سخن سردبیر

دوستان منتقد رژیم صهیونیستی
یکی از ویژگیهای اساسی در روابط رژیم صهیونیستی با اتحادیه اروپا و سازمان ملل وجود انتقادهای متعدد
همانند گذشته میباشد .به بیان دیگر رویه این دولتهاا در قباا سیاساتهای متجاوزاناه رژیام اساراییل،
حداکثر ،انتقاد و واکنشهای کالمی بوده است ،که در سطور زیر به اختصار اشاره و ساس

باه چرایای ایان

سیاستها پرداخته میشود:
 )1سازمان ملل :محکومیت خشونت علیه فلسطینیها و مخالفت با تداوم شهرکسازی ،دو محاور
اصلی انتقادات مطروحه از سوی دبیر کل سازمان ملل و ارکانی چون شورای امنیت و شاورای حقاوق بشار
این سازمان بوده است .بانکیمون در نخستین روزهای بهمن  94در برابر اعضاای شاورای امنیات ضامن
محکوم نمودن احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری آن را تحریکآمیز دانست .وی با اشاره به
نیم قرن اشغا فزاینده فلسطین و فلج شدن روند صلح ،حتی پاسخهای فلساطینیها را (انتفاضاه قاد) را
طبیعی دانست .وی حتی طی مقالهای در نیویورک تاایمز اعاالم کارد« :نگاه داشاتن نسالی دیگار تحات
اشغالگری نا محدود ،امنیت و آینده اسراییلیها و فلسطینیها را تضعیف میکند».
 )2اروپا :در قاره اروپا ،از یاک ساو نهادهاای وابساته باه اتحادیاه اروپاا انتقاادات متعاددی علیاه
سیاستهای سرکوبگری و شهرکسازی رژیم اسراییل مطرح کردند و از سوی دیگر دولت فرانسه بر طرح
صلحی اصرار دارد که با مخالفت اسراییلیها مواجه شده است .بیانیه اواسط بهمن ماه اتحادیه اروپا مبنی بر
لزوم توقف تخریب کرانه باختری از سوی اسراییل از لحن متفاوتی برخوردار بوده اسات .طباا ایان بیانیاه
«اقدامات اخیر اسراییل در منطقه  Cخطری علیه زنده ماندن یک کشور فلسطینی در آینده است و دو طرف
را بیش از پیش از هم جدا میکند ».این بیانیه به تصمیم اخیر رژیم اسراییل در  25ژانویه  2016اشاره دارد
که  154هکتار از زمینهای اطراف کرانه باختری را زمین دولتی اعالم کرده و قصد دارد حادود  150واحاد
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مسکونی جدید برای شهرکنشینان صهیونیست بساازد .نکتاه دیگار در ارتبااب باا اتحادیاه اروپاا و رژیام
صهیونیستی ،ممانعت این رژیم از ورود هیات پارلمانی اروپا به نوار غزه بود که این سیاسات از ساا 2011
تاکنون ادامه دارد .رئی

هیات  7نفره پارلمان اروپا با تاکید بر غیر قابل قبو بودن آن ،اعالم کرد :از غازه

دست نخواهیم کشید .همچنین مدیر همکاریهای بینالمللی اتحادیه اروپا اعالم کرد که اخیرا این اتحادیاه
از اسراییل خواسته است تا به محاصره چند ساله غزه پایان دهد.
عبارات فوق برای هر تحلیلگر و محققی ،سواالتی را ایجاد میکناد .اینکاه اگار فلساطینیها چناین
اعمالی را مرتکب میشدند آیا اروپا و سازمان ملل به انتقاد لفظی بسانده میکردناد چاه اشاتراکاتی میاان
صهیونیستها و آنان وجود دارد که چنین نتیجهای را بدنبا داشته است نقاش البیهاای صهیونیساتی و
شخصیتهای منتفذ وابسته به آنان در اروپا و سازمان ملل در چه اندازهای است و...
برای پاسخ به این سواالت میتوان از نظریه سازه انگاری بهره گرفت .سازهانگاران به نقش پر رنا
انگارهها ،هنجارها و ارزشها در شکل دادن به سیاستهای جهانی تاکید دارند .برای آنان سازههای تمدنی،
عوامل فرهنگی و هویتها مهم است .هویتها ،اجتماعی و حاصل تعامل اجتماعی هستند و هرچه احسا)
یگانگی دولتها به هم بیشتر باشد (مثال خود را غربای ،دموکراتیاک ،لیبارا و ...بداناد بیشاتر باه سامت
رویههای امنیتی مشترک اشتیاق نشان میدهند و در نتیجه همکاری میان آنها تقویت میشاود و باالعک ،
هرچند از هم احسا) دوری بیشتری داشته باشند ،روابطشان مبتنی بر خود محوری بیشتری خواهد بود.
اسراییلیها تالش میکنند خود را بخشی از جامعه غرب (اروپا و آمریکا تعریف کنند .آنان با استناد به
پیشینه یهودیان اشکنازی و وجود روابط اقتصادی و سیاسی نزدیک با غرب ،متفاوت از نظام سیاسای غارب
آسیا و جزئی از تمدن اروپایی-آمریکایی محسوب میکنناد .باه ماوازات ایان سانخیت فرهنگای-هاویتی،
سازمانها و البیهای صهیونیستی در اروپا و آمریکا کامال از منافع رژیم اسراییل حمایت میکند .ارتباطاات
نسبتا وسیع اقتصادی-سیاسی میان رژیم صهیونیستی و جهان غرب را نیز باید به شرایط فوق افزود .نتیجاه
چنین اوضاعی را میتوان در مواضع محافظهکارانه و نرم آنان در قبا تجاوزات و سیاستهای توسعهطلبانه
رژیم اسراییل مشاهده کرد .به عنوان نمونه ،اروپا و آمریکا ،ایران را باه بهاناه تاالش بارای دساتیابی باه
تسلیحات هستهای تحت شدیدترین تحریمها قرار دادهاند ،اما رژیم اساراییل باا وجاود برخاورداری از 200
کالهک اتمی و عدم عضویت در  NPTهیچ مانعی را فرا روی خود در توسعه این تسلیحات نمیبیند.
دوستان منتقد اسراییل ،تنها با تاکید بر مواضین حقوق بشری ،هر از چند گاهی انتقاداتی را متوجه این
رژیم میکنند که آن را باید به حساب پاسخگویی به افکار عمومی خود گذاشت.
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