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  حقوقدان–ض اميرفي

 )فلسطينچرا دفاع از(ی نيستانی دررابطه با قاآايران يارگرامی  نوشته ای که خطاب به  –جاويد ايران 
ه . [[نوشتمورد استدعاستانتشاراين حاشيه  ،ھمچنين پاسخ مستند حضرت عالی را خواندم باتشکر و

  جاويد ايران در پايين اين نوشته سه برگی ھمراه است]

**  

   .وديگری قضاوت تاريخیواقعه جاری  يکی قضاوت برعين وفارغ ازجنبه قضائی دو حالت دارد  ،قضاوت

ن دردست نيست وقضاوت واظھارنظر آ قضاوت تاريخی مربوط به زمانی است که عينيت ھای حاصل از
   .يدآن ھای تاريخی بعمل ميبراساس اسناد وشھود وروايات وداستا

   .عينيت دارد، مشھود وزنده نھمآ ثارآقضاوت عينی متاثرازمالحظات عينی است که 

   .قضاوت عينی است نه تاريخی دنچه درغزه ميگذرآقضاوت جامعه جھانی ودرواحد کوچکترمردم نسبت به 

   .باقضاوت عينی است ، تميز بين قضاوت تاريخی نآ يکی ازاصول قضاوت واعتبار

نھا تالش ميکنند که قضاوت نسبت به ايام گذشته خودرا با آده که متھمين ووکالی يدھمين بارزه سبب گر
   .کسرمجازات شود اختالط موضوع و مشھود مخلوط کنند تاسبب                 ِ قضاوت عينی ازجرم  

 اين قبيل توسالت قضاوت تاريخی اينکه اسرائيل درگذشته ايران چه نقشی داشته ويا فلسطين نداشته
   .تاس

به  ربطی وحتی ،قضاوت نسبت به رويداد غزه يک قضاوت صددرصد عينی وناشی ازمشھودات است
مردم ناظرند که اسرائيل با چه سالحھای پيشرفته  .واره ساختن فلسطينی ھا نداردآ تشکيل اسرائيل و

مان ملل نجا که دبيرکل سازآ. قضاوت ميکنندوسپس  ؛دومردم بالدفاع غزه راکشتار ميکن پناھگاه ھا
بمباران نکن وبازھم کرد وميکند،  را باربه اسرائيل تفھميم کرديم که مدارس وپناھگاه ھا ١٧ميگويد 
   .نشان ميدھد  رخ عامه قضاوت

ی نجا که ناوآ> ورترازحمله به کودکان درخواب نيستم آچيزی شر<: نجا که دبيرکل سازمان ملل ميگويدآ
لمللی را ناديده ميگيرد واسرائيل مرتکب جنايات جنگی اسرائيل عمدا قوانين بين ا< :پيالوی ميگويد
 مريکای جنوبی سفرای خودشان راازاسرائيل خارج ميکنند وآجا که کشورھای آن ،>درغزه  شده

متعھد به  مريکای متحد وآ اقدامات نامناسب اسرائيل درحدی نمايان است که  حالت ووزن  ,درمجموع
وبسياری موارد اين مشھودات عينی  ،را درغزه محکوم ميکندجانبداری ازاسرائيل ھم جنايات اسرائيل 

    .که اکنون سراسرکشورھای جھان را فراگرفته است ديگر تشکيل دھنده قضاوت عينی است نه تاريخی
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مريکا ست که تاقبل ازجنگ بين آرد وآنمونه روشنی که ازقضاوت عينی وتاريخی يک کشورميتوان  
                        ِ شوب زده بود واين داستان  آالملل يک کشور غيراستعماری وکمک کننده به کشورھای جھان سوم و

مريکاست ولی قضاوت عينی رابايد نسبت به کشتارمردم پاکستان ويمن بوسيله آقضاوت تاريخی نسبت به 
گيری ھابرای حمله به کشورھا ازجمله عراق  بھانه ،، مداخله درامورکشورھاھواپيماھای بدون خلبان

   .تدانس ن آ ھا ونظاير وتحريم ، شنودھا ھای مذھبی تروريستیه يجاد گروا ،وافغانستان وسوريه وليبی

ويا درقضاوت  ن کشوررا مالک قراردادآمريکا گذشته تاريخ آنميتوان درمورد قضاوت عينی نسبت به 
   .وردآمريکا رابه ميان آ، پای تاريخ سياسی گذشته مريکاآعمومی نسبت به جنايات مشھود وعينی 

