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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جوالی ٢٢
  )توفان(  حزب کارايران٣ ۀاطالعيه شمار

 "مارسمی" اسرائيل در بلعيدن ۀشکست مفتضحان

   افسانه شکست ناپذيری صھيونيستھادرھم شکستن 

 اخير اسرائيل و بمباران ۀ دارند می دانند که حملئیشيستی رژيم صھيونيستی آشناکه با تاريخ پيدايش فا  کسانی–١

نداشته ...) ياران جرج حبش (  پرانی حماس و سازمان برای آزادی فلسطينراکتغزه تصادفی نبوده و ربطی ھم به 

م سرزمين فلسطين را سيس ناميمون دولت نژاد پرست اسرائيل آھنگ آن داشتند تا تماأصھيونيستھا از آغاز ت. است

نخست " لوی اشکول" مطابق اسناد موجود . درسته ببلعند و به بسط و گسترش آن و نيل به اسرائيل بزرگ بپردازند

  : غزه چنين بيان داشته بودۀ دربار١٩۶٧وزير اسرائيل در جنگ 
ما بايد بخشی . د، ديده امرفتن  آنجا بودم و مارھای سمی را که درخيابان راه می١٩۵۶من درسال . له استغزه مسأ"

  ". سينا اسکان دھيم و اميدواريم بخش ديگری ھم مھاجرت بکنندۀازآن ھا را درشبه جزير

غزه بايد درھم کوبيده شود تا صلح وآرامش " بيانات فاشيستی  نخست وزير اسرائيل در روزھای اخير مبنی بر

 فلسطينيھا و بلعيدن ۀھا ھدفشان محو و نابودی ھمھمه نشان روشن ازاين امر است که صھيونيست".... برقرارگردد

 گاه تمامی سرزمين فلسطين است وجنجال تبليغاتی درمورد قتل سه کودک يھودی که سازمان حماس نيز ھيچ

 کشتار مردم غزه  وبرھم ۀوليت آن را به عھده نگرفته فقط يک بھانه بوده برای از سرگيری  بمباران  واداممسؤ

  .ب و سازمانھای فلسطينی زدن وحدت ملی احزا

 ملت فلسطين برای موجوديت خود نيز تحسين برانگيز است و ھر بار اين ھيوالی ھشت سر ۀاما مقاومت قھرمانان

گيرند و آن را دليل   پرانی جنبش مقاومت فلسطين ايراد میراکتآنھا که با اشاره به  .را با شکست مواجه می سازد

کنند يا نادانند و يا آگاھانه ھمان جفنگيات رسانه ھای  باران غزه تحليل میبر ھجوم وحشيانه به فلسطين و بم

اين عده ھنوز نفھميده اند و يا خود را به نفھمی می زنند و در مورد . کنند صھيونيستی و امپرياليستی را نشخوار می

ن عليه اسرائيل است  مقاومت فلسطيۀمقاومت ملت فلسطين فقط به سازمان حماس که يکی از دھھا سازمان و جبھ

حزب ما بارھا کوشيد تابه  .کنند تا با قوت بخشيدن به استدالل خود به نفی مقاومت ملت فلسطين بپردازند اشاره می

بزند ) جرج حبش( از مطالب سياسی و ادبيات سازمان برای آزادی فلسطينئیمناسبتھای مختلف دست به ترجمه ھا

ات سياسی سرزمين فلسطين و خيانت و ندانم کاری بر يکه بی توجه به واقعو به افشای نيروھای ارتجاعی بپردازد 

 . به آلت دست صھيونيستھای آدمخوار تبديل شده اندطبل جنگ داخلی و نابودی سازمان حماس می کوبند و عمالً 
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 و) نيروھای ملی و سکوالر(  از سازمان آزاديبخش فلسطينئیجرج حبش، بخشھا(سازمان برای آزادی فلسطين

زادی آسازمان برای . رزمند  از سازمان الفتح دراين نبرد شرکت دارند و درکنارھم عليه اسرائيل میئیبخشھا

 به قلب دشمن خونخوار و بيرحم و متجاوز پرتاب نکرده و نمی راکتکمتر از حماس ) ياران جرج حبش( فلسطين

 ھمين امر مقاومت و يگانگی نبرد واحد ملت .کند و آن را حق طبيعی و مشروع ملت فلسطين دردفاع ازخود می داند

 جنون آميز خود يوسانه وأبرعمليات م گردد تا صھيونيستھا بيشستر احساس خطر کنند و می فلسطين سبب گشته و

  .اما فرجام اين بمبارانھای بربرمنشانه جز شکست نيست. فزايندبي

 نوينی از مقاومت و سلحشوری ۀ شکست ناپذيری صھيونيستھا را متالشی می کند و روحيۀدر نوار غزه، افسان  -٢

