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 !اسرائیل نژادپرست است، ما از بایکوت آن حمایت می کنیم، دیگران خود دانند

 

 «شناستراب حق»

حقوق مردم فلسطین کارآیی ندارد. هستند کسانی برای تأیید نژادپرستی، اشغالگری و نفی  «فرهنگی، سینمایی، فستیوالی!»هیچ توجیه 

طرفی »کنند که به گفته شلومو ساند، نویسنده و مورخ اسرائیلی: گیرند و فراموش میسال مبارزه عادالنه فلسطین را نادیده می ۰۶که 

 ... اند. اماافروز و نژادپرست را برگزیده . آنان حمایت از نیروی جنگ«که صلح نمی خواهد اسرائیل است

 :صدا هستیم که در متنی شعرگونه می نویسدما با نویسنده و سینماگر اسرائیلی، آریال آزوالی، هم

 !«ما همه فلسطينى هستيم»

 شان تنها نگذاشتندفراخوان به همۀ آنان که سابقاً در آفریقاى جنوبى هرگز سیاهان را در مبارزه»

 زمانى نه چندان پیش، در آفریقاى جنوبى، اگر از سفیدان بودیم،

 رفت،هاشان به کار مىکشتار شهروندان سیاه و خشونتى که در تخریب خانه

 آورد،حتماً ما را به خشم مى

 کردندبسیارى از شهروندان یهودى بدون شك، رژیم آپارتاید را افشا مى

 دادند،و نداى براندازى آن را سر مى

 .اى متحد بر ضد قدرتِ حاکم برپا دارندپیوستند تا جبههخى هم چه بسا به سیاهان مىبر

 !«ما همه سیاه هستیم»زدیم: حتماً فریاد مى

 !«ما همه فلسطینى هستیم»امروز وقت آن رسیده که بگوییم: 

 

 زمانى نه چندان پیش، در آفریقاى جنوبى، اگر از سفیدان بودیم،

 کردیمبا آپارتاید مبارزه مى

 .ساختافراشت و براى نژادهاى دیگر گتو مىمىکه در سراسرِ کشور سد و حصار بر

 شدیم،ایستادیم و خواستار بایكوت مىشك نیست که ما در پیشاپیش صف مى

 انداختیم تا مبادا خون کسانى ریخته شود کهالبد جان خویش را به خطر مى

 .بهانۀ منشأ قومى شان شان را بدون ترس از کیفر ریخت بهتوان خونمى
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 پیوستیمحتماً به مبارزه مى

 علیه رژیمى که تبعۀ خود را

 .کنداز جامعه طرد مى

 دهد؟اما چرا چنین امرى در اسرائیل رخ نمى

 زیرا ما که شهروندانش باشیم قربانىِ کارزارى دیگر هستیم

 ... به نام پروپاگاند

http://www.peykarandeesh.org/felestin/164-ma-felestini-hastim-ariella-azoulay.html 

 

 :کنیماز سایت پراکسیس نقل می «بایكوت، عدم سرمایه گذاری و مجازات»اکنون متن زیر را در باره کارزار 

  این معرفی برای اسرائیل، علیه «مجازات و گذاری، سرمایه عدم بایكوت،» کارزار گردانندگان سوی از که است ی متنیخوانید ترجمهآنچه که می

 :است شده منتشر  BDS وبسایت رسمی در کارزار،

* * * 

 از( دهد تن فلسطینیان حقوق و جهانی قوانین به اسرائیل که زمانی تا) اسرائیل علیه تحریم و گذاریسرمایه عدم بایكوت، جهانیِ کارزار

( اداره BNC)با نام مخفف « BDSی ملی فلسطینیِ توسط کمیته»شد و راه اندازی  ۵۶۶۲ سال در فلسطین مدنی یجامعه سوی

 دهد تا در مبارزات فلسطینیان برای عدالت نقش ایفا کنند.یك استراتژی است که به مردم آگاه جهان امكان می BDSشود. می

هایِ از طریق پاکسازی نژادی، سیاست برای چندین دهه اسرائیل حقوق بنیادین فلسطینان برای آزادی، برابری و خود تصمیم گیری را

