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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١١ دسمبر ٣٠

 

  ھمه می توانند در«

  »شرکت کنند" ٢٠١٢به فلسطين خوش آمديد "
  مصاحبه با مايک ناپير توسط آدری نيوُوف

  

شمار زيادی از فعاالن .  موجود است٢٠١٢ در اسرائيل در سال ی تبعيض نژادبرد فراخواندننطرح ھائی برای به 

در روز . بين المللی به فرودگاه بن گورين در تل آويو آمده و اعالم خواھند کرد که به قصد ديدار فلسطين آمده اند

 باختری، در ۀ حق فلسطينيان کرانيدبرای بار دوم به خاطر تأئ» ٢٠١٢د به فلسطين خوش آمدي« فعاالن اپريل ١۵

  . پذيرفتن ميھمان، چنين اقدامی را انجام خواھند دادۀزمين

 سال گذشته شرکت ھای بين المللی ھواپيمائی با اسرائيل دست به يکی کردند و از سوار شدن شرکت جوندر ماه 

با اينحال بيش از يکصد تن از . کنندگانی که نامشان در ليست سياھی قرار داشت به ھواپيماھا جلوگيری نمودند

اما به ھنگام ورودشان بالفاصله . توانستند به تل آويو وارد شوند) ١(»گروه پروازگران حامی«فعاالن در عمليات 

  . نظاميان اسرائيلی آنھا را دستگير و از محل دور نمودند

که رياست کمپاين .) ن.م(پير نام آدری نيوٌوف به تازگی به مايک ناه اضه الکترونيک بيکی از ھمکاران انتف

در » ٢٠١٢به فلسطين خوش آمديد «اسکاتلندی ھمبستگی با فلسطين را بر عھده دارد و از سازمان دھندگان عمليات 

ناپير يکی از شرکت کنندگان گروه پروازگران حامی در سال . انگلستان می باشد، مصاحبه ای انجام داده است

  .آنجا برده بودندگذشته بود که بالفاصله وی را از 

يل مؤثر وبی در افشای تبليغات اسرائخه کار دھھا تن از فعاالن بين المللی در تابستان گذشته ب: ٢تيتر زير تصوير

  )OrenZiv/ActiveStilsتصوير از (افتاد 

  

کار آيا شما می توانيد توضيح دھيد، چگونه فعال ھمبستگی با فلسطين شديد و چه عاملی شما را بدين .: آدری ن

  کشيد؟
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از آن . مريکا به ويتنام و تخريب آن سرزمين فعال بودما ۀدر سال ھای حضورم در دانشگاه در مخالفت با حمل.: ن.م

که ما  تجربه بدين فکر رسيدم که اين امکان وجود دارد که از بزرگترين جنايت ھا جلوگيری شود، در صورتی

عمره و يک جنبش ھمبستگی اصولی در کشورھای مادرشھر  خودمان را سازماندھی کنيم و با مردم کشورھای مست

  .آنگاه می توانيم به پيروزی دست يابيم. متحد شويم

  

  برايمان توضيح دھيد؟» به فلسطين خوش آمديد«آيا ممکن است شما کمی بشتر در باره فعاليت .: ن.آ

من به مجرد . ز انگلستان بدانھا پيوستيمآغاز اين فعاليت در فرانسه و بلژيک بوده است و چند تن از ما نيز ا.: ن.م

اين که از اين کار خبردار شدم، درک کردم که اينکار به مبارزه کشيدن اسرائيل در قبال ديواری است که به دور 

ما . عمل کردند می باشد) ٢( غربی کشيده اند و نظير عملياتی است که توسط کشتی ھائی که برای آزادی غزه ۀکران

قادر خواھيم بود جناياتی را که اسرائيل در مورد فلسطينيان مرتکب می شود » فلسطين خوش آمديدبه «با عمليات 

  .آشکار سازيم

 تن از آنھا توانستند واقعا بدانجا ١٢۵ نفر حاضر بودند به تل آويو پرواز کنند و ۵٠٠ بيش از ٢٠١١ سال جوندر 

ر قرار دھيم و می دانيم که اگر اين تعداد چندين برابر ما می دانيم که توانستيم اسرائيل را در محضو. وارد شوند

ال برد و می شود پشتيبانی دولت ھای ما از اسرائيل را مستند ساخت و آنھم نه ؤشود، می توان اسرائيل را به زير س

  . باختریۀفقط در مورد نوار غزه بلکه ھمچنين در مورد کران

  

 ا در فرودگاه بن گورين در تل آويواستقبال از شم.  شرکت داشتيدشما در اولين عمليات گروه پروازگر حامی.: ن.آ

