
   

  
  

  در اروپا یستیونیضدصه يها جنبش تیماه
   1مشتاقیکرم  اهللا

  
  
  

  
  05/12/1397تاریخ پذیرش نهایی:                      15/11/1397تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

اگرچه رژیم صهیونیستی در موضوع اشغال فلسطین تالش نمود بـا اسـتفاده از نفـوذ خـود در     
نژادپرستی، و مجامع سیاسی و استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی انحصاري، خود را قربانی  ها سازمان

آمیـز نـژادي،    ي تبعیضها سیاستعدالتی و ظلم معرفی نماید اما دیري نپائید که با نشان دادن  بی
اولیه اشغال فلسـطین،  هاي  هطلبانه خوي حقیقی خود را آشکار نمود. در ده اشغالگرانه و توسعه

ـ     ـ  ضداسرائیلیهاي  اکثر گروه هـاي   بشضدصهیونیستی داراي خاسـتگاه عربـی بـوده و در جن
ي جنـگ طلبانـه رژیـم    هـا  سیاستگیري  شدند. اما با اوج می مقاومت مسلحانه اسالمی خالصه

دنیـاي  گیـري   اطالعـاتی و شـکل   ـ و در کنار آن انقالب ارتباطاتی 80صهیونیستی پس از دهه 
ضد اسرائیلی محدود بـه دنیـاي اسـالم و عـرب نشـد. هـم اکنـون        هاي  مجازي، تشکیل گروه

ضداسرائیلی در اروپا شـکل گرفتـه کـه ضـمن حمایـت از      ـ  ضدصهیونیستی متعددهاي  گروه
ي رژیم صهیونیستی تالش دارند سیاستمداران کشورهاي خـود  ها سیاستفلسطین و مخالفت با 

ئی هـا  و مردم اروپا را نسبت به موضوع فلسطین آگاه نمایند. پژوهش حاضر از معدود پـژوهش 
ضدصهیونیستی در اروپا پرداختـه  هاي  بندي جامع گروه است که به تبارشناسی، ارزیابی و دسته

حـامی فلسـطین و   هـاي   و رویکرد تطبیقی به مطالعـه گـروه  اي  و تالش دارد با روش کتابخانه
  مخالف اسرائیل در اروپا بپردازد.

  
  واژگان کلیدي  

صهیونیسم، اروپاي مرکزي، اروپاي غربی، اروپاي شرقی، تبیین ساختاري، ارزشی، سیاسی 
  ترکیبیو 
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  مقدمه
هـاي   طلبانـه، بـه یکـی از کـانون     ي توسـعه هـا  سیاسترژیم صهیونیستی با اتخاذ 

عدالتی، آپارتاید جدید و جنگ افروزي در غرب آسـیا تبـدیل شـده کـه هـیچ       بی
د از کنـار آن بـه سـادگی عبـور کنـد.      توان مین خواهی گروه حقوق بشر و عدالت

ی که همـه ابعـاد سیاسـی،    الملل ینبامروزه با تبدیل موضوع فلسطین به موضوعی 
ي هـا  سیاسـت گیـرد،   فنی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و حتی اقتصادي را دربرمـی 

هاي  عدالتی، در کانون توجه گروه نظمی و بی رژیم صهیونیستی به عنوان عامل بی
 10000شمار حامی فلسطین قرار دارد. طبق یک بـرآورد هـم اکنـون بـیش از      بی

ه و سازمان حامی فلسطین در سرتاسر جهان وجـود دارد کـه   گروه، انجمن، رسان
ی المللـ  بینبزرگ هاي  سابقه است. با وجود در اختیارداشتن رسانه در نوع خود بی

از حامیان رژیم صهیونیسـتی   عمدتاًتوسط کشورهاي اروپائی، آمریکا و کانادا که 
هـاي   کـرد عدالتخواه و حقوق بشر متعددي بـا روی هاي  شوند انجمن محسوب می

در اروپا فعالیت دارند. پـژوهش  » ساختاري و ترکیبی ارزشی، سیاسی،«گانه رچها
شمالی تالش نمـوده  ـ   حاضر با تقسیم اروپا به سه بخش غربی، شرقی و مرکزي

ضد صهیونیستی ارائه دهد. ایـن پـژوهش در   هاي  بندي جدید از گروه یک تقسیم
ـ هـاي   بندي چهارم خود، با عنـوان گـروه   تقسیم ی اروپـائی بـه بررسـی    المللـ  ینب
  پردازد. می فراملی ضد صهیونیستی در اروپاهاي  جنبش

ضد صهیونیسـتی در اروپـاي غربـی داراي رویکـرد سیاسـی      هاي  عمده گروه
(روابط علّی) سیاسی استفاده نمود؛ بـدین   هستند و براي مطالعه آنها باید از تبیین

گردیـده اسـت   ها  ر این گروهمعنی که دال مرکزي که موجب تشکیل و تحرك اکث
غلـط توسـط   » سیاسـی «، روابـط  »سیاسـی «عنصر سیاست است. به عبارتی فهـم  

سرکوبگرانه توسط رژیم صهیونیستی و » سیاست«کشورهاي اروپاي غربی، اتخاذ 
در حمایت از فلسطین و اعتراض به ها  مسائلی از این دست موجب تشکیل گروه
حاظ است که عنصر و ابزار مبارزاتی ایـن  رژیم صهیونیستی شده است. به همین ل
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  سیاسی است.  عمدتاً، ها گروه
ضـد صهیونیسـتی در شـرق    هاي  پژوهش حاضر بر آن است که مطالعه اکثر گروه

پذیر است. رشد و نفوذ سوسیالیسم در شـروق اروپـا    امکان» ساختاري«اروپا با روش 
، اعتـراض اکثـر   ها نفوذ شوروي موجب شده اسـت  و فرهنگ سیاسی حاصل از سال

بـه خـود   » اعتراض«ضد صهیونیستی و حمایتشان از فلسطین رنگ و بوي هاي  گروه
بگیرد. آنها صهیونیسم را نماد ستمگري و استعمار و فلسطین را مظهر استضـعاف در  

معمـوال در احزابـی   هـا   بینند. به همین جهت است که این گـروه  می ساختاري نابرابر
ستمکش به سیاست ـ   مظلوم و ستمگرـ   سفید، ظالمـ   هکنند که نگاهی سیا می تجمع
  ی و داخلی دارند.الملل بین

شمالی با توجه ـ  حاضر در اروپاي مرکزيهاي  بندي گروه پژوهش پیش رو، دسته
» تبیین ارزشـی «فنی و مواجهه با دنیاي مدرن را ذیل هاي  به فرهنگ سیاسی، پیشرفت

ضـد  هـاي   گروهگیري  که آنچه موجب شکلمورد مطالعه قرار داده است. بدین معنی 
هاي جهان وطنی، غیرمادي  صهیونیستی و حامی فلسطین در این منطقه گردیده ارزش

  باشد.   می خواهی و حقوق بشر و غیرصنفی مانند عدالت
ی خواهد پرداخت که حالـت  الملل بینهاي  پژوهش حاضر به بررسی گروه نهایتاً

هـا   گردد. این گـروه  نمی به کشور خاصی جنبش و نهضت به خود گرفته و محدود
کشور داراي شعبه هستند و رویکرد رفتاري آنها ترکیبی از سه تبیـین   100بعضاً در 

مرکزیـت و فرمانـدهی مرکـزي    هـا   باشد. این گروه می سیاسی، ارزشی و ساختاري
  شوند. روشنی ندارند و در هر کشور بنا به فراخور موقعیت آن، مدیریت می

  
  ضدصهیونیستیهاي  و تبیین گروهها  شنظریه جنب
مسـالمت  هـاي   اجتماعی اعم از اشکال خشـونت بـار آن تـا حرکـت    هاي  جنبش

هاي مهم و اساسی، داراي اشتراکاتی هستند کـه مهمتـرین   جویانه با وجود تفاوت
   :آنها عبارت است از

   ؛جمعی بودن )الف
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   ؛تالش براي تغییر )ب
  غیردولتی بودن.  )ج

ویـژه غـرب    در جوامع صـنعتی بـه   60از اوایل دهه  1ماعی جدیداجت يها جنبش
هـا از   اجتماعی و سیاسی نیز راه پیدا کردند، این جنـبش هاي  صحنه شکل گرفت و به

را  70تـا اواخـر دهـه     60فراز اول از اوایل دهـه   اند دهبوتاکنون داراي دو فراز  1960
آغـاز شـد، جنـبش     80ط دهـه  چند ساله از اواسـ اي  شامل گردید و فراز دوم با وقفه

هاي فرانو قلمداد کرد که در ادامـه بـه    سرآغاز جنبش توان میرا  1999سیاتل در سال 
شناختی اقتصـادي داراي گـرایش    جنبش وال استریت انجامید، اگرچه از لحاظ هستی

بـرد.   می شناختی و فرهنگی از جهانی شدن سود ضدجهانی شدن بود اما در بعد روش
عنوان مؤثرترین فرآیند اجتماعی بـر فعالیـت گسـترده و     به هانی شدنبه هر تقدیر ج
طـوري   بسیار عمیقی گذارد، بـه  تأثیرهاي اجتماعی جدید در فراز دوم  پویایی جنبش

وسایل ارتباطی و انقالـب انفورماتیـک در عصـر جهـانی شـدن موجـب        التکه تحو
  ).  100: 1386در سراسر جهان شد (نقوي، ها  گیري جنبششکل
مهم جامعه بشـري اسـت کـه جهـانی     هاي  اجتماعی یکی از حوزههاي  نبشج
در ماهیـت و  اي  چشمگیري بر آن گذارده و آن را با تغییـرت گسـترده   تأثیرشدن 
رو برو ساخته است. فشرده شدن عناصر زمان، فضا و مکان شـرایطی را  ها  روش

ن بعنـوان  براي جوامع به وجود آورده که آگاهی و تعلق جامعـه بشـري بـه جهـا    
  .)Waters,1995: pp2-10( کند می محیط پیرامون را تقویت

را بـراي   آن 2نري لوفورها فضامند شدن فرهنگ مفهوم جدیدي است که اگر چه
 مارکس و انطباق آن با جامعـه امـروزي ابـداع کـرده اسـت امـا      هاي  تشریح دیدگاه

ی المللـ  بـین اجتمـاعی  هـاي   جنـبش گیـري   را براي تحلیل مبادي شـکل  آن توان می
 جدید ضد صهیونیسـتی بـه کـار بسـت، اینکـه     هاي  و باالخص جنبش بخش آزادي

