اين
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 قـوي  كشور يك و ابرقدرت يك با هميشگي ارتباط اصل كردن عملي بر صهيونيسم. 3
  ورزد؛ مي تأكيد دنيا در

 اصـل  ايـن  اسـاس  بـر  كـه  است صهيونيستي جنبش حركت و طلبي توسعه اصل. 4
 اسـكان  يهوديـان  آنـان  جاي به و شوند رانده خودشان خانة از بايد فلسطين شهروندان

  شوند؛ داده
 مسـئله  ايـن . اسـت  سرزمينشـان  از فلسـطينيان  و اعـراب  اخـراج  صهيونيسـم  هدف. 5
 اصل اين. دارد مستقيم پيوندي فلسطين اعراب تمدن با و دارد تاريخي و فرهنگي هاي جنبه

  درآمد؛ اجرا به اسرائيل دست به ها فلسطيني حد بي كشتار با
 خـود  صهيونيسم انديشة در گرايش اين. ورزد مي تأكيد نظامي گرايش بر صهيونيسم. 6
  هدف؛ به رسيدن براي اي وسيله نه شود مي تلقي هدف يك

  است؛ صهيونيسم اساسي اصول از فلسطين در يهودي جامعة تشكيل. 7
 شـده  اسـتوار  نژادپرسـتانه  افكـار  اسـاس  بر اصل اين. است يهوديان كشور اسرائيل. 8
 يـك  مخـتص  كشـوري  هيچ و كنند مي زندگي كشور يك در مختلفي نژادهاي زيرا است؛
  نيست؛ خاص نژاد

 متغيـر  ابزار و وسايل و باشند ثابت بايد اهداف كه دارد تأكيد اصل اين بر صهيونيسم. 9
  :جمله از است محور چند دربرگيرندة اصل اين خود
 هـدف  بـه  بتـوان  آن طريق از تا ندارد وجود مشخصي و واحد ابزار و وسيله همواره ـ
  رسيد؛ نظر مورد
  است؛ مشروع وسايل همة اصل اين طبق ـ
  برسيم؛ نظر مورد هدف به توانيم مي تدريج به ـ
  ).93: 1388 اسالمي،( شود مشخص نبايد ما مواضع ـ

 بلكه گردد، بازنمي صهيون ايدئولوژي به فقط خشونت هاي ريشه كه است گفتني
 كه رژيم اين جغرافيايي موقعيت جمله از. مؤثرند امر اين در نيز ديگري عوامل

 عمق فاقد جغرافيايي لحاظ از و است عربي كشورهاي محاصرة در كوچك سرزميني
 و بود كيلومتر چهارده فقط آن پهناي 1967 سال مرزهاي از قبل و است استراتژيك
 مرزهاي عالوه به. كنند تقسيم نيم دو به را آن توانستند مي راحتي به عربي كشورهاي

 جمعيت اعظم بخش كه اين به نظر و است طوالني آن زميني مرزهاي به نسبت دريايي
 از تهاجم يا حمله هرگونه كنند، مي زندگي حيفا و ويوآ تل ساحلي باريك مناطق در آن
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 سبب به اسرائيل. داد خواهد قرار خطر معرض در را جمعيت اعظم بخش آن مرزهاي
 و طراحان سبب اين به و كند اتخاذ را واحدي دفاعي سياست تواند نمي مذكور شرايط
 در بايد جنگ كه كردند مي تكيه اصل اين بر همواره اسرائيل دفاعي گذاران سياست
 كردند ايجاد استراتژيك مصنوعي عمق يك خود براي و گيرد صورت دشمن سرزمين

 آخرين تواند مي ها آن شكست اولين دانند مي ها آن زيرا ؛)101: 1380 آبادي، شمس(
 آسا برق جنگ استراتژي سمت به نهايت در. كند نابود را اسرائيل و باشد ها آن شكست
  .ببرند را بهره ترين بيش تلفات ترين كم با بتوانند تا اند كرده حركت

 اعمال و گيري شكل اصلي عناصر از يكي سرزمين جغرافيايي، حيث از است گفتني
. است مصر مساحت درصد دو و سوريه مساحت درصد يازده اسرائيل. هاست سياست

