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  نگاهی به رشد و گسترش 
  هاي ضدصهیونیستی  در اروپا جنبش

  رضا باقري
  
  
  

  15/03/1395تاریخ پذیرش نهایی:                                  17/02/1395تاریخ دریافت: 
  

  
  چکیده
هـاي سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و      ر شاهد بودیم که اقـدامات و فعالیـت  هاي اخی طی سال

فرهنگی فراوانی در حمایت از فلسطین اشغالی و علیه رژیم صهیونیسـتی در سـطح جهـانی در    
هاي ضـد صهیونیسـت کـه     هاي مختلف جنبش گیري است. میزان اثرگذاري فعالیت حال شکل

تـوان   بوده، به صورتی است کـه مـی    اسی عمومیهاي اجتماعی و دیپلم بیشتر در قالب فعالیت
طور کلـی رشـد    هاي آنها را نشانگر افزایش قدرت نفوذ جریان حمایت از فلسطین و به فعالیت

جریان اجتماعی ضد اسرائیل (و صهیونیسم) در اروپا و جهان تلقی کرد. توفیق و موفقیت ایـن  
د امریکاي شمالی) بـه میزانـی بـوده کـه     در اروپا (و نقاط دیگر جهان ماننها  ها و جنبش جریان

اسـرائیل  «پردازان اسرائیلی اعالم کردند که  حتی بسیاري از دولتمردان رژیم صهیونیستی و نظریه
رسد تحـولی دربـاره شـیوه فعالیـت و      بنابراین به نظر می». در حال باخت جنگ تبلیغاتی است

ر اروپـا شـکل گرفتـه کـه در     هاي ضد صهیونیست د میزان توفیقات اجتماعی و سیاسی جنبش
مقاله حاضر با امعان نظر به اهمیت خـاص و جایگـاه   . خود است» نقطه عطف«حال رسیدن به 

و  هاي معاصر در اروپا که تأثیر و کارکرد قابل توجهی در بیـداري افکـار عمـومی     ویژه جنبش
عملیـاتی   اند، بـه بررسـی تـاریخی، مـاهیتی و     همچنین منزوي ساختن رژیم صهیونیستی داشته

  پردازد.   هاي ضد صهیونیستی در اروپا می ترین جنبش برخی از مهم
  

  واژگان کلیدي
  فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی، جنبش هاي ضد صهیونیست، اروپا

                                                                                                                                         
 استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران r.bagheri82@yahoo.co.uk 
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  هاي ضدصهیونیستی مقدمه و طرح مسئله: اهمیت جنبش
و فرهنگی هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی  میزان نفوذ و اثرگذاري اقدامات و فعالیت

فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی در سطح جهانی به صورت قابـل   هاي حامی  جریان
هـاي   به فعالیت توجهی در حال افزایش است. افزایش گرایش و تمایل افکار عمومی 

هـاي اسـرائیلی نیـز اذعـان      که بسیاري از اندیشکده هاي بود ضد صهیونیستی به اندازه
اسرائیل در سـطح کشـورهاي اروپـایی باعـث افـزایش      داشتند اظهار تنفر و برائت از 

به افکار و عقاید ضد اسرائیلی در حـال افـزایش     شود و گرایش عمومی محبوبیت می
هاي ضد صهیونیسـت   ). میزان اهمیت و جایگاه برجسته جریانwww.psyop.irاست (

  هاي اجتماعی آنها قابل بررسی است.   با مطالعه پیشینه عملیاتی و فعالیت
ها که صبغه فرهنگی و اجتمـاعی   ی از اقدامات اساسی و بنیادین این جریانیک

خواندن رژیم صهیونیستی است. رژیم آپارتاید که  1نیز دارد، نژادپرست و آپارتاید
هاي افراطی نژادگرایانه  ي جنوبی بود با اعمال سیاستآفریقایک نظام نژادگرا در 

ي جنـوبی روا  آفریقـا ی بـه سـیاهان   هاي فراوان مانند سیاست تفکیک نژادي، ظلم
ها مبارزه و مقاومت افرادي مانند نلسون ماندال سقوط کرد.  داشت؛ اما پس از سال

جهان کامالً مقبوح و منفور است و اگر به   این رژیم در فضاي فرهنگی و عمومی
ناپـذیري   جبـران  هـاي  هو لطمها  آسیبعنوان آپارتاید اطالق شود   کشور یا نظامی

تبدیل شده  »ضد ارزش«نها به دنبال خواهد داشت، زیرا این مفهوم به یک براي آ
گفتمانی  ،پردازان پست مدرن و در بطن خود داراي معانی مذموم و به تعبیر نظریه

 هاي غالب و قدرتمند اجتماعی ضد صهیونیست و حامی است. از این رو، جریان
لیـه اسـرائیل را بـر پایـه     فلسطین یکی از ارکان مبارزه فرهنگی و سیاسی خـود ع  

ي جنوبی استوار آفریقامقایسه و تطابق دادن رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید در 
رژیم صهیونیستی را کنند تا  ها تالش می این جریان .)Abdelnor, 2014( اند ساخته

بشناسانند  و در نتیجه چهره منفور آن را به جهانیانکنند یک رژیم آپارتاید معرفی 

                                                                                                                                         
١. Apartheid  

http://www.psyop.ir
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)Makdisi, 2014( .و اجتمـاعی ضـد صهیونیسـت     هاي عمـومی   براي نمونه جریان
مشخص کردنـد و کشـورها و منـاطق    » هفته آپارتاید اسرائیلی«اي را به عنوان  هفته

ي آفریقـا مختلف جهان مانند امریکا، بریتانیا، کشورهاي اروپایی، فلسطین، برزیل و 
کننده و بیدارکننـده   تنوع روشنهاي م ها و برنامه جنویی هر سال به برگزاري نشست

هاي نمـادین ایـن    ). یکی دیگر از برنامهIsraeli Apartheid Week 2014پردازند ( می
آپارتایـد خوانـدن اسـرائیل داشـته،     جنبش که تأثیر بسیار زیادي در تقویت گفتمان 

بوده است. ساخت دیـوار حائـل در حقیقـت     1اندازي جنبش توقف دیوار حائل راه
هاي بارز تبعیض و تفکیک نژادي در مرزهاي فلسطین اشـغالی اسـت    نهیکی از نشا

  که خود به عاملی براي تضعیف رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.  
فلسـطین و ضـد     یکی دیگر از اقداماتی که به جریان اجتماعی و فرهنگی حامی

صهیونیسم کمک کرده ارائه پیشنهاد دولت خـودگردان فلسـطین بـه سـازمان ملـل      
به عنوان یک دولت مستقل اسـت. دولـت    نیفلسط شناختن تیبه رسمد براي متح

بـراي   مریکـا ااسرائیل و اي و سیاسی  سازي رسانه رغم جریان خودگردان فلسطین به
سـازمان ملـل در سـال      مجمع عمـومی  شصت و ششمیندر منصرف ساختن آنها، 

با اجماع جهانی (جز  و این پیشنهاد خود را به سازمان ملل ارائه کرد پیشنهاد 2011
جزیره کوچک) روبرو شد که در نوع  یا و چند کشور کانادا ،متحده االتیا ل،یاسرائ

 138مـیالدي بـا    2012سازمان ملل متحد در سال  ،بر این اساسنظیر بود.  خود بی
بـه   2رأي ممتنع فلسـطین را بـه طـور غیررسـمی     41رأي مخالف و  9رأي موافق، 

سمیت شناخت. پس از این اقدام، کشـورهاي مختلـف   عنوان یک دولت عضو به ر
اروپایی مانند سوئد، بریتانیا، فرانسه، بلژیک و واتیکان به افزایش ارتباط سیاسـی و  

تواند یکـی از رویـدادهاي مهـم     اجتماعی با فلسطین پرداختند. اقدام دیگري که می
مـالی   ضد صهیونیستی تلقی شود تصمیم اتحادیه اروپـا بـراي مجـازات و تحـریم    