  انگيزه نامه مزبور

انگيزه تنظيم نامه وجنبه  ،نھم درحدی بيشترازمضمون نامهآنچه ازجريان نامه مزبور قابل توجه است آ
   .ايرانيان است ن باآارتباطی 

 گرگزارش  ؛است به غزه به جانبداری ازاسرائيل درحمله ايرانيان  تشويق مزبورکه متضمن  انگيزه نامه
   :ه اينطور بيان ميکندزفيلم خبری بی بی سی درمورد شبکه ھای اجتماعی درجنگ غ

دولت اسرائيل به دانشجويان اسرائيلی برای تبليغ به نفع اسرائيل درشبکه ھای اجتماعی مزايای مالی <
  ١ >وتحصيلی ميدھد که بنفع اسرائيل وعليه فلسطين تبليغ کنند

ين اسرائيل وکمک ھای                                                               ِ ه مزبور بوسيله گروھی تنظيم وروانه شبکه ھای اجتماعی شده که زيرد  يعنی نام
يعنی کسانی که به   واکنون موقعی است که خدمت خود رابه اسرائيل نشان بدھند. ن کشور قراردارندآ

کسانی  يعنی ،، يعنی کسانی که خودرا وابسته به ارتش اسرائيل ميدانندمد داشته ودارندآ اسرائيل رفت و
واکنون موقعی است که  ،که رسما ازاسرائيل کمک مالی ولجستيکی وديگرکمکھارا درخواست کرده اند

   .بايد نشان بدھند درگرفتاری ھای ارباب يار ومدد اوھستند

  نست که گيرد دست دوست     درپريشا ن حالی ودرماندگیآدوست 

  تقاضاي ضميمه 

تی تحت يم نگاھی ھم به تحرير آتحرير حاضر ازخوانند گان محترم درخواست دارد درصورت فرصت ن
   .باتشکرازقبول اين درخواست .دن> داشته باشخصوصی برای ايرانيان خارج ازکشورعنوان <

  

  زير نامه رو به مانا نيستانی، کارتون مانا نيستانی و پاسخ جاويد ايران را ميخوانيد.در 

  

  

                                               
-. حمه گرفته استدر زير توجه شود با انتقاد به نامه رو به مانا نيستانی اين ابزار را از دست نويسنده نا» ک-جاويد ايران = ح«اگر به پاسخ - ١
 ک
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اين ايميل از شخصی به من رسيد، ايشان را خوب می شناسم، ولی نمی توانم خودم را راضی کنم که 
وشته مربوط به ايشان است زيرا، عالقه و ميھن پرستی ايشان ميراثی است که از پدر بزرگوارشان به ن

ساعت پس از پخش ايشان نوشت، متن نامه  ٢۴( ايشان به ارث رسيده. شايد ھم نوشته خودشان است. 
 ک)-ح -به ايشان تعلق ندارد

نخست نوشته را بخوانيم تا به پاسخی که برای اين نوشته تدارک ديده ام را پايين ببنيد. درضمن ايميل 
 شت کارتون را من پيدا کردم به اينجا آوردم.ايشان کارتون را ھمراه ندا

درختی را نشان ميدھد که پر از بار ميوه است ويکی از ميوه ھا کرمی دارد  -خوب به کارتون نگاه کنيد
به خود داده است. اسراييل ولی ھمه غزه و ھمه درخت را بخاطر يک کرم از ريشه » حماس«که نام 

 بنيد.ميکند. بخوانيم و توضيح مرا در زير ب

با خط درشت مينويسم اين موضوع و توضيح من تنھا وتنھا جنبه حقوقی و انسانی دارد و 
  ارتباطی با سياست رژيم اسالمی نداشته وندارد. 

 ] gmail.com@  From: 

Sent: 31 July, 2014 3:39 AM 

To: undisclosed‐recipients: 

Subject: Fwd: Fw: WG: اسراييل يا فلسطين  

 agar nakhandeh id, matlab jalebi ast. 

