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 Human rights بشر حقوق

 
   ی رحمانبھرام

٠١.٠۶.١٠  

  

  لي دولت جنگ طلب اسرائهي بار جھان علني  اايآ

  ؟به پا خواھد خاست
      

روز ی کمک رسان ناوگانلي ارتش اسرائیھاو، کماند٢٠١٠ ی م٣١ دوشنبه، صبح ود ام رار ب  به نوار غزه را، که ق

رار دادرد،ي منطقه پھلو بگنيدوشنبه در سواحل ا ان در.  مورد حمله ق ه یائيناوگ ان آزاد« موسوم ب شکل »یناوگ  مت

ه توسط صدھا ۀ تحت محاصرۀق ساکنان منطی بشردوستانه برای حامل کمک ھایاز ھشت فروند کشت  غزه است ک

  .  غزه، عازم سواحل غزه بودندیائي با ھدف شکستن محاصره درن،يفلسططرفدار حقوق مردم 

واد ١٠ بود، شامل   پيش حركت خود را از يونان و تركيه آغاز كردهۀ غزه كه از ھفتی امدادرسانكاروان ن م زار ت  ھ

لوالن بوده  معی دستگاه ويلچر برا۵٠٠ اسكان ھزاران آواره و ی آماده برای منزل مسكون١٠٠ و ی ساختمان،یپزشك

  . است

ين ی است كه از سوی غزه شامل ھشت كشتی برای امدادرسانكاروان تالف ب بش آزادیالملل  يك ائ امل جن  غزه، ی ش

ا ای ھا بنياد كمك ين اروپ د میئنسان دوستانه تركيه، كمپ ع محاصره غزه و چن الزؤ رف اد از م ان و ،یسسه و نھ  يون

  . ندك  یاز آن حمايت م دولت ۴٠شود و بيش از   یايرلند مديريت م

ا شخصی نوسازیريگي ماھقي قاکصدي حدود زي بندر غزه ندر ود ت ا تي شده ب سطی ھ ر رویني فل ه ی غزه ب ا ب  آن ھ

  .  بروندی کمک رسانیھا  یاستقبال کشت

اع،یاسي سني فعالاني مدر ستگی و فرھنگی اجتم ه ایالملل ني بی ھمب اروان درني ک د ی می را ھمراھئیاي ک  و کردن

 چپ و انسان دوست، یاسي روزنامه نگار، ھنرمند، استاد دانشگاه، فعال سسنده،ي نود،ي رس یمارشان به صدھا تن مش

ضا شورھایاع ا و ک ان اروپ ر،ي دی پارلم دگ روه از گزاني چن گران گ رداراني و فرش بکهلمب ا  ش  یونيزي تلوی ھ

انوکي ،ی عربی الملل ني بی ھا  شبکهژهيو  به ،یخارج الخوردی ب دگان ھولوکاست،  س ده جاکيه از بازمان  زهي برن

  .  ھستندئیاي کاروان درني ھمراھان انيدر ب...  وئیکاي افسر ارشد بازنشسته آمرکيصلح نوبل، 
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دورشي حضور داشتند، ی که در کشتی پانصد نفری به گروھ،ی پس از ورود به کشتیلي اسرائیروھاين وز .  بردن ھن

االنيد از ا که چه تعداستي معلوم نیبه درست ه، زخمن فع ده و دستگی جان باخت دانري ش دی و زن ده ان ه نيا.  ش  حمل

  .  داده استی روی المللني بی در آب ھال،ياسرائ

رایھا  ی ھا، اعالم کرده اند که تعداد قربانيان حمله به کشتی خبرگزارتاکنون ه ی حامل کمک ب  ١٩ باريکه غزه، ب

د  شدهی نفر زخم٢۶ در اين عمليات ھم چنين. نفر رسيده است انيا.  ان ه در آب ھ ه ی المللني بی حمل  صورت گرفت

  . است

داد نبه، بام رداد١٠ دوش وزا[ خ ه ٣١ - ١٣٨٩ ]ج ا٢٠١٠ م بکه ھ صاوهي ترکیونيزي تلوی، ش  اتي ار عملیري ت

دادی را نشان دادند که از ھللي ارتش اسرائیکماندوھا ه تع ناورھای کوپتر ب دادی از ش واد ام ه قصد  کهی حامل م  ب

