
به رغم مخالفت هاي جهاني با تأسيس كشور 
يه�ود، پارلمان رژي�م صهيونيس�تي اخيراً 
قانون تأسيس كشور يهود را تصويب كرد كه 
هويت عربي و فلسطيني را حذف مي كند. به 
نظرتان اين قانون تا چ�ه حد احتمال عملي 
ش�دن دارد و در ش�رايط كنون�ي ه�دف از 

تصويب اين قانون چيست؟ 
از روزي كه رژيم صهيونيستي در سال 1948 تأسيس شد، 
يهودياني كه به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت كردند، دو 
گروه بودند؛ يك گروه، يهودي��ان متدين »حريديمي« 
و گروهي هم از يهوديان س��كوالر و اصالح طلب اروپايي 
بودند. معم��والً اروپايي هايی كه به فلس��طين مهاجرت 
كردند، چپ و سوسياليست بودند و در »حزب كار« هم 
كار مي كردند و مذهبش��ان يهودي اصالح طلب بود. دو 
گروه ديگري هم به اسرائيل آمده بودند كه يا ارتدوكس 
يهودي يا حريديمي و يهودي بودند كه مذهبي تر بودند و 
اختالفات بين اين دو گروه از همان ابتدا شروع شد و اينكه 
دولتي كه قرار است تشكيل شود، يك دولت قومي و يك 
دولت ديني باشد. آنهايي كه گرايش چپ و اصالح طلبي 
داشتند، مي گفتند كه دولت بايد قومي باشد و آنهايي هم 
كه متدين بودند معتقد به تش��كيل دولت ديني بودند. 
آنچه اتفاق افتاد پيروزي جريان ارتدكس بر جريان قومي 
بود. البته از ابتدا دولت قومي تأسيس شده بود و االن آنها 
ماهيت دولت را تغيير دادند و رژيم صهيونيستي را يك 
دولت ارتدكس اعالم كردند. اين مصوبه و مصوبات قبلي 
مرتبط عمالً برتري نژادي يهودي بر جامعه عرب فلسطين 
را نهادينه ساخته است. بر اساس اين قانون جديد نه تنها 
عرب ها از حقوق خود محروم شدند كه اكثريت يهودي 
حق تصميم گيري درب��اره عرب ها را به ط��ور كامل در 

انحصار خود قرار دادند. 
آنچه در اسرائيل اتفاق افتاده اس��ت، نتيجه رقابت هاي 
سياسي و حزبي داخلي است. اينكه آيا تنها مسائل داخلي 
در اين زمينه دخيل بوده يا اينكه مسائل ديگري هم در 
مسير وجود داشته است )جاي بحث دارد(. االن اسرائيل 
احساس مي كند كه هيچ زماني فردي مثل دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا در رأس قدرت اين كش��ور تاكنون 

روي كار نيام��ده و بعد از اين هم نخواه��د آمد كه علناً و 
داوطلبانه از صهيونيست ها حمايت مي كند و نقطه نظرات 
اسرائيل را تأييد مي كند و خواسته هاي رژيم صهيونيستي 
را عملي مي كند. به همين دليل، اس��رائيلي ها احساس 
مي كردند كه اگر در شرايط كنوني اين قانون را تصويب 
كنند، دول��ت امريكا مي تواند آن را عمل��ي كند و به اين 
دليل، تصويب قانون كشور يهود االن براي صهيونيست ها 
مطرح شده است تا دولت يهودي را به سرانجام برسانند. 
اما آيا اين دولت يه��ودي كه مبتني ب��ر مجموعه اي از 
شاخص هاي نژادپرستي اس��ت امروزه مي تواند در دنيا 
استمرار داشته باشد؟! خيلي ها معتقدند آنچه انجام شده 
است، يك ريسك حساب نشده اس��ت كه اسرائيل را در 

