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 ماهیت، اهداف، دستاوردها  ؛جنبش جهانی تحریم اسرائیل

 راهبردهای تبلیغیارائه و 
 2مهر ، امیر دبیری1زاده سراج الهه مهدی

 چکیده

اس، با هدف فشار اقتصادی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی و در راستای اهداف  دی جنبش بی
گذاری شد. در  پایه 2005جوالی  9خواهانه و بشردوستانه برای مردم فلسطین در  نژادپرستانه، آزادی ضد

، این جنبش «های اجتماعی جنبش»و « نظریه هنجاری»گیری از  تا با بهرهرو تالش شده  مقاله پیش
تحلیلی بوده است. -معرفی و اهداف، کارکردها و دستاوردهای آن تبیین شود. روش پژوهش، توصیفی

 اس ید یبرغم تالش رژیم اسرائیل و حامیانش مبنی بر معرفی  دهد علی های پژوهش نشان می یافته
اس در قالب رویکرد حقوقی، مدنی و  دی ، بیرژیم صهیونیستیهود و خواستار محو عنوان جنبشی ضدی به

های دانشجویی،  های اقتصادی، مراکز دانشگاهی، انجمن توانسته از طریق ارتباط با اتحادیه  غیرمسلحانه
بشری رژیم اشغالگر را   خواه در سراسر جهان، عملکرد ضدحقوق های برابری و جنبش مذهبیمراکز 

های  عنوان واحدهای سیاسی مستقل و همچنین سازمان کس کند. این جنبش مدنی از کشورها بهمنع
بشری در ابعاد مختلف سیاسی،   حقوق دلیل عملکرد ضد خواسته تا رژیم صهیونیستی را به نهاد مردم

ز های سیاسی، دینی، علمی و هنری ا اقتصادی، فرهنگی و علمی تحریم کنند. افراد مشهوری در عرصه
های  شود ابعاد مختلف این جنبش در قالب برنامه اند. بر این اساس، پیشنهاد می این جنبش حمایت کرده

مرزی از جمله  های برون های میزگردی در شبکه های خبری، مستند و برنامه متنوعی مانند گزارش
  تبیین شود.هر چه بیشتر وی و العالم  تی پرس
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 . مقدمه1

های  با جنبش همپاهای مدنی و حقوقی  از بدو تأسیس رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن، جنبش
اسالمی و سکوالر برای احقاق حق مردم فلسطین گام برداشتند. ضرورت اثبات غیرقانونی بودن 

حمایت   اسرائیل و ثبت و بازتاب جنایات ضدبشری رژیم اشغالگر در سایهماهیتی به نام 
گاه اصل بازگشت  ای، برای فعاالن حقوق ملت فلسطین آشکار بود و هیچ های فرامنطقه قدرت

های اشغالی اعم از  این رژیم علیه فلسطینیان ساکن سرزمین  پناهندگان و عملکرد نژادپرستانه
 د نرفت. مسلمانان و مسیحیان از یا

جمهور آمریکا در  رونمایی از طرح موسوم به معامله قرن از سوی دونالد ترامپ، رئیسبا 
  وفصل مناقشه عنوان راهکار حل ، به1398برابر با هشتم بهمن ماه  2020وهشتم ژانویۀ  بیست

آویو و معطل ماندن   و فلسطین و روشن شدن ابعاد یک طرفه آن به سود تلرژیم صهیونیستی 
رسمیت شناختن حق بازگشت،  های اشغالی و یا به ول حیاتی چون بازگرداندن سرزمیناص

مشخص شد فلسطین همچنان نیازمند پافشاری بر اصول حقوقی است و امید داشتن به حل 
ها به نفع گسترش  های یک سویه آن الساعه بیرون از منطقه و گرایش های خلق بحران با طرح

ی مردم فلسطین و حل مشکالت آنان نخواهد شد. ناامیدی از صهیونیسم، هرگز مایه دلگرم
های عرب منطقه و برخی از سیاستمداران فلسطینی از یک سو و از سوی دیگر توسعه  دولت

های منطقه و جهان سبب شد وضعیت مردم فلسطین نه از زبان سیاستمداران  ارتباطات میان ملت
، بلکه از زبان خود مردم فلسطین برای سایرین یعرب پانی قدیمی ها شیگراهای مختلف با  جناح

های مجازی، مهاجرت فلسطینیان به کشورهای اروپایی  بازگو شود. افزایش ارتباط از طریق رسانه
نشینان سبب شد وقایع فلسطین و منطقه از زبان خود  واسطه با غرب و آمریکایی و ارتباط بی

ظلم  و آوارگان فلسطینی به بازگو کردن ستم مردم برای سایرین بازگو شود و این بار فرزندان
 آشکار رژیم اشغالگر علیه چندین نسل از مردم این منطقه بپردازند.

 ,Boycott, Divestment»های  اس که برگرفته از واژه دی در همین راستا جنبش بی

Sanctions »گذاری و تحریم اسرائیل است، در نهم  و خالصه سه کلمه بایکوت، عدم سرمایه
های جهانی  اعالم موجودیت کرد. افزایش حساسیت 1384برابر با هجدهم تیر ماه  2005جوالی 

خواهی و بازتاب آن در گفتمان سیاسی و   های برابری  بشر و برجسته شدن ایده  درباره حقوق
اس و یا ضرورت اتخاذ موضع علیه رژیم  دی اجتماعی جوامع سبب شد تا اهمیت فعالیت بی

نظران دو چندان شود و حمایت از  از پیش برای مردم جهان، اندیشمندان و صاحباسرائیل بیش 
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های سیاسی معمول محدود نگردد. پژوهش حاضر قصد دارد  مردم فلسطین تنها به شعار و بیانیه
ای با هدف تبیین ابعاد فعالیت جنبش تحریم  تحلیلی و منابع کتابخانه-با استفاده از روش توصیفی

صهیونیستی؛ به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت و اهداف جنبش تحریم رژیم  و بایکوت رژیم
توان در راستای منافع مردم فلسطین به  ای چگونه می اشغالگر اسرائیل چیست و از منظر رسانه

 ای غنا بخشید؟ این جنبشِ غیرمتمرکز و شبکه
 

 . پیشینه پژوهش2

ده دموکرات و مسلمان کنگره آمریکا از ، دو نماین2و رشیده طالب 1پس از حمایت ایلهان عمر
های خبری و  (، حجم مقاالت ژورنالیستی، گزارشThe Atlantic, 2019: 1اس ) دی جنبش بی

ای با  ( در مقاله1393بعضاً تحقیقات دانشگاهی در این زمینه باال رفته است. ایزدی و همکاران )
جنبش  یمورد ۀمطالع ؛در آمریکا یستیونیاشغالگر صه میرژ یکشمکش بر سر برندساز»عنوان 

به این موضوع مند  نظام یپژوهش قالبِ در «یستیونیصه میرژ یایو دانشگاه هرتزل اس ید یب
عنوان مخالف  اس به دی اند که حامیان و یا مخالفان رژیم صهیونیستی از جمله جنبش بی پرداخته

ای  در مقاله (،2016) 3یداند. ا کرده هایی برای بازنمایی این مخالفت استفاده این رژیم، از چه روش
اس در  دی ، به بررسی پرونده بی4نزدیک در تارنمای اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور

گیری کرده که مبدعان این جنبش همگی در بیرون از  طور نتیجه فلسطین پرداخته و این
اسرائیل و یا ادامه فعالیت های اشغالی حضور دارند و هر نوع بایکوت و تحریم رژیم  سرزمین

( در مقاله خود در تارنمای 2017) 5اس، به نفع فلسطینیان نخواهد بود. اگالش دی جنبش بی
های ایجاد جنبش تحریم و  پیرامون عملکرد نژادپرستانه رژیم اسرائیل به ریشه پست واشنگتن

با استناد به مطالعه  های سازمان ملل و آویو به نقل از گزارش علل نژادپرست خواندن دولت تل
 موردی اوضاع کرانۀ باختری و غزه پرداخته است. 

