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 تظاهرات ضد جنگ غـزه

  
 

  "شپيگل آنالين"گزارش تلخيص شده از 
 AA-AAرجمه از ت

 
 

ضمن .  نفر در شهرهای مختلف المان،  بخاطر جنگ در غزه به تظاهرات پرداختند10000به مراتب بيشتر از 
اين تظاهرات خشونتهای ضد اسرائيل بچشم رسيد و  تظاهرکنندگان پتاثی ها را در داده و بيرفهای اسرائيل را 

 .سوختاندند

  .اران  نفر به خاطر بحران باريکۀ غزه دست به تظاهرات زدندروز شنبه در جمعی از شهرهای المان  هز
به تظاهرات دست " جنگ را در غزه متوقف کنيد" نفر در برلين با شعار 6000به اساس گزارش پوليس حدود 

 آغاز يافته و تا دروازۀ براندنبورگ ) مقر شاروال برلين ــ مترجم" ("Rotes Rathausتظاهرات از . زدند
"Branenburger Tor " ادامه يافت.  
  

•  

•  

•  

 
 به عالوۀ محکوم نمودن برخورد اسرائيل، صدراعظم المان خانم  از طريق  پالکارتها و لودسپيکر،تظاهر کنندگان

Angela Merkel  عکس هايی  تصاوير، ها و بين شعار. مقصر معرفی داشتندميانه را نيز نسبت به وقايع شرق
  . پوليس مراقبت می شد750ظاهرات از طرف ت . نيز به چشم می خورد"اتياسر عرف"از رهبر فقيد فلسطين 
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، الی بعد از ظهر ده شده بودفراخوان" انجمن فلسطينی ها"و " ای صلح المانشور"در اين تظاهرات که از طرف 
  .کدام برخورد جديی رخ نداد

ن پوليس مامورا. دستگير گرديدند"  منع تجمعتخطی از" و " برهم زدن آرامش کشور"هفت تن تظاهر کننده به اتهام 
  .اسرائيل را نيز خاموش نمودندمشتعل يک پرچم 

فيصله نمود تا تظاهر کنندگان اجازۀ حمل "  براندنبورگــبرلين "محکمه عالی اداری ن روز در قبل از ظهر همي
،  امور داخله سناتوردر حالی که . را داشته باشند"  حماس"سمبول های مربوط به  نيروی اسالم راديکال  شعار ها و

  .گرددجلو گيری " محمود سحر"ابراز حمايت از رهبر حماس  ها  وتالش نمود تا از حمل شعار

غزه  به  تن  عليِه ادامه جنگ در نوار4500حدود "   اسالمی هسنانجمن"خوان  ادر شهر فرانکفورت به اساس فر
  .تظاهرات دست زدند

 چند صد نفر نيز زير ه تظاهرات زده بودند ،زه دست ب نفر که عليه جنگ در نوار غ5000مبورگ در کنار در ه
  .به تظاهرات پرداختند" مبورگ برای اسرائيلترور حماس را متوقف سازيد و ه"ام ن

مظاهره چيان عبارت بودند از افراد . ای اروپای غربی نيز مردم به تظاهرات دست بردندهروکشدر چندين پايتخت 
مظاهره چيان شعارهای ضد اسرائيل را سرداده و بيرقهای اسرائيل . ضد جنگ، هواخواهان حماس و حزب اهللا لبنان

  .و اتازونی را در دادند و به پرتاب پتاقی ها پرداختند
  

 
  

 


