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 کي؟ مصونيت تا: اسرائيل
 
 

  Alain GRESH :نوشته

> ، احتما٢٠١٠ مه ٣١بشردوستانه به غزه، در سحرگاه  يورش ارتش اسرائيل به يک ناوگان حامل کمک ھاي
کشورھاي متعدد از جمله در اروپا و نيز . آب ھاي بين المللي صورت گرفته اين حمله در. بيست کشته داده است

تواند  ھيچ چيز نمي«برنارد کوشنر، وزير خارجه فرانسه، اعGم کرد که . آن را محکوم کردند دولت فرانسه
جمله سوئد، اسپانيا، ترکيه و   چند کشور از.»اعمال چنين خشونتي را که ما آنرا محکوم مي کنيم، توجيه کند

با اسرائيل را معلق و سفر فرمانده نيروي ھوائي  يونان مانور ھوائي. فرانسه سفير اسرائيل را فراخواندند
 .کرد اسرائيل را لغو

جيه چه ھنوز افرادي ھستند که عمليات اسرائيل را تو اگر. طبيعي است که بايد از اين محکوميت ھا استقبال کرد
اتحاد «خبرگزاري فرانسه، فردريک لوفور سخنگوي وصف ناپذير حزب  براي مثال، بنا بر گزارش. مي کنند

است » متاسف«اظھار داشته که حزب او از مرگ افراد ] م.حزب حاکم در فرانسه] (UMP) «براي جنبش مردمي
 .کوھش مي کندن» کساني را که خود را دوستان فلسطينيان معرفي مي کنند» «تحريکات» ولي

غيب گوئي که از صفات پسنديده بي شمار اوست، در  يک روز پيش از اين عمليات نظامي، برنار ھانري لوي با
روزنامه ھارتص، (» .چنين دموکراتيک نديده ام که اين قدر اخXقي رفتار کند من ھرگز ارتشي اين«: تل آويو گفت

خراميده بود تا  ، فيلسوف ما بر روي يک تانک اسرائيلييادآوري کنيم که ھنگام جنگ غزه (١) (٢٠١٠  مه٣١
ارزيابي کرده، » احمقانه«حمله امروز را  بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه، لوي). ٢(وارد سرزمين اشغالي شود 

اما، او حتي يک کلمه براي محکوميت يا اظھار تاسف نسبت به . کند زيرا ممکن است وجھه اسرائيل را خدشه دار
 ...نياورد دگان به زبانکشته ش

. که دولت اسرائيل بخاطر اين جنايت خواھد پرداخت تنھا پرسشي که امروز مطرح است، تخمين ميزان بھائي است
، )و اسرائيل آنھا را نقض کرده است) (٣(ھا قطع نامه صادر کرده است  چرا که سازمان ملل متحد سال ھاست ده

المللي احترام  ويب رسانده که از اسرائيل دعوت مي کنند تا به حقوق بينمتون بي شماري را به تص اتحاديه اروپا
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اين مصوبات در عمل به اجرا در نيامده  ھيچکدام از. بگذارد يا حتي به حقوق انساني، مثX با شکستن تحريم غزه
 .اسرائيل پاداش ھم مي دھند برعکس، اتحاديه اروپا و اياiت متحده به. اند

در ھفته گذشته و  (OCDE) «و توسعه اقتصادي سازمان ھمکاري«رش عضويت اسرائيل در شاھد اين مدعا پذي
. اسرائيل از فرانسه براي رسميت بخشيدن به آغاز حضور اين کشور است ديدار بنيامين نتانياھو، نخست وزير

 آمده ٢٠١٠ آوريل ٣٠در تاريخ  (AFPS) « فلسطين-انجمن ھمبستگي فرانسه«اطXعيه  ھمان طوري که در
 اين). ٤(» !عضويت اسرائيل در سازمان ھمکاري و توسعه اقتصادي، ضربه اي است براي صلح» :است

اسرائيل به ناوگان صلح  حمله. اسرائيل است» محدوده«عضويت به منزله تاييد انضمام کرانه باختري و جوiن به 
له چراغ سبزي جھت دست يازيدن به ھر بمنز چند روز پس از آن نشان مي دھد که اين دولت حسن نظر يادشده را

» ارتقاي«در آن ھنگام، اتحاديه اروپا تصميم به . مشابھي رخ داده بود ، رويداد٢٠٠٨در دسامبر . عملياتي مي داند
اروپا فقط  تصميم ياد شده امتيازاتي به دولت اسرائيل مي داد که اتحاديه). ٥(با اسرائيل گرفت  روابط دوجانبه

ھاي اسرائيلي به سرزمين غزه  چند روزي از آن رويداد نگذشته بود که تانک. بزرگ قائل بودبراي قدرت ھاي 
جنايت عليه «و حتي » جنايت ھاي جنگي» يورش برد و در کمال مصونيت از ھر گونه مجازاتي، مرتکب

 .شد» بشريت

) ٢٠٠٩مارس ( ديپلماتيک اشغالي فلسطين، در لوموند ريچارد فالک، فرستاده ويژه سازمان ملل به سرزمين ھاي
چند ماه بعد، کميسيون سازمان ). ٦(» بازخواست از مسئولين تجاوز به غزه ضرورت«مقاله اي نوشت با عنوان 

اسرائيل را  گزارش او). ٧(ريچارد گلدستون، قاضي جنوب آفريقائي جمعبندي خود را اعXم کرد  ملل به رياست
تاييد مي کرد که ارتش اسرائيل  اين گزارش. يز ناديده نمي گرفتبشدت محکوم مي کرد، ھر چند که حماس را ن