 
1. Ilhan Omar 

2. Rashida Tlaib 

3. Bassem Eid 

4. WINEP-Washington Institute for Near East Policy 

5. Ruth Eglash 
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(، به بررسی این موضوع که 2018) 2و ساَکس 1اندیشکده بروکینگز نیز در پژوهشی به قلم بار
طور  پرداخته و این اس تا چه میزان روی اقتصاد رژیم اسرائیل اثر خواهد گذاشت، دی بی

ر کرانه باختری و فشار بر فلسطینیان بخشی از تبعیض و گیری کرده که هرچند حص نتیجه
دلیل اختالف برداشت هوادارانش از  اس به دی عملکرد نادرست رژیم صهیونیستی است، اما بی

و همکاران  3اهداف اصلی این جنبش بر اقتصاد رژیم اشغالگر اثری نخواهد داشت. هالپفینگر
اس فعالیتی یهودی  دی آیا بی»طلبی تحت عنوان ، در ممزیتا ورکیوین( نیز در تارنمای 2019)

اس از سوی رژیم  دی ستیزی جنبش بی های اتهام یهود اند به ریشه ؟ تالش کرده«ستیزانه دارد
صهیونیستی بپردازند و تحلیل کنند که آیا تحریم اقتصادی و فرهنگی این رژیم رویکردی 

دهد که  است. پیشینه پژوهش نشان می ستیزانه دارد یا صرفاً واکنشی مدنی به اشغالگری یهود
ستیزی این  یهودی-ستیزی تأثیرات جنبش تحریم بر رژیم اشغالگر و یا اتهاماتی از جمله سامی

های ایجاد، اهداف،  اس، زمینه دی و به هویت بی اند گرفتهجنبش بیشتر مورد واکاوی قرار 
های  رو، بررسی زمینه مقاله پیشِکارکردها و دستاوردهای آن، کمتر توجه شده است. لذا نوآوری 

 ایجاد این جنبش و تبیین اهداف و کارکردهای آن است.
 

 . چارچوب و مبانی نظری3

 . نظریه هنجاری3-1

پژوهش حاضر بر مبنای چارچوب نظریه سیاسی هنجاری استوار شده است. به تعریف آیزایا 
در عرصه روابط « اخالقی های کاربرد اندیشه»نظریه سیاسی هنجاری شامل کشف یا  4برلین

های  ای از فلسفه اخالق است که با پرسش سیاسی است. بر اساس این تعریف، این نظریه شاخه
اما این تعریف صرفاً در ؛ اخالقی بنیادین که در زندگی سیاسی و اجتماعی تأثیر دارند، سروکار دارد

ینانه از منظر پوزیتیویستیِ ب شود و به توصیف واقع ، گنجانده نمی«چیزی که باید باشد»قالب 
دنبال  نظریه سیاسی هنجاری در شیوه فلسفی خود به اگرچهپردازد.  نیز می« آنچه که هست»

 
1. Bahar 

2. Natan Sachs 

3. Halbfinger 

4. Isaiah Berlin 
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های  اش در پی درک تبعات و داللت ای اخالقی و راهنما کننده است، اما در کاربرد عینی گزاره
 (.50: 1378، 2و استوکر 1های اخالقی بر رفتار واقعی سیاسی است )مارش گزاره

هایی که مربوط  ویژه آن وگو پیرامون نهادها، به ای برای گفت نظریه سیاسی هنجاری طریقه
به کاربرد قدرت عمومی هستند و نیز توصیف و تحلیل رابطه میان افراد و نهادهای قدرت 

های متعددی را برای توصیف و تحلیل استفاده  پردازان هنجاری، روش عمومی، است. نظریه
 تر است: ها از بقیه برجسته که سه روش در میان آن کنند می

 پردازان هنجاری با انسجام داخلی استدالالت اخالقی سروکار دارند.  نخست، نظریه

شناسی برای آزمودن صحت  های علوم اجتماعی مانند تاریخ و انسان که آنان از رشته دوم آن
 گیرند. های اولیه استدالالت خود بهره می فرضیه

زمان انتقاد از بینش شهودی  روش اینکه استدالالت خود را با استفاده و همسومین 
پردازان نظریه  سنجند. در این زمینه نیز ممکن است نقاط ضعف بینش شهودی توسط نظریه می

 (.52: 1378انجامد )مارش و استوکر،  هنجاری روشن شود که در نتیجه به غنای این روش می
پایه نظریات تاریخی مبنی بر اشغالگری رژیم اسرائیل استوار  جا که جنبش تحریم بر از آن

سیاسی -عنوان موضوعی اخالقی بشر به است، با ارجاع به همین موضوع و نیز عدم رعایت حقوق

رو مورد استفاده قرار  عنوان رهیافت نظری پژوهش پیشِ از سوی رژیم اسرائیل، نظریه هنجاری به

 گرفته است.

 

 آپارتاید -. تبعیض نژادی3-2

همان  به 4معنای جداسازی است و ریشۀ آن به واژۀ آفریکانس به لحاظ لغوی به 3دآپارتای هواژ
. این واژه که ابتدا توسط حاکمان سفیدپوست در گردد یبازمسازی  معنای تفکیک و غیریت

نژادی، مذهبی، قومی و  از تبعیض(، حاکی 86: 1380رفت )بحرینی،  کار می آفریقای جنوبی به
های اجتماعی و با پشتوانه قدرت سیاسی درباره  جویی است که در قالب برتریجداسازی اجتماعی 

(. در نظام نژادپرست اغلب با Conde, 2002: 16شود ) سایرین و یا گروه اقلیت اعمال می

 
1. David Marsh 

2. Gerry Stoker  

3. Apartheid 

4. Afrikaans 
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جداسازی فیزیکی افراد یک واحد سیاسی از یکدیگر تنها به سبب نژاد یا قوم و مذهب خاص 
ها را از منافع و خدمات  رژیم اشغالگر با دیوار حائل در کرانه باختری انجام داد(؛ آن )مانند آنچه

آمیز است که خود را در  کنند. گفتمان نژادپرستی نوعی کنش اجتماعی تبعیض عمومی محروم می
ارتباط « نژاد»که واضح است، با مفهوم  دهد. نژادپرستی چنان بیان، متن و ارتباط اجزا نشان می

قیمی دارد؛ مفهومی که عناصر فرهنگی و ایدئولوژیکی چون رنگ پوست، دین و مذهب و مست
گیرد. از سوی دیگر اعتقاد به برتری نژادی سبب تعمیق دگرسازی  آداب اجتماعی را در بر می

جویی زمانی که در  آورد و این برتری جویی نژادی پدید می شود و نظامی از چیرگی و برتری می
سیاسی و بحث تقسیم منابع و یا قدرت ایجاد شود، سبب چیرگی یک گروه بر  چارچوب ساختار

های نژادی، مهاجران و یا  گروهی دیگر خواهد شد که اولین قربانی این نظام نابرابر، اقلیت
ای غیرانسانی است که اغلب با اقتدار و  (. نژادپرستی ایدهDijk, 2012: 15پناهندگان هستند )

نماید؛ اما در عمل  ده و هرچند در جامعۀ امروز بشری نهی شده و منفور میاعمال قدرت همراه بو
 شود.  همچنان فعال است و حتی توصیه و اشاعه نیز می

 

 های اجتماعی . جنبش3-3

جنبش اجتماعی به حرکت و پویش جمعی برای دگرگونی و تغییر در نهادها و ساختارهای 
هایی است که آن را از  دگرگونی دارای ویژگیبرای « جمعی»شود. کوشش  اجتماعی اطالق می

سازد: نخست این که این حرکت جمعی،  های جمعی برای تحول مجزا می ها و حرکت سایر پویش
ای از اعتقادات و اهداف مشترک  یک شبکه تعاملی غیررسمی است. دوم اینکه مبتنی بر مجموعه

ه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد است و سوم اینکه بر تغییر و بهبود نوعی اختالف و منازع
قبول اعضای جنبش که اغلب با حمایت قدرت سیاسی همراه است، تمرکز دارد. ویژگی آخر 

 (.  81: 1398، دالپورتادیانی و کند ) برای پیشبرد اهداف استفاده می« اعتراض»اینکه جنبش از 
و  1کنند. دالپورتا تفکیک میهای اجتماعی قدیم و جدید را از هم  پردازان، انواع جنبش نظریه

دهند: نخست  های اجتماعی قدیم و جدید ارائه می سه ویژگی مشترک دیگر برای جنبش 2دیانی

های فعال در هر دو جنبش  ها و سازمان ای رسمی از ارتباط متقابل میان افراد، گروه اینکه شبکه

 
1. Donatella Della Porta 

2. Mario Diani 
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اهداف مشترک فعال است بخش همراه با احساس هویت و  وجود دارد، دوم اینکه گفتمان آگاهی

و سوم اینکه مبارزه سیاسی و یا فرهنگی در راستای هدف، تعیین شده و مخالفان این اهداف را 

