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نکاتی درباره بیانیه منتشر شده اخیر موسوم به «بیانیه مترجمان»

موج سواری سیاسی با ژست دغدغه فرهنگی!

تعــدادی مترجــم ایرانــی اخیــراً در حمایــت از
آنچه خود اعتراضات ایران نامیدهاند ،بیانیهای
منتشر کردهاند و ضمن تکرار جمالتی که اغلب
از رســانههای بیگانــه شــنیده میشــود ،اعــام
کردهانــد که قصد دارند ســد سانســور را در ایران
بشــکنند! اما مشــخص نیســت که منظور آنها از
سانســور دقیقــاً چیســت؟ آیــا اینکه هر کشــوری
قوانیــن خــاص خــود را بــرای چــاپ آثــار دارد،
بــه معنای سانســور اســت؟ همچنین مشــخص
نیســت کــه چنــد نفــر از اشــخاصی کــه نامشــان
دربیانیــه آمــده ،واقعــاً با بیانیــه موافق بــوده یا
حتی در جریان محتوای بیانیه بودهاند؛ چنانکه
پیش از این نیز مســبوق به ســابقه بوده است که
بیانیههایــی از ســوی برخــی گروهها و اشــخاص
منتشــر شــده و زیر آن اســمهایی قید گردیده که
حتی روح آن اشــخاص نیز از ماجرا خبر نداشته
و بعــداً بیانیــه را تکذیــب کردهانــد .یــک نمونــه
واضح آن درگذشته بیانیه موسوم به بیانیه 800
نفــر (شــامل شــاعران ،نویســندگان ،مترجمان،
روزنامهنــگاران ،ناشــران ،تصویرگران ،مروجان،
مربیــان و دیگــر فعــاالن فرهنگی و هنــری حوزه
ادبیــات کتــاب کــودک و نوجــوان) در برخــی
رسانهها منتشر شد که به نشر دروغها و اتهامات
واهی علیــه جمهوری اســامی و فراجا پرداخته
بود و محمدرضا سرشــار ،نویســنده و پژوهشــگر
و منتقد ادبی پاســخی مفصل بــه این بیانیه داد
کــه در همین روزنامــه بخشهایی از آن منتشــر
شــد .از این جالبتر اقدام رســانههایی همچون
رادیوفــردا و چنــد رســانه بیگانــه دیگر اســت که
عکسهایــی از دستفروشــان کتــاب در نزدیکــی
میــدان انقــاب تهران را منتشــر کردهانــد و آنها
را کتــب ممنوعــه خواندهاند! حــال آنکه هر آدم
عاقلی میتواند این ســؤال را بپرســد کــه اگر این
کتابهــا ممنوعه هســتند ،پس چگونه اســت که
در سطحی چنین گســترده به فروش میرسند و
هیــچ کس هم با آنها برخوردی نمیکند! برخی
کاربرانــی هــم که خــود را مترجــم خواندهاند ،از
ایــن فرصــت بــرای تبلیغ خــود اســتفاده کرده و
زیر مطالب منتشــره در صفحههــای اجتماعی،
عنــوان کردهانــد کــه نام مــرا هم بــه ایــن بیانیه
اضافه کنید و بعد که وارد صفحه آنها میشــوی
میبینــی که یا هیچ مطلبی ندارنــد یا اصالً آنها
را میتوان همه چیز حســاب کرد غیر از مترجم!
کامنتهایی با نامهای نامشخص یا با نام و نام
خانوادگیهایی که وقتی در سایت کتابخانه ملی
ایــران جستوجویشــان میکنیــم ،میبینیم که
حتــی یک اثر هــم ترجمه نکردهاند و مشــخص
نیســت که اصالً با چنین ســابقه بیسابقه ای(!)
دقیقــاً بــا چه چیز بیانیه همراه شــده انــد! اما در
هرحــال اگــر از این مســائل بگذریــم و اصل را بر
صحت بیانیه و اســامی قید شده در آن بگذاریم
نکاتی قابل توجه اســت کــه در ادامه به اختصار
به آن پرداخته میشود.
قبــل از هرچیــز ایــن نکته جالب اســت که این
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مترجمــان در بیانیــه مشــترک خــود نوشــته اند:
«ما از امروز کتابهایی را که این ســدها [سانسور]
ســالها مانع رسیدنشان به شهروندان شدهاند از
هر راهی که بتوانیم بدون سانسور منتشر خواهیم
کــرد» .اما ســؤال کلیدی اینجا اســت که اگر هدف
شــما آگاهــی جامعه بوده و تصــور میکنید که در
تمام طول این چند دهه که به زعم شــما سانسور
وجود داشــته ،چــرا حاال به این فکر افتــاده اید که
بــا آن مبارزه کنیــد؟ اگر آثاری وجود داشــته که تا
بــه حــال مانــع از انتشــار آنها شــدهاند ،چــرا حاال
تصمیــم به انتشــار آنها گرفته ایــد؟ پس در تمام
طــول ایــن ســالها بــه چــه دلیــل منتشــر نکرده
بودید؟
تیپشناســی مترجمانــی کــه بیانیــه صــادر
کردهاند نیز نکات جالبی را مشخص میکند؛ اول
اینکــه بخــش قابل توجهــی از نامهای ذکر شــده
ذیل بیانیه اصــاً در ایران زندگی نمیکنند! برای
نمونه ســرور کسمایی و داریوش آشوری هر دو در
فرانسه زندگی میکنند و عباس میالنی نیز ساکن
امریکا اســت .بخــش قابل توجهــی از مترجمان،
متأثــر از جریانهــای چــپ هســتند و بعضــی از
آنها همچــون بابک احمدی ســابقه مبارزه علیه
حکومــت پهلــوی را نیــز در کارنامــه خــود دارند.
عباس میالنی در ســال  ۱۳۵۶بــه اتهام عضویت
در ســازمانهای کمونیســتی ،دســتگیر شده بود و

