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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ اگست ٠۵

 سر" با انقالب مخملی اش"مخملباف ضد انقالب 
 از آخور اسرائيل در آورد

 

 

لم ۀ فدر جشنوار» باغبان« خود به نام ۀطبق گزارش خبرگزاری فرانسه از اورشليم، محسن مخملباف که با آخرين ساخت

شما را دوست دارم، لطفاً به ايران ...من «: ھا گفتیاورشليم حضور دارد، در يک کنفرانس خبری خطاب به اسرائيل

مخملباف با تأکيد بر اين که زور، ........».اين راه حل نيست؛ حمله فقط منجر به بدتر شدن وضعيت می شود. حمله نکنيد

 ."بھتر است اسرائيل به نيروھای دموکرات ايرانی کمک کند"مشکلی را حل نمی کند، اضافه کرده که 

ی مخملباف در اسرائيل و چنين اظھار نظرھای سخيف و نوکرمنشانه ای در محضر صيھونيستھای آدمکش حضور آقا

. که تضادھای ميان نيروھای مذبذب و دودوزه باز و متزلزل را تشديد می کند و متجاوز يک خاصيت مھم دارد و آن اين

خويش را تيز می کنند تا ھر فلسطينی را به عنوان آنھا که با کلمات بندبازی می کنند و در کنار اسرائيلی ھا چاقوھای 

دور اندازند و نشان دھند ه ند از الک خويش بيرون آيند و نقابشان را باسر ببرند ناچار"  اسالمیۀبنيادگرا و عقب ماند"

کار را نکنند اگر اين . مريکا را امپرياليستاکه ليبرال به تمام معنا ھستند و نه اسرائيل را صھيونيست می شناسند و نه 

نه صھيونيست ھا و نه امپرياليست ھا از جنايات .  آنھا را به اين کار وادار خواھد کردۀجبر مبارزه و تشديد تضادھا ھم

ند که بايد تکليف خودشان را در مورد اتنھا اين عناصر.  طبقاتی به پايان می رسدۀخود دست بر دار نيستند و نه مبارز

 بمب اتمی موھومی ايران که بھانه ای از سوی صھيونيسم و ألۀ، سوريه، و مساليبيعراق، افغانستان، فلسطين، 

مراتب سياھتر ه روشن کنند وگرنه استبدای که آنھا به ارمغان خواھند آورد ب... امپرياليسم برای تجاوز به ايران است و

قوق بشر و آزادی و مدرنيته و رفع مين حأاز استبداد رژيم جمھوری اسالمی است زيرا آنھا زير چادر مبارزه برای ت

که حق حيات را به حکومت نرسيده از ملت فلسطين و لبنان و عراق  کسانی. ن خويش را می برندا مخالفۀحجاب سر ھم

، نمی توانند خواھان حق ..کنند و آدمخوار و تروريست سوريه دفاع می" ارتش آزاد" و افغانستان سلب می نمايند و از

 . ران باشند، نمی توانند مدافع حقوق بشر و آزادی و دموکراسی باشندحيات برای ملت اي

به اسرائيل عميق تر از يک " نامزد سابق ندا آقا سلطان"نام کاسپين ماکان ه ما در گذشته نيز نوشتيم که سفر دلقکی ب

کمک به اپوزيسيون "و امروز نيز در مورد حضور آقای مخملباف در اسرائيل و درخواست . سفر توريستی معمولی بود
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ارتجاعی و وطنفروش به  کيد می کنيم که اين سفر، سفر بخشی از اپوزيسيون ضد انقالبی،أت" ... دمکرات ايرانی

 . غير رسمی اين اپوزيسيون خودفروخته و اسرائيلی اندۀآقای مخملباف و دوستانش نمايند. اسرائيل است

قق حقوق بشر جدا از مبارزه عليه امپرياليسم و صھيونيسم و کيد کرده است که مبارزه برای تحأحزب ما ھمواره ت

ھای ه  انسانھای دربند از اردوگاھھای اشغالی نوار غزه گرفته تا بيغولۀسرنوشت ھم. تروريسم دولتی آنھا نيست

قوق دمکراسی و ح .افغانستان و تا اوين و گوھر دشت، ابوغريب و گوانتانامو يکی است و جزاين نيز نمی تواند باشد

 . نيروی خود مردم قابل تحقق است و بسۀ و ارادءبشر و استقالل فقط با اتکا

  

  

  ١٣٩٢ ]اسد[ حزب کارايران  مرداد ماهالکترونيک  نشريه ٨۵ ۀ شماراز توفان الکترونيکنقل 

  خورشيدی

 آدرس سايتھا ووبالگھای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

com.blogspot.67rahetoufan://http/ 

 سايت کتابخانه اينترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm 

انسايت آرشيو نشريات توف  

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

 توفان در توييتر

toufanhezbkar/omc.twitter://https 

 توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

t=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https 

  توفان در فيسبوک

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  

 

 

 

 


