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 از اصلی ترین مؤلفه هایی که همواره در منطقه غرب آسیا به آن پرداخته می شود 
چرخش نخبگان، دموکراسی و سهم تأثیرگذاری مردم، احساس ملی گرایی و شکل گیری 
یک هویت دولت-ملت مشترک شهروندان است. امروزه منطقه در یک بحران سیاسی و 
امنیتی به سر می برد. بسیاری از تحلیل گران این موضوع را ریشه در عدم توجه به جامعه 
و جامعه شناسی سیاسی-مذهبی طی سال های طوالنی در دهه های پس از جنگ 

جهانی دوم می دانند.

امروزه در فضای ناآرامی و عدم ثبات حاکمیت ها، نخبگان و رسانه های رژیم 
صهیونیستی به دنبال بهره برداری از این فرصت به منظور القای وجود دموکراسی و 
رضایت در سرزمین های اشغالی هستند. نتانیاهو در سخنانی پس از تصویب برجام ادعا 
نمود: »من با آن )برجام( مخالفم چون می خواهم از جنگ جلوگیری کنم؛ اما این توافق 
به جنگ ختم می شود. اسرائیل جزیره دموکراسی در منطقه ای سرشار از تاریکی، کشتار و 

بربریت است.«]۱[

کید می کند: »در سوریه، خونریزی وحشتناکی  هم چنین شیمون پرز در سخنانی تأ
در حال وقوع است که باید جلوی آن را گرفت.  اسرائیل جزیره دموکراسی در خاورمیانه 
است و باید باهم مسئولیت آینده صلح را به عهده بگیریم.« این اظهارات و مقایسه 
دموکراسی میان کشورهای منطقه غرب آسیا و رژیم صهیونیستی واکنش هایی از سوی 
گران اسرائیلی را با خود به همراه داشته است. سفی بارئیل، تحلیل گر  برخی تحلیل 
و نویسنده برجسته روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله ای به بررسی دموکراسی و 
آزادی حاکم بر ایران و آنچه صهیونیست ها مدعی آن هستند، می پردازد. در بخشی از 
که ایران خود را در  یادداشت این تحلیلگر آمده است: »در ابتدا و آغاز هر چیز باید گفت 
لباس دموکراسی پنهان نمی کند،  بلکه با افتخار و علنی سیستمی را برای خود برگزید که 
یک روحانی دینی که رهبر نظام نامیده می شود، در رأس آن قرار دارد؛ اما در مقابل اسرائیل 
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ماسک دمکراسی و آزادی را بر صورت زد، در حالی  که گروهی منتخب از روحانیون این 
رژیم که خود را مطیع و فرمان بر قانون نشان می دهند، بر آن حاکم هستند و شیوه های 

زندگی و دیدگاه های سیاسی خود را بر آن تحمیل می  کنند.«]۲[

 

دیدگاه صهیونیست ها به دموکراسی و کارآمدی نظام سیاسی رژیم
جدا از واقعیات یک جامعه یا نظام سیاسی هر کشور یا رژیم، آنچه در تحلیل و 
درک از وضعیت اجتماعی آن بسیار حائز اهمیت است، دیدگاه و برداشت شهروندانش 
کنار احساس تعلق نسبت به آن حکومت  از وضعیت موجود و خوش بینی به آینده در 

سیاسی است.

کمی از آن غفلت شده یا  که در مطالعات رژیم صهیونیستی  یکی از حوزه هایی 
به روز نشده است، دیدگاه جامعه صهیونیستی نسبت به خویش باالخص در حوزه 
احساس هویت و پذیرش وضعیت موجود است. در این حوزه اغلب به میزان محبوبیت 
کاوی قرار  نخست وزیر و دیگر نهادها توجه شده است یا دیگر موضوعات چندان مورد وا

نگرفته است.

به  یادداشت  این  در  منظور  بدین   
نهاد  از  شده  منتشر  مفصل  گزارش  بررسی 
رسمی و معتبر متعلق به رژیم صهیونیستی 
 Israel« اسرائیل  دموکراسی  موسسه  یعنی 
خواهیم   ]۳[»  Democracy Institute

پرداخت. 

