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مقدمه

1۴ فوریه 2۰17 ششمین سال انقالب مردم بحرین خاتمه می یابد و این انقالب وارد هفتمین 
سال خواهد شد. طی شش سال گذشته، حکومت آل خلیفه در برخورد با انقالبیون بحرینی از 
راهبرد امنیتی به اشکال مختلفی بهره گرفته است. راهبرد امنیتی آل خلیفه شامل زخمی و شهید 
کردن از طریق یورش به تظاهرات، بازداشت و شکنجه معترضان، اعالم وضعیت اضطراری، 
کز بهداشتی و اخراج پزشکان و پرستاران، حمله به منازل مردم،  کارمندان، حمله به مرا اخراج 
لغو تابعیت، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی، اخراج دانش آموزان و دانشجویان از 
محل تحصیل، اهانت به اعتقادات دینی مردم و همچنین کنترل رسانه ها و برخورد با فعاالن 
اینترنتی بود؛ اما در نخستین روزهای ژانویه 2۰17، رژیم آل خلیفه برای نخستین بار از خشن ترین 
راهبرد امنیتی یعنی »اعدام« برای برخورد با انقالبیون بحرینی بهره گرفته است. نوشتار پیِش رو، 
به سوال هایی شامل چرایی اعدام سه شهروند بحرینی، چگونگی واکنش جریان های انقالبی و 

همچنین پیامدهای این مسئله پاسخ می دهد.

اندیشکدهراهبردیتبیین
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۱-چالشجمعیت،اصلیترینبحرانرژیمصهیونیستی

و  جدی  چالش  دو  همواره  معکوس،  مهاجرت  و  اشغالی  سرزمین های  به  یهودیان  مهاجرت 

حساسیت برانگیز برای مسئولین رژیم صهیونیستی بوده است. اصلی ترین عامل در اهمیت مهاجرین، 

جمعیت صهیونیست ها در مقابل فلسطینی هاست. یکی از چالش هایی که رژیم صهیونیستی همواره با آن 

روبرو بوده است، ناکامی در تکمیل فرآیند دولت- ملت سازی برای بقا است. در پایان سال 2۰17 جمعیت 

فلسطینیان ساکن در سرزمین های فلسطین در عدد 6٫3 میلیون با کل یهودیان صهیونیست برابر می شود. 

هم چنین طبق برخی پیش بینی ها در سال 2۰2۰ جمعیت فلسطینیان به 7٫2 میلیون در مقابل 6٫9 میلیون 

یهودی در سرزمین های فلسطینی خواهد رسید. این برابری جمعیت چالش دولت- ملت سازی را برای رژیم 

صهیونیستی تشدید خواهد نمود.]1[

برابری جمعیت فلسطینیان و صهیونیست ها، باعث شده است اختالف و تنش میان صهیونیست ها 

برای شیوه برخورد با این چالش به وجود آید. شیمون پرز رئیس جمهور سابق رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد 

به عدم تالش برای ایجاد دو دولت توسط دولت نتانیاهو، می گوید: »بهتر است در بخشی از این سرزمین یک 

کشور یهود داشته باشیم تا اینکه کل این سرزمین را بدون یک کشور یهود در اختیار داشته باشیم. اسرائیل 

کثریتمان را از دست بدهیم، همانند  گر قرار باشد ا باید به خاطر خودش راه حل دو کشوری را اجرا کند چرا که ا

امروز که با یکدیگر از نظر تعداد برابر هستیم، نمی توانیم به عنوان یک کشور یهود یا یک کشور دموکراتیک باقی 

بمانیم. این مهم ترین مسئله است و متأسفم که دولت تل آویو برعکس آن را انجام می دهد.«]2[

 

مهاجرت به رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم، هیچ گاه ثابت و منسجم 
نبوده است. سال های اولیه و ادعای ایجاد یک سرزمینی امن برای یهودیان، 
پیروزی در جنگ رمضان در سال 1973 و صلح اسلو در 1992 را می توان نقاط 

عطف در سیر جذب یهودیان دانست.
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رژیم صهیونیستی برای غلبه بر این چالش، وزارت جذب و مهاجرت را ایجاد نموده است. این وزارت 

برای افزایش مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی، تسهیالت ویژه ای برای مهاجران و مشموالن استفاده 

از تسهیالت دولتی در نظر گرفته است. به طور مثال، مهاجرین تا دو سال می توانند از حقوق و مزایای شهروندی 