                                                                                                                                         
1. New Social Movement 

2. Henri Lefebvre 
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دهد بخش بنیادي اندیشه لوفـور را   می تغییر در دنیاي مادي و اجتماعی چگونه رخ
فضا محصول نیروهاي ایدئولوژیک، اقتصادي و سیاســی اســـت  دهد.  تشکیل می

و بـه واسـطه آن رخ   آن که در اند  هایی تکه به دنبال مرزبندي، تنظیم و کنترل فعالی
در دنیـاي پسـت مـدرن همـین      .)129- 117: 1394(ترکمه و شـیرخدائی،   دهند می

 داري بازتولیـد  مفهوم (فضا) توسط جوامـع مـدرن علیـه قـدرت مسـلط و سـرمایه      
یافتـه،   چـارچوب  تنظـیم شـده،   مقیـد،  روزمره دیگر فضايشود. در این جوامع  می
  ندارد.  قرار دولت قدرت و اقتدار اقتصاد، سلطه تحت جهنتی در و یافته نظم

اجتماعی جدید، چهار رویکرد مختلـف وجـود   هاي  در ارتباط با تبیین جنبش
هـاي   بـر مبنـاي تکـوین و گسـترش ارزش    » تبیـین ارزشـی  «دارد که عبارتنـد از:  

 که خود مشتمل بر دو نوع است؛ یکی بر مبناي» تبیین ساختاري«یانه، گرا پسامادي
داري صنعتی و دیگري بر مبناي تحول در نظـام جهـانی،    تحول در جوامع سرمایه

 جدیـد و نهایتـاً  هـاي   هویتگیري  بر مبناي پست مدرنیته و شکل» تبیین سیاسی«
اجتماعی معاصر که ترکیبی از سـه تبیـین یـاد    ـ  سیاسیهاي  جنبش» تبیین تلفیقی«

 باشد. می شده

ت مـدرن، سـاختاري و تلفیقـی، از    اجتمـاعی جدیـد اعـم از پسـ    هاي  جنبش
  مشترکی برخوردارند که عبارتند از:ي ها ویژگی

جهـان  هـاي   دغدغـه و  الیـق به معناي دارا بـودن ع  ،عملکـرد غیرابزاري الف) 
  .جوامـع غربی بود القی و سیاسیآمیـز نسـبت بـه وضعیـت اخ شـمول و اعتراض

  و ساماندهی غیردولتی.گیري  جهت ب)
  .ساختارهاي بورکراتیک متمرکز نتقاد به دولت وو ا بدبینیج)  
  پذیر رسمی، باز و انعطافغیرهاي  توسـل به شـیوهد)  
  .جمعیهاي  اتکاي شـدید به رسـانهه)  
  و) تالش براي احیاي هویت انسانی. 
ضـد  هاي  ). جنبش132-131: 1384 (نش، ز) احتراز از کسب قدرت سیاسی 
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بـا رویکـردي تلفیقـی و اسـتفاده از ابزارهـاي       تـوان  مـی  صهیونیستی در اروپا را
و رشد ایـن  گیري  بار پیش گفته مورد مطالعه قرار داد. از طرفی شکل غیرخشونت

یکی از نمودهاي تحول در نظام جهانی در نظـر گرفـت و    توان می را همها  گروه
دانست، همچنان که ها  را حاصل ورود به تغییر دنیاي سرمایه داري اروپائی هم آن

ضدصهیونیستی توسط انسان اروپائی که هیچ اشتراك زبانی، هاي  ضور در گروهح
از منظـر تبیـین    تـوان  مـی  نژادي، جغرافیائی و سیاسی با مردم فلسـطین نـدارد را  

  ارزشی مورد ارزیابی قرار داد.
ضد صهیونیستی را باید حاصل دنیاي جدیـد  هاي  به همان میزان نیز ایجاد گروه

ونیسم سیاسی و مخالفت با تشکیل دولت یهودي به پیش از دانست. ضدیت با صهی
گـردد بـه عنـوان مثـال      می رژیم صهیونیستی باز تأسیساشغال سرزمین فلسطین و 

نیـز   2»صهیونیسـم  ضـد  یهودیـان  اتحاد« که با عنوان سازمان 1»ناتوري کارتا«گروه 
اروپائی ي ها تشکیل گردید، با این وجود اغلب گروه 1935شود در سال  می شناخته

. بـه مـوازات گسـترش    انـد  دهمیالدي به بعد تشکیل شـ  70ضد صهیونیسم در دهه 
گروهی، ورود به دنیاي پست مدرن و اهمیت یافتن مسـائلی  هاي  ارتباطات و رسانه

مخـالف بـا   هـاي   همچون حقوق بشر، حقوق شهروندي و عدالت اجتماعی، گـروه 
  اند. رژیم اسرائیل و اندیشه صهیونیسم گسترش یافته

و کشـورهاي   ها سازمانبزرگ، هاي  در رسانه الملل بینبا وجود کنترل صهیونیسم 
، »سیاسـی «، »اجتمـاعی «در چهـار بعـد   انـد   ضدصهیونیستی توانستههاي  غربی، گروه

گـذاري و گسـترش    به مقابله با این رژیم فعالیـت خـود را پایـه   » ترکیبی«و » هویتی«
اسرائیلی با وجود قبول دولت اسرائیل، نسـبت  ضد هاي  دهند. در بعد اجتماعی، گروه

هـاي   بار آن معترض هستند. در بعد سیاسی، گـروه  آمیز و خشونت به اقدامات تبعیض
ضد صهیونیستی به دو طیف منعطف و سخت قابل تقسـیم هسـتند، طیـف منعطـف     

                                                                                                                                         
1. Neturei Karta 

2. Orthodox Jews United Against Zionism 
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سـازي، عـدم    آویو از جمله شـهرك  کالن حاکم بر حکومت تلي ها سیاستنسبت به 
آمیـز بـین    فرهنگـی تبعـیض   ـ   ی و سـاختار سیاسـی  المللـ  بـین هـاي   مهانرعایت قطع

شهروندان اسرائیل معترض هستند اما طیف سخت، اسـاس تشـکیل دولـت مسـتقل     
دولـت اسـرائیل    ضدصهیونیستی هویتی اساساًهاي  برند. گروه می سؤالیهودي را زیر 

لـت اسـرائیل بلکـه بـا     دانند و نه تنها با دو الملل می بینرا بخشی از پروژه صهیونیسم 
  ورزند. می ی مخالفتالملل بینصهیونیزم به عنوان یک جنبش نژادپرست 

  
  ضد صهیونیستیهاي  تولد گروه

، چهارده میلیون و پانصد هزار نفر بـر آورد  2018جمعیت یهودیان جهان در سال 
اشـغالی سـکونت   هـاي   جمعیت آنان در آمریکا و سرزمین درصد 83شده است. 
 کننـد.  می از یهودیان در سایر کشورهاي جهان زندگی درصد 17تنها  دارند؛ یعنی

کند  می یک میلیون و چهارصد هزار یهودي در اروپا زندگیدر حال حاضر حدود 
   هزار نفـر)، انگلـیس   470( لیون نفر از آنان به ترتیب در فرانسهالغ بر یک میکه ب

هزار نفر) سکونت دارنـد.   120( هزار نفر) و آلمان 180( هزار نفر)، روسیه 290(
اوکراین، مجارستان، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئیس، سوئد، چک، اسپانیا و بالروس 

هودي را در خـود جـاي    هزاري 30تا  10نیز کشورهائی هستند که هر کدام بین 
. پنج کشور اروپائی اتریش، دانمارك، بالروس، چک و لتـونی کشـورهائی   اند دهدا

هزار یهودي در آنها سکونت دارند. تعداد جامعـه   10تا  5ن هستند که هر کدام بی
یهودیان در کشورهاي یونـان، مولـداوي، لهسـتان، لیتـوانی، اسـلواکی، اسـتونی،       
بلغارستان، کرواسی، صربستان و نروژ بین هزار تا پنج هـزار نفـر اسـت و سـایر     
، کشورهاي اروپـائی ماننـد لوکزامبـورگ، پرتغـال، بوسـنی و هرزگـوین، قبـرس       

نفر از  1000کشورهائی هستند که جمعیتی زیر  مقدونیه، آندورا، مالت و اسلوونی
  .اند دهدر خود جاي دااقلیت یهودي را 

تالش کرد با در دسـت گـرفتن افکـار عمـومی و      الملل بیناگرچه صهیونیسم 
جهـانی و مراکـز قـدرت کشـورهاي     ي ها سازمانی و نفوذ در الملل بینهاي  رسانه
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برداري از سـتمی کـه بـه بسـیاري از نژادهـا و ادیـان از جملـه         بهره غربی و البته
در طول جنگ جهانی دوم شد، از رشد احساسـات ضـد صهیونیسـتی و     یهودیان

هـاي فلسـطینی،    بار سـرزمین  ضد اسرائیلی بکاهند اما به هر حال اشغال خشونت
 سـازي سـاکنان فلسـطین و    مکـرر اعـراب و اسـرائیل، کشـتار و آواره    هاي  جنگ

ضـد  هـاي   ضد بشري علیـه فلسـطینیان موجـب گسـترش گـرایش     هاي  عملیات
سال  12 توان مین صهیونیسم در اروپاي پس از جنگ جهانی دوم گردید. هر چند

سـال حکومـت فاشیسـم در ایتالیـا را در      22سیطره حکومت نـازي در آلمـان و   
ایت دانست، اما سر تأثیر ضد صهیونیستی بیـ    احساسات ضد یهوديگیري  شکل

این احساسات به منطقه اسکاندیناوي و کشورهائی مانند فرانسـه و انگلـیس کـه    
دهد که نگاه مـردم   نشان میاند  در ضدیت با یهود و اسرائیل نداشتهاي  هیچ سابقه

صهیونیسـم و اسـرائیل بـه عنـوان نمادهـاي مـدرن نژادپرسـتی و         مسئلهاروپا به 
. کـرد ضـد صهیونیسـتی بـوده اسـت     در رویاي  کننـده  نیز عامل تعیـین عدالتی  بی
)Krebbers, 2000( 

ضدصهیونیستی در اروپا، کشورهاي این منطقه در هاي  به منظور بررسی گروه
  ؛اند دهبندي ش سه بخش ذیل تقسیم

پرتغال، اسپانیا، ایرلنـد، فرانسـه، بلژیـک، هلنـد، لوکزامبـورگ و       اروپاي غربی: 
  انگلیس