در  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 
حالت کلی در سال ۲0۱6، ۳6.5 درصد 
را خوب و ۲۳ درصد  کنونی  وضعیت 
در  که  است  دانسته  بد  را  وضعیت 
مقایسه به سال ۲0۱5 وضعیت بدتری 

را نشان می دهد.
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بر اساس گزارش جدید دانشگاه پنسیلوانیا در خصوص برترین اندیشکده های 
جهان، این اندیشکده صهیونیستی در رتبه ۱۴ منطقه غرب آسیا قرار دارد و هم چنین 

سومین اندیشکده برتر رژیم صهیونیستی است.]۴[

همواره یکی از مهم ترین مؤلفه های شناخت جامعه رژیم صهیونیستی و درک 
صحیح رفتارهای این رژیم، فهم نگاه و برداشت جامعه صهیونیستی نسبت به سیاست 
خارجی، دولت، شخص نخست وزیر، امنیت، نیروهای امنیتی و … است. در پایان سال 
۲0۱6 اندیشکده صهیونیستی »Israel Democracy Institute « با انتشار نظرسنجی ای 
نمونه آماری مناسب و قابل توجهی در اختیار ما قرار داده اند. مطلب کامل گزارش را در 

»اینجا« می توانید مشاهده نمایید.

  

1- وضعیت کلی امروزی رژیم صهیونیستی
در نظرسنجی »موسسه دموکراسی اسرائیل« 
کلی  از جامعه صهیونیستی در خصوص وضعیت 
که نتایج جالبی به دست  رژیم پرسیده شده است 
آمده است. این پرسش زمانی دقیق تر و با اهمیت تر 
می شود که به صورت تفکیک شده اعراب و یهودیان 
حریدی )مذهبیون تندرو( و غیر حریدی مورد بررسی 
گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در  قرار 
وضعیت  درصد  سال ۲0۱6، ۳6.5  در  کلی  حالت 
کنونی را خوب و ۲۳ درصد وضعیت را بد دانسته 
است که در مقایسه به سال ۲0۱5 وضعیت بدتری را 

نشان می دهد. )جدول ۱( 

و  میان سال  جوان،  سنی  گروه های 
55 سال به باال، به یک میزاِن نسبتًا 
کنونی رضایت دارند،  مشترک از وضع 
اما هر چه به گروه سنی پایین تر نزدیک 
متوسط  رضایت  وضعیت  می شویم، 
از شرایط افزایش چشم گیری می یابد. 
این امر را می توان نشان دهنده ی عدم 
اطمینان یا عدم ثبات وضعیت جوانان 

دانست.
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جدول شماره ۱

 

که در سال ۲0۱6، اعراب اسرائیلی  اما نکته حائز اهمیت و قابل توجه آن است 
نسبت به یهودیان، درصد بیشتری هم وضعیت کنونی را خوب و هم وضعیت کنونی 
را بد معرفی کرده اند. این امر نشان دهنده آن است که در میان اعراب اسرائیلی شکاف 

وسیعی وجود دارد. )جدول ۲(

جدول شماره ۲

از دیگر نکات حائز توجه آن است که میان گروه های سنی جوان، میان سال و 55 
سال به باال، به میزان نسبتًا مشترکی از وضع کنونی رضایت وجود دارد، اما هر چه به گروه 
سنی پایین تر نزدیک می شویم، وضعیت رضایت متوسط از شرایط، افزایش چشم گیری 
می یابد. این امر می تواند نشان دهنده عدم اطمینان یا عدم ثبات وضعیت جوانان باشد. 

)جدول ۳( 
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جدول شماره ۳

اما آنچه جالب تر از نتایج پیشین به نظر می رسد، تفاوت رأی صهیونیست های 
حریدی ها،  یعنی  نظرسنجی  در  شده  تقسیم بندی  گروه های  دیگر  از  ملی گرا 
صهیونیست های سنتی، سنتی های غیرمذهبی و سکوالرهاست. گروه صهیونیست های 
ملی گرا، نزدیک به ۷۷ درصد وضعیت کنونی را خوب و فقط یک درصد وضعیت کنونی 
را بد معرفی کرده اند. رضایت شگفت انگیز از وضعیت کنونی نشان دهنده آن است که 
دولت کنونی نتانیاهو به دنبال جلب نظر چه طیفی از جامعه رژیم صهیونیستی است. 
کنونی هم از ابهامات این نظرسنجی  رأی پایین سکوالرها در خوب دانستن وضعیت 

است که جای پژوهش و بررسی بیشتری دارد. )جدول ۴(

 جدول شماره ۴
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کلی توصیف ساکنین سرزمین های اشغالی از وضعیت موجود خود در   به طور 
کاهش یافته  که هرچند رضایت در سال ۲0۱6  سال های ۲00۳ تا ۲0۱6 نشان می دهد 
است، اما رژیم توانسته است از بحران سال های ۲00۳ تا ۲00۷ تا حدودی عبور نماید. 
عدم رضایت طی سال های ۲00۳ تا ۲00۷ را می توان ناشی از عواملی چون انتفاضه دوم، 
۱۱ سپتامبر، عقب نشینی از نوار غزه، جنگ ۳۳ روزه و پیروزی مقاومت و دیگر بحران های 
گر به جدول شماره 5 دقت شود، عدم رضایت شدید در  رژیم در این سال ها دانست. ا

سال های ۲00۳ تا ۲00۷ به خوبی نمایان است.