بهره مند شده و از پرداخت هزینه های معیشتی، سکونتی، آموزشی و… معاف خواهند بود. این وزارت خانه 

برای جذب مهاجر اقدام به تأسیس صندوقی )Absorption Basket( نموده است و امکانات اقامتی، آموزش 

زبان عبری و … را انجام می دهد.]3[

مهاجرت به رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم، هیچ گاه ثابت و منسجم نبوده است. سال های 

اولیه و ادعای ایجاد یک سرزمینی امن برای یهودیان، پیروزی در جنگ رمضان در سال 1973 و صلح اسلو 

در 1992 را می توان نقاط عطف در سیر جذب یهودیان دانست. نمودار زیر فرآیند مهاجرت به سرزمین های 

اشغالی و نقاط عطف این روند را به خوبی نشان می دهد.]۴[
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یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در موضوع مهاجرت ها، کاهش یهودیان مستقر در کشورهای جهان 

کشورهای  در مقایسه با دهه های اولیه شکل گیری حکومت جعلی رژیم صهیونیستی است. اکنون تنها 

اروپایی باالخص فرانسه، اتحادیه شوروی سابق و آمریکا یهودیان قابل توجهی دارند.]5[ البته ذکر این نکته 

هم ضروری است که رژیم صهیونیستی و وزارت جذب و مهاجرین تالش های فراوانی برای پذیرش یهودیان 

آفریقایی )فاالشه( از سوی صهیونیست ها و انتقال آنان به سرزمین های اشغالی انجام داده اند. به طور مثال 

25 آبان ماه 9۴ رسانه های رژیم صهیونیستی از موافقت دولت با مهاجرت 9 هزار مهاجر یهودی اتیوپیایی به 

فلسطین اشغالی خبر دادند و وزارت امور داخلی این رژیم اعالم کرد که هیئت دولت صهیونیستی با اجماع آراء 

با این طرح موافقت کرده است. در این موضوع نتانیاهو با صدور بیانیه ای از تصمیمی بزرگ خبر داد: »ما امروز 

تصمیم مهمی برای جذب گروه دیگری از افرادی که با رژیم صهیونیستی ارتباط دارند، گرفتیم.«]6[ فاالشه ها 

برای پذیرش در سرزمین های اشغالی و جذب با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده اند.]7[

۲-نیمنگاهیبهآمارمهاجرتیهودیانبهرژیمصهیونیستیازسال۲۰۰۸

طی سال های 2۰۰8 تا 2۰15، دوران خوبی برای سازمان مهاجرت رقم خورد و میزان مهاجرت، نه تنها 

با کاهش جدی ای روبرو نبوده است؛ بلکه سال های 2۰1۴ و 2۰15 رشد قابل توجهی داشته است.

طبق آمار رژیم صهیونیستی، سال 2۰1۴ باالترین میزان مهاجرت نسبت به ده سال پیش از آن اتفاق 

که از سوی  کننده بود. طبق آمارهای رسمی  که بسیار برای صهیونیست ها خوشحال  افتاده است. آماری 

که رژیم صهیونیستی از جذب یهودیان  یکی از مهم ترین راهبردها و اهدافی 
دنبال می نماید، تداوم شهرک سازی ها و یهودی سازی شهرهای اشغالی در کرانه 
باختری از جمله قدس شریف است. همواره یهودیان مهاجر با توجه به نگرش 
سیاسی، اقتصادی و مذهبی خویش، شهرهای گوناگونی را برای اسکان انتخاب 

می نمایند.
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وزارت مهاجرت و آژانس جذب یهود انتشار یافت، تعداد یهودیان مهاجر تا پایان سال 2۰1۴، به حدود 26 هزار 

و پانصد نفر رسید. این میزان رشدی 32 درصدی  را در مقایسه با سال قبل از آن نشان می دهد.]8[

اما آمار سال 2۰16، مسئولین صهیونیستی و وزارت مهاجرت و جذب را باری دیگر دچار چالش نمود. 

روزنامه »هاآرتص« در گزارشی اعالم کرد که مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی در سال 2۰16 کاهش یافته 

است. این در حالی است که رشد مهاجرت به فلسطین اشغالی از سال 2۰۰8 به این سو سیر صعودی داشت، 

به گونه ای که در همین سال 15 هزار نفر از خارج به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند و در سال 2۰13 میالدی 

هم 19 هزار نفر و در سال 2۰1۴ میالدی هم 27 هزار نفر وارد فلسطین اشغالی شده اند. این روزنامه گزارش داد، 

در سال 2۰16 میالدی 27 هزار مهاجر به فلسطین اشغالی وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل آن، 13 درصد 

کاهش پیدا کرده است و این نخستین کاهش پس از 2۰۰8 است.