اين  .مانا نيستانی يک کاريکاتوريست مشھور ايرانی است که بسياری از خارجی ھا ھم او را ميشناسند((
ه درختی تندر صفحه فيس بوک خود کاريکاتوری کشيده بود که يک بولدوزر اسراييلی رفته زير  ھنرمند

که اسراييل در حال   و او را در حال کندن از زمين است به معنای ديگرنشان ميدھد  فلسطين نام دارد .  که
  کردن فلسطين است. نابود

مانظر ش  برای او نوشتم . احتماال پاسخی ندھد . لطفا  من کامنت زير را در پايين کاريکاتورآقای نيستانی
   در کجاست. که اشتباه من مرا از اشتباه درآوريد اشد بنويسيد وخود را حتا اگر در يک سطر ھم ب

آقای مانا نيستانی ھنرمند گرامی، يک پرسش سالھاست در ذھن من نشسته و راه بجايی نميبرم . با 
ت عل  جان گرفت و بھتر ديدم آن را با شما درميان بگذارم و  کاريکاتور شما آن پرسش دوباره درمن   ديدن

  اين مشکل را از شما بپرسم .

حاليکه در يک جمله، چرا ما ايرانيھا فلسطينی ھا را دوست و اسراييلی ھا را دشمن خود ميپنداريم؟ در  
ھستند و يک فلسطينی ايرانی نيست! کليمی ھا به ايران ما و ما مسلمانھا  ھزاران اسراييلی و کليمی ايرانی
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بسيار طوالنی کنيم    کشاورزی که اگر ليست  ژی، پزشکی، پيشرفتبسيار چيزھا داده اند از قبيل تکنولو
مانند آوردن ميشود 

تلويزيون به ايران 
 یموسيق  و  ھنر  توسعه

  و غيره و غيره

اما فلسطينی ھا حتا يک 
کار مثبت برای ايرانی 
ھا انجام نداده اند. 
اميدوارم پرورش 
جوانان مارا پيش 

انقالب در کمپ ھای   از
يا  و تروريستی فلسطين

شرکت آنھا را در 
روزھای انقالب در 
تھران و روشن کردن 

ارتش که  آتش به روی
ھمه ايرانی بودندو يا 

به سر   زدن تير خالص
اعدامی ھای روزھای 
اول انقالب و يا آن 
ميليونھا ميليون پولی 

نگذاريد!. من  سال گذشته از ايران گرفته اند، به حساب مناقع فلسطينی ھا به مردم ما ٣۵را که در اين 
و دوستی با اعراب، (اعرابی که از آغاز کارشان را   دشمنی با اسراييلی ھا    که ھرچه فکر ميکنم برای

حاليکه ما ھرگز با اسراييلی ھا نه جنگی   شروع کردند در  به نياکان ما  با حمله و خونريزی و تجاوز
از اسراييلی ھا ديده   نی ھا بما زده انداعراب بويژه ھمين فلسطي  داشته ايم و نه يک ھزارم زيانی که از

ايم) دليل قانع کننده ای پيدا نمی کنم، شما چه؟ بعضی مواقع بخود ميگويم شايد چون ما مردم 
عدالتخواه و تابع حقوق بشر و متمدن و صلحجويی ھستيم نميتوانيم ظلمی را که اين اسراييلی ھای بسيار

آورده اند ببينيم!!! از آنسو ميبينم ما ھمين ملت عدالتخواه با فلسطينی ھای مظلوم و بی نوا  ظالم به سر
روسيه ستمکار برسر چچنی ھا می آورند کک مان ھم نميگزد. ما حتا در گذشته صدام جنايتکار   باليی که

  . از حکومت اسراييل دوست داشتيم   و مردانش را بيشتر

طلع ھستيد که خود اعراب ھم اين فلسطينی م  نيست. نميدانم   پس داستان، داستان صلحجويی و اين حرفھا
خوش آمد نمی گويند و بيشتراز   ھا را دوست ندارند و درھيچ کشور عربی به آنھا خانه نمی دھند وبه آنھا

ھا   پس ما چرا عاشق آنھا و دشمن اسراييلی  خود اعراب تا کنون فلسطينی در تاريخ کشته اند   اسراييلی ھا
ريس   نسان کشوری را که ريئس جمھورش ايرانی، ريئس ارتشش ايرانی وھستيم بسيار عجيب مينمايد. ا

سازمانھای حساسش را از ايرانی ھا ميگمارد دشمن خود بداند و بجايش واله و شيفته ياسر عرفات و 
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داده ايم چند خانه و بيمارستان برای مردم خود   ياران او باشد. براستی با پولھايی که ما به فلسطينی ھا
  . ميساختيم؟