در مجـازات  اروپـا   هیاتحادجسورانه و البته نادر اقدام است.  2013اسرائیل در سال 
                                                                                                                                         
1. Stop The Wall 
� . De Facto  
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هـاي   سـازي  اروپا از گسترش شـهرك  هیاتحادبه تنگنا آمدن  لیبه دلاسرائیل، اغلب 
در  لیاسـرائ  يروهـا یشـده توسـط ن  هاي اشغال  سرزمیندر  نینش يهودغیرقانونی ی

ـ دسـتورالعمل اتحاد اسـاس ایـن    بـر  ه اسـت. بودخاورمیانه  1967جنگ   ،اروپـا  هی
 یمـال  يهـا  کمـک  ي دریافتالزم برا طیفاقد شراآینده از سال  لیاسرائ يها سازمان
بـراي   مختلف خواهند بود. این اقدام اتحادیه اروپا يها وام ای زیجوااز قبیل  هیاتحاد

 افتــاد ریخأتــبــا فشــار و دخالــت جــان کــري بــه  ،ریــزي شــده مجــازات برنامــه
)www.aljazeera.com( ، این تصـمیم بـه تیـره شـدن روابـط میـان اسـرائیل و        ولی

  .سابقه است که آن نیز در نوع خود بی اتحادیه اروپا منجر شد
 2014اقدام دیگري که بیشتر رنـگ اجتمـاعی و فرهنگـی داشـت اعـالم سـال       

میالدي به عنوان سال جهانی همبستگی با فلسطین توسط سازمان ملل متحد بود که 
عث تقویت همبسـتگی اجتمـاعی و فرهنگـی بسـیاري از مـردم جهـان بـا مـردم         با

  .)Israeli Apartheid week, 2014( فلسطین شد
اي بـود کـه حتـی جـان      ها در این زمینه به اندازه توفیق و موفقیت این جریان

کري در جلسه خصوصی اعالم کـرد کـه در صـورت شکسـت مـذاکرات صـلح       
آپارتاید تبدیل شود. البته بعدها نوار این جلسه  ممکن است اسرائیل به یک دولت

. یکـی دیگـر از اقـدامات    )Peter, 2014( پخش شد و جان کري عذرخواهی کرد
زدایی از رژیـم   هاي ضد صهیونیستی اروپا، مشروعیت فرهنگی و اجتماعی جریان

جانبه (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  صهیونیستی از طریق بایکوت و تحریم همه
گران اسـرائیلی، هـدف    گران حتی تحلیل ی) است. به اذعان بسیاري از تحلیلنظام

زدایـی از رژیـم    اصلی جنبش بایکوت و تحریم اسـرائیل در حقیقـت مشـروعیت   
صهیونیستی است. نگرانی اصلی سران رژیم صهیونیستی از این جنـبش قـوي در   

اسی و اجتمـاعی  بلکه به دلیل تبعات سی ،جهان نیز نه به دلیل تبعات اقتصادي آن
در بـوده اسـت.    شـود  اسرائیل در جهان غـرب خـتم مـی    1زدایی که به مشروعیت

                                                                                                                                         
1. Delegitimation 

http://www.aljazeera.com
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توان گفت موفقیت نمادها و نمودهاي مختلـف ضـد صهیونیسـتی در     مجموع می
اي بود که حتـی بسـیاري    اروپا و نقاط دیگر جهان مانند امریکاي شمالی به اندازه

اسرائیل در « :ندکردازان اسرائیلی اعالم پرد از دولتمردان رژیم صهیونیستی و نظریه
رسـد   بنـابراین بـه نظـر مـی     ).Hirsh, 2014( »حال باخت جنگ تبلیغـاتی اسـت  

در حقیقت در حال رسـیدن بـه    ،و اجتماعی ضد صهیونیست  هاي عمومی جریان
  .نقطه عطف فعالیت و تأثیرگذاري خود در سطح جهان هستند

هـاي اجتمـاعی و مردمـی     آید نقش جنبش هاي فوق برمی گونه که از نمونه همان
جهانی و به تعبیر دیگر در عرصه دیپلماسـی    بیشتر در بیداري و تنویر افکار عمومی

توان گفت در بیشـتر جوامـع اروپـایی     عمومی اثرگذار بوده است. بر این اساس می
تغییرات و تحوالت درباره شیوه نگاه و رویکرد مردم به رژیـم صهیونیسـتی اتفـاق    

اي بود که افراد توان یـا   ده، زیرا در دهه پیشین، فشار سیاسی و فرهنگی به اندازهافتا
انـد؛ امـا در    شجاعت مخالفت علنی با اسـرائیل و تفکـرات صهیونیسـتی را نداشـته    

هاي اخیر، مقابله و مخالفت با رژیم صهیونیستی به یک ارزش و فرهنگ تبدیل  سال
هـا و افـراد    زحمت نبوده اسـت و جریـان  شده و رسیدن به این نقطه آسان و بدون 

زیادي باید در این راه فعالیت و کوشش کرده باشند. افزایش و رشد همبسـتگی بـا   
توانـد داشـته    فلسطین و یا مقابله با آن به طور قطعی دالیل و عوامـل مختلفـی مـی   

باشد؛ اما یکی از علل اصلی رشـد و افـزایش ایـن حرکـات و اقـدامات، توفیـق و       
در کشورهاي غربی به ویژه اروپـا و  ی ستیونیصه ضد هاي انیجرمگیر موفقیت چش

امریکاي شمالی است. برخی از این گروها عبارتند از: جنبش جهانی همبسـتگی بـا   
 3رائیل،اسـ  جنبش جهانی تحـریم نظـامی    2جنبش جهانی تحریم اسرائیل، 1فلسطین،

و جنبش جهانی یهودیان ضد  4عدالت در فلسطین جنبش جهانی دانشجویان حامی 

                                                                                                                                         
1. Worldwide ‘Solidarity Campaign with Palestine’ 

2. BDS movement: Boycott, Divestment and Sanctions against Israel. 
3. Military Embargo on Israel 
4. Students for Justice in Palestine (SJP) movement 
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طور جـدي و مـداوم    که در کشورهاي مختلف جهان شعبه داشته و به 1صهیونیست
ها بیشتر در چارچوب و در قالب دیپلماسـی   ها و جنبش کنند. این جریان فعالیت می

د که در ادامه به طور اجمالی به برخـی  ان عمومی یا دیپلماسی فرهنگی فعالیت کرده
  شود. ها اشاره می از این جریان

  
 هاي ضد صهیونیستی در اروپا تاریخچه جریان

هـاي ضـد    تعریف واحد و یا حتی مصـداق واحـد و مشـترکی از جنـبش یـا جنـبش      
صهیونیستی وجود ندارد تا بتوان براي آن، تاریخچه واحدي عنوان کرد. اما بـه صـورت   

ها و ماهیت متفـاوت آنهـا    لی و البته با پذیرش تنوع و گوناگونی این جریانکلی و اجما
  اي اجمالی عنوان نمود.   توان براي هر یک تعریفی ذکر کرد و تاریخچه می

شاید بتوان تاریخچه اولین حرکات و اقدامات ضـد صهیونیسـتی در اروپـا را بـه     
مـیالدي، ادوارد   1828ل اوایل قرن نوزدهم و بـه کشـور بریتانیـا نسـبت داد. در سـا     

اعتـراض بـه   ) با استناد به انجیل، کتـاب  1917ها پیش از اعالمیه بالفور ( سوئینی سال
نامه به یـک   12جویی ملی، در  هاي بازگشت آینده اسرائیل به فلسطین؛ برتري دکترین
کند. این کتاب تقریباً اولین کتابی است کـه   را منتشر می )www.amazon.com(دوست 

تناد به استدالت مذهبی، مدعیات یهودیان صهیونیست براي بازگشت به فلسطین با اس
شـماري نیـز    هاي انگشـت  دهد. پس از این زمان، افراد و گروه را مورد چالش قرار می

به صورت پراکنده در کشورهایی مانند روسیه و کشورهاي اروپاي شـرقی بـه اعـالم    
ضـد صهیونیسـتی در اروپـا را بایـد بـه      پردازند؛ اما جریان اصلی و رایج  مخالفت می