نمودار زیر که مرکز مهاجرت و جذب رژیم صهیونیستی منتشر نموده است، به خوبی نشان می دهد که 

طی سال های 2۰۰8 تا 2۰15، مهاجرت به سرزمین های اشغالی هیچ گاه کاهش نداشته است، بلکه در سال 

2۰1۴ با رشد زیادی هم همراه بوده است. تنها از سال گذشته باری دیگر مهاجرت ها کاهش یافته است که در 

ادامه به چرایی آن خواهیم پرداخت.]9[
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3-عللافزایشمهاجرتدرسالهای۲۰۱۴و۲۰۱5

3-۱-فرانسهعاملنخستافزایشمهاجرتدرسالهای۲۰۱۴و۲۰۱5

در سال های 2۰۰7 تا 2۰1۴ بیشترین سهم از مهاجرین در اختیار فرانسوی ها و مجموعه یهودیان 

از 2۰۰7 به این سو میزان مهاجرت  که  کشورهای شوروی سابق  بود. نمودار زیر به خوبی نشان می دهد 

فرانسوی ها به سرزمین های اشغالی روند ثابتی را داشته و در سال 2۰1۴ با رشد عجیبی همراه بوده است. به جز 

پس از جنگ شش روزه، در هیچ برهه ای همانند ده سال اخیر )از سال 2۰۰7 به این سو( یهودیان فرانسوی 

اشتیاق مهاجرت نداشته اند.]1۰[

 در سال 2۰15 هم میزان مهاجران فرانسوی رکورد جدیدی را به میزان 7۴69 نفر از خوب به جا گذاشت. 

این افزایش آمار کمک شایانی به رژیم صهیونیستی نمود. لذا به خوبی روشن است رشد نمودار مهاجرین در 

سال های 2۰1۴ و 2۰15، رابطه مستقیمی با افزایش مهاجرین فرانسوی دارد.

 هم چنین یکی دیگر از دالیل افزایش مهاجرت طی دهه اخیر، وضعیت کشورهایی چون برزیل و اوکراین 

است. وضعیت اقتصادی نابسامان، جنگ داخلی و سیاست بی ثبات موجب گردید یهودیان مستقر در این 
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کشورها، مهاجرت به سرزمین های اشغالی را انتخاب نمایند. ترکیه از دیگر مبدأهای نه چندان مطرح و مهم 

مهاجرین یهودی است که در سال 2۰16 با افزایش سه برابری مهاجرت مواجهه بود.]11[ اما سؤال اینجاست 

که چرا یهودیان فرانسه و دیگر کشورهایی چون اوکراین و برزیل مهاجرت خویش را در 2۰1۴ و 2۰15 افزایش 

دادند؟

 

3-۲-ناامنیجهانوالقایوجودوطنیامنبراییهودیان

از بهره برداری  از آن ناشی  افزایش مهاجرت یهودیان فرانسوی در 2۰1۴ و 2۰15، بخش عظیمی 

صهیونیست ها و مؤسسات جذب یهودیان از فضای ناامنی در فرانسه و حمله به یهودیان در کنار رکود اقتصادی 

بود. نتانیاهو در سال 2۰15 پس از حمله به یک رستوران یهودیان و روزنامه شارلی ابدو در پاریس در سخنانی 

گفت: »ما به برادران یهودمان که تنها به خاطر اینکه یهودی بودند، کشته شدند تسلیت می گوییم و به اقلیت 

یهودی در فرانسه اعالم می کنیم که همدردتان هستیم… من به تمامی یهودیان فرانسه و اروپا می گویم که 

اسرائیل تنها قبله  نیست که به سمت آن نماز می خوانید بلکه اسرائیل وطن شماست.«]12[

البته این سخنان نتانیاهو با واکنش تند برخی اروپایی ها همراه بود. فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه 

در بازدید از منطقه ای در جنوب پاریس خطاب به یهودیان اروپا گفت: »دیگر اجازه نخواهم داد حرف هایی که 

در اسرائیل زده می شود؛ این تصور را به وجود آورد که یهودیان دیگر جایی در اروپا و به ویژه فرانسه ندارند.« یا 