لتـونی، مجارسـتان،    اسـلواکی، لیتـوانی،   : لهستان، مقدونیه، چک،اروپاي شرقی 
ــالروس، بلغارســتان، بوســنی   ــانی، ب ــراین، روم  و اســلوونی، اوک

  و کرواسی. نگرو، یونان هرزگوین، مولداوي، صربستان، مونته
 آلمان، اتریش، سوئیس، لیختن اشتاین، ایتالیا، دانمارك، شمالی: ـ  اروپاي مرکزي 

  سوئد. نروژ و ایسلند، فنالند،
ضد اسرائیلی پرداخته خواهد شـد  هاي  به بررسی چند مورد از گروههمچنین 

و اي  (منطقـه  که ماهیت جنبش و نهضت را بـه خـود گرفتـه و در ابعـاد فراملـی     
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  کنند. می ی) در اروپا و جهان فعالیتالملل بین
  

  ضدصهیونیستی در اروپاي غربی هاي  گروه
حاضر در اروپاي غربی سکونت کشور  8هزار نفر از یهودیان ساکن در اروپا در  835

نفـر از آنـان در سـه کشـور پرتغـال، ایرلنـد و        2800دارند با این توضـیح کـه تنهـا    
لوکزامبورگ و مابقی آنان در سایر کشورهاي اروپاي غربی (اسپانیا، فرانسـه، بلژیـک،   

هـزار   290هزار و  460هلند و انگلیس) سکونت دارند. فرانسه و انگلیس به ترتیب با 
به عنوان اولین و دومین کشـور اروپـائی کـه داراي بیشـترین اقلیـت یهـودي        یهودي

صهیونیستی در کشورهاي اروپـاي غربـی   هاي  هستند شناخته میشوند. بیشترین گروه
و آگـاهی عمـومی   ها  دهه اخیر با رشد رسانه 4؛ با این وجود در اند دهبنیان گذارده ش

ضداسـرائیلی نیـز در ایـن     ـ  نیستیضدصهیوهاي  از جنایات رژیم صهیونیستی، گروه
  کشورها تشکیل شده است.  

پـس از   ضد صهیونیستی در فرانسه در دو دهه گذشـته خصوصـاً  هاي  بیشتر گروه
میلیونی مسلمانان و اعـراب سـاکن    7اند. جمعیت  انتفاضه مسجداالقصی شکل گرفته

شـته  ضـد اسـرائیلی دا  هـاي   در این کشور نقش به سزائی در گسترش فعالیت گـروه 
) L'Association France-Palestine Solidarité( است. انجمن همبستگی فرانسه و فلسـطین 

  از انتفاضــه االقصــی از ادغــام دو گــروه انجمــن پزشــکان  متــأثر 2001در ســال 
فلسطین تشکیل گردیـد. ایـن گـروه یکـی از     ـ  فرانسه و انجمن فرانسهـ  فلسطین

با اي  رانسه است که همکاري گستردهضد اسرائیلی در خاك فهاي  مهمترین گروه
ضداسرائیلی و عـدالتخواه در سراسـر اروپـا دارد.    هاي  اتحادیه اروپا و سایر گروه

این گروه پایان اشغالگري و تالش براي احقاق حقوق فلسطینیان بر اساس حقوق 
را در دستور کار خـود قـرار داده اسـت. انجمـن همبسـتگی فرانسـه و        الملل بین

طـارق  «گروه ضد صهیونیستی در سراسر جهان در ارتباط اسـت.   136فلسطین با 



یماه
 ت

ش
جنب

 يها 
صه

ضد 
یونی

 یست
وپا
 ار
در

  
 

 

 93  

ریاضی دان مراکشی االصل فرانسوي ریاست این گروه را بر عهده دارد و  1»تهانی
مـورخ و سیاسـتمدار    2»رونـل  برنـارد «کلود بازیگر مطرح سـینمائی اروپـا و    ژان

حسـوب  مشهور فرانسوي از اعضاي ارشد انجمن همبستگی فرانسه و فلسـطین م 
  ).  www.france-palestine.org( شوند می

 »طرحی براي فلسـطین «ضد صهیونیستی در فرانسه گروه  مؤثرهاي  از دیگر گروه
)Présentation générale de la Plateforme  بـه مـوازات قـرارداد     1993) است که در سـال

گروه فعال در زمینه فلسطین تشکیل شد. این سازمان هـم   10تحاد اسلو در فرانسه با ا
و بـه منظـور پایـان     گروه طرفـدار فلسـطین را در زیرمجموعـه خـود دارد     43 اکنون

بخشیدن به اشغالگري اسرائیل و تالش براي تشکیل دولت فلسطینی ارتباط وثیقی بـا  
  د.ساز می متنفذ اروپائی برقرارهاي  ، احزاب و شخصیتها گروه

) L’Union juive française pour la paix /UJFP( اتحادیه یهودیان فرانسـه بـراي صـلح   
توسـط   1994باشـد کـه در سـال     مـی  یک گروه سکوالر متشکل از یهودیان فرانسـه 

ــن« ــیس 3»ریچــارد وگم ــه    تأس ــروه ک ــن گ ــد. اعضــاي ای ــدتاًگردی ــان  عم   یهودی
دانند و ضـمن   یونیسم میخود را ضدصه شوند رسماً سکوالر محسوب میـ   سوسیال

اشـغالی،  هاي  مبارزه علیه اسرائیل، به حق آوارگان فلسطینی براي بازگشت به سرزمین
 کننـد  مـی  تأکیـد نشینی و حق فلسطین براي تشکیل دولت مسـتقل ملـی    پایان شهرك

)www.ujfp.org.(  
از فرانسـه، دومیـک کشـور اروپـائی     هزار یهودي پـس   290انگلستان با داشتن 

و اوایـل قـرن بیسـتم بـه دلیـل       19قرن  اقلیت یهودي است. در اواخر يبزرگ دارا
حکومـت تـزاري روسـیه، جمعیـت زیـادي از مهـاجران یهـودي بـه         ي ها سیاست

 .)Bukovec,2012: ieg-ego.eu( انگلستان وارد و در بخش شرقی لندن سکنی گزیدنـد 
دانست. هـم اکنـون دفتـر مرکـزي      الملل بینب صهیونیسم قل توان می انگلستان را

                                                                                                                                         
1. Taoufiq Tahani 
2. Bernard Ravenel 
3. Richard Wagman 

http://www.france-palestine.org
http://www.ujfp.org
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قرار دارند و یـا داراي   ی صهیونیستی در انگلستانالملل بیني ها سازمانبسیاري از 
ـ    سـازمان یهـودي   36شعباتی در این کشور هستند. با وجـود آنکـه هـم اکنـون     

صهیونیستی در این کشور فعالیت دارد رشد احساسات ضد صهیونیستی موجـب  
  )iribnews.ir،1397( هائی در سطح باالي مقامات این کشور شده است گرانین

کـه در  )Palestine Solidarity Campaign /PSC( فلسطین با همبستگی گروه کمپین
 توسط اسرائل تحریم مؤسس اعضاي از یکی 1»تونی گرنستین«توسط  1982سال 

دارد، به منظور  رتبطم موضوعات و اسرائیل مورد در مقاالت متعددي که یهودیان
نژادپرستانه و جنگ طلبانه رژیـم صهیونیسـتی و بـه دنبـال     ي ها سیاستمبارزه با 

 در فعـال  غیرانتفـاعی  سازمان اري شد، یکذگ تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان پایه
 معتقد و بوده فلسطین مردم با همبستگی ترویج دنبال به که ولز است و انگلستان

 ادامـه  رژیـم  ایـن  از یالمللـ  بـین  يهـا  حمایت بدون ئیلاسرا اشغالگري که است
 در فلسـطین  با همبستگی کمپین عنوان با 2004 سال این گروه در .یافت نخواهد
یکی از اعضاي اصلی این گروه جرمـی کـوربن، رئـیس حـزب      .شد ثبت بریتانیا

  کارگر انگلستان است.
ستان است کـه بـه   ضد اسرائیلی در انگلهاي  ترین گروه این گروه یکی از مهم

و  اشـغالی هـاي   مبارزه با اشغال و تجاوز اسـرائیل در منـاطق پیرامـونی سـرزمین    
نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی و حق بازگشت آوارگـان   بر عقب تأکیدهمچنین 

 ابزار اسرائیلی کاالهاي تحریم به فلسطین معتقد است. اعضاي این گروه معتقدند،
 بـا  شـود. البـی   مـی  محسـوب  صهیونیستی رژیم سیسیا رفتار تغییر براي مناسبی

 و اعتصابات و برگزاري اسرائیل بر فشار براي بریتانیایی مردان دولت و نمایندگان
اسـرائیل از مهمتـرین رویکردهـاي     حامی ارگانهاي و اشخاص علیه بر تظاهرات

 اجرائی این گروه است.

 شناخته رسمیت به جهت به امضا هزار 57 گروه این حمایت با 2014 سال در

                                                                                                                                         
1. tony greenstein 
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 کشور انگلیس پارلمان 2014 اکتبر در آن پی در که شد آوري جمع فلسطین شدن
 ، بیش2015 سال در گروه این همایش در. شناخت رسمیت به را فلسطین مستقل

 پارلمـان،  بـه  ورود صورت در که شدند متعهد انگلیس پارلمان کاندیداي هزار از
 .نمایند بدل کشور این خارجی سیاست یاصل مسائل از یکی به را فلسطین مسئله
 وگیـري   عضـو  و داشـته  قـرار  لندن در کمپین همبستگی با فلسطین، اصلی شعبه

 هـر  همـایش  در باشـد،  می عضو 20 اجرایی آن که شامل کمیته اعضاي انتخابات
  .(www.palestinecampaign.org) گیرد می صورت گروه این ساله

 بـراي  پزشکی هاي کمک«به گروه  توان یم ضد صهیونیستیهاي  از دیگر گروه
 خـدمات  ارائـه  به کهاشاره کرد  )Medical Aid for Palestinians/MAP( »فلسطینیان
هـاي   و دیگـر سـرزمین   بـاختري  کرانه غزه، اشغالی مناطق در بهداشتی و پزشکی

این  .نماید می تأکید بهداشت جهانی حق بر و اشغال شده توسط اسرائیل پرداخته
درك «آقـاي   توسـط  شـتیال  و صـبرا  عـام  قتـل  حادثه پی در 1982 سال گروه در

این گروه به صورت هیئـت امنـائی    .شد تأسیس 2»پامال کوپر«همسرش  و 1»کوپر
داراي شـعباتی در لبنـان، غـزه و کرانـه      شود و هم اکنون عالوه بر لنـدن  اداره می

 دنکـر  طـرف  بـر  و پاسـخگویی  را خـود  اصـلی  هـدف  گروه باختري است. این
  .)www.map.org.uk( داند می فلسطین مردم انسانی نیازهاي

 )Lawyers for Palestinian Human Rights /LPHR( »فلسطین بشري حقوق وکالي«گروه 
توسـط یـک جـوان     2013گروه حقوقی حامی فلسطین اسـت کـه در سـال     یک

تشـکیل شـد و هـدف آن حمایـت      3»ق شـرورو طـار «انگلیسی به نام ـ  فلسطینی
اعضاي این گروه  حقوقی از فلسطین، آوارگان فلسطینی و زندانیان فلسطین است.