نسـبت   1948دولت اسرائیل در سال   هاي پس از اعالمیه بالفور و تشکیل رسمی سال
هـایی   و گروه ، ادوارد سعید، نوام چامسکیداد. پس از این تاریخ افرادي مانند گاندي

و بعـدها مصـوبات    3لیگ یهودي ضد صهیونیسـت  2مانند شوراي امریکایی یهودیت،

                                                                                                                                         
1. Anit-Zionists Jews 
2.  American Council for Judaism 
3. The Jewish Anti-Zionist League 

http://www.amazon.com
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) به مخالفـت بـا تفکـر سیاسـی و     3379سازمان ملل (به ویژه مصوبه   عمومی مجمع
  پردازند. نژادپرستانه صهیونیستی می

اروپا را   هاي ضد صهیونیست، افکار عمومی به عنوان جنبشدر این میان آنچه 
رژیم صهیونیستی بیدار کرد و در منزوي ساختن رژیم اسرائیل تأثیرگذار نسبت به 

است کـه قـادر بـه      هاي اجتماعی و سیاسی گروهبرخی و فعالیت بود، موجودیت 
ها که  در سطح کشورهاي اروپایی بودند. این جریان  سازي و بسیج عمومی جریان
 هاي عمومی در قالب جریان ند،مند هاي اجتماعی و سیاسی عالقه به فعالیتاغلب 

  عمـومی  هـاي دولتـی و   اثرگـذاري در سیاسـت   وشـوند   بندي می و مردمی دسته 
با تسلط به فرهنگ در واقع آنها اند.  کشورهاي متبوع خود را مورد هدف قرار داده

(اعـم از    سازي و بسیج عمـومی  و سیاست اروپایی و با توان قابل مالحظه جریان
در موارد خاص مانند درخواست توقف جنگ یـا کمـک    ،مسلمان و غیرمسلمان)

اعمال فشار کرده و تا اندازه زیـادي در  هاي متبوع خود  مالی به اسرائیل بر دولت
اند. در ادامه به بررسی تاریخی و هویتی برخی از این  پیشبرد اهدافشان موفق بوده

  کنیم. هاي تأثیرگذار در اروپا اشاره می ها و جنبش جریان
  

  هاي ضد صهیونیستی در اروپا جنبش
 »فلسطینهمبستگی با «نبش جهانی ج. 1

» با فلسـطین  همبستگیهاي  جنبش«،  ـ عمومی اي سیاسیه اولین نمونه موفق گروه
بندي کـرد.   هاي مردم نهاد و اجتماعی دسته توان آنها را در زمره گروه است که می
ي عـدالت و صـلح   رها اغلب با هدف مبارزه مدنی و تالش براي برقـرا  این گروه

یه هرگونه المللی و حقوق بشر و مبارزه عل براي فلسطینیان، حمایت از قوانین بین
کنند تا بتوانند یک جنبش عظیم ضد آپارتاید (اسـرائیل) در   نژادپرستی فعالیت می

، هـا  ایـن گـروه  هاي اصلی  یکی دیگر از فعالیت .حمایت از فلسطینیان ایجاد کنند
هراسی است که در راستاي تلفیق جنبش مبارزه با اسرائیل و مفهوم  مبازه با اسالم
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این گروه ابتدا  یري اسالم سیاسی اهمیت بسیاري دارد.بیداري اسالمی و یا به تعب
و در اعتراض به حمله اسرائیل به لبنان در انگلستان و ولز تشـکیل   1982در سال 

بـه    و مردمـی   به عنوان یک سازمان و ارگان عمـومی  2004شد و بعدها در سال 
مللـی نیـز   ال ها در لندن است؛ اما به صورت بین دفتر مرکزي این گروه. ثبت رسید
کنند و در کشورها و شهرهایی مانند دانمارك، فرانسه، آلمـان، یونـان،    فعالیت می

جمهوري چک، ایتالیا، هلند، کالیفرنیاي شمالی، سیاتل، سوئد، واشینگتن دي سی 
و  )palsolidarily.org( و میشیگان در امریکا، کره جنوبی، جمهوري ایرلند، کانـادا 

چهار بخش در ها در بریتانیا نیز  به دارند. این گروهبسیاري از کشورهاي دیگر شع
چندین شعبه دارند. براي نمونه در بخـش  و ایرلند شمالی  انگلیس، ولز، اسکاتلند

در  ،هاي این جنبش جهـانی در آن قـرار دارد   ترین شعبه اسکاتلند که یکی از فعال
فـایف،  شهرهایی ماننـد ابـردین، آرگایـل و بـوت، برویـک، دانـدي، ادینبـورگ،        

از  هـا  ایـن گـروه   .)www.scottishpsc.org( هاي فعال دارند گالسگو و موري شعبه
اصلی مدیریت آنهـا   هاي هستهاتفاقاً برخی از  واي برخوردارند  گستردهبدنه اجتماعی 
آوارگـان  گـاهی  و اعم از مسلمان و غیرمسـلمان   (سفیدپوست) انقالبی  را افراد بومی

هـا دامنـه فعالیـت     این گـروه دهند.  شکل میبریتانیا  فلسطینی ساکن شهرهاي مختلف
ها، تالش براي بایکوت نظـام اشـغالگر    اي دارند که یکی از این فعالیت بسیار گسترده

هـا و مؤسسـات    ناپذیر شـرکت  ها به طور مرتب و خستگی فلسطین است. این جنبش
ارتایـد و نژادپرسـت   مختلف به ویژه دولتی را که با رژیم اشغالگر و یا به تعبیر آنها آپ

کنند، شناسایی کرده است و به صـورت   هاي تابع آنها فعالیت می اسرائیل و یا شرکت
کنند تا این مراکز، فعالیت اقتصادي خود را با  مرتب نیز علیه آنها اعتراض و تجمع می

  رژیم اشغالگر اسرائیل خاتمه دهند.  
، قدرت و توان بسیج ها وهاین گرهاي منظم هفتگی و یا ماهانه  فعالیت و برنامه

 ایجـاد و اثرگذاري خوبی به آنها داده است. آنان قدرت بسیار قابل توجهی بـراي  
نهضـت  در همکـاري و حمایـت از   غـرب    افکار عمومی  انسجام عمومی بسیج و

http://www.scottishpsc.org
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و توفیــق قابــل تــوجهی در ســطح  فلســطین مقاومــت (بــه معنــاي گســترده آن)
 ،ان با دعوت از اندیشـمندان برجسـته جهـانی   هاي مهم بریتانیا داشتند. آن دانشگاه

در آنهـا  افراد عضو و در حمایت از فلسطین برگزار  را جلسات بسیار تأثیرگذاري
با پوشیدن نمادهـاي فلسـطینی ماننـد چفیـه و تـزیین فضـاي جلسـه بـا نصـب          

دادن شـعارهاي  سـر  هاي فلسطینی و پالکاردهـاي ضـد اسـرائیلی و حتـی      پرچم
کننـد.   روح انقالبی به فضاي جلسات تـالش مـی   يي القاحمایت از فلسطین برا
 ،ها در منزوي ساختن اسرائیل هاي بارز و اثرگذار این جنبش یکی دیگر از فعالیت

اي، آکادمیک، هنري و اقتصادي نماینـدگان   رصد حضور سیاسی، فرهنگی، رسانه
ي از اسرائیلی در بریتانیا و تالش براي ایجاد یک حرکت اجتماعی براي جلـوگیر 

توان به تظاهرات دانشجویان فعال  است. براي نمونه میاین کشور حضور آنها در 
حضور سفیر وقت اسرائیل (ران پروسـور) در دانشـگاه    با اعتراض بهاین جنبش 

میالدي اشاره کرد که برخی از دانشجویان به نیابت  2011در سال  ي لندنادینبورا
، خواسـتار  شهید شـده بودنـد  اسرائیلی  نی که توسط سربازانناو نوجوا اناز جوان