 نظامی سازمان ۀشاخ ( مطبوعاتی گردان عز الدين قسامۀعيطبق اطال. لسطين ايجاد می گردانددر ميان مردم ف

موفق به  تن از سربازان متجاوز صھيونيست را به قتل رسانده  و١۴ جوالی ،  ٢٠امروز يکشنبه ) حماس

  ".پايگاھھای خود بازگشتند

  :  جوالی  اعالم داشت ١٩رخ ؤ نيز  طبق اطالعيه ای مجبھه خلق برای آزادی فلسطيندفتر سياسی  

 مقاومت وھمچنين کوشش در جھت به تسليم ۀتن ارادشکس زمينی به غزه وبا قصد ۀتصميم دشمن مبنی بر حمل

ه دشمن بھای بسيار سنگينی بپردازد، زيرا ملت ما و گروھھای واداشتن ملت ما در فلسطين ، باعث خواھد شد ک

مختلف مقاومت آن با تمام امکانات ووسائل موجود راه پيشروی بر دشمن را خواھد بست ، و به دشمن صھيونيستی 

کيد أ مطبوعاتی تۀبياني در يک دکتر طاھر. ملت فلسطين شکست نا پذير خواھد بودۀ ثابت خواھد نمود که اراد

  :يدورز

تخريب خانه ھا و منازل  استفاده از گازھای سمی از طرف صھيونيستھای جنايتکار ، کشتن کودکان و زنان،"  

ی خود اصرار ئمقاومت اسطوره  شھروندان بی دفاع بر سر آنھا ، تنھا باعث آن خواھد شد تا ما در مبارزه و

نکس که فکر آزنند ، ھر  را رقم می ن خود آنبيشتری بورزيم ، اسطوره ھائی که ملت ما با خون و گوشت فرزندا

  ".برد  سر میه توھم ب تواند بردگی و تسليم را بر فرزندان ملت فلسطين تحميل کند در کند می

دکتر طاھر سپس اينچنين ادامه داد که ھدف اساسی از تجاوز ھوائی ، دريائی و زمينی ، ھمانا خلع سالح کردن 

يو درک خواھند کرد نی است ، و رھبران دشمن در تل او بسيار بعيد و دست نيافتمقاومت است ، اما اين ھدف بسيار

  :نان به اين ھدفشان نخواھند رسيد ، وشعار ما چنين خواھد بود آکه ھر چقدر بر قربانيان افزوده شود ، 

  " يا شھادت و يا پيروزی

راضات جھانی گسترده آنھم در شرايط اعت. دنبال دارده  مردم فلسطين حمايت جھانی خلقھای جھان را بۀ مبارز

 ۀ توده ھای مردم و طبقۀ عکس مبارزهبحران مالی سرمايه داری ناجی صھيونيستھا و امپرياليستھا نخواھد بود، ب

فضا را برای نفوذ نيروھائی که خواستھای مردم و آمال ملت فلسطين را بيان می کنند، . کارگر را تشديد می کند

  . ملی برای امرنبرد عليه دشمن متجاوز ھستند  بازمی گرداندخواستار وحدت ويگانگی 

 تجاوز صھيونيستھا جنايتکار فاشيست  به نوار غزه و کشتار مردم فلسطين را محکوم می )توفان(حزب کار ايران

  . کند

خلقی بين را بايد در يک دادگاه  ولين آنو معتقد است مسؤ اين جنايت را ضد بشری دانسته  )توفان(حزب کار ايران 

  .المللی به محاکمه کشيد

 انقالبی مردم فلسطين و آمال آنھا برای اخراج اشغالگران صھيونيست حمايت می ۀ از مبارز)توفان(حزب کار ايران 

  .کند
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 ضد صھيونيستھا و امپرياليستھا حمايت می کند ه از ھر جنبش مقاومت يھوديان اسرائيلی ب)توفان(حزب کار ايران 

 مردمان سرزمين فلسطين، ۀدور از سوء ظن برای يک زندگی مسالمت آميز ميان ھمه جاد فضائی برا شرط اي و آن

ديگر  که مردم خود سخنگو شوند سخنان يک زمانی. دور از تجاوز طلبی، نژادپرستی می بينده مستقل از مذھب، ب

  .را خواھند فھميد

  ! نوارغزه ۀقطع فوری محاصره و بمباران وحشيان

  ! ملیئی ملت فلسطين برای رھاۀرززنده باد مبا

  ! در خاورميانهامريکانابود باد رژيم صھيونيستی اسرائيل  اين چماق دست امپرياليسم 

  !زنده باد ھمبستگی  بين المللی با ملت فلسطين

  )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١۴يکشنبه  بيستم جوالی 

www.toufan.org 

toufan@toufan.org 

 

 

 

 