 ويژه به ها اسرائيلي جمعيت تمركز كند مي تشديد را اندك مساحت از ناشي خطر چه آن
 باعث جمعيت تمركز اين. است »عسقالن« تا »عكا« از ساحلي دشت امتداد در يهوديان

 باشد؛ زيان و ضرر معرض در و پذير آسيب ديگري كشور هر از بيش اسرائيل شود مي
 مراكز بلكه است، داده جاي خود در را جمعيت اعظم بخش فقط نه ساحلي دشت زيرا

 چنين در كه است روشن و شده واقع ناحيه اين در آموزشي و علمي، فناوري، اقتصادي،
 جغرافيايي موقعيت به توجه با). 27: 1386 كرمي،( نيست اي ساده كار حمله دفع شرايطي
 استراتژيك عمق از و دارد قرار عربي كشورهاي محاصرة حلقة در كشور اين اسرائيل،
 تعيين در مهم هاي علت از يكي كه كرد اشاره بايد اين، بر عالوه. نيست برخوردار مناسب
  .است آب مسئلة جغرافيايي بعد در اسرائيل آميز خشونت خارجي سياست
 در آب جنگ نام به آينده در بزرگ جنگي از كه دارد اهميت اي اندازه به مسئله اين
 لحاظ از ويژه  به كشور، يك حيات در مهم عاملي آب. شود مي گفته سخن المللي بين محافل

 تفكر در آب بلكه نيست، ها سادگي اين به آب مسئلة اسرائيل در اما. است اقتصادي،
 به دور گذشتة از صهيونيستي دولت رهبران. است برخوردار اساسي اهميت از صهيونيسم

 بال كنفرانس در 1897 در هرتزل طوري كه به . بودند واقف اسرائيل دولت براي آب اهميت
 خواهيم گسترش ليطاني به شمال از آينده سال 5 تا را يهود دولت پاية«: كرد اعالم سوئيس

 از اي گونه به هميشه صهيونيستي مداران سياست و گذاران بنيان كه آن توجه قابل نكتة. »داد
 كه صورت بدين. است آب براي آرماني و معنوي بعد بيانگر كه گويند مي سخن آب منابع
 و بوده ها آن به متعلق اساساً كه است آب منابع گرفتن گرو در اسرائيل اصلي هستة گويا

 بر عالوه). 78: 1380آبادي،  شمس( كند مي نابود را ها آن آرمان كل سياست اين از غفلت
 هيچ اسرائيل در كه است آن حياتي امر صهيونيستي رژيم براي آب اهميت داليل از اين،
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 مشترك مرز در 1967 جنگ از پس هم آن اردن، رود فقط و ندارد وجود اي دائمي رود
 منطقة آب كم و خشك مناطق از يكي كشور اين. دارد وجود اسرائيل و اردن، سوريه،

  ).11: 1389 كاظمي، و معموري( شود مي محسوب خاورميانه
 به تجاوز طريق از و اشغالي فلسطين در آبي منابع كسب براي اسرائيل بنابراين،
 اين كه كند جبران را خود كمبود و ضعف اين است درصدد آب دزدي و همسايه كشورهاي

 و است اهميت حائز بسيار غيرمستقيم و مستقيم صورت به اسرائيل خشونت گسترش در امر
. گرفت ناديده اسرائيل آميز خشونت اعمال و ها سياست در را آن تأثير و مهم امر اين نبايد
 در خشونت تشديد نتيجه در و صهيونيستي رژيم طلبي خشونت در كه ديگري عامل

. است آن مخالفان تضعيف و منطقه در رژيم اين يابي قدرت مسئلة است مؤثر خاورميانه
 نفوذ و قدرت افزايش از و كند اعالم منطقه هژمون عنوان به را خود دارد تمايل اسرائيل
 قرار آن هويت مقابل در كه بكاهد »ديگري« عنوان به منطقه، در ايران ويژه به مقاومت محور
 تنزل زيرا است؛ كرده تعريف آن نابودي بر رژيم اين قبال در را خود سياست و است گرفته
 گذارد مي باز سلطه و تجاوز براي را اسرائيل دست كه آن ضمن مقاومت محور و ايران قدرت