الزم است برای رفع ھرگونه سوء تفاھم کشتار مردم از ھر دو طرف جنگ را محکوم کنيم و آتشبازيھای 
محکوم کنيم تا اين نويسنده را کسی اسراييلی نخواند. بنظر من بھترين طرف دعوا را نيز شديدا   ھر دو

بدارند اين دو ملت را بطور اگر ھم نخواھند اسراييلی ھا را بيشتر دوست   راھش اين است که ايرانی ھا 
  و دشمن دوستان خود باشند.  بدھند نه اينکه عاشق دشمنان تاريخی،  تساوی ببينند و در باره شان نظر

است، اسراييل غاصب است. قبول اسراييل غاصب است و محکومش کنيد اما احساس    دوستی نوشته 
عشق را نسبت به کريمه اشغال شده، و  عاشقانه شما نسبت به فلسطينی ھا ازسر چيست؟ پس چرا اين

شھرھای خودتان که به اشغال روسيه تزاری درآمده    شده نداريد حتا اين احساس را به اشغال  قبرس
   نداريد  است

دوستان اين موضوع بسيار مھمی است بی تفاوت ازآن نگذريد و نظر خود را بنويسيد نام شما سد در  
سراييل برای ايران سودمند است يا فلسطين. شايد به نتيجه بھتری محفوظ ميماند. بنويسيد دوستی ا سد

  برسيم))

پيش از ھرگونه پاسخی الزم است اين بخش را که در ايميل امروز ھم گنجانده بودم را 
  ببنيد... به سخنان شاھنشاه گوش کنيد.

https://www.youtube.com/watch?v=jsTxfH6tnww&feat
ure=youtu.be  

سال پيش در باره  ٣۶به اين گفتگوی شاھنشاه انوشه روان، با مايک واالس که 
د گوش کنيد. انوشه ننفوذ بی حساب يھودی ھا در سيستم اداری آمريکا ميگوي

 -يه اسراييل و يھودی ھا اشاره کرده اندروان آن زمان به نفوذ بی اندازه و بی رو
—امروز اگر ما ميگوييم و از سوی برخی فحاشی می شنويم يک دليل بيشتر ندارد

   وابستگی آنانی که فحاشی ميکنند.

لل مدر گذشته تاريخچه کوتاھی در باره اسراييل که کشور نيست ولی برخالف نرم سازمان 
 را در رديف کشور ھا به عضويت سازمان ملل پذيرفته اند نوشته ام. » دولت«آن 

نماد «سال پيش دولتی که ھرگز سرزمينی نداشت وتنھا يک  ۶٠اين بی انصافی است که   
بود را با پيشنھاد انگليس وتصويب آمريکا به عضويت سازمان ملل در آورده اند » مذھبی

را » دولت خودگردان فلسطين«سال مبارزه بی امان مردم فلسطين  ۶٠ولی امروز پس از 
  به ھزار بھانه غيرموجه به عضويت سازمان مللی نمی پذيرند. 
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دولت به تشکيالتی ميگويند که در قالب نخست وزير ووزير بر گروھی از مردم  –دولت ھا 
  حکومت ميکند. 

تشکلی ازمنتخب يا دستچين شده مردم است که به وضع  دولت در علم سياست به گروھی يا
قرار دارد که استقالل و آزادی مردم را  کند و تحت سلطه حاکميتیاقدام می و اجرای قانون

ان شود. بسياری از نويسندگکند. مفھوم دولت در معانی ديگری نيز به کار برده میتضمين می
برند و در زبان علم سياست وقوانين؛ کار میرا به يک معنا به » حکومت«و » دولت«مفاھيم 

است که اين کاربرد از واژه دولت تنھا به  يا ھيئت وزيران قوه مجريهدولت معموال به معنی 
تمام سامانه ھايی که در يک کشور با سرزمينی مشخص برای اداره کشور در   بخشی از 

وزيران که بصورت موقت اشاره دارد. گاھی نيز دولت به گروھی از ھييت کنار ھم ھستند
اداره امور را دردست دارد گفته ميشود، مانند دولت کامرون (نخست وزير انگلستان)، دولت 

  اوباما رييس جمھور آمريکا.

