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 کار نفرت انگيز
  .ردندريزش بمب ھا بر غّزه و موشک ھا بر اسرائيل، انسانھا کشته و خانه ھا ويران می گ

    

  . ھمانگونه خواھند بود که در گذشته بوده اندبا اين اطمينان که سپس با گذشت زمان ھمه چيز اصوالً . ھمواره بيھوده

 می باشند که به سوی ئی را که برای اخطار نسبت به فرود آمدن موشک ھائیاما من به ندرت می توانم صدای آژيرھا

  .ه در بيت المقدس اتفاق افتاد از خاطر خويش بزدايمتل آويو در راه اند و کار تنفرآميزی را ک

 يھودی نشين لندن در تاريکی به ھايدپارک کشانده، ۀ ساله ای را در يک محل١۶در صورتی که يک باند نئونازی، پسر 

  زير کتک گرفته، بنزين در دھان و بر سرش ريخته و آتش زده بودند، آنگاه چه اتفاقی می افتاد؟

   از خشم و برآشفتگی تبديل نمی شد؟آيا لندن به موجی

   انگليس از انزجار خود سخن نمی گفت؟ۀآيا ملک

  ملت از آنھا پوزش بخواھد؟ۀ ماتم زده نمی رفت تا به نمايندگی از ھمۀ آيا نخست وزير با عجله به منزل خانواد

   محکوم نمی شدند؟ئیخاطر حمايت و تبليغات القاه آيا رھبران نئونازی ھا ب

  .لمان چنين می بودانگلستان يا در شايد در ا

  .اما اينجا نه

ھيچ جنايِت . يک جوان فلسطينی را ربودند و زنده زنده سوزاندند. اين کار تنفرانگيز در بيت المقدس صورت گرفت

  .نژاد پرستانه ای در اسرائيل به پای اين کار نرسيده است

  .بودن است بسيار بدتر» يھودی«ری که مدعی انسان ھمه جا تنفرانگيز است و در کشوۀ سوزاندن زنده زند

بنياد کاتوليکی مزبور يھوديان را شکنجه . انکيزاسيون در اسپانيا: در تاريخ يھود فقط يک فصل به پای اين کار می رسد

حتّا متعصب . جمعی يھوديان در روسيه صورت گرفته بعدھا اين کار در کشتار دست. و زنده زنده در آتش می سوزاند

  .دشمنان اسرائيل نيز يک چنين امر انزجارآميزی را در اين کشور نمی توانند تصور کنندترين 

  .بر اساس قانون اسرائيل بيت المقدِس خاوری سرزمين اشغالی نيست، قسمتی است از سرزمين تحت حاکميت اسرائيل

  :روند وقايع چنين بود
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سرائيلی را که شبانه قصد داشتند با اتو استاپ از يک دو تن فلسطينی که در ظاھر مستقل عمل کرده اند سه نوجوان ا

قصد آنھا احتماالً گروگان گيری برای آزاد نمودن زندانيان . دينی در نزديکی ھبرون به منازلشان بروند ربودندۀ مدرس

  .فلسطينی بوده است

ليس را بگيرد به مانع وپن اضطراری ولفي تۀعمليات آنھا ھنگامی که يکی از آن سه تن توانست با موبايل خود شمار

دنبال آنھا خواھد بود، دستپاچه شده و آن سه را با ه ليس بوگروگان گيران که حال ديگر احتمال می دادند پ. برخورد نمود

نی ولفيليس آن پيام توحقيقت اين است که پ. آنھا اجساد آن سه تن را در مزرعه ای چال کرده و فرار نمودند. تير کشتند

  .ه و روز بعد موضوع را دنبال نمودرا جّدی نگرفت

جوی آن سه  و ھزاران سرباز سه ھفته تمام به اين کار مشغول شدند که در جست. تمامی اسرائيل برآشفته شده بود