 را خاورميانه نهايت، در كند، معرفي منطقه برتر قدرت را خود كه دهد مي آن به را امكان اين
 هژمون نمايندة عنوان به و دهد سوق امريكا، اش، ديرينه متحد و خود منافع كسب سوي به

 اقدامات بر اسرائيل كه است شده باعث امر اين بنابراين،. كند حكومت منطقه در جهاني
  .كند تثبيت و توجيه خاورميانه در را خود حضور و بيفزايد خود آميز خشونت نظامي
  

  اسرائيل آميز خشونت اعمال و اقدامات: چهارم گفتار. 5
 آغاز همان از است، مذكور موارد از برگرفته كه اسرائيل، آميز خشونت اقدامات و اعمال
 رژيم اين اهداف كسب جهت در اصلي ابزار و است داشته وجود رژيم اين گيري شكل
 كرده اجرا و طراحي را بسياري مستقيم آميز خشونت اقدامات زمينه اين در اسرائيل. است
 بخشيده تداوم را ثباتي بي و شده منتج خاورميانه در آن تشديد و خشونت ايجاد به كه است
 سوي از 8/10/1990 در االقصي مسجد كشتار مانند مستقيم خشونت اقدام بر عالوه. است
 در االقصي مسجد كشتار شد، منجر نمازگزاران از تن 31 شدن كشته به كه صهيونيستي رژيم

 شد؛ منجر تن ها ده شدن مجروح و كشته به كه صهيونيستي، ارتش سوي از 29/9/2000
 سوي از حانون بيت فلسطيني شهرك باران گلوله با كه ،2006 سال در حانون بيت كشتار

 شدند؛ زخمي نيز تن 40 و كشته نظامي غير 19 اسرائيل دفاعي نيروي زرهي واحدهاي
 روز شش طي اسرائيل آن نتيجة در كه ،1967 در روزه شش جنگ به معروف جنگ
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 اشغال را قنيطره شهر و جوالن، ارتفاعات غزه، نوار اردن، رود باختري كرانة سينا، صحراي
 مردم عليه گداخته سرب نام به كه عملياتي 2008 دسامبر 27 در غزه و اسرائيل جنگ كرد؛
 بر ها سالح انواع با دريا و هوا، زمين، از روز 22 مدت به 2009 ژانوية تا و شد شروع غزه
 نيز آن برابر چندين و كشته تن 1400 از بيش مدت اين در. ريخت آتش دفاع بي مردم

 از شهر هاي زيرساخت. شدند ويران مردم هاي خانه و آواره زنان و كودكان شدند، زخمي
 اساس بر. شد سان يك خاك با آب هاي چاه و ها، نيروگاه ها، بيمارستان سينماها، ها، پل جمله

 شود مي زده تخمين دالر ميليارد دو غزه جنگ از مانده جا به خسارات شده انجام برآوردهاي
 از متنوعي مجموعة غزه روزة 22 جنگ طي صهيونيستي رژيم). 127- 123: 1390طاهري،(

 را آمره و قواعد دوستانه، بشر حقوق بشر، حقوق موازين از جمله المللي بين بنيادين قواعد
 اصول گذاشتن پا زير هاي نمونه توان مي كه به طوري. كرد نقض گسترده بسيار سطحي در

 دارد ادامه چنان هم روند اين. كرد مشاهده جا  يك را جهان در الملل بين حقوق شدة شناخته
 هاي بسياري كشته و شد تشديد دوباره غزه و اسرائيل بين نبرد 2014 سال در كه اي گونه به
 و تخريب جمله از اخباري روز هر ما و دارد ادامه نيز هنوز درگيري اين. گذاشت جاي بر