   .اخراج سفیر اسرائیل از دانشگاه شدند
  

 »تحریم اسرائیل«جنبش جهانی . 2

بایکوت، عـدم  «دومین جنبشی که در این باره اهمیت بسیاري دارد جنبش جهانی 
 جهانی قوانین به اسرائیل که زمانی تااست (» گذاري و تحریم علیه اسرائیل سرمایه

شـود.   شناخته مـی  1»بی دي اس«) که با نام اختصاري دهد تن سطینیانفل حقوق و
هـاي   این جنبش در سطح کشورهاي اروپایی و امریکایی بسیار موفق بوده و گـام 

زدایـی   در راسـتاي منـزوي سـاختن اقتصـاد و همچنـین مشـروعیت        بسیار مهمی
ـ اس  دي بـی جنـبش  رژیم صهیونیستی برداشته اسـت.  اجتماعی و سیاسی از  راي ب

شـد کـه    انـدازي  راه مـیالدي  2005 سال در فلسطین توسط جامعه مدنیاولین بار 

                                                                                                                                         
1. BDS Movement 
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 در حقیقت یکو  )bdsmcvemenr.net( شود اداره می 1»فلسطین کمیته ملی« توسط

 در تـا  دهـد  را مـی  این آگاهی و امکان جهان مردم به که بلندمدت است استراتژي

   .کنند یفاجدي ای نقش عدالت براي فلسطینیان هاي همبارز
حقوق محور بنـا نهـاده شـده     يکردیرو يبر مبنا» اس يد یب« یجنبش جهان
ـ کنـد. ا  مـی  دیـ تأک نیمختلف مردم فلسـط  يها حقوق گروه تیاست و بر رعا  نی

در کرانـه    منـاطق تحـت اشـغال نظـامی     نیها عبارتند از: پناهنـدگان، سـاکن   گروه
ـ لیسـاکن اسـرائ   يها ینیو نوار غزه و فلسط يباختر بـه   لیاسـرائ کـه   یا زمـان . ت

فراخوان  نیتن دهد ا ریز يها در حوزه یالملل نیب يها تعهدات خود تحت مصوبه
دادن بـه اشـغال و    انیپا. 1است:  لیاسرائ هیعل کوتیمختلف با يها مشوق شکل

 انیـ و از م 1967اشـغال شـده در ژوئـن     یعرب يها نیهمه سرزم يساز مستعمره
شـهروندان عـرب    يادیـ بن حقـوق شـناختن   تیم. به رسـ 2 حائل؛ واریبرداشتن د

حقــوق پناهنــدگان  يحفاظــت و ارتقــا رش،یپــذ. 3 ل؛یســاکن اســرائ ینیفلســط
 194هـا و امالکشـان، همچنـان کـه در مصـوبه       بازگشت به خانـه  يبرا ینیفلسط

ـ  يسازمان ملل متحد درج شده است. این فراخـوان از سـو   حـزب   170از  شیب
 قتیامضا شده که در حق يکارگر يها و جنبش اه هیاتحاد ،یسازمان مدن ،یاسیس

سـاکن منـاطق    انینیفلسط ،ینیبحق پناهندگان فلسط يها کننده درخواست منعکس
و اصـول   هـا  تیـ است. در ادامه به فعال لیاسرائ ینیشهروندان فلسط زیو ن یاشغال
  .میپرداز جنبش می نیا یاصل

  
 اسرائیلبایکوت . 1/2

، »بـی دي اس «جنـبش  تـرین شـعار و فعالیـت     لیبه عنوان اولین و اصـ » بایکوت«
 سود فلسطینیان حقوق نقض از که راالمللی  بین و هاي اسرائیلی کمپانی و محصوالت

 آکادمیـک  و فرهنگـی  ورزشـی،  مؤسسات طور که دهد؛ همان برند هدف قرار می می

محصـوالت   اینکـه  از اطمینـان  بـا  توانـد  مـی  کسی گیرد و هر برمی نیز در را اسرائیل
                                                                                                                                         
1. BNC 
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 هـا  بـایکوت  ایـن  در کنـد  نمـی  خریداري را اسرائیلی هاي شرکت یا اسرائیل تولیدي

 دعوت کنندگان مصرف ازعالوه بر اینکه کمپین  این بنیانگذار هاي گروه کند. شرکت

 بازرگانـان  و تجـاري  هاي شرکت از نکنند، خریداري را اسرائیلی کاالهاي تا کنند می

  نداشته باشند. ستد و داد اسرائیلی هاي شرکت تا با خواهند می
 یفرهنگ يها يهمکار قیخود را از طر یچهره جهان کوشد یماهرانه م لیاسرائ
خـود را   کیو آکادم یراستا، مؤسسات فرهنگ نیکند و در هم تیتقو کیو آکادم

مشـارکت   انینیسرپوش نهادن بر سرکوب فلسط ایبه طور مستقیم در تداوم، دفاع 
ـ ا هیـ عل کننـدگان  هنرمندان و مصـرف  ،یدانشگاهرو، اصحاب  نی. از ادهد یم  نی

ـ آثـار   شیاز هنرمنـدان از نمـا   يا نـده یو تاکنون گـروه فزا  کنند یمبارزه م روند  ای
  .اند امتناع کرده لیخود در اسرائ يها برنامه ياجرا

  
  گذاري وگیري از سرمایه. جل2/2

از اصـول   رگـ ید یکیبه عنوان  يگذار هیاز سرما يریجلوگ ای يگذار هیعدم سرما
پردازد که در نقض حقـوق   می ییها جنبش، به هدف قراردادن شرکت نیا یاساس
و  یمشـابه دانشـگاه   يهـا  يگـذار  هیاقدام از سرما نیدارند. ا یهمدست انینیفلسط
ـ تـا مبـادا در ا   کنـد  یم يریو... جلوگ یانسان يروین تیمنابع در ترب صیتخص  نی
 یها، آگـاه  کوشش نی. اردیصورت گ یتیحما لیاسرائ  حامی يها از شرکت نهیزم

 قیها را تشو و شرکت دهد یرا ارتقا م لیاسرائ يها استیس تیدرباره واقع  عمومی
ـ در راسـتاي پا  لیاعمال فشار بر اسـرائ  يخود را برا يکه نفوذ اقتصاد کند یم  انی

  .رندیبه کار گ انینیحقوق فلسط کیستماتیدادن به انکار س
  
 تحریم اسرائیل. 3/2

 تکیپلمایو د یاسیس میبه تحر »اس يد یب«جنبش  یاصل يها تیفعال یانیابخش پ
اظهـار   يیـک ابـزار مهـم و کارسـاز بـرا      میتحـر  قـت یپردازد. در حق می لیاسرائ

در  لیاسـرائ  تیکشور است. عضـو  کی يمخالفت و مذمت نسبت به عملکردها
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م و هـ  ماز احتـرا  ییهـم پوشـش نـاروا    ،يو اقتصـاد  کیـ پلماتیمجامع مختلف د
. با فراخـوان  دهد یآن قرار م اریرا در اخت شیها تیتداوم جنا يبرا يماد تیحما
درباره نقض  یاقدام به جامعه جهان نیکنندگان در ا مشارکت ل،یاسرائ هیعل میتحر
کشـورهاي دیگـر    یهمدست انیپا يها هشدار و راه ل،یتوسط اسرائ یجهان نیقوان
  دهند. را آموزش می هیرو نیدر ا

  
  »اسرائیل تحریم نظامی «جهانی  . جنبش3
  اسرائیل  جنبش جهانی تحریم نظامیتاریخچه . 1/3

ــانی  ــاریخ در  1»اســرائیل  تحــریم نظــامی«جنــبش جه ــه  9ت توســط  2011ژوئی
هاي کارگري،  ترین ائتالف فلسطینی که شامل تمام احزاب سیاسی، اتحادیه بزرگ
) BNC( کمیتـه ملـی  یعنی فلسطینی   هاي عمومی هاي غیردولتی و سازمان سازمان

، با صـدور  شد می »تحریم اسرائیلگذاري و  بایکوت، عدم سرمایه جنبش جهانی«
ــامی    ــاد نظ ــرائیل در ابع ــوري اس ــل و ف ــریم کام ــتار تح ــوانی خواس ــد  فراخ  ش

