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شناسی سیاسی جهان اسالم،  دوفصلنامه علمی جامعه
 (11)پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شماره 7دوره 

ضد  تبار های روس اسرائیلی گرایی افراطی تأثیر راست

 های یهودی نئونازی در اسرائیل بر رشد گروه فلسطینیان

 5/9/1991تاریخ دریافت:  *1 محمد پاکدامن
 19/11/1991تاریخ پذیرش:  2 ابوذر گوهری مقدم

  
 چکیده

توانی  تااییا افرا یی را بیرا       یتی و احساس شکست است که میی گرایی، نارضا ترین منابع افراط یکی از مهم
ایجادکن ؛ امیا ترریی    « دیگران»ها  موجود با  و تفاوت« ها خود »ها   ساز  و اتحاد برمبنا  اشتراک غیریت

« دیگران»مح ودتر و « ها خود »گرایی،  گر  و راست این دو گروه، ایستا نیست بلکه به میزان گسترش افرا ی
 شون .  تر می گسترده

ها   ساز  بر رش  گروه ها و تأثیر این غیریت گرایی افرا ی، ض  عرب ه ف از این مطالره، بررسی تأثیر راست
ها   ا  بوده و داده واقره تحلیلی از نوع پس -ا  توصیفی نئؤناز  یهود  در اسرائیا است؛ این پژوهش، مطالره

 است.  ش ه آور  ها  نئوناز  یهود  جاع ود درباره گروهها  موج مورد نیاز آن با بررسی اسناد و آمار
هیا  اشیلالی    ها  سیاکن سیرزمین   ترین کاست ها  اسرائیلی، در مقام یکی از ناراضی در نوشتار حاضر، روس

گییر  و   ها  اسرائیلی و بیان عواما شیکا  ان ؛ این پژوهش، پس از بررسی جوانب نارضایتی روس ش ه بررسی
تبیار و هاننیین    روس آویگی ور لیبیرمن  گرا  افرا ی اسرائیا بیتنو به زعامت  حزب راست زایایی آن، به رش 

 پردازد.  ترین گروه قومیتی، به این حزب می ها در جایگاه پرجاریت اقبال روس
هیا ضی     کوبنی  و بیا اتذیاد شی ی ترین رویکیرد      هیا میی   و حزب اسرائیا بیتنو بر  با دشانی با عرب لیبرمن

ساز  که در زمان جنگ به ح اکثر میزان خیود   کنن ؛ این غیریت می ها تالش   متح کردن خود فلسطینیان، برا
هیا  ایین تحقیی      رس ، مول  خشونت ضی  دشیانان عیرب و افیزایش بسییم اجتایاعی اسیت؛ امیا یافتیه          می
بیا  یابی  و   میی  ساز  درون جامریه صهیونیسیتی جرییان    دهن  که پس از پایان جنگ، خشونت و غیریت می نشان

ایین  کنی ؛ بنیابراین    میی  ، نوک پیکان را از دشان خارجی عرب متوجه مذالفان داخلیی «ها خود »تح ی  گروه 
 ،شیود  می ها را موجب بسیم اجتااعی میان اسرائیلی ،م ت مثابه شاشیر  دولبه، اگرچه در کوتاه ساز  به غیریت

هیا    حسیاب  آم ن بستر  برا  تسیویه  و فراهم ساز  به درون جامره صهیونیستی در بلن م ت، تسر  غیریت
 خواه داشت. دنبال را به قومیتی

  
  .آویگ ور لیبرمنها  اسرائیلی، اسرائیا بیتنو،  گرایی افرا ی، نئونازیسم یهود ، روس راست واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 صیورت مسیتقیم و گیاه غیرمسیتقیم     ها  قومیتی اسرائیا در آثار پژوهشگران، گاه به درباره شکاف

کیه از منیا   مذتلی  جلرافییایی      هیایی  ها  نژادپرستانه اسیرائیلی  اق ام»به  است اما رفته میان سذن به

دارد که جامره صهیونیستی اسرائیا کیه   جهت اهایت  آن از موضوع این است؛ ش ه ، کاتر توجه«ان  آم ه

ایین   مواجیه شیود کیه    ،زستی با یهودیان یهود ن اشتهکن ، انتظار می در سایه هایشگی هولوکاست زن گی

 . (Sela-Shayovitz, 2011, p. 67)است  کردهرو روبهج    ینظام ارزشی حاکم را با چالش ،پ ی ه

هیا  نژادپرسیت    در تشیکیا گیروه   شیان ، سهاانی   آم ه از شورو  ساب  ی کهمهاجران ،میان دراین

 آن بررسیی سییر تیاریذی    اما چرایی این تاایا بیه تنی رو ، بییش از   است؛  بودهتوجه  قابا، یهودستیز

هیا   جیز روس  هیا  قیومیتی دیگیر بیه     بیه گیروه   ،داشیته  دارد چراکه ایین رونی  هاننیان ادامیه     اهایت

 یاب .   می تسر 

گرایانیه   راست ها  و تأثیر  که از سیاست این گرایشدالیا است تا با بیان  ش ه تالش هدر این مقال

ساز   و ارتباط آنها با غیریتها  حلیا آین ه این گروهم لی برا  ت ،پذیرن  می یاسرائیل افرا ی مسئوالن

بازیگران اصیلی ایین جنیبش، پیس از     در مقام  ها  در هاین راستا روس ؛شود ارائه ها فزاین ه ض  عرب

 نی ، کرد شیان، احسیاس   جامریه اسیرائیلی و عی م بهبیود وضیع اقت یاد        1سیاز   مواجهه بیا غیرییت  

ها  راست افرا ی و عقای  فاشیسیتی و   به بر  به گرایش 1.۱ 2ها  گروهی از نسا ان ؛ خورده شکست

ان  تا مذالفت خود را  آورده رو  (و ازجاله یهودیان)سایر شهرون ان اسرائیلی ض  بار  جرایم خشونت

 گیرن .ب نوعی انتقام داده، به با وضع موجود نشان

ران اسیرائیلی و  می ا  آییا ارتبیا ی مییان رفتارهیا  سیاسیت     »مطرح است که  ،این پرسش ،اساساز

 یهیای  اهاییت صیرود روس  بیه  در پاسی  بایی گفت کیه     ؛«ها  اسرائیلی یهودسیتیز وجیوددارد    گروه

هیا    تا وزارت جنگ و تأثیر احتاالی آن بر رش  ع م روادار  اقلیت آویگ ور لیبرمنمانن  گرا  راست

   شود. بای توجهوجود،عنوان سازوکار  برا  ابراز مذالفت با وضع م قومیتی و گسترش نژادپرستی به

گراییان در عرصیه سیاسیت اسیرائیا و گسیترش       ناای  که بیا گسیترش حریور راسیت     چنین می

درون جامریه صهیونیسیتی    ،هیا  نئونیاز    ها  نژادپرستانه گروه این افراد، اق اماز  ری  ستیز   عرب

 ........................................................................................................................  
1 . Otherness 

 است. داده خ ان  و مهاجرت در زمان کودکی آنها ر ش ه اسرائیا بوده تول  شورو  ساب  ولی بزرگد  که مافرا.  2
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هیا    طینیان ازسیو  مقیام  فلسض  که نژادپرستی  مادامیدهن ،  می  نشانها  گذارد. بررسی می افزایش به رو

هیا  صهیونیسیت    کن ؛ مقام می صورت شاشیر دولبه عاا یاب ، این تنفر به می رژیم صهیونیستی افزایش

 ،دهن  اما این اق ام فلسطینیان، هابستگی اجتااعی را افزایشض  کوشن  تا از  ری  بسیم اجتااعی  می

این مهم با تذرییب هوییت ملیی و     ش  کهخواه  ها  قومیتی تب یا حساب خود به بستر  برا  تسویه

 . کن  ناپذیر را بر پیکر جامره صهیونیستی واردمی جبران هایی هتقویت قومیت در مقابا آن، لطا

هیا و رشی     پراکنی ض  عیرب  گرایی افرا ی و نفرت در این مقاله برا  پاس  به ارتباط میان راست

سپس با ارائه و ش ه  ها بررسی ترین ناونه مهم یکی از عنوان  به 3۳ها  نئوناز ، ابت ا گروه پاترول  گروه

درادامه با بررسی آمار جرایم  ؛است ش ه ها پرداخته گیر  این گروه م لی مفهومی به بیان سازوکار شکا

 است.   ش ه بینی ها در آین ه پیش نژادپرستانه، رون  این گرایش

 بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهشی -الف
است؛  ها  نئوناز  را انکارکرده هاواره وجود گروه ،یت این موضوع، دولت اسرائیاحساسدلیا به 

بیه بررسیی   اجایال   ادامیه بیه  رد ن ؛شیاار  بسیار انی ک و انگشیت   ،بنابراین منابع پژوهشی در این باب

هیا    بیه ناکیامی  با مقایسه اقلیت روس در آلایان و اسیرائیا،    تیتزمنپردازیم؛  ها  موجود می پژوهش

کن  که در مقایسیه بیا    می ها اشاره و ثابت ن روس در سه حوزه زبانی، خانوادگی و وجود تبریضجوانا

 یابی ؛  بیوده، در آینی ه نییز بهبیودنای    تبار ب تر  ها  روس اقلیت روس ساکن آلاان، وضع این اسرائیلی

 ،خشیونت خیانگی  نظییر   هیایی  مشیکا  ،ها  آلاان، در اسرائیا با گذشت زمیان  چراکه برخالف روس

 در کنیار  ،عنوان زبانی بیگانه مواجهه با عبر  به و ناتوانی در برقرار  ارتباط قو  میان اعرا  خانواده

انی ،    ورکلی در ب نه جامره صهیونیستی با آن مواجه ها و به هایی که روزانه در م ارس، خیابان تبریض

اما او  ؛(Titzmann, Silberein, Mesch, & Schmitt-Rodermund, 2011, p. 786) هاننان وجوددارد

گرایی در آفیاق سیاسیت اسیرائیا و تیأثیر آن بیر پ یی ه        توجهی به عاما سیاسی، از رش  راست با بی

 است. نژادپرستی و نئونازیسم غافا بوده

است؛ او با بررسیی   داشته ش ن و مهاجرت مرطوف توجه خود را به دو عاما جهانی ،سال شیوویتز 