  ؟ن سال گذشته چگونه بودجودر 

اگرچه ما . عمل آوردند نشان می دھد که اسرائيل کشوری  است فاقد حق و قانونه استقبالی که در تل آويو ب.: ن.م

ا گفتن اين که قصد داريم دوستان يک از مقررات مربوط به کنترل گذرنامه را نقض نکرده بوديم، فقط ب ھيچ

افسران . فلسطينی خودرا در بتلھم ببينيم، ما را به زندان مرکزی روانه و از آنجا به دو زندان ديگر منتقل ساختند

و در حالی که ما . ولی آنھا نمی گفتند تقصير ما چيست. اسرائيلی با اطمينان تمام به ما می گفتند که ما مقصر ھستيم

  .ديم، سفارت اسرائيل در لندن اعالم نمود که ما زندانی نيستيمدر زندان بو

  

  آموزشی که شما از تجربه گروه حاميان پرواز گرفتيد چيست؟.: ن.آ

نتانياھو اعالم کرد کسانی که به قصد رفتن .  عصبی شده بودندجون ٨ولين اسرائيلی در روزھای پيش از مسؤ.: ن.م

ليس ورئيس پ. شمار می رونده  تھديدی برای امنيت اين کشور بۀ به منزلبه بتلھم به اسرائيل پرواز کرده اند

اسرائيلی که خودش يک آدم التی است به ما می گفت شما اوباش ھستيد و با شما بايد کاری کرد که با اوباش می 

طينيان و می بايد با فلس) اين مھم است که(و برای ما روشن شد که ما به ميان جمعيت عظيمی می رويم و . کنند

  .دوستان اسرائيلی پيشاپيش قرار و مدار بگذاريم

اما زندانيان دارای اين حق می باشند که کسانی به . اسرائيلی ھا برای فلسطينيان زندان ھای عظيمی ساخته اند

می اسرائيل اساسی ترين حقوق فلسطينيان را از آنھا سلب . کشورھای ما متحدان اسرائيل می باشند. ديدارشان بروند

جلب توجه عموم و جانبداری که از ما در . پاسخ آنھا به فعاليت ما چيزی بود که به ضرر خودشان تمام شد. کند

  . کار را نشان دادۀافکار عمومی شد، نتيج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و معلوم شد که باعث . در شھرک ھای کوچک کسانی را دستگير و با خود بردند که خودشان می خواستند بروند

حتا دستجات دست راستی اسرائيلی ھم از حماقت نتانياھو و . مشکل خود اسرائيل است و نه چند شھروند انگليسی

ور که می توانند مشکل را با زور حل کنند به حماقت و فقدان ظرافت آنھا و اين با. ليس به شگفتی افتادندورئيس پ

  .نفع ما تمام شد

  

در اولين عمليات گروه پروازگران حامی به شرکت ھای ھواپيمائی ليست ھائی داده بودند که نام افرادی بر .: ن.آ

سوار آن قرار داشت که حق ورود به اسرائيل را نداشتند و شرکت ھای ھواپيمائی ھم به آن افراد اجازه ندادند 

  نقش شرکت ھای ھواپيمائی در عمليات بعدی گروه پروازگران حامی چگونه خواھد بود؟. ھواپيماھا شوند

عالئمی مشاھده می شود که شرکت ھای ھواپيمائی بدين نظر رسيده اند که اسرائيل آن ھا را عامل خود ساخته .: ن.م

 زياد دارد، ھم به ۀ اند که اينکار برايشان ھزيندست آوردهه شرکت ھای ھواپيمائی اروپائی اين احساس را ب. است

که نگذارند ما به ھواپيماھا سوار شويم تظاھراتی برپا خواھد  زيرا در صورتی. لحاظ مالی و ھم به لحاظ تبليغاتی

شرکت ھای . آنگاه شرکت ھای ھواپيمائی فرصت خواھند يافت اسرائيل را رھا کرده و از ما جانبداری نمايند. شد

  .ائی بايد مواظب باشند که تبديل به ھمدستان زندانبانان اسرائيل نشده از اين امر خود را بر حذر دارندھواپيم

  

پيشنھاد .  شرکت نمايد٢٠١٢اپريل١۵ھر کسی که نمی تواند در عمليات بعدی گروه پروازگران حامی در .: ن.آ

  شما برای کسانی که می خواھند از فلسطينيان حمايت کنند چيست؟

به افرادی نيز نياز ھست .  که واقعا با ھواپيما بدانجا می روندفردیھمه می توانند شرکت کنند و نه فقط صدھا : .ن.م

ما به يک سيستم . که چرا برای کمک به فلسطينيان اين عمليات صورت می گيرد، فعاليت نمايند که در توضيح اين