  .  شدندادهي منطقه بودند، پني نوار غزه عازم ایشکستن محاصره اقتصاد

شتیلي اسرائی آمده بود که حمله کماندوھاهي ترکی رسانه ای گزارش ھادر ای به ک وار غزه ی امدادرسانی ھ ازم ن  ع

  .  داده استی روی المللني بی سواحل غزه و در آب ھایلومتري ککصديحدود 

شتیلي اسرائی نظامی ھاقي قاات،ي از خاتمه عملپس ای ک دادی ھ ادر اسرائی ام ه بن ه لي را ب د و ب رده ان  اسکورت ک

شتناني و سرنشافتي اقالم به نوار غزه انتقال خواھد ني کشور، اني ایگفته منابع دولت ا نی ک شورھازي ھ ه ک  خود ی ب

  . وده اند بهي ترکھروندان شزي ھا نی کشتني انانياکثر سرنش. فرستاده خواھند شد

دوھابا ه کمان ر حمل شار خب شتیلي اسرائی انت ه ک انی ھای ب سولگری گروھ،ی امدادرس ر کن  ی از معترضان در براب

د پلیقيااما دق.  شدندري ساختمان درگني محافظ اسي در استانبول دست به تظاھرات زدند و با پللياسرائ  هي ترکسي بع

  .  سفارت شدنيمانع ادامه تعرض آن ھا به ا

  .  احضار کردی اعتراض رسمافتي و درحاتي توضی ادای را برالي اسرائري سفزي نهي امور خارجه ترکرتوزا

ر ،یتي امنلي سفر کرده اند خواسته است تا به دالهي کشور که به ترکني از شھروندان ازي نلي اسرائدولت  ھر چه زودت

  .  کشور را ترک کنندنيا

د، و  یئيل دوشنبه از ھمه اسرائيلوابسته به اسرا»  مبارزه با ترورستاد« و کنن ه را لغ  ھا خواست که سفرخود به ترکي

رائيل ھم اکنون ده.  خواست که سريعا ترکيه را ترک کنندینيز از ھمه گردشگران اسرائيل  در ی ھا ھزار گردشگر اس

  .  ھستندرکيهآنتاليا، آناليا، مرمره، استانبول و ديگر نقاط ت

بات رامناس ه و اس رائيلئ ترکي ه اس ان حمل ه لي از زم زه در ژانوي ه غ ای در پ٢٠٠٩ ب ب ی علنی انتقادھ  رجب طي

اھ ان، نخستاردو د گ اد و ھر از چن ه وخامت نھ ر،ی وزير ترکيه از اسرائيل رو ب ن ی ام نش در اي  ديگر موجب ت

  . مناسبات شده است

ر روابی حامل کمک برایھا  ی واقع حمله به کشتدر اثير را ب ه گذاشت  غزه، بدترين ت ط ديپلماتيک اسرائيل و ترکي

ه کمک ی حمله اسرائيل، کشتیھدف مرکز.  نھاده استیکه در دو سال اخير رو به تيرگ ود ک االن   مرمره ب ا و فع ھ

ايش لت اين عمليات، دویدر پ. کرد  یصلح را با پرچم ترکيه حمل م ه اسرائيل، سه رزم ديد ب ه ش ه ضمن حمل  ترکي

ام شترکینظ راری م ه ق ل را ک فير خود را از ت رد، س و ک د لغ زار کن ا اسرائيل برگ ود ب تار   ب د و خواس و فراخوان آوي

  .  امنيت سازمان ملل متحد شدی شورایتشکيل نشست اضطرار

م ی انسان دوستاني بود که ھر فرد و جرانهي کارانه و وحشتي آن چنان جنال،ي اقدام دولت و ارتش اسرائنيا    بدون ک

  . دي نمای و ھم دردی ھمبستگًقاي عمني فلسطۀدي و زجر کشدهيا محکوم کند و با مردم ستم د آن ردي بایملأ تنيتر
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فيران تي اين جنای پدر د كشور ديگر س ريش، سوئيس و چن ك، ات ه، اردن، بلژي ان، تركي پانيا، يون روژ، سوئد، اس  ن

  .  اند  را فراخوانده و خواستار توضيح درباره اين جنايت شدهليحکومت اسرائ

 که به کانادا سفر کرده اھوينتان.  کرده استتي کشور حماني ارتش ااتي از عمللي اسرائري نخست وزاھو،ي نتاننياميبن

رد و داري کشور دني جمھور اسئي با باراک اوباما، رکايو قرار بود فردا در آمر و ک  کند، سفر خود به واشنگتن را لغ