ي هـا  سیاسـت ی و استدالل قانونی به مقابله با الملل بینبا انتشار مقاالت حقوقی و 
 ).www.lphr.org.uk( پردازد می ضد بشري اسرائیل

                                                                                                                                         
1. Derek Cooper 
2. Pamela Cooper 
3.Tareq Shrourou 

http://www.palestinecampaign.org)
http://www.map.org.uk
http://www.lphr.org.uk


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شماره 
پ، 4

اپی
 ی

76
، زمستان 

1397
  

   
 

 

 96  

ضد اسرائیلی مسـتقر در خـاك انگلسـتان    ـ   ضد صهیونیستیهاي  از دیگر گروه
این گـروه در   ) اشاره کرد.JfJfP» (سازمان یهودي عدالت براي فلسطین«به  توان می

سال  6شد، در عرض  تأسیسپس از سفر ایرن بروگل به کرانه باختري  2002سال 
از زنان یهودي بودند به این گـروه   عمدتاًنفر از یهودیان مخالف اسرائیل که  1300

آمیز و ضدبشـري رژیـم صهیونیسـتی را     پیوستند و مخالفت خود با رویکرد تبعیض
هاي بعد،  اعالم نمودند. پیوستن هزاران نفر از یهودیان انگلیس به این گروه در سال

اسـرائیلی مبنـی بـر حمایـت مطلـق یهودیـان انگلـیس از        هـاي   به تبلیغات رسـانه 
اسرائیل پایان بخشید. اگرچه اعضاي اصلی این گروه را یهودیان طبقـه  ي ها ستسیا

اما افراد غیریهودي، ورزشکاران، سیاسـتمداران، حقـوق دانـان و    اند  متوسط دانسته
هنرمندان زیادي اعم از یهودي و غیریهودي در این سازمان حضور دارند. این گروه 

ستی یهودیـان در انگلسـتان محسـوب    ضدصهیونیهاي  گروهترین  از منحصر به فرد
اي، بسـیج افکـار عمـومی و     مختلف از جمله فشار رسـانه هاي  شود که با روش می

مـردان انگلیسـی در تـالش اسـت در گـام اول اسـرائیل را        همچنین فشار به دولت
نمایـد و در گـام دوم    1967پـیش از  هـاي   مجبور بـه عقـب نشـینی بـه سـرزمین     

 ).jfjfp.com( ی کشور مستقل فلسطین ترغیب کندکشورهاي بزرگ را به شناسائ

 30بلژیک و هلند از دیگر کشورهاي اروپاي مرکزي هستند که هـر کـدام بـا    
عنوان هفتمین کشور پرجمعیت با اقلیت یهودي در اروپا (پـس از   ههزار یهودي ب

شـوند. اگرچـه    فرانسه، انگلیس، روسیه، آلمان، اوکراین و مجارستان) شناخته می
اولیه یهودیت در هلند و بلژیک از قرن اول میالدي به وجود آمدند اما هاي  هسته

اسـپانیا بـه    بر اثر سیل مهاجرت یهودیان از سراسر جهان خصوصاًهفدهم از قرن 
شمالی جمعیت بزرگی از یهودیان در این دو کشور اسکان یافتند. ـ   اروپاي غربی

ز بـزرگ جمعیتـی یهودیـان    تا پیش از جنگ جهانی دوم بلژیک و هلنـد از مراکـ  
 1»اورشـلیم غـرب  «کـه شـهر آمسـتردام هلنـد را     اي  شدند به گونـه  می محسوب

                                                                                                                                         
1. Jerusalem of the West 
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  ).Wessels,2006: 8-10نامیدند ( می
و اقتصـاد  هـا   با وجود تمرکز بسیار زیاد یهودیان بلژیک و هلند بر روي رسانه

ضدصهیونیسـتی و مخالفـت بــا   هـاي   ایـن دو کشـور، رونـد رو بـه رشــد گـروه     
 در بلژیــک شــدت یافتــه اســت    2009ي اســرائیل از ســال  هــا سیاســت

)jewishjournal.com,2012(   و هلند به دومین کشور اروپائی تبدیل شده کـه در آن
موج ضد صهیونیسم، مخالفت بـا یهـودگرائی و ضـدیت بـا رژیـم صهیونیسـتی       

ضـد  هـاي   ). رشد گروه Mestrum & van der Bas, 2018: 1-50گسترش یافته است(
ت گرفته از رفتار نژادپرسـتانه  أنیسم در یک دهه اخیر در بلژیک و هلند نشصهیو

رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا علیه فلسطینیان اسـت  هاي  افروزي و جنگ
کـه هـم اکنـون بلژیـک بـا دارا بـودن جمعیـت ده میلیـونی، یکـی از          اي  به گونه
 شود. سوب میضد صهیونیستی در اروپا محهاي  ترین میزبانان گروه بزرگ

در پـی   1969) در سـال  Nederlands Palestina Komitee( کمیته فلسـطینی هلنـد  
توسـط   عربـی، هـاي   روزه اسرائیل علیه اعراب و اشغال گسترده سرزمین 6جنگ 

 2»محمـد سـلیم ربـانی   « سیاستمدار سوسیالیست هلندي و 1»پیتر فردریک ویلیام«
ـ   تأسـیس االصـل   فعال حقوق بشر فلسـطینی  ن گـروه یکـی از مهمتـرین    شـد. ای

ي سازشـکارانه  هـا  سیاسـت شود که  ضد اسرائیلی در هلند محسوب میهاي  گروه
ي اسرائیل در فلسـطین  ها سیاستداد. این گروه  یاسر عرفات را مورد نقد قرار می

داند و دولت هلند را مکلف به حمایت از مردم فلسطین  را مصداق نژادپرستی می
 فلسـطین  اروپـایی  همبسـتگی  از اعضاي اصلی شـبکه  داند. این گروه که یکی می

)ECCPشود، ضمن همکـاري گسـترده بـا جنـبش جهـانی تحـریم        ) محسوب می
) با برگزاري همایش، نمایشگاه، انتشار اخبار، البی با سیاستمداران BDS( اسرائیل

  پردازد.  می ي اسرائیلها سیاستو برگزاري راه پیمائی به مخالفت با 

                                                                                                                                         
1. Pieter Frederik Willem 
2. Mahmoud Salim Rabbani 
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 )docPمهم ضداسرائیلی، بنیاد خدمات و تحقیقات فلسطین (اي ه از دیگر گروه
به منظور هماهنگی بین فعاالن صـلح، حامیـان    2009باشد، این گروه در سال  می

مدنی کوچک ضد اسـرائیلی تشـکیل گردیـد و هـم اکنـون      هاي  فلسطین و گروه
شود. این گروه  ) محسوب میBDS( بخش مهمی از جنبش جهانی تحریم اسرائیل

انتشار مقاالت و اخبار پیرامون تحوالت غرب آسیا و فلسطین تالش دارد سلطه  با
غرب در حمایت از تجـاوزات فلسـطین را بشـکند. ایـن گـروه ضـمن       اي  رسانه

سازي و محاصره فلسطین به حق آوارگان فلسطینی بـراي   مخالفت با ادامه شهرك
بـاور دارد و  خود و تشکیل حکومت مسـتقل فلسـطینی   هاي  بازگشت به سرزمین

  نماید. می حمایت سیاسی دولت هلند از اسرائیل را محکوم
ضد اسرائیلی کشوري منحصر به فرد در اروپـاي  هاي  بلژیک از لحاظ تعداد گروه

گروه ضد اسرائیلی و حـامی فلسـطین در ایـن     20شود. بیش از  مرکزي محسوب می
بلژیکـی ضـد   ي هـا  گـروه تـرین   کشور کوچک اروپائی حضور دارند. یکی از عمـده 

است. ایـن   )Association Belgo-Palestinienne /ABP( بلژیکـ   اسرائیلی انجمن فلسطین
شد و در اساسنامه خود، این گروه را حـامی فلسـطین و    تأسیس 1975گروه در سال 

هـاي   ي اسرائیل دانسته و اسرائیل را موظـف بـه رعایـت قطعنامـه    ها سیاستمخالف 
 1967اشـغالی پـس از   هـاي   ارگان و خـروج از سـرزمین  ی براي بازگشت آوالملل بین
داند. قدمت این گروه موجب شده است که اکنون به عنوان یک گروه محـوري در   می

)، حامیـان  intal( حامی فلسطین در بلژیک محسوب شود. گروه اینتـال هاي  میان گروه
)، Médecine Pour Le Tiers Monde( )، پزشکی براي جهان سومPalestina Solidariteit( فلسطین

گـروه، انجمـن و   هـا   ) و دهPlateforme Charleroi Palestine( پلتفورم شـالروي فلسـطین  
ی هستند که در بلژیک علیـه رژیـم   یها مجموعه سیاسی، فرهنگی و علمی دیگر، گروه
  کنند. می صهیونیستی و حمایت از فلسطینیان حمایت

ز فتح آن توسـط مسـلمانان در صـده    (اسپانیا و پرتغال) که پس ا جزیره ایبري شبه
قرن به یکی از مراکز اصلی یهودیت در  7هشتم میالدي و آزادي نسبی یهودیان، طی 
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جهان تبدیل شده بود، پس از تصرف توسط مسـیحیان و آزار یهودیـان شـاهد مـوج     
گسترده مهاجرت پیروان حضرت عیسی بود. در قرن پانزدهم میالدي حجـم انبـوهی   

، آمریکـا و هلنـد و بلژیـک مهـاجرت     آفریقـا جزیره ایبري به شـمال  از یهودیان شبه 
میلیـون جمعیـت)    61(بـا   یهودي در این شـبه جزیـره   12600کردند. هم اکنون تنها 

