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  ...آورد اما مقاومت جوان فلسطينی  خون را به جوش می :صبا راھی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٩
  

  !آورد اما مقاومت جوان بذرشقايق است در دلھا خون را به جوش می
  

اينھا تروريست ھای صھيونيست ھستند، از ھمان نوع . زنند  با لوله تفنگ به پھلوھای جوان می،فنگنه با قنداق ت

 و اخوان المسلمين و القاعده و طالبان را آموزش داده اند تا آزاديخواھان ی که داعش و حزب هللائکامرياتروريست ھای 

   .و حق طلبان را سرکوب کنند

Video: Palestinian youth violently and wrongfully arrested for five days because the Israeli 

Police didn't bother to check his alibi | B'Tselem 

  

 دستگير که چه عرض کنم شکنجه .شده" دستگير"  سربازان صھيونيستی اشتباھی ۀشود که جوان مورد حمل گفته می

  ! صھيونيستیۀس گرگ درندأشود آنھم نه توسط يک نفر بلکه توسط چندين ر می

 آنھا را کشته باشد، راحت ًفرض که اين جوان به سربازان اشغالگر سرزمين فلسطين ھا سنگ پرتاب کرده باشد، اصال

 وز و شب ھم دسته دسته جوانان را بکشد نوازشش می تان را اشغال کند و رۀتر از اين، شما اگر کسی خانه و کاشان

 حيوانات رذل ترين ۀ مثل گرگ ھا که در خانوادًکنيد؟ حاال ببينيد اين ھا اين جوان را دقيقا کنيد؟ يا تکه تکه اش می

  .دھند  جوان را چطور مورد حمله قرار می،ھستند

چرخ ھای آنھا ھم موساد و ! ی ھر بيشتر می چرخاندئی برای سودجوئُ آدم کش ھای حرفه  ودنيا را يک عده قلدر، دزد

اين مزدوران ! شود کنيد گردانده می لم مشاھده میست که توسط مزدورانی که در اين فسی آی ای و ساواما و غيره ا

ُبه سرگردگی آدم کشی به نام خامنه ای و رفسنجانی و " حزب الھی سپاه"متعلق به يک سرزمين خاص نيستند، در ايران 

د در فسطين اشغالی به سرکردگی تروريست پيشه ای به اسم نتانياھو سربازان صھيونيست نکن اير جانيان اينکار را میس

   .کنند ُو گرگھای موساد آدم کش پرور اينکار را می

ای تنھا با نابودی سرمايه داری و تمام دستگاه ھ. تا وقتی که سرمايه داری خونخوار براه است اين بساط ادامه دارد

 عاری از سود و رقابت است که ديگر کسی مثل شارون و ۀی يک جامعئُن و تمام آدم کش ھای آن و بر پاسرکوبگر آ

 نفر ٢۵٠کنند يک روز جمعه از خواب بيدار شوند ودر دير ياسين با کشتن  تروريست پيشه اش ھوس نمیۀ دار و دست

   .ده در چاه انداختن پرچم صھيونيستی اسرائيل را بلند کنندزن و مرد و کودک فلسطينی که بسياری از آنھا را زنده زن
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 شصت و سرکوب خلق ۀُ آدم کش آن با قتل عام زندانيان سياسی در دھۀھمان کاری که در ايران خمينی و دار و دست

  .ُکرد پرچم سرمايه داری اسالمی نوکر امپرياليسم را بلند کردند

ايش است مقاومت جوان فلسطينی بی دفاع است که مزدوران صھيونيست نمی لم که قابل ست اساسی در اين فۀاما يک نکت

  !توانند او را از روی زمين بلند کنند

 ٢٠١٥ اکتوبر ٢٨ -.ش.  ھ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان۶چھارشنبه 

  

  

  

 

 