مریکا، عاما فرهنگ و  رد قومیتی ازسیو  فرهنیگم میزبیان را عیاملی     آپا و ها  نئوناز  در ارو گروه

بیرآن، عیواملی    ؛ عالوهدان  میآنها ها  نژادپرستانه در میان  مهاجران و تقویت گرایش  آشکار در انزوا

و تسیهیا دسترسیی بیه    گسترش فرا  مجاز   فاشیستی بر اثرانتشار ای ئولوژ   ش ن و جهانیمانن  
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در کنیار ورود نژادپرسیتان از  ریی  عامیا      1،ق رتم سفی   راک ها موسیقی دپرستانه مانن محتوا  نژا

اگرچه او ؛ (Sela-Sheyovitz, 2012, p. 214)کن   می عنوان رکن دوم تحلیا خویش اقامه مهاجرت را به

ی هیا  اسیرائیل   ا  به نقش عاما سیاست، آن هم بیه نقیا از روزنامیه    صورت حاشیه دیگر به یدر جای

تلییییر نظییام ارزشییی حییاکم در جامرییه  وموضییوع اصییلی نبییوده  ،پییردازد، پییرداختن بییه سیاسییت میی 

 .(Sela-Shayovitz, 2011, pp. 67-82) است مرادبوده

دانی :   اجاال دو عاما می ها  نژادپرست روس در اسرائیا را به گیر  گروه ، دلیا شکاخال  سری 

آنیان از غییر خودشیان و عامیا دوم، گیرایش بیه       فرد ایین کاسیت و تنفیر     نذست، ویژگی منح ربه

نیز  سری عنوان بازخورد  در برابر رویکرد تحقیرآمیز جامره صهیونیستی اسرائیا؛ تحلیا  نژادپرستی به

 (.2۱14هانون موارد پیشین، جنبه سیاسی ن ارد )سری ، 

هیا در   ه که روسکرد ها  ترور یهود  اشاره ا  از کتاب خود به پ ی ه گروه در گوشه رونن برگان

هیا  تیرور،    کن  که ایین جوخیه   می ان  و خا رنشان ها  پیش از اشلال فلسطین، آنها را ایجادکرده سال

هیا بیر    رسان ن ؛ و  در توضیی  ایین گیروه    می قتا یهودیان مذال  تشکیا دولت صهیونیستی را نیز به

 .(Bergman, 2018)کن   ها تأکی می ویژگی عالگرابودن روس

ها  اسرائیلی، تنهیا   با بیان پیشینه قتا یهودیان مذال  توسط روس برگاننیز، هانون  اسر  غانم

 .(Ghanem, 2013)کن   می بر ویژگی عالگرابودن آنها تکیه

هیا    ها و ارتباط آن با رش  گیرایش  جا  خالی نگاهی ژرف به وضریت سیاسی روس ،درمجاوع

 ،نوشیتار ایین   ،رو ازهاین و شود می حس فلسطینیان گرایی افرا ی ض  و راست نژادپرستانه در اسرائیا

 . کن  می بررسی نظر سیاسی نقطه نئوناز  را از یهود  ها  پ ی ه گروه

 روش پژوهش -ب
ایین   ؛اسیت  شی ه  نگیارش  2رویی اد   علّی یا پس تحلیا شیوه و با به روش توصیفیحاضر نوشتار 

  هایی است که به بیان علیا واقریه   وهشآن دسته پژدرخ وص که از نام آن پی است،   ور روش هاان

تیرین   مناسیب  عنیوان  بودن آن بیه  برگزی ن این رویکرد به دلیا مطرح ؛گاارد می پس از وقوع آن هات

ها ییا دسترسیی بیه آنهیا      که امکان دخا و ت رف در ناونهدر مواقری است مطالرات اجتااعی  روش

 ........................................................................................................................  
1 . White Power  

2 . Ex Post Facto Research 
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 هیا   تأثیر و 1ها آزمایش ا  علّی و مرلولی، شبهه توان برا  پژوهش این شیوه تحلیا را می؛ وجودن ارد

کارگرفیت.   بیه  ،که در آنها امکان اجرا  آزمایش حقیقی به دالیا اخالقی یا عالی وجودنی ارد  2متقابا

 گیرد: می صورتزیرروی اد  با یکی از اه اف  پس ها  پژوهش در تحقی 

 ؛توضی  یک پ ی ه براساس شرایط پیش از وقوع آن  -

 ؛دن تأثیر یک متلیر بر متلیر دیگردا نشان  -

 .(Simon & Goes, 2018)ها  آمار   سنجش یک فرضیه با استفاده از روش  -

رویی اد ، بیا مشیاه ه     اجتااعی، محق  با استفاده از روش تحلییا پیس   ها  درحقیقت در تحقی 

تواننی    میی  ها  میان آن پ ی ه و حیواد  پییش از آن اسیت کیه     دنبال کش  ارتباط به ،پ ی ه موجود

ها  ماهو  این روش بیا   یکی از تفاوت ؛(Kerlinger & Rint, 1986, p. 379)قبول باشن   قابا یعوامل

هیا  مشیابه    ها الزم اسیت ناونیه را بیه گیروه     است؛ در سایر روش یها، در ناونه آزمایش سایر روش

اساس با ازروی اد ،  ا پساما روش تحلی دادآنها را در مررض آزمایش و تحقی  قرار ،کرده بن   تقسیم

دنبال کشی  آن   بهپیشین، دارن  و با توجه به عواما  نوعی با سایرین تفاوت کن  که به هایی کارمی گروه

تیوان   از رفیی نایی  کیه   نهفته اسیت نکته نقاط ضر  و ق رت این روش نیز در هاین  ؛هاست تفاوت

البتیه   ؛اسیت  و متایایز  پییش مرلیوم  از  ،صورت ت یادفی برگزیی  چراکیه گیروه ناونیه      ها را به ناونه

دارد که بررسی مستقیم و متریارف آن را   ش ، این کاستی نیز در ماهیت موضوع ریشه که گفته  ور هاان

اسیاس  از ،ن اشته ها  ناونه تسلط ها، محق  بر گروه دیگر آنکه برخالف سایر روش و سازد می ناماکن

 .کرد  تقسیم «لناونه و کنتر»ها را به دو گروه  توان ناونه نای

هیا   ناونیه  تلیییر نیاتوانی محقی  در   دلیا به بررسی آنها  را که هایی پ ی ه ،دیگر، این روش ازسو 

هیا، رویکیرد تحلیلیی     است و پژوهشگر بیا شناسیایی علیت    کرده به یک پژوهش ب ل ،ناود ناماکن می

-Cohen, Manion, & Morrison, 2000, pp. 208) گزینی   را برا  تحلیا آن پ ی ه برمی روی اد  پس

209). 

هیا    ا  متاایز و مسئله رش  گروه عنوان گروه ناونه ها در اسرائیا به در مقاله حاضر، کاست روس

کیارگیر  روش تحلییا    اسیت سیپس بیا بیه     شی ه  عنیوان پ یی ه موجیود انتذیاب     یهودستیز یهود  به

 انیه گرای ا و رویکرد راستها در سیاست اسرائی گرفتن روس که هاان ق رتدلیا پیشین ، روی اد  پس

 ........................................................................................................................  
1 . Quasi-Experimental Research 

2 . Correlational Relationship 
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هیا    ، دادهاینننینیها   ضان آنکه هانون سایر پژوهش ؛است ش ه ها بوده، بررسی آنان در قبال عرب

 ن .ا ش ه آور  ا  و از اسناد موجود جاع این نوشتار نیز به روش کتابذانه

 مدل مفهومی -ج
ایین می ل    داد؛ را ارائهزیر م ل توان  ها  نئوناز  در اسرائیا می گیر  گروه در توضی  رون  شکا

است.  ش ه اقشار جامره صهیونیستی و در محیط یک کشور بررسیخ وص در سط  تحلیا خرد و در

ها  نئوناز  و تروریسم ج ی  یافت، از این م ل برا   بسیار میان گروه هایی توان اشتراک ازآنجاکه می

  (1۸۳: 13۳۱)گوهر  مق م، ت اس ش ه ها  نئوناز  استفاده گیر  گروه توضی  رون  شکا
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها روست های نئونازی یهودی در اسرائیل با محوری گیری گروه توضیح روند شکل

 (193۱)منبع: برگرفته از گوهری مقدم، 
  

بسزا در تاایا به ایی ئولوژ  فاشیسیتی و نژادپرسیتی     ینقش ،که کاست روس در اسرائیا ازآنجایی

هیا    است اما این تاایا و ایجاد گروه یافته این گروه قومی سازمان بودن با محور  باال، م ل کن  ایفامی

 است.   خود مرلول بحران هویت در میان این افراد بوده ،نئوناز 

ش ن آنان توسط سیایرین و   ها از خود و چگونگی شناخته چگونگی شناخت افراد و گروه ،هویت»

 . (Fearson, 1999, p. 45)« ت، دین، زبان و فرهنگ است[ نژاد، قومیمانن هایی  ]مؤلفه  برپایه
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 «عواما درونی کاست و عواما در تراما با سایر افراد جامریه »م ل به دو بذش اصلی رو،  ازهاین

 ،هیا  نئونیاز  اسیت    اولییه گیروه  دلییا  کیه  را است؛ مجاوعه این دو عاما، بحران هویت  ش ه تقسیم

شون . عواما در ترامیا بیا جامریه در سیه محیور       می هایی تشکیا عاما داده و خود نیز از خرده تشکیا

هیا  سیاسیی و    مؤلفیه »و عوامیا درونیی کاسیت نییز بیه دو قسیات        «سیاسی، اقت اد  و فرهنگی»

 ان . ش ه تقسیم «اجتااعی -فرهنگی

 عوامل در تعامل با جامعه -1

 های سیاسی مؤلفه -1-1

 ؛ ورمستقیم در رویکرد مردم مؤثر اسیت   اران بهم رفتار و گرایش سیاست که  ورکلی بای گفت به

در کیه    یور   بیه مراتب بیشیتر خواهی بود    قومیتی باش ، به ،که الگو  حاکم میان مردم زمانی ،این مهم

عایی    ور بیه دارن ؛ هاننین در یک جامریه   ها بیشتر به حاایت از احزاب روس تاایا اسرائیا، روس

ها( که آن  و یک قوم )در اینجا عرب س شناب رسایت بهرا ومی یک ای ئولوژ  قحکومت، اگر  ،چن پاره

هیا بیشتروبیشیتر    ها و رویارویی قومییت  شود، شکاف عنوان اقلیت درنظرگرفته به ،پذیرد سیاست را نای

هیا و   هیا  بیارز مهیاجران روس، نفیرت شی ی  از مزراخیی       یکیی از مشذ یه   ،ازآن گذشیته  ؛شود می

 .(Al-Haj, 2016, p. 199)  ننک ترمی ها  قومیتی را عای  شکاف ،که مجاوعه این عواما ستها عرب

هیا    رفتن کارگیاه  میانو با نوساز  و از 1۳۸۱گراش ن اسرائیا، فراین   بود که پس از دهه  راست

 1جی  هیالپر  نکته دیگیر را بایی  در سیذنان     ؛داشت کار  را درپی امر  که بی ؛کوچک سنتی آغازش 

 .Attwell, 2015, p)« اسیت و بی ان نییازدارد    2هیراس  بیگانیه  ،اساسازسم صهیونی»گوی :  یافت که می

199). 