 (. 92گیرند )همان:  در پیش می

های اجتماعی قدیمی روی مسائل مادی و اقتصادی متمرکز بودند، حال آنکه  جنبش
ها و حفظ هویت  ل و آزادی اقلیتهای جدیدی چون استقال های جدید اجتماعی بر ارزش جنبش

های اجتماعی قدیمی،  گر تأکید دارند. در جنبش های کنترل ها و سازمان افراد در برابر دولت
گرفت؛ اما در  ی رسمی و اغلب در قالب حزب و ساختاری از باال به پایین صورت میده سازمان
های  مراتب و روشهای غیررسمی، خودجوش، فاقد سلسله  های جدید بر اساس مدل جنبش

توان جنبش  (. در همین راستا می191-192: 1381اعتراض مدنی مدرن فعال است )مشیرزاده، 
مراتب و   های نوین اجتماعی، جنبشی فاقد سلسله تحریم رژیم اسرائیل را در قالب جنبش

بشر  عضوگیری مستقیم و به لحاظ اهداف و نیات، جنبشی در راستای حفظ و اعتالی حقوق
 ت.  دانس
 

 . تحریم 3-4

تحریم در ادبیات سیاسی و حقوقی به معنای مجازات است، مجازاتی که در چارچوب قوانین 
مدنی ایجاد شده و با استفاده از ابزارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی با هدف فشار برای تغییر 

ارد که هایی وجود د میالدی مثال 1900های سده  شود. قبل از سال رفتاری خاص اعمال می
عنوان ابزار مفیدی برای تهدید و تنبیه به کار گرفته  ها به خودی خود به دهد تحریم نشان می

تر، جلوگیری شود و از این طریق راه برای رسیدن به  شدند تا از درگیری و برخورد بزرگ می
 (. 7: 1397شد )نفیو،  پیروزی دیپلماتیک هموار می

ه از سوی دولتی علیه دولت و واحد سیاسی دیگر تصور غالب این بوده که تحریم هموار
تحریم اقدامی »نویسد:  در تعریف دیگری از تحریم می 1اعمال شود؛ اما پرفسور یوهان گالتونگ

در برابر یک یا چند بازیگر دیگر برای مجازات و با هدف « المللی بازیگر بین»از جانب یک یا چند 
بار ایشان به تطابق با برخی هنجارهای مهم از نظر محروم کردن ایشان از بعضی امتیازات و اج

وسیله یک واحد  در واقع تحریم به (Galtung, 1967: 29« )کنندگان تحریم، است  اعمال

 
1. Johan Galtung 
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المللی  ها و یا نهادهای مختلف با ابعاد داخلی و بین ها، سازمان سیاسی، دولت و با گروهی از دولت
 شود. کار گرفته می بر رفتار یا سیاست سایرین بهعنوان شکلی از قدرت برای تأثیرگذاری  به

ها،  ترین هدف تمامی تحریم شود که مهم تحریم با اهداف متفاوت و وسیعی اعمال می

بازدارندگی است. به این معنی که دولت و یا گروهی خاص پس از اعمال تحریم، اقدام پیشین 

اهداف »توان  اید. برای فهم بهتر میخود را تکرار نکند و در رفتار خود تغییر اساسی ایجاد نم

سازی تقسیم کرد  ثبات دهی و بی را به چهار رده اصلی تغییر رفتار، مجازات، عالمت« تحریم

(Alexander, 1991: 5.) های  اس را جنبشی با هدف دی توان بی در زمینه اهداف تحریم، می

 سازی تعریف نمود. ثبات تغییر رفتار، مجازات و بی

 

 اس دی های ایجاد جنبش بی . زمینه4

گذرد و در طول تاریخ،  های فلسطینی می بیش از هفت دهه از ایجاد رژیم اشغالگر در سرزمین
پردازان صهیونیستی همواره این حقیقت را کتمان کردند که اسرائیل بر مبنای  دولتمردان و نظریه

تنها بر اساس زور بوده از دین و مذهب یهود شکل گرفته و تأسیس آن  )انحرافی( تفسیری خاص
(. مؤسسان رژیم اشغالگر به خوبی 8-10: 1379المللی )افتخاری،  و نه حقوق مدنی و بین

های اصلی حمایت از رژیم اسرائیل، برای  دانستند که دیگر در اروپا و آمریکا یعنی پایگاه می
یل عناصری به اسرائ« ویترین»ها و جوامع مذهبی حامی و خریداری وجود ندارد؛ پس در  دولت

و مقبول طبع اندیشمندان  سمیسکوالرای مدرن و مترقی و مبتنی بر  نمایش درآمد تا از آن جامعه
، ارزش دفاع ملی و لزوم 1های اشتراکی کیبوتص غربی برداشت شود. اقتصاد سوسیالیستی، مزرعه

اسی و رژیمی دموکر الیسوسعضویت همه در ارتش، پارلمانی قدرتمند، حزب کارگر با ایدئولوژی 
سیاسی و چند حزبی، سیاستمدارانی الئیک و سکوالر همگی از اشیاء ویترین مورد نیاز رژیم 

 (.105: 1378اشغالگر بودند )آران، 
تری  ها وجهه جدی با گذشت زمان و روشن شدن ماهیت رژیم اشغالگر، انتقادات و مقاومت

الی و توجه به حقوق ملت فلسطین های اشغ گیری سرزمین خود گرفت. توجه به لزوم بازپس به
های مسلحانه متبلور شد و این امر به ماهیت میلیتاریستی رژیم اشغالگر باز  ابتدا در جنبش

 گشت.  می

 
1. Kibbutz  
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های دیگران کند؛ از ابتدا با  طبیعی است رژیمی که با زور اسلحه اقدام به غصب سرزمین
مرِ مقاومت مسلحانه در برابر این همان اسلحه و مقاومت مسلحانه روبرو شود. بر همین اساس ع

تری  ی نیز قدمت طوالنیضداشغالگرهای مقاومت و  رژیم از مقاومت مدنی بیشتر بوده و جنبش
 (.144 -148: 1381های مدنی و حقوقی حامی فلسطین دارند )زیدآبادی،  در مقایسه با جنبش

عنوان  فلسطین به در دوران جنگ سرد و اوج اختالفات بلوک شرق و غرب، توجه به مسئله

های ظالم، برجسته شد و روشنفکران  های حمایت امپریالیسم از رژیم یکی از بارزترین نمونه

زمان با این فشار عمومی،  طلب، به حامیان فلسطین بدل شدند. هم های برابری و لیبرال گرا چپ

مع عمومی بخش فلسطین برای اولین بار در مج رهبر سازمان آزادیعنوان  بهیاسر عرفات، 

 3379 ۀسال پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنام 40بیش از و سازمان ملل متحد سخنرانی 

 ،قطعنامهاین رای ممتنع تصویب کرد.  32 و ی منفیأر 35مقابل در  ،ی مثبتأر 72را با 

د و آن را در کنار رژیم آپارتاید آفریقای صهیونیسم را نوعی نژادپرستی و تبعیض نژادی خوان

اسرائیل و دوستان آن مورد انتقاد قرار  رژیم شدت از سوی به 3379ه قطعنام ی قرار داد.جنوب

ضمن توهین به کرامت یهودیان، حاکی از  3379 همدعی شد قطعنام این رژیمگرفت. 

