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  در اسرائيل از خدمت نظامهمبستگی  با نافرمانان
  

 تشکيل شده ٢٠٠١چ وابستگی سياسی  درماه  مه که گروهی است بدون هي , SICO )سيکو ( » طرفدار همبستگی با اسرائيليان مخالف اشغال« گروه 
هدف اين گروه پشتيبانی از .   معرفی کندبه مردم فرانسه )  فسران و سربازان اسرائيلی  نافرمان راا(   جنبش رفوزنيک  گروه اخيرا کوشيده استاين.  است

 پايدار ومستقل پشتيبانی می  دولتی آزاد وونی  فلسطينيان  برای تشکيل همهء کسانی است که در اسرائيل با سياست مستعمره سازی مخالفت کرده واز حق قان
  .نمايند

آنان سپس .  ترتيب داد» شهامت نه گفتن « نشستی با اعضای گروه ) شمال پاريس ( شهر سن دنی » بورس کار «  در محل ٢٠٠٢ مه ٢٢اين گروه در 
 امضاء به ١٠٠٠يک طومار پشتيبانی تهيه شد که با بيش از , کار مايا ويژيه و پاتريک سيلبرشتاين با ابتاز سوی ديگر.  فرانسه ديدن کردنداز شهر های بزرگ

واقع در پاريس   ( CICP» کانون بين المللی فرهنگ مردمی « نشست گفت وشنودی در محل  , ٢٠٠٣ آوريل ٢۴چندی پيش در .  سفارت اسرائيل تسليم گرديد
سازمان سيکو و سازمان .   برگزار گرديدYESH GVUL)يش گوول( » هر چيزی را حدی است« ازمان  معترض  با شرکت يووال لوتم عضو س) يازدهم 

  . نظارت کرده و پروندهء انها را پيگيری می کنند,  های حقوق بشر بر محاکمه مشمولين جوان که بداليل سياسی از انجام خدمت وظيفه خودداری  ميکنند
ازهمهء  کسانی  در اسرائيل که اشغال سرزمين های فلسطينی را رد کرده و ,  از مرزهای فرقه گرائی فرا تر رفته سيکو بمنزلهء يک جنبش همبستکی

معترضين جنگ درصف مقدم مقاومتی قرار دارند  که آن چه را که  تا بامروز  در جامعهء اسرائيل تابو , در ميان آنها . پشتيبانی ميکند, با آن مبارزه می کنند
مقاومت در مقابل .  يعنی محور بودن ارتش واين که وظيفهء هر جوان  فداکاری برای آن و اطاعت کورکورانه از آن است. هدف قرار داده است, د تلقی ميش

بودند و به بويژه  اگر توجه کنيم که شمار زيادی از معترضين در ابتدای امر چندان سياسی ن, اشغال از طريق اعتراض به جنگ مفهوم  خاصی پيدا می کند 
 جنگ  در مصاحبه همان گونه که يک معترض به.  طبقهء متوسط اسرائيل تعلق داشته و اغلب آنها در زندگی خود به داشتن روحيهء اعتراضی شناخته  نشده اند

يافته ام  و هنوز پدر و مادرم را من در يک فضای وطن پرستانه پرورش . پدر من در دو جنگ شرکت داشت. خانواده ما بسيار سنتی است « :ای ابراز ميداشت
نشانهء اين است که چيزی در اين جامعه در حال تغيير است و نوعی احساس , اگر فردی چون من تصميم می گيرد که به جنگ اعتراض کند. تحسين ميکنم

  » .من يک اسرائيلی چون ديگران هستم. مسئوليت ايجاد شده است
 حتی به مالحظات حقوق انسانی در عين حال به معنی خيانت به پدر و مادر و فرار از انجام وظيفهء ام نظخودداری از خدمت, برای يک اسرائيلی
پشتيبانی از اعتراضات جنگی در اسرائيل از آنجا اساسی می نمايد که اين کشور جديد دارای سنت صلح طلبانه نبوده و در ميان . حفاظت از هم ميهنانش است
وظيفه ء سيکو اين است که با درنگ بر جامعهء اسرائيلی و با آشتی دادن مسئلهء پشتيبانی از . خبری نيست* ادی چون ژورس هاچهره های تاريخی آن از افر

