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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ اگست ٠٣
  

 ؟!قطب ارتجاع دو فلسطين و

 

 کنفرانس مطبوعاتی مشترک سازمانھای فلسطينی در نوار غزه

تبھکاری آنھا که سرزمين يک در مورد . ندادر مورد جنايتکاری صھيونيستھا ھمه نيروھای مترقی جھان ھم نظر

ملتی را طلبکارانه و بی شرمانه اشغال کرده اند و در پی نسل کشی در فلسطين ھستند، ھمه نيروھای مترقی و 

 اين مدعيان ۀھم... مريکا و اروپا و استراليا و کانادا واند، در مورد ھمدستی امپرياليستھای اانساندوست ھم نظر

 انسانھای صميمی و روشن بين ۀپشتيبانی بی برو برگرد از جنايات اسرائيل، ھمکذاب حمايت از حقوق بشر، در 

 ۀش را دارد، ھم اکه ملت فلسطين حق دفاع از خود و دفاع از سرزمين اباء اجدادی در مورد اين. اتفاق نظر دارند

 بروند به کشورھائی که در که صھيونيستھا بايد گور خود را از منطقه بکنند و ند، در مورد اين اانسانھا متفق القول

که ھولوکاسِت نازی ھا در مورد يھوديان را نمی شود  در مورد اين. ندا مردم جھان ھم نظرۀآن ساکن بوده اند، ھم

فلسطين سرزمين ليال .  نيروھای مترقی ھمداستانندۀدر تاريخ با دست صھيونيستھای نازی تکرار کرد، ھم

  .ل شارونھاخالدھاست و نه سرزمين گلداماير و آري

که اخبار انحصارات فکری امپرياليستی دروغ پخش می کنند و سياه را سفيد جلوه می دھند و از  در مورد اين

تجاوزکار جنايتکار، مظلوم می سازند و از مورد ظلم و تعدی، جنايتکار علم می کنند، ھمه نفرت دارند و حالت 

ولی ھستند گروه ھائی در . در خود احساس می کنند" يانآزادی افکار و ب"تھوع نسبت به اين مدعيان دروغگوی 

 آنھا در نھضتھای استقالل طلبانه و ۀجھان که از آخور امپرياليستھا و صھيونيستھا نشخوار می کنند و دست دراز شد

  .انقالبی اند

ر گرفته  اين گروه ھا تئوری ھای صھيونيستی منصور حکمت را بازتاب داده و مبارزه ای را که در فلسطين د

البته ھدف آنھا در ماھيت و در عمل حمايت از اسرائيل . جا می زنند" دو قطب ارتجاع جھانی"است، مبارزه بين 
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ھدف آنھا حفظ وضع موجود است تا . ھدف آنھا تکفير جنبش مقاومت مردم فلسطين در مقابل اسرائيل است. است

ھدف آنھا تضعيف حمايت بين المللی از .  باقی بماندسرزمينھای فلسطينی ھمانطور که ھست در اشغال صھيونيستھا

ھدف آنھا .  قانونی و منتخب خود می دانندۀجنبش مردم فلسطين است که چه بخواھند و چه نخواھند حماس را نمايند

 جنگ روانی صھيونيستھا و امپرياليستھا برای خلع سالح روحی نيروھای مترقی در زير ۀجنگيدن در جبھ

 ضد اسالم بنيادگرای حماس شمشير می کشند و هآنھا تنھا ب. است" انقالبی"ارتجاعی با لفاظی شعارھای کاذب و 

آنھا از . ئيد می کنندأجنايات اسرائيل و بمباران نوار غزه و گرسنگی دادن به مردم فلسطين و تحريم اقتصادی را ت

  . حق دفاع صھيونيستھا و امنيت آنھا دفاع می کنند

اين ايرانی ھای مرتجع که . صحبت می کنند، منظورشان تنھا فلسطينی ھا ھستند" دو قطب ارتجاعی"وقتی آنھا از 

 امپرياليستی ايران تريبونال افتاد و منابع مالی آنھا رو شد و سر شھرزاد نيوز از آخور ۀنقابشان در کارزار مسخر

 ضد جنايات اسرائيلی ھا مبارزه هر غزه بلند در آمد، مردم فلسطين را فرا می خوانند که در نواا ھۀوزارت خارج

" اسالم سياسی"باشند خوب است مسلح شوند و در پارکابی صھيونيستھا با " انقالبی"که  نکنند، بلکه برای اين

آنھا مردم فلسطين را به جنگ داخلی و برادر کشی دعوت می کنند تا خيال صھيونيستھا و . حماس بجنگند

 نيروھای ضد ۀھم. ه آنھا به اين وضوح که ما دستشان را رو می کنيم، حرف نمی زنندالبت. امپرياليستھا راحت شود

آنھا به مردم . انقالب و ھمدست صھيونيست و امپرياليست حرفھايشان دو پھلو است، زيرا از مردم می ترسند

در فلسطين " ترقیم"فلسطين توصيه می کنند، وقتی اسرائيلی ھا به نسل کشی فلسطينی ھا اقدام کردند، نيروھای 

؟؟ را !!ندازند و در نوار غزه سوسياليسمجنگ داخلی راه بي. سازند" نابود" خود ھر دو طرف را ۀبايد با اسلح

به اين ميگن يکسياست چپ اندرقيچی ..!!يک تير ھوائی به صھيونيستھا و يک تير خالص به حماسی ھا. مستقر کنند

  .به نفع صھيونيسم وامپرياليسم

  ١٣٩٣ ]اسد[ حزب کارايران مرداد ماه نشريه الکترونيک٩٧ ۀ شمارن الکترونيکنقل از توفا
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کنيد کنفرانس مطبوعاتی مشترک سازمانھای فلسطينی در نوار غزه است که  تصويری را که درفوق مالحظه می

 رزمندگان ملت ۀحدت سياسی وملی ھم صھيونيستھا برگزارگرديد تا به جھانيان وۀ در زير بمبارانھای وحشياناخيراً 

 خلق برای آزادی فلسطين، سازمان حماس، ۀدراين کنفرانس که رزمندگان مسلح جبھ..فلسطين را به نمايش بگذارند

  .کيد ورزيدندأ نبرد عليه متجاوزين صھيونيست تۀوچند سازمان ديگر حضور داشتند بر ادام....جھاد اسالمی و الفتح

حماس کودکان را سپر بال " شوی مغزی غرب را که و  جادوئی شستۀی تبليغاتی جبع اين سازمانھا دروغھا

اين .يل دريدندئب اين حاميان رژيم آپارتايد اسرا استعماران گران غرۀاز چھررا برمال ساخته و پرده "...!! کرده

  . مردم غزه وفلسطين قرارگرفته استۀکنفرانس موردحمايت ھم

منان ملت فلسطين که وحدت ملی سازمانھا واحزاب فلسطينی خاری در چشمشان  دشۀمرگ بر صھيونيستھا و ھم

آن محافل چپ اندر قيچی وبيمار وطنی که اکنون بر طبل . طرق مختلف قصد تخريب ونابودی آن را دارنده است وب

   ضدهاما درعمل ھمدست صھيونيستھا وب" دوستان ملت فلسطين" درحرف می کوبند ظاھراً " دوقطب ارتجاع"

شان يکی  عمل اجتماعی.کنند، چه بدان آگاه باشند يا نباشند  سازمانھای فلسطينی اقدام میۀجنبش مقاومت قھرمانان

 .است، تضعيف جنبش مقاومت ملت فلسطين