  .نوجوان ھزاران منزل، سوراخ سمبه و مزرعه را زير و رو کنند

 و قال افراطی نژاد پرستانه ای شد که روز اما آن به زودی تبديل به داد. ی عمومی قابل درک استگبه روشنی برآشفت

ت گرفته، قون با توجيھات وھن آميز از ھم سبمطبوعات و فرستنده ھای راديو و تلويزي. به روز نيز شديدتر گشت

  .روايت رسمی را تا مرِز تھوع تکرار و تفاسير نابجای خود را نيز روز به روز و ساعت به ساعت بدان افزودند

منيتی فلسطينيان که ھمه جا با سرويس ھای امنيتی اسرائيل ھمکاری می کنند در کشف ھويت دو سرويس ھای رسمی ا

محمود عباس، رئيس دولت خودگردان فلسطين در ). که آنھا را توقيف کنند بدون اين(گروگان گير نقشی اساسی داشتد 

وی از جانب بسياری از .  نموداسته گروگان گيری مزبور را محکومران کشورھای عربی از جای خود برخديدار س

  .والن اسرائيلی او را رياکار خواندندؤز سوی ديگر مسا. افراد خود به وطن فروش موصوف گشت

رھبران سياسی اسرائيل رو به موجی از تحريکات نمودند که اگر در ھر جای ديگر عنوان شده بود بدان عنوان 

  :در اينجا چند نمونه. فاشيستی می دادند

در صورتی که يک جوان روسی ربوده شده بود پوتين روستا به روستا را با خاک «: ن، معاون وزير دفاعدانی دانو

  .»يکسان می نمود

با ملتی که قھرمانانش قاتالن خردساالن می باشند بايد متناسب با «: » خانه يھودی«آياال شاکه، رھبر فراکسيون 

  .کسيون دولتی استحزب خانه يھودی عضوی از فرا. »خودشان رفتار نمود

تمامی يک ملت و ھزاران سال «: نوآم پِرل، رئيس جھانی بنی آکيوا که جنبش جوانان شھرک ھای اسرائيل می باشد

  .»تاريخ خواھان انتقام می باشند

اين، ھمان زمان است، «: شھرک ھاستۀ اوری آريِل که وزير مسکن بوده و سازندۀ اوری بانک، يکی از معاونان عمد

ه با مجروح گشتن کودکان مان به خروِش بی نھايت بپردازيم، دستگاه فلسطينی را از ھم متالشی کنيم، يوِدآ و زمانی ک

  .» زندانيانی محکوم به قتل را اعدام کنيم و خانواده ھای تروريست ھا را اخراج نمائيمۀسامريا را اشغال کنيم، ھم

ما زندگی را مقدس می داريم، آنھا . آنھا مانند ما نيستند«: ويدملت فلسطين می گۀ و خود بنيامين نتانياھو در مورد ھم

  .»مرگ را تقديس می کنند

سربازان . که پيکرھای آن سه تن توسط راھنمايان توريست ھا کشف گشتند، انفجار به اوج تازه ای رسيد ھنگامی

ا را تحريک نمودند، رسانه ھا نفت به آتش  فراخواندند، سياستمداران آنھئیھزاران پيام را در اينترنت نھاده، به انتقامجو

خونريزی در نقاط مختلف بيت المقدس تجمع نموده، کارگران عرب را تعقيب و به زير کتک ۀ پاشيدند، اوباِش تشن

  .گرفتند

مرگ بر «به جز چند شخِص تنھا، به نظر می رسيد تمامی اسرائيل تبديل به اوباِش ميداِن فوتبالی شده باشد که فرياِد 

  .می کشند» عرابا
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  )»مرگ بر يھوديان؟«: مريکا را تصور کند که فرياد کننداآيا امروزه کسی می تواند جمعی از مردمان اروپا يا (

مرگ بر «آن جوان عرب دستگير گشته اند، از يکی از ھمين تظاھراِت ۀ شش تنی که تا کنون به خاطر قتل وحشيان

