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ھیچ . بیگناھان فلسطینی چھره ی کریھ دولت ضد بشری اسرائیل را نشان دادتجاوز اسرائیل بھ نوار غزه و کشتار
. ھر کھ آرام نشست باید در شرافت خود شک کند. انسان با شرفی نبود کھ بتواند نسبت بھ این جنایت آرام بنشیند

ھ آدمخواران نباید منحصر بھ زمان ھایی باشد ک) یھودساالری(اما مقابلھ با این فرھنگ ضد بشری صھیونیسم 
را جنایاتمردم جھان و انسان ھای متعھد بھ اخالق باید تالش کنند کھ شرایط تکرار این . ارتش اسرائیل در کارند

،تا بھ زانو درآوردن رژیم ضد انسانی صھیونیسم،بھ ھمین دلیل یک جریان ضد اسرائیلی دائمی. از میان برند
نظور شرکت کردن و فعال نگھ داشتن موج تحریم و تداوم بخشیدن برای این ممناسبیکی از اقدامات . الزم است

. باشدمی بھ آن 
آبشخورھای بابھ ھر یک از ما اجازه می دھد بھ طور فعال آنچھ در زیر می آید مجموعھ ی اطالعاتی است کھ

. لجن زار را باید از ریشھ خشکاند. مقابلھ کنیممالی، مادی و تبلیغاتی صھیونیسم 
 * *

1.»و مجازات بھ نفع فلسطینسرمایھ زداییبایکوت، « ت سای
Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)

این وب سایت بھ عنوان یک مرکز اطالعاتی برای جریان ھا و سایت ھای مختلفی است کھ دراین زمینھ فعالیت 
در ) لینک دادن(و نیز ایجاد پیوند آن، ترجمھ ی مطالبمراجعھ بھ این سایتمحترم،نگارنده بھ خوانندگان. دارند

. سایت ھای خود را سفارش می کند
در حالی کھ معموال تحریم ھا از حیث بازتاب اقتصادیشان : ھدف تحریم«: می خوانیمتارنمای اینترنتیدر این 

فکار و نیز موضع موفقیت آنھا ھم چنین باید از منظر ظرفیتشان در ایجاد تغییر در ا،مورد ارزیابی قرار می گیرند
: ارزیابی شود ی زیریک جریان تحریم باید بر اساس این شاخص ھا. گیری ھای سیاسی دیده شود

اثرات اقتصادی،
انعکاس وسیع تر موضوع در وسایل ارتباط جمعی،
ایجاد تغییر در گفتمان عمومی برای فھم و درک و پویایی مقاومت فلسطینی ھا،
جم تا دریابد رفتارش قابل قبول نیستتاثیر روانی بر نیروی مھا.«

سپس توضیح داده شده است کھ . اھمیت تحریم آمده استودر این سایت آنگاه بھ طور مختصر و مفید چرایی
در این باره راھنمایی ھای زیر ارائھ . چگونھ می توانید این تحریم را آن گونھ کھ می خواھید انتخاب و اجرا کنید

: شده است
بنا بر حوزه ی فعالیت خود می : »یرید چھ نوع تحریمی را می خواھید پیش بریدتصمیم بگ«.1

توانید تحریم رادر عرصھ ھای دانشگاھی، ورزشی، اقتصادی، مصرفی و یا گردشگری 
، بھ طوری کھ در حوزه کار وزندگی برگزینیدمھم این است کھ موثرترین راه را . انتخاب کنید

. تحریم را اعمال کنیدآنو عملیبتوانید بھ طور فعال
این گروه را طوری انتخاب کنید کھ بتوانید با آنھا درمورد . »گروه مخاطب خود را پیدا کنید«.2

. تحریم بحث و گفتگو داشتھ و آنھا را تشویق بھ پیوستن بھ جریان تحریم کنید
و داده برای متقاعد کردن دیگران نیاز بھ اطالعات . اطالعات دقیق ومستند جمع آوری کنید.3

باید خوب . ھای درست و دقیق کھ از لحاظ ارائھ و معرفی نیز خوب آماده شده اند می باشد
شبکھ یاری رسانی بھ صھیونیسم را شناسایی کنید تا زمانی کھ دست بھ افشاء گری می زنید 