  .  باز گشتليبه اسرائ

ه ارتش یشر سازمان ملل متحد، نيز در نشست شورا کميسر حقوق ب،ی پيالیناو ه از حمل و گفت ک شر ژن وق ب  حق

  .  غزه شوکه شده استی حامل کمک برایھا  یاسرائيل به کشت

ا یدردن حمله به فعاالن صلح و ابراز ھم اتحاديه اروپا، ضمن محکوم کردیول سياست خارجؤ اشتون، مسکاترين  ب

رای در عين حال سفرایو. امل دولت اسرائيل شدبستگان قربانيان، خواستار توضيح ک ا را ب ه اروپ د از ی اتحادي  بع

  . ظھر دوشنبه به شرکت در يک نشست ويژه فراخواند

ان خارجه وزارت نج شھروند الم ه پ رد ک ان اعالم ک شينان ،یالم ان سرن درال، در مي ده مجلس ف ه دو نماين  ۶ از جمل

  . اند ھا بوده   حامل کمک یکشت

اجرا ی اسرائيلی از ھمتای، در يک تماس تلفنالمانله، وزير خارجه  وستروگيدو اره م ه درب ان خواست ک  خود ليبرم

دولت «: وستروله به خبرنگاران گفت.  را روشن سازدیالمان وضعيت پنج شھروند ًتحقيق جامع کند و ھم چنين فورا

ھا   نسبت به مرگ انسان ًشدت ناراحت است و عميقا به ،یمللال  بين یھا آمد بسيار ناخوشايند در آب   از اين پيشالمان

  » . کندیسف مأابراز ت

ناتحاديه ل روش دام اسرائيل را دلي ه تلقی عرب، اق د صلح خاورميان شبرد رون ه پي ل اسرائيل ب دم تماي ر ع ردی ب .  ک

  : دبيرکل اتحاديه عرب، نوشت،"یعمرو موس" به نقل از المان یخبرگزار

رد و تصور   یمالملل را ناديده  اسرائيل حقوق بين . معنا است  ی بر سر صلح با اسرائيل ببينيم که مذاکره  یما م « گي

به شرکت در )  ژوئن١(شنبه   روز سهی اتحاديه عرب را برای اعضا،یعمرو موس» .کند، فراتر از قانون است  یم

  .  قاھره فراخواندینشست اضطرار

دارا و یئ اين امر، ھمگان را به شکيبای الملل  از عواقب بينیراز نگران اتحاديه اروپا با ابیئ  دورهيسئ راسپانيا،  و م

  .  از دامن زدن به ماجرا فراخواندیجلوگير

دنی و سوئد، که شماريونان االن م ه روی کشورھای از فع ا ب دگان سياسی عرشه کشتی آن ھ د، نماين ه بودن  ی ترکي

ان توضيح شده یارشد اسرائيل رده و خواھ يدگ را احضار ک سته پزشکیو رس ه زخمی اسرائيلی شاي  شدگان را  ی ب

  . درخواست کردند

ن کند ی را تصديق نمی چنين تلفاتی اعالم کرد که ھيچ دليلفرانسه ه از اي  و برنارکوشنر، وزير خارجه فرانسه گفت ک

  .  وزيرخارجه ايتاليا نيز اين رخداد را محکوم کرد،یفرانکو فراتين» .تکان خورده است«رخداد 

اروان استی اعالم کرد که نگران کشته و زخمرلند،يا شتیکي.  شدن شھروندان خود در ک ام   ی از ک ا ن ا ب  چلير«ھ

رده ادي به کاروان وستني پی خود را برائیاي چھاردھم ماه مه حرکت دررلندي از بندر داندالک ا»یکور  شده، آغاز ک

  . بود

 لي است، از تبدميھا که در غزه مق  ینيسازمان ملل متحد به فلسط یرسان  کمک ژهي، نھاد و»اونرا «ري مدنگ،ي گجان

  .  کرددي ابراز تأسف و خشم شدني خونی به رخدادئیاي کاروان دریرسان  کمک یشدن ماجرا

  .  ماجرا شدني درباره اقي ماجرا خواستار تحقني از اقي عمرتي با ابراز حقا،ي آفرهياتحاد
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ا از ی را به سران اسالمی امکان مناسب،ی انسانیھا  حامل کمک یھا  ی حمله اسرائيل به کشتاني مني ادر  کي داد ت