های اسرائیل توسط سازمان ملل های فراوان سیاستاستعماری، تبعیض افراطی و اشغال نظامی انكار کرده است. به رغم محكومیت

آن به  ی جهانی در پاسخگو ساختن اسرائیل و مجبور کردنی حقوق بشری، جامعهالمللی و نهادهای برجستهمتحد، سایر مجامع بین

 های اسرائیل با معافیت از مجازات تداوم یافته است.ی قانونی شكست خورده است. جنایتبرآوردن اصول اولیه

ی مدنی فلسطین فراخوانی به شهروندان جهان برای واکنش ]به این وضعیت[ داده است. در تاریخ با نظر به این شكست مستمر، جامعه

(، مبنی بر International Court of Justiceالمللیِ عدالت )تاریخیِ رای مشورتی دادگاه بین ، یك سال پس از صدور۵۶۶۲نهم جوالی 

ی مدنی فلسطین به مردم آگاه غیرقانونی بودن دیوار حایل اسرائیل در قلمروهای فلسطین اشغالی، اکثریت آشكاری از نهادهای جامعه

علیه  گذاری و درخواست تحریمو سرمایه وع بایكوت گسترده، عدم همكاریو همتایان خود در سراسر جهان فراخوانی دادند برای شر

 اسرائیل، تا زمانی که حقوق فلسطینیان در توافق کامل با مصوبات جهانی ]از سوی اسرائیل[ به رسمیت شناخته شود.

 وسیع هایبخش و است شده نهاده ابن محور-حقوق رویكردی مبنای بر «تحریم و گذاریسرمایه و همكاری عدم بایكوت،» برای کارزار

ی باختری و نوار غزه و اکنین مناطق تحت اشغال نظامی در کرانهس پناهندگان،: سازدمی برجسته را فلسطین مردم یگانه سه

http://www.peykarandeesh.org/felestin/164-ma-felestini-hastim-ariella-azoulay.html
http://www.peykarandeesh.org/felestin/164-ma-felestini-hastim-ariella-azoulay.html
http://www.bdsmovement.net/bdsintro
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د های مختلف بایكوت علیه اسرائیل است تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خوهای ساکن اسرائیل. این فراخوان مشوق شكلفلسطینی

 های زیر تن دهد:های بین المللی در حوزهتحت مصوبه

 و از میان برداشتن دیوار حایل؛ ۱۶۰۱های عربیِ اشغال شده در ژوئن ی سرزمینسازی همهپایان دادن به اشغال و مستعمره. ۱

 به رسمیت شناختن حقوق بنیادی شهروندان عرب فلسطینی ساکن اسرائیل؛. ۵

سازمان  ۱۶۱شان، همجنانكه که در مصوبه ها و امالکحقوق پناهندگان فلسطینی برای بازگشت به خانهپذیرش، حفاظت و ارتقای . ۳

 ملل متحد درج شده است.

های کارگری امضاء شده است. این ها و جنبشاز سوی بیش از یكصد و هفتاد حزب سیاسی، سازمان مدنی و اتحادیه BDSفراخوان 

 فلسطینی، فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی و نیز شهروندان فلسطینی اسرائیل است. ها معرف ]خواست[ پناهندگانامضاء

 برند، دهند که از نقض حقوق فلسطینیان سود میالمللی( را هدف قرار میهای )اسرائیلی و بینها محصوالت و کمپانیبایکوت

تواند با اطمینان از اینكه محصوالت گیرند. هر کسی میهمچنانكه موسسات ورزشی، فرهنگی و آکادمیك اسرائیل را در بر می

گذار این کمپین های بنیانهها شرکت کند. گروکند در این بایكوتخریدیداری نمیهای اسرائیلی را تولیدی اسرائیل یا شرکت

خواهند که های تجاری و بازرگانان میکنندگان دعوت می کنند تا کاالهای اسرائیلی را خریداری نكنند و از شرکتاز مصرف

 .نكنند ستد و داد اسرائیلی هایشرکت  با

های فرهنگی و آکادمیك تقویت کند، موسسات ی جهانی خود را از طریق همكاریکوشد چهرهاز آنجا که اسرائیل ماهرانه می

