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 Reports گزارش ھا

  
  سياسی ايرانيان درآمريکا-کانون فرھنگی
٢۵.٠۵.٠٩ 

  

  !ِھولوکاست درفلسطين اشغالی
  

 

 
ِآيا کبوترصلح بربام فلسطين اشغالی خواھد نشست؟ ِ َ  

ا و۶٠درطی اه سال گذشته ب ری اشغال شھرھا و اردوگ ردن پوشش خب رای محدود ک ُجود تالش اسرائيل ب ھای –ِ

  .ِاطالعات وتصاوير،راه خود را به جھان خارج باز کرده اند باختری و نوارغزه،ۀ فلسطينی ھا درکران

ده است ايش درآم ه معرض نم ان ب دگان جھاني که شب. ِگزارش ھا وتصاوير بی شماری ازطريق اينترنت دربرابردي

  .ِھای تلويزيونی کشورھای عرب واروپائی،افکارعمومی را متوجه فاجعه ای عظيم دراين منطقه کرده اند

  !ِمرگِ انسانيت در فلسطين اشغالی
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د ان،ۀ گزارش تکان دھن ا اروپائي ا ديگراعراب وي ا ي سطينی ھ ه از طرف فل ر ن شري زي واشنگتن ۀ ِبلکه ازطرف ن

  .وانعکاس يافتُپست،تھيه 

وط است زارش مرب اه، .گ سطين در دو اردوگ اع فل ی دف تمديده وب ردم س ام م ل ع ه قت ِب تيال ه ب ِ برا و ش ای ص نامھ

اع ه ُاين آدم کشی که ب.١٩٨٢درسپتامبر ر دف ل شارون وزي دھی آري ا فرمان ا است ب ازی ھ ات ن اد آورجناي ِراستی ي ِ
     .دردولت مناخيم بگين انجام گرفت
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:ُواشنگتن پست  

بولدوزر ويران و به تلی ۀ وسيله ب.خانه ھا درحاليکه ساکنان آن درخواب بودند ِدر دو اردوگاه صبرا و شتيال،" 

.ازخاک تبد يل شدند  

ِديوار باالی سر اجساد کمی دورتر، ِ .آنان تير باران شده اند،نشان ميدھد،سوراخ شده است  که سوراخ،یِ  

.دو زن شبيه دو کيسه گندم،آرام خفته اند چکی،کوۀ درباغچ  
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ِنزديک ويرانه ھای خانه ای،سر نوزادی با چشمان زل زده،ديده می شود ِ.  

ُکودک ديگری پيچيده درقنداق برروی زمين افتاده که جمجمه اش خرد شده است ِدرکنار سرنوزاد، ِ.  

ِصورت طاقباز ه ب ِجسد دو دختريکی درحدود يازده ساله وديگری چند ماھه، ُدريک بن بست، درسوی ديگر،
.سرآنھا ديده می شودۀ که سوراخی درناحي .برروی زمين افتاده اند  

.مرد تيرباران شده اند٨ِدرپای ديوار يک ساختمان، چند قدم آنطرف تر،  

. انددرکوچه ای خاک آلود،چندين جسد برروی ھم انباشته ودر ھم پيچيده شده  

صورت ه زنی ميان سال به صورت طاقباز خوابانده شده که چشمانش ب ِکمی دور تردرحياط کوچک يک ساختمان،

.ِبازمانده وگلوله ای به وسط سينه اش شليک شده است زل زده،  

.ِجسد پيرمردی را می بينيم که بد نش مورد اصابت گلوله قرار گرفته است درنزديکی يک دکان،  

.قسمتی ازبدن زنی که درزيرآوار مانده،پيداست مرد،ِدرکنارجسد پير  

. می بينيم،ِدرھمان حوالی جسد مادر و نوزادی را که دو گلوله به مغز آن شليک شده است  

ُاجساد عريان زنانی که پاھا ودست ھايشان از پشت بسته است ِ .ديده می شود.ِ  

.را مالحظه می کنيمغرق درخون ،ُخرد شدهۀ باجمجم.ِجسد کودکی با شيشه شيری دردست  

ُجسدی تکه تکه شده،با دقت روی ميز اتويی چيده شده بود ِ".  

ِاين گزارش تنھا بخش کوچکی از جنايات بزرگِ   .ِارتش اسرائيل درفلسطين اشغالی را بازگو می کندۀ  سال۶٠ِ

.جناياتی که ھمواره مورد تأئيد وحمايت آمريکا بوده است  

ِبه باورما صلح پايدار در فلسطين ِتنھا با از بين رفتن نظام سرمايه  طوراعم،ه طوراخص ودرجھان به  اشغالی بِ ِ
.داری امکان پذير خواھد بود  

!خلق فلسطينۀ مسلحانۀ ُپرتوان باد مبارز  

ِگسترده باد اتحاد زحمتکشان فلسطين و اسرائيل ِ!  

! و ارتجاع نا بود باد امپرياليسم ، صھيونيسم  

 


