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  کاروان آزادی وتروريزم يهودی
  

سستن حلقه های آهنين امبراتوری شوروی، غرب يکجا با  ونی اتحاد جماهير شوروی، واز هم  بعد از سرن
الم ومسلمانان را دشمن تمدن و ترقی غرب می پنداشت، صهيونيزم جهانی برای تشهير استراتيژی جديد خود که اس

دست به کار شدند، ويکی از اهداف بنيادی استراتيژی جديد غرب بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروی اين بود تا 
ر امروز جريانات سياسی جهان را برسی کنيم ، به وضاحت . مفهوم ترورزم را به اسالم ومسلمانان منسوب کنند ا

رديده است، غرب توانسته است کامل ديد ه می توانيم که غرب درين راستا با حليف صهيونی خود به هدف خود نايل 
تا هر حرکت ضد غرب را در چوکات مفهوم تروريزم داخل نموده آنرا سرکوب نمايد ، محاربه با تروريزم را چون 

ونه حرکت مخالف غرب ايجاد نمودند   .  حربه يی برای سرکوب کردن هر 
روريزم آن مفهوميکه جهان غرب آنرا برای سرکوب کردن هر آن حرکت مخالف که در قبال غرب از سوی ت

مسلمانان سرمی زند خلق نمود ، ودر چند دهه آخير آنرا بشکل فراوان برای سرزنش مسلمانان استعمال نمود ، بلکه 
نی رول  هر . دارد ، وارهاب را تقويه می کند غرب اين تهمت را به اسالم بست که در تشجيع تروريزم ودهشت اف

آن حرکت که خالف مصلحت های غرب در جهان سرمی زند آنرا تاپه تروريزم زده حق سرکوب نمودن آنرا بدست  
اه مسلمان خالف اراده  ويا با مسلمانان وابسته است ، هر  می آورند ، مفهوم تروريزم در جهان چنان شناخته شد که 

ن شناخته شده ، وسزاوار عقاب شمرده می شود يی غرب عزم کند تا حق   .  وق خود را بدست آورد ، دهشت اف
که در جهان اسالم از سوی قوت های غاصب غرب براه ... اما قتل وکشتار های بدون حق ، چور وچپاول ثروت ها 

ی که برای ملت در آيا حمله باالی کاروان آزاد.انداخته می شود، دفاع از مصلحت های ملی غرب ناميده می شود 
محاصره کمکهای انسانی را حمل کرده بود ، ترورزم ناميده نمی شود ؟، يقينا که تروريزم حقيقی همين است که 

ين استفاده شود    . باالی مردم غير مسلح از هر نوع سالح سن
راسرا       بشريت پادشاه يل به جهانيان ثابت نمود، که در جهانئدرتاريخ سياه وپراز ظلمت خويش يک بار دي

ظلم ، تجاوز ، غارت ، کشت وخون از خصلت های شناخته شده اين قوم . بال منازع جرم ، وحشت وبربريت است 
ر هويت پليد خود را با هجوم وحشي خويش باالی کاروان آزادی که بسوی غزه يی محاصره . پليد است  يک بار دي

ان باشهامت و سربلند غزه که از مدت چهار سال بدين کاروان آزادی که برای . حرکت کرده بود اظهار نمود باشنده 
سو در محاصره ضالمانه يهودها غاصب قرار دارد، مواد ارتزاقی و کمک های انسانی را حمل کرده بود ، می 

  . خواست تا اين محاصره يی ضالمانه را خاتمه بخشد 
 کرده اند، می دانستند که با دشمن وحشی و بی آنانيکه درين کاروان غرض خاتمه بخشيدن به محاصره غزه اشتراک

رباحساس انسانيت واسالميت که  ونه احتماالت را در مسير راه خود سنجيده بودند، م رحم روبرو می شوند ، وهر 
در ضمير شان صدا بلند کرده بود کمر بسته بودند ، که باهمه اين احتماالت مواجه کنند تا اين محاصره يی ظالمانه را 

ه بدهند ، اينها قهرمانانی استند که به قيمت خون خود حاضر شدند که دربرابر جور وظلم اسرائيل صدا خود را با خاتم
  . شجاعت وبسالت کامل بلند کنند

 آنانيکه درين کاروان آزادی غرض خاتمه بخشيدن به محاصره ظالمانه غره اشتراک کرده اند ، قهرمانان واقعی 
ه های برهنه در مقابل تجاوز وحشی يهودها مقاومت کردند واز رسالت خود به قيمت خون استند، که بدست خالی وسين

خود دفاع کردند ، خصوصا جوان های باسل وبا شجاعت ترکيه که خون پاک شان نامه يی  همدردی وتضامن ، 
ی و آزادی را به غزه يی محاصره رسانيد   .اخوت اسالمی و همبست

رض خاتمه بخشيدن محاصره يی غزه اشتراک کرده اند، قهرمانانی استند که رسالت آنانيکه درين کاروان آزادی غ
تر ازين داشتند تا اين که تنها مواد ارتزاقی و کمک های انسانی را به غزه برسانند ، در حقيقت رسالت اينها  بزر

ده  ازآن عاجز شده اند، خاتمه بخشيدن به محاصره غزه است ، و معرکه يی را براه انداخته اند که نظامهای فرسو
  .بلکه بعضی از آنها در حصار باالی غزه دست دارند ، بلکه جز ازين حصار را تشکيل می دهيد

در حقيقت اين يکی از معرکه های آزادی و کرامت انسانی است، واين يک مرحله سازنده در راه آزادی فلسطين و 
ونه مبارزه وار يهودهای غاصب پايان حصار غزه شمرده می شود ، چونکه اين  در راه آزادی از حقيقت وسرشت نا
يری ميان يهودهای -در معرکه يی کاروان آزادی . پرده باال می کند ، وچهره يی حقيقی آنان را برمال می کند  در

 مفهوم شامل تروفراتری نهفته است ازينکه مجرد رسانيدن کمکهای انسانی به غزه باشد -غاصب وهمدردان با غزه 
ويش را طوري ری هم در راه آزادی خون     که متذکر شديم  ، درين کاروان باعربها مردانی ازتابعت های دي
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يل در ئريختند، ومعضله يی فلسطين را دايره وسعتر بخشيدند، واين کار حتما باعث خواهد شد که آنهايکه با اسرا
يراند   . حصار غزه همکار استند زير فشار واقعی ملت ها قرار 
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