آينده تحت فشار مضاعفي قرار خواهد داد. 
االن دنيا با نژادپرستي مخالف است و آنچه در پارلمان رژيم 
صهيونيستي تصويب شد، پر از احساسات نژادپرستي است 
و به صورت قانونمند يك نظام آپارتايد را ايجاد خواهد كرد. 
هر چند صهيونيست ها از زمان اشغال فلسطين به صورت 
نانوشته تبعيض نژادي شديدي را عليه جامعه فلسطيني 
اعمال كرده اند اما با تصويب اين قانون اين رفتار نژادي را 
رسميت دادند. به همين خاطر اجماع سازي عليه رژيم 
آپارتايد در دنياي امروز بسيار آسان است و مي تواند رژيم 

صهيونيستي را با چالش هاي جديدي مواجه كند. 
اين قانون نژادپرستانه كه حقوق فلسطيني ها 
را زير پا گذاشته و فلسطين را سرزمين موعود 
يهوديان معرفي كرده است، در عرصه داخلي 
و بين المللي چه تبعاتي براي صهيونيست ها 

به همراه خواهد داشت؟ 
امروزه كش��ورها يك اجماع��ي عليه رژي��م آپارتايد در 
آفريقاي جنوبي و زيمباوه انجام داده اند. اين دو كش��ور 
داراي نظ��ام آپارتايد بودند كه محل س��كونت س��فيد 
و س��ياهان را جداس��ازي كرده و تفكيك نژادي انجام 
داده بودند و سفيدپوس��ت ها اين حق را داشتند كه در 
كل كش��ور تردد كنند اما سياهپوستان فقط در مناطق 
محدودي حق تردد داشتند و حتي در استفاده از امكانات 
كشور و حمل و نقل عمومي هم محدوديت هاي زيادي 
براي آنها در نظر گرفته ش��ده ب��ود. در آفريقاي جنوبي 

رژيم آپارتايد با تحريم هاي گسترده جهاني مواجه شد و 
در نهايت از هم پاشيد و در زيمباوه هم همين فشارهاي 
جهاني منجر به سرنگوني نظام آپارتايد شد. تالش هاي 
نلس��ون ماندال در آفريقاي جنوبي و راب��رت موگابه در 
زيمباوه نهايتاً به فروپاش��ي نظام ه��اي آپارتايد منجر 
شد. اكنون رژيم صهيونيس��تي در همان مسير پا نهاده 
است و كشورها بايد جهان را از اين بيماري نژادپرستانه 
پاكس��ازي كنند. خيلي ها معتقدند با توج��ه به تجربه 
جهاني عليه نژادپرستي و وجود پايگاه گسترده در سطح 
بين المللي مقابل اين رفتار غيرانس��اني، عماًل اسرائيل 
بهانه اي به دست مجامع بين المللي داده است كه اجماع 

حداكثري عليه اين رژيم نژادپرست صورت بگيرد. 
آيا همه اعضاي جريان راس�ت در اسرائيل با 
قانون تأسيس كشور يهود موافق هستند يا 
اينكه اختالفات در جريان راست وجود دارد؟ 
از آنجا كه ك�ه تصويب اين قانون ش�كننده 
بوده و تنها 62 نماينده از 120 نماينده كنست 
به آن رأي مثبت دادن�د و درگيري هايي هم 
بين موافقان و مخالفان انجام ش�ده بود، اين 
شكننده بودن آرا تا چه حد در موفقيت اين 

طرح مؤثر خواهد بود؟ 
همين كه قانون تأسيس كشور يهود، با 62 رأي موافق در 
مقابل 55 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع تصويب شد، نشان 
مي دهد كه جامعه صهيونيستي تقريباً دو دسته شده است 
و يك اكثريت نسبی در طرف موافق وجود دارد. اين مسئله 
بيانگر اين است كه شكاف جدي در اين زمينه وجود دارد 
و اينگونه نيست كه صهيونيس��ت ها اين قانون را تصويب 
كردند و تنه��ا نمايندگان عرب مخالف اي��ن قانون بودند. 
نمايندگان عرب تنها 13 رأي داشتند و عمده مخالفان اين 
طرح يهودي ها بودند و وجود تعدادي از يهوديان و بسياري 
از احزاب يهودي در طرف مخالف، جامعه را به س��مت دو 
قطبي پيش مي برد و مي تواند در آينده جامعه صهيونيستي 

