
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  ھوادار پورتال: بازتايپ از
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  طرد اجباری سفير اسرائيل ، از رستورانی در قاھره
  

فلسطين را فرا گرفته ، دولت اشغالگرخشم وغضب  پس از طرد اجباری سفير اسرائيل، از رستورانی در قاھره

  .است

که اسحاق ليفانون، سفير اسرائيل در قاھره ، به ھمراھی با ھمسر ، دوست و مھمانان فرانسويش ، اجباراً  پس از آن

از يکی از رستورانھای مجلل قاھره ، با زور طرد شد ، حالتی از خشم وغضب ھمراه با نا اميدی بر کارمندان 

که مدير يکی از  چاپ کويت ، ھنگامی" جريده  "ۀ روزنامۀرائيل سايه افکنده است ، بنا به نوشت اسۀوزارت خارج

ه رستورانھای معروف قاھره متوجه شد که مھمانانی در رستوران حضور دارند که شش نفر نگھبانان شخصی ب

توضيح " نگھبان دار"نان ز آنان رفته و در مورد مھماکنند، نزديک مي دور آنھا حلقه زده واز آنھا حفاظت می

خواست وبه فوريت برايش روشن شد که سفير اسرائيل در آنجا حضور دارد ، مدير رستوران که دچار شوک شده 

زيرا حضور ايشان بدون فوت وقت ايشان بايد رستوران را ترک کند،  بود، به نگھبانان اخطار کرد که ھمين حاال و

 آقای سفير که قصد مقاومت را داشت، اينبار خود ومھمانانش با زور راحتی ھمگان خواھد شد،موجب مشکالت ونا

اين ه کارگران رستوران به خارج رستوران ھدايت شدند، اين اولين باری بود که سفير اسرائيل از يک رستوران ب

ت، موريتش در قاھره ھفت بار از اماکن مختلف عمومی طرد شده اسأ مۀشد، اما ايشان در طول دور شکل طرد می

قديمی  ، در معروف ترين و" اپرا "ۀ اين طرد شدنھا، زمانی بود که وی برای تماشای يک برنامۀبارز ترين نمون

کوشد  شود، می که مدير مرکز متوجه وجود سفير اسرائبل می  ھنگامیمجدداً . ن کنسرت حضور يافته بودوترين سال

طور ه  ھنرمندان اپرا، بۀ، دقايقی قبل از شروع برنامه، ھميابد از وی استقبال نکند، اما قضيه به ھمينجا خاتمه نمی

کنند که پس از خروج  گردند وشرط می دستجمعی به جلوی صحنه آمده و خواستار خروج فوری سفير اسرائيل می

  )١.(شود  وی برنامه را شروع خواھند کرد وچنين می

ادگاه قاھره عليه خاخام بزرگ يھوديان، صادر چند روز قبل از اين حادثه، سفير اسرائيل به ُحکمی که از طرف د

 زمان ۀبه علت فروش اشياء عتيق" خاخام بزرگ"ن جريان از اين قرار بوده است که اي. کند شده بود ، اعتراض می

شود، زيرا عتيقه ھا ساختگی  مند به عتيقه، ھشت ھزاردالر جريمه میه حضرت موسی به تعدادی از مصريان عالق
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 مصر طی نامه ای به سفير اسرائيل ، حکم دادگاه را عادالنه خوانده واعتراض ۀوزارت خارج  ،وتقلبی بوده است

خاخام مذکور " نبيل بديع " بر اساس اظھارات وکيل يکی از مشتريان فريب خورده، آقای . داند وی را نا وارد می

برد وپول خود  به دادگاه شکايت میمشتری خود را پس بدھد ، از ايشان )  مصریۀلير(ليونھا جنيه يخواسته م نمی

  .گيرد را پس می

جاسوس معروف  اسرائيلھا در لبنان است، مادر " خانم شوال کوھين"آقای ليفانون، سفير اسرائيل در قاھره فرزند  

کوشيد در مراکز امنيت لبنان ويا در ميان شخصيت ھای  ايشان در سالھای پنجاه با ايجاد شبکه ای از تن فروشان می

گردد ، ايشان  م در لبنان نفوذ کند، شوال کوھين به ھمين اتھام در لبنان دستگير وبه چھارده سال زندان محکوم میمھ

  پايان  .برد سر میه خانم شوال کوھين ، اکنون در اسرائيل ب. در اصل از يھوديان کشور آرژانتين يوده است

  

  :فزوده مترجما

به عنوان دپلومات ) پاريس(، کانادا ودر فرانسه سفير اسرائيل آقای ليفانون نيز قبل از اين در کشور ھای امريکا