اما یک نکته مهم و ابهام برانگیز در این جدول، افزایش دیدگاه طیفی است که 
وضعیت را متوسط معرفی نموده اند، می باشد. رسیدن این رقم از ۲6 درصد در سال 
۲0۳۳ به نزدیک ۴0 درصد در سال ۲0۱6، نشان دهنده یک ابهام است. این ابهام هم 
گر نتواند خواسته این طیف  یک فرصت و هم تهدید برای رژیم صهیونیستی است؛ زیرا ا

عظیم ۴0 درصدی را برآورده سازد، رژیم دچار چالش بسیار جدی ای خواهد شد.

جدول شماره 5
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 2- خوش بینی و بدبینی نسبت به وضعیت آینده رژیم صهیونیستی
آنچه در کنار درک وضعیت کنونی رژیم، حائز اهمیت است، نگاه به آینده از سوی 
که در این نظرسنجی پرسیده شده است، میزان  همین جامعه است. یکی از سواالتی 
خوش بینی و بدبینی به آینده رژیم صهیونیستی است. بر اساس نظرسنجی ارائه شده 
و مقایسه وضعیت سال های ۲0۱6 و ۲0۱۴)نامعلوم بودن ۲0۱5( مشخص می شود که 
به طور کلی امید به آینده کاهش چشم گیری داشته و طی سه سال اخیر از ۳۸.۴ درصد به 

۱۹.۳ درصد رسیده است. )جدول 6(

جدول شماره 6 

هم چنین در میان اعراب اسرائیلی، دروزی ها بیش از مسیحیان و مسلمانان به 
آینده خود امیدوارند. در میان یهودیان، حریدی ها بیش از غیرحریدیان به آینده رژیم 
صهیونیستی و زندگی خود در سرزمین های اشغالی احساس امیدواری کرده اند. ضمن 
آنکه ناامیدی متوسط یا شدید غیر حریدی ها حدود ۳0 درصد است که این جدول همانند 
جدول شماره ۴، چالش رژیم صهیونیستی با غیر حریدی ها را باری دیگر اثبات می نماید. 

)جدول ۷ و ۸(
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جدول شماره ۷

 جدول شماره ۸

 

3- چالش هویت و افتخار به یک »اسرائیلی« خطاب شدن
هویت از اصلی ترین مؤلفه های دولت – ملت سازی در هر جامعه و کشوری است. 
رژیم صهیونیستی به دلیل وابستگی وجودی خویش به هویت صهیونیستی و مذهب 
یهود، حساسیت باالیی در خصوص دو مؤلفه هویت و مذهب اعمال نموده است. یکی از 
چالش هایی که رژیم صهیونیستی همواره با آن روبرو بوده است، ناکامی در تکمیل فرآیند 
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دولت- ملت سازی برای بقا و احساس تعلق میان شهروندان خویش نسبت به حکومت 
است. این رژیم مبنای وجودی خود را بر هویتی خاص و پیچیده بنا نموده است که در 

این نظرسنجی از آن تعبیر به »ملیت اسرائیلی« شده است.]5[

گذشت سال ها تکیه بر هویت یهودی- صهیونیستی دچار چالش های  اما با 
زیادی شده است. افزایش شکاف  اجتماعی به دلیل پراکندگی قومیت و هویت  ساکنان 
سرزمین های اشغالی بر چالش تشکیل جامعه واحد افزوده است. تغییر مفهوم هویت 
اسرائیلی از یک مفهوم مذهبی به سوی یک مفهوم سکوالریستی، یکی از چالش های 

امروزی فرآیند مذهب، هویت و ملت سازی در رژیم صهیونیستی است.