را دچار شكاف هاي جدي بكند. 
پس به نظر شما با توجه به مخالفت هاي جهاني 
و شكاف داخلي بين صهيونيست ها، اين طرح 

جنجالي عملياتي نخواهد شد؟ 

اين قان��ون تصويب ش��ده اس��ت اما ب��ا اجم��اع ملي 
صهيونيستي همراه نيست و اينكه در آينده شكاف ها را 

عميق تر كند وجود دارد. 
عالوه ب�ر مخالفت ه�اي اح�زاب، در داخل 
س�رزمين هاي اش�غالي ه�م مخالفت ه�اي 
مردمي با اين ط�رح وج�ود دارد و همچنان 
كه اعتراض هاي چند ه�زار نفري در تل آويو 
در هفته هاي اخير در مخالفت با اين قانون به 
راه افتاده اس�ت، حتي يهوديان خارج نشين 
هم با اين ط�رح مخالفت كرده ان�د. هر چند 
تأس�يس دولت يهودي، مي توان�د به نوعي 
مش�روعيت زايي براي يهوديان در سراس�ر 
جهان باشد اما بسياري از يهوديان با اين طرح 
مخالف هستند. دليل مخالفت صهيونيست ها 

با اين طرح چيست؟ 
دليل مخالفت هاي صهيونيس��ت ها با اي��ن قانون، اين 
اس��ت كه مي گويند اين نوع رفتارها اس��رائيل را تحت 
فشار قرار مي دهد و در آينده به فروپاشي اين نظام منجر 
خواهد شود. اينكه مخالفان قانون دولت يهود، مخالفان 
اسرائيل هس��تند، درست نيس��ت بلكه خود مخالفان از 
مؤسس��ان اصلي تأسيس رژيم صهيونيس��تي هستند. 
يعني چپ گراهايي كه موجوديت رژيم صهيونيستي را 
در 1948 اعالم كردند، االن مخالف قانون كش��ور يهود 
هستند و اين مخالفت ها موجوديتي نيست بلكه مخالفت 
سياسي است. اين اقدام خطرناكي است كه در آينده به 
ضرر اسرائيل خواهد بود ولي مخالفان همچنان به اسرائيل 

وفادار خواهند ماند. 
دليل مخالفت برخ�ي از يهوديان ب�ا قانون 
كشور يهود، اين است كه معتقدند تأسيس 
دولت يهود، با آموزه هاي ديني و مذهبي در 
تعارض است. اين تعارض ها در چه زمينه هايي 

وجود دارد؟ 
آنهايي كه مي گويند تأسيس چنين دولتي در تعارض با 
دين يهود است، ارتدوكس ها هستند كه ايجاد اسرائيل را 
يك نوع شرك مي دانند و همچنين گروه »ناتوري كارتاها« 
)يك اقليت يهودي ارتدوكس حريديم ضد صهيونيس��م 
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است كه در سال 1935 ميالدي تشكيل شد( هم 
بخشي از اين جريان هستند. به عبارتي، اين خداوند 
اس��ت كه بايد يهودي��ان را به س��رزمين موعود يا 
فلسطين برگرداند نه صهيونيسم اما آنچه االن اتفاق 
افتاده اين است كه صهيونيس��م خود را جاي خدا 
قرار داده است و به همين دليل صهيونيسم را نوعي 
شرك مي دانند. اين گروه مخالف، خود را متدين اما 
متدين غير سياسي مي داند و ضد صهيونيسم است 
اما در مسئله ديني ضدصهيونيسم است نه روي يك 