. دست تان از لحاظ داده و دانش و اطالعات پر باشد
باید دانست کھ تحریم ھا معموال باید دوام بیاورند تا . بھ دنبال تداوم بخشیدن بھ تحریم ھا باشید.4

. بنابراین بھ فکر کار درازمدت باشید و برای دوام کار خود برنامھ ریزی کنید. موثر واقع شوند
. حوزه تحریم گری از طریق تداوم و استمرار گسترش می یابد

1 http://www.bdsmovement.net/



ای بحث و گفتگو و نیز ایجاد وبسایت و ارسال تحریم عملی، افشاء گری، آگاه سازی، اطالع رسانی، ایجاد گروه ھ
از کنترل مصرف فردی و خانوادگی کاالھای وابستھ بھ اسرائیل . میل برای سایرین در این راستا الزم است-ای

بھ طور مثال در اروپا، آمریکا و کانادا ویا سایر . گرفتھ تا اقدامات جمعی برای تحریم یک فروشگاه یا مرکز توزیع
محصوالت تولید اسرائیل ) عالمت استاندارد جھانی طبقھ بندی کاالھا(ان می توان با نگاھی بھ کدبار کشورھای جھ

. را شناسایی کرد

. آغاز می شود729کد بار محصوالت اسرائیلی با عدد 

بعد باید با این توزیع کننده . ھم چنین از روی خود محصول می توان شناسایی کرد کھ توزیع کننده ی آن کیست
. تماس گرفت و از او خواست کھ بھ جریان تحریم بپیوندد و از پخش محصوالت اسرائیلی دست بردارد

الت و قطعات ساخت اسرائیل بھ کار عالوه بر این موضوع بسیار مھم تحریم کاالھایی است کھ در آن ھا محصو
. بھ طور مثال تلفن ھای دستی مارک موتوراال از قطعات ساخت اسرائیل بھره می برند. می رود

بخشی از درآمدھای خود را بھ حفظ و گسترش صھیونیسم و موضوع بسیار مھم افشای شرکت ھایی است کھ 
لیست زیر برخی از این شرکت ھا را نشان . می دھنداشغالگری در سرزمین ھای متعلق بھ فلسطینی ھا اختصاص 
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تیم اسرائیل یا تیم ھای محلی آن شرکت می کنند باید دست بھ اقدامات تحریمی و در تمامی مراسم ورزشی کھ 
اعتراضی زد تا بھ آنھا فھماند کھ نمی توانند از یکسو کودکان فلسطینی را قتل عام کنند و از طرف دیگر نمایش 

.اخالق بدھند
فعاالن سوئیسی در جریان مسابقات مقدماتی جام جھانی 

در سپتامبر بھ ھنگام مسابقھ فوتبال تیم اسرائیل 2007
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رژیم صھیونیستی بھ واسطھ ی میلیاردھا دالر پولی کھ . عالوه بر تحریم موضوع عدم سرمایھ گذاری مطرح است
و یا موسسات مالی و سرمایھ گذاران خصوصی بھ این کشورسرازیر می شود بقا یافتھ از جانب دولت ھا، بانک ھا 

برای این . تالش باید در بریدن شریان ھای مالی این پیکر منحوس باشد. و بھ جنایت و آدمکشی ادامھ می دھد
. آنھا برخورد کردمنظور باید بانک ھا و موسسات مالی را کھ بھ اسرائیل کمک مالی می کنند شناسایی کرده وبا 

باید ھرکس راکھ معاملھ ای با موسسات . باید آنھا را دعوت بھ بیرون کشیدن سرمایھ ھایشان از اسرائیل کرد
. یھودساالر دارد و بھ صھیونیسم کمک مالی می کند شناسایی و افشاء کرد

*
. استمذکورمجازات ھا بخش سوم فعالیت ھای پیشنھاد شده در سایت

در عین حال . باید دانست کھ صھیونیسم بھ شدت بھ روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی با سایر دولت ھا نیاز دارد
و نیز قتل عام اخیر غزه نشان می دھد کھ کمترین ارزشی 2006در فرصت ھایی مانند حملھ بھ جنوب لبنان در 