جهـت مقابلـه بـا     2012ی کـه در سـال   یهـا  کند. یکی از مهمتـرین گـروه   می زندگی
 فلسـطین  لاشـغا  علیه همبستگی رژیم صهیونیستی تشکیل شده شبکههاي  اشغالگري

)RESCOP(  گروه حقوق بشري را جلب کند. ایـن گـروه    50است که توانسته همکاري
ی و اروپائی حامی فلسـطین دارد. کمیتـه برقـراري    الملل بینهاي  همکاري زیادي با گروه

) از Comite Pour Une Paix Juste Au Proche –Orient /CPJPO( صـلح در خـاور نزدیـک   
قوق فلسـطینیان در کشـور کوچـک لوکزامبـورگ و کمپـین      فعال در زمینه حهاي  گروه

) گـروه فعـال ضـد    Ireland Palestine Solidarity Campaign( ایرلنـد ـ   حمـایتی فلسـطین  
ضد اسـرائیلی موجـود در   هاي  شود. اکثر گروه اسرائیلی در کشور ایرلند محسوب می

موجـود در  ضـد صهیونیسـتی   ـ    ضـد اسـرائیلی  هاي  ایرلند خود را زیرمجموعه گروه
حـامی فلسـطین در ایرلنـد    هـاي   گروهترین  کنند. یکی از قدیمی می انگلستان تعریف

 گـروه  ) اسـت، ایـن  SADAKA-Ireland Palestine Allianceایرلنـد ( ـ    اتحادیـه فلسـطین  
 فلسـطینی اسـت  هاي  در حال اشغال سرزمین مستمرا که غاصب رژیم یک را یلئاسرا
 کـه  دارد تأکیـد  و دانسـته  دارد مـی بر گـام  انجهـ  در فلسـطین  فراموشی جهت در و

مبارزه بـراي   .بشناسند رسمیت به را فلسطین باید) ایرلند ویژه به( اروپاییهاي کشور
یل، پایـان  ئبه پایان رساندن محاصره غزه، تالش براي قطع ارتباط اقتصـادي بـا اسـرا   

اي حمایـت از  یل و در خواست از اسـرائیل بـر  ئدادن به قراردادهاي تسلیحاتی با اسرا
ی از مهمتـرین اهـداف ایـن گـروه     المللـ  بـین کودکان فلسطین و رعایت هنجارهـاي  

  شود. محسوب می
  

  اروپاي شرقی  در ضدصهیونیستیهاي  گروه
هـاي   سـاکن سـرزمین  هـاي   اروپاي شرقی سرزمین اولیه بسـیاري از صهیونیسـت  
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یسـتی  که هم اکنون بخش اعظـم جمعیـت رژیـم صهیون   اي  اشغالی است؛ به گونه
وزیري که طـی   نخست 12داراي تبار اروپاي شرقی هستند. به عنوان مثال از میان 

اند، همـه آنهـا بـدون     گانه اسرائیل را برعهده داشته34هاي  سال ریاست کابینه 70
گشان در اروپاي شرقی به دنیـا  راستثنا متولد اروپاي شرقی بوده و یا پدر و پدربز

  آمده است.
هزار نفر برآورد شـده   336ر موجود در اروپاي شرقی، کشو 21جمعیت ساکن در 

 نفـر)، اوکــراین 180000( هـزار نفــر از آنـان در ســه کشـور روســیه    283اسـت کــه  
 18هـزار نفـر دیگـر در     53نفر) ساکن هسـتند و   47000( ) و مجارستان56000(نفر

م ا6کشور دیگر اروپاي شرقی پراکنده هستند. حضور یهودیان در شرق اروپا به قـرن  
 انگلسـتان،  کشـورهاي  از وسـطی  قرون در یهودیان پس از آنکه. گردد، میمیالدي باز

 از بعـد . کردنـد  مهـاجرت  لهسـتان  بـه  آنـان  از بسیاري شدند اخراج اسپانیا و فرانسه
 بـه  آنهـا  حضـور  مجارستان، روسیه تزاري، لهستان و در یهودي زیادي تعداد حضور
ترش صهیونیسم از یک روند یکنواخـت در  گس .یافت گسترش نیز اوکراین و لیتوانی

اروپاي شرقی برخوردار نبـوده اسـت، بـه عنـوان مثـال در حـالی کـه تـزار روسـیه          
از هـا   علیه یهودیان داشت، در دوران اسـتالین صهیونیسـت  اي  العاده فوقگیري  سخت

مقابله با صهیونیسـم بـه شـکل     آزادي عمل برخوردار شدند و پس از استالین مجدداً
توانستند بـه  ها  در اواخر حکومت شوروي صهیونیست انجام شد و مجدداًاي  گسترده
   ).Klier,2000: 1-16( سیاسی و فرهنگی دست یابندهاي  آزادي

ارتـدکس در  هـاي   سـو و علقـه   گرایش اروپاي شرقی به سوسیالیسـم از یـک  
ضداسـرائیلی در  ـ  ضـد صهیونیسـم  هـاي   یهودیان این منطقه موجب شده گرایش

رشـد یابـد    اند دههودي شرق اروپا که اقدام به مهاجرت به اسرائیل ننموجمعیت ی
سوسیالیسـم داراي رویکـرد ضـد    ـ  به عبارتی یهودیان شرق اروپا از منظر مذهبی
ملی در اروپاي شرقی ـ  راستهاي  اسرائیلی هستند. در سه دهه اخیر با رشد گروه

 ).Dmitri,2002( ته استیافاي  العاده ضدیت با صهیونیسم و اسرائیل رشد فوق
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رژیـم   کـه  ی بـود یشـوروي از جملـه اولـین کشـورها     جمـاهیر  اتحـاد  گرچه
 اسرائیل کرد می شوروي تصور شناخت، رسمیت به 1948 سال در را صهیونیستی

د در مقابـل غـرب در خاورمیانـه بـا     توان میبود که  خواهد سوسیالیست کشوري
 شدن اسرائیل توسط شوروي، با وجود به رسمیت شناخته شوروي همکاري کند.

 یعنـی 1953 سـال  تا که شد آغاز ضداسرائیلی داخلی کمپین ها یک در همان سال
 ویـژه  یکسان دانستن صهیونسیم با نژادپرستی بـه . داشت ادامه استالین مرگ زمان
موجب احیاي موج جدیدي از ضدیت بـا  1967 سال در روزه شش جنگ از پس

مهم ضـد صهیونیسـم در   هاي  د. یکی از گروهاسرائیل در افکار عمومی روسیه ش
است ) Communist Party of the Russian Federation( روسیه روسیه حزب کمونیست

 باشد. این می سابق جماهیر شوروي اتحاد کمونیست حزب جانشین حقیقت در که
. باشـد  مـی  (حـزب حـاکم)   متحـد  روسیه از پس روسیه بزرگ حزب دومین حزب

 داشـته  روسـیه  در عضـو  160000 بـر  بـالغ  2014 سال در هحزب کمونیست روسی
کرسـی   170کرسـی از   2نفر از مجلس دوماي روسـیه و   43در حال حاضر  .است

مجلس اعالي این کشور در اختیار این حزب است. حزب کمونیست توانسته است 
ضد اسرائیلی را بر عهده بگیرد، این حزب مخالفت علنی خـود  هاي  مرکزیت گروه

دارد و صهیونیسم را عامل فروپاشی شـوروي و   می اسرائیل اعالمي ها سیاسترا با 
  .)Cohen,2017( داند ناکامی روسیه در رسیدن به اهداف خود می

فوق العاده متنفذ حـامی فلسـطین در شـرق اروپـا، جنـبش      هاي  یکی از گروه
 یهـودي در قبـرس   100باشد. اگرچه تنهـا   می )Free Gaza Movementآزادي غزه (

حامی فلسطین در هاي  گروهترین  وجود دارد اما این کشور میزبان یکی از پرشاخه
 بیش از متشکل شکل گرفت، جنبشی 2006کل اروپا است. این گروه که در سال 

 را خـود  رسالت است که یالملل بین طلب صلح معروف گروه و شخصیت 100 از
 ارسـال  بـه  را خـود  تمرکـز  دانـد. جنـبش آزادي غـزه    مـی  غزه محاصره شکستن
 ایـن  .دانـد  مـی  غـزه  ساکنان به دریا طریق از بشردوستانههاي  کمکهاي  محموله
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 بـه  بشردوستانههاي  کمک با همراه را ییدریا سفر 15 تاکنون 2008 سال از گروه
 انـد  دهش غزه در بارگذاري به موفق آن مورد 5 تنها البته که است دیده تدارك غزه
 این .است شده جلوگیري غزه به ورودشان از و یفتوق اسرائیل سوي از مابقی و

 راهـی ) IHH( اي ترکیـه  سـازمان  همکاري با را ناوگان یک 2010 سال در سازمان
 60 و سـپردند  جان آن در نفر 10 و گرفت قرار اسرائیل هجوم مورد که کرد غزه
  .شدند زخمی نفر

ـ        ب در اکثر کشورهاي اروپـاي شـرقی، ضـدیت بـا رژیـم صهیونیسـتی در قال
یابد. ضدیت با صهیونیسم، مخالفت با اسرائیل که بروز و نمود می گرا احزاب ملی

شـود اصـل مشـترك بسـیاري از احـزاب       گاه به مقابله با یهودیان نیز کشیده مـی 
)، National Revival of Poland( راستگراي شرق اروپا اسـت، احیـاي ملـی لهسـتان    

حزب کوچـک و بـزرگ در    14) و National Radical Campاردوگاه ملی رادیکال (
) در مجارسـتان و حـزب گلـدن داون یـا طلـوع      Jobbik( لهستان، حزب جوبیـک 

) در یونان از مهمترین احزاب ضـد صهیونیسـتی در شـرق    Golden Dawn( طالئی
  شوند. می اروپا محسوب

  
  اروپاي شمالی و مرکزي در ضدصهیونیستیهاي  گروه
مرکزي و شمالی سـکونت دارنـد، از ایـن    کشور اروپاي  11هزار یهودي در  200

نفـر) و   29000( نفـر)، ایتالیـا   122000( هزار نفر در سه کشور آلمان 170تعداد 
کشور  8هزار یهودي در  30کنند. به عبارتی تنها  می زندگی نفر) 19000( سوئیس

دیگر یعنی سوئد، نروژ، مالت، ایسلند، فندالند، لیختن اشتاین، اتریش و دانمارك 
  نت دارند. سکو