جمع بندي سياسي. 
اما حريديمي ها كه كاماًل با اسرائيل موافق هستند 
و جريان ديني اساساً از حريديم تشكيل مي شود 
موافق جريان تشكيل دولت يهودي هستند و لذا 
االن مخالفتي كه ص��ورت گرفته، مخالفت ديني 
نيس��ت و آنهايي كه مخالف دين��ي بودند از قبل 
بودند و اين روند همچنان ادامه دارد و مخالفت آنها 
تأثيري روي معادالت سياسي ندارد. اما مخالفاني 
كه االن با اين قانون مخالف هستند اين به داليل 
سياسي اس��ت و نه ديني. االن سه مذهب يهودي 
وجود دارد، يكي اصالح طلبان هس��تند كه عمده 
مخالفان هم از اي��ن طيف هس��تند و دو مذهب 
ارتدوكس و حريديمي هم كه متدين هس��تند و 
هر چند ارتدوكس مخالف اسرائيل است اما عليه 
آن اقدام نمي كند ولي گ��روه ناتوري كارتاها عليه 
اسرائيل اقدام مي كنند. برخي هم مثل حريديم از 
اسرائيل حمايت مي كنند و حزب حاكم »ليكود« 
به رهبري بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل به 

اين جريان بسيار نزديك هستند. 
هر چند امريكا علناً از قانون كشور يهود 
حمايت نكرده و گفته است كه درباره آن 
اظهارنظر نمي كند ام�ا برخي معتقدند 
كه تصويب اين قانون بخش�ي از پروژه 
»معامله قرن« امريكاست و واشنگتن 
پشت اين ماجرا قرار دارد. آيا واشنگتن 
در اين مس�ير نقش�ي داش�ته است يا 
اينكه اين مسئله صرفًا داخلي است و 
خود صهيونيست ها تصميم به تصويب 

آن گرفته اند؟ 
امريكا در تصويب اين قانون نقش��ي نداشته است 
اما  حامي صهيونيست هاست و امروز همه تحوالت 
منطقه را از نگاه اسرائيل مي بيند. چون اسرائيلي ها 
مي دانند كه امريكا منطقه را از نگاه آنها مي بيند لذا 
شرايط جديدي را فراهم كردند تا واشنگتن از آنها 

حمايت كند. 
برخي معتقدند كه پس از انتقال سفارت 
امريكا به قدس كه نوعي مش�روعيت 
يكجانبه براي رژيم صهيونيستي ايجاد 
كرد، اس�رائيل با تصويب قانون كشور 
يهود به دنبال مشروعيت زايي دوم براي 
خود است. شما تا چه حد اين مسئله را 

قبول داريد؟ 
نه. اينكه اس��رائيل با تصويب اين قانون به دنبال 
مش��روعيت زايي براي خود باشد، درست نيست. 
چنين قانوني نه تنها مش��روعيت ايجاد نمي كند 
بلكه مخالفت ها را افزايش ه��م مي دهد. در نامه 
آرتور جيمز بالفور )وزير خارجه وقت انگليس( در 
س��ال 1917 به بارون والتر روچيلد )رهبر جامعه 
يهوديان انگليس( نوش��ته ش��ده بود كه بايد يك 
دولتي براي يهوديان تأسيس كنيم و بالفور گفته 
بود كه دولت انگليس با اين آرمان موافق اس��ت و 

در جهت ايجاد يك دولت قومي يهود تالش خواهد 
كرد. در ابتدا قرار بود دولت قومي تأسيس شود اما 
االن دولت ديني مدنظر اس��ت كه با دولت قومي 
تفاوت دارد و بر اساس آن اس��رائيل مكاني براي 
يهوديان متدين مي تواند باش��د. اگر شكاف هاي 
داخلي عميق تر شود و به تقابل برسد حتي مي تواند 
به مهاجرت يهوديان س��كوالر از س��رزمين هاي 