 نظرسنجی منتشر شده از سوی »Israel Democracy Institute « برای یافتن 
میزان موفقیت رژیم صهیونیستی در شکل دادن یک هویت مشترک و ایجاد دولت-
ملتی که شهروندانش نسبت به آن احساس تعلق دارند یا غیر، در زیرکی تمام این سؤال را 

مطرح نموده است: از اینکه یک »اسرائیلی« خطاب می شوید چه احساسی دارید؟

که آیا  در ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد 
»اسرائیلی بودن« برای ساکنان سرزمین های اشغالی 
هویت بخش بوده یا دیگر مؤلفه های هویتی در رتبه 
نخست قرار دارد. )جدول ۹( پاسخ سؤال شوندگان 
که »کدام هویت برای شما از دیگر  به این پرسش 
هویت ها مهم تر است؟« به خوبی نشان می دهد 
که تقسیم بندی های نژادی ای چون اشکنازی، 
اولویت های  در  حریدی  یا  سکوالریسم  سفاردی، 
و  بودن  »اسرائیلی«  هویت  به  نسبت  پایین تری 

»یهودی« بودن قرار دارند. 

کنونی  وضعیت  درک  کنار  در  آنچه 
به  نگاه  است،  اهمیت  حائز  رژیم، 
آینده از سوی همین جامعه است. بر 
اساس نظرسنجی ارائه شده و مقایسه 
 ۲0۱۴ و   ۲0۱6 سال های  وضعیت 
مشخص می شود که به طور کلی امید 
کاهش چشم گیری داشته و  به آینده 
از ۳۸.۴ درصد به ۱۹.۳ درصد رسیده 

است.
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به گونه ای که ۸6 درصد دو هویت »اسرائیلی« بودن و »یهودی« بودن را مهم تر از دیگر 
هویت ها دانسته اند.

جدول شماره ۹

اما نکته حائز اهمیت آن است که هرچند در انتخاب یک هویت به عنوان تنها 
کثریت دو هویت »اسرائیلی« بودن و »یهودی« بودن را مهم تر  هویت مهم در سؤال باال، ا
از دیگر هویت ها دانسته اند، اما وقتی از آنان در خصوص افتخار به »اسرائیلی بودن« سؤال 
می شود، طیف وسیعی پاسخ قاطعی نمی دهند و تعلق خاطر محکم و قوی ای به ملیت 

خود ندارند. )جدول ۱0(
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 جدول شماره ۱0

 جدول باال به خوبی نشان می دهد حدود ۴5 درصد از یهودیان تعلق خاطر 
محکمی به »اسرائیلی بودن« خویش ندارند و از این امر احساس افتخار عمیق نمی کنند. 
در میان اعراب اسرائیلی این امر بسیار کمرنگ تر است. به گونه ای که تنها ۱6 درصد به 

»اسرائیلی« خطاب شدن احساس بسیار خوبی دارند.

از  کمتر  حریدی ها  یهودیان،  میان  در  اما   
بودن  اسرائیلی  از  درصد   ۷0 حدود  تنها  و  دیگران 
خویش احساس افتخار می نمایند. )جدول ۱۱( اتفاقی 
که در وهله اول بسیار تعجب برانگیز به نظر می رسد، 
که در جدول های ۴ و ۸ نشان داده  زیرا همان گونه 
کنونی را بسیار عالی معرفی  گروه وضعیت  شد این 
می کنند و نسبت به آینده هم خوش بین ترند. شاید 
بتوان دلیل این نتیجه را همان چالش هویتی دانست 

که امروزه هویت رژیم صهیونیستی و دولت های آن

تعلق  یهودیان  از  درصد  سی  حدود 
بودن«  »اسرائیلی  به  محکمی   خاطر 
احساس  امر  این  از  و  ندارند  خویش 
میان  در  نمی کنند.  عمیق  افتخار 
اعراب اسرائیلی این امر بسیار کمرنگ تر 
تنها ۱6 درصد  که  گونه ای  به  است. 
به »اسرائیلی« خطاب شدن احساس 

بسیار خوبی دارند.
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 به سمت سکوالر شدن در حال تغییر است و این امر موجب شده است حریدی ها یا همان 
مذهبیون تندرو احساس تعلق خویش به هویت »اسرائیلی« بودن کاهش یابد.

جدول شماره ۱۱

احساس هویت و افتخار به »اسرائیلی« بودن در میان نژادهای گوناگون یهودیان 
کل یهودیان  که شاید منظور  یعنی حسیدی ها )شاخه از یهودیان اروپایی و آمریکایی 
اشکنازی باشد(، سفاردی ها )یهودیان شرقی، آسیایی و آفریقایی( و لیتوانی ها )یهودیان 
اروپای شرقی( هم متفاوت است. جدول ۱۲ نشان می دهد که یهودیان سفاردی بیش از 

دیگر به هویت »اسرائیلی« احساس تعلق دارند.