  .شنويم مي را اشغالي سرزمين در ها اسرائيلي كشتار
 در رژيم اين شد، اعمال مستقيم خشونت قالب در كه مذكور، موارد بر عالوه البته
 و ديگري بر غلبه براي غيرمستقيم خشونت اعمال درصدد ساختاري خشونت قالب
 كه گالتونگ، ساختاري خشونت در شد ذكر كه طور همان. است اهداف و منافع كسب
 در خشونت شود، مي گرفته نظر در بيگانگي و سركوب، بينوايي، شكل سه به معموالً
 و نرم امري و بود خواهد مستقيم و خورد زد  و جنگ، فيزيكي، حضور از متفاوت قالبي

  .بياورد بار به را بسياري مالي و جاني خسارات تواند مي كه است غيرفيزيكي
 آب، جمله از اساسي نيازهاي از محروميت معناي به شد، ذكر كه طور همان بينوايي،
 صهيونيستي رژيم. شود منجر افراد عادي زندگي در اختالل به كه است پوشاك و خوراك،

 فلسطين مردم عادي زندگي روال كه است كرده اعمال را اقداماتي خشونت از مورد اين در
 بارزترين جمله از. دهند مي دست از را خود جان بسياري حتي و است گرفته قرار خطر در
 ،هاآرتص. كرد اشاره آب از فلسطين مردم محروميت به توان مي بينوايي خشونت نوع

 سبز خط دو سوي هاي اسرائيلي به منطقه آب درصد  80 داد گزارش اسرائيلي، روزنامة
 اساس بر. است غربي كرانة و غزه در فلسطينيان سهم بقية درصد 20 كه حالي در رسد، مي

 ترين جو صرفه فلسطينيان گرفت، صورت جهاني بانك سوي از 1999 سال در كه اي مطالعه
 و ها اسرائيلي براي مترمكعب 375 ساليانه سرانة مصرف. اند خاورميانه در آب كنندة مصرف
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 شهر كه سال از مواقعي در. است غزه نوار و غربي كرانة ساكنان براي مترمكعب 115
 شهر اين به آب انتقال هاي لوله خط از دزدي شود مي مواجه آب شديد كمبود با الخليل

 كه كساني مواقع اين در. يابد مي افزايش است اسرائيل ارتش كنترل تحت كه مناطقي در
 آب انتقال جلوي اسرائيل ارتش البته. كنند مي تهيه آب تانكرها از دارند مالي استطاعت
 .گيرد است، مي اسرائيلي هاي شهرك نزديك كه الخليل، قديمي بخش به را تانكرها

 هر. برگرداند محله به محله را شهر لولة شبكه آب اندك شود مي ناچار الخليل شهرداري
 درصد 75. است كم بسيار آب فشار حال اين با شود، مي وصل محله يك آب روز پانزده
 ميليون سه. كند مي مصرف اسرائيل را غزه نوار و اشغالي غربي كرانة تجديدپذير آب منابع
 به آب مترمكعب 83( آب مترمكعب ميليون 250 ساليانه دارند اجازه فقط فلسطيني نفر
 ميليارد دو از اسرائيلي ميليون شش كه حالي در. كنند مصرف) سال در فلسطيني هر ازاي

 چهار اندازة به اسرائيلي هر يعني برخوردارند،) ساليانه سرانة مترمكعب 333( مترمكعب
 آب مترمكعب 1450 ساليانه اسرائيلي نشين شهرك هر. كند مي مصرف آب فلسطيني
 100 جهاني بهداشت سازمان اعالم بنا بر خانگي آب مصرف حداقل. كند مي مصرف

 ليتر 76 تا 57 فلسطيني هر ازاي به اكنون نسبت اين. است روز در نفر هر ازاي به ليتر
: است بوده قرار اين از فلسطيني هاي سرزمين در آب منابع كمبود آثار از برخي. است

 نشينان شهرك حمالت تداوم. اند آب شديد كمبود دچار روستاها و شهرها بسياري
. شود مي كنندگان مصرف به آب رسيدن از مانع فلسطينيان آب تانكرهاي به اسرائيلي

 اسرائيلي سربازان حمايت تحت نشينان شهرك حملة اثر بر قبالت مانند روستاهايي
 دالر 5/7 به مترمكعب هر در دالر 5/2 از آب بهاي اقدامات اين نتيجة در. اند مانده آب بي