ند قرار ندارد تا بتوا» کشور«بنابراين اسراييل در تعريف حقوقی مربوط به دولت در رديف 
سراييل غير قانونی درحاليکه عضويت صاحب، تانک و توپ و تسليحات و ارتش باشد. ولی ا

سازمان ھای بين المللی اتمی را ھم ندارد صاحب بمب اتم و سانتريفوژ و ساختار ھای اتمی 
  است. 

نويسنده اشاره دارد چرا ما فلسطينی ھارا دوست داريم و اسراييلی و يھودی ھارا دوست 
  نميداريم، ھزاران اسراييلی ويھودی ايرانی وجود دارد. 

ايشان نادرست است. اگر اين افراد اسراييلی ھستند، واگر تعريف باال را پذيرفته باشيم  جمله
  ھستند بنابراين نمی توانند ايرانی باشند. » دولت اسراييل«جزو ابوابجمعی 

ھزاران اسراييلی چه فضولی اضافی در سرزمين ايران ميکند. البته بگذريم که کسانی مانند 
ف) (موشه کاتسا» قصاب«راديو اسراييل ويا ديگر ايرانيان ھمانند  خانم فرنوش رام گوينده

که خودرا وخدمت خودرا در اختيار اسراييل قرار ميدھند ودر اصل به ايران زادگاه خود پشت 
ميکنند، بسيار يھوديان يا آسوری ھاو ايرانيان ديگری ھستند که در قالب سامانه ھای به 

ی يا به عنوان راديو وتلويزيون يا گوينده و برنامه گذار در اصطالح مبارز با نام ھايی آنچنان
خدمت اسراييل ھستند. در کنار اين اشخاص کسان ديگری در پناه نمايندگان موساد به 

  جاسوسی برای اسراييل در خدمت ھستند.

ولی  -ايشان می نويسد، پرورش تروريست ھا در کمپ ھای فلسطينی را فراموش نکنيم
يا نمی دانند ھمانطور که امروز اسراييل ھزينه ھای اطالعاتی وامنيتی فراموش ميکنند و

» پژاک«و » پ ک ک«، »حزب دموکرات کردستان«، »حزب کومله«برای پرورش افراد 
را با ھمکاری عربستان و قطر وبا سفارش آمريکا ميدھد تا درصورت نياز به تجزيه بتوانند 

) اسراييل برای ١٩٧٩مان ھم (پيش از سال در کردستان ايران وارد عمل بشوند، ھمان ز
مصطفی چمران، ابو شريف (عباس آقا   پرورش تروريست ھای وابسته به خمينی، از جمله 



 حقوقدان -اميرفيض -حاشيه ای بر نوشته چرادفاع از فلسطين                                   ١١از  ٧برگ  ٢٠١۴/٠٨/٠٢(کيوان شيد) شنبه  

زمانی)، گروه امل در لبنان، يا گروه پاوه از دستياران خمينی و چمران و سيد موسی صدر 
  زير نظر موساد اسراييل برای نابودی کشور ما در تالش بوده است. 

ھمان زمان تنھا روزنامه ھای وابسته به اسراييل وپروپاگاندای اسراييل است که دولت 
و زندانيان ايران را به دروغ بيش از » ژاندارم خليج پارس«و » جنايتکار«شاھنشاھی را 

ھزار نفر تبليغ ميکنند، ھمان روزنامه ھا و خبرنگار ھای وابسته به اسراييل است که  ٣٠٠
مانند مظفر فيروز را در بيشتر روزنامه ھا از جمله لوموند فرانسه مزخرف ھای کسانی 

منتشر ميکند، کسانی مانند اريک رولو، مايک واالس، يا باربارا والترز، ويا پيتر جنينگ، 
ان ايرانی وزير را پشتيبانی ميکند تا در ھر موقعيتی وھرگفتگويی شاھنشاه و نخست وزير و

يخ بکشند وپرسش ھايی بکنند که نتيجه اش به نفع خمينی آموزگار را به س مشيدجبه ويژه 
  ورژيم اسالمی تمام ميشود. 

 وزيران» کارلوس«فراموش نکنيد زمانی که در جلسه اوپک در وين موھومی با نام مستعار 
آموزگار را می ربايند، نقشه و اجرا توسط عوامل سيا  مشيدجاوپک از جمله زکی يمانی و 

» کارلوس«رخ ميدھد وپس از آزادی وزيران نفت ديگر اثری از  وموساد با ھمکاری ھم
  موھومی بدست نمی آيد. 