 هادام با دهنده عدم حساسیت به خاطرات وحشتناک هولوکاست است. یهودستیزی است و نشان

کشور  12 و کرد لغو را قطعنامه این 1991 دسامبر 16ازمان ملل در این فشارها، مجمع عمومی س

 گیری شرکت نکردند. یأی دادند و هفت کشور نیز در رأعربی علیه آن ر

 قطعنامه این واشنگتن در راستای نظارت بر روند صلح نوین در کنفرانس مادرید، برای لغو

 غالی، پطرس انتخاب با موافقت برای اساسی شرطی قطعنامه، این الغای که جایی تا کرد اقدام
 (.Lewis, 1991د )مان ملل تعیین شساز دبیرکل عنوان به

، کشیدن دیوار «شهروندی نابرابر»، «رفتار دوگانه»، «دیگرسازی»، «جداسازی»از آنجا که 
حائل میان جمعیت یک منطقه و عدم ارائۀ خدمات یکسان به افراد حاضر در یک واحد جغرافیایی 

ترین اعتراضات ضد آپارتاید بود و رژیم اسرائیل تمامی این اقدامات را علیه فلسطینیان  ای از پایه
بشری در مورد اقدامات این رژیم با حساسیت بیشتر عمل  داشت؛ از همین رو فعاالن حقوق روا می

، برابر با 2005کردند و در نتیجه جنبش بایکوت و تحریم رژیم اسرائیل در نهم جوالی سال 
 (.BDS, 2020 bاعالم موجودیت کرد ) 1384هم تیر ماه هجد
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مبارزه  یکنفرانس سازمان ملل متحد برا، 2001در سال  اس، دی پیش از اعالم موجودیت بی
که به کنفرانس  برگزار شد یجنوب یقایدر دوربان آفر یو تعصبات قوم ینژاد ضیتبع ،آپارتایدبا 

س در بیداری جهانی علیه نژادپرستی، ابعاد و انواع مشهور گردید. اهمیت این کنفران 1دوربان یک
المللی  آن و ضرورت مقابله با این پدیده بود. جالب آنکه محتوای مطرح شده در این نشست بین

به مذاق آمریکا و رژیم اسرائیل خوش نیامد. اشاره به رفتار رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان و 
دیدگان  ربی ملزم به پرداخت غرامت به آسیبهمچنین طرح این موضوع که آیا کشورهای غ

ای را در دوربان یک  داری هستند یا خیر؟ مباحث اساسی و جنجالی دوران استعمار و برده
برانگیخت و سبب شد رژیم اسرائیل و آمریکا در سطح عالی در این نشست حضور پیدا نکنند 

(Swarns, 2001این کنفرانس یکی از اساسی .) اس بوده و محتوای  دی وقی بیترین ارجاعات حق
مطرح شده در آن در تعاریف آپارتاید و همچنین محکومیت اقدامات اسرائیل، همواره مورد تأکید 

 این جنبش قرار گرفته است. 
صلح خاورمیانه )غرب »در زمان اعالم حضور این جنبش، کمیته چهار جانبۀ موسوم به 

خودگردان بارها اعالم کرده بودند که حاضرند بر تشکیل شده بود و مقامات تشکیالت « آسیا(
با رژیم اشغالگر به مصالحه برسند. بر همین اساس نیز مذاکرات صلح میان « نقشه راه»اساس 

وزیر رژیم  محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین و آریل شارون، نخست
ه و کرانه باختری پس از ، غز2001تا  2000صهیونیستی در جریان بود. در بازه زمانی سال 

تر شدن اوضاع از این  یورش نیروهای صهیونیست به اشغال درآمده و شارون ادعا داشت با آرام
المقدس به  پیوستن کامل بیت نشینی خواهد کرد. اظهارات شارون در رابطه با منطقه عقب

و  1967های اشغال شده پس از سال  در زمین ها سازی تداوم شهرک های اشغالی، سرزمین
اعتراضات وسیعی را برانگیخت و جرقه انتفاضه دوم را  مخالفت با حق بازگشت آوارگان فلسطینی

زمان با سالگرد حکم دیوان  و درست هم 2005(. در سال Guardian, 2005زد ) 2000در سال 
وار المللی الهه مبنی بر غیرقانونی بودن احداث دیوار حائل در کرانه باختری، دی دادگستری بین

اهلل به دستور شارون احداث شد و یکی از اعتراضات اساسی جنبش تحریم به همین  حائلی در رام
 (.Atzmona, 2005امر بود )

 
1. Durban Conference 
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فلسطینی بایکوت دانشگاهی و  هکمیت»و از اعضای مؤسس  گذار بنیان، 1عمر برغوثی
شدت با  وی به اس را نیز دارد. دی زمان سمتِ سخنگوی جنبش بی است و هم 2«فرهنگی اسرائیل

باید یک کشور دمکراتیک سکوالر متشکل از یهودیان  دیگو یمحل دو کشوری مخالف است و  ه را
حل دو کشوری را منبع فساد و  و فلسطینیان ایجاد شود تا آپارتاید و تبعیض پایان یابد. او راه

 ,New York timesنماید ) داند و همزیستی را در قالب یک کشور تئوریزه می تبعیض می

2019.) 
ای جهانی برای  گذاری و تحریم: مبارزه بایکوت، عدم سرمایه»برغوثی در کتاب خود با عنوان 

با استفاده از تاکتیک تحریم در جهت « المللی جنبشی بین»اس را  دی ، بی«حقوق مردم فلسطین
آفریقای آپارتاید  های ضد کند و به صراحت جنبش دیده فلسطین توصیف می حمایت از مردم رنج

(. او در کتاب خود تأکید دارد که Barghouti, 2011: 9داند ) اس می دی بخش بی جنوبی را الهام
نمو یافته و به لحاظ  و آپارتاید آفریقای جنوبی رشد های ضد اس در سایه جنبش دی های بی تاکتیک

ماهیت های مردمی ضد تبعیض است. عمر برغوثی در کتاب خود  تاریخی، وامدار سایر جنبش
کند و فراخوان تحریم و  آمیز توصیف می رژیم اسرائیل را رژیمی آپارتاید با فعالیت فزایند تبعیض

داند و ادعاها در مورد  بایکوت علیه این رژیم را اقدامی در راستای احقاق حق مردم فلسطین می
این  هدف نهایی ازوی کند.  برابری شهروندان در این سرزمین را واهی و کذب توصیف می

 داند.  بشر می المللی و حقوق تحریم را وادار ساختن رژیم اسرائیل به حمایت از قوانین بین
 شود: اس به طور خالصه شامل این سه مورد می دی های بی خواسته

 و برچیدن دیوار حائل؛ 1967های اشغال شده در سال  پایان دادن به اشغال تمام سرزمین .1

 فلسطینیِ اسرائیل؛ اعطای برابری کامل به شهروندان .2

ها و امالکی که خودشان یا  اطمینان از اینکه پناهندگان فلسطینی و یا فرزندانشان به خانه .3
 (.BDS, 2005)اند، دست خواهند یافت  از دست داده 1948اجدادشان از 

، پانزدهمین سالگرد 1399برابر با نوزدهم تیر ماه  2020جوالی  9اس در  دی جنبش بی
اس حمایت کرد،  دی توان از بی پانزده دلیلی را که می ،ای داشت و در بیانیه تأسیس خود را گرامی 

 توان موارد زیر را نام برد: می این بیانیهاز جمله موارد مهم  (.BDS, 2020)بیان نمود 

 
1. Omar Barghouti 

2. Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott  (PACBI) 
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اجتماع  نیتر بزرگ یدرخواست اخالقاس، درواقع توجه به  دی های بی توجه به خواسته .1
است که در اسرائیل از حقوق پناهندگان  تیو محروم دیتحت اشغال، آپارتا های ینیفلسط

 کنند.  زندگی می

ما در آفریقای جنوبی علیه آپارتاید ایستادیم و به همین دلیل آپارتاید در فلسطین هم  .2
 است. برایمان غیرقابل پذیرش

ها و مؤسسات مستقر در کشورمان با جنایات اسرائیل  ما مخالف همکاری دولت، شرکت .3
 مان با اسرائیل پایان یابد. دستی دولت خواهیم هم علیه فلسطین هستیم و می

ما با این سخنان مارتین لوترکینگ که گفته بود عدم همکاری با ساختارهای شیطانی و  .4
مان بر اساس این گفته  موافقیم و تعهدات اخالقی بایکوت آن، اقدامی اخالقی است،

 استوار است. 