 شود، آب خريد صرف بايد كه خانواده، هر درآمد سهم سبب، همين به. است رسيده
 از ،»كعوش فضل« جمله از فلسطيني مقامات زمينه اين در. است يافته افزايش درصد  12

 صهيونيستي رژيم كه است كرده اعالم فلسطين، خودگردان تشكيالت آب سازمان مسئوالن
 برد مي سرقت به را اردن رود باختري كرانة زيرزميني آب منابع از درصد 85 از بيش

)http://mouood.org/component/k2/item/1698-87.html.(  
 اسرائيل كاران جنايت اقدامات غاصب، رژيم سوي از آب محروميت اعمال بر عالوه

 دادن قـرار  فشـار  تحـت  منظـور  بـه  ،2007 ژوئن از خطه اين محاصرة خالل در غزه در
 هـاي  درگيـري  تشـديد  بـا . اسـت  رژيـم  اين خشونت از اعمال جديدي شكل فلسطين،
 نـوامبر  پـنجم  در و كـرد  تـر  تنگ را محاصره دايرة اسرائيل ،2008 در حماس و اسرائيل
 بـا  را فلسـطيني  هزار پانصد و ميليون يك ارتباط غزه باريكة هاي گذرگاه بستن با 2008
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 بنـزين  و گازوئيل تحويل كرد اعالم اسرائيل اين، بر عالوه. كرد قطع كامالً خارج جهان
 راهي گاز عرضة كاهش بود معتقد زيرا داد؛ خواهد كاهش درصد 15 ميزان به را غزه به

 بيفزايـد  حمـاس  بـر  خـود  فشـار  بـر  مسـتقيم  خشـونت  اعمال بدون تواند مي كه است
)http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2007/10/071029_nh-gaza-fuel.shtml .(
 سـوخت  ارسـال  »دشـمن  كنتـرل  تحـت  منطقة« عنوان به غزه اعالم با بعد مدتي اسرائيل اما

 در شد قطع كامل صورت به نيز غزه برق نيروگاه سوخت سپس و كرد قطع كامالً را مصرفي
 صهيونيسـتي  رژيـم  اين، بر عالوه. شد مي قطع ساعت چندين روز هر ناحيه اين برق نتيجه

ــر شــديدي هــاي محــدوديت و تحــريم ــراد خــروج و ورود ب ــه ايــن اف ــرد وضــع منطق  ك
(http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2007/10/071025_bd-gaza-powercut.shtml).  

 از نيمي كه داد گزارش غزه در متحد ملل سازمان انساني هاي كمك هماهنگي دفتر
 كار از يدكي قطعات و انرژي فقدان سبب به 2008 سال در غزه شفاي بيمارستان هاي دستگاه
 و شد رو روبه اشكال با نيز آشاميدني آب تأمين آكسفام، امدادي نهاد گزارش به. بود افتاده
 دشوار، شرايط اين در. بود غيرممكن دسامبر نيمة از آن تصفية كلر نداشتن به دسترسي سبب به

 حامل كاميون 140 عبور براي را غزه هاي گذرگاه بار چهار فقط 2008 نوامبر در اسرائيل
 ارسالي هاي كمك از هشت درصد فقط اين آكسفام، گزارش به. كرد باز انساني هاي كمك
  ).http://www.dw.com/fa-ir/3849066/2008/12/4( بود فلسطين مردم براي جهاني جامعة

 پناه، بي كودكان و زنان كشتار غيرنظاميان، به تهاجم با اسرائيل مذكور، موارد بر عالوه
 اصل و تفكيك اصل رعايت عدم فسفري، هاي سالح از استفاده نظامي، غير اموال تخريب

 را دوستانه بشر حقوق ممنوعه هاي سالح از استفاده و غيرضروري، درد و رنج ايراد منع
 حق تردد، آزادي حق آموزش، حق مسكن، حيات، حق سلب با چنين هم. است كرده نقض
 قواعد هدفمند نقض به زندگي امكانات و دارو و غذا از مندي بهره حق و سرنوشت، تعيين
  ).http://meftah.ir/1388/10/21( است كرده مبادرت غزه مردم دربارة بشر حقوق