  .باز می گشتند» اعراب

يکی از آنھا پسرک را در خيابان گرفته . شوافات را بربايندۀ  ساله ای از اھالی ھمان محل٩ کوشيده بودند پسر ءآنھا ابتدا

خوشبختانه پسرک موفق می شود مادرش را . که نزديک بود او را خفه کند و به سوی ماشين خود می کشيد، در حالی

. او نيز دستپاچه شده پا به فرار می گذارد. بدان مرد حمله کندکه با موبايل خود  صدا کند و مادر او شروع می کند به اين

  .جای پنجه ھای آن مرد بر گردن پسرک چندين روز قابل رؤيت بود

روز بعد گروه مزبور بازگشته، محمد ابوخير را که جوانی شاد با تبسمی زيبا بود، گرفته، به دھان او بنزين می ريزند و 

  .او را آتش می زنند

ليس مرزی پسرعموی او را که در حال تظاھرات اعتراضی به اينکارھا بوده است، و ھا کافی نبوده باشد، پانگار اين(

سرانجام او را . جراحات او وحشتناک اند. دستگيرو دستبند زده بر زمين افکنده و بر سرو صورت او با لگد می کوبند

  .)زبور را دستگير نمی کنندليس ھای مواما پ. که صورتش لت و پار شده است دستگير می کنند

حقيقت ماجرا توسط يک آسيب شناس بيماری . وضع اسفناکی که محمد بدان کشته شد، در آغاز در گزارشات قيد نگشت

ۀ اکثر روزنامه ھای اسرائيل اين موضوع را با چند کلم.  که در جريان آسيب شناسی حضور داشت بر مال گشت

  . از آن حرفی به ميان نياوردندد و اکثر فرستندگان تلويزيون اصالً مختصر در صفحات درونی خود ذکر نمودن

تظاھرات خشونت بار روزھا .  قيام کردند،در خود اسرائيل شھروندان عرب به گونه ای که از سالھا پيش نبوده است

گِ کوچکی ھمزمان با آن در خط مرزی نوار غّزه با انفجار موشک ھا و بمباران، جن. سراسر کشور را در بر گرفت

ر ييالبته عنوان اين جنگ را به داليل تبليغاتی برای خارج تغ. ( آغاز گشت“Solid Rock„» ساحل محکم«تحت عنوان 

  .)دادند

 خود نيز اعتراف کرده ۀ نام آن شش تن که به قتل از طريق آتش زدن متھم می باشند و برخی از آنھا بدين عمل وحشيان

گويا اين جماعت .  طبق گزارشات غير رسمی آنھا به جماعت ارتدکس وابسته می باشنداما. اند، ھنوز اعالم نگشته است

 - ضد صھيونيستی و ميانه رو می باشد اکنون حامل افراد نئونازی گشته است که از رقبای مذھبیکه معموالً 

  .صھيونيستی خود نيز سبقت گرفته اند

 عکس زيرا اصالً .  از آن بدتر عکس العمل افکار عمومی استاما به نظر من رفتار مزبور با تمام وحشتباری که دارد،

  .العملی صورت نگرفت

گوھای خصوصی تنفر خود را اظھار  و بله، چند صدای منزوی به گوش رسيد و بسياری از افراد عادی در گفت

  . بروز نيافت،اخالقی که انتظارش می رفتۀ اما صدای گوش خراِش فاجع. نمودند

ستند کردند تا اين واقعه، کوچک جلوه گر شود و از اعالم آن در خارج و حتّا در خود اسرائيل ھم ھر کاری که می توان

چند وزير و سياستمدار آن کار را محکوم نمودند، با . زندگی مطابق معمول روال خود را طی می کند. جلوگيری شود

  .اظھارات معمولی برای تکرار آنھا در خارج از کشور

حتّا در نزد چپ ھا نيز اين کار وحشتبار به صورت يکی از . انی در برزيل بسيار جالب تر استمسابقات فوتبال جھ