دستاورد ميتينگ های گوناگون برگزارشده از .. زدايدچهرهء دشمن را از جامعه ب,  کنندقضيهء فلسطين و پشتيبانی از اسرائيلی هائی که با اشغال مبارزه می
ويژه که اسرائيلی های بسياری ی سيکو اينست که شرکت کنندگان بسياری در اين گرد هم آئی ها حتی تصور نمی کردند بتوانند با اسرائيلی ها گفتگو کنند و بسو
  .نها اعالم همبستگی کردندبا آ

  
  منشاء اعتراض به جنگ در اسرائيل

  
 ٢٧ نخستين گروه شامل ٧٠در سال های .  امری استثنائی و تقريبا برای عموم نا شناخته بوداعتراض آگاهانه و علنی در اسرائيل کامال, تا جنگ لبنان 

آنان در يک دادگاه اداری .  شدند١٩۶٧دانش آموز طرفدار حزب کمونيست اعتراض خود را به جنگ اعالم کرده و خواهان بازگشت اسرائيل به مرزهای 
 سالگی ۵٠بوده  و مردان تا )  سال برای زنان ٢(دورهء خدمت نظام در اسرائيل سه سال  . ن محکوم شدندمحاکمه وبخاطرهر فقره امتناع  به يک سال زندا

اعتراض آگاهانه عملی نيست که انسان را فقط در دورهء محدودی از زندگيش متعهد . مجبورند بطور مرتب خدمت ذخيره که طولش چند هفته است انجام دهند
بهمين دليل است که اعتراض . فرد معترض مجبور به رد کردن مجدد گشته و يک بار ديگر محاکمه و سپس زندانی شود, لحظه ای امکان دارد که در هر . نمايد

  . عاقبت بصورت يک تعهد سياسی و راديکال در می آيد اغلب انگيزه های اخالقی   دارد،آگاهانه که در ابتدا 
 امتناع خود را از ١٩٨٢ سرباز وظيفه در ١٧٠. چند ماه پيش از جنگ لبنان شکل گرفت) هر چيزی را  حدی است ( جنبش اعتراضی  يش گوول 
  .عده ای از آنان چندين بار محاکمه و هر بار به يک سال زندان محکوم شدند: شرکت در جنگ لبنان اعالم کردند

 امضاء از ميان ١۴٧٠ موفق به کسب ١٩۶٧زهای  فراخوان اين جنبش اعتراضی عليه جنگ لبنان و برای بازگشت  اسرائيل به مريک سال بعد،
نبوده و برای به دست گرفتن اسلحه جهت دفاع از اسرائيل » صلح طلب«اکثريت معترضين افراد .  رسيد٢۵٠٠تعداد آنان سه سال بعد به . سربازان ذخيره شد

مأموريت  در نيکه از  يعنی  کساد که هم معترضين کامل،زمانی درآماز آن پس بصورت سا» يزی را حدی است هر ج« جنبش . الم آمادگی می کردنداع
 همه را در بر می  برخی اوامر نظامی امتناع ميکنند،از شرکت در يک جنگ تهاجمی سر باز می زنند و هم کسانی که فقط از انجام سرزمين های اشغالی  يا

  .می خوانند) صلح طلب ( کامل کرده و فقط ده در صد خود را پاسيفيست  در صد معترضين آگاه اسرائيل از خدمت در ارتش خودداری ٢٠در واقع . گيرد
 جنگ به حدی در درون ارتش،.  خدمت طفره رفتند به بهانه های مختلف از انجام ز و ذخيره بدون اعالم اعتراض خود، چند صد سرباهنگام جنگ لبنان،

  .  نقش مهمی قائل می شوند و نکشاندن جنگ به سوريه،ک لبنانبی آبرو تلقی می گردد که برای جنبش معترضين در تصميم تر
های اسرائيليان اگر چه انگيزه .  از انجام خدمت سربازی طفره می روندبکنند،» اعتراض « ن اينکه آشکارا بدو,  تقريبا يک چهارم اسرائيلی هاامروزه،

  . ميباشد اين پديده دست کم نشان دهندهء  پائين آمدن اعتبار ارتشهميشه سياسی نيست،
اسلو به مثابه اقدامی تلقی ميشد که  اين بار به کشمکش خاتمه ) صلح(روند . جنبش معترضين رشد چندانی  نداشت, بين جنگ لبنان و انتفاضهء دوم 