فراموش نکنيد، در طول تاريخ ھرجا يھودی ھا توانسته اند راه ھای ورودی برای دشمن را 
ھم عوامل موساد بوده اند که راه پيمايی ھايی را که  ٥٧به ايران باز کرده اند و در شورش 

ا تدارک وطراحی کرده اند و تبليغات وپروپاگاندای يھودی ھا است که موی شھره شده بود ر
  ميکند. » حقنه«خمينی و چھره کريه و تعفن زده خمينی را در ماه به مردم 

از اين دست بسيار است... نميدانم چطور ميتوان جنايت ھای اسراييل را در کشاندن 
  خاورميانه به آتش را توجيه کرد. 

نماينده اسراييل در سازمان ملل گزارشی  -٧٩شش سال پيش از شورش  – ١٩٧٣در سال 
که جمعيت ايران به شدت رو به فزونی است و البی  -عليه ايران به سازمان ملل ارائه ميدھد

اسراييل به کنگره آمريکا فشار ميآورد تا از راه ھای ديپلماتيک جلوی رشد جمعيت در ايران 
ھنری کيسينجر در  -گيری را ھم جنگ ايران وعراق ميداننديکی از راه ھای جلو -را بگيرند

تاکيد به اين امر ميکند ولی در  (وزير خارجه) آقای عباسعلی خلعتبریشادروان مالقاتی با 
به «گزارشی که به عرض شاھنشاه ميرسد شاه زير گزارش آقای خلعتبری مينويسند 

ن ر آن زمازيرا د» آمريکايی ھا تفھيم کنيد، نگاه ما به شرق است و از غرب نگرانی نيست
الجزيره با عراق انجام شده بود و تنھا نگرانی  ١٩٧٥بيشتر کارھای مذاکره برای قرارداد 

به افغانستان بود. که چندی طول نمی کشد ھمين اتفاق رخ » کومونيست«از ھجوم روسيه 
ميدھد. قصد اسراييل والبی يھودی از بوجود آوردن جنگ بين عراق و ايران جلوگيری از 

دی وصنعتی و تکنولوژيکی ورسيدن به تمدن بزرگ ايران و رشد عراق بود ولی رشد اقتصا
با درايت شاھنشاه چنين جنگی ھرگز در زمان ايشان رخ نمی دھد ولی کينه اسراييل برای 
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 بر سرکارتا رژيم اسالمی ھمچنان باقی است که » دولت يھود«نابودی ايران پادشاھی در دل 
  می آيد نقشه اجرا ميشود. 

مانطور که بزاز ھ
يھودی ويا صراف 
 با يھودی يواشکی و

کالھبرداری سر 
مشتری ھايش را 
شيره ميمالد يھودی 
ھای اسراييل ھم در 
ھمه دوران زندگی 

ساله دولت يھود  ٦٠
مردم شيره ماليده  سر

  ودروغ گفته است. 

به ھيچ قانون و 
مقرراتی عمل نکرده 

  است. 

درھمين جنگ عليه 
تکرار رسانه ھا ومردم خودش و خاخام ھای يھودی طبق قوانين  غزه با وجود تکرار پشت

کودکستان و مدرسه حمله بين المللی خواسته شده است به بيمارستان و کليسا و مسجد و 
را که قرارداده وتنھا کسانی نظامی نکند بی اھميت به موضوع تنھا جا ھايی را که ھدف 

ودروغ ھای اسراييل را که ر ھا نگاه کنيد کشته بيماران و کودکان بوده اند. به اين فرتو
  ھای زير زمينی را نابود ميکند پی ببريد. مدعی است تونل 

  آيا تونل ھا از اتاق ھای بيمارستان و مرکز پناھنگان سازمان مللی می گذشت؟؟ 

دولت اسراييل برای اينکه کشورگشايی بکند در —خواھشمندم به نقشه ھای زير نگاه کنيد
) (دولت نگاره (سمت چپ ١٩٤٦ولی يھودی ھای متجاوز از سال  ---نيامدمنطقه بوجود 