دار  صورت  یرف  ها پس از قرارداد اسلو به صهیونیست 3ساز  بذشی از الگو  غیریت ،میان دراین 

 ؛داد شیکا  تلیییر  ۱«دیگیران  پلیی   »عنوان  و مذالفان صل ، به 4)ما( «نهاد   پاکها خود »عنوان  صل ، به

فیار  از   ۳،«دیگیران »یافته، جبهه ج ی   به درون جامره تسر « دیگران»و « ما»بن    تقسیم ،ترتیب ب ین

 ........................................................................................................................  
1 . Jeff Halper 

2 . Xenophobic 

3 . Otherness 

4 . Virtues Us 

5 . Evil Others 

6 . New Others 
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  .(Attwell, 2015, pp. 196-198) ها سربرآورد ساز  ض  عرب غیریت

آوردن قی رت،   دست جریان مذال  حزب کارگر )حزب حاکم( در تالش برا  به ،در شرایط اسلو

گیرا، از دوسیت    ، رهبر جریان راسیت بنیامین نتانیاهو ،1۳۳۳که در سال  جا بود هاین از و متح  ش ن 

شی  کیه بتوانی      خواستاررا گرایانه  ها  راست تأسیس حزبی ج ی  با گرایش 1،آویگ ور لیبرمنخود، 

گرا، هم زاییی ه   این حزب راست ؛در آفاق سیاست اسرائیا باش  2«ها رأ  روس»گر نقش مؤثر  ه ایت

، هیا(  ه ف آن )هی ایت روس  ازسوییکنن ه آن بود چراکه  قومیتی و هم تش ی  ساز  گسترش غیریت

سیاز    جبهیه مذیال  اسیلو بیا غیرییت      دیگیر،  و ازسو  ساز  قومیتی بود متران نوعی غیریتخود 

پیکیان  نیوک  عنوان دو ستون اصیلی،   بود؛ بنابراین این دو جریان به یافته بر مذالفت با صل  سامان مبتنی

 تلییردادن . «یهودیان دیگر»به  «ها عرب»ا از ساز  ر غیریت

بیا   شیود بلکیه او   هیا منح یر نایی    به عیرب  ،آویگ ور لیبرمنپرستانه  ها  نژاد دی گاه ازآن، گذشته

به مرنیا  مهیاجران روس    « ما»ده ؛  می را به یهودیان نیز تسر « غیر»مرنا   الیتیستی خود، دی گاه آنتی

بییه مفهییوم اداره پلیییس، دادگییاه عییالی و  « دیگییران»ا  و  اشیییههییا  ح وارد و سییاکنان شییهرک تییازه

 م اران.   سیاست

 «یهودییان میورد ملیم در اسیرائیا    »با نیام  که از آن را « ما»ها  مذتل  جبهه  اتحاد بذش ،لیبرمن

 .(Filc, 2010, pp. 111-118)دان   می الزم« دیگران»ها  جبهه  در مقابا الیت ،کن  یادمی

هیا بیا    درگیر  شی ی  روس »دنبال آن  و به «ها  قومیتی گرایی و تقویت هویت هرش  فرق»بنابراین 

« دیگیران »در کنار تشکیا جبهه راسیت مذیال  صیل  ضی       «ها و یهودیان ارت کس ها، عرب مزراخی

شی ن جامریه    متشنممانن  ، نتایجی «گرا ها  راست ها توسط مقام ساز  ض  عرب غیریت» لب و  صل 

سیاز  درون جامریه را    گراییی و غیرییت   گراییی، راسیت     سیاسیی و قومییت  بنی   صهیونیستی، قطب

 شون . تکایا می ،مجاوعه این عواما سیاسی در کنار عواما اقت اد  و فرهنگی ؛است داشته دنبال به

 های اقتصادی مؤلفه -8-1

بیه مهیاجرت    ،ها پس از فروپاشی شورو  و برا  فرار از شیرایط بی  و ناپایی ار اقت یاد      روس

ها دلیا اصلی مهاجرت خودشان را  بسیار  از روس ،ماج  الحاجدر نظرسنجی که   ور  بهکردن   ق اما

پیس از مهیاجرت بیا بیازار کیار محی ود        ،اما این افراد (Al-Haj, 2004, p. 161)کردن   اقت اد  اعالم

 ........................................................................................................................  
1 . Avigdor Liberman 

2 . Russian Vote 
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و تذ ی    این در حالی بود که عا ه آنها دارا  تح یالت عالی دانشیگاهی  و اسرائیا مواجه ش ن 

زمینه فکر  ابرق رت فروپاشی ه شیورو  و   که با پیشهایی  بسیار  از روسدر صنایع پیشرفته بودن . 

نتوانسیت  شیلا مناسیب خیود را      ،بودنی   گذاشیته  بازار کار گسترده آن به فرا  مح ودتر اسرائیا ق م

کیه بیرا     چنیان  آوردنی ؛  و رو با ساعات کار  بیاال   تر به مشاغا سط  پایین به ناچار ؛ بنابراینبیابن 

ا  نیز به  ع ه بودن ؛ آورده ناونه، بسیار  از پزشکان متذ  ، از سر بیکار  به مشاغا خ ماتی رو 

در جامریه صهیونیسیتی،   کیه   ، مشلول ش ن  تاجاییگر  الاللی و اباحه بین  یافته، مافیا جرایم سازمان

 (.22۳و  22۸: 2۱14)سری ، مشهورن   فرالیت ها به این سه روس

انی ؛ برخیی بیرا      ش ه داده در دو ناحیه اسکان هعا  ور بهگذشته از وضریت اقت اد ، این افراد  

آویو،  ها  اقاار  اورشلیم، تا محالت فقیرنشین شهرک ها  کوچکم در آپارتاان ،نزدیکی به محا کار

انی    گزیی ه  سیکنی ا  در منازل ارزان حومه شهرها  منا   شیاالی و جنیوبی    گوش دن و حیفا و ع ه

(Remennick, 2016, p. 204) گسیترش تااییا بیه     ،خود ،زن گی گروه نذست در محالت فقیرنشین؛

ازجالیه  بیه قیوانین دینیی     نبوده،ها مذهبی  است؛ هاننین ازآنجاکه عا ه روس ش ه را سبببزهکار  

ماننی   رها  میذهبی  بار با یهودیان ارتی کس در شیه   ها  خون گذارن ، درگیر  نای تحریم شنبه احترام

ناشی از جنگ  ها  التهاببا گروه دوم نیز در منا قی هستن  که روزانه  ؛است نهاده فزونی اورشلیم، روبه

 . ن در منا   مرز  شاالی و جنوبی درگیر

آوردن  ع م بهبود وضریت اقت یاد  و نیاگزیر  از رو   »نظیر بنابراین در حوزه اقت اد  عواملی 

بیه وخامیت    «هیا  نشیینی روس  افیزایش حاشییه  »و  «م ت یا بزهکار   والنی به مشاغا سط  پایین و

 است. اوضاع این افراد افزوده

 های فرهنگی مؤلفه -3-1

  ها  مذتل  مهیاجرتی روس، خیودبرتربینی و   ش ، وجه اشتراک موج تر هم گفته که پیش  ور هاان

هیا بیا امیواج     روس 1۳۳۱رتی وجه تاایز موج مهاجهاست؛ هاننین  ها و غیر روس نفرت از مزراخی

اگرچیه ایین عی م     ؛ع م اختالط در جامره صهیونیستی اسیت  گرفتن این نفرت تا مرحله ش ت ساب ،

، واکنش منفی جامره صهیونیستی بیه خیودبرتربینی   بذشدر این  ،ب بینی دو رفه بودهدلیا اختالط به 

دو   عنیوان شیهرون  درجیه    بیه  ائیاها در اسیر  روس که ا  است گونه ؛ این ب بینی بهاست مرادها  روس

عی م وجیود   هیا، در   بیر واکینش جامریه بیه خیودبرتربینی روس      که این مهیم، عیالوه   شون  می انگاشته
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دارد؛ هاین مسیئله، دیی گاه پسیت     ها ریشه در میان روس بزهکار و رواج  ها  مذهبی یهود  مایه بن

 .(2۱۱7)نا ور. است  داشته دنبال جامره صهیونیستی را به

انتشیار فرهنیگ فردگیرا      ،و درنتیجیه  1۳۳۱پس از فروپاشی شورو  در دهه  باال،بر موارد  الوهع

ماننی   ها  چن گانه قومیتی ) رفته و هویت میانت ریم هویت جاری و کیبوت ی اسرائیا از آمریکایی، به

در به جامریه  کاهش احساس تره  و ترل   ان ؛ درنتیجه، هتر ش  ( پررنگ...اشکناز ، روس، اتیوپیایی و

  .(Attwell, 2015, pp. 202-205) است ها ایجادش ه میان روس

بود و در جامره صهیونیسیتی نییز    ش ه هایی که ارتبا شان با سرزمین مادر  قطع روس ،آن از گذشته

در مییان سیایر جوامیع     آن بیود کیه   ن ؛ تالش این افراد،انزوا دچار ش به ت ریم  بودن ، به نش ه پذیرفته