بشر توسط اسرائیل و  خواهیم در برابر جنایات جنگی و نقض حقوق توانیم و نمی ما نمی .5
کشی، تنبیه جمعی، بازداشت زندانیان عقیدتی و محاصره غزه  اقداماتی نظیر آپارتاید، نسل

 ساکت بمانیم. 
یافتنی این جنبش  اس اعتقاد دارند خواسته اصلی و دست دی حامیان بیبسیاری از باورمندان و  

های این جنبش از دید بسیاری از  پایان دادن به محاصره کرانه باختری است. باقی خواسته
کنند.  اس آن را عملی ارزیابی می دی آید، اما حامیان بی دولتمردان و سیاستمداران بلندپروازانه می

ژیم اسرائیل ادعا دارد حق برابر به شهروندان عرب فلسطینی داده و هرچند در حال حاضر ر
های اشغالی بعد از  اند و همچنین سرنوشت سرزمین اسرائیلی و فلسطینی در برابر قانون یکسان

(، اما این Bard, 2020رمق موجود گره زده ) های بی ای نامعلوم و قطعنامه را به آینده 1968
 شود.  اساس شمرده می اس بی دی ادعاها از سوی حامیان بی

ستیز نیستند و حامیان و هواداران مختلف  ای دارند که یهودی اس تأکید ویژه دی رهبران بی
ها و یا رویکردهای خود بر این قضیه  های مختلف سیاسی نیز در بیانیه این گروه از اقشار و جناح

 ,Halbfinger et alآویو ندهند ) یزی به دست سیاستمداران حاکم در تلتأکید دارند تا دستاو

است و این رویکرد را در  سمیونیضد صهاس بارها اعالم کرده که  دی (. از سوی دیگر بی2019
و تأکید دارد که ستون ایدئولوژیک رژیم اشغالگر اسرائیل، استعمار و   اسناد خود نیز گنجانده

آمیز  گوید جنبشی غیرمسلحانه و صلح اس همواره می دی نیسم است. بیآپارتاید آن، همان صهیو
 سیاسی دارد. -است و رویکردی حقوقی
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 ترین حامیان حقیقی جنبش تحریم . برجسته4-1
گذار این سازمان  اس از داخل فلسطین هدایت و عمر برغوثی به نوعی بنیان دی جنبش بی

شود. رژیم اسرائیل تالش زیادی کرده تا از یارگیری وسیع و  نهاد معرفی می و مردم وابسته ریغ
های مدرن  ای این جنبش جلوگیری کند؛ اما از آنجا که این جنبش بخشی از جنبش شبکه

اجتماعی است و تشکیالت مشخص و سازماندهی از باال به پایینی ندارد، از همین رو رژیم 
ز گسترش آن به خارج از فلسطین شود. همین ساختار نوین جنبش تحریم اشغالگر نتوانسته مانع ا

ها، سیاستمداران برجسته و یا افراد پرنفوذ نزد افکار عمومی از آن،  سبب شده که حمایت سلبریتی
تحریم اسرائیل به  وم مردم جهان شود و اقبال دربارهای آن در میان عم موجب گسترش شبکه

هرچند افراد نام برده در ادامه پژوهش مستقیماً حمایت خود را از شکل تصاعدی افزایش یابد. 
عنوان رژیم آپارتاید، برای فعالیت  اس اعالم نکردند؛ اما یاد کردن از رژیم اسرائیل به دی بی

 کند.  اس کفایت می دی حقوقی جنبش بی
انگلیکن آفریقا، از ، اسقف اعظم کلیسای 1یکی از منتقدان رژیم آپارتاید اسرائیل، دزموند توتو

آپارتاید در آفریقای جنوبی و برندۀ جایزۀ صلح نوبل است.  حامیان نلسون ماندال در جنبش ضد
ای در روزنامه گاردین  اس، در مقاله دی یعنی دو سال قبل از ایجاد جنبش بی 2002توتو در سال 

ینیان بسیاری را دیدم من فلسط»های اشغالی پرداخت و نوشت:  به ابعاد تبعیض نژادی در سرزمین
ها اشغال شده، من با افرادی صحبت کردم که هنوز خاطره اشغال  هایشان توسط اسرائیلی که خانه

اولیه را در ذهن دارند. ]...[ چرا حافظه تاریخی ما آنقدر کوتاه شده؟ برادران و خواهران یهودی ما 
ر جنگ جهانی دوم را از یاد فراموش کردند که چه به سرشان آمده؟ آنان خاطره تحقیر خود د

بردند؟ آیا فراموش کردند که خداوند به پایمال شدن حق مظلومان توسط ظالمان توجه ویژه 
دارد؟  ]...[ انتقاد من مستقیماً متوجه دولت اسرائیل است. هرچند هر انتقادی فوراً برچسب 

« وند حامی مظلومان استماند و خدا خورد؛ اما باید بگویم که ظلم پایدار نمی ستیزی می یهودی
(Tutu, 2002جیمی کارتر .)جمهور اسبق آمریکا نیز این رژیم را آپارتاید توصیف کرده و  ، رئیس2

تأکید نمود که آپارتاید اجرا شده در فلسطین، بسیار بدتر از آپارتاید پلیس آفریقای جنوبی است 
(Haaretz, 2006: 2 وی در سال )ار کرد و بر لزوم از بین رفتن نیز این موضع خود را تکر 2016

(. استیون هاوکینگ، Boteach, 2016: 1های اشغالی تأکید نمود ) تبعیض و آپارتاید در سرزمین

 
1. Desmond Tutu 

2. Jimmy Carter 
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بشری و  دلیل مسائل حقوق مایت خود را از تحریم اسرائیل بهقرن معاصر نیز حمشهور فیزیکدان 
بشر از سوی  رعایت حقوقدر اعتراض به عدم  2013اشغال غزه نشان داد. هاوکینگ در سال 

(. از Bronstein, 2018: 2ی فیزیک در اورشلیم را تحریم کرد )الملل نیبرژیم اشغالگر، کنفرانس 
، 3، ووپی گلدبرگ2، راسل برند1توان از جان استوارت هنرمندان عرصۀ سینما و حامی تحریم می

و از  9من و مورگان فری 8تورو دل، بنیچیو 7، داستین هافمن6، اِما تامسون5، مگ رایان4خاویر باردم
نام برد  11و ریحانا 10توان از راجر واترز اس هم می دی هنرمندان عرصه موسیقی و حامی بی

(BDS, 2010.) 
 

 . حامیان حقوقی جنبش تحریم4-2

، سازمان 12«نهاد عدالت برای فلسطین»ترین همراهان حقوقی این جنبش در داخل آمریکا  اصلی
و در بریتانیا کارزار  14«زنان برای صلح کد پینک:»نهاد  ، سازمان مردم13«صدای صلح یهودیان»
اس  دی هستند. حامیان مالی بی 16«جنگ برای خواسته»و همچنین  15«همبستگی با فلسطین»

های غیردولتی هستند که بر  ها و سازمان در داخل کرانه باختری شامل ائتالف گستردۀ اتحادیه
ها نامعلوم است. بر  ، نام و مشخصات دقیق آن17ن جنبشاساس اطالعات تارنمای رسمی ای

 
1. John Stewart 

2. Russell Brand 

3. Whoopi Goldberg 

4. Javier Bardem 

5. Meg Ryan 

6. Emma Thompson 

7. Dustin Hoffman 

8. Benicio del Toro 

9. Morgan Freeman 

10. Roger Waters 

11. Rihanna 

12. Justice in Palestine 

13. Jewish Voice for Peace 

14. Code Pink: Women for Peace 

15. Palestine Solidarity Campaign 

16. War on Want 

17. https://bdsmovement.net/what-is-bds 

https://bdsmovement.net/what-is-bds
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خلیل  نظر ریز، 1ی و تحقیقات نظرسنجیگذار استیسمرکز فلسطینی برای  اساس اطالعات
اس همراهی و حمایت ضمنی بخش بزرگی از جامعه داخل  دی اهلل، بی شکاکی مستقر در رام

 (.BDS, 2019فلسطین را همراه خود دارد )
 

 اس دی تحریم بی . سه حوزه هدف5

بر اساس اطالعات رسمی در تارنمای جنبش تحریم، این جنبش با ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی 
دنبال تحریم رژیم  فعال در استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن و آفریقای جنوبی به

های  ریمصهیونیستی در سه سطح اقتصادی، دانشگاهی و فرهنگی است که در ارتباط با تح
 توان به موارد زیر اشاره کرد: شده توسط این جنبش، می اعمال

 

 های اقتصادی   . تحریم5-1

هایی که در اعمال  های اقتصادی و کارزارهای مؤثری علیه فعالیت شرکت این جنبش، تحریم
های بزرگ  اند، به راه انداخته است. شرکت ظلم علیه مردم فلسطین با رژیم اسرائیل همراه

کنند و در  الملل از سوی این رژیم کمک می المللی که به نقض قوانین و حقوق بین بین
ترین هدف این کارزارها  شده نقش دارند، اصلی  های اشغال های غیرقانونی در زمین سازی شهرک

و « 2وایولیا اند اورنج»های  مؤثرترین اقدامات تحریم اقتصادی لغو قرارداد شرکت ازهستند. 
ی ها میتحرطور کامل کنار گذاشتند.  را بهها  بود که مشارکت در احداث شهرک «3آر اچ سی»

گذاری خارجی در این منطقه را نسبت به سال  توانست سرمایه 2014اس همچنین در سال  دی بی
ترین شرکت صادرات  ، بزرگ«4کارمل اگرکسکو»درصد کاهش دهد. شرکت  46تا  2013