 شد مي منطقه اين به بشردوستانه هاي كمك رسيدن مانع صهيونيستي رژيم اين، بر عالوه
 به ها آن رسيدن مانع دوستانه انسان هاي كمك حامل هاي كشتي به حمله و تيراندازي با و

 سلب و فلسطين مردم سركوب با اسرائيل چنين، هم. شد مي محاصره در هاي فلسطيني
 رژيم اين .شد مرتكب ديگري جنايت هايشان ايده و عقايد اعالم براي آن مردم از آزادي
 را فلسطيني هاي شبكه و ها رسانه از برخي تظاهرات، و ها خيابان در مردم سركوب بر عالوه
 حملة امر اين نمونة. كند سركوب را نظر و عقيده ابراز هر گونه كرد تالش و كرد تعطيل
 و اموال مصادرة و الخيل هاي رسانه از »آزادي پايگاه« راديو مقر به صهيونيستي رژيم اخير
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 صدور با) شعب حزب( فلسطين ملت حزب. شد منجر آن تعطيلي به كه است تجهيزات
 ادامة راستاي در گامي را آن ها، صهيونيست اقدام اين كردن محكوم ضمن اي بيانيه

 امر اين كرد اعالم و كرد بيان ها فلسطيني قبال در صهيونيستي رژيم تروريستي سياست
 آزادي سلب هدف با) اي رسانه فعاالن و خبرنگاران به تعدي و اي رسانه حريم به تجاوز(

 مانع غزه جنگ خالل در رژيم اين، بر عالوه. گيرد مي صورت اشغالي هاي سرزمين در بيان
 جلوگيري در جهان هاي رسانه سبب، همين به. است شده غزه به نگاران روزنامه ورود

 اند  كرده اعتراض گذرد مي غزه در چه آن به نگاران روزنامه يابي دست براي اسرائيل
)13/8/1394/http://www.irna.ir/fa/News/81825319.(  

 پرداختـه  فلسـطين  مردم از جاسوسي به و است نكرده بسنده اندازه همين به اسرائيل اما
  :گويد مي باره اين در اجتماعي، هاي رسانه كارشناس حريبات، محمود. است

 را ها فلسطيني تبليغات جلوي كنند مي تالش گوناگون طرق به صهيونيست اشغالگران
 فلسطينيان هاي آزادي سركوب سياست از بخشي ها صهيونيست اخير اقدام اين. بگيرند

 اند، كرده ارائه اسرائيل امنيتي هاي دستگاه كه گزارشي اساس بر. شود مي محسوب
 صورت به را اطالعاتي خاص الكترونيكي هاي شركت برخي از اسرائيل ارتش افسران
 مكان و كاربر هويت تا خواهند مي مزبور شركت از گاه آن. كنند مي دريافت اوليه

 چون هم كلماتي كارگيري به صرف به اقدام اين. بگذارد ها آن اختيار در را وي حضور
 در اسرائيل اقدام. گيرد مي صورت است، توجه مورد كنترل فرايند در كه ،»قدس«

 واحد يك اسرائيل. نيست جديدي مسئلة فلسطينيان از الكترونيك جاسوسي
 است اين آن وظيفة كه است تشكيل داده شود، مي ناميده» 8200« كه ويژه، اطالعاتي

 بگيرد كار به فلسطينيان دادن قرار نظر تحت براي را جهان هاي فناوري تمامي كه
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=612648/1394/8/10).(  

 دادن قرار و ها غيريهودي براي ديگري و خودي هويت تعريف با چنين هم رژيم اين
 درصدد و است كرده تهديد را اعراب و ها فلسطيني هويت ويژه به ديگري قالب در ها آن

 برچسب با و توجيه را خود آميز خشونت اقدامات وسيع سطح در اي رسانه تبليغ با است
 اقدامات اعمال با صهيونيستي رژيم. كند تخريب را خود مقابل هويت افراطي و تروريست
 را فلسطين ملت است درصدد و محاصره تحريم، تهديد، نظامي، حملة جمله از گوناگون