این رفتار ضد انسانی باید دلیل خوبی برای . یستبرای حقوق بین الملل و یا سایر نھادھا و قدرتھای جھانی قائل ن
. متقاعد کردن دولتمردان و تصمیم گیرندگان باشد تا روابط خود با دولت آدمکش صھیونیستی را زیر سوال ببرند

نامھ ھای مستمر و ..بھ ھمین دلیل باید بھ نمایندگان مجلس، سازمان ملل و نھادھای وابستھ بھ آن، سیاستمداران و 
. شدخواھان پاسخگویی فرستاد و با پی گیری سماجت وار مستند 

باید کاری کرد کھ دولت ھا روابط دیپلماتیک خود را . باید شرایط اخراج اسرائیل از سازمان ملل را فراھم ساخت
. با دولت صھیونیستی لغو یا معلق کنند، باید سفرای اسرائیل را از کشورھا و نھادھای بین المللی بیرون کرد

ردادھای اقتصادی و پیمان ھای نظامی و ھمکاری سیاسی و امنیتی کشورھا با اسرائیل باید مورد اعتراض قرا
. قرار گیرد

رفتار رژیم ضد انسانی صھیونیستی در . موضوع تسلیحات اتمی اسرائیل باید بھ نگرانی جھانی نخست تبدیل شود
، بدون کمترین یر نوار غزه نشان داد کھ صھیونیسمفسفری اخ-طول قتل عام جنوب لبنان و نیز بمباران شیمیایی

در نھایتدر آینده از سالح اتمی برای نابودی دشمنان خود، یعنیشک و تردیدی، در ادامھ آرزوی یھودساالری
. از میان بردن سالح ھای اتمی اسرائیل باید بھ یک ضرورت جھانی تبدیل شود. بشریت، استفاده خواھد کرد

فراموش نکنیم کھ ارتش کودک کش اسرائیل در سال 
یک بمب عظیم یک تنی را در محلھ ای مسکونی 2002

9در نوار غزه منفجر کرد کھ منجر بھ کشتھ شدن 
.کودک شد

انی در جھان و حتی در اسرائیل بھ راه افتاده کھ باید سران حکومت فعلی دستگیر، در حال حاضر صداھای فراو
. باید بھ این موضوع دامن زد. محاکمھ و مجازات شوند

. تاریخ اسرائیل در دادگاه جھانی الزم استکلمحاکمھ ی
دانشمند . توار استباید دانست کھ جنایت ساالری صھیونیسم بر روی یک بستر آماده سازی فکری و فرھنگی اس

بھ بررسی دقیق و مفصل مظلوم نمایی صھیونیست4»صنعت ھوالکاست«در کتاب 3»نرمان فلنکشتین«آمریکایی 
پرداختھ و توضیح می دھد کھ چگونھ مافیای صھیونیسم بر روی خون قربانیان جنگ اسرائیلی-ی آمریکاییھا

او نشان می دھد کھ چگونھ . اسی و نظامی بنا کرده استیک امپراطوری مالی، تجاری، تبلیغاتی، سی،جھانی دوم
سینمای ھالیوود کھ در دست صھیونیست ھاست بر اساس تخیل و منافع اسرائیل بھ ساختن و ارائھ فیلم ھایی در 

وی بھ موضوع . باره ی وقایع جنگ جھانی دوم پرداختھ است کھ ارتباط چندانی با واقعیت تاریخی ندارند
.و تحقیق درباره ی موضوع کشتار یھودیان بھ عنوان موضوع پژوھشی اشاره کرده استممنوعیت  بررسی 

ه ھای فرھنگی، در سراسر جھان شبکھ صھیونیسم با بھره بری از یھودیان باورمند بھ یھودساالری در دستگا
غول تاریخ دانشگاھی، پژوھشی و بخصوص در وسایل ارتباط جمعی نفوذ کرده و برای توجیھ جنایات اسرائیل مش