؛ کننی   جبران ،شود می با سایرین ترری   ارتباط که دررا از این  ری ، بذش دوم هویت شون  و  هپذیرفت

راسیاس  در آنهیا ب  پیذیرش افیراد   ( کیه ها  نئوناز  گروه)مانن   محور ای ئولوژ ها   میان، گروه دراین

شیون ؛   میی  ذیاب حا جیایگزین انت  عنوان راه ، بهاست (ها  نژاد  و قومیتی فار  از ویژگی)ای ئولوژ  

، با ناامیی   از وضیع   دی ن  بار وال ین خود را می که وضع اس  روس جوانان و نوجواناندرحقیقت، 

 رفتیه بیا تااییا بیه نژادپرسیتی و بزهکیار        رفتیه  موجود و ع م پذیرش در جوامیع مبی أ و مق ی ،   

 گوی : آویو می دانشگاه تا استاد 1،االنا گوماباره  درهاین کنن ؛ ا را جلبه گروه کوشی ن  تا نظر این می

دنبیال   دردها  خود را ]بیا خیود[ آورده و بیه    ،یافته پس از فروپاشی شورو ، کشورها  استقالل»

ایین خیب بیا     یافیت؛ آنهیا ناود  در گرایی صورت تقویت ملی ها بودن  که به راهی برا  جبران شکست

  .(Gomel, 2009, pp. 175-178)« است پر ش ه ،گرایش به فاشیسم و نازیسم

گسیترش فرهنیگ فردگیرا     ها،  به روس دی گاه پست جامره نسبت»عواملی چون  ، ورخالصه به 

گرا  کیبوت ی و عی م احسیاس ترهی  بیه جامریه و تیالش بیرا          رفتن هویت اجتااع میانزغربی و ا

 ها  فرهنگیی  ازجاله مؤلفه «پس از ع م پذیرش در جوامع مب أ و مق   جوامع سایرش ن در  پذیرفته

از عوامیا و روابیط   ، نبیوده بیاال  مرلیول عوامیا     ورصرف،   نئوناز ، بهها اما گرایش به گروه هستن 

 متأثر بود.، ها هم درون کاست روس

 عوامل درونی کاست -8
انیزوا  آنهیا در جامریه    ط و فیرد دارد کیه بیر عی م اخیتال      منح یربه  یهای ها ویژگی کاست روس

 ........................................................................................................................  
1 . Elana Gomel 
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و سیاسیی   اجتااعی -دو بذش فرهنگی را درها  این ویژگی ؛است داشتهرمستقیم تأثی ور بهصهیونیستی 

 .گذارن  تأثیرمی متقابا ور بهبر یک یگر  کرد که بن   دستهتوان  می

 اجتماعی -های فرهنگی مؤلفه -1-8

 ،ش ، ایین افیراد در محییط خیانواده     ها گفته بر آننه درباره وضریت اقت اد  و اشتلال روس عالوه

از مهاجرت  هعا  ور بهمرتاد بوده و ، به مواد مذ ر و الکا ،کنن ؛ وال ین می جربهپرالتهاب را ت یفرای

این افراد پیس از مهیاجرت بیه اسیرائیا از ییافتن شیلا و شیرایط         ؛ان  دی ه ج   صورت بهبه اسرائیا 

 بپردازنی  کیه   می ت   یوالنی هیا    شلابه  ن مان ن  و برا  تأمین زن گی ناچار  ناتوان ،مناسب زن گی

 است.   داشته دنبال ین مسئله، ع م توجه کافی به نوجوانان روس ازسو  وال ینشان را بهها

مشیکالت از   ؛اسیت  داشیته  درپیی در خارج از این محیط  ی رااین نبود آرامش در خانواده، مشکالت

 آمیوزان روس  نااین ؛ ازآنجاکه امروزه تقابا دانش می هاواره رخ ،هاان ابت ا  تح یا تا دوران جوانی

 آنها ، وال ین روس ایجاد مشکا برا  نوجوانانامر  مت اول است، درصورت  ،و غیرروس در م ارس

این مشیکا   ؛توانن  ح  فرزن انشان را استیفاکنن  ناتوانی در برقرار  ارتباط به زبان عبر ، نایدلیا به 

نی اسیت کیه   تنهیا زبیا   ،عبیر  »ساالن نیست بلکه اگرچه مشهور اسیت کیه    تنها مذت  بزرگ ،زبانی

هنوز هم ایین نوجوانیان در برقیرار      ،(Rosenthal, 2005, p. 186)« دهن  فرزن ان به وال ینشان یادمی

در میان افیراد    ها چالشکه این  ان  از آن، حاکیمارها ؛ آرو هستن  هارتباط به زبان عبر  با چالش روب

دهنی ه افیزایش مشیکا زبیانی در مییان       ان ، بیشتر بوده کیه نشیان   در اسرائیا بوده تر م تی  والنیکه 

هیا  روس در   این مهم نیز از استفاده انح یار  از زبیان روسیی در محلیه    ؛ تبار است نوجوانان روس

 .(Titzmann, Silberein, Mesch, & Schmitt-Rodermund, 2011, p. 786) گیرد می نشأت اسرائیا

آمیوزان روس بتواننی  از پیس     دانیش درصی    ۳۱تیا   ۱۱شود که تنها  می سببباال مجاوعه عواما  

امیر  کیه سیرخوردگی در     ؛دروس دبیرستان برآین  و راه خود را به سات مقا ع باالتر هاوارسیازن  

شی ه کیه    نوبه خیود سیبب   نیز بهتح یالت ع م موفقیت در  ؛است آورده ارملان تح یا را برا  آنان به

شی ت تحیت    این شکست، آین ه شللی را به ؛ یابن نتوانن  در دوران خ مت در ارتش به مراکز مهم راه

 ده .  تأثیر قرارمی

سیاز  و تشیکیا هوییت در     تیرین بسیترها  ملیت    عنوان یکی از مهیم  پرواض  است که ارتش به

کن ؛ بنابراین بیذر نارضیایتی و شکسیت از ابتی ا در      اسرائیا، نیز نتوانسته این جوانان را در خود ادغام



 
 (11)پیاپی 1931بهار و تابستان ، 1، شماره 7شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره  جامعه دوفصلنامه علمی

 

 
 

12 

 ,Remennick, 2016)  یابی   می گرایی افرا ی در آنها قوت نهال راست و شود می نوجوانان روس کاشته

pp. 208-210).  

ها رفت، این افراد به اخیتالط در جامریه    محیط خانوادگی روسدرخ وص گذشته از مسائلی که 

رو بیرخالف   دانن  ازهایین  ن ارن  چراکه فرهنگ خود را باالتر از فرهنگ عبر  می صهیونیستی تاایلی

صیورت جی   بیه سیرا  ییادگیر  زبیان عبیر          گاه به ها، هیچ اتیوپیایی ، مانن   مهاجر دیگرها گروه

 ؛ ضیان آنکیه  فرماسیت  ها  روس در اسرائیا، زبان و فرهنگ روسی حکیم  در محله بنابراین ؛ن ا هنرفت

 ا  به زبان روسی نیز دارن .  نسذه ،ها  اسرائیلی عا ه رسانه

ها در برقرار  ارتباط به زبیان عبیر  بیا     ش ، بذشی از روس گفته تر که پیش  ور هاان ترتیب این به

ر اسیرائیا  را دهیا   وضیریت روس  ،اسیت کیه برخیی محققیان     ش ه این مسئله سبب و ان  مشکا مواجه

 .Ghanem, 2013, ppدر حالتی از انزوا قراردارنی  )  ،کرده مثابه گتو ب انن  که از محیط ا راف دور  به

توجیه   بیرا  تیأثیر بیشیتر بیر جارییت قابیا       یاسیرائیل  م اران تسیاساست که رو  ازهاین ؛(134-135

 کنن .   ها  انتذاباتی خود را به زبان روسی نیز منتشرمی برنامه آنها،من   از رأ   ها و بهره روس

تریری  امنییت خیانوادگی و    »عوامیا درونیی چیون     بای گفت که این بذش ، دربن   جاعبرا  

 «محیط خانیه و خیودبرتربینی و باالترانگاشیتن فرهنیگ روس از اسیرائیلی      تحاا فشارها  فراوان در

 است.در عواما درونی کاست اجتااعی مؤثر  -ازجاله عواما فرهنگی

 گرایانه مؤلفه سیاسی: عملکرد سیاسی قوم -8-8

مثابیه گتیو در حیالتی از انیزوا      الگیو  عالیی خاصیی دارنی  کیه بیه       در عرصه سیاسیی،  ها روس

هیا  عالیی    توان الگو مذتل  می ها  ها در انتذابات درحقیقت با بررسی عالکرد روس ؛کنن  می عاا

 کرد: مشذ ی را استذراج

 تمایل به عملکرد حزبی  -

انی  تیا بیا     تیالش  در ،هیا فرهنیگ خیود را بیاالتر دانسیته      گیرد کیه روس  می تأاین مهم ازآنجا نش

 242: 2۱14)سیری ،  یاست این رژیم صرودکنن  یافتن در نظام حزبی اسرائیا، بتوانن  در آفاق س ق رت

 دادن . تشکیا را اسرائیا برالیاحزب  ،از هاان ابت ا  ورود لذا (243و 

 ها گرایی و اصالت روسی احزاب و شخصیت تمایل به قومیت -

هیا   روس ؛(Ghanem, 2013, p. 132)تاایا به حزبی که دارا  رهبر  ق رتانی  و کاریزمیا باشی     
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توانی  جنبیه جسیاانی     ایین قی رت حتیی میی     ؛پذیرن  کیه ق رتانی  باشی     وان رهبر میعن فرد  را به

ا  پسیرش را   دادن ق رت ب نی خیود، رقیبیان م رسیه    برا  نشان اویگ ور لیبرمنکه  چنان ؛باش  داشته

   .(Filc, 2010, p. 117)کرد  شتم و ضرب

عنیوان اقلییت بسییار     ها به رفتار  روس  در تحلیا گرایش و الگو ،بنابراین اهایت احزاب روس

خیوب،   یتیوان بیا تقریبی    حال با تبیین این اهایت می ؛شود پرجاریت و مؤثر در اسرائیا مشذ  می