آنگال مرکل صدراعظم المان نیز گفت: »ما همه تالش خود را به کار می گیریم تا امنیت مؤسسات و  شهروندان 

مرد و زن یهودی تأمین شود.« سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه این کشور نیز با ارائه مواضع مشابه گفت: 

»ما هر کاری الزم باشد انجام می دهیم تا یهودیان در آلمان باقی بمانند و احساس امنیت کنند.« هم چنین 

سباستین کورتز، وزیر امور خارجه اتریش نیز در رویکرد مشابه اظهار داشت: »باید تمام اقدامات الزم را به کار 

ببندیم تا با تأمین امنیت، یهودیان مجبور به مهاجرت نشوند.«]13[
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۴-کاهشمهاجرتدر۲۰۱۶،چراییوپیامدها

۴-۱-انتفاضه،اقتصادبیثباترژیموکمرنگشدنناامنیدرمبدأ

اما سؤالی که باید به آن پاسخ داد، چرایی کاهش مهاجرت در سال 2۰16 است؟ مارک آیزنبرگ، مسئول 

کار جذب یهودیان فرانسوی را انجام می دهد در خصوص  که   )Qualita( کوالیتا موسسه ای تحت عنوان 

کاهش مهاجرت یهودیان فرانسوی در سال 2۰16 در مقایسه با رکورد سال 2۰15 معتقد است که دلیل اصلی 

این اتفاق مشکالت اقتصادی رژیم صهیونیستی، عدم یافتن شغل مناسب از سوی مهاجران و هم چنین 

کید کرد که آمار نشان می دهد 15 درصد از فرانسوی هایی که  مشکالت دیگری چون زبان عبری است. وی تأ

در دورانی که وضعیت ایده آل بوده، مهاجرت نموده اند، با نامیدی به کشور خود بازگشته اند. مارک آیزنبرگ 

این نکته را هم متذکر می شود که کاهش مهاجرین اوکراینی را در مقایسه با سال 2۰15، ناشی از کمرنگ شدن 

علت مهاجرت یعنی جنگ با روس هاست. این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که بر اساس گزارش ارائه شده 

از سوی موسسه سیاست قوم یهود، انتفاضه سوم و تشدید ناامنی هم یکی از دالیل مهم مهاجرت در سال اخیر 

بوده است.]1۴[

 این کاهش مهاجرت به خوبی نشان می دهد که تغییر مبدأ مهاجرت از آمریکا و اروپایی ها به کشورهایی 

کراین و فرانسه در سال های 2۰15 و 2۰1۴، ناشی از مشکالت این کشورها بوده است و  خاص چون برزیل، ا

اکنون با کمرنگ شدن علت مهاجرت، احتمااًل شاهد تداوم کاهش مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی 

اتحاد شوروی سابق  کشورهای  اتیوپی و هم چنین  آفریقایی چون  مهاجرین 
برخالف آمریکا و فرانسوی ها اولویتشان برای اسکان شهرهای ارزان تر یا غیرمذهبی 
است. به گونه ای که روی هم رفته طی 15 سال گذشته از اتیوپی و تمام کشورهای 
اتحاد شوروی سابق، تنها 75۰۰ یهودی به قدس سفر نموده اند. در حالی که تنها 
نزدیک به 16 هزار نظر طی این مدت از کشورهای اتحادیه سابق شوری به حیفا 

سفر نموده اند.
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خواهیم بود؛ مگر آنکه رژیم صهیونیستی بتواند نظر یهودیان کشورهای آمریکایی التین و اوراسیا را بیش از 

پیش جلب نماید.]15[

گر مسئولین رژیم صهیونیستی بخواهند جلوی منفی شدن کاهش مهاجرت را بگیرند، باید سهم   لذا ا

کاهش مهاجرین فرانسوی را جبران نمایند؛ زیرا افزایش رشد 32 درصدی کل مهاجرین سال 2۰1۴ در مقایسه 

با سال قبل از آن، ناشی از افزایش مهاجرین فرانسوی بود. 