علیه این شرکت، مجبور شد تا کشاورزان اسرائیلی را مجبور  ها کشاورزی اسرائیل، بعد از تحریم
 (.BDS, 2015های دیگر کند ) به صادرات محصوالت خود از طریق شرکت

 
1. Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) 

2. Veolia & Orange 

3. CHR 

4. Carmel Agrexco 
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اس، تحریم کاالهای تولیدی رژیم اسرائیل در  دی از دیگر دستاوردهای تحریم اقتصادی بی
 1ستودر نمونه بیورک ویلهمعنوان  کشورهای منطقه از جمله ترکیه و کشورهای اروپایی است. به

اعالم کرد تا زمانی که اشغال غزه ادامه داشته باشد، در این  شهردار ریکیاویک، پایتخت ایسلند
 (.Addady, 2015: 2شهر کاالهای تولیدی رژیم اسرائیل استفاده نخواهد شد )

لگر را درصد از صادرات رژیم اشغا 40بر اساس گزارش بار و سَکس از اندیشکده بروکینگز، 
افزار  افزار و سخت بندی کرد. این کاالها در زمینه نرم ای طبقه عنوان کاالهای واسطه توان به می

شود و به  آالت پیشرفته و سنگین تولید می ی، تجهیزات ویژه پزشکی و دارو، قطعات ماشینا رایانه
کار گرفته  جهان بهبیان دیگر کاالهای این رژیم در فرایند تولید دیگر کاالها در سایر نقاط 

گذاری در زمینه  شوند. رژیم اسرائیل در کنار کره جنوبی، بیشترین سهم را در زمینه سرمایه می
درصد از تولید ناخالص ملی آن از این طریق تأمین  5/4تحقیق و توسعه جهانی دارد و نزدیک به 

ای  زایش است و واسطهشود. تقاضا برای کاالها و تولیدات رژیم اسرائیل در جهان رو به اف می
شود با دشواری  ی چون آمریکا سبب میپرمصرفبودن این کاالها و حضور وسیع آن در بازارهای 

 (.Bahar and Sachs, 2018ها را بایکوت و تحریم کرد ) بتوان آن
این بدین معنی است که سهم اقتصادی این رژیم در تولید کاالهای جهانی قابل توجه است 

این تولیدات و همکاری اقتصادی این رژیم با دیگر کشورها تأثیر گذاشت،  و اگر بتوان روی
تنیدگی و  شدت با بحران مواجه خواهد شد. از سوی دیگر همین درهم اقتصاد رژیم اسرائیل به

اهداف جنبش  شبردیپترین مانع  توان اصلی وابستگی اقتصادی جهانی به تولیدات این رژیم را می
کنندگان محصوالت این رژیم یا تالش برای ترغیب به عدم  مصرف اقناع. اس ارزیابی کرد دی بی

بشری، دشواری مهم این جنبش است و مانع از به  گذاری در صنایع آن به دالیل حقوق سرمایه
 شود.  نتیجه رسیدن سریع تحریم در ابعاد اقتصادی می

 

 های دانشگاهی و علمی  . تحریم5-2

ترین کارزار ضد اسرائیلی را در جنبش تحریم  جنبش تحریم و وسیعشاید بتوان بیشترین حامیان 
دست  گر و هم ترین توجیه های اسرائیلی اصلی دانشگاهی و علمی رژیم اشغالگر دید. زیرا دانشگاه

های  این رژیم در استعمار و عملکرد نژادپرستانه آن هستند و ایدئولوژی صهیونیسم و بنیان

 
1. Björk Vilhelmsdóttir 
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« ی اسرائیلو فرهنگ یعلم کوتیبا یبرا یاننیفلسط دهند. کارزار یعقیدتی آن را بسط و ترویج م
میالدی تأسیس شده و  2004اس یعنی در سال  دی یک سال قبل از جنبش بی PACBIیا 

های دانشجویی بیشترین استقبال را از این  های دانشگاهی و خصوصاً اتحادیه نهادها و انجمن
و  یحاتیتسل یها ستمیس آمیختن نهادهای آکادمیک بااس تأکید دارد که  دی اند. بی جنبش داشته

، نیفلسط نیاستعمار سرزم هیدر لبنان و غزه، توج لیاسرائ یجنگ اتیدر جنای نظام یها آموزه
در ، ها و کشتارها بازداشت یبرا یاخالق هیتوجو  انینیفلسط یقوم یجیتدر یپاکسازتوجیه 

جامعه  ی،الملل نیب قواعددر نقض  یهمدست نیدادن به ا انیپا یبرااند و  اقدامات این رژیم دخیل
 ,BSD) شده است لیاسرائرژیم  یمؤسسات دانشگاه کیآکادم میخواستار تحر نیفلسط یمدن

2020 b.) 
 یها طرح میتحر ارخواست «ی اسرائیلو فرهنگ یعلم کوتیبا یبرا یاننیفلسط کارزار»

دیگران بهشت دموکراسی در غرب آسیا تعریف و یا برای را  لیکه اسرائی دانشگاهی است غاتیتبل
  توجیه ،الملل و یا حق دفاع از خود جنایات این رژیم از جمله حصر غزه را با گره زدن به قواعد بین

ساتید و نه ا ،است یلیاسرائ یسسات دانشگاهؤم میتحر شامل کیآکادم میتحر کند. می
 (.BSD, 2020 bدانشجویان )

های دانشگاهی در سراسر جهان از جمله انجمن  اسرائیل از سوی انجمن تحریم دانشگاهی رژیم
های دانشگاه هاروارد،  های دانشجویی دانشکده (، برخی انجمنASA, 2013) 1مطالعات آمریکا

شود.  ، انجمن مطالعات زنان و انجمن ادبیات آفریقا پشتیبانی میاتحادیه دانشجویان بریتانیا
،  (UWSSA)یانجمن دانشجویان دانشگاه غربی سیدنوی تحریم آکادمیک همچنین از س

(، FEFزبان در بلژیک ) فدراسیون دانشجویان فرانسوی (IPSC, 2013)اتحادیه معلمان ایرلند 
( در انگلستان، هیئت نمایندگی دانشجویان دانشگاه قطر NUSاتحادیه ملی دانشجویان )

(QUSRB و اتحادیه کارگری دانشجویان کارشناسی ارشد ) دانشگاه نیویورک حمایت شده است
(BSD, 2020 a.) 
 

 های فرهنگی  . تحریم5-3

س رژیم اسرائیل، مهاجرت و گردآوری یهودیان در سراسر جهان با یپایه و اساس ایجاد و تأس
های تاریخی متفاوت بوده و بر همین اساس ایجاد و ترویج آنچه فرهنگ  ها و پیشینه فرهنگ

 
1. ASA: American Studies Association 
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(. ملت 48- 44: 1379شود، همواره از اهداف این رژیم بوده است )افتخاری،  اسرائیل خوانده می
چه از دیدگاه مکتب آلمانی آن به معنای اشتراک در عواملی چون زبان، دین، فرهنگ و اعتقادات 

جمعی با عناصر  مشترک و چه به مفهوم آن در مکاتب سیاسی فرانسوی به معنای زیست دسته
کند. ریشه  ر مورد مردم و واحد سیاسی تأسیسی اسرائیل صدق نمیفرهنگی و هویتی یکسان، د

ملت سازی نبوده و از همین رو -عنوان اساس ملیت، به نفع روند دولت مهاجرپذیری این رژیم به
های اشغالی احساس  نیاز به تالشی مداوم برای یکی کردن فرهنگ و هویت مهاجران به سرزمین

هنگی و دینی در اسرائیل تالش وافری در راستای یکی کردن همین دلیل نهادهای فر شود. به می
های هویتی مردم دارند و یارگیری عمومی در سطح جهان  سازی فرهنگ و ریشه و حداقل مشابه

 دهند.  خوانند، انجام می برای ترویج آنچه را که فرهنگ اسرائیلی می
دانشجویی با  هلب اتحادیای به ظاهر غیردولتی و در قا بر همین اساس این رژیم از پروژه

در راستای که  کند )هاسبارا به معنای لغوی تفسیر و توضیح( استفاده می 1عنوان هاسبارا
فرهنگ »دیپلماسی عمومی آن فعال بوده و در بخش دانشگاهی این کشور به توسعه و ترویج 

دا برای این رژیم پروپاگان)همانند طرح ماشاو( اما درواقع تنها هدف آن  .اشتغال دارد« اسرائیلی
های فرهنگی در سراسر  های تحصیلی، اعطای وام در جهت تأسیس پروژه است. اعطای بورسیه