 بیه زعامیت   جیا  اسیرائیا برالییا    هبی را  لیبیرمن گرایش ت ریجی به حزب اسرائیا بیتنیو بیه زعامیت    

؛ رو  دانسیت  جیا  میانیه   بیه گراییی افرا یی    تاایا بیه راسیت   ،تاکنون 1۳۳۱از میانه دهه  شارانسکی

 :کرد را استنتاجزیر توان موارد  ها در انتذابات اخیر می درمجاوع و از تحلیا الگو  عالی روس

 بسیار متأثر است.، ها از حزب اسرائیا بیتنو عالکرد روس

مشیی حیزب    و خیط  ها کاما بر ت ایم ور بهالیتیسم و   و گرایش آنتی اویگ ور لیبرمن  کاریزما

 .(Filc, 2010, p. 121)ت مؤثر اس

نیوعی   بیه  (آمی   تیر  پییش بیا ادبییاتی کیه    )اسیرائیا بیتنیو    ،تبع آن و به آویگ ور لیبرمنالیتیسم  آنتی

 1ساز  از اعراب به جامره داخلی است. کردن پیکان غیریت متوجه

 پیشینه -د
ا نذبگیان  یرنیی تیأثیر متقابی    ،در هاین مجال و پیش از پرداختن به عاما اصلی میراد ایین مقیال   

عنیوان   بیه  «3۳پاترول »ها  گروه  الزم است به فرالیت ها  نئوناز ، اسرائیلی و رش  گروهگرا   راست

 .، بپردازیمها  نئوناز  یهود  یکی از مؤثرترین گروه

واسطه  و بههاگی در کودکی  بود که ش ه از شش نوجوان روس تشکیا ،3۳تبار پاترول  گروه روس

تیا   1۳نوجوانیان  ایین   دسیتگیر   ؛ شناسایی وبودن  کرده طین اشلالی مهاجرتبه فلس« قانون بازگشت»

ازح  عادت( در هیئت دولت و کنست  الراده )بیش ش  جلساتی فوق سبب ،2۱۱7سپتامبر  ۳ساله در 21

 شود.   برا  بررسی ابراد موضوع تشکیا

بودنی ،   کیرده  بهیا  صهیونیسیت را بیه خیود جلی      ها توجه رسیانه  که ماه 3۳اعرا  گروه پاترول 

و حالیه   هیا  قبرسیتان ها و  ها، سرقت و تذریب کنیسه درگیر  مسلحانه با سایر گروه»ازجاله جرایای 

تیرین   مهیم داشیتن .  خود را در کارنامه  «بازان و یهودیان مذهبی جنس به مرتادان، کارگران خارجی، هم

 ........................................................................................................................  
 عواما در تراما با جامرهها  سیاسی دیا  موردبحث در بذش مؤلفه.  1
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جز یک نفر( نیز یهود   ین گروه )بهبر قربانیان یهود ، اعرا  ا عالوه در آن بود که 3۳ویژگی پاترول 

هیا  فاشیسیتی    بیرا  سیایر گیروه    3۳. میراثیی کیه پیاترول    (Sela-Sheyovitz, 2012, p. 215) بودن 

سیاز  بیه درون جامریه یهیود  و شکسیتن قیب         گذاشت، انحیراف پیکیان غیرییت    صهیونیست باقی

 2۱۱7در سیال   3۳ل پیاترول  ها  یهیود  بیود؛ امیر  کیه بیا انحیال       ای ئولوژ  نازیسم در میان گروه

 داشت. دنبال ها  یهود  نئوناز  را به ها  بر ، گسترش گروه و در سال نیافت پایان

    ورخالصه چنین است: بهاز قربانیان  یکها  حاله به هر انگیزه

کیه   کردنی   میی  جهت حاله  آن از( ها چینی هعا  ور )بهمرتادان مواد مذ ر و کارگران خارجی به    -

صیورت   ی مراجره به مراجیع قیانونی را ن اشیتن  چراکیه بسییار  از کیارگران خیارجی بیه        توانای

حقیوق  تایامی  و درصورت مراجره بیه پلییس از    ان  کرده  می غیرقانونی در فلسطین اشلالی فرالیت

بیار   ها  اسرائیا بیا شیرایط اسی     ها و زن ان ( محروم و به کاپ...)ازجاله ح  زوجیت، فرزن  و

ش ،  که اشاره  ور ضان آنکه هاان؛  (Human Rights Watch, 2014, pp. 60-74)ون  ش می فرستاده

حاالت موشکی ازلحاظ نیرو  کیار، تذلییه و کیارگران    دلیا محا زن گی این نوجوانان روس به 

مسیبب فقیر و بیکیار     را هیا   خیارجی  ،ان ؛ بنابراین نوجوانیان روس  جایگزین آنان ش ه ،خارجی

 . دانن  وال ینشان می

بازان و یهودیان مذهبی هم بای  علت را در ای ئولوژ  فاشیسیتی ایین گیروه     جنس هم خ وصدر   -

با توجه به اینکه اعتقاد به برتر  نژاد  سفی پوسیتان،  . (Remennick, 2016, pp. 208-210)یافت 

مذهبی توان حاله به کارگران خارجی و یهودیان  ای ئولوژ  فاشیستی است، می ناپذیر ج اییجزء 

، بیشتر  دارنی  مذهبی  ها  گرایش که یهودیان شرقی، اازآنج ؛داد این مطلب نیز توضی در قالب را 

تبار  ضان اینکه سرخوردگی یهودیان روس کنن ؛ پوست حاله رنگین این افرادمبه پرواض  است که 

هیا  میذهبی،   ها  وابسته بیه نهاد  ای آنان توسط مسئوالن و رسانهئاز نهادها  مذهبی و تحقیر دا

 .  استخود مزی برعلت 

تیر    شود بلکه آنها حساب خیود را از سیایر مهیاجران تییره     نای جا ختم ها به هاین نژادپرستی روس

 .Ghanem, 2013, p)  داننی   پوسیت میی   سازن  و آنها را نیز سیاه ها ج امی ها و قزاق ازبکمانن  روس 

140). 

 ،دیی ه   مفاهیم فاشیستی را آموزش ،از  ری  اینترنت 3۳رهبران گروه پاترول شایان اشاره است که 

هیا    هایی از اقی ام  با انتشار فیلمداشتن ؛ این افراد  ها  نژادپرست مسکو از هاین  ری  ارتباط با گروه
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تیا مرهایی بیر جنیون      کردنی   میی  ( تالشFormat18)مانن  نژادپرستانه خود در تارنااها  نژادپرست 

 .(Sela-Sheyovitz, 2012, pp. 218-219)پن ار  بگذارن   خودبزرگ

  ورکاما فاشیست یا نئوناز  خوان : را به 3۳پاترول نظیر هایی  نبای  گروهدلیا اما به دو 

ها را راهی برا  ییافتن افیراد  بیا سرنوشیت      در این گروه ش ننذست آنکه اعرا  عاد ، عرو

 دانن . مشترک می

بر رهبیر عالییاتی، ییک رهبیر ایی ئولوژیک نییز        عالوهدیگر آنکه بنابر چارت سازمانی این گروه، 

 یهیای  آنها هم فاشیست ،که در باال آم   ور هاان دارد؛ را برعه هها  فاشیستی  آموزشو  وجوددارد و 

-Sela)انی    آورده بیه ایین مسیائا رو     نهادن بر مشکالت روحیی خیود،   اصیا نیستن  بلکه برا  مرهم

Sheyovitz, 2012, p. 219). 

ا   وجه ع ه هیچ سازد چراکه این افراد به ، کار را برا  مسئوالن صهیونیست دشوارترمیباالته دو نک

هیا  اجتایاعی    هایی بودنی  کیه از نیابرابر     ان  بلکه روس ا  نبوده ها  حرفه دی ه و فاشیست آموزش

 چنیین  یونیسیت، مسیئوالن صه انکیار  رغیم   به؛ بنابراین بودن  هزد هایی دست آم ه و به چنین اق ام تنگ به

نی ،   وجودآورن ه ایین نیروهیا  اجتایاعی پایی ار     که عواما به مادامی .وجوددارد یی هاننانها گرایش

که بیا وجیود گذشیت ییک      ها  روس است؛ چنان بذش سایر گروه الهام ،نرفته میاناز 3۳تنها پاترول  نه

اشیسیتی امیاکن یهیود     هیا  ف  دیوارنوشیته رو  نام آن هاننیان   دهه از دستگیر  اعرا  این گروه،

 .(2۱17 ،7 ערוץ ؛2۱17 ،קימוןخورد ) می چشم به

 های نئونازی ها و گسترش گروه گرایی افراطی در میان روس ارتباط رشد راست -ه
گرایی در اسیرائیا،   ها بیشتر از گسترش حس ملی ساز  ض  فلسطینیان و عرب غیریت ،کلی  ور به

گیرا  اسیرائیا    رش  حزب راسیت  ،میان دراین گیرد؛ می نشأت تش ی  خشونت و شکست قرارداد اسلو

ها بسیار تأثیردارد چراکه گذشته از تاایا این افراد به حااییت از احیزاب روس،    بیتنو بر کاست روس

بیرا   را نارضایتی و سرخوردگی این افراد و آمادگی بالقوه آنهیا   ،آم گذشته ها   دالیلی که در بذش

 است. ش ه سبب 1هراس و بیگانهگرایانه  ات راستیپذیرش نظر

هیا   بیه عیرب   شی ی ترین مواضیع را نسیبت    ،رهبر حزب اسیرائیا بیتنیو  در مقام  آویگ ور لیبرمن 

 :کرد بن    در سه سط  تقسیمتوان آنها را  که می است گرفته درپیش

 ........................................................................................................................  
1 . Xenophobia 
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  ؛1۳۳7ها  درون مرزها   عرب -ال 

   ؛فلسطینیان کرانه باختر  رود اردن و غزه -ب

   .ها ربسایر ع  -ج

)راهبییرد ( وزیییر و وزیییر امییور اسییتراتژیک  عنییوان مرییاون نذسییت کییه بییه 2۱۱۳و  در سییال 

تیر از   تیرین مشیکا اسیرائیا و خطرنیاک     کرد، اقلیت عرب ساکن در مرزها  اشلالی را مهم می فرالیت