)www.bdsmovement.net(. اي  جنبش تحریم نظامی به عنوان شـاخه  ،در حقیقت
تحـریم  گـذاري و   عـدم سـرمایه   بـایکوت، جنـبش جهـانی   «تر  از جنبش گسترده

نیز شـناخته   )BDSنام مخفف ( که باجنبش فعالیت این کند.  فعالیت می» اسرائیل
ایـن کشـور   اسرائیل تا زمـانی کـه   جهانی و تحریم سازي  با هدف منزويشود  می

ق دهد، از سوي جامعه مدنی یالمللی و حقوق فلسطینیان تطب خود را با قوانین بین
جهانی بایکوت و تحریم اسرائیل ه است. جنبش آغاز شد 2005فلسطین در سال 

همـاهنگی   ،سـیس شـد  أت 2007کـه در سـال    BNCفلسطینیان یعنی  با کمیته ملی
در هر نقطه از جهان بتوانند  ا وجدانافراد ب کند تا فضایی را مهیا می و دارد یکامل

جهـانی   وانفراخ 2کنند. در مبارزه فلسطین براي کسب عدالت ایفا را ثريؤنقش م
بزرگداشت هفتمین سالگرد حکم  همزمان با ،اسرائیل  جنبش جهانی تحریم نظامی

                                                                                                                                         
1. BDS Movement; Military Embargo 
2. BDS Movement.net 

http://www.bdsmovement.net
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حائـل اسـرائیل در کرانـه     المللی مبنی بر غیرقانونی بودن دیوار دادگاه عدالت بین
فراخوان جنبش جهانی صدور با ششمین سالگرد  تاریخاین  که باختري منتشر شد

  .مصادف بود) BDSاسرائیل ( گذاري و تحریم بایکوت، عدم سرمایه
  
 علیه اسرائیل تحریم نظامی. آغاز 2/3

خـود بـراي آغـاز    اسـرائیل در قسـمتی از فراخـوان      جنبش جهانی تحریم نظامی
 تحـریم کامـل نظـامی   «: در سراسر جهان علیه اسرائیل بیان داشـت   تحریم نظامی

پایـان  براي   ر مهمیگام بسیا ،این اقدامشد.  ها پیش آغاز می مدتاز باید اسرائیل  
دادن به استفاده غیرقانونی و جنایتکارانه اسـرائیل از زور علیـه مـردم فلسـطین و     

آمیز براي اعمال فشار بـر   به منزله حرکتی مؤثر و غیرخشونت و کشورهاي منطقه
فراخـوان  صـدور  همراه بـا   .»استالمللی خود  رعایت تعهدات بینبراي اسرائیل 
برخـی  انتشـار  بـا  ، کمیتـه ملـی جنـبش فلسـطینیان     لعلیـه اسـرائی   نظامی تحریم
بـا کشـورهاي   اسـرائیل   المللـی  بینـ  روابط نظامی ،حقوقی و سیاسیهاي  گزارش

فعـاالن فلسـطینی    داد. قـرار   بررسیثیر چنین روابطی را مورد أو تدیگر را تحلیل 
گـرد   اهللا به همراه جنبش جوانان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در رامهمچنین 

شواهد تبانی برخی از به همراه را حریم تفراخوان  ،نمادین  هم آمدند تا در اقدامی
 .دفتر سازمان ملل ارائه کنندبا برخی از کشورها به  المللی اسرائیل بینـ  نظامی

  
   زدایی از اسرائیل اي؛ مشروعیت . کارکرد تبلیغاتی و رسانه3/3

هاي  و سازمان  هاي عمومی مولی، گروهاین جنبش به دلیل هدف قراردادن افراد مع
آمیزي را در پیش گرفته اسـت؛ امـا    روش فعالیت مدنی و غیرخشونت ،مردم نهاد

اقداماتی تنها زمانی ثمربخش خواهند بود که در کنار چنین نباید فراموش کرد که 
هاي مقاومت مانند حماس و حرکـت اسـالمی قـرار گیرنـد و در ترکیبـی       جنبش
  جهان نشان دهند.  جنایتکار اسرائیل را به افکار عمومی ماهیت  ،تکاملی
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از رژیـم   1زدایـی  هایی از این دست مشروعیت یکی از کارکردهاي اصلی جنبش
جانبـه فرهنگـی، اجتمـاعی و     آپارتاید اسرائیل است. فعالیت گسترده، مستمر و همه

غـرب) و  ها در متن زندگی روزمره مردم جهان (به ویژه جهان  اقتصادي این جنبش
هـاي مشـروعیت رژیـم     با هدف قرار دادن عواطف انسـانی و وجـدانی آنهـا، پایـه    

هـاي صهیونیسـتی و غربـی     غاصب و آپارتاید اسرائیل را که مدیون و رهین رسـانه 
دار نمـوده اسـت. بنـابراین نتـایج ملمـوس اقتصـادي و یـا         است، متزلزل و خدشه

رجه نخست اهمیـت قـرار گیـرد،    تواند در د هایی نمی حاصل از چنین تحریم نظامی
زدایـی و زیـر    بلکه آنچه در این میان از اهمیت بیشتري برخوردار است مشـروعیت 

جهان (به   سؤال بردن حقانیت رژیم غاصب و آپارتاید اسرائیل در نزد افکار عمومی
رسد اسرائیل براي فریب افکار عمـومی   باشد. زیرا به نظر می ویژه جهان غرب) می

به دامن ابزار مؤثر رسانه شده و با طرح شعارهاي فرهنگی، اجتمـاعی  جهانی دست  
دهـی افکـار عمـومی     دوستانه هستند، به فریب و شکل که حول محور مفاهیم انسان

با هدف افشاي چهره و اهداف واقعی   پردازد. بنابراین تنویر افکار عمومی جهان می 
در جهت مقابله بـا    ش عمومیرژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل و براي ایجاد انگیز

المللـی کشـورهاي متبـوع در حمایـت از رژیـم اسـرائیل،        هاي ملی و بـین  سیاست
زدایـی از اسـرائیل    تواند بسیار مهم باشد. قابل توجه است که هدف مشـروعیت  می

ممکن است از ابتدا مورد توجه مؤسسان این جنبش نیز نبـوده باشـد امـا موفقیـت     
ایـن دسـت بـه ویـژه در کشـورهاي غربـی، بـه فراینـد          هایی از قابل توجه جنبش

زدایی اسرائیل کمک فراوانی نمـوده اسـت. ایـن واقعیـت حتـی از دیـد        مشروعیت
انـد تـا بـا آن بـه      ها نیز پنهان نمانده و آنان به طرق مختلف سعی نموده صهیونیست

کن مقابله برخیزند. براي نمونه به تازگی خانم راشـل آوراهـام کـه از یهودیـان سـا     
 3است در سـایت جـویش پـرس    2اسرائیل و از مدیران وب سایت متحد با اسرائیل

                                                                                                                                         
1. Delegitimizing Israel   
2. United with Israel  
3. Jewishpress.com  
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تحــریم اســرائیل بــایکوت و جنــبش جهــانی کنــد کــه هــدف اصــلی  اظهــار مــی
زدایی از اسرائیل از طریق هدف قراردادن روابـط فرهنگـی، اقتصـادي و     مشروعیت

   ).www.jewishpress.ocm, 2013/07/17( آکادمیک آن است
  
 اسرائیل  جنبش جهانی تحریم نظامی امیانح. 4/3

هاي مختلف فرهنگی، علمی،  از طیف اسرائیل تحریم نظامی جهانی حامیان فراخوان
تـوان در   اي هستند اما ویژگی مشترك این افـراد را مـی   اجتماعی، اقتصادي و رسانه

وجو کرد. برخـی از   آزاداندیشی و شجاعت آنان در مقابل تهدیدات اسرائیل جست
عبارتند از: برخی از برندگان جایزه صلح نوبل مانند اسقف اعظم دزمونـد  ین افراد ا