  . خدمت کرده است 

 اصلی ألۀطور عموم مسلمانان خاور ميانه از دولت اسرائيل، نه دشمنی با يھود ، بلکه مسه نفرت ملت مصر وب) ١(

 استعمار گران سفيد پوست اروپائی است که پس از ۀاسرائيل در اساس نماينداينست که دولت صھيونيستی وفاشيستی 

کشور ھای سرمايه .  پوشالی را خلق کردند تا از منافع دراز مدت آنان دفاع کندۀپايان جنگ جھانی دوم، اين مستعمر

کنند، از  می" ور کش"  اين ه عظيمی که بتکنولوژيک داری غرب، پس از تشکيل اسرائيل در مقابل کمکھای مالی و

خواھد که با راه انداختن جنگ وکشتار، ايجاد ناامنی در منطقه، ترور دانشمندان، ارسال جاسوس وشکنجه  آنان می

  ۀمين گردد وسر رشتأگر ، خاور ميانه را در عقب ماندگی وفقر وجھل نگھدارند تا بدينوسيله منافع اقتصادی آنان ت

  . خارج نگردد نوشت ، ثروتھای منطقه از دستشانسر

 گزارش داد ، اسرائيلھا، اعضای بدن فلسطينيھای  زخمی را از تنشان يدنیھمانطورکه چندی پيش خبرنگار سو) ٢(

شدند که در قسمتھائی از جسد فرزندانشان  فروختند، خانواده ھا گفته بودند که متوجه می کردند ومی خارج می

کراين نيز وليس اوھا در حق فرزندان خود شدند ، پيت اسرائيلجراحی وبخيه شده وبا انتشار گزارش متوجه جناي

 نا مشروع از اعضای بدنشان خبر داد که در مطبوعات ۀچندی پيش گزارشی در مورد سرقت کودکان و استفاد

از اين عمل اسرائيليھا تعجب کند، نبايد خواننده . منتشر شد kassioun . org ) قاسيون(عرب از جمله ھمين سايت 

 ھستند وحضرت باريتعالی روح حيوانی را در جسد آنھا قرار داده تا" اغيار "  آنان باور دارند که غير يھوديان زيرا

 يھوديان که شعب هللا المختار ھستند قرار گيرند ، لذا از نظر آنان اين کار خالف نيست، اين حق ۀمورد استفاد

 خود ۀشود وداستايوسکی نيز آن را در نوشت داده می  فرد يھوديان، در کتابھای درسی اسرائيل آموزشه منحصر ب

   .زير نويسھا از مترجم است. آورده است 

   احمد مزارعی: ازارسال وبر گردان

  ٢٠١٢ نوامبر ٠٢

 

 :يادداشت 

  " مردم يھود " ھرچند امپرياليزم وصھيونيزم می کوشند تا از يک سو نفرت عليه صھيونيزم را ھمان نفرت عليه 
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 واز جانب ديگر با تکيه بر رھبران خود فروخته ای از قماش ، سادات ھا ، مبارکھا ، امرای کشور معرفی دارند

عربی اعم از عربستان سعودی ويا خليج واينک مرسی ھا، نفرت مردم عادی کشور ھای عربی را از  ھای

اسرائيل صھيونيستی در حق پذير جنايات قياس ناحاميان آن بپوشانند، مگر تاريخ نشان داده است، که  صھيونيزم و

لسطين آنقدر عميق واستخوانسوز بوده ومی باشد که ھيچ نوع تالش فبه خصوص مردم  اعراب و خلقھای منطقه،

افظۀ تاريخی خلقھای منطقه وجھان زدوده، برای جنايتکاران اسرائيلی ح، آن را از نمی تواند امپرياليزم و صھيونيزم

  .جائی در بين مردم ، باقی بگذارد 

 عرب می خواھند با آنھا در خفا ۀامرای خود فروخت اگر زمامدارانی از قماش مرسی ھا ويا ربانی ھا کرزی ھا و

ويا علنی معانقه نمايند، نبايد چنان تصور نمايند که خلقھای منطقه نيز حافظۀ تاريخی خويش را از دست داده و 

  .نموده اند  جنايات آنھا را فراموش

بازار عليه امپرياليزم وصھيونيزم به شمار  وران، نمودی از موضعگيری مردم کوچه وعکس العمل صاحب رست

  .تأسی نيز جست  که بايد به آن به عالوه ابراز تبريک، می رود ،

                                                      AA-AA  ادارۀ پورتال     

 

 