 ٢٠٠٠سال اسراييل وجود نداشت وھمه جا ھمه عرب ويھودی ھا باھم زندگی ميکردند) تا 
  ميداند. وتجاوز کرده است و به دروغ ھمه جارا سرزمين خود تقريبا تمام منطقه را تصاحب 
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خش بزرگ شبيه کليه در سمت راست نقشه (سوم از دست چپ) ب ١٩٦٧-١٩٤٩در نقشه 
که غرب رود اردن 
خوانده ميشود 
سرزمين اردن بوده و 
به مرور با تجاوز و 
بولدوزر زدن ھا و 
کشتن مردم و 
خشکاندن مزرعه 
آنجا را اشغال کرده 
است که نقشه 

خيلی سفيد تر   امروز 
 ٢٠٠٠از نقشه سال 

است. تمام منطقه را 
ميخواھند از 

اره بکنند، ميخواھند با داعش ترتيب تجزيه منطقه را بدھند تا کم کم تا به اد» اورشليم«
  کردستان ايران دستيابی کنند. عراق و 

و موافقت نامه ھای بين المللی بکار بردن بمب ھای خوشه ای  مقررات سازمان مللطبق 
زير است ودر ھمين جنگ عليه غزه اسراييل از بمب ھای خوشه ای ھمانند عکس محکوم 

استفاده ميکند که يک بمب ميتواند صدھا نفر را بکشد. کسی نيست به اسراييل اعتراض 
سراييل ابکند و اين شخص که زير کارتون آقای نيستانی اعتراض و ھمکاری و پشتيبانی از 

  را گذاشته به اين مورد اشاره نمی کند ويا آگاه نيست.
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ھای  يھودی ھای ديگر به دولت اسراييل اعتراض دارند که مرتب ھر سال يکبار به دليل
بيمورد جنگ راه می اندازد. به دستگيری کودکان غير اسراييلی و فلسطينی اعتراض دارند. 

  به فرتور زير نگاه کنيد.

  

  . م ھای يھودی به جنگ اعتراض دارندحتا خاخا
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  آيا مشکل است اين راستی ھا را ديد؟؟ 

شتيبانی بکنيم؟؟ چرا بايستی سازمان ھای خودرا چرا اصوال بايستی از يک دولت بيگانه پ
  که در خط نظروطرح ھای توسعه طلبانه اسراييل باشد؟؟ چرا؟؟ طوری تنظيم کنيم 

آنچه در باال نوشتم نه در پشتيبانی از عرب فلسطينی بلکه در پشتيبانی از قوانين و مقررات 
 ھا ھمان بابلی ھا و آشوريان و انسانيت و نقطه نظر ھای بشر دوستانه است وگرنه فلسطينی

(ميتوانند باشند) که بارھا در گذشته کشور مارا تاراج کرده و آدم کشی آنان در تاريخ ھست... 
اسراييلی ھا يا يھودی ھای ھمين منطقه ھم از بازمانده ھای بابلی ھاو آشوری ھا ھستند که 

  با وجود کمک ھای ايرانيان ھمواره به ايران صدمه رسانده اند.

  دريغا، دريغا روز بيداری

  دريغا صبح ھوشياری 

  ک-ح

   

                         =============                                             ================  

روی آب   مذھب وسران حزب تشيع نميتوانند درمقابل عصيان ھای فکری واحساسات ناسيوناليستی،
 خود راحفظ کنند واين ديوارشکسته فروميريزد.

عدم نموداری مبارزه تنھا بعلت يک کمبود اساسی است وآن عدم حضورفرماندھی ورھبری برای مبارزه است واگرمنطق 
عقل گرايانه وروحيه ميھن پرستانه وفرھنگ کھن خودمآن رابياری دعوت کنيم وباراستی پيوند وياحقيقت ھمداستان 

 باشد که درطول قرنھا   ه ايم که آن فرماندھی درھيچ شرائطی نميتواند جزاقتدارکھن ملی وسنتی ... ايراندانست   شويم
نيست                      کانچه کنديک تن تنھای شاه                                               نگھبآن حيات ملی واستقالل کشوربوده

رکه کند صد سپاه ّ                ميس     
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The  views and opinion(s) expressed in this transmission are that of the author(s) only, 

Not necessarily this is supported by the distributor or those who are  

associated with the distributor. I simply inform, you decide! 

.وظيفه ما آگاه کردن شماست، شما مسئول تصميم خود هستيد مسئول نوشته ديگران نيستيم ما  


