حم لو جنایتکارانو اسرائیل بو کاروان جنبش آزادی غسه را محکوم میکنیم !
دّشٌبَ  31هَ اطزائیل بَ چٌذ کشتی اهذاد رطاًی بَ هزدم در دال هذاصزٍ غشٍ ،
در آبِای بیي الوللی دولَ کزد ّ در ایي تجاّس راُشًاًَ کَ در هغایز ت آشکار با
لْاًیي بیي الوللی اطت دذّد ً 19فز را کشت ّ دٍ ُا ًفز را سخوی کزد.
طاسهاى دٌُذگاى ایي کارّاى دریایی کَ داهل بیش اس ً 600فز اس فعالیي هذافع
دمْق هزدم فلظطیي بْد ّ با چٌذ کشتی ُ 10 ،شار تي کاال شاهل هْاد هْرد ًیاس
پششکی ،طیواى ّ هصالخ دیگز طاختواًی را دول هیکزد ،جٌبش غشٍ آساد ّ یک
گزٍّ م دافع دمْق بشز تزکیَ بْد.
شْرای اهٌیت کَ بَ درخْاطت تزکیَ رّس طَ شٌبَ تشکیل جلظَ داد  ،با هذاطبَ
دك ّتْی آهزیکا کَ پذر خْاًذٍ اطزائیل اطت  ،اس صذّر لطعٌاهَ هذکْهیت
رئیض شْرای اهٌیت،
اطزائیل خْدداری کزد ّ تٌِا با صذّر بیاًیَ اس طزف
عولیات هٌجز بَ تلفات غیز ًظاهیاى را هذکْم کزد ّ خْاُاى تذمیمات در ایي
سهیٌَ شذ.بیشک ایي هْضع ًزم شْرای اهٌیت ُوچْى گذشتَ تٌِا هْجب ُارتز
شذى دّلت تجاّسگز اطزائیل شذٍ ّ چیشی ًصیب هزدم فلظطیي ًخْاُذ کزد.
اها الذام اًظاى دّطتاًَ ّ دهْکزاتیک جٌبش آسادی غشٍ اگز با ح هایت گظتزدٍ تز
هزدم صلخ دّطت جِاى رّبزّ شْد  ،بْیژٍ با جلب یِْدیاى ّ فلظطیٌی ُای
طزفذار صلخ عادالًَ  ،هیتْاًذ بَ شکظتي هذاصزٍ غشٍ یاری رطاًذ.
ها ضوي هذکْم کزدى ایي تجاّس جٌایتکاراًَ دّلت اطزائیل اهیذ ّارین کَ جٌبش
آسادی غشٍ اس بزاًگیذتگی هزدم جِاى علیَ جيایات جٌگی اطزائیل بِزٍ گیزد ّ
 ،بَ آسادی غشٍ ّ
با پیگیزی الذاهات اًظاى دّطتاًَ ّ جلب دوایت بیي الوللی
کاصتي اس درد هزدم فلظطیي کوک کٌذ.
سًذٍ باد هبارسٍ عادالًَ هزدم فلظطیي بزای آسادی ّ بزابزی!
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