ی آزادی غزه عمل کردند، در صورتی که ما را دستگير کنند پشتيبانی نياز داريم که مانند عمليات کشتی ھائی که برا

  .به افکار عمومی خبررسانی کنند

پاسخ ما به فراخوان . (BDS)تحريم، عدم حمايت از طريق سرمايه و اقدامات تنبيھی : پاسخ کاملتر اين است

پرواز ۀ وجه گزين ل به ھيچھمين جھت در آن روز اِل آه ب. فلسطينيان بايکوت تمامی بنيادھای کشور اسرائيل است

  .نخواھد بود

 که اسرائيل تبديل به - و البته اسرائيل ھم آن را قبول دارد–مبنای کاری که ما می کنيم بر اين شناخت قرار دارد 

گاھی بر رفتار جنايت بار اسرائيل ديگر در ھر آ. با بار منفی گشته است) يا مارک تجارتی(يک عالمت مشخصه 

که اسرائيل يکی از خطوط قرمز  و در صورتی. طور گستره وجود دارده روپائی که برويد بيک از کشورھای ا

 – از جمله ارتکاب قتل گروھی بر فراز دريا يا جلوگيری از ديدار زندانيان فلسطينی –موجود را زير پا بگذارد 

  . خواھد گشتPDSموجب ايجاد موج مخالفت عمومی در مطبوعات جھان خواھد شد که مبنای اقدامات بعدی 

  

  »٢٠١٢فراخوان به فلسطين خوش آمديد «

 مردم جھان که از ۀ حمايت می کنيم و از ھم٢٠١٢ما امضاء کنندگان، از فراخوان فعاليت به فلسطين خوش آمديد 

طور ه  ب٢٠١٢حقوق بشر و احقاق حقوق ملی فلسطينيان حمايت می کنند دعوت می کنيم در تعطيالت عيد پاک 

  .ار فلسطينيان بروندعلنی به ديد
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اسرائيل از فلسطين . که از نقاط کنترل اسرائيل عبور شود جز اينه برای ورود به فلسطين ھيچ راه ديگری نيست ب

  .اما زندانيان ھم حق دارند که کسانی به ديدارشان بروند. زندانی عظيم ساخته است

که اسرائيل  ، در حالینبرد فرا می خواندبه يکبار ديگر سياست حاکم بر اسرائيل را » به فلسطين خوش آمديد«

ساحل غربی رود اردن را منزوی کرده است و در عين حال اشغالگران، ارتشيان و نيروھای شبه نظامی اسرائيلی 

ما از دولت ھا خواھان اين ھستيم که از حق . جنايات وحشتناکی نسبت به غيرنظاميان فلسطينی اعمال می کنند

  .ذيريش ميھمان حمايت نمايند و نيز از اين حق که خود فلسطينيان از فلسطين ديدار کنندفلسطينيان مبنی بر پ

  ، خواھان جواز ورود به فرودگاه تل آويو ھستند، بدون اين٢٠١٢شرکت کنندگان در فعاليت به فلسطين خوش آمديد 

رد شوند و در پروژه ای که برای عمل آورد تا بتوانند به کرانه غربی رود اردن واه که کسی از ورودشان ممانعت ب

  . شرکت نمايند،کودکان از حق آموزش ترتيب داده می شودۀ استفاد

  

 Flugtille= گروه پروازگران حامی ) ١(

  Flottille= کشتی ھائی که برای آزادی غزه عمل کردند ) ٢(

  :اولين حاميان اين فراخوان عبارتند از

  

Desmond TUTU (Afrique du Sud, archévêque, prix Nobel de la Paix pour sa lutte contre 

l’apartheid) 

Ronnie KASRILS (Afrique du Sud, ancien membre du Congrès National Africain) 

Noam CHOMSKY (Etats-Unis, auteur, linguiste, philosophe) 

Tony BENN (Grande-Bretagne, ancien ministre socialiste) 

John PILGER  (Australie, journaliste et cinéaste) 

Nawal Al SADAAWI  (Egypte, auteur, féministe) 

Nurit PELED ELHANAN (Israël, professeur, activiste de la paix) 

Sam BAHOUR (Palestine, Right to Enter Campaign) 

Jonathan COOK (Grande-Bretagne, journaliste indépendant vivant à Nazareth) 

Vauro SENESI (Italie, dessinateur et auteur) 

AbdelFattah ABU SROUR  (Palestine, directeur du centre culturel Al-Rowwad, camp de 

réfugiés d’Aïda à Bethléem) 

Xavier RENOU (France, fondateur et porte-parole des « Désobéissants ») 

Rabbi Lynn GOTTLIEB (Shomer Shalom Network for Jewish Nonviolence) 

  ٢٠١١مبر  دس١٩ –برگرفته از تالکسکاال 
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