اشغالي منجر شود. 
برخي ه�ا معتقدن�د كه تغيي�ر موضع 
كش�ورهاي عربي درباره فلس�طين و 
دور ش�دن از آرمان قدس، سبب شده 
تا صهيونيس�ت ها به چني�ن اقداماتي 
دست بزنند، به نظر شما نقش عربستان 
سعودي و ديگر رژيم هاي عربي در اتخاذ 
سياست هاي جديد اسرائيل چيست؟ 

كش��ورهاي عربي در اين اقدام به طور مس��تقيم 
تاثيرگ��ذار نبوده اند، اما تباني برخي كش��ورهاي 
عربي با رژيم صهيونيستي، اين رژيم را گستاخ تر 
كرده اس��ت تا چني��ن اقداماتي را انج��ام دهند. 
اسرائيلي ها برخي مسائلي را كه قباًل در افشاي آنها 
احتياط مي كردند االن آش��كارا مطرح مي كنند، 
لذا به طور مس��تقيم اعراب تأثير نداش��تند اما به 
طور غيرمس��تقيم زمينه س��از چنين رفتارهاي 

نابهنجاري هستند. 
نتانياه�و اخيراً گفته اس�ت ك�ه ما در 
غزه در حال جنگ هس�تيم و در آينده 
احتمال هر س�ناريويي وج�ود دارد. با 
توجه به اينكه رژيم صهيونيس�تي در 
مقابله ب�ا بادبادك هاي فلس�طيني ها 
ناتوان است و س�امانه گنبد آهنين در 
مقابله با موش�ك هاي حماس ناكارآمد 
بوده اس�ت. ب�ه نظرت�ان آي�ا احتمال 
حمله اس�رائيل به غزه وجود دارد؟ آيا 
در ش�رايط كنوني اس�رائيل ظرفيت و 
توانايي وارد ش�دن به جن�گ جديد با 

فلسطيني ها را دارد؟ 
درگيري بين فلس��طيني ها و اسرائيلی ها هميشه 
احتمال دارد و ممكن اس��ت يك جرق��ه به ايجاد 
چنين درگيري هايي منجر شود. رژيم صهيونيستي 
يك رژيم جنگ طلب است و جنگ هاي متوالي در 
منطقه ترتيب داده است و در آينده هم اين رفتارها 
و اقدامات ادامه خواهد داش��ت. از زمان تأسيس 
اسرائيل، صهيونيس��ت ها بيش از 10جنگ را در 
منطقه ب��ه راه انداخته اند و در جنگ هفت س��اله 
سوريه، اسرائيل به نوعي در آن شريك بوده است و 
رژيم صهيونيستي واقعاً كانون تهديد عليه امنيت 

و استقالل در منطقه است. 
در پاي�ان ارزيابي ت�ان از تحوالت آتي 

فلسطين چيست؟ 
آنچه اخيراً از سوي رژيم صهيونيستي تحت عنوان 
قانون قومي مطرح شده است، هم تهديد است و هم 
چالش. وقتي اين قانون مي گويد كه فلسطين كشور 
يهوديان است، عمالً فلسطيني ها شناور مي شوند و 
هر لحظه ممكن است اسرائيل به فكر بيرون كردن 
فلسطيني ها باشد و اس��رائيل مي خواهد قوانين 
جديدي تصويب كند تا بحث وفاداري سياس��ي و 
فرهنگي را مطرح كنند و فلس��طيني هاي ساكن 
اراضي اش��غالي بايد اعالم كنند كه به اس��رائيل 
وفادار هس��تند، در حالي كه يك فلس��طيني كه 
سرزمينش اشغال شده و رژيم صهيونيستي آن را 
غصب كرده است، نمي تواند اين مسئله را بپذيرد. 
لذا اس��رائيلي ها االن بعد از تصوي��ب قانون دولت 
يهودي، مسئله مبادله جمعيتي را مطرح مي كنند. 
يعني اگر قرار اس��ت توافقي با فلسطيني ها انجام 
ش��ود بايد فلسطيني هاي س��اكن اراضي اشغالي 
1948  سرنوشتشان تعيين شود كه باعث آوارگي 
آنها خواهد ش��د. به عبارتي، يك »ي��وم النكبه« 
جديد با فرمول هاي مدرن تري صورت بگيرد. آنچه 
اتفاق افتاده است، تهديدهايي است كه بايد آنها را 
شناخت و براي مقابله با آنها اقدام كرد. اين قانون 
فرصت هايي را هم ايجاد كرده اس��ت، اينكه رژيم 
صهيونيستي ماهيت نژادپرستانه خود را نشان داد 
كه اين مسئله مي تواند يك همبستگي گسترده و 
اجماع بين المللي عليه رژيم اشغالگر را ايجاد كند و 
بايد اين ماهيت را شناخت و بر اساس آن اقدام كرد 

