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  فرح نوتاش      

  ٢٠٢١ می ١٨
  

 نابا زدن برچسب جھود ستيزی به معترض کمک به استعمارگران فلسطين

 ٢٠٢١مه  ١٧ وين / قدرت زنان /جبھۀ جھانی ضد امپرياليست 

 

  بی پايان استۀزخم کھنه، عذاب ممتد و فاجع

ن اه معترضبر چسب جھود ستيزی بو رسانه ھا، با زدن  صھيونيست در دولت ھا - نوکران بانکداران امپرياليست

  !دارندجھانی استعمارگران ، سعی در کمک به دولت متجاوز اسرائيل 

 سياست کشور تمام جھود، بيرون کردن فلسطينيان را ۀدر ادام.  راه اندازی نکبت دوم توسط دولت اسرائيل استلهأمس

 .ده انداز خانه ھا و مغازه ھا در ارشليم شروع کر

  و حال که دوباره دولت    داده اند١٩۴٨طينيان به  خفت و بدبختی رانده شدن از وطن در  است که فلسنکبت ، نامی

 جھانی را بر ۀاسرائيل، فلسطينيان ارشليم را از خانه، محل کار و وطن خود بيرون می کند، آغاز نکبت دوم خشم جامع

    .انگيخته است

. واگاسی در غزه را نيزچندی قبل مطرح کرده است غزه و ساختن الس ۀيياھو،عزم تخلنتان. له فقط  ارشليم نيستأمس

   .له محو کامل فلسطين از نقشه ، وبيرون راندن فلسطنيان از فلسطين استأمس

ئيل له با اقدام اسراأکه، مس  و حال آن  دفاع از اسرائيل می کنندۀاز طرفی، برخی پرتاب راکت، توسط حماس را ، بھان

حماس نيز پرتاب راکت ھا را در دفاع از فلسطينيان . و نه راکت پرانی حماس از اعراب شروع شده  ارشليمۀدر تخلي

   .ارشليم شروع کرده است

 و با زدن بر چسب جھود ستيزی در  در کمک به اسرائيل، پرچم آن بر فراز نخست وزيری اتريش افراشته شده است

 ماه ١٢تظاھرات . ندگان گرفته شده استدن شعار از تظاھر کن حق داً ماه مه، عمال١٢ن تظاھرات اشعارھای معترض

ولی .  تخمينی پليس وين، بدون کوچکترين شعاری عليه جھودان برگذار شدۀ نفر، شمار٣٠٠٠مه در وين با حضور 

ن چو. ری از نا حق استعليه دولت راست افراطی حزب ليکود را، به عنوان شعار ضد جھود تعبير کردن، جانبداشعار 

مثل جھودانی که حاضر .  و جھودان بسياری، عليه صھيونيست ھا  ھستند از جھودان جدا است حساب صھيونيست ھا 

 و يا جھودانی که گول تبليغات   و توسط نازی ھا دستگير و به بازداشتگاه ھا فرستاده شدند به رفتن به فلسطين نشدند

  ی، به وطن خود باز گشتند و يا به کشورھابه اسرائيل رفتند و بعد از ديدن واقعيت دروغ صھيونيست ھا را خورده و 
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ی از ئعکس ھا. عليه دولت اسرائيل ھستند و ھم اکنون نيز احزاب بسياری در اسرائيل موجودند که .  رفتندیديگر

 فلسطين در دست دارند و از  جھودان نيويورک عليه دولت اسرائيل در ضميمه ارسال شده است که پرچمۀتظاھرات تاز

  .فلسطينيان دفاع می کنند

که به .  صد نفر به نفع اسرائيل در شھرھای مختلف انجام شده است ه سدصلمان ھم تظاھراتی با شرکت تقريبی دوادر

در آن لمان، اجز حزب آلترناتيو برای ه لمان باتمام احزاب  سياسی پارلمانی . ھر جنبنده ای بر چسب ضد جھود زده اند

شرکت کرده اند و برخی در سخنرانی خود حق دفاع از سر زمين اشغالی فلسطين را برای اسرائيل و بازماندگان جنايت 

 . خود به رسميت شناخته اند۴٠ و ٣٠ ھای هدھ

چون خود به وضوح آگاه از . لمان پرچم اسرائيل افراشته شده استاو بر سر در بسياری از شھر داری ھا نيز در 

  . مردم جھان را نسبت به اين تجاوز احساس می کنندۀتی گستردنارضاي

 !لمان مرتکب شده اند و تاوانش را ملت فلسطين بايد بدھداجالب اين که، جنايت را نازی ھای 

بيش از . در تظاھرات صامت ديروز وين، زمانی که مردم اجازۀ دادن شعار نداشتند ، اسرائيل غزه را قتل عام کرد

  . زخمی ، يکشنبه خونين غزه ثبت تاريخی شد١٢٠٠ته و  کش٢٠٠

، نه تنھا قيامی عليه بربريت ، از اين رو، اعتراض و خيزش تمام انسان ھا عليه استعمار گران، در دفاع از فلسطينيان

 .راستين کلمه می باشد بلکه  دفاع از شرف انسان و حقوق بشر به معنای

 شرمی بر چھرۀ انسانيتران و اسرائيل، نماد تجاوز استعمار گ

 پيش به سوی اعتالی انسانيت و حرمت به تمامی مرزھا

 مقاومت در مقابل تمام تجاوزھا به حقوق انسان به نام نظم نوين
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