 و پراكندگي موجب اقداماتي چنين با رژيم اين. كند محو را دولت اين هويت و نابود
 در بتوانند كه منسجم، و واحد اجماعي تشكيل از و است شده فلسطين ملت سرگرداني

  .كند مي ممانعت كنند، نقش ايفاي جهاني عرصة در خود تعريف ضمن آرامش
 مستقيم خشونت انواع اعمال و ظهور براي جهاني مناطق مستعدترين از يكي خاورميانه
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 جمله از مؤثرند امر اين در گوناگوني عوامل شد، اشاره كه طور همان. است غيرمستقيم و
 مرزي و ارضي اختالفات اي، قبيله و قومي هاي تفاوت ديكتاتوري، هاي نظام وجود

 مذكور، موارد بر عالوه. طلب سلطه هاي قدرت و كشورها حضور و منطقه، كشورهاي
 از رژيم اين. است صهيونيستي جعلي رژيم حضور خاورميانه در التهاب داليل ترين مهم
. شد آن از جدانشدني جزئي و يافت ادامه آن با و شد متولد خشونت در آغاز همان

 يابي دست درصدد خود جغرافيايي موقعيت و ايدئولوژيكي و ديني منابع از  الهام با اسرائيل
 و بردي راه هاي برنامه در را جنگ و خشونت هاست مدت ملي سرزمين و هويت به

 شده منجر خاورميانه در بحران تشديد به امر اين و است كرده نهادينه خود استراتژيك
 گوناگون كشورهاي بين تقابل بلكه نيست، فلسطين و اسرائيل بين تقابل فقط زيرا است؛
 و فلسطين از حمايت به عربي كشورهاي برخي و ايران زيرا است؛ المللي بين و اي منطقه
 تقابل اين در هاست سال و اند پرداخته اسرائيل از حمايت به اسرائيل متحدان و امريكا

 نيز را منطقه ديگر هاي بحران از بسياري خصوص در حل راه به رسيدن امر اين. درگيرند
 روابط در خشونت و بحران كه كرد تصور توان نمي بنابراين،. است داده قرار الشعاع تحت

 در است تالش در صهيونيستي رژيم .است شده منحصر طرف دو به فلسطين و اسرائيل
 تضعيف براي نيز غيرمستقيم خشونت از فلسطين، دفاع بي مردم عليه مستقيم خشونت كنار
 داخلي بازيگران ساير روابط و خاورميانه در قطعاً امر اين كه كند استفاده ها آن محو حتي و
  .بود خواهد اثرگذار نيز آن خارجي و

مورد نظر گالتونگ از جمله  يبا اعمال هر چهار نوع خشونت ساختار يونيستيصه رژيم
و  يرانسانيغ يها مجازات يا ،مثالً در جنگ، شكنجه يصدمه زدن عمد( يكخشونت كالس

شان به سـرپناه، پوشـاك، خـوراك و     ياساس يماد يازهايافراد از ن يساز ، محروم)بار اهانت
 ملـي  يهمبسـتگ  و يـت هو انسـجام  بـا  يتضـد  و يگانگي، سركوب و سرانجام ازخودببآ

 ايـن . اسـت به اهداف خـود   يابي دست درصدد شد، ذكر مصاديقش كه طور همان فلسطين،
گسترش داده است و  يانهانواع خشونت و سركوب را در خاورم زمينة اعمالي چنين با رژيم

امـر   يـن ا نتيجـة  در كـه  اسـت  كـرده  يدمخالف خود تقابل دوطرفه را تشـد  يبضمن ترغ
 يو خـارج  يگرفتار تنش و التهاب خواهد ماند و هر گونه توافـق داخلـ   يشههم يانهخاورم

  .بر خواهد بود دشوار و زمان ياراگرچه ناممكن نباشد، بس ،آن يها حل بحران يبرا
  

  گيري نتيجه. 6
 پرآشـوب  منطقـة  در صهيونيسـم  پديـدة  كـه  دريافـت  تـوان  مي گذشت چه آن به عنايت با