مراد فرهادپور هم بهعنوان روشنفکر جریان چپ
نو در ایران شناخته میشود .بخش دیگری از این
مترجمــان در دورههای مختلف مدافع جریانها
و دولتهای اصالحطلب در کشور بودهاند؛ برای
نمونــه خشــایار دیهیمــی در انتخابــات ریاســت
جمهــوری ســال  ۱۳۸۸به همراه بابــک احمدی
بــا انتشــار بیانیــهای بــه دفــاع از اصالحطلبی در
انتخابــات پرداختهانــد .گفتنــی اســت مهــدی
غبرایی نیز چند ســال پیش ،رمانهای «خاکســتر
و خــاک» و «هزارخانه خــواب و اختناق» از عتیق
رحیمی را که اصل آنها به فارسی نوشته شده بود
از روی نســخه انگلیسی ،دوباره به فارسی ترجمه
کــرده بــود کــه جنجالهــای زیــادی بــه پــا کــرد و
اعتراض بسیاری را در عرصه ادبیات برانگیخت.
توجه به چنین سوابقی از این جهت اهمیت دارد
کــه اوالً بدانیــم خــود ایــن مترجمان بــا حمایت
از جریانهــای متبــوع سیاســی شــان ،حمایــت از
دولتهای متبوع و ترویج فرهنگهای غیربومی
و آموزههــای مارکسیســتی در بخشــی از وضــع
موجــود امــروز ســهیم بودهانــد و ثانیــاً بدانیم که
بــه چــه دالیلی موضعگیری امروزشــان با ســابقه
عملکــردی کــه داشــتهاند متناقــض محســوب
میشود.
قیــد «از هــر راهــی بتوانیــم» نیز در نــوع خود
جالــب و اعجــاب آور اســت؛ آنهــا چنــان ســخن

اگر قصد آگاهی جامعه یا به اصطالح
خود ،مبارزه با سانسور را داشته اید ،چرا
از همان سالها اقدام به انتشار کتب
یا مطالب مورد نظر خود نکرده اید؟
آیا پاسخی غیر از این میتوان یافت
که به دنبال منفعت شخصی بوده اید
و حاال که تنور کسب شهرت و اعتبار
از وضعیت جامعه را داغ دیده اید،
سعی دارید از این طریق نیز برای خود
وجههای کسب کنید؟ اگر تا به حال تن
به رویههای قانونی داده اید و کتب خود
را از طریق فرایندهای قانونی منتشر
کردهاید ،پس از چه چیز شکایت دارید؟
اگر به قول خودتان با این رویههای
قانونی مشکل داشتهاید و آن را سد راه
دیدهاید ،پس چرا باز هم اقدام به انتشار
آثار خود از این طریق کردهاید؟