اتگري دی خود را تشديد کنند و از سوزي رقابت آمیسياست ھاسو  الگرد تقلب انتخاب ه ی ھرگونه اعتراض در س  را ب

سيون امنيت مل. دننسبت دھ»  ھا؟ستيونيصھ «کيتحر ه،ی اسالمی شوراس و مجلیکمي ا صدور بياني دام ی ا  ب  اق

ورا ه ف ل خواست ک ازمان مل ست و از س ان دان ه جھ ه ھم رائيل را اعالن جنگ علي ه ًاس ا صدور قطعنام ل یا  ب  عم

  .  ارجاع کندیالملل  بين یاسرائيل را محکوم و پرونده آن را به ديوان کيفر

ردھا را نشانه پايان کار دو  ی حمله به کاروان کشتنژاد، ی احمدمحمود ديگر اسرائيل «: لت اسرائيل دانست و ادعا ک

  »  انجام دھد تا حاميان حقوق بشر آزرده شوند؟یبايد چه کار

ا  ی اقدام اسرائيل را تداعیا  در بيانيه ،ی خارجه حکومت اسالموزارت دامات دزدان دري ته یئکننده اق رون گذش  در ق

شت نيز ادعا کرد که با حملیوزير دفاع حکومت اسالم. دانست را  یه به ک ا، شمارش معکوس ب ابودیھ  اسرائيل ی ن

  . آغاز شده است

 زي نی المللني آلوده است و در سطح بیراني که دستش به خون ده ھا ھزار شھروند ای حکومتران،ي ای اسالمحکومت

ام ایح روه ھ اد اسالمی حزب الھیستي تروری گ اعرهي و غی چون حماس و جھ سان است دف ه در راه یش از ک  ک

ه استو اکارنهي جان باختند رنيفلسطۀ دي با مردم زجر دی و ھمبستگتيسانان  و حکومت ليحکومت اسرائ.  مزوران

  .  شھروندان ھستندی و عامل بدبختستي کار و جنگ طلب و ترورتي ھر دو جناران،ي ایاسالم

شت به لي ارتش اسرائی کماندوھاانهي وحشورشي، بالفاصله با انتشار خبر ٢٠١٠ ی م٣١ روز ایک  ،ی امدادرسانی ھ

ه در یاز جمله تظاھرات بزرگ.  مختلف جھان برگزار شدی در کشورھایتظاھرات بزرگ زار شد ک  در استکھلم برگ

دنيآن چند رده بودن ن شرکت ک دگان نخست در م.  ھزار ت زدانيتظاھرات کنن د و ی مرک ع کردن  شھر سرگل، تجم

ه نمایاما ھنگام.  پرداختندی به سخنرانیئد مدافع حقوق بشر سوی احزاب و سازمان ھاندگانينما دهي ک نتر ن  حزب س

الي با شعار اسرائاي صدا او را ھو کردند و کي خود را آغاز کرد مردم یسخنران) مرکز( ردد سخنان دي باکوتي ب  گ

دهينما.  سوئد قرار داردی حزب در دولت ائتالفنيا. او را قطع کردند ري دن اکم در ردیگ نان  سخنرافي از احزاب ح

اي راه پلي سفارت اسرائی به سومي عظتي جمعنيسپس ا. نبودند دئیم داد ا.  کردن سني در اانيرانيتع  اري تظاھرات ب

د ی می سلطنت طلبان، ھمواره سعژهي و به وستيونالي ناساناتياندک بود؛ جر ه کنن ا ب ده در تظاھرات ھ م ش  زور ھ

ه ني الشيدل.  از آن ھا نبودی تظاھرات اثرنيرند در ا است باال بب»یمل« که نماد نيپرچم خود را به عنوان ا  است ک

  .  ھستندلي و اسرائکاي آمری ھااستي طرفدار سستيونالي ناساناتيسلطنت طلبان و ھمه جر

سان دوست، آزادی حالدر اد ان ازمان و نھ ری که ھر فرد و س ب، در عی خواه و براب الني طل ه سی ح ااستي ک  ی ھ

صاد امیاسي س،یاقت ا،يمر آی و نظ رائک ورل،ي اس المی جمھ اس و غه،ي ترکران،ي ای اس شرهي را علرهي حم  تي ب

سطدي بازي بلند نی حال با صداني کند در عیمحکوم م ردم فل وق م دنيي و حق تعني از حق اع کن ا دف .  سرنوشت آن ھ