توتو، مایرد مگوایر، بتی ویلیامز و آدولفو پرز اسکویول و برخی از نامزدهاي جایزه 
تــرین نویســنده و  نوبــل ماننــد والــدن بلــو و چیکــو ویتــاکر. همچنــین پرفــروش 

 یز از جمله حامیان این فراخـوان بـوده اسـت.   کالین ن  نائومی ،نگار کانادایی روزنامه
 و ي جنوبی و برزیـل آفریقاهاي تجاري مانند کنفدراسیون  هاي اتحادیه کنفدراسیون

حمایت خود را از این فراخـوان و   از بیش از دوازده کشور، هاي جامعه مدنی گروه
 .اقدامات الزم براي دستیابی به اهداف آن اعالم کردند

 
  المللی تعهدات بیناسرائیل جهت اجراي  رعمال فشار با. 5/3

المللـی   به تعهدات بین اسرائیل  جنبش تحریم نظامیخوان جهانی ادر بخشی از فر
هاي  در کمال جسارت به نظامهاي طوالنی  سالاسرائیل  .اسرائیل اشاره شده است
همـواره طـرف مقابـل     ،و در مقابـل نهد  نمیالملل وقعی  بین المللی و حقوق بین

از ایـن   ینـدهای بدر . کند می یعنی فلسطینیان را محکوم به تجاوز و خشونتخود 
به منزله حرکتی مؤثر تواند  اسرائیل می  اشاره شده است که تحریم نظامیفراخوان 

المللـی   رعایت تعهدات بـین براي آمیز براي اعمال فشار بر اسرائیل  و غیرخشونت
   خود در موارد زیر باشد:

) و 1967هاي عربی (از زمـان   شغال و استعمار تمام سرزمین. پایان دادن به ا1

http://www.jewishpress.ocm
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   برچیدن دیوار حائل؛
. به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان عرب و فلسـطینی سـاکن در   2

  برابري کامل؛ ا حقاسرائیل ب
ها و امالك  . احترام، حفظ و تقویت حقوق آوارگان فلسطینی براي بازگشت به خانه3

  .سازمان ملل متحد به آن تصریح شده است 194طعنامه خود، همانطور که در ق
  
 اسرائیل  جنبش جهانی تحریم نظامی. اهداف مورد نظر 6/3

جهانی تحریم نظامی اسرائیل عالوه بر اعمال فشار به اسرائیل براي اجراي جنبش 
را نیز براي خود مشـخص   یمدت اهدف تاکتیکی و کوتاهالمللی خود،  تعهدات بین

در پرتـو مـوارد فـوق،    «این جنبش آمده است: بخشی از فراخوان  است. درکرده 
ترین  )، به عنوان بزرگBNCکمیته ملی جنبش جهانی بایکوت و تحریم اسرائیل (

هـا و   هاي جامعه مدنی فلسطین، از تمام مردم بـا وجـدان، جنـبش    ائتالف سازمان
 یم نظـامی تحرجهانی فراخوان از کند تا  هاي سراسر جهان درخواست می سازمان

ها، نهادهـاي چندجانبـه،    تواند به دولت اسرائیل حمایت کنند. این تحریم میعلیه  
بـراي    ها و نهادهاي خصوصـی و عمـومی   سازمان ملل متحد، و همچنین شرکت

  اعمال موارد زیر فشار وارد کند:
از  ؛. توقف فوري عرضه هر گونه سالح و یا مواد مرتبط بـا آن بـه اسـرائیل   1

یـا انتقـال اسـلحه و مهمـات، وسـایل نقلیـه و تجهیـزات نظـامی،          جمله فروش
از جمله تجهیزات با کاربرد دوگانه، و قطعات یدکی   تجهیزات پلیسی شبه نظامی

براي تولید، تعمیـر و   کدام از موارد فوق و همچنین توقف صدور مجوز براي هر
   یا نگهداري هرکدام از موارد فوق؛

    و تجهیزات و مهمات با کاربرد دوگانه از اسرائیل؛  . توقف کامل واردات نظامی2
 بنـادر طریـق  و یـا انتقـال آن از   از اسرائیل   . توقف انتقال محصوالت نظامی3

   حریم هوایی؛ یا اي و ملی، منطقه
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 R & Dهـاي   هاي نظامی، و پروژه شرکت ؛. توقف همکاري با ارتش اسرائیل4
 (اعم از دوجانبه یا چندجانبه)؛ گذاري مشترك مرتبط از جمله سرمایه  نظامی

و   هـاي نظـامی   مرتبط بـا ارتـش، شـرکت     . توقف آموزش و مشاوره نظامی5
   سسات تحقیقاتی دانشگاهی اسرائیلی؛ؤم

   به اسرائیل؛  هاي نظامی . پایان دادن به کلیه کمک6
اي  هاي هسته . خودداري از هر گونه همکاري با اسرائیل در ساخت و توسعه سالح7
  ).www.bdsmovement.net( اي سازي خاورمیانه از سالح هسته الش براي عاريو ت

  
  شکال اصلی جنبش؛ عدم برخورداري از ضمانت اجرایی  ا. 7/3

خوان به خوبی اشاره شده اسـت، تعهـد   اگونه که در بندهاي مختلف این فر همان
تـا انـدازه   تواند رژیم آپارتاید اسرائیل را  می  هاي مختلف به چنین تحریمی دولت

. در بخـش  کنـد  اشغال فلسـطین را فـراهم   پایانقابل توجهی تضعیف و مقدمات 
از ضـمانت اجرایـی    ،هـایی از ایـن دسـت    جنبش که کارکرد این جنبش ذکر شد

که تحـت نفـوذ و     کشورهاي اسالمیاز برخی گاهی چندانی برخوردار نیستند و 
   سـر  یهـای  تحـریم  از تعهـد بـه چنـین   هسـتند  هاي هژمونیک جهان  سلطه قدرت

زننـد. بـراي نمونـه کشـور عربسـتان سـعودي قـراردادي را بـا شـرکت           مـی  بـاز 
کـه  کـرد  امضا سال گذشته مین امنیت مراسم حج أ) براي تG4S( 1»جی.فور.اس.«

یک شـرکت   شرکتاین د. وش افتضاح سیاسی بزرگی براي عربستان محسوب می
چنـدین سـال   همچنین و  کند به صورت جهانی فعالیت میتأمین امنیت است که 

ولیت ئها فعالیـت کـرده و بـراي نمونـه مسـ      در فلسطین اشغالی براي صهیونیست
مسلمان بر عهده گرفته فلسطینیان مین امنیت یهودیان مسجداالقصی را در مقابل أت

رژیـم صهیونیسـتی،   به دلیل همکـاري بـا    )G4Sالبته شرکت جی.فور.اس (است. 
بـایکوت،  جنـبش جهـانی   «  هاي تحریمی رکتبراي سالیان متمادي در فهرست ش

                                                                                                                                         
1. G4S: Group 4 Securicor  

http://www.bdsmovement.net
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اما عربسـتان سـعودي در    ؛قرار داشته است »تحریم اسرائیلگذاري و  عدم سرمایه
ن امنیت حج و به تعبیري مسلمانان تمام جهان را که أمیولیت تئمس ،کمال ناباوري

دوسـتان  «شوند بـه ایـن شـرکت واگـذار کـرد. جنـبش        در مراسم حج حاضر می
تبعـات منفـی اقـدام     ،اي سرگشاده به سفارت عربستان سـعودي  مهدر نا »االقصی
هاي  بسیاري از سازمانکه متذکر شد و اظهار داشت آور عربستان سعودي را  شرم

جـی.  «جهانی و ملی مانند اتحادیه اروپا و دانشگاه اسلو به دلیل تحـریم جهـانی   
د. بنابراین عـدم  ان )، قراردادهاي خود را با این شرکت فسخ کردهG4S( »فور. اس.
هاي منفی از جمله عدم  تواند پیام عربستان سعودي با این شرکت می ادفسخ قرارد

اشغال مسجداالقصی و فلسطین را به جهان اسالم و تمام  بارهجدیت عربستان در
با توجه به عدم برخـورداري از ابزارهـاي    1کند. فلسطین القا  خواهان حامی آزادي