ایین در حیالی اسیت کیه موضیع رسیای        خوان ؛هاسایگان عرب و فلسطینیان کرانه غربی رود اردن 

هیا    عیرب »، بیا عنیوان   1۳۳7ها  ساکن مرزهیا    تاییز میان عرب (،در گفتارکم  )دستیستی صهیون

تیرین   ش  بلکیه مهیم   نای جا ختم به هاین لیبرمناین دی گاه افرا ی  ؛و سایر فلسطینیان است« اسرائیلی

 داد.   می را تشکیا 2۱۱۳موضوع انتذاباتی و  در سال 

کیه مذیال  دولیت    اسیت   1۳4۸ها  اشیلالی   درون مرزدار سلب تابریت از فلسطینیان  و   رف

 از شو حزب آویگ ور لیبرمنشرار انتذاباتی  ،«تابریت ب ون وفادار  وجودن ارد»یهود  هستن ؛ شرار 

دولیت یهیود    »تبع آن اسرائیا بیتنو، مذالفت با دیی گاه   و به لیبرمناست. در نگاه  کنونتا 2۱۱۳سال 

 Yisrael)سلب تابرییت ییا تبریی  اسیت     مانن  ی های ح  مجازاتمست ،ش ه خیانت محسوب ،«اسرائیا

Beytenu, 2018)  عنیوان دولتیی یهیود      ها با اسرائیا بیه  این در حالی است که بسیار  از فلسطینیو

به تابریت،  این دی گاه مح ود نسبت ؛خواهان ح  بازگشت برا  فلسطینیان آواره هستن  ،مذال  بوده

ها   و از خ ی ه قراردادهها  فرهنگ، قومیت و جامره بسته خود  :لی چوندموکراسی را در بن  مسائ

 .(Filc, 2010, p. 105)گرا  افرا ی پوپولیست است  احزاب راست

شود بلکیه سیایر    نای ختم 1۳۳7ها  درون مرزها   به عرب لیبرمنگرا  افرا ی  اما دی گاه راست

در خالصیه    یور  بیه ییرد؛ برخیی از ایین میوارد     گ ها  سایر کشورها را دربرمیی  فلسطینیان و نیز عرب

 :ان  آم هزیر

 ؛بار برا  هایشه و از  ری  باباران اتای حا مشکا نوار غزه یک   -

 ؛جاهور  دمش  دعوت به باباران کاخ ریاست   -

 ؛کردن ملت م ر دعوت به تذریب س  اسوان برا  غرق   -

 ؛هایشان  زمین از 1۳4۸سلب حقوق فلسطینیان ساکن منا   اشلالی    -

 .ناازخوان ن در مسج االق ی کردن مانوع   -

« ها غیرخود »ها و  ش ، ویژگی مشترک مهاجران روس، نفرت از مزراخی تر گفته که پیش  ور هاان
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 ،این حزب ؛متوجه اسالم است ،هراسی اسرائیا بیتنو در ابت ا و بیش از هاه است اما نوک پیکان بیگانه

 امیر هیر  بیا  کیه  دانی    میی ها  جهانی برا  مقابله با افراد   ا را بذشی از تالشها و اسرائی نزاع عرب

گرایی اسالمی بیه رهبیر  اییران و بیا      و سرنوشت اسرائیا را در مبارزه با افراط ان  مذال غیراسالمی 

 ؛کنی   میی  اهلل در شاال، حااس از جنوب و حکومت خودگردان از شرق ترسییم  حرور نیروها  حزب

در  آویگی ور لیبیرمن  نظییر   ئولوژ  حزب اسرائیا بیتنو، سواب  پارلاانی و حرور فیرد   هرحال ای به

گراییی   عطفی در راست  گرا  افرا ی پوپولیست و نقطه س این حزب، آن را در زمره احزاب راستأر

 . (Filc, 2010, p. 121)است  افرا ی اسرائیا قرارداده

و بیا  شیود   میی  گرا  اسرائیا بیتنیو محسیوب   ستمحور اصلی حزب را ،آویگ ور لیبرمنکه  اازآنج

خوب  یتوان  دورناای در سیاست اسرائیا می لیبرمنبررسی رش  ها به این حزب،  توجه به اقبال روس

هیا از ایین    رفتیار  روس   ده ؛ تحلیا الگو دست ها به گرایی افرا ی در میان روس از وضریت راست

عنیوان رهبیر    شی ن هرچیه بیشیتر و  بیه     سیبب مطیرح   ،لیبیرمن که ق رتان ترش ن  دارد حکایتنکته 

 ان . دنبال پیرو  از آن ها به که روسشود  میمؤثر   کاریزماتیک و فرد

 2۱۱۳از سیال   و وزیر و وزیر امور استراتژیک مراون نذست ،2۱۱۸تا  2۱۱۳ها   او در میانه سال 

اتحیاد   ؛دارد ت جنگ را برعه همهم وزار سات ،و از آن زمان تاکنون است وزیر خارجه بوده ،2۱1۱تا 

 داشت.   لیبرمننیز تأثیر  شگرف در صرود حزب  2۱13حزب لیکود و اسرائیا بیتنو در سال 

هیا  نئونیاز  یهیود      ها  یهودستیزانه گیروه  ا ، فراوانی اق ام واقره درادامه با اتذاد رویکرد پس

اسیت.   شی ه  داده ها  اخیر اسرائیا نشیان  ها با جنگ ها  ناودار رون  این اق ام و انطباق قله ش ه بررسی

ایین خشیونت    (،فلسیطینیان ویژه  )بهها  ساز  دائم ض  عرب رس  که با گسترش غیریت نظرمی چنین به

سیاز  و   و بیا پایی ار  غیرییت    اسیت  یافته درون جامره صهیونیستی جریان ،ها  پس از جنگ در سال

 ؛شیود  میی  داخلیی مرطیوف   «دیگیران »و  لفاناز دشان خارجی به مذا «توجه»تشنم در فرا  جامره، 

هیا  قیومیتی و اعتیراض بیه      حسیاب  عنوان راهی برا  تسیویه  بهرا ها  نئوناز   رش  گروه ،هاین امر

 .دارد درپی داخلیها   نابرابر 

 شی ه و  بررسیی  1ها برا  مبارزه با یهودستیز  اسرائیا برا  اثبات این فرضیه، آمار مجاع هاکار 

 :است ش ه فهرستت به تفکیک سال عناوین این حاال

 ........................................................................................................................  
1   . The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA) 
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 ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۲جز نوار غزه(  نژادپرستانه در فلسطین اشغالی )به های اقدام

 عناوین حمالت سال شماره

 (2۱17کشی ن ستاره داوود و صلیب شکسته در دانشگاه عبر  اورشلیم ) مساو  2۱1۳-2۱17 1

2 2۱1۳-2۱17 
ه رو  ]دیوارها [ دانشگاه عبیر  اورشیلیم   ش  مقایسه ستاره داوود و صلیب شکسته اسپر 

(2۱17) 

 (2۱17ا  در اورشلیم ) کشی ن صلیب شکسته رو  کنیسه 2۱1۳-2۱17 3

4 2۱1۳-2۱17 
بیا  « دهیم   شیاا نشیان  بیه  ها  گاز[ را  ها  حاام ]کوره خواهی  دوش آیا می»ناایش عبارت 

 در دبیرستانی در پت  تیکوا هیتلرت ویر 

 ا  در اورشلیم ش ه رو  دیوارها  کنیسه سته اسپر صلیب شک 2۱1۳-2۱17 ۱

 آویو ا  در تا ش ه بر کنیسه ت اویر یهودستیز  اسپر  2۱1۳-2۱17 ۳

 1ها  شکسته در شهر رعانانا ت اویر یهودستیزانه و صلیب 2۱1۳-2۱17 7

 2ها در شهرک دالیة الکرما ها  شکسته و نشان داعش رو  قبرستان صلیب 2۱1۳-2۱17 ۸

 ش ه رو  ایست بازرسی در سامریه اسپر « مرگ بر یهودیان»صلیب شکسته و  2۱1۳-2۱17 ۳

 3ها  ناز  در بئر سبع ها  شکسته و نوشته صلیب 2۱1۱ 1۱

11 2۱1۱ 
دست   به 4ها  شکسته خونی در راه مواصالتی رعانانا به کفر سبع با صلیب ا  کنیسهتذریب 

 نوجوانان

 در دانشگاه حیفا« رگ بر یهودیانم»ها  شکسته و  صلیب 2۱1۱ 12

13 2۱1۱ 
در ایستگاه اتوبوس در روز یادبود هولوکاست در شهرک  هیتلرت اویر یهودستیزانه در م ح 

 ۱الرام

 صلیب شکسته و پرده سوخته در م رسه دینی در اورشلیم 2۱1۱ 14

 ۳ت اویر یهودستیزانه در صف  2۱14 1۱

 ا  در شهر نتانیا یسهها  کن صلیب شکسته رو  فنس 2۱14 1۳

 ت اویر عربی ناز  در تذنیون حیفا 2۱14 17

 7ها  یهودستیزانه و کفرآمیز در شهرک عوفر کار  صلیب شکسته و کن ه 2۱14 1۸

 ۸ یبة  در روستا« بود هیتلرح  با »صلیب شکسته و عبارت  2۱14 1۳

 ........................................................................................................................  
1 . Ra’anana 

2 . Daliyat al-Carmel 

3 . Be’er Sheva 

4 . Kefer Seva 

5 . Al-Ram 

6 . Safed 

7 . Ofer 

8 . Taibe 
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 ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۲وار غزه( جز ن نژادپرستانه در فلسطین اشغالی )به های اقدامادامه جدول. 