و شناخت اين تهديدات ضروري است. 

 قانون »كشور يهود« 
جامعه اسرائيل را دوقطبي مي كند

گفت وگو با دكتر حسين رويوران، كارشناس غرب آسيا

تصويب قانون نژادپرستانه 
سرویسبینالملل

گفتوگو
موسوم به »كشور يهود« در 
پارلمان رژيم صهيونيستي 
كه فلسطين را سرزمين موعود صهيونيست ها اعالم و 
فلسطينيان را از تمام حقوق شهروندي و انساني محروم 
مي كند، نقاب دروغين از چهره رژيمي نژادپرست برداشت 
كه ادعاي دموكراسي و حقوق بشر دارد.  صهيونيست ها با 
تصويب قانون جنجالي »كشور يهود«، حتي تالش توافق 
سازش را هم از بين برده اند. پس از انتقال سفارت امريكا 
از تل آويو به قدس، تصويب قانون كشور يهود در كنست، 
دومي�ن اقدام مه�م در جه�ت اجراي�ي ك�ردن پروژه 
»معامله قرن«  امريكاست. يهودي س�ازي كامل قدس، 
حذف هوي�ت و زب�ان عرب�ي، به رس�ميت ش�ناختن 
شهرك س�ازي، انحص�ار ح�ق تعيين سرنوش�ت براي 
يهوديان، نامعلوم بودن سرنوشت فلسطيني هاي ساكن 
در سرزمين هاي اشغالي، بخشي از مفاد اين قانون جنجالي 
اس�ت كه مي تواند به تش�ديد تنش ها در سرزمين هاي 
اشغالي دامن بزند.  دكتر حسين رويوران، كارشناس غرب 
آسيا در گفت وگو با »جوان« درباره تصويب قانون كشور 
يهود تأكيد مي كند: »عمده مخالفان اين طرح يهودي ها 
بودند و وج�ود تعدادي از يهوديان و بس�ياري از احزاب 
يهودي در طرف مخالف، جامعه را به سمت دوقطبي پيش 
مي برد و مي تواند در آينده جامعه صهيونيستي را دچار 
ش�كاف هاي جدي بكند.« به گفته رويوران، كشورهاي 
عربي در تصويب قانون كش�ور يهود، به طور مس�تقيم 
نقشي نداشته اند، اما تباني برخي كشورهاي عربي با رژيم 
صهيونيستي، اين رژيم را گستاخ تر كرده است و اعراب 
زمينه س�از چني�ن رفتاره�اي نابهنج�اري ش�ده اند. 

عمده مخالفان قانون كشور يهود، 
يهودي ها بودند و وجود تعدادي از 
يهوديان و بسياري از احزاب يهودي 
در طرف مخالف، جامعه را به سمت 
دوقطبي پيش مي برد و مي تواند در 
آينده جامعه صهيونيستي را دچار 
شكاف هاي جدي بكند، حتي اگر 
شكاف هاي داخلي عميق تر شود و 
به تقابل برسد، مي تواند به مهاجرت 
يهوديان سكوالر از سرزمين هاي 

اشغالي منجر شود