رویکـردي پسـت مـدرن     ضد اسرائیلی موجود در این منطقه عموماًهاي  گروه
سیاسی و ساختاري موجود در شرق و غرب هاي  دارند به عبارتی فارغ از رویکرد

اروپاي مرکزي و شمالی که رویکـرد ضداسـرائیلی دارنـد داراي    هاي  اروپا، گروه
  ماهیت ارزشی هستند.
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در اروپـاي مرکـزي و شـمالی حـامی فلسـطین و      محـوري  هاي  یکی از گروه
) Women in Black( آمیـز اسـرائیل، گـروه زنـان سـیاه      ي تبعیضها سیاستمخالف 

. ایـن  انـد  دههاي سیاه گروه خود را به این نام نهـا  است که به دلیل پوشیدن لباس
همزمان با آغاز انتفاضه اول فلسـطین تشـکیل شـد، اگرچـه      1988گروه در سال 

 11کشـور از جملـه    47المقدس بـوده امـا هـم اکنـون در       روه در بیتخاستگاه گ
در مرکز و شمال اروپا هستند شعبه دارد. ایـن گـروه در    عمدتاًی که یکشور اروپا

با نماینـدگان   که خصوصاًاي  گستردههاي  و البیها  ، بیانیهها یی، راهپیماها همایش
ري را گوشـزد نمـوده و   دهـد خطـر ادامـه اشـغالگ     و سیاستمداران زن انجام مـی 

 آمیز آنها علیه فلسـطینیان اسـت   صهیونیستی و تبعیضي ها سیاستخواهان پایان 
)womeninblack.org.(  

فعال حامی کشـورهاي عربـی در   هاي  عرب یکی از گروهـ   انجمن روابط اتریش
غرب باالخص آمریکا و رژیم صهیونیسـتی در غـرب آسـیا و    هاي  خواهی مقابل زیاده

نفـر از هنرمنـدان،    100از اجتماع حدود  1982است. این گروه در سال  قاآفریشمال 
اندیشمندان و اساتید دانشگاه تشکیل گردید و روابـط عمیقـی بـا کشـورهاي عربـی      
ایجاد کرد. تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به کشورهاي عربـی موجـب شـده اسـت     

ود. هم اکنـون ایـن   موضوع فلسطین به یکی از محورهاي کانونی این انجمن تبدیل ش
علمی و دانشگاهی در اروپاي غربی و کشورهاي عربی تالش هاي  انجمن در نشست

ي خشونت بار اسـرائیل علیـه فلسـطین    ها سیاستسازي علیه  براي اجماعاي  گسترده
ضـد اسـرائیلی   ـ   پس از تشکیل این گروه ضد صهیونیستی). saar.at( دهد انجام می

اسر اروپاي غربی، مرکزي و شمالی تشـکیل شـد   مشابه دیگري در سرتهاي  گروه
بـه   تـوان  مـی بـارز و فعـال آن   هاي  که همین رویکرد را در پیش گرفتند. از نمونه

) اشـاره کـرد کـه    Finnish-Arab Friendship Society( عربـ   انجمن دوستی فندالند
ـ   رویکرد فرهنگـی ها  رب تشکیل شد. این گروهـ ع  پس از انجمن روابط اتریش

  ی دارند.علم
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هزار یهودي داراي بیشترین اقلیـت یهـودي    120کشور آلمان با دارا بودن بیش از 
هاي نژادپرسـتانه   در اروپاي مرکزي است، این اقلیت یهودي و همچنین سابقه حرکت

موجب شده است برلین همواره در مقابل اسرائیل نرمش نشان دهد.  در آلمان هیتلري
دهه اخیر موجب شده  4طلبانه رژیم صهیونیستی در  ي توسعهها سیاستبا این وجود 

آلمانی خواستار تجدیدنظر در روابط برلین با رژیـم صهیونیسـتی شـوند. از    هاي  گروه
ي رژیـم صهیونیسـتی   ها سیاستآلمانی حامی فلسطین و مخالف هاي  مهمترین گروه

اسـت. ایـن    )Deutsch-Palästinensische Gesellschaft( فلسـطین ـ   آلمانی انجمـن آلمـان  
ــروه در ســال  ــان و گســترش    1986گ ــرائیل در لبن ــغالگري اس ــه اش ــس از ادام و پ

ي زورگویانه علیه فلسطینیان در کلن آلمان توسط چند فعال حقوق بشـر و  ها سیاست
علمـی و  هاي  شد. هم اکنون با برگزاري نشست تأسیسي آلمانی گرا سیاستمدار چپ

کار عمومی، سیاستمداران آلمانی را بـراي  ري بر افگذاتأثیرسیاسی تالش دارند ضمن 
  گرانه از فلسطین ترغیب نمایند. اتخاذ مواضع حمایت

کشور ایتالیا دومین کشور پرجمعیت یهودي در اروپاي مرکزي است، بـا ایـن   
ي هـا  سیاسـت وجود به دلیل مخالفـت تـاریخی مسـیحیت بـا یهودیـان و اتخـاذ       

هاي  بیشتري جهت حمایت از گروه مستقالنه تر از سایر کشورهاي اروپائی، فراغ
فلسطینی و انتقاد از اسرائیل دارد. ایتالیا یکی از معدود کشورهاي اروپـائی اسـت   

پردازند، نمونـه   می نیز در آن به حمایت از فلسطینیاناي  حرفه ـ فنیهاي  که گروه
  افزارسـازي  ، گـروه تحقیقـاتی جنـگ   Cultura è liberta  بـارز آن، گـروه فرهنگـی   

 New Weapons Research Group  و گروه ساختمان سازيFIOM-CGIL باشد کـه   می
. گــروه صــلح فلســطینی انــد دهبخشــی را بــه حمایــت از فلســطین اختصــاص دا

)AssoPacePalestina ایتالیـائی منتقـد رژیـم صهیونیسـتی     هـاي   ) از مهمترین گـروه
اخبـار از   و انتشـار ها  شود. این گروه با برگزاري تجمعات، سخنرانی محسوب می

آمیز اسرائیل تالش دارد افکار عمومی را به منظـور فشـار بـه     ي تبعیضها سیاست
  گرانه بیشتر به نفع فلسطین ترغیب نماید. ي حمایتها سیاستدولت براي اتخاذ 
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حامی فلسـطین و مخـالف رژیـم صهیونیسـتی فعـال در      هاي  گروه بسیاري از
ترش وسایل ارتبـاطی و انفجـار   و با گس 2000پس از سال  اروپاي مرکزي عموماً
بـه انجمـن حمایـت از     تـوان  مـی هـا   اند، از جمله این گروه اطالعات شکل گرفته

)، انجمـن حمایـت از فلسـطین در    Fellesutvalget for Palestina( فلسطین در نـروژ 
انجمـن حمایـت از    )The Palestine Solidarity Association of Sweden/PGS( سـوئد 

  ) در سوئیس اشاره کرد.Collectif Urgence Palestine( اسراي فلسطینی
ـ هاي  یکی از گروه  دلیـل ه بسیار مهم حامی فلسطین مستقر در سوئیس گروه ب

)BADIL ي هـا  سیاسـت به منظور اعتـراض علیـه    1998) است. این گروه در سال
تهاجمی اسرائیل علیه فلسطین خصوصا در موضوع پناهندگان، آوارگان و کسانی 

اشغالی توسط اسرائیل تخریب شده است تشکیل هاي  یشان در سرزمینها که خانه
ی دارد، الملل بینشد. این گروه که نفوذ بسیار زیادي بر مجامع سیاسی و پارلمانی 

حقوقی نقش به سزائی در هدایت افکار عمومی علیه هاي  توانسته با ارائه گزارش
  ).badil.org, 2018( طلبانه اسرائیل ایفا کند ي توسعهها سیاست

  
  ییضد صهیونیستی فراملی اروپاهاي  گروه

مـیالدي از ماهیـت    80نژادپرستانه رژیم صهیونیستی از دهه ي ها سیاستتقابل با 
ی تغییر یافته و به سایر کشورهاي جهان اعم از الملل بینعربی به ماهیت ـ   اسالمی

آمریکا کشیده شده  ، آمریکاي التین و حتی ایاالت متحدهآفریقااروپا، شرق آسیا، 
ابزارهـاي   ام، انفجار اطالعات، انقالب ارتباطـات و ظهـور   21است. با آغاز قرن 

ضد صهیونیستی ابعاد فراملی یافته و جنبش هاي  اجتماعی جدید، گروهـ   ارتباطی
هاي سراسري علیه رژیم صهیونیسـتی در سراسـر جهـان تشـکیل شـد.       و نهضت

فکـري، سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و     مختلف هاي  طیفها  اعضاي این جنبش
ارزشـی،  هـاي   بـا یکـی از نگـرش    تـوان  مـی ن شوند و صـرفاً  مذهبی را شامل می

بایـد از  هـا   ساختاري و سیاسی به تبیین آنها پرداخت. به منظور بررسی این گروه
از  (ارزشـی، سـاختاري، سیاسـی) اسـتفاده کـرد.      گانـه فـوق   ترکیبی از موارد سه
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) و BDS( به جنبش تحریم اسـرائیل  توان میاملی در اروپا فرهاي  مهمترین جنبش
کشـور   35) اشاره نمـود، جنـبش تحـریم اسـرائیل در     ISM( جنبش اتحاد جهانی

 13اروپائی داراي شعبات رسمی و غیر رسمی است و جنبش اتحاد جهانی داراي 
  شعبه رسمی در اروپا است.

