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نیستند.تروريستالقسامعزالدينگردانهای
برداريد!راغزهیمحاصرهوکنیدبازرارفحگذرگاه

مصرانقلبیهایسوسیالیستیبیانیه
پاشا لهله: ترجمه

زز تصمیم زه) ژانویه ۳۱( دیرو نظللامی ی شللاخه اهلقسللام، عز اهلللدین های گردان مصر که اضطراری امور دادگا
مصلر رژیلم حمل ت مجملوعه از دیگری دور بیانگر ، دادقرار» تروریستی تشکیل ت« ی زمره در را حماس،

.است غزه مردم مقاو ت و فلسطین مردم علیه

انللد آمده قاهره به اسرائیل از نمایندگانی هیئت) فوریه ۱( امروز آور، شرم تصمیم این از پس روز یک تنها
زی عادی پیشبرد مصر، برای طبیعی گاز تأمین تا دشلمن بلا امنیلتی همکلاری و اقتصادی، روابط جاری ساز

بللالگرفتن شللاهد که ست حاهلی در این. گیرد قرار بررسی مورد سینا ی جزیره شبه عملیا ت در صهیونیست
شللهر کامللل نللابودی نیللز و سللینا، ی جزیره شبه مردم علیه گروهی های مجازا ت و تصادفی های دستگیری

.هستیم آن ساکنان اخراج و رفح مصری

دسللتگاه بلله که دوهلتی و خصوصی تلویزیونی های کانال مجریان استراتژیک»آن، «کارشناسان سیسی، رژیم
ی غللزه و اهلقسام عزاهلدین های گردان به هار سگان چونان زرد، نشریا ت های قلم و اند، نزدیک بسیار امنیتی
.کنند می حمله محاصره تحت

هللای ویژگی از یکللی فلسللطین مللردم علیه تحریک سادا ت، ی دوره در دیوید کمپ پیمان امضای زمان از
طللی فلسللطین] در [مللردم مقاومت سازی اهریمن تحریکا ت] با [این و است  بوده مصری های رسانه اصلی

رسللید ای درجه به فلسطین مقاومت با مبارک دشمنی که کرد فراموش  نبایدیافت. ادامه مبارک حکومت
نن رهبری و ۱هلیونی تسیپی داد اجازه ۲۰۰۸ سال در که زد از را غزه علیه جنگ دشم کند. اعلم قاهره خو

نبللود رسید. روزی ای سابقه بی درجا ت به ژانویه ۲۵ انقل ب گسترش از پس فلسطینیان علیه تحریکا ت اما
عملیللا ت طللرح و جاسوسللی تللا تحریر، میدان در معترضان کشتن برای را فلسطینیان ها رسانه و رژیم که

قللرار اهانت و اتهام هدف دیگری هرجای و سینا ی جزیره شبه غیرنظامیان و پلیس ارتش، علیه تروریستی
ندهند.

بر اسرائیل جنگ از گستاخانه حمایت و مصونیت با تا گذاشت آزاد را ها رسانه های دهلقک که سیسی رژیم
از] شللواهد [مللدرکی کوچکلترین هرگللز کننللد، پراکنی اتهام] فلسطین مقاومت علیه[ راست و چپ از غزه

بللرای] فلسللطین[ مقللاومت از دیگللری ی شللاخه هر یا اهلقسام عز اهلدین های گردان ریزی برنامه به مربوط

۱ Tzipi Livni این ی خارجه امور وزیر ۲۰۰۹ و ۲۰۰۶ های سال بین که است، اسرائیل اشغاهلگر رژیم مداران سیاست از وی
.بود رژیم



Praxies.org پراکسیس                                                                     

عللز هللای گردان رهللبران کلله است مضحکی موقعیت حال،. نکرد ارائه مصر خاک در آمیز خشونت اعمال
بلله رسند، می شهاد ت به اسرائیل گر اشغال نیروهای دست به که هاست سال حتی و ها ماه که اهلقسام، اهلدین

.شوند می متهم سینا در عملیا ت دهی سازمان

چللرا نبود؛ بیش دروغی کرد، می جدید» معرفی «ناصر را خود کودتا ابتدای در که سیسی رژیم ادعای این
سیسللی کلله زمللانی واقع، کرد. در می مقاومت متحد ایال ت و اسرائیل برابر در منطقه ناصر] در [رژیم که

خللط [منظللورش] طللول بلکلله نبللود، اورشلیم تا راه پیمودن منظورش رود»، می خط آخر «تا داشت اظهار
عودی عربستان ای منطقه های برنامه و اهداف مصر ارتش از استفاده با که بود، نفت ی هلوهله ارا ت و س را، ام

بگیرد.  پی اسرائیل، و متحد ایال ت خیر دعای با همراه

علیه تحریک کارزار به بخشیدن پایان خواستار و کنند می محکوم را دادگاه تصمیم انقلبی های سوسیاهلیست
ی هلحاظ از حماس با ما هستند. بله، ها رسانه در فلسطین مقاومت دتی و سیاس م؛ اختلف عقی ا داری ا ام ت

منللافع بللا راسللتا هم کلله عربللی، کشللورهای بللا و ایسللتد می اسرائیل اشغال برابر در جنبش این که زمانی
زن گرسنگی و خفقللان خواهللان اسللرائیل، و متحد ایال ت هللای اردوگاه در و غللزه در فلسللطین ملردم کشللید

تصللدیق جنبللش ایللن از را خللود قیدوشرط بی انتقادی حمایت ما کند، می مقابله هستند آوارگان پناهندگی
کنیم. می

زی خواهان ما بله فوری دادن پایان خواهان همچنین و کالها، و مردم عبور برای رفح گذرگاه فوری بازگشای
خواهللان اسللت. مللا شده کشیده میان به سیسی رژیم توسط که هستیم، دادن گرسنگی سیاست و محاصره
دادن پایان خواهان نیز و شهر، این بازسازی برای غرامت و مصر در رفح شهر مردم برای غرامت پرداخت

هستیم. حائل ی منطقه گسترش های برنامه به

مصر انقلبی های سوسیاهلیست

 ۲۰۱۵ فوریه ۱

global.revsoc.me :منبع

http://global.revsoc.me/