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_G._Finkelstein
4 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust_Industry
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توجیھ گری و ھزار و یک مظلوم نمایی و مشروعیت بخشی بھ داستان نویسی، فیلم سازی،سازی، فلسفھ بافی،
افشای این جریان و نیز رو کردن دست پر ازخون این بھ ظاھر روشنفکران . اسرائیل استجنایت ھای ضد انسانی 

. بارزه با جنایت ساالری صھیونیست ھا می باشدو دانشگاھیان وفیلم سازان و نویسندگان از مراحل ضرروی م
: بھ ھمین دلیل نیز نگارنده مراجعھ بھ سایت ھایی مانند سایت زیر را سفارش می کند

5فرھنگی اسرائیل-حرکت فلسطینی برای تحریم دانشگاھی:سایت 

Palestinian Campaign For The Academic&Cultural Boycott of Israel

ت اطالعات مفیدی برای روشن ساختن شبکھ ی نفوذ صھیونیسم در محیط ھای  دانشگاھی و فرھنگی در این سای
. در سراسر جھان آمده است

فرھنگی دیگری کھ بھ -تحریم کتاب ھا، نشریات، رادیوھا و شبکھ ھای تلویزیونی، فیلم ھا و تمامی تولیدات فکری
، بی اعتبارن توجیھ و مشروعیتی فراھم کند باید افشاء، بی آبروحد کم یا زیاد بخواھد برای جنایات اسرائیل کمتری

آنھا . نقش این بھ ظاھر دانشگاھی ھا و نویسندگان و ھنرمندان کمتر ازنقش سربازان اسرائیلی نیست. و تحریم گردد
... با تفنگ می کشند و این ھا با قلم و دوربین و 

کھ بر آن ھا می شود نشان ھا و انتقاداتی بررسی موضوع تحریم کانادایی با منتقدنائومی کالین روزنامھ نگار
داده است کھ برخالف تصور برخی از مخالفان تحریم، بر اساس مثال آفریقای جنوبی، تحریم اسرائیل نیز می تواند 

. مفید باشد
 * *

طی و درھر مکانی الزم بھ ھر روی نباید فراموش کرد کھ دفاع از جان انسان ھای مظلوم و بی گناه در ھر شرای
کھ ھمدست سی سالھ ی رژیم ،وظیفھ ی ماست کھ در کنار مبارزه با رژیم ضد انسانی جمھوری اسالمی. است

نباید فراموش کرد کھ یک رابطھ ی علت و . جنایت ساالری اسرائیل نیز بپردازیمبھ است،صھیونیستی بوده
بنابراین باید با ھر . وجود دارد... و جنایت ارتش آمریکا و معلولی میان جنایت جمھوری اسالمی، جنایت اسرائیل

مثلث صھیونیسم، ارتجاع و سرمایھ داری مکمل یکدیگر . و ھر نوع از جنایت ساالری مقابلھ کرد، ھر حدشکل
د ھستند و بدون نابودی یکی، آن دو دیگر از میان نمی روند بدون از میان رفتن دو تا از آنھا سومی از بین نخواھ

. رفت
ھر گونھ جداسازی مصنوعی یا سیاسی یا ایدئولوژیک یا تشکیالتی کھ بخواھد سبب شود کشتار مردم بی دفاع 

دیدیم کھ . فلسطین را کم اھمیت تر از کشتار مردم بی دفاع ایران بدانیم، ویا برعکس، اشتباه اخالقی محض است
ن جو کشتار و جنایت بھ اعدام ھای بیشماری در ایران چگونھ رژیم جمھوری اسالمی جنایتکار با بھره بردن از ای

کشتار فلسطینیان در غزه توسط اسرائیل و اعدام جوانان در . دست زد و ظرف دو روز بیست نفر را اعدام می کند
. تھران توسط رژیم دو روی یک سکھ ھستند، ھردوجنایتکارند، ھردو ضد انسانند و ھردو باید از میان بروند

. تمایز میان ظالم و مظلوم: ک آزادیخواه مرز نمی شناسد، معیار آن فقط یک چیز استمبارزه ی ی
 * *
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