نهادن بر سرکوب فلسطینیان مشارکت دارند. با مشارکت در فرهنگی و آکادمیك اسرائیل مستقیما در تداوم، دفاع یا سرپوش

کنند. تا می و جعلیات مبارزه بازی ماهرانه کنندگان علیه چنینها، اصحاب دانشگاهی، هنرمندان و نیز مصرفاین بایكوت

 اند.های خود در اسرائیل امتناع کردهای از هنرمندان از نمایش آثار یا اجرای برنامهکنون گروه فزاینده

 هایی است که در نقض حقوق فلسطینیان همدستی دارند و اطمینان از به معنای هدف قرار دادن شرکت گذاریعدم سرمایه

گذاری دانشگاهی( تخصیص منابع در تربیت نیروی انسانی و غیره صرف حمایت مالی از چنین شابه سرمایهاینكه )م

ها را دهد و شرکتهای اسرائیل را ارتقاء میی واقعیت سیاستها آگاهی عمومی دربارههایی نمی گردد. این کوشششرکت

سرائیل در جهت پایان دادن به انكار سیستماتیك حقوق کند که نفوذ اقتصادی خود را برای اعمال فشار بر اتشویق می

 .فلسطینیان به کار گیرند

 بخشی اساسی برای اظهار مخالفت و مذمت نسبت به عملكردهای یك کشور هستند. عضویت اسرائیل در مجامع  هاتحریم

هایش را در اختیار آن جنایتمادی برای تداوم  مختلف دیپلماتیك و اقتصادی هم پوشش ناسزاواری از احترام و هم حمایت

ی نقض قوانین جهانی و کنندگان در این اقدام، به جامعه دربارهدهد. با فراخوان به تحریم علیه اسرائیل، مشارکتقرار می

 .راههای پایان دادن به همدستی سایر کشورها در این رویه آموزش می دهند
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 : BDSی ملی کميته

در  BDSرشد سریعی داشته است، در نخستین کنفرانس  ۵۶۶۲که از زمان آغاز به کار در سال  ،BDS کارزار ها برای پیشبردتالش

( به BNC)با عالمت اختصاری « BDSی ملی کمیته»ی اوج خود رسید. در پی این کنفرانس، در شهر رام اهلل به نقطه ۵۶۶۱نوامبر 

 (.BNCی اینترنتی صفحهشكل گرفت. ) BDSزار جهانی کار یعنوان مجمع هماهنگ کننده

 .[سایت پراکسیسپایان نقل قول از ]

*** 

 New)شمار روشنفكران و وجدان هاى بیدار در اسرائیل که در اپوزیسیون رژیم قرار دارند رو به افزایش است. عالوه بر مورخین جدید

historians)  مانند شلومو ساند (Shlomo Sand) ایالن پاپه ، (Ilan Pappe)  و دیگران؛ نویسندگان، روزنامه نگاران و سینماگران

اند. از یورى متعدد سراغ داریم که دربرابر سیاست مستمر اسرائیل در نادیده گرفتن حقوق انسانى و ملى فلسطینى ها فریاد برآورده

و  (Gideon Levy) ، گیدئون له وى (Amira Haas)، امیره هس (Michel Warschawski)، میشل ورشوفسكى (Uri Avnery)آونرى

اى به فارسى نیز ترجمه شده است که با جستجو روى گوگل به برخى از آنها و موضع گیرى هاى شجاعانه ها و کتاب ها دیگران مقاله

 :را در نشانی زیر بیابید «چهل مقاله از یهودی تباران ضد استعمار فلسطین»توان دست یافت. پیشنهاد می کنیم کتاب مى

http://www.peykarandeesh.org/books/657-yahuditabarane-zede-estemar.html 

 ۱۳۶۵یك مرداد 

 به اقدام منتشر شده است؛  «اندیشه و پیكار»وبسایت  در شناسحق تراب رفیق قلم به که فوق متن صدایی با: پراکسیس در همتوضیح

 .است نموده آن بازنشر

http://www.bdsmovement.net/BNC
http://www.peykarandeesh.org/books/657-yahuditabarane-zede-estemar.html
http://www.peykarandeesh.org/books/657-yahuditabarane-zede-estemar.html
http://peykarandeesh.org/felestin/831-israelbaycot.html