میگوینــد گویــی در جزیــرهای دور افتــاده گیــر
افتادهانــد و هیــچ امــکان ارتباطــی بــرای ارتبــاط
بــا مخاطبــان خــود ندارنــد؛ در حقیقــت آنهــا بــا
اســتفاده از ایــن عبــارت ســعی کردهانــد طــوری
وانمود کنند که جمهوری اسالمی تمامی راههای
ارتباطــی را بســته و تمــام ناشــران را هــم قلــع و
قمع کرده اســت! حــال آنکه آنچه این اشــخاص
ادعــا میکننــد ،بــا اغمــاض فــراوان و در پذیرفته
شــدهترین حالــت ،تنهــا ناظــر بــه چاپ کتــب از
مجــاری رســمی و قانونــی اســت؛ در صورتــی که
فضــای شــبکههای مجــازی و اجتماعــی در طول
ایــن ســالها زمینــه را بــرای انتشــار هــر محتوای
دلخــواه فراهــم کرده اســت تا جایی کــه ولنگاری
ایــن فضا و جــوالن مطالب غیرصحیــح و جعلی
و نیــز انتشــار غیرقانونی فایل برخــی از کتب ،داد
عده زیادی از جمله برخی از همین اشخاصی که
از بیانیه حمایت کردهاند را هم درآورده است.
نکتــه دیگــری کــه دربــاره ایــن بیانیــه مطــرح
اســت ،آن اســت که اساســاً برای نشــر یک کتاب،
این ناشــران هســتند کــه بایــد تصمیــم بگیرند و
مترجمــان بــر اســاس قوانیــن نمیتواننــد بدون
اجازه ناشــر اقدام به انتشــار کتاب خود از مجاری
دیگــری بکنند؛ مگر اینکه آن کتــاب اصالً به هیچ
ناشــری عرضــه نشــده باشــد و تمامــاً در اختیــار
مترجمش باشد؛ پس در اینجا دو وضعیت پیش

میآیــد؛ یا کتــاب به ناشــر عرضه شــده و مراحل
چاپ را طی کرده و در فرایند چاپ سانســور شده
یــا از چــاپ آن جلوگیــری شــده اســت کــه در این
صورت ناشر باید نسبت به چاپ آن از روشهای
دیگر اقدام کند .وضعیت دوم آن اســت که کتاب
اصالً به ناشــر عرضه نشــده و در فرایند چاپ قرار
نگرفته اســت کــه در این صــورت باید پرســید که
اصالً مترجم از کجا تشــخیص داده که کتاب قرار
است سانسور شود یا از چاپ آن جلوگیری شود؟
ســؤال دیگری که از این مترجمان باید پرسید،
آن اســت که مگــر تاکنون منعی وجود داشــته که
بخشهای سانســور شــده یــا کل اثری را کــه ادعا
میکنید قربانی سانســور شده ،از روشهای دیگر
منتشــر کنیــد؟ از ورود شــبکههای اجتماعــی بــه
ایران ســالهای زیــادی میگــذرد و پرکاربردترین
آن یعنــی تلگــرام از ســال  1392در ایــران فعــال
بــوده اســت .اگــر قصــد آگاهــی جامعــه یــا بــه
اصطالح خود ،مبارزه با سانسور را داشته اید ،چرا
از همان ســالها اقدام به انتشــار کتب یا مطالب
مورد نظر خود نکرده اید؟ آیا پاســخی غیر از این
میتــوان یافــت که بــه دنبــال منفعت شــخصی
بــوده اید و حاال که تنور کســب شــهرت و اعتبار از
وضعیت جامعه را داغ دیده اید ،ســعی دارید از
این طریق نیز برای خود وجههای کسب کنید؟
اگر تا به حال تن به رویههای قانونی دادهاید
و کتــب خــود را از طریــق فرایندهــای قانونــی
منتشــر کردهاید ،پس از چه چیز شکایت دارید؟
اگــر به قــول خودتــان بــا ایــن رویههــای قانونی
مشــکل داشــتهاید و آن را ســد راه دیدهایــد،
پــس چــرا باز هــم اقــدام به انتشــار آثار خــود از
ایــن طریــق کردهایــد؟ پــس از پرداختــن به این
مســائل ،بــه نظر میرســد بیانیــهای که منتشــر
شــده ،در صــورت صحــت ،بیشــتر یــک مــوج
ســواری سیاســی و بــر اســاس منافــع شــخصی
بــوده تــا یــک اقــدام اعتراضــی و جــدی؛ در هر
صورت اســامیای که ذیل بیانیه ذکر شده ،بهتر
اســت برای صحــت ادعای خود در ســریعترین
زمــان ممکــن کتابهایــی را کــه سانسورشــده
خواندهانــد ،در فضــای مجــازی منتشــر کننــد تا
اوالً صحــت ادعــای آنها بر مخاطبان مکشــوف
گردد و ثانیاً مســیر را برای آنچه خود آگاهســازی
جامعــه(!) مینامنــد ،همــوار ســازند .البته این
نکتــه هم روشــن اســت کــه چنین اقدامــی قبل
از هرچیــز به خــود بازار کتــاب و اهالــی فرهنگ
و قلم آســیب میزنــد تا مخاطبان؛ زیــرا در این
صــورت مخاطبــان میتواننــد کتابهــای مورد
نظر خود را با قیمتی بســیار کمتر و حتی رایگان
تهیــه کنند و البته زمینه برای ســودجویی برخی
مفتخوران و ســارقان فرهنگ نیز فراهم خواهد
بود .اما به هرحال به نظر میرسد اکنون کسانی
کــه این بیانیه را خواندهانــد ،منتظرند ببینند که
قرار اســت چه اقدام مثالً جــدی صورت گیرد تا
ادعای این عده که قصد حمایت از گروه موسوم
به معترضان را دارند ،راستیآزمایی شود؟!

