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  "راجر واترز"تالش برای بايکوت 
  يکی از بنيانگذاران گروه پينک فلويد در نيويورک به شکست انجاميد

  

 

Boycott pas permis et boycott permis… 

 به تآتر نيويورک "راجر واترز"ادر کرد که تمام افرادی که می خواھند برای تماشای برنامۀ البی اسرائيلی فراخوان ص

بروند، به دليل اعالم بايکوت اين خواننده توسط اسرائيل، بليط ھای خريداری شده را در محل به گيشه پس بدھند و 

  . به شکست انجاميدمالٌ پس نداد و فراخوان بايکوت کاطش را يلکس ب پولشان را پس بگيرند، ولی ھيچ

مريکائی ھای بسياری برای اکس پولش را پس نگرفت، بلکه  ن پر شده بود، و نه تنھا بليط ھا خريداری شد و ھيچوسال

  . خريد بليط تجمع کرده بودند

ر ضميمه او برای نوشتن روی ديوا. خواننده و موسيقی دان بريتانيائی انتقاداتش را عليه اشغال اسرائيلی پنھان نمی کند

سازی به فلسطين اشغالی رفت و از چند سال پيش تمام ھنرمندان را تا وقتی که مردم فلسطين در محروميت از سرزمين 

  .خودشان به سر می برند و کشته می شوند، به بايکوت اسرائيل تشويق می کند

کودکان را می سوزانند و سربازانی ھمکاری با اسرائيل يعنی پشتيبانی از اشغالگرانی که «  قاطعانه می گويد "واترز"

  .» را با بولدوزر له می کنند"راشل کوری"که صلح طلبانی مثل 

  . بوده استءبی اعتنا نسبت به تھديدات و تھمت ھا و برچسب ھای بی انتھای ضد سامی ھمواره "راجر واترز"
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 "راجر واترز"ی عمل کنند که  از مردم خواسته بود که به شکلCentre Simon Wiesenthalمرکز سيمون وسانتال 

  .رو شوده ن خالی روبوبا سال

  !ولی تيرشان به ھدف اصابت نکرد 

در . رئيس روابط عمومی تآتر روز چھارشنبه اعالم کرد که ھيچ درخواستی برای باز پس دادن بليط صورت نگرفته

  .مريکائی ھا برای خريد بليط يورش آورده بودنداواقع 

  ٢٠١۵مبر  نو١٣
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:لينک متن اصلی   

http://arretsurinfo.ch/une-tentative-de-boycotter-roger-waters-fait-un-bide-a-new-york 

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