۴-۲-مقصداسکانمهاجرین،مهمترینچالشرژیم

که رژیم صهیونیستی از جذب یهودیان دنبال می نماید، تداوم  یکی از مهم ترین راهبردها و اهدافی 

از جمله قدس شریف است. همواره  کرانه باختری  شهرک سازی ها و یهودی سازی شهرهای اشغالی در 

یهودیان مهاجر با توجه به نگرش سیاسی، اقتصادی و مذهبی خویش، شهرهای گوناگونی را برای اسکان 
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انتخاب می نمایند. به طور کلی می توان گفت یهودیان مذهبی یا ارتودکس قدس اشغالی و شهرهای مذهبی 

چون الخلیل و یا نزدیک به کرانه باختری و شهرک ها را انتخاب می نمایند. این در حالی است که سکوالرها 

بیشتر تل آویو، حیفا و نتانیا را برای اسکان برمی گزینند. لذا جذب یهودیانی که مشتاق به حضور در شهرک ها 

و قدس اشغالی باشند، برای وزارت جذب و مهاجرین رژیم صهیونیستی بسیار حیاتی تر از دیگر یهودیان است 

و کاهش مهاجرت این گروه برای رژیم صهیونیستی حساسیت های زیادی دارد. نمودار زیر که در سال 2۰16 

کننده تالش صهیونیست ها برای سوق دادن  در رسانه های صهیونیستی منتشر شده است]16[، تصدیق 

مهاجرین به قدس اشغالی است. این نمودار میزان اسکان مهاجرین در شهرهای گوناگون طی 15 سال اخیر 

را نشان می دهد.

که مهاجران 15 سال اخیر آمریکایی برخالف تصور غالب، قدس  اما نمودارهای دیگر نشان می دهد 

اشغالی و بیت شمس نزدیک به کرانه باختری را بسیار بیشتر از تل آویو و حیفا برای سکونت انتخاب نموده اند 

و این نشان می دهد که مهاجرین آمریکایی بیشتر یهودیان مذهبی اند تا سکوالر.

بعد از آمریکایی ها می توان یهودیان مهاجر فرانسوی را مذهبی و دارای گرایش صهیونیسم دانست. 

نتانیا یک شهر بندری و نزدیک تل آویو انتخاب نخست مهاجرین فرانسوی طی 15 سال اخیر بوده است. این 
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انتخاب نه چندان ایدئولوژیکی یا مذهبی، موجب شده است نتانیا به پایتخت فرانسوی ها معروف شود؛ اما 

فرانسوی ها پس از این شهر، قدس را برای اسکان انتخاب کرده اند. حدود 8 هزار فرانسوی طی 15 سال اخیر 

به قدس مهاجرت نموده اند و قطعًا با تشکیل زندگی و فرزند آوری بیش از این رقم، بر جمعیت قدس تأثیرگذار 

بوده اند.
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کشورهای اتحاد شوروی سابق برخالف آمریکا و  اما مهاجرین آفریقایی چون اتیوپی و هم چنین 

فرانسوی ها اولویتشان برای اسکان شهرهای ارزان تر یا غیرمذهبی است. به گونه ای که روی هم رفته طی 15 

سال گذشته از اتیوپی و تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق، تنها 75۰۰ یهودی به قدس سفر نموده اند. در 

حالی که تنها نزدیک به 16 هزار نظر طی این مدت از کشورهای اتحادیه سابق شوری به حیفا سفر نموده اند. 

لذا این امر موجب شده است، علی رغم رقم باالی مهاجرین، این دو منطقه در اولویت های درجه دوم 

سیاست های جذب رژیم صهیونیستی قرار گیرند.
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جمعبندی

مهاجرت به رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم، هیچ گاه ثابت و منسجم نبوده است. سال های 

اولیه و ادعای ایجاد یک سرزمینی امن برای یهودیان، پیروزی در جنگ رمضان در سال 1973 و صلح اسلو در 

1992 را می توان نقاط عطف در سیر جذب یهودیان دانست.

از سال 2۰۰8 تا 2۰15، سال های خوبی برای سازمان مهاجرت رقم خورد و میزان مهاجرت، با کاهش 

جدی ای روبرو نبوده است. به گونه ای که سال 2۰1۴، سالی رویایی برای صهیونیست ها بود؛ اما در سال 2۰16 

مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی کاهش یافت. بررسی نمودارها و آمارهای ارائه شده نشان می دهد 

که کاهش مهاجرت از فرانسه از اصلی ترین علل این اتفاق است.

از دیگر نکات حائز اهمیت در مهاجرت یهودیان برای تصمیم گیران رژیم صهیونیستی، جذب یهودیانی 

است که مشتاق به سکونت در قدس اشغالی، شهرک ها و شهرهای نزدیک به کرانه باختری اند. آمار نشان 

می دهد یهودیان فرانسه و آمریکا بیش از دیگر یهودیان مهاجر این اشتیاق سردمداران تل آویو را برآورده 

می سازند.
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