«ایران» پیامدهای قدرت گرفتن جریان راست افراطی در سرزمین های اشغالی را بررسی می کند

صهیونیست ها به جان هم می افتند

ایرنا

بیســت و پنجمیــن دور انتخابــات پارلمانــی از
زمــان حیــات رژیــم صهیونیســتی برگــزار شــد و
پیروزی جناح لیکود و راســت مذهبی در اسرائیل
یکــی از مهمتریــن تحوالت چند دهــه اخیر رژیم
صهیونیستی اســت .به گونهای که راست افراطی
در قالــب حــزب صهیونیســم دینــی بــه ریاســت
بتصالئــل اصموطریــچ و همپیمــان بــا حــزب
«قــدرت یهودی» بــه ریاســت ایتامــار بنگویر ۱۴
کرســی به دســت آوردند .واقعیت انتخابات یک
نوامبر این اســت که این حزب افراطی موفق شد
آرایــی بیــش از حــزب وحدت ملی کســب کند که
چهرههــای اصلــیاش دو فرمانــده ســتاد ارتــش
اســرائیل (بنــی گانتــز ،وزیر دفــاع کنونــی و گادی
آیزنــکات کــه بــه مقابلــه با نیــروی قدس قاســم
ســلیمانی معــروف بــود) و یکــی از وزرای ســابق
حزب نتانیاهو (گیدئون صعر) بودند.
در دو انتخابات ســپتامبر  2019و مارس ،2020
دو حــزب راســت افراطــی «قــدرت یهــودی» و
«صهیونیســم مذهبی» موفق بــه همکاری با هم
نشدند و حزب قدرت یهودی هر بار زیر حدنصاب
قــرار گرفت ،امــا وقتی کار به چهارمیــن انتخابات
پیاپــی در مارس  2021کشــید ایــن دو حزب با هم
ائتــاف کرده و  225هزار رأی به دســت آوردند که
به کسب  6کرســی انجامید؛ رویدادی که در تاریخ
تأسیس رژیم صهیونیستی بیسابقه بود.
آنچــه که مشــخص اســت ســاکنین ســرزمین
اشــغالی از احــزاب راســت میانــه و افراطــی و
مذهبــی حمایــت کردند و دولتی راســت متمایل
بــه مذهــب روی کار خواهــد آمــد و ایــن نشــان
میدهــد فکــر غالب بــر اکثــر یهودیان اســرائیل،
راســت مذهبــی اســت .راســتهای مذهبــی در
اسرائیل از مخالفان شدید فلسطینیها و طرفدار
توســعه شــهرکهای یهودینشــین و مخالف دو
دولــت و قــرارداد «اســلو» هســتند .با وجــود گذر
شــهرک نشــینان صهیونیســت به ســمت راست
مذهبی ،به نظر میرسد که راست مذهبی یکی از

