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غزه کشتار محکومیت در ها نازی کشی نسل یهودی دربردگان به  جان ی نامه

خوشبویی ترجمه: سهراب

و ها نازی کشی نسل از برده در به جان یهودیان جدید] از [رقم  نفر240 از بیش: 1مرجع     وبسایت توضیح
خواسننتار و اننند کرده امضا غزه در اسرائیل عام قتل محکومیت در را نامه این آنها بازماندگان و فرزندان

خود تاریخ از استفاده سوء علیه همچنین نامه این در اند. آنها شده فلسطین مردم کشی نسل به دادن پایان
آنننان] بننا غیرانسننانی رفتننار تننوجیه [و فلسطینیان از زدایی انسان ترویج جهت هولوکاست] در به [اشاره
اخیننرش     تبلیغنناتی     متننن     در» 2ویزل سایرین) «الی میان از (یکی مثال عنوان به که ای رویه اند؛ گفته سخن

پیش در شننده، درج گناردین و پسنت واشنگتن ،رنال ژواستریت وال ،تایمز نیویورک های روزنامه در که
است. گرفته

امضننای با اند کرده دعوت شان فرزاندان و بازماندگان و بردگان در به جان دیگر از نامه این کنندگان امضا
هرگز هرگز!» یعنی: «دوباره که: «دوباره کنند منتقل را پیام این طریق این از تا بپیوندند، آنها به نامه این

در آگهننی یننک قننالب در امضنناهایش همننراه بننه نننامه ایننن درج برای همچنین ها کس!». آن هیچ برای
اند.  کرده مالی کمک درخواست تایمز، نیویورک

اا مالی کمک یا و ها امضا به پیوستن چگونگی و ءکنندگان امضا اسامی از آگاهی [برای در نننامه متن به لطف
کنید. مترجم] رجوع ضدصهیونیسم     یهودیان     جهانی     ی     شبکه وبسایت

*  *  *

عام قتل صراحت با آنها بازماندگان و فرزندان و ها نازی کشی نسل یهودی دربردگان به  جان
کنند! می محکوم را غزه در انفلسطینی

صننراحت، بننا آنها بازماندگان و فرزندان و ها نازی کشی نسل یهودی دربردگان به  جان عنوان به ما
رر و اشغال و غزه در ها فلسطینی عام قتل رن استعما همچنیننن کنیم. مننا می محکوم را تاریخی فلسطی

ایننن انجننام بننرای مالی های کمک طریق از اسرائیل از پشتیبانی دلیل به [آمریکا] را متحد ایالت
در خننود [ابننزار] دیپلماتیننک بازوهای از استفاده دلیل به را غربی کشورهای کلی طور به و یورش،
رت با کشی کنیم. نسل می محکوم محکومیت، برابر در اسرائیل از حفاظت جهت آغنناز جهننان سکو

شود. می

بننه که اسرائیل، ی جامعه در فلسطینیان ی چهره از نژادپرستانه و افراطی زدایی انسان به نسبت ما
در کارشناسان و سیاستمداران اسرائیل، کنیم. در می خطر احساس است، رسیده خود اوج ی نقطه

1. International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN)

2. Elie Wiesel
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http://ijsn.net/gaza/survivors_and_descendents-letter/
http://www.algemeiner.com/2014/08/01/elie-wiesel-condemns-hamas-for-using-children-as-human-shields-calls-on-gazans-to-reject-hamass-child-sacrifice
http://ijsn.net/gaza/survivors_and_descendents-letter/
http://ijsn.net/sample-page/
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کشننی نسل برای اسرائیل] آشکارا پرتیراژ ی روزنامه [دو پست اورشیلم و تایمز اسرائیل نشریات
های] شننیوه [و ها نشننان از اقتبنناس حننال در اسرائیلی گرایان راست و اند داده فراخوان فلسطینیان

هستند. ها نازی نئو

نوبننل و صلح ی جایزه برنده سیاسی، فعال ویزل» [نویسنده، «الی ی استفاده سوء از ما این، بر علوه
جهننت در تننایمز نیویورک صننفحات در مننان تاریخ از بازماندگان هولوکاسننت] از استاد یهودی و

هسننتیم: [یعنننی خشمگین و منزجر نیست، پذیر توجیه آنچه توجیه برای آشکار های دروغ ترویج
از  فلسننطینی،2000 بننه نزدیننک کشتار و غزه نابودسازی برای اسرائیل ی گسترده توجیه] تلش

رن تواند نمی چیز کودک. هیچ صدها جمله رن های پناهگاه بمبارا و ها بیمارسننتان هننا، خانه ملل، سازما
رر توجیه تواند نمی چیز کند. هیچ توجیه را ها دانشگاه باشد.  آب و برق از مردم محرومیت گ

انننواع تمننامی بننه بخشیدن پایان در مان جمعی قدرت از و کنیم بلند را مان جمعی صدای باید ما
رن پایننان خواهننان کنیم. ما استفاده فلسطین مردم علیه جاری کشی نسل جمله از نژادپرستی، یننافت

ری] غننزه و [نظامی ی محاصره فوری رت هسننتیم. مننا اقتصنناد رل بننایکو و فرهنگننی اقتصننادی، کامنن
بننرای هرگننز «دوبنناره معنننی بننه » باینند3هرگننز «دوبنناره خواستاریم. شعار را اسرائیل آکادمیک

هیچکس» باشد!

*  *  *

منبع: 

Jewish survivors and descendents of survivors of Nazi genocide unequivocally condemn the

massacre of Palestinians in Gaza

* عبارت های درون کروشه [ ] افزوده های مترجم هستند. 

. شعار معروف یهودیان، که به نسل کشی هولوکاسننت اشنناره دارد. ایننن شننعار از جملننه توسننط گروه هننای نژادپرسننت و3
استفاده می شود. )JDLنوصهیونیست  مانند «اتحادیه ی دفاع یهودی» (
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