د  را اشني مردم فلسطی ھاني از پنج دھه است که سرزمشي بل،ي و سرکوبگر اسرائی ارتجاعیدولت ھا رده ان غال ک

م چنلي مردم حق طلب تحمني را بر ای ھر روزه ای حقوقیو جنگ و سرکوب و کشتار و ب د؛ ھ ه ني کرده ان ا ادام  ب

در واقع دولت . ت کشانده اندس را به شکی صلح واقعکي به یابي تالش در راه دست گونهاشغال و سرکوب خود، ھر

ايمرا دولت کيپلماتي و دی نظام،یاقتصاد ،یاسي ھمه جانبه سیباني و پشتتي با حمالياسرائ اک  ی و مماشات دولت ھ

ان آن .  دھدی ممه ادای قلدرمنشانه و آدم کشی ھااستي ھم چنان به س،ی عربی دولت ھایتي کفای و بیغرب اکنون زم

وني است که ادهيرس شار افکار عم ا ف امی دولت ب ا ب ان، ب ردم جھ انیاسي سکوتي م ا در چنی جھ رو شود ت  ني روب

  .  و رعب و وحشت و ترور برداردی دست از اشغال و آدم کش،یطيراش
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ه در محاصره ارتش اسرائني حماس، نوار عزه عالوه بر ای گروه اسالمیري، با قدرت گ٢٠٠٧ ژوئن سال از  لي ک

داد خود گرفتهدي شدی بمباران ھاري منطقه را زني ااي و ھوا و درني از زملي ارتش اسرائزيقرار دارد بارھا ن  ی و تع

رق و بني امھممنابع .  کرده استی از مردم غزه را کشته و زخمی شماریب ابع آب و ب ه من ه از جمل تاني منطق  مارس

  .  شده اندراني واي اند و دهي دی جدی ھابي آسیھا و مدارس و جاده ھا و اماکن مسکون

ود ني ای منطقه طنينان ا ساکل،ي دلني مرز خود با غزه را بسته است و به ھمشي کمابزي مصر ندولت ا کمب  سال ھا ب

  .  مواجه بوده اندی ھولناکی اقتصادی ھای کاال و دشوار،یخدمات درمان

سطونيزي با حضور در تلوی م٣١ بامداد دوشنبه ،یني خودگردان فلسطالتي تشکسئي عباس، رمحمود ا خشم یني فل  ب

دام را محکوم کرد و اعالم داشلي اسرائئیاي دریروي رفتار ناديز ه ایت که ھر اق داد محتمل ني را در واکنش ب  رخ

  .  داند یم

 ی جنگتي جناکي را یلي اسرائی صلح، حمله کماندوھای در گفتگوھاانيني فلسطی مذاکره کننده اصلقات،ي عرصائب

  . داند ی خود را فراتر از قانون ملي دھد که اسرائی نشان مگري بار دکي حمله ني کرده و گفته است افيتوص

ه یني فلسطالنتي تشکی از سوی در غزه سه اعتصاب عمومل،ي ارتش اسرائتي جناني ای پدر  اعالم شده است و ھم

 خود را باز کرده بودند با خبردارشدن از یھا  ھم که مغازه ی دست به اعتصاب کامل زده اند؛ آن ھاینيکاسبان فلسط

اده زي نلي اسرائسيارتش و پل. کردندل ي تعطئیمايپ  واقعه محل کسب و کار خود را به قصد راه نيا ه حال آم اش   ب ب

  . درآمده است

ان  حمله به کاروان کمک ء آراتي با اکثر٢٠١٠ یوني ١شنبه   سازمان ملل روز سه تي امنیشورا   ه یرس  غزه را ک

ام تحقدي انجامیرنظامي غ١٠کم  به مرگ دست  ان انج رد و خواھ ه  یشفاف و ب «یقي محکوم ک اره نيدر ا» طرفان  ب

  . شد

راز تني که به ھمیا  هياني در بتي امنیشورا شکل از أ منظور انتشار داد ضمن اب اروان مت راد در ک سف از مرگ اف

  : در راه غزه گفتیشش کشت

راد ني ای ھا  کند و به خانواده ی محکوم مدي انجامیرنظامي غ١٠ کم   را که به مرگ دستی اقداماتتي امنیشورا «  اف