پروفيل ( جنبش چارچوب نو .    ريشه می گرفتندع که به هنگام جنگ لبنان رخ داد،با وجود اين گروه های جديدی ظاهر شدند که ازهما ن جنبش امتنا. خواهد داد
غير نظامی کردن جامعه ء اسرائيل می , هدف اين جنبش .  ايجاد شد» زنان صلح جو « و  گروه  » گروه مادران «  توسط PROFIL HADOSH)هادوش
. کندای بدنی و روانشناسانه  از طرف ارتش دريافت ميچارچوب نو مستقيما اشاره ای است به چارچوبی که هر جوان  مشمول پس از يک سری آزمايش ه. باشد

و حتی می تواند برای استخدام يک معيار .  ر دفترچهء نظامی او ثبت شده استاين چارچوب د. يلی را مشخص می کند هويت هر اسرائچارچوب نظامی،
  .ه ارزش های مدنی تبديل شده استياد آور اين نکته است که ارزش های نظامی  ب» چارچوب نو« واژه . گزينش به شمار آيد

  
   و همبستگیامتناع از خدمت نظام

  
, ابتدا دانش آموزان دبيرستان ها بودند که در نامه ای به نخست وزير شارون.  جنبش های اعتراضی جديدی پديدار گشت در جريان انتفاضهء دوم،

مشهور ترين آن ها .  نفر رسيده و چند تن از آنان در زندان بسر می برند٣۵٠ امروزه به تعداد اين دانش آموزان. سياست اشغال و جنايات ارتش را تقبيح نمودند
 ماه زندان را پشت سر گذاشته و محاکمه اش هم اکنون در دادگاه نظامی جريان ٩جوناتان بن آرتزی خواهر زادهء بنيامين نتانياهو نخست وزير پيشين است که 

  .دارد
 ۵٢اين جنبش  توسط , ٢٠٠٢در ژانويه . است که از افسران احتياط و سربازان واحد های رزمی تشکيل شده است» تنشهامت نه گف « جنبش دوم، جنبش

اين جنبش در . دربر می گيرددوره ديده اند  در معتبر ترين دانشکدهء نظامی اسرائيل ر ذخيره و غالبا از درجات ارشد را که  افس۵٨٠افسر به راه افتاد و امروز 
معترضين همچنين خواهان .رسانه ها به نحو قابل مالحظه ای انعکاس يافت  ولی بحث ريشه ای دربارهء اشغال که معترضين خواهانش بودند انجام نشدآغاز در 

  .محاکمه در محاکم عادی هستند زيرا که اشغال را يک مسئلهء سياسی می دانند که نبايد در چارچوب يک دادگاه نظامی مورد بررسی قرار گيرد



اين جنبش که .  سرباز يا ذخيرهء اسرائيلی امتناع خود را از قبول مأموريت در سرزمين های اشغالی اعالم کرده اند١٢٠٠در حال حاضر , در مجموع
ای جامعه ء اسرائيل يکی از براندازه ترين اقدامات  بر,   بدون شک حتی امروزخالقی بلکه   يک سبقت تاريخی است،شايد بطور نا خواسته گواه نه تنها جنبش ا

  .است
. ريشه در سنت ضد استعماری و ضد امپرياليستی دارد» هر چيزی را حدی است« جنبش , قديمی ترين آن . جنبش معترضين هم شکل و يکنواخت نيست

يک جنبش صلح طلب » چارچوب نو« .  انسان دوستانه  و گاهی  آشکارا  سياسی می باشدانگيزه ها گاهی اخالقی،, »  گفتنشهامت نه« درميان اعضای جنبش 
  .بوده وجنبش دانش آموزان را ميتوان راديکال تر به حساب آورد

ی که سيکو  وظيفه اهمچنين،.  اگر معترض عقيدتی باشدحتی .يکی از پديده های سنت ضد استعماری اين است که نميتوان بااشغالگر همبستگی نمود
.  نوعی غير متعارف از تعهد مبارزاتی استی در فرانسه،اض آگاهانه  در اسرائيل و سازمان دهی حرکت پشتيبان يعنی  شناساندن اعتربرای خويش تعيين کرده،

برای  اينکه » معترضين آگاهانه «  اين کار زار  نه تنها ياری به اين اپوزيسيون اسرائيلی برای گسترش آن بلکه همچنين پشتيبانی از مبارزهء جنبش  ازقصد
به ) که امروزه در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند ( ی اشغال توجه کرده وخود اين اشغال را از طريق محاکمات غير نظامی معترضين جامعهء مدنی بسو