هاسبارا عنوان شده و بر همین اساس  هجهان و حمایت از هنرمندان بخشی از وظایف تعریف شد
تحریم و عدم « کارزار فلسطینیان برای بایکوت علمی و فرهنگی اسرائیل»یکی از اهداف 

 (.Hasbara, 2019) است  همکاری با این پروژه
فیلم  یالملل نیب یها جشنواره از« ی اسرائیلو فرهنگ یعلم کوتیبا یبرا یاننیفلسط کارزار»

عرصه  انهنرمند اغلبرا رد کنند.  لیاسرائ رژیم یمال تیبودجه و هرگونه حما تاخواسته و هنر 
از راجر واترز . ورزند یامتناع م های اشغالی سرزمینی در در سراسر جهان اکنون از اجراموسیقی 

ها، توافقات یا  که در جهت بایکوت تمام فعالیت تمامی فعاالن در حوزۀ فرهنگ خواسته
های هنری و فرهنگی که مستقیم و غیرمستقیم با نهادهای اسرائیلی در ارتباط هستند؛  پروژه

ها و  همچنین از جشنواره« ی اسرائیلو فرهنگ یعلم کوتیبا یبرا یاننیفلسط کارزار»اقدام کنند. 
المللی خواسته تا هرگونه حمایت مالی از رژیم اسرائیل و یا افراد وابسته به آن را  رویدادهای بین

 (.BDS, 2020 cرد کنند )
 

 
1. Hasbara 
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 اس دی پیمانانش با بی . مقابلۀ رژیم اسرائیل و هم6

ای و تبلیغاتی، جنبش بایکوت، عدم  رسانههای  کوشد با تشدید فعالیت رژیم صهیونیستی می
اثر جلوه دهد؛ اما هراسی جدی از نفوذ نرم این جنبش دارد.  گذاری و تحریم اسرائیل را کم سرمایه

ای حمایت شده از سوی مخالفان این  اس را وابسته به جریان قوی رسانه دی این رژیم جعلی، بی
های مختلف تالش  آمیختن اطالعات و دادهکند که با درهم  رژیم در سراسر جهان معرفی می

اس در بخش  دی های مخالفت این رژیم با بی دارند اسرائیل را تضعیف کنند. از بارزترین نمونه
است که با همکاری دانشگاه « 1برند اسرائیل»ریزی کارزار موسوم به  بایکوت فرهنگی، طرح

و یادآوری خاطرات هولوکاست در  ستیزی هرتزلیا فعال شد. همچنین اتهاماتی از جمله یهودی
از دیگر اقدامات این رژیم در  جعلی اس با این واقعه دی قالب ایجاد ارتباط بین شعارهای بی

اس را تقویت کننده احساسات  دی اس بوده است. رژیم اسرائیل همواره بی دی مواجهه با بی
دیده ماجرا جلوه دهد.  داند و تالش دارد خود را طرف ضرر اسرائیلی در سراسر جهان می ضد

را تشکیل  2تل اس پلتفرم دیجی دی وزارت امور استراتژیک این رژیم در تالش برای مقابله با بی
های اجتماعی و نهادی طرفدار اسرائیل که نقش  ای مستقل از تأثیرگذاری رسانه داد و آن را شبکه

 ,Chernickند، معرفی کرد )اساسی در دفاع آنالین از اسرائیل و مبارزه با یهودی ستیزی دار

2019.) 
در وزارت امور استراتژیک رژیم اشغالگر، شبکۀ  DigiTell، مدیر پروژۀ 3به گفته ایدو دانیل

DigiTell ها سازمان تأثیرگذار را که هدف آنها مقابله با  و ده ردیگ یبرم، شش قاره را در
گیرد. ایدو دانیل فعال  ر میاس( است، درب دی بی جنبشستیزی، )و در اصل مقابله با  یهودی
اس است و در همین راستا اپلیکیشن و مجموعه  دی ای مطرح اسرائیل در مقابله با بی رسانه

4ILبوک، اینستاگرام و توییتر با نام  صفحات اجتماعی در فیس
را به راه انداخته است. تالش و  

 (.4il, 2019آن است )اس و حامیان  دی تمرکز اصلی این نهاد و دانیل روی مقابله با بی

 
1. Brand Israel 

2. DigiTell 

3. Ido Daniel 
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تالش دارد به افکار عمومی القا کند جنبش است که  ریتصو این اس ید یمخالفت با ب ینمادها یز سرا .1شکل شماره 

مردم  وقایجاد شده، نه احقاق حق« یهودیان»ش در اصل برای مقابله با بستیزی است و این جن تحریم، نقابی بر روی یهودی

 فلسطین.

اس که  دی بی برخالفآغاز به کار کرده و  2017در سال  1«آنالین از اسرائیلدفاع »پروژۀ 
جریانی کامالً مدنی، غیردولتی و خودجوش بود؛ تماماً از سوی دولت رژیم اسرائیل حمایت 

گذاری مادی و معنوی بسیاری روی آن صورت گرفته است. این پروژه به  شود و سرمایه می
اس را  دی ( بنا دارد انحراف از معیار و موارد اشتباه در عملکرد جنبش بی4il, 2019تعریف خود )
به جهان نمایش « ها و تنفرهای موجود از آن چهره واقعی اسرائیل را فرای از دروغ»برمال کند و 

دهد. این کارزار و این پروژه بر محور مقاومت و حامیان فلسطین نیز تمرکز دارد و حامیان اروپایی 
کند. این پروژه کاربران را تشویق به  متهم می« تروریسم»اس را به حمایت از  دی یی بیآمریکاو 

کند و جنگی گسترده در  اس در فضای مجازی می دی ریپورت و گزارش صفحات مرتبط با بی
اس به راه انداخته است که مجموعه این اقدامات نشان از هراس رژیم  دی فضای وب علیه بی

بریکینگ اسرائیل »انتقاد و یا رویارویی و چالش دارد. از سوی دیگر تارنمای  هرگونهاشغالگر از 
اس آغاز کرده است. اعضای  دی ، وابسته به کمیته یهودیان آمریکا اقدام جدیدی را علیه بی«2نیوز

اند بر اتحاد قوی میان رژیم اسرائیل و  ایالت آمریکا درخواست کرده 50این کمیته از فرمانداران 
شود، توسط  شناخته می« اس دی فرمانداران علیه بی»تأکید کنند. این کمپین که با نام  آمریکا

فرماندار از این  17شود. تاکنون  های نیویورک، تگزاس و کنتیکت اداره می فرمانداران ایالت

 
1. Defending Israel Online 

2. https://www.breakingisraelnews.com/ 

https://www.breakingisraelnews.com/
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گذاری و تحریم  اند اهداف جنبش بایکوت، عدم سرمایه ها اعالم کرده اند. آن کمپین حمایت کرده
ای منتشر کرده  شان تضاد دارد. کمیته یهودیان آمریکا بیانیه های شخصی و ملی ئیل با ارزشاسرا

جای به رسمیت شناختن منافع متقابل در تعامل با  اس به دی جنبش بی»که در آن آمده است: 
 (.AJC, 2017« )اسرائیل، در پی منزوی کردن آن است

 

 گیری . نتیجه7

صورت خودانگیخته و با اتکا به همیاری عموم  اس پس از انتفاضه دوم فلسطین به دی جنبش بی

اعالم موجودیت کرد و عمده هدف آن انعکاس وضعیت  2005مردم جهان در نهم جوالی 

، بازتاب جنایات این رژیم و عدم تطابق عملکرد آن با رژیم صهیونیستیفلسطینیان تحت اشغال 

بشر و استعمار نوین رژیم اسرائیل، محور اساسی  عدم رعایت حقوق بشر بود. تأکید بر اصول حقوق

آویو بوده و این نکته با توجه  فعالیت این جنبش و دلیل اصلی تحریم و فراخوان برای بایکوت تل

 ،آپارتاید )اعالمیه و برنامه عمل دوربان(مبارزه با  یکنفرانس سازمان ملل متحد برابه نتایج 

یقای جنوبی برگزار شد، طراحی شده است. که در دوربان آفر یو تعصبات قوم ینژاد ضیتبع

دلیل  فتار رژیم اشغالگر، مجازات آن بهتحریم، ابزار اصلی این جنبش بوده که با هدف تغییر ر

های  عنوان پایه سازی ساختار اقتصادی و فرهنگی این رژیم به ثبات بشری و بی عملکرد ضد حقوق

 پذیرد. دئولوژی صهیونیسم انجام میاصلی حمایت از ای

ی و اقتصادی فرهنگ ی،علم کوتیبا یبرا یاننیفلسط اس و کارزار دی های جنبش بی در بیانیه
الملل مشهود  ، بحث احاطه حامیان و اعضای آن به تاریخ فلسطین و حقوق بینرژیم صهیونیستی

برند. با این حال تنها واکنش  می  است و با تکیه بر همین دو زمینه مباحث لزوم تحریم را پیش
ستیزی به این شکل از  مقامات رژیم اشغالگر، استفاده از نظریه و به بیان بهتر برچسب یهودی

اس  دی دلیل تحریم این رژیم به فعاالن جنبش بی مبارزه و یا اتهام فعالیت تروریستی تنها به
تحریم اقتصادی، دانشگاهی و  آمیز در چارچوب است. ابتکار اقدام حقوقی و مبارزه غیرخشونت

فرهنگی این رژیم اقدامی نسبتاً جدید و نوآورانه است؛ اما واکنش این رژیم و حامیانش تکراری و 
 قابل انتظار بود. 