 عناوین حمالت سال شماره

 حاله با صلیب شکسته در قسات ق یای اورشلیم 2۱14 2۱

 الاق س صلیب شکسته در بیت 2۱14 21

 اورشلیمدر بوکی یهودستیزانه توسط دانشجویان ه اسا  ها  فیس پست 2۱14 22

 1شهر رهط فریادها و عالیم یهودستیزانه در ایستگاه اتوبوس در 2۱14 23

 کار در اورشلیم ها  شکسته رو  کنیسه یهودیان محافظه صلیب 2۱14 24

 ها  شکسته تذریب ماهر  راه منتهی به دیوار ن به با صلیب 2۱14 2۱

 2ها  کیبوت  بئر  ت اویر یهودستیزانه در جنگا 2۱14 2۳

 3در لهاویمخودرو ها  شکسته رو  هشت  صلیب 2۱14 27

 (1) 4ا  در شهر بت یم هودستیزانه در کنیسهت اویر ی 2۱13 2۸

 (2ا  در شهر بت یم ) ت اویر یهودستیزانه در کنیسه 2۱13 2۳

 ا  در شهر بت یم ها  شکسته در کنیسه ت اویر و صلیب 2۱13 3۱

 ت اویر یهودستیزانه در بئر شوع 2۱13 31

 ۱در شهر الراد« بود هیتلرح  با »اسپر  عبارت  2۱13 32

 هایی در شهرک پیسگات زئو ها  شکسته و پرتاب پتو سوخته به کنیسه صلیب 2۱13 33

 ۳ا  در شهر کریت مالخی ش ه بر کنیسه ها  شکسته اسپر  صلیب 2۱13 34

 7رو  قبرها  سربازان ارتش در شهر کریت گت« مرگ بر یهودیان»ها  شکسته و  صلیب 2۱13 3۱

 صلیب شکسته در پارک تا در بئر شوع 2۱13 3۳

 ها  یافا ها  شکسته رو  خانه صلیب 2۱13 37

 ها  شکسته رو  کنیسه بت یم اسپر  صلیب 2۱13 3۸

 ۸ا  ق یای در شهر اریحا ها  شکسته و عباراتی در حاایت از فلسطینیان در کنیسه صلیب 2۱12 3۳

 ش ه رو  قبرها  سربازان ارتش در اورشلیم ها  شکسته اسپر  صلیب 2۱12 4۱

 یافو-آویو بنیاد هولوکاست در تا)نشست( ها  شکسته خارج از کنفرانس  لیبص 2۱11 41

 (ها برای مبارزه با یهودستیزی اسرائیل مجمع همکاری منبع:)

 ........................................................................................................................  
1 . Rahat 

2 . Be’eri 

3 . Lehavim 

4 . Bat Yam 

5 . El’ad 

6 . Kiryat Malakhi 

7 . Kiryat Gat 

8 . Jericho 
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 جز نوار غزه( نژادپرستانه در فلسطین اشغالی )به های اقدامتعداد 

 2۱17-2۱1۳ 2۱1۱ 2۱14 2۱13 2۱12 2۱11 سال

 ۳ ۱ 13 11 2 1 تعداد

 (ها برای مبارزه با یهودستیزی اسرائیل جمع همکاریم نبع:)م

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 جز نوار غزه(  تعداد حمالت نژادپرستانه در فلسطین اشغالی )به

 (ها برای مبارزه با یهودستیزی اسرائیل مجمع همکاری منبع:)

 

 است: چن  نکته م نظر بوده ،ها  ناودار آور  داده در جاع

بررسیی   ،است. اگرچه ه ف نگارنی ه  داده جز باریکه غزه رخ ین اشلالی بهتاامی حاالت در فلسط

عام انه کرانه غربی رود اردن نیز هانون سایر  ،حاالت نژادپرستانه یهود  ض  یهودیان اسرائیا بوده

عای ه ایین حایالت در     ،اسیاس ازاسیت چراکیه    شی ه  هیا  رژییم صهیونیسیتی درنظرگرفتیه     سرزمین

 است. دهافتا اتفاقونیستی واقع در کرانه غربی ها  غیرقانونی صهی شهرک



 
 های یهودی نئونازی در اسرائیل بر رشد گروه ضد فلسطینیان تبار های روس اسرائیلی گرایی افراطی تأثیر راست

 

 
 

21 

هیا    هیا، کشیی ن صیلیب    زدن کنیسه تذریب و آتشمانن  آور  شواه ، وقوع حوادثی  مالک جاع

توسیط فلسیطینیان محتایا     ،هرچن  ارتکاب ایین جیرایم   ؛است بوده هیتلرشکسته و جاالتی در م ح 

ان  چراکیه   ن اشته ها دست گونه اق ام یلی در اینتوان م عی ش  که یهودیان اسرائ وجه نای هیچ به ،است

که منتسب به گیروه   2۱17مارس  1۳پس از گزارش تر اد  از جرایم اینننینی در  ،عنوان ناونه تنها به

سَیبک   ،کلی میردود دانسیته   بود، پلیس احتاال ارتکاب این جرم توسط فلسطینیان را به 1مئذز هابل یم

هیا    ضیان اینکیه اسیرائیلی    ؛(2۱17. הרץاسیرائیلی دانسیت )  نگارش شیرارها را مذیت  یهودییان    

 بودنی   به نفع فلسطینیان نوشیته را ها  ها و دیوارنوشته بذشی از شرار (،ها و نه خود فلسطینی) فاشیست

و نه آرمان )یهودستیز   با ه ف ها  ماهر  فاشیسم جهانی از فلسطین که آن هم تحت تأثیر حاایت

توان درنظرگرفیت کیه    درهرصورت با تقریب می ؛(Woodley, 2010, pp. 191-209)است  بوده (ق س

 ها  نژادپرست و تن رو یهود  است. هاان منط  عالی گروه ،بیشو ها کم منط  حاکم بر این اق ام

 هیا   نشین )شهرها  شاالی و جنوبی، منا   مرز  و شیهرک  این حاالت در منا   روسبیشتر 

و  3۳پیاترول   ماننی   ،ها  روس تنی رو  داشتن گروه که احتاال دست پیوسته وقوع فقیرنشین( به اقاار 

و عباراتی در می ح   3۳نام پاترول  ،در شاار  از این حاالت خ وص ؛ بهکن  اعقاب آنها را تش ی می

 است. ش ه هیتلر به زبان روسی مشاه ه

هیا    گیاه گیروه   رسی ، هییچ  پایان ها  آن به فرالیت ،عاادر ،3۳اگرچه با دستگیر  اعرا  پاترول 

 2نوعر هاگوعوتو  مئذز هابل یممانن  نشین افرا ی  ها  شهرک گروهو ترطیا نش ن   3۳شبیه پاترول 

در اعتیراض بیه وضیع موجیود      3۳ها نییز هانیون پیاترول     این گروه ؛خوبی گواه این م عا هستن  به

منظیور   بیه  ،ارتکیاب جیرایم  در پیشروبودن آن در اق ام عالی و  ،3۳ان ؛ اما اهایت پاترول  سربرآورده

 یامر  که سبب تلییر نظام ارزشی و ساختارها  رژییم صهیونیسیتی شی ه، ضیربات     ؛نوعی انتقام است

 آورد. فزاین ه را پس از خود بر جامره صهیونیستی واردآورده و می

 تیا زمیان تی اوم   دادن آن اسیت کیه    ناودار درپی نشاناست؛  ش ه پرداختهدرادامه به بررسی ناودار 

مثابیه شاشییر دولبیه     گیرا  اسیرائیا، ایین مسیئله بیه      ها توسط مسئوالن راست پراکنی ض  عرب نفرت

فرا  درونی جامریه را متشینم و بیاب     ،دیگر ازسو  ،کرده ازسویی بسیم اجتااعی ایجاد ؛کن  یم عاا

ساز  ضی    تها، بیشترین میزان غیری میان به هنگام جنگ دراین ؛کن  می ها  قومیتی را باز حساب تسویه

 ........................................................................................................................  
1 . Me’ahez HaBaladim 

2 . No’ar HaGva’ot 
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هیا  پیس از    ناپیذیر را در سیال   جبیران  یشود ولی عواقب می فلسطینیان با ه ف ایجاد بسیم ملی ترویم

 :ده  می را نشانباال روابط  ،زیر 1رون  ناا  ؛اشتگذ خواه  برجا جنگ برا  جامره صهیونیستی 

 
 

 

 

 

 

 

 

نیان و ارتباط آن با ایجاد سازی ضد فلسطی گرایی افراطی و تشدید غیریت توضیح روند رشد راست

 های نئونازی گروه

 منبع: نگارندگان
   

شییب صیرود  در سیال    ؛ ایین  ، به مرنا  چن برابرش ن نژادپرستی است1مفهوم شیب در ناودار 

روزه  22ش ن آتش جنیگ   ور ان ک به شرله پراکنی ض  فلسطینیان که ان ک گرفتن نفرت و با اوج 2۱13

هیا، مییزان    و با افزایش نفرت ض  عرب 2۱13یرنی در سال  ؛رس  می «۳+»به  ،انجامی  2۱14در سال 

( بیاز هیم   2۱14پیس از شیروع جنیگ )    ه،برابر ش ( ۳نه ) جرایم نژادپرستی درون جامره صهیونیستی

ایین   ،لیبرمنویژه  بهها  صهیونیست و  مقام؛ یاب  می برابر افزایش( 3سه )( تا 2۱13)پیش سبت سال ن به

 کردن . پیش و پس از جنگ تش ی میرا نژادپرستی ض  فلسطینیان فرا  آکن ه از 

 «4+»مییزان   تیا پس از پایان جنگ و کاهش نسیبی فریا  ملتهیب، شییب هاننیان صیرود  و        

بیود   2۱۱۳سیال  ، که درنهایت به دستگیر  آنان منجرش  3۳اوج فرالیت گروه پاترول   .یاب می افزایش

ساز ، انتقاد به وضع  ها  ناشی از غیریت این تنش ؛گرفت ورتکه تهاجم به لبنان نیز در هاین سال ص

موجود درون جامره اسرائیا را هم دربرگرفت و حس انتقام را در شرایط پیس از جنیگ هاننیان در    

هیا  تبرییض    تنها مشکالت آنها پس از جنگ بر رف نش ، اقی ام  چراکه نه شتگذا ها باقی میان روس

هایشیان افیزود    بیر زخیم   ،بیودن آنیان   س به بهانه تشکیک در یهیود  نبش قبر سربازان رومانن  نژاد  

   (.21۳و  21۸: 2۱14)سری ، 

 ........................................................................................................................  
1 . Flowchart 
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صیورت موقیت باعیث     گرا  اسرائیا، به ستیز  توسط مسئوالن راست ، این تش ی  عربدرهرحال