مبارزه می نه دشمن بلکه دوستی است که در همان راهی , از اين راه ميتوان  گفت که آن چه که تعهد سياسی را پايه گزاری ميکند, عالوه بر اين. محاکمه بکشند
مبارزهء مشترک برای رسيدن به هدف واحد بين اسرائيلی ها و , بدون هيچ  مقدس مآبی و بدون آنکه تضاد ها را ناديده بگيريم, از اين راه. کند که خود ما

  . فلسطينی ها عملی  و ممکن است
  
  

   CEDETIM SICO(FABIENNE MESSICA () سدتيم –سيکو  ( فابين مسيکا
  
  
  

از جنگ در سرزمين های اشغالی  سربازانی که:  رفوز نيک ها  « LES REFUZNIKS کتابTAMIR SOREKا باتفاق تامير سورکفابين ميسک
) به زبان فرانسه(AGNES VIENOT صفحه اخيرا از سوی انتشارات  آنيس وی ينو ٢۴٢اين کتاب در . را به نگارش در آورده است» امتناع می ورزند 
  .منتشر شده است

  
  
  
  
  

  فوزنيک های اسرائيلی عليه اشغال ر
  
فداکاری و از خود گذشتگی يرای مردم اسرائيل و , که با اصول صهيونيستی , جنگجويان ذخيرهء نيروهای دفاعی اسرائيل , افسران و سربازان, ما* 

  ,دولت اسرائيل پرورش يافته ايم
بوديم که با هدف حفاظت از دولت اسرائيل و تحکيم آن  هر مأموريتی را انجام می ما که همواره در خطوط مقدم جبهه خدمت کرده ايم و نخستين کسانی * 

  ,داديم
هفته  های طوالنی به دولت اسرائيل ,به رغم بهای سنگين برای زندگی شخصی خويش, جنگجويان ذخيره که بهنگام هر جنگی, افسران و سربازان, ما* 

  ,خدمت کرده ايم
دستوراتی دريافت کرده ايم که هيچ ارتباطی با امنيت کشورمان نداشته و تنها هدفش ادامهء , در سرزمين های اشغالی ما که ضمن انجام وظايف نظامی * 

  ,کنترل ما بر خلق فلسطين بوده است
  ,ما که با چشمان خود شاهد ريختن خون قربانيانی از هر دو طرف و بدليل اين اشغال بوده ايم* 
  ,نابود می سازد, همهء ارزش هائی را که در اين کشور با آن پرورش يافته ايم,  که در سرزمين اشغالی به ما داده می شودما که آگاه شده ايم که اوامری* 
  ,ما که اکنون درک می کنيم که تاوان اشغال برابر است با از دست دادن معيار های انسانی نيروهای دفاعی اسرائيل و همه ء جامعهء اسرائيل  * 
  ,  سرزمين ها ی فلسطينی متعلق به اسرائيل نبوده  معتقديم شهرک های مهاجر نشين نيز بايد تماما برچيده  شوند ماکه ميدانيم* 
گرسنگی , طرد,  برای سرکوب١٩۶٧ما در آن سوی مرزهای . ما اعالم می کنيم که ديگر به اين جنگ به خاطر حفظ مستعمره ها ادامه نخواهيم داد* 

  .ق نخواهيم جنگيددادن و تحقير تمام يک خل
اشغال سرزمين ها و سرکوب يک خلق در . ما به خدمت در نيروهای دفاع اسرائيل برای هر مأموريت جهت حفظ و دفاع از کشور ادامه خواهيم داد* 

  .دمادر آن شرکت نخواهيم کر: نيست خدمت اين هدف 
  

________________________________________________________________ 
 

ر تغيير توازن قوا اهميت استراتژيک بسيار دارد در  و دی اسرائيلی ها می دانندز بيداری وجدان بعضنمونهء اين اعتراضات که برخی آن را ناشی ا
رائيل و وجود اعتراض ده ها خلبان و نظر چهار تن از روسای سابق سازمان امنيت اس.  مردم فلسطين است و همه جانبه یدرجهء اول معلول مقاومت حماسی

  .سازمان ها و شخصيت های اسرائيلی جانبدار حقوق فلسطينی ها و تظاهرات صلحجويانه ثمرهء مقاومت خستگی ناپذيری ست که ادامه دارد
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