 و )Boycott, Divestment, Sanctions(  واژه برگرفتــه آن نــام کــه BDS جنــبش
 اسـت  اسـرائیل  تحریم و  گذاري سرمایه عدم بایکوت، معناي به کلمه سه اختصار

   .کرد آغاز فلسطینی غیرانتفاعی سازمان 171 توسط را خود فعالیت 2005 سال در
 »علمی« و »اقتصادي« ،»فرهنگی« قالب سه در که جنبش این اساسی اهداف از
 بـه  دادن پایـان  صهیونیسـتی،  رژیـم  قدرت بردن بین زا به توان می گردد می دنبال
 شـهروندان  اساسـی  حقـوق  شـناختن  رسمیت به و فلسطینیهاي  سرزمین اشغال

  .نمود اشاره فلسطینی
 از کـه  دهنـد  مـی  تشکیل را اي گسترده مجموعه اسرائیل تحریم جنبش فعاالن
 است حالی در این. است رفته فراتر المللی بین عرصه تا اي منطقه و قومی مرزهاي

 و جنـبش  مبنـاي  جنـبش  ایـن  موسسان از یکی البرغوثی عمر اعالم اساس بر که
 داوطلبانـه  هـاي  فعالیـت  بر اي گسترده صورت به اما هستند، فلسطینی آن رهبران
 و فـردي  ابتکارهـاي  و دنیـا  تمـامی  در فلسـطینی  حقوق حامی مؤسسات و افراد

 بـا  زمینـه  این در را خود داماتاق جنبش این است. متکی شده سازماندهی جمعی
  . کند می هماهنگ دنیا تمامی در متحدانش

 داخلی بخش دو به توان می را آن پشتیبانان و اسرائیل تحریم جنبش استراتژي
   خارجی تقسیم کرد. و

 که است تدریجی تغییر بر مبتنی اس دي بی جنبش استراتژي  :خارجی هاي فعالیت 
 در هـا  گـذاري  سـرمایه  کـردن  خارج و اسرائیل حریمت براي اولیه گام آن طریق از

 هـاي  سـرزمین  از نظـامی  و ورزشـی  و فرهنگـی  و علمی و اقتصادي ابعاد تمامی
 انـزواي  یعنـی  نهایی هدف به توان می ترتیب این به. شود گذاشته اجرا به اشغالی
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   .رسید متعدد ابعاد در رژیم این بر المللی بین محاصره تحمیل و اسرائیل
 اخــتالف و اســرائیل حــامی المللــی بــین هــاي ائــتالف پیچیــدگی اس دي بــی

 را خـود  رویکـرد  علـت  همین به. داند می را رابطه این در المللی بین رویکردهاي
 و جنـبش  فعالیـت  کـه  معنـا  ایـن  بـه   است، داده قرار »روش حساسیت« براساس
 روش و داخلـی  شرایط براساس ها استراتژي و اهداف ترسیم براساس آن متحدان
 صـورت  بـه  مـذکور  جنبش متعددهاي  هجمه علت همین به است، ها آن با تعامل

 بـه  تصـمیم  اسـت  ممکـن  جنـبش  این فعاالن از برخی شود. می دنبال غیرمتمرکز
 تحـریم  دیگـر  برخـی  کـه   حـالی  در  بگیرنـد،  اسرائیل هاي دانشگاه تمامی تحریم

 هــاي شــهرك در غیرقــانونی شــکل بــه گــذاري ســرمایه در فعــال هــاي شــرکت
 قرار کار دستور در را 1967 سال اشغالی اراضی و باختري کرانه نشین صهیونیست

 در گذاري سرمایهجنبش  این اروپایی فعاالن بیشتر که است اساس همین بر. دهند
ــاي شــهرك ــد، تحــریم را نشــین صهیونیســت ه ــرا کردن ــه چ ــن ک ــدامات ای  اق
 بلکـه  رود، مـی  شمار به الملل نبی قوانین نقض تنها نه اسرائیل)هاي  سازي (شهرك
 هـاي  شـهرك  در گـذاري  سـرمایه  ممنوعیـت  زمینـه  در اروپایی اقدامات و قوانین

   .کند می نقض نیز را نشین صهیونیست
 فعـاالن  اسـرائیل،  از گذاري سرمایه کردن خارج براي ها شرکت اجبار زمینه در
 يهــا شــرکت بــه حملــه بــراي را مســتمري و مــنظم رویکردهــاي جنــبش ایــن

 آغـاز ) بـاختري  کرانه در سازي شهرك بخش در ویژه به( اسرائیل در گذار سرمایه
 ایـن  بـه  تحریـک  یـا  تولیدات تحریم به تهدید را مذکور هاي شرکت آنها. کردند

 را کننـدگان   مصرف عمومی افکار دارد سعی مذکور جنبش یعنی. کنند می اقدامات
 اعتبـار  و کنـد  بسـیج  مذکور يها شرکت خدمات و تولیدات خرید از امتناع براي

 را هـا  شـرکت  ایـن  بر فشارها تا ببرد بین از مشتریانش بین را مذکور هاي شرکت
   .دهد افزایش اشغالی فلسطین از یشها سرمایه خروج جهت

 سـال  اشـغالی  اراضی داخل در اس دي بی جنبش استراتژي :داخلی هاي فعالیت
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 در هـا  فلسـطینی  سـازي  آگاه و لیاسرائی مؤسسات و کاالها تحریم بر مبتنی 1967
 کمیتـه  و اسـرائیلی  کاالهـاي  تحـریم  ملـی  کمیتـه . است تحریم این اهمیت زمینه

 ابزارهـایی  تـرین  مهم از یکی است شده تشکیل اخیراً که مردمی تحریم هماهنگی
 ایـن . گیـرد  می قرار استفاده مورد راستا این در عمومی افکار بسیج براي که است
 در هـا  جـایگزین  ایجـاد  و ملـی  تولیدات رویکرد تشدید نبالد به همچنین جنبش
   .است قیمت و کیفیت نظر از اسرائیلی کاالهاي برابر
 امـا  المللـی،  بـین  ابعـاد  در اسرائیل تحریم جنبش متمادي هاي موفقیت وجود با
 بازارهـاي  کـه  چـرا  است، ضعیف داخلی سطح در همچنان جنبش این گذاريتأثیر

 قـرار  دوم رتبه در اسرائیلی کاالهاي فروش نظر از آمریکا رهايبازا از بعد فلسطینی
 و اسـرائیل  تحـریم  جنـبش  بین هماهنگی ضعف به زیادي حد تا موضوع این. دارد

 در اسـرائیلی  کاالهـاي  تحـریم  همچنین گردد. می باز فلسطین خودگردان تشکیالت
 و مصـر  بـین  ارتباطهاي  تونل اینکه از بعد ویژه به  است، مشکل بسیار نیز غزه نوار
 غـزه  هـاي  کارگاه تخریب و اقتصادي محاصره اسرائیل رژیم و رفته بین از غزه نوار
    .)www.mashreghnews: 1394( است کرده تشدید اخیر جنگ در را

 غربـی  کشورهاي ویژه به و جهان سراسر در جنبش این جانبه همه توسعه و رشد
. اسـت  شـده  اسـرائیل  مقامـات  وزافـزون ر نگرانی به منجر وها  دغدغهترین  اصلی از

 خصـوص  بـه  افـزوده  هـا  نگرانی این سطح به جنبش این رشد روبه تبلیغاتی پوشش
. شـود  مـی  حمایـت  غربـی  بعضاً مؤثر و مختلف هاي رسانه سوي از جنبش این اینکه
 اهـداف  و جنبش شدن فراگیر و شهرت در بسزایی سهم تبلیغات افزایش روند همین
 ایـن  در تر افزون روز گذاريتأثیر و بیشتر عناصر جذب به طریق ینهم از و داشته آن

  .)alwaght.com: 1396 (سالم، منجر شده است زمینه
 تحقـق  به اروپایی کشورهاي در فعالیت گسترش با که است تالش این گروه در

 تـرین  بـزرگ  جنـبش،  ایـن هـاي   فعالیت راستاي در. اهداف مورد نظر خود بپردازد
 بـزرگ  بانـک  5 در یشهـا  گـذاري  سـرمایه  همه PGGM نام به هلند کمک صندوق
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ــرائیل ــی را اس ــالم ملغ ــرد اع ــدامی در. ک ــابه، اق ــک دانســک« مش ــارك »بان  دانم
 مرکـزي  بانـک . اسـت  کـرده  مسـدود  اسرائیل »هابوعلیم« بانک در را یشها حساب
 اراضـی  در غیرقـانونی  هاي سازي شهرك از حمایتش سبب به را بوعلیمها  نیز آلمان

 نـروژ  نفـت  کمپانی دیگر، سوي از. داد قرار خود سیاه لیست فهرست در لسطینیف
  .است ساخته خارج اسرائیلی اقتصادي بنگاه چندین از را خود سرمایه نیز

تـرین   بـزرگ  از »ویولیا« شرکت که شد موفق تحریم اسرائیل همچنین، جنبش
 قراردادهـاي  ان،فراو زیان و ضرر تحمل با که کند مجبور را فرانسويهاي  شرکت
 کمپـین  این دستاوردهاي دیگر از. کند واگذار فلسطین اشغالی اراضی در را خود
 و هـا  دانشـگاه  در شـده  اخذ تحصیلی مدارك ساختن ارزش بی صهیونیستی، ضد
 المللـی  بـین  مجـامع  در آنهـا  مـدارك  مقبولیت عدم و آموزشی اسرائیل سساتؤم

 تحصـیلی  مـدارك  ایرلنـدي  حصـیلی ت مؤسسه 120 از بیش مثال، عنوان به. است
 ملــی اتحادیــه مــوارد، آخــرین از یکــی در. انــد دانســته اعتبــار فاقــد را اســرائیل

 هـاي  مقـام  خشـم  باعث که پیوست اسرائیل تحریم جنبش به انگلیس دانشجویان
  .شد صهیونیستی رژیم

 بـه  سـختی  ضـربه  اسـرائیل  محصوالت بایکوت در بعد اقتصادي نیز سیاست
 محصوالت صادرات میزان. است ساخته وارد صهیونیستی ژیمر کشاورزي بخش
داشـته   کاهش درصد 14 بر بالغ هاي اخیر سال در اروپا قاره به صهیونیستی رژیم
  ).1394(نورعلیوند،  است

 2015 آوریل در اروپا اتحادیه عضو دولت 28 از کشور شانزده خارجه وزیران
 اروپـا  اتحادیـه  مشـترك  یتـی امن و خـارجی  سیاست مسئول به خطاب اي نامه در

هــاي  شــهرك در تولیــدي کاالهــاي و محصــوالت کــه انــد شــده ایــن خواســتار
 ایـن  در. بخورد برچسب باید جوالن ارتفاعات و باختري کرانه نشین صهیونیست 

 کـدام  بدانند باید اروپا در اسرائیلی محصوالت خریداران که است شده تأکید نامه
 کـدام  و شـده  تولیـد  سـبز  خط محدوده در ديتولی کاالهاي و محصوالت از یک
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  است. غیرقانونی و بودهها  صهیونیست تولید یک
 کـه  کـرده  توزیـع  عضـو  دولت 28 میان را سندي سه سال پیش اروپا اتحادیه

 ایـن  اسـاس  بـر . اسـت  اسـرائیل  رژیم تحریم براي طرحی نویس پیش بر مشتمل
 حـل  -راه بـه  رسـیدن  که کند کاري باختري کرانه در صهیونیستی رژیم اگر طرح،