چالشهای اصلی رژیم صهیونیســتی است .این
چالش در یک چهارچوب کلی به نام فروپاشی از
درون قرار میگیرد.
در زمــان حاضــر «بتصالئــل اصموطریــچ» و
«ایتامار بنگویر» رهبران دو حزب اصلی راســت
افراطی اســرائیل را بهعهده دارنــد ،هر دوی آنها
شــخصیتهایی افراط گرا و دارای سوابق شرارت
و تنــدروی و عقایــد عجیــب و غریــب هســتند ،از
جملــه بتصالئــل اصموطریــچ در ســال 2005
بهدلیل ســازماندهی یک تظاهرات خشونتآمیز
در مخالفــت با خــروج یکطرفه اســرائیل از غزه
دستگیر و محاکمه شد .در کجفهمی اصموطریچ
همین بس که وی در یک مصاحبه وجود علومی
همچون ریاضــی و فیزیک را نیز رد میکند و آنها
را علومــی پــوچ و بیفایــده میدانــد .در ســمت
دیگــر این جریــان ایتامــار بنگویر وجــود دارد که
خود وکیل اســت و بارها وظیفه دفاع کورکورانه از
ط گرایــان یهودی را که بهدلیل
نژادپرســتان و افرا 

در دو انتخابات سپتامبر  2019و مارس
 ،2020دو حزب راست افراطی «قدرت
یهودی»و «صهیونیسممذهبی»موفق
به همکاری با هم نشدند و حزب قدرت
یهودی هر بار زیر حدنصاب قرار گرفت،
اما وقتی کار به چهارمین انتخابات
پیاپی در مارس  2021کشید این دو حزب
با هم ائتالف کرده و  225هزار رأی به
دست آوردند که به کسب  6کرسی
انجامید؛ رویدادی که در تاریخ تأسیس
رژیمصهیونیستیبیسابقهبود

اقدامــات نژادپرســتانه و جنایتبارشــان علیــه
فلســطینیان به زندان افتادهاند ،بهعهده داشــته
است.
تــا همیــن  10ســال قبل کســی تصــور نمیکرد
اصموطریــچ و بنگویــر دو فــرد ابلــه بــا ســوابق
حبــس و زنــدان در آســتانه قــرار گرفتــن در
پســتهای وزارتــی قــرار بگیرنــد .اصموطریچ در
ســال  2020فلســطینیان ســاکن مناطــق بــدوی
صحــرای نقــب را یــک «بمب ســاعتی» دانســته
بود که باید توســط اســرائیل خنثی شوند! بنگویر
همچنین معتقد اســت عربهای اســرائیل نباید
از حــق رأی دادن در انتخابــات برخــوردار باشــند
و ایــن امــر را از «اشــتباهات داویــد بــن گوریون»،
اولین نخســتوزیر اســرائیل میدانــد .ویدیوهای
زیــادی از بنگویر در فضای مجازی وجود دارد که
اقدام به فحاشــی و درگیری فیزیکــی با عربها و
مخالفان خود میکند.
روی کار آمــدن راســت مذهبی در اســرائیل از
دو جهت میتواند مسأله فروپاشی از درون رژیم
صهیونیستی را تقویت کند:
 -1نزاع و درگیری با سکوالرها
 -2افزایــش خشــونت علیــه فلســطینیان
و متعاقبــاً پاســخ شــدید فلســطینیان بــه
شهرکنشینان صهیونیست
جنگ فرهنگی بویژه بین «خریدیم» و جریان
اصلی صهیونیسم سکوالر جریان دارد( .خریدیم
یا همــان خداترســان خصوصیاتی دارنــد که آنها
ی کنــد .جهانبینی
را از دیگــر یهودیــان متمایــز م 
آنها شــدیداً با اکثریت مردم در تضاد اســت .آنها
فقــط تورات و «هالخا» را بهعنوان اســاس زندگی
ی پذیرنــد ،منتقــد اصــول دموکراتیــک
یهــود مــ 
هستند ،به ســاختارهای اجتماعی سلسلهمراتبی
کــه خاخامهــا در رأس آن قرار دارنــد متکی بوده،
از خدمــت ســربازی معــاف هســتند و سیســتم
آموزشــی آنهــا بایــد از مداخــات خارجی مصون
باقی بماند) .در ســال  ،۲۰۱۷حــدود  ۷۷درصد از