  » .ديگو  ی متيتسل

نبه لي که ارتش اسرائیا  در حمله ستي مشخص نًقاي دقھنوز ار صبح روز دوش اروان کشتی م٣١ حدود چھ ه ک   ی ب

  . اند  به مردم غزه انجام داد چند نفر جان خود را از دست داده یرسان  کمک یھا

ايشدگان در حمله ن  آمار کشته لي که اسرائی حالدر شتیروھ ه ک ا را  ی خود ب ن اعال٩ ھ رده، ت جنبش غزه را  «م ک

ا  از گروه یکي ،»ديآزاد کن ازمانیھ ده ا  س اروان،ني دھن االتر از ازاني م  ک ات را ب م دق ی مني تلف ا رق د، ام  یقي دان

  . اعالم نکرده است

 متعاقب حمله ی ھا زخم  کشته و ده١۵ خود در بعد از ظھر روز دوشنبه خبر از لي است که ارتش اسرائی در حالنيا

  .  در راه غزه داده بودی شش کشتخود به

  .  نفر اعالم کرده بودند١٩ تعداد جان باختگان را زي ھا نی از خبرگزاریاري دوشنبه بسروز

 نفر آزاد ۴۵ منتقل شده بودند تنھا لي در جنوب اسرائی که به زندانیاسي فعال س۶٠٠ اعالم کرده است که از لياسرائ

  . اند شده 
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و نونيسي کمت،يمن ای بر قطعنامه شوراافزون ل در ژن شک  روز سهزي حقوق بشر سازمان مل نبه ت ا لي ش سه داد ت  جل

  .  کندی را بررسلي اسرائهي علیا صدور قطعنامه 

اد کردت،ي امنی داوود اغلو، وزير خارجه ترکيه در  نشست شورااحمد   نيدر ھم.   از عملکرد اسرائيل به شدت انتق

سانيد کأئ اسرائيل تیحال يک مقام رسم ه رویرده که بيش تر ک ودی عرشه کشتی ک ه ب اع ترکي دند، از اتب شته ش ه   ک

  . اند 

ه ھر دو از اعضای شورای اضطرارجلسه ان ک ه و لبن ردائم شورای امنيت به درخواست ترکي ستند، ی غي  امنيت ھ

ارای در سازمان ملل پيش از برگزاریرياض منصور، عضو ناظر فلسطين. برگزار شد ه خبرنگ سه ب ه  جل ن گفت ک

  .  نشان دھدی امنيت واکنش قاطعیاميدوار است شورا

را  حامل کمکی دبيرکل سازمان ملل نيز خواستار تحقيقات کامل در مورد يورش اسرائيل به کشتمون، ی کبان  یھا ب

  . غزه شده است

ه عمنيا   ه ک اي واقع سانًق ساسات ان ان را جری اح ردم جھ هي م رده است باح اھرات دي دار ک ا تظ ا ب اني خیھ  و یاب

م چنر،يگي پیاعتصابات کارگر ا و ھ رد سفراني دولت ھ ل را وادار ک  خود ی را از کشورھالي اسرائی سازمان مل

 سرکوبگر و اشغالگر یروھاي که نی تا زمانرند فرابخوانند و شرط بگذالي از اسرائزي خود را نرانياخراج کنند و سف

سطنيينشده اند و حق تع خارج یني فلسطی ھاني سرزمهي از کللياسرائ ردم فل ه رسمني سرنوشت م شاخته تي را ب  ن

ل، اتحادتي امنی و مصوبات شورای تاکنونینشست ھا.  خود خاتمه نخواھند دادیاسي سکوتياند به با ازمان مل  هي س

سطلي اسرائني صلح بتاروپا، و مذاکرا رن،ي و فل ارايز. داده استن ی ثم ه دولت أ و در ری غربی دولت ھ س ھم

اه ماطي ھمانند حلي به اسرائکاي دولت آمرًاساسا.  ھستندلي دولت اسرائی حامکا،يمرآ د و در ھر ی خلوت خود نگ  کن

  .  کندی از آن مواظبت میطيشرا

ه آنيال مھم اؤ ساما ان جدني ااي است ک ار جھ ر و پی ب ريگي ت ته علرت د خاست و لي اسرائهي از گذش ا خواھ ه پ  اي ب

  !  محدود خواھد شد؟ی عملۀجي نتچيحکوم کردن بدون ھ در حد اعتراض و مًصرفا

    

   ٢٠١٠ یولي کمي - ١٣٨٩ خرداد ازدھمي

 