 محـدود  و تحـریم  وضـع  طریـق  از اروپا اتحادیه سازد، غیرممکن را »دولت دو«
  .داد خواهد پاسخ آن به رژیم این با خود روابط کردن
 صهیونیسـتی  رژیم علیه را واحدي سیاست دارد نظر در اروپا اتحادیه چند هر

 و فرانسـه  انگلیس، چونهم اتحادیه این مهم کشورهاي برخی اما بگذارد، اجرا به
 رژیـم  سـازي  شـهرك  بـا  مخالفـت  و »دولت دو« سیاست از حمایت ضمن آلمان

 در و اند دهکر حفظ رژیم این با را خود استراتژیک روابط در عمل در صهیونیستی
 انـد  دهنبو همگام خود عمومی افکار با صهیونیستی رژیم بایکوت همچون مواردي

  .)tabyincenter.ir: 1394(نورعلی وند، 
ــبش ــتگی جن ــانی همبس ــک) International Solidarity Movement/ISM( جه  ی

است که پس از کشته شدن یکی از اعضاي خود به نـام راشـل    یالملل بینسازمان 
که تالش داشت مانع از تخریب خانه یـک فلسـطینی شـود     2003کوري در سال 

 در سـازمان  این شد. تأسیسمتعدد آن در اروپا هاي  شهرت جهانی یافت و شاخه
 شـامل  اسـرائیلی  و آمریکـایی  فلسـطینی،  طلب صلح فعال چند توسط 2001 سال
 هـدف  بـا  و شـاپیرو  آدام ریشـماوي،  جرج اراف، هویدا گالن، نتا آندونی، قسان

نژادپرسـتانه رژیـم   ي هـا  سیاسـت و مخالفت با  فلسطین حقانیت گسترده پوشش
  .گردید تأسیساي   رسانه صهیونیستی با محوریت فعالیت

ارتبـاط بـا    نمـوده اسـت،  هـا   این جنبش عمده فعالیت خود را معطوف به رسـانه 
دهی به افکار عمـومی از مهمتـرین    مستقل و جهتهاي  خبرنگاران بدون مرز و رسانه

اهداف این جنبش است. جنبش همبستگی جهانی نسبت به جنبش تحـریم اسـرائیل   
ننمـوده   1967معطوف به مرزهـاي   فاًتري دارد و فعالیت خود را صر رویکرد انتقادي
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خود، کلیه شـئون  هاي  ، انعکاس اخبار و فعالیتها ي، کنفرانسها ییاست و در راهپیما
  دهد. آمیز رژیم صهیونیستی را مورد مواخذه قرار می سیاست تبعیض

جنبش همبستگی جهانی به دلیل حمایت از جنبش مقاومت فلسطینی بارها مـورد  
ی مواجهه گردیـده اسـت، بـه    یضد یهودگراهاي  و با برچسبحمله قرار گرفته است 

انتقـاد   که این جنبش در تار نماي اطالع رسانی خود حرکت خـود را صـرفاً  اي  گونه
اسـرائیل   2014علیه اسرائیل و نه یهودیت اعالم نموده است. ایـن جنـبش در جنـگ    

در اي  توانسـت نقـش عمـده   هـا   خبـر در رسـانه   2500علیه غزه با انعکاس بـیش از  
  ی حامی رژیم صهیونیستی ایفا نماید.یاروپاهاي  شکستن انحصار رسانه

  
  نتیجه

با ورود به هزاره سوم و درهم گسسته شدن مرزهاي ارتباطی و اطالعاتی و تبدیل 
ـ  مین ی، رژیم صهیونیستیالملل بینجمعیت جهان به شهروندان  د بـا اتکـا بـه    توان

ضـد  هـاي   گـروه گیـري   انع از شـکل ابزارهاي تبلیغـاتی، سیاسـی و اقتصـادي مـ    
دهـه گذشـته خاسـتگاه اکثـر      3صهیونیستی در سراسر جهان گردد. اگر پـیش از  

اسالمی بود، هم اکنون ـ  ضد اسرائیلی در دنیاي عربیـ  ضد صهیونیستیهاي  گروه
 10000متعددي که تعـداد آن بـیش از   ي ها سازمانو ها  ، رسانهها ، انجمنها گروه

آمیـز رژیـم    ي تبعـیض هـا  سیاسـت شـود در اعتـراض بـه     یمورد تخمـین زده مـ  
گیـري   صهیونیستی در سرتاسر دنیا از جمله اروپا که خود نقشی اساسی در شکل

  صهیونیسم و رژیم صهیونیستی داشته شکل گرفته است. 
حـامی فلسـطین و   هاي  گروه توان مین شناختی شناختی و روش از لحاظ هستی

بررســی و  ی در اروپــا را در یــک دســتهي رژیــم صهیونیســتهــا سیاســتمنتقــد 
را هـا   بندي نمود. مخالفان رژیم صهیونیستی در اروپا طیف متنوعی از گروه تقسیم
از اسـاس بـا صهیونیسـم و تشـکیل رژیـم      هـا   شود، برخی از این گروه می شامل

صهیونیستی در تعارض بوده و اسـرائیل را واحـدي غیرمشـروع و خـالف آئـین      
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توري کارتاها و یهودیان ضد صهیونیسم از این دسته هسـتند،  دانند، نا یهودیت می
ضد اسـرائیلی فعالیـت خـود را محـدود بـه      هاي  از سوي دیگري برخی از گروه

نشـینی اسـرائیل از    و هـدف خـود را عقـب    اند دهنمو 1967اشغالی هاي  سرزمین
ر ) بBDS( ، جنبش تحریم اسرائیلاند دهاعالم نمو 1967اشغالی سال هاي  سرزمین

در شیوه مبارزه و انتقال مفـاهیم نیـز   ها  این گروه همین اساس شکل گرفته است.
بـه   مانند جنبش همبسـتگی جهـانی صـرفاً   ها  رویکرد یکسانی ندارند برخی گروه

اهتمام دارند، برخی مانند حـزب جوبیـک مجارسـتان اقـدامات     اي  فعالیت رسانه
مانند جنبش زنـان  ها  ز گروهدهند و برخی ا می سیاسی را سر لوحه کار خود قرار

تر ماننـد برپـائی تجمعـات ضـد اسـرائیلی       سیاه در سراسر اروپا با اقدامات عملی
  سعی در انتقال پیام خود دارند. 

بنـدي   ی را در یـک دسـته  بکشـورهاي اروپـا   تـوان  مین عالوه بر مطالب فوق،
وان مثال عنه بندي نمود، ب مشخص به عنوان حامی اسرائیل یا منقد آن رژیم دسته

کشوري مانند انگلیس و فرانسه که همواره از مهمتـرین حامیـان رژیـم اشـغالگر     
ضد اسرائیلی هستند و ساالنه هاي  شوند، میزبان بیشترین گروه قدس محسوب می
باشـند و یـا در    مـی  تجمع ضد اسرائیلی در شـهرهاي خـود  ها  شاهد برگزاري ده

ضـد  هـاي   یونیسـتی هسـتیم گـروه   لهستان که شاهد همنوائی زیاد آن با رژیم صه
باشیم کـه خواسـتار محاکمـه     می )National Movementاسرائیلی مانند جنبش ملی (

  باشند. می سران رژیم صهیونیستی
شـمالی، اروپـاي   ـ  پژوهش حاضر با تقسیم اروپا به سه بخش اروپاي مرکزي 

بنـدي و   ترکیبی فراملی در تالش براي تقسـیم هاي  شرقی و اروپاي غربی و گروه
تبیـین  «ضدصهیونیسـتی آنهـا را ذیـل چهـار تبیـین یعنـی؛       هاي  تبارشناسی گروه

ضـد  هـاي   براي تبارشناسی گـروه » تبیین ساختاري«براي اروپاي غربی، » سیاسی
ضـد  هـاي   بـراي بررسـی گـروه   » تبیـین ارزشـی  «صهیونیستی اروپـاي شـرقی و   

مطالعـه قـرار داده   شمالی مورد ـ  صهیونیستی و حامی فلسطین در اروپاي مرکزي
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است، همچنین به بررسی دو گروه فراملی پرداخته است که با تبیین ترکیبی مورد 
  ارزیابی قرار گرفته است.

اي، سیاسـی،   ضدصهونیسـتی در ابعـاد رسـانه   هـاي   گـروه هـاي   اگرچه فعالیـت 
ي نژادپرسـاته  هـا  سیاسـت اقتصادي و فرهنگی توانسته موجب آگاهی اروپائیـان از  

متنفذ حامی اسرائیل گـردد امـا در   هاي  یستی و شکستن انحصار رسانهرژیم صهیون
هـاي   باشد، اول انحصار فعالیت اکثر گـروه  می ییها چهار زمینه کماکان دچار ضعف

، دوم عــدم همــاهنگی 1967ســازي و مرزهــاي  شــهرك مســئلهضــد اســرائیلی در 
هنگی و هـم افزائـی   به هما توان میضد اسرائیلی، در این زمینه هاي  ی گروهالملل بین
(که به شـدت از سـوي امریکـا و اسـرائیل مـورد       صهیونیستیهاي  العاده گروه فوق

بـا  هـا   این گروه مؤثرگیرند) اشاره نمود، انتقاد سوم به عدم ارتباط  می حمایت قرار
عربی پیشرو در مقابله با رژیم صهیونیستی ـ  و کشورهاي اسالمیها  ، گروهها انجمن

، بـا وجـود پتانسـیل    هـا  اینکه بجز تعداد معدودي از این گـروه  ایتاًاشاره نمود و نه
با بخش فرهنگـی   مؤثرضمن ارتباط اند  که از آن برخوردارند نتوانستهاي  العاده فوق

مقاومت فلسطینی، به تلطیـف فضـاي اروپـا در مقابـل ایـن      هاي  جریاناي  و رسانه
  بپردازند.ها  گروه

جمعـی از یـک   هـاي   ولوژي ارتباطی و رسانهتلکنهاي  در حال حاضر با پیشرفت
به آمریکا و اسرائیل دارنـد و  اي  نگاه بدبینانه عمدتاًئی که گرا ملیهاي  سو، رشد گروه
تبلیغـاتی و  ـ  مقاومت فلسـطینی در امـور فرهنگـی   هاي  اري گروهذگ همچنین سرمایه

ی بیشتر الملل ینبو اي  فراملی، منطقههاي  انداز روشنی از تشکیل ائتالف چشماي  رسانه
  اروپائی خواهیم بود.هاي  با محوریت گروه
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