 ؛داشتآنان هاي  توان انتظار زیادي از فعالیت ش، نمیضمانت اجرا توسط این جنب
جهانی را هدف خـود قـرار     هایی از این دست افکار عمومی اما از آنجا که جنبش

ثر أهاي متـ  نهادها و دولت ،توان امید داشت با انگیزش افکار عمومی دهند، می می
مکاري خود هاي مدنی این جنبش ه ها و فعالیت يمردم در نتیجه افشاگر اياز آر

دوسـتان  «گونـه کـه در نامـه جنـبش      را با رژیم صهیونیستی کاهش دهنـد. همـان  
هـا و نهادهـا ماننـد اتحادیـه اروپـا و       اشاره شده بود بسیاري از سـازمان  »االقصی

فعالیـت خـود را     ،هاي مدنی و فشار افکار عمومی تدانشگاه اسلو در نتیجه فعالی
   اند.  ود نمودهآن محد  هاي حامی با اسرائیل و شرکت

  
 . یهودیان ضد صهیونیست4

و رسواســازي رژیــم  انــزواهــاي موفــق در  هــا و جریــان یکــی دیگــر از جنــبش
و  ها شبکه). www.ihrc.orgاست ( »یهودیان ضد صهیونیست«صهیونیستی جنبش 

کشـورهاي  بیشـتر  و در هستند بسیار متنوع » ضد صهیونیست«هاي یهودیان  گروه

                                                                                                                                         
1. foa.org.uk: FOA’s Open letter to Saudis: break the contract with pro-Zionist G4S 

http://www.ihrc.org
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هـا بـه    نمایندگانی دارند. این افراد و گـروه  )Bishara, 2014( مریکاییااروپایی و 
صورت جدي با رویکرد و گفتمان صهیونیسم به عنوان یـک گفتمـان و رویکـرد    

بـه جهانیـان ارسـال    ها را به صورت جدي  و این پیام سیاسی در تقابل قرار دارند
و دیـن   کنند که آنچه صهیونیسم به دنبال آن است پایـه درسـت دینـی نـدارد     می

کند. یکـی از   ها را محکوم می بسیاري از اقدامات اسرائیل و صهیونیست ،یهودیت
است که از سـالیان   1لیگ یهودي ضد صهیونیستهاي اصلی در این زمینه  جنبش

 ،هاي معاصرتر این جنبش کند. یکی دیگر از گروه متمادي در این زمینه فعالیت می
ماننـد   ) است کهhttp://www.ijan.org( المللی یهودیان ضد صهیونیست شبکه بین
کشورهاي بزرگ اروپایی مانند فرانسه، بیشتر ضد صهیونیسم در دیگر هاي  جنبش

المللــی یهودیــان ضــد  اهـداف اصــلی شــبکه بـین  بریتانیـا و اســپانیا شــعبه دارد.  
 کمک به آزادسازي فلسطین و ایفاي حقـوق تمـام فلسـطینیان   شامل  ،صهیونیست

ه این شبکه معتقد است که مردم و سرزمین فلسطین بایـد آزاد  براي نمون شود. می
آواره اي  شـیوه از سرزمین فلسطین کوچ داده شده و یا بـه هـر   که د، افرادي نشو
ل باید به استعمار سرزمین یاسرائ و شان را دارند اند حق بازگشت به سرزمین شده

فلسـطینیان  آنها همچنـین از حـق تعیـین سرنوشـت      .تاریخی فلسطین پایان دهد
 شـان کـامالً   حمایت و از حق دفاع و مقاومت فلسطینیان در برابر اشغال سـرزمین 

  .کنند پشتیبانی می
توانـد از دو جهـت بـراي حامیـان      ها مـی  تقویت و حمایت آگاهانه از این گروه

نشـان   دتوان جریان ضد صهیونیسم قابل استفاده باشد. نخست اینکه این حمایت می
ن غالب جهانی ضد صهیونیسم مشکلی با یهودیان چـه از نظـر   دهد جریان و گفتما

دینی و چه از نظر نژادي ندارد و آنچه مورد اعتراض و انتقاد آنها قرار دارد فعالیـت  
دارند. از سـوي دیگـر    می ها به فلسطینیان روا است که صهیونیست یسیاسی و ظلم

دان بـه دیـن یهودیـت    کس یهودي و مقیوهاي ارتد فعالیت این افراد به عنوان گروه

                                                                                                                                         
1. The Jewish Anti-Zionist League 

http://www.ijan.org
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ها به دین یهودیت و همچنـین   صهیونیستاستمساك دهد که تا چه اندازه  نشان می
اسـاس و   توانـد بـی   مـی » براي یهودیـان  1سرزمین موعد«هاي آن مانند  برخی مؤلفه

ها و احزاب حاکم در کشور اشـغالی فلسـطین    زیرا بسیاري از گروه ؛غیردینی باشد
به خداوند متعال ندارند و در حقیقت به طـور فرهنگـی و    (اسرائیل) اساساً اعتقادي

گوینـد   نامند. در همین رابطه برخی مـی  نژادي خود را یهودي یا یهودي سکوالر می
که چگونه ممکن است افراد ادعا کننـد کـه خداونـد بـه آنهـا وعـده حکومـت در        

  اما آنها خود به خداوند اعتقادي ندارند.  ،سرزمینی را داده است
گذاري روي یهودیان ضد صهیونیست  گران معتقدند که سرمایه از تحلیلبرخی 

چرا که آنهـا در نهایـت یهـودي هسـتند و مشـخص       ،اي نباشد شاید کار سنجیده
. در کننـد  ایـران هزینـه    نیست که تا چه اندازه حاضرند براي جمهـوري اسـالمی  

ها و یا حتی  وهتوان به طور کامل به این گر که نمیگفت پاسخ به این پرسش باید 
هاي دیگر فعال در جریان گفتمان جهانی ضد صهیونیسم اعتمـاد   بسیاري از گروه

انـد و اغلـب تصـاویر و     آنها در فضاي دنیاي غرب رشـد و نمـو یافتـه   زیرا  ،کرد
را ایران دارند. امـا دو مسـئله اساسـی      هاي نادرستی از جمهوري اسالمی برداشت

هـا از نظـر گفتمـانی و مبـانی      فعالیت ایـن گـروه  اوالً ماهیت باید در نظر گرفت؛ 
 و فقـط  ایران سنخیت دارد  ایدئولوژیکی با مبانی مورد حمایت جمهوري اسالمی

) زئیات (مانند چگونگی مقابله و مقاومت در برابـر اسـرائیل  ج بارهممکن است در
ـ  دوجو اتیو اختالف ها تفاوت رسـد. دوم   نظـر مـی  ه داشته باشد که امري طبیعی ب

نبایـد  آنها ایران از   برداري جمهوري اسالمی گذاري یا بهره که، حمایت، سرمایهاین
  هوشـمندانه  هـاي  ریزي دقیق و بررسی و اینکه با برنامه مطلق و بدون شرط باشد

 ،بایـد در نظـر داشـت   بـاره  صورت بگیرد. براي نمونـه مالحظـاتی کـه در ایـن     
و   اي یا علمـی  ان در فضاي رسانهتو میاست. مثالً برداري خاص از این افراد  بهره

دقـت  افـراد  دعوت از این در ها استفاده کرد. یا  ها از این افراد و گروه در دانشگاه

                                                                                                                                         
1. Primised land 
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  باشند. نکه داراي مواضع افراطی در مورد ایران کرد 
  

 گیري و پیشنهادات نتیجه

جهـانی    هاي ضد صهیونیست بیشتر در بیداري و تنویر افکار عمومی نقش جنبش
عبیر دیگر در عرصه دیپلماسی عمومی اثرگذار بوده اسـت. در دورانـی کـه    و به ت

هاي  جریان ،توان مقابله با رژیم صهیونیستی را نداشت ،و سنتی  دیپلماسی رسمی
هاي بسیار بزرگی  توانستند گام  غالب ضد صهیونیستی در قالب دیپلماسی عمومی
هاي مقاومـت   باید نقش جنبشدر راستاي انزوا و تضعیف اسرائیل بردارند. البته ن