  .اعمال بِد اشغالگران ارزيابی گشت

چرا از اعتراضات عظيم خبری نيست؟ برآشفتگی اخالقی ملت، تصميم قاطعانه برای زدودن نژاد پرستی که اين قساوت 

  را ممکن ساخته است کجاست؟ 

  .انه ھای آتش از درون نوار عّزه و از اطراف آن اين عمل وحشتناک را مستور نموداستن زببرخ
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 که به اسرائيل و مراکز ئیموشک ھا. صدای آژير ھا در بيت المقدس و در شھرھای شمالی  تل آويو به گوش می رسد

 ھزار مردان، زنان و اما صدھا. توسط موشک ھای پدافند خنثی گشته اند) تا کنون(جمعيت آن ھدف گيری شده اند 

 اسرائيل نوار غّزه را تبديل ئیدر آن سوی مرز، صدھا حمله نيروی ھوا.  ھجوم می برندئیکودکان به پناھگاه ھای ھوا

  .به جھنمی نموده است

  .ھر گاه توپ ھا به غرش می آيند، نماد ھای ھنری سکوت می کنند

  .و نيز احساس تأسف برای جوانی که او را در آتش سوزاندند

*******  

لمان با نام ھلموت اُسترمان نويسنده ايست اسرائيلی و ا در بکوم واقع در ١٩٢٣مبر  سپت١٠ولد اوری آونری مت* 

 ١٩٨١ تا ١٩٧٩ و از ١٩٧۴ تا ١٩۶۵او در سنين جوانی عضو ايرگون و از سال . گوش شالومبنيانگذار جنبش صلح 

 منتشر ١٩۵٠بود که از » ھاااُلم ھازه«ۀ  بر آن صاحب روزناماو عالوه. عضو مجلس اسرائيل موسوم به کنِِست بود

 از خط جبھه گذشت تا با ١٩٨٢ جوالی ٣وی شھرت دارد که در کشتار بيروت در .  توقيف گشت١٩٩٣می شد و در 

اوری آونری مؤلف . اين اولين باری بود که رھبر فلسطينيان با يک اسرائيلی مالقات می کرد. عرفات مالقات نمايد

  :ندين کتاب در باره جنگ اسرائيل با فلسطينيان می باشد از جملهچ

1948: A Soldier’s Tale, the Bloody Road to Jerusalem (2008); Israel’s Vicious 

Circle (2008); und My Friend, the Enemy (1986) 

    

  ٢٠١۴ جوالی ١٢ –برگرفته از تالکسکاال 

12809=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http 

  

  :يادداشت

خود  که ھمه نمايانگر آن است که در پس اختطاف و قتل سه جوان اسرائيلی، ،با در نظرداشت افشاءگری ھای اخير

يله خواسته است تا ضمن استفاده از موقعيت ناب فعلی در قرار داشته و بدان وس» موساد « سازمان امنيت اسرائيل

 -  ايجاد افتراق بين ملت فلسطين-  منطقه و جھان، و انتقام گيری از فلسطينی ھا که يکی از توطئه ھای بزرگ آنھاۀعرص

ھم مھمتر با  و از آن را خنثا نموده اند، شکست سياسی شان در قانونگذاری ھای جديد در داخل اسرائيل را جبران نمايند

در نظرداشت آن که از بيش نيم قرن سرزمين فلسطينی ھا اشغال شده و ميليونھا انسان در شرايط اشغال و قيد و بند 

زندان صھيونيزم به سر می برند، راکت پراکنی ھا از خاک غزه و يا ھر گوشۀ فلسطين را با جنايات سازمانيافتۀ رژيم 

يک سان دانستن و از ھر دو دی صھيونيزم زير پوشش چپ انجام می دھند، که امروز برخی از ايا  را صھيونيستی

  . که نفس عمل صھيونيست ھا عليه خلق زير ستم فلسطينابراز انزجار کردن، به ھمان اندازه نفرت انگيز است

  AA-AAادارۀ پورتال