شیود؛   در صفوف ارتش میی  ها روسحرور  و افزایشها در جامره صهیونیستی  افزایش اختالط روس

این تینش   ،م ت ولی در  والنی (؛2۱۱7)نا ور. داد  هاین مسئله رخ ،انتفاضه دوم وصخ که در چنان

سیاز    فریا  غیرییت   ،دیگر عبارت به ؛ یافت خواه  ساز  درون جامره صهیونیستی گسترش و غیریت

ادغیام   ،می ت  ازسیویی در کوتیاه  ؛ کنی   میی  هانون شاشیر دولبه عایا  ،پراکنی ض  فلسطینیان و نفرت

در  دیگیر  و ازسیو  شیود   میی  ض  فلسیطینیان موجیب   ،در یک کا واح  اسرائیلی را میتیها  قو گروه

خواه داشیت و   هاراه ها  قومیتی درون جامره صهیونیستی به حساب تأثیر خود را در تسویه ،بلن م ت

ایین نکتیه نییز از     ؛دهی   سیاز  ضی  یهودییان میی     ها جا  خود را به غیرییت  ساز  ض  عرب غیریت

« هیا  خود »شود،  گرایی، بیشتر می گیرد؛ هرچه افراط می نشأا« دیگران»و « ها خود »ری  ایستانبودن تر

عنیوان   ها را به ساز  که در زمان جنگ، عرب شون ؛ بنابراین غیریت تر می گسترده« دیگران»مح ودتر و 

سیت  نی« میا »به مفهوم هرکسیی کیه بیا    « دیگران»کرد، پس از آن نیز سبب گسترش  می مطرح« دیگران»

روز   ها مسبب تییره  ها( که در نگاه روس ها و مزراخی ویژه الیت راستا سایر یهودیان )به شود؛ دراین می

 گیرن .  قرارمی« دیگران»آنان هستن ، در زمره 

یابی    ها  نئوناز  یهود  افزایش ها  یهودستیزانه و گروه شود که در آین ه، میزان اق ام می بینی پیش

کن   می با کسب ق رت بیشتر در عرصه سیاست اسرائیا، پیروان بیشتر  جذب نآویگ ور لیبرمچراکه 

هیا نییز    هیا  نژادپرسیتانه ایین گیروه     پذیرن ؛ ضان آنکه ش ت اقی ام  که از عقای  افرا ی و  تأثیرمی

هیا  فاشیسیتی جهیان     نشی ن در مییان گیروه    خواه یافت زیرا این افراد با توجیه بیه پذیرفتیه    افزایش

ها  خیود و انتشیار آن در فریا  مجیاز ،      ان  که با افزایش ش ت اق ام ن ( درپی آخ وص روسیه به

کنن  و از این  ریی ، مرهایی بیر بحیران هوییت خیود بگذارنی ؛ بنیابراین بیا گسیترش            اعتبار کسب

شیون  و درانتهیا جامریه چنی پاره      ها  افرا ی یهود  هم بیشیتر میی   ها، گروه ساز  ض  عرب غیریت

 کنن . می ها  فزاین ه مواجه بحرانصهیونیستی را با 

بی ان   ،در بحبوحیه قیرارداد اسیلو    ،نتانییاهو ها  جبهیه راسیت افرا یی بیه زعامیت       آننه فرالیت

هیا  فیرد    زور از پیشیبرد سیاسیت   اعایال  توان با هاانا رسی ن به این نتیجه بود که می ،داد مشروعیت

بذشی به استفاده از زور  هاین مشروعیت ؛کرد ها  م نظر را جایگزین کرده، سیاست منتذب جلوگیر 

است، جامره ا العیاتی اسیرائیا را    لیبرمنو  نتانیاهو :گرایانی چون در پیشبرد اه اف که ارملان راست

هیا  یهیود     ترین ته ی  برا  اسرائیا، ته ی  از جانب افراد یا گیروه  به این نتیجه رسان ه که چالشی
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ها  تن رو  افراد و گروه درباره درستی یعاتی اسرائیا از درکاین در حالی است که دستگاه ا ال ؛است

 בן)اسیت   ها  خطرناک هستن ، ناتوان مان ه گرا، مجر  عالیات که حتی در زمان ق رت دولتی راست

بسیتگی   صیورت موقیت هیم    جنگ آتی، اگرچه ماکن است بیه  عالوه، به (؛4۱تا  41 'עמ. 2۱17. צור

روش هایشیگی رهبیران   دلییا  حیال بیه    باش ، درعیین  داشته دنبال هب ها  صهیونیست را برخی از گروه

پراکنیی، چن برابرشی ن حایالت     سیاز  و نفیرت   بیر بسییم اجتایاعی از  ریی  غیرییت      اسرائیا مبنی

 آورد. می ارملان ها  نئوناز  را برا  جامره اسرائیا به نژادپرستانه و گروه

 گیری نتیجه
خ وص فلسطینیان( بر رش   ها )به ایی افرا ی ض  عربگر این پژوهش با ه ف یافتن تأثیر راست

گویی بیه ایین مسیئله،     است؛ برا  پاس  یافته ها  اشلالی سامان ها  نئوناز  یهود  در داخا مرز گروه

شود کیه   می است؛ ازآنجاکه این روش ازاساس در جایی اعاال ش ه روی اد  استفاده رویکرد تحلیا پس

گرایی افرا ی و عقای   ترین منبع راست عنوان مهم ها به ز وجوددارد، روسا  متاای تنها یک گروه ناونه

ها  نئوناز  یهیود    ان . پس از انتذاب ناونه به بررسی پ ی ه گروه ش ه فاشیستی در اسرائیا انتذاب

ها( و بیرونی )تأثیر  ها دو عاما درونی )کاست روس است؛ در توضی  علا ایجاد این گروه ش ه پرداخته

 ان .  ش ه گرا( بررسی ان سیاسی راستنذبگ

عوامیا درونیی   »و « عواما در تراما با جامره»عاما  در این نوشتار، عاما درونی خود به دو خرده

ها بیه   است. پس از بیان ابراد دو عاما یادش ه، این نتیجه ثابت ش  که کاست روس ش ه تقسیم« کاست

زآنجاکه هویت، دو قسم شناخت از خود و شناسیایی  است. ا حالتی از انزوا و بحران هویت، دچار ش ه

دارن ؛ این بحران نیز شرایط مناسیب   ها در قسم دوم هویت بحران گیرد، روس توسط دیگران را دربرمی

 سازد.   گرایی را مهیامی برا  افراط

ها  نئوناز  است  گرا بر ایجاد گروه رکن دوم این پژوهش، عاما بیرونی یرنی تأثیر نذبگان راست

هیا   هیا  ایین پیژوهش، از تأثیرپیذیر  کاسیت روس      دارد. یافته  ورمستقیم با مسئله مقاله ارتباط که به

 کن .   می گرا  روس حکایت ها  نئوناز ، از نذبگان راست ترین منبع گروه عنوان مهم به

هیا  هیویتی خیود،     نهادن بر زخم ها به دالیا قومیتی و در تالش برا  کسب ق رت و مرهم روس

آن، حیزب   از دارنی ؛ گذشیته   گرا با رهبر  کاریزماتیک تااییا  ش ت به پیرو  از احزاب روس راست به

گرا  افرا ی  ها، هانون سایر احزاب راست ترین حزب مورد حاایت روس عنوان مهم اسرائیا بیتنو به
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 ، است.آویگ ور لیبرمنها و نظریات رهبر خود،   ورعای ، تحت تأثیر گرایش پوپولیست، به

دهی ؛ او   می ها را بسیار گسترش ساز  ض  عرب گرایی، دامنه غیریت عنوان پیشرو راست به لیبرمن 

هیا  اشیلالی و    هیا  سیاکن سیرزمین    بر فلسطینیان ساکن غزه و کرانیه غربیی رود اردن، عیرب    عالوه

میت  کن ؛ به هاین دلییا، حیزب اسیرائیا بیتنیو بیه زعا      ها را به نابود  ته ی می ها  سایر کشور عرب

 شود.   می گرایی افرا ی محسوب عط  راست گذارد، نقطه  ها تأثیرمی ش ت بر کاست روس که به لیبرمن

خ یوص نوجوانیان و جوانیان     هیا )بیه   با وجود دو عاما باال، بسترها  الزم بیرا  گیرایش روس  

نیی  است. برا  سینجش ایین فرضییه، فراوا    ش ه محور، فراهم ها  نژادپرست ای ئولوژ  روس( به گروه

آی  که  می دست است. با مطالره آمار، این نتیجه به ش ه ها  نئوناز  استذراج ها  نژادپرستانه گروه اق ام

ها،  رسن ؛ هاننین براین  کلی این اق ام ها  نژادپرستانه به باالترین میزان خود می در زمان جنگ، اق ام

 رون   صرود  دارد. 

هیا   می ت، بسییم اجتایاعی را در جنیگ     کوتیاه هیا اگرچیه در    سیاز  یادشی ه ضی  عیرب     غیریت

ترتیب،  یاب ؛ ب ین می ساز  در داخا جامره صهیونیستی گسترش کن ، در بلن م ت این غیریت ایجادمی

« میا »داخلیی تلییرکیرده و دوگانیه    « هیا   غیرخیود  »ساز  از دشانان خارجی به  نوک پیکان غیریت

 است. ش ه غیرروس تب یا« دیگران»ها در مقابا  سرو« ما»عرب، به « دیگران»ها در مقابا  اسرائیلی

ها  نژادپرسیت   سو و تالش گروه گرایان و اقبال به آنان در اسرائیا ازیک با ق رتان ترش ن راست

هیا  نئونیاز  در    رود کیه گیرایش   هیا انتظیارمی   کنونی برا  کسب اعتبار از  ری  افزایش ش ت اق ام

ن ؛ امییر  کییه تنهییا راه جلییوگیر  از آن، خییوددار  از روز بیشییتر شییو هییا  اشییلالی روزبییه سییرزمین

گرایی افرا ی ض  فلسطینیان است؛ حال آنکه براین  سیاسی یک دهه اخیر اسیرائیا، خیالف آن    راست

ده  لذا رویکردها  ض  عرب مسئوالن صهیونیست، درانتها گریبان جامریه صهیونیسیتی را    می را نشان

 خواه گرفت.
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