 عمـومی  هـاي  ثیر جریـان أاما ت ؛را نادیده انگاشت  مانند حماس و حرکت اسالمی
 ،هاي اخیـر  بوده است. در سالمهم بسیار   بسیج افکار عمومی در ضدصهیونیستی 

توفیـق چنـدانی در منـزوي سـاختن رژیـم آپارتایـد و         دیپلماسی دولتی و رسمی
دلیل عمده این شکسـت و یـا    و اروپا نداشته است صهیونیست اسرائیل در سطح

چون و چراي کشورهاي هژمونیـک جهـانی ماننـد     به حمایت بینیافتن آن توفیق 
گردد که تالش کردنـد از   فرانسه و بریتانیا از اسرائیل بازمیگاهی مریکا، کانادا و ا

ی گونه اجماع سیاسی براي منزوي ساختن اسرائیل در عرصه جهان گیري هر شکل
  هاي عمومی اندازي و استمرار جریان رسد راه نظر میه . از این رو بکنند جلوگیري
موفقیت بیشتري در انـزواي رژیـم     ،در راستاي اعمال دیپلماسی عمومی  و مردمی

جریانات ضد صهیونیستی   صهیونیستی داشته است. اقدامات و دیپلماسی عمومی
 يکشورها  هاي دولتی و رسمی ستتقویت و تحکیم سیاراستاي حتی توانسته در 

ها با اعمال فشـار بـه کشـورهاي متبـوع      این جریانکند، زیرا مختلف ایفاي نقش 
کنند تـا اسـرائیل را از مبـادالت و معـادالت سیاسـی، اقتصـادي و        خود سعی می

ضـد صهیونیسـت     هـاي عمـومی   جریـان در واقع، اجتماعی جهان منزوي سازند. 
توانند هزینه دفاع  سطین و منزوي ساختن اسرائیل) می(براي مثال در حمایت از فل

را از رژیـم آپارتایـد اسـرائیل افـزایش     دیگـر  مریکا و کشورهاي غربی ااساس  بی
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بنـابراین   ؛و در بلندمدت موجبات انزواي جهانی اسـرائیل را فـراهم آورنـد   دهند 
  شود. ها توصیه می حمایت همه جانبه از این جنبش

همکـاري و   ،هاي ضد صهیونیسم در اروپـا  ت جنبشیکی از نقاط مثبت و قو
جنـبش  اعضـاي  بسـیاري از   ،باشـد. بـراي مثـال    ارتباط وثیق آنها با یکدیگر مـی 

و یا حداقل بـا  دارند جنبش تحریم اسرائیل نیز عضویت در همبستگی با فلسطین 
از بسیاري از  ،راستاي منزوي ساختن رژیم صهیونیستیدارند. آنان در آنها ارتباط 

هـا   کنند. این جنـبش  هاي اسرائیلی حمایت می هاي آنها مانند تحریم شرکت رنامهب
. بـراي  هسـتند  ري مسائل و موضوعات اجتماعی دیگر نیـز بسـیار فعـال   یدر پیگ
هراسی در اروپا و کشورهاي متبوع هر کدام از  مبارزه با نژادگرایی و اسالم ،نمونه

. در این میان شـرکت و همکـاري   تاس ها از موارد بسیار شایع و رایج این جنبش
هاي یهودیان ضد صهیونیست در حمایت از مسلمانان و مبارزه بـا افـزایش    گروه
برقـراري   این واقعیت نشانگر این است کـه اوالً  دارد. هراسی بسیار اهمیت اسالم

 هاي مقاومت قابل دسترسـی اسـت و ثانیـاً    ها و جنبش اتحاد و انسجام میان گروه
در موضوعات مختلف اثرگذار تواند  تا چه میزان میها  این گروه اتحاد و همکاري

  .کند ها ایفاي نقش سازي اجتماعی این گروه و در تقویت پتانسیل جریانباشد 
ــه ــاخت    نکت ــان س ــد خاطرنش ــان بای ــه در پای ــه اي ک ــراي  ارائ ــنهادي ب پیش
هـاي فرهنگـی بـه ویـژه عرصـه مبـارزه بـا         ریزان عرصـه  گذاران و برنامه سیاست

هـا و   بـه نحـوه فعالیـت ایـن جریـان     در این زمینـه الزم اسـت   هیونیسم است. ص
و ها  ظرفیتزیرا متأسفانه شود توجهی جدي ضد صهیونیست   هاي عمومی جنبش
ها کـه اغلـب در سـطح جهـانی و در قالـب دیپلماسـی        فعالیت این جریانروش 
ا غالبـاً نـوع   هـ  . این جنـبش گیرد قرار می در ایران کمتر مورد توجه ،است  عمومی

اند که حـاکی از   ثیرگذاري از مبارزه با صهیونیسم را انتخاب کردهأخاص و البته ت
با  است و و سبک زندگی به مسئله مبارزه با صهیونیسم» فرهنگ انگارانه«رویکرد 

سـازي تـالش    هاي مختلف و بـا هـدف فرهنـگ    در عرصهحضور فعال و مرتب 
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از زنـدگی    مسـئله اصـلی و بخـش مهمـی     کنند تا مسئله فلسطین را به عنوان می
برخـی از  رابطـه،  هاي روزمره مردم آزاده تبدیل کنند. در همـین   روزانه و دغدغه

داخلی ایران نیز  يها ها که براي جریان هاي اصلی و قابل توجه این جریان ویژگی
ي رمبارزات مدنی بـراي برقـرا  تواند قابل استفاده باشد عبارتند از: سازماندهی  می
المللی و حقوق بشـر، اتکـا    الت و صلح براي فلسطینیان با استناد به قوانین بینعد
المللی و جهانی و در نتیجه انجـام   و ایجاد یک شبکۀ بین اجتماعیفراگیر بدنه به 

هـاي مـدیریتی و تبلیغـاتی     گسترده با ابعاد جهانی، استفاده از ظرفیتهاي  فعالیت
ــومی ــیو (سفیدپوســت)   افــراد ب  عــم از مســلمان و غیرمســلمان، انجــاما انقالب

هاي پردامنه و چندجانبه مانند تالش براي تحریم (بایکوت) نظام اشغالگر  فعالیت
معرفی اسرائیل به عنوان یـک رژیـم آپارتایـد،    هراسی،  فلسطین و مبارزه با اسالم

سسـات مختلـف بـه    ؤها و م ناپذیر نسبت به شرکت ر و خستگیستماعتراضات م
کنند، انجـام   هاي تابعه آنها فعالیت می با رژیم اسرائیل و یا شرکت ویژه دولتی که

هاي منظم هفتگی و یـا ماهانـه بـراي افـزایش انسـجام و همـاهنگی درون        برنامه
ـ جوامـع    افکار عمومیگروهی، ارتباط مستقیم با  ی، حضـور فعـال در سـطح    غرب

اي سـخنرانی،  هاي مهم اروپا و دعوت از اندیشمندان برجسته جهانی بـر  دانشگاه
ینی مانند چفیه طداشتن روحیه مقاومت و جهاد با پوشیدن نمادهاي فلس زنده نگه

هاي فلسطینی و پالکاردهاي ضد اسرائیلی و  و تزیین فضاي جلسه با نصب پرچم
  روح انقالبی به فضاي جلسات.  يدادن شعارهاي حمایت از فلسطین براي القا

فعالیت آنهـا کـه بـا رویکـرد     شیوه از  ها و حتی استفاده حمایت از این جریان
 ،گیرد به مسئله فلسطین و اسرائیل صورت می» سبک زندگی«و » فرهنگ انگارانه«

گردد و شاید اتخاذ این رویکرد بتواند در تقویـت موضـوعی    به شدت توصیه می
ــوان    ــه عن ــري ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــم  «ک ــا صهیونیس ــارزه ب ــق مب ــت عاش  »مل

)farsi.khamenei.ir(  باشد.سودمند بسیار  ،فرمودندمطرح  
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