نظرسنجیها این تنش را شدیدترین درگیری بین
یهودیان دانستند ۹۰ .درصد اسرائیلیهای الئیک
معتقدنــد دین و دولت باید جدا باشــند در حالی
که  ۸۲درصد از خریدیمها انتظار دارند که دولت
اعتقــادات مذهبــی را ترویــج دهــد .بخشهــای
زیــادی از جامعــه رژیــم صهیونیســتی احســاس
ی کنند که خریدیــم بیش از حد بــر زندگی آنها
مــ 
تأثیرگذار است.
جمعیــت خریدیمهــا هنــگام تأســیس رژیــم
صهیونیســتی حــدود  ۳۵٫۰۰۰تــا  ۴۵٫۰۰۰نفر بود
امــا هفتــاد ســال بعد ،بــا نرخ موالیــد بــاال ،آنها از
مــرز یک میلیــون نفر ( ۱۲درصــد جمعیت) عبور
کردهانــد .در ســرزمینهای اشــغالی اصطــاح
«خریدیزیشــن» بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه
خریدیمهــا مناطــق مرســوم خــود را تــرک و بــه
ی کنند .به گفته
مناطق غیر خریدیم نقل مکان م 
وزارت مســکن رژیم صهیونیســتی تا سال ،۲۰۳۵
اســرائیل با کســری ۲۰۰هزار واحد مســکونی برای
خانوادههــای خریدیم مواجــه خواهد بود .به طور
کلــی هرکجــا خریدیمهــا مســتقر شــوند تصاویــر
ی شود ،زنان
عمومی زنان با اسپری رنگآمیزی م 
باید از پوشیدن لباس باز ،خودداری کنند ،احتماالً
پیــاده رو اختصاصــی داشــته باشــند و تفکیــک
ی شــود.
جنســیتی در بســیاری از مناطق رعایت م 
ایــن فرایند در ســرزمینهای اشــغالی به «حذف
زنان از حوزه عمومی» شــهرت یافته اســت .سایر
گروههای راست افراطی در سرزمینهای اشغالی
هــم دیدگاههایی همانند خریدیم دارند و در نزاع
و درگیر با سکوالرها به سر میبرند.
افــراط گرایــی جنــاح راســت مذهبــی در
اســرائیل باعــث شــده اســت کــه خشــونتها و
کشــتار فلســطینیها افزایش یابد .راست افراطی
خواهــان الحــاق کرانــه باختری به ســرزمینهای
اشــغالی و کوچاندن فلسطینیان از برخی مناطق
کرانه باختری هســتند .راســت افراطی بشــدت با
معاهــدات صلح بــا فلســطینیان مخالف اســت

و راهحــل دو دولتی ســازمان ملــل را به هیچوجه
نمیپذیــرد .در حال حاضر در صورتی که راســت
افراطــی بتوانــد وزارت کشــور در اســرائیل را بــه
دســت بیاورد ،فشــار علیــه فلســطینیان افزایش
مییابد و شــاهد یورش و هجوم شــهرک نشینان
صهیونیســت به مناطــق کرانه باختــری خواهیم
بــود .از ســویی دیگــر بعــد از نبــرد ســیفالقدس
یــک وحــدت میدانــی در غــزه و کرانــه باختــری
شــکل گرفته اســت و در کرانه باختری گردانهای
مسلح زیادی تشکیل شده است که عملیاتهای
مختلفی در سرزمینهای اشغالی انجام دادهاند.
عملیاتهایــی کــه در طــول  20ســال اخیــر در
سرزمینهای اشغالی بیسابقه بوده است.
اکنون با وحدت و هماهنگی میدان بین غزه و
کرانه باختری ،به نظر میرسد با افزایش فشار به
فلســطینیان عملیاتهــای مختلفی چه در قالب
استشــهادی و چــه در قالــب درگیریهــای محلی
بین شهرکنشــینان صهیونیســت و فلســطینیان
آغاز خواهد شــد که خود منجــر به تضعیف رژیم
صهیونیســتی در جبهه داخلی خواهد شد؛ امری
کــه میتوانــد در بلنــد مــدت و ترکیــب نزاعها در
سرزمینهای اشــغالی موضوع فروپاشی از درون
رژیــم صهیونیســتی را تقویــت کنــد .بســیاری از
کارشناســان صهیونیســت اعتقاد دارند که راست
افراطی در نزاع با ســکوالرها و فلسطینیان باعث
فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد شد.
آفرایم گانور ،کارشــناس امور امنیتی و نظامی
در یادداشــت روزنامــه معاریــو در ایــن زمینــه
میگویــد :یــک دهــه اخیــر یکــی از تاریکترین و
دشــوارترین دورههای تاریخ سیاســی و اجتماعی
اســرائیل محســوب میشــود کــه در آن بحــران
رهبــری هــم در اســرائیل نمایانتــر از گذشــته
شــد .شــکاف و اختــاف صرفــاً سیاســی نبــوده،
بلکه اســرائیل شــاهد شــکاف و اختالفات شــدید
اجتماعــی هــم هســت کــه بــا ورود به هــر یک از
پروسههای انتخاباتی شدیدتر از گذشته میشود.

