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  نوارغزه ادامه داردۀوحشيان بمباران محاصره و
 

 

 

 بشريت عليهھم چنان به جنايات خود ھا  مردم خاورميانه و سراسر جھان، صھيونيستۀرغم اعتراضات گسترد علی

سخی به موشک  اقتصادی و تجاوز به نوار غزه پاۀرژيم جنايتکار اسرائيل مدعی است که محاصر .دھند ادامه می

 گذشته تا ۀ دھ۶در ھا اسرائيلی. مردم جھان برای اين ادعا پشيزی ارزش قائل نيستند. پرانی حماس به اسرائيل است

حقيقت اين است که دولتمردان اسرائيل . ندابه کار گرفتهھا را در قتل عام فلسطينیھا کنون مداوماً اين نوع بھانه

توانند به زندگی خود  سعه طلبانه، و بدون سرکوب مردم خاورميانه نمیتوھاى بدون اشغال فلسطين، بدون سياست

يک و نيم ميليون . ندا سال است که از طريق دريا و زمين و ھوا محاصره کرده۶نوار غزه را بيش از . ادامه دھند

 ماھيت سرکوب و دشمنی با اعراب در. رو ھستنده مردم غزه با کمبود غذا، دارو، سوخت ومايحتاج روزمره روب

ت اسرائيل است و نه آخرين آن ياخير نوار غزه نه اولين جناھاى هھفتھاى  بمباران.صھيونيسم بوده و خواھد بود

تا زمانی که نژادپرستی و صھيونيسم بر اسرائيل حاکم باشد کشتار و قتل عام و نسل کشی مردم فلسطين . خواھد بود

 .ادامه خواھد يافت

 چنين جناياتی را بدون حمايت سياسی، مالی و نظامی ۀبر اسرائيل توان دست زدن و ادامحاکم ھاى دولت

و حامی جنايات اسرائيل مريکا ھميشه مشوق، تحريک کننده  احاکمان . مريکائی نداشته و ندارنداھاى امپرياليست

. دھند م و صھيونيسم ادامه میاز طرف ديگر، مردم جھان به افشای ماھيت امپرياليس .ندا مردم خاورميانه بودهعليه

مريکای التين، مردم جھان خشم و امريکای شمالی، از اسرائيل تا تيمور شرقی و ااز لبنان تا ھندوراس تا اروپا و 

آذوقه و ھمبستگی با ھاى کشتی. ند انفرت خويش را از باندھای جنايتکار امپرياليستی و صھيونيستی ابراز داشته

مبارزات مردم . خشم جھانيان را برانگيخته استھا ن صلح استل توسط صھيونيست کارواۀمردم غزه و محاصر
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 حاکمان متجاوز و صھيونيست اسرائيل و اظھار ھمبستگی با ملت قھرمان فلسطين تحسين سراسر جھان عليه

 .برانگيز است، ھمچنان ادامه دارد

  

 زنده باد ھمبستگی با ملت فلسطين

 مرگ بر متجاوزين صھيونيست

 

 ١٣٩١ حزب کارايران آبان ماه  نشريه الکترونيک٧۶توفان الکترونيک شماره از نقل 

www.toufan.org 

 

 

 

 

 