 89   بهرامي دهشيري و زهرا رضا محمد

 هـاي  نظـام  بـر  عـالوه  صهيونيسـتي  رژيـم . اسـت  شده خشونت تشديد موجب خاورميانه
 هـاي  قـدرت  حضـور  و اي قبيله ساختار بودن حاكم مرزي، و ارضي اختالفات ديكتاتوري،

 رژيـم . اسـت  كـرده  فـراهم  را منطقـه  ايـن  در التهـاب  و خشونت تشديد هاي زمينه بزرگ،
 اساس بر و نهاد وجود عرصة به پا بزرگ هاي قدرت كمك با آغاز همان از كه صهيونيستي،

 نشـئت  يهوديت تاريخي سابقة و ديني هاي آموزه از كه طلبي برتري و پرستي نژاد هاي آموزه
 تنظـيم  طلبي خشونت و طلبي توسعه اصول بر را خود رفتار و خارجي سياست است، گرفته
 اسـتراتژيك،  عمق نبود ناامن، جغرافيايي موقعيت سبب به مزبور رژيم اين، بر عالوه. كند مي
 را رويكرد اين و است كرده طراحي خشونت اعمال اساس بر را خود سياست آب كمبود و
 مـذكور،  موارد به توجه با اسرائيل. است كرده نهادينه نظامي پذيري جامعه با خود جامعة در

 اين. دهد مي افزايش گوناگون هاي دوره در خود دشمنان نابودي جهت در را گرايي خشونت
 طلبي خشونت تشديد و ساختاري خشونت اعمال درصدد ستيزها و ها جنگ اعمال با رژيم

  .است بوده خاورميانه در طلبي توسعه و
 و سركوب، بينوايي، كالسيك، خشونت( ساختاري خشونت ابعاد همة در اسرائيل

 ساليان طي نظامي مستقيم حمالت به توان مي آن جملة از كه است بوده فعال) بيگانگي
 سوخت، قطع غزه، محاصرة آب، نابرابر تقسيم سبك، و سنگين تسليحات انواع با متمادي

 تحريم و اي، رسانه و خبري مراكز به حمله طريق از عقيده و بيان آزادي سر بر مانع شدن
 اعمال با صهيونيستي رژيم. كرد اشاره فلسطينيان با هويتي تقابل و خبرنگاران تحديد و

 جمله از زندگي نيازهاي ترين اساسي به يابي دست از را فلسطين ملت مذكور اقدامات
 مانع كند، مي سلب ها آن از را آزادي كند، محروم مي دارويي و غذايي مواد و پوشاك، آب،
 مانع اعراب و ها فلسطيني هويت تخريب ضمن و شود، مي ها آن عقايد آزادانة ابراز

 خشونت هاي زمينه اعمال اين تمام. شود مي ها فلسطيني منسجم هويت ابراز و آيي گردهم
 ابعاد گسترش بر عالوه مذكور اقدامات زيرا كند؛ مي تشديد را خاورميانه در التهاب و

 در را بازيگران ساير غيرمستقيم و مستقيم زمينة در اسرائيل و فلسطين روابط در خشونت
 امور در مدارا و تساهل امر اين كه داد خواهد قرار متفاوتي سياسي هاي موقعيت و مواضع

 جنگ كه است بديهي زيرا كند؛ مي رو روبه اصطكاك و دشواري با نيز را منطقه گوناگون
 از مقاومت جبهة و گر سلطه غرب جانب دو از نيابتي جنگي فلسطين و اسرائيل تقابل و

 فقط را فلسطين در درگيري تشديد و است ديگر سوي از اعراب با تقابل و سو يك
 به مربوط مسائل جديد هاي خشونت بروز اين، بر عالوه. كند نمي متصور آن به منحصر
 مسئله حل تكاليف و حقوق از جديدي ابعاد و بازيگران ظهور با كه دارد يپ در را خود
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 در خشونت تشديد كه كرد خالصه چنين توان مي نتيجه، در. كند مي مواجه دشواري بارا 
 در خشونت تشديد به بلكه نيست، منحصر طرف دو روابط به فلسطين در جديد ابعاد

  .شود منجر جهاني عرصة بسا چه و خاورميانه
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