 ؛اس، یعنی تحریم اقتصادی، تحریم دانشگاهی و تحریم فرهنگی دی از سه حوزه هدف بی
میاری را به خود جلب کرده که برداشت حوزه تحریم آکادمیک و دانشگاهی بیشترین حامی و ه
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مثبت از آن نشان دهنده حمایت نخبگان و فرهیختگان در سراسر جهان از این جنبش است و 
طبقات مختلف  ودهد این جنبش نتوانسته حمایت عموم مردم  برداشت منفی از آن نشان می

ای  و برندسازی رسانهاجتماعی را به خود جلب کند. یکی از دالیل این موضوع، ضعف در تبلیغ 
اس  دی باشد. بر اساس اظهارات فعاالن این جنبش، یکی از اهداف بی اس می دی جنبش بی

های متبوع جهت تحریم  تأثیرگذاری روی افکار عمومی مردم جهان برای فشار روی دولت
دلیل عدم رعایت  های اقتصادی با آن به اقتصادی رژیم اسرائیل و تالش برای قطع همکاری

بشر است. با این حال تحریم وسیع کاالهای رژیم صهیونیستی در سطح کالن، به طوری   وقحق
که روی صادرات و یا تولید ناخالص ملی آن اثرگذار باشد، مشهود نیست و این امر همکاری 

 طلبد. تمامی اقشار، و نه تنها اقشار فرهیخته و جامعه روشنفکری جهان را می
ز آن سخن گفت تأثیر جنبش تحریم بر بازخوانی عملکرد توان با اطمینان ا آنچه می

عنوان مدعی تنها دموکراسی در غرب آسیا است. این ادعا با  بشری رژیم صهیونیستی به حقوق
ای اعضای جنبش تحریم و بازنمایی جنایات این رژیم زیر سؤال رفته و موجب شده  فعالیت رسانه

ق طبیعی و شهروندی جمعیت فلسطینی ساکن ح»این سؤال نزد افکار عمومی ایجاد شود که 
 «های اشغالی چه خواهد شد؟ سرزمین

ها  ها و تکرار و تأکید بر آن اس مشخص بودن خواسته دی از دیگر نکات مثبت در عملکرد بی 
حل دو کشوری صحه گذاشته است، اما سه درخواست اساسی  است. هرچند جنبش تحریم بر راه

وار حائل، اعطای حق کامل شهروندی به فلسطینیان و حق دی دنیبرچپایان اشغالگری و 
های خاص خود را داشته باشد و ابهام و  بازگشت، سبب شده این جنبش، هویت و ویژگی

 تشکیکی در مورد هویت و رویکرد آن دیده نشود.
های اجتماعی و  های نوین از جمله شبکه اس اتکا به رسانه دی از ابتکارات مثبت دیگر بی

نرم در بازتاب اقدامات و انتشار پیام خود در حمایت از مردم فلسطین است. این نکته قدرت 
بندی شود و تفاوت عمده میان  های نوین اجتماعی رده اس در رده جنبش دی موجب شده بی

های حامی مردم فلسطین را برجسته ساخته است. شاید نتوان  عملکرد آن با سایر جنبش
تحریم را روی نمودار و جداول متعددی نشان داد و یا گفت که چه دستاوردهای اقتصادی جنبش 

توان از آن با اطمینان سخن گفت آینده  تعداد قدرت اقتصادی از آن حمایت کردند، اما آنچه می
حق مردم فلسطین و ایجاد پرسش در زمینه   سازی احقاق روشن این جنبش در راستای برجسته

 لزوم پاسخگویی آن در همین راستاست.  بشری رژیم اشغالگر و عملکرد حقوق
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 ای . پیشنهادهای رسانه8

های  توان موارد زیر را در قالب پیشنهاد به رسانه با توجه به موارد مطروحه در پژوهش، می
 مرزی برای گسترش حمایت از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی ارائه کرد: برون

تشکیل، اهداف و رویکردهای آن تولید و های  شود مستندی درباره ماهیت، زمینه پیشنهاد می
 و العالم پخش شود. ، هیسپان تی ویوی تی مرزی مانند پرس المللی برون های بین در شبکه

های  وگو در برنامه برنامه و یا گفت های ویژه خبری، ویژه های گزارش شود در قالب پیشنهاد می
های اقتصادی،  دستاوردهای آن در حوزهمرزی، این جنبش و  مختلف رادیویی و تلویزیونی برون

سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی معرفی شود. نهم جوالی هر سال، سالگرد اعالم موجودیت این 
های خبری و یا تولیدی در  عنوان نقطه تمرکزی برای برنامه تواند به جنبش است. این تاریخ می

 اس به کار رود.  دی جهت معرفی بی
ظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا پس از مرگ جرج فلوید، شهروند با توجه به برجسته بودن ت

پوست آمریکایی به دست پلیس این کشور و توجه و حساسیت جهانی درباره این موضوع،  سیاه
عنوان جنبشی ضد آپارتاید استفاده کرد  توان از این ظرفیت در جهت معرفی جنبش تحریم به می

 طین و حمایت آمریکا از آن را برجسته نمود. و جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلس
بخش به  توان بر موضوعات اساسی و هویت های مختلف خبری و غیرخبری می به بهانه

خواه و  طلب، برابری آمیز و غیرخشونت اس از جمله اینکه جنبشی مردمی، خودانگیخته، صلح دی بی
شور و سازمانی خاص است، وابسته به کمراتب و رهبری مشخص و غیر سلسله جو، بدون صلح

سازی ادعای یهودستیزی جنبش مذکور و افزایش  تمرکز کرد و از این نکات در راستای خنثی
 حمایت عموم مردم از این جنبش استفاده نمود.

جنبش تحریم و همچنین علل  بهالمللی  ی میزگردی و با حضور کارشناسان بینها در برنامه
عنوان یکی از نمادهای قدرت نرم علیه این  اس به دی بی مخالفت رژیم صهیونیستی با عملکرد

 پرداخته شود. ،رژیم
اس عمدتاً از طریق تارنمای خود و فضای مجازی به بازنمایی  دی با توجه به اینکه بی

پردازد، از همین رو اشاره به هویت و عملکرد این جنبش در فضای مجازی و  اقدامات خود می
مرزی در فضای وب، این جنبش را به اهدافش نزدیک  برون های های کاربری رسانه حساب

 خواهد کرد.



134   الملل پژوهشنامه رسانه بین  

  
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ل، 

 او
ره

ما
ش

م، 
ج

 پن
ال

س
13

99

اس تنها در قالب حقوقی و سیاسی فعالیت نداشته و یکی از دستاوردهای مشهود آن  دی بی
های  های اجتماعی و فرهنگی رسانه توان در برنامه بایکوت فرهنگی است. از همین رو می

ها روی جلب نظر افکار  هنری از این جنبش و تأثیر آنمرزی به حمایت مشاهیر فرهنگی و  برون
 هرچه بیشتر عمومی درباره جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین اشاره کرد. طبیعتاً پخش

 سازد. های آنها تأثیرگذاری این موضوع را مضاعف می مصاحبه
ی و غیرخبری بر های مختلف خبر مرزی مانند العالم، به بهانه زبان برون های عربی در شبکه
های عربی با رژیم  سازی روابط برخی از دولت تأکید شود که روند عادی همچنان این موضوع

 اس است.  دی صهیونیستی و خیانت به آرمان فلسطین، مانع مهمی برای موفقیت کامل جنبش بی
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