جدول شماره ۱۲

 همچنین یکی دیگر از نکات مهم نظرسنجی سیر نزولی احساس افتخار و تعلق 
نسبت به هویت »اسرائیلی« با جوان تر شدن جامعه است. جدول ۱۳ به خوبی نشان 
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می دهد که میان جمعیتی که سنشان به تشکیل جعلی رژیم می رسد و جوانانی که زیر ۳5 
دارند، حداقل ۱0 درصد در افتخار به »اسرائیلی« بودن اختالف وجود دارد.

جدول شماره ۱۳

 

جمع بندی
با بررسی نظرسنجی منتشر شده از سوی موسسه دموکراسی اسرائیل مقایسه 
نتایج سال ۲0۱6 با سال های پیش، در حوزه رضایت، خوش بینی به آینده و احساس 

هویت به »اسرائیلی« بودن، نتایج جالبی به دست آمد که برخی از آنان عبارت اند از:

 

• میان جمعیتی که سنشان به تشکیل جعلی رژیم می رسد و جوانانی که زیر ۳5 
دارند، حداقل ۱0 درصد در افتخار به »اسرائیلی« بودن اختالف وجود دارد.

• یهودیان سفاردی بیش از دیگران به هویت »اسرائیلی« احساس تعلق دارند.

• در میان یهودیان، حریدی ها کمتر از دیگران و تنها حدود ۷0 درصد از اسرائیلی 
بودن خویش احساس افتخار می نمایند.

از دیگر  را مهم تر  • ۸6 درصد دو هویت »اسرائیلی« بودن و »یهودی« بودن 
هویت ها دانسته اند.
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• هم چنین در میان اعراب اسرائیلی، دروزی ها بیش از مسیحیان و مسلمانان به 
آینده خود امیدوارند

• امید به آینده در میان ساکنان سرزمین های اشغالی کاهش چشم گیری داشته و 
طی سه سال اخیر از ۳۸.۴ درصد به ۱۹.۳ درصد رسیده است.

• به طور کلی توصیف ساکنین سرزمین های اشغالی از وضعیت موجود خود در 
کاهش یافته  که هرچند رضایت در سال ۲0۱6  سال های ۲00۳ تا ۲0۱6 نشان می دهد 

است، اما رژیم توانسته است از بحران سال های ۲00۳ تا ۲00۷ تا حدودی عبور نماید.

• گروه صهیونیست های ملی گرا، نزدیک به ۷۷ درصد وضعیت کنونی را خوب و 
فقط یک درصد وضعیت کنونی را بد معرفی کرده اند.

• در سال ۲0۱6، اعراب اسرائیلی نسبت به یهودیان، درصد بیشتری هم وضعیت 
کنونی را خوب و هم وضعیت کنونی را بد معرفی کرده اند. این امر نشان دهنده آن است 

که در میان اعراب اسرائیلی شکاف وسیعی وجود دارد.

• در سال ۲0۱6، ۳6.5 درصد وضعیت کنونی را خوب و ۲۳ درصد وضعیت را بد 
دانسته است که در مقایسه به سال ۲0۱5 وضعیت بدتری را نشان می دهد.

 

منابع:
]۱[ »نتانیاهو: با توافق بسیار خطرناک ایران مخالفت کنید«، وب سایت خبرگزاری فارس، منتشر شده در 

تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940513001629
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]۲[ »مقایسه دموکراسی و آزادی در ایران و اسرائیل به نقل از محقق اسرائیلی«، وب سایت خبرگزاری 

فارس، منتشر شده در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹0، قابل بازیابی در پروند زیر:

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13900919000453
[۳] https://en.idi.org.il/

]۴[ »گزارش کامل رتبه بندی برترین اندیشکده های جهان در سال ۲0۱6«، اندیشکده راهبردی تبیین. 

منتشر شده در تاریخ ۱0 بهمن ۱۳۹5، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/16756

]5[ محمد محسن فایضی »بحران جمعیت، چالش اصلی دولت-ملت سازی رژیم صهیونیستی«. 

اندیشکده راهبردی تبیین. منتشر شده در تاریخ ۲۱ در ۱۳۹۴، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/11290
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شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

آنچه در تحلیل وضعیت اجتماعی یک جامعه حائز اهمیت است، 
برداشت شهروندانش از وضعیت موجود، خوش بینی به آینده و 

احساس تعلق نسبت به آن حکومت سیاسی است.