گزارش گلدستون گزارش ھاي متعددي را که عفو بين  .آتش بس را نقض کرده و از جنايات آن پرده بر مي داشت
 .بشر منتشر کرده بودند، تاييد مي کرد و سازمان ديده بان حقوق) ٨(المللي 

يکي از بھانه ھائي که براي پرده پوشي و . نيانجاميد اين گزارش ھا به اتخاذ ھيچ مجازاتي عليه حکومت اسرائيل
در حالي که شارون ويل، . ادعاي وجود بررسي ھاي جدي در اسرائيل بود توجيه بي ارادگي پيش کشيده شد،

از «عنوان  ، در مقاله اي با)٩) (٢٠٠٩، سپتامبر لوموند ديپلماتيک(با استدiل آن را رد مي کند  حقوقدان اسرائيلي
 .«غزه تا مادريد، ترور حساب شده صXح شھاده

سازمان ھاي دفاع از حقوق بشر، چه اسرائيلي و چه بين  از سوي ديگر، در اسرائيل شاھد يورش بي سابقه اي به
و حزب هللا، مھم ترين تھديد سازمان ھا را، پس از تھديد ايران، حماس  در اين کشور، اين. المللي ھستيم

 گروه ھائي که از سوي حکومت و جناح راست افراطي حمايت مي شوند،. دولت تلقي مي کنند استراتژيک عليه
-NGO ھاي غير دولتي مونيتورسازمان«نظير . کارزاري تمام عيار براي بي اعتبار کردن آنان براه انداخته اند

Monitor (١٠) به مقاله دومينيک . (است به پيش مي برد وجيه آن چه غيرقابل توجيهکه جنگي تبليغاتي براي ت
آيا بايد در شگفت ). ١١).( مراجعه کنيد٢٠٠٩ديپلملتيک، فوريه  لوموند(» ...دروغ ھر چه بزرگ تر باشد«ويدال 

چون  خوانده و» تروريست«اسرائيلي مددکاراني را که تXش مي کنند به غزه آذوقه برسانند،  بود که سربازان
 تروريست ھا با آنان رفتار کنند؟

يا برخي دولت ھا تصميم دقيقي براي مجازات اسرائيل  آيا مصونيت اسرائيل از مجازات ھمچنان ادامه خواھد يافت
بفھمانند که اين سياست ، سرکوب و اشغال بھائي دارد ) و ھمچنين مردم آن( اسرائيل  اتخاذ خواھند کرد تا به دولت

 ند؟بايد بپرداز که

شرکايش پيشنھاد کند تا پيمان ھمکاري با اسرائيل را به  دولت فرانسه، مي تواند در چارچوب اتحاديه اروپا به
به . ماده به صراحت مي گويد که اسرائيل موظف به حفاظت از حقوق انساني است اين.  معلق کنند٢اتکاي ماده 

ھم ) ١٢. (مراجعه کنيد در سايت لوموند ديپلماتيک» رائيلمسامحه اتحاديه اروپا در برابر اس«ايزابل آوران،  مقاله
ابتدا، براي ) ١٣(شود، تصميم مقتضي اتخاذ کند  اکنون، فرانسه مي تواند بدون اين که معطل شرکاي اروپائي اش

و تصميمات اتحاديه اروپا، کارزاري براي تعيين مبداء محصوiت  وادار کردن اسرائيل به احترام به حقوق
 و نه فقط(فرانسه براه انداخته و واردات محصوiت مستعمره ھاي اسرائيلي را ممنوع کند  ي وارداتي دراسرائيل
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سرزمين ھاي  ؛ سپس، تاکيد کند که استقرار شھرک ھاي استعماري در)اختصاص عوارض گمرگي به آن ھا
با مراجعه به . ا نياز دارندبه ويز اشغالي غير قابل قبول است و ساکنان اين شھرک ھا براي مسافرت به فرانسه

 اي است؛ نشاني داوطلبان سفر به فرانسه اين امر عمل ساده

اسرائيل به خدمت نظام وظيفه در مي آيند، حق خدمت در  سرانجام، فرانسه اعXم کند که شھروندان فرانسه که در
 .عقيب قضائي شودشرکت آنان در عمليات نظامي اشغالگرانه مستوجب ت .سرزمين ھاي اشغالي را ندارند

اما، آيا او او . شدگان در کشتي ھا، فرانسوي نبوده است برنارکوشنر، وزيرخارجه اعXم کرد که در ميان کشته
  فرانسوي در ميان مسئوiن جنايت وجود ندارد؟ مطمئن است که ھيچ شھروند

١ - http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/ bernard-henri-levy-i-have-never-seen-an-army-as- democratic-as-the-idf-
1.293087?localLinksEnabled=false 

٢ - http://blog.mondediplo.net/ 2009-01-10-Liberer-les-Palestiniens-des-mensonges-de-Bernard 

٣ - http://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775 

٤ - http://www.palestine-solidarite.org/communique.afps.300410.htm 

٥ - http://ir.mondediplo.com/article1345.html 

٦ - http://ir.mondediplo.com/article1416.html 

٧ - http://blog.mondediplo.net/ 2009-09-16-Gaza-crimes-de-guerre-crimes-contre-l-humanite 

٨ - http://blog.mondediplo.net/ 2009-07-05-Le-rapport-d-Amnesty-International-sur-la-guerre 

٩ - http://ir.mondediplo.com/article1460.html 

١٠ – http://www.ngo-monitor.org/index.php 

١١ - http://ir.mondediplo.com/article1385.html 

١٢ – http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-06-25-UE-Israel 

١٣- http://blog.mondediplo.net/ 2010-04-06-Trois-suggestions-a-Bernard-Kouchner 

 


