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  صبا راھی

  ٢٠١۴ اگست ٠٨

 نقش امپرياليسم انگليس در قتل عام مردم بی دفاع غزه
  نسل کشی در غزه با سالح ھای امپرياليسم مکار انگليس

لگر و صھيونيستی اسرائيل با ھدف  دولت تروريست پيشه، اشغا٢٠١۴ست گادوم  تا امروز ٢٠١۴از ھشتم جوالی 

کند،  قرار دادن مناطق مسکونی؛ و مراکز حياتی مانند نيروگاه برق، مردم بی دفاع فلسطين را در غزه قتل عام می

اسلحه ھای يک پنجم از تعداد کشته شدگان کودکان ھستند، و اين در حالی است که ديشب طبق سند، فاش شد که اين 

 شان را بر سرشان ويران ۀکند و خانه و کاشان  اسرائيل است که فلسطينان را قتل عام می فروخته شده بهانگليسی

به ( کند اين موضوع حدز میۀ می کند، دولت جنايتکار انگليس به نخست وزيری ديويد کامرون از توضيح در بار

   :اين لينک مراجعه شود

Israel-Gaza conflict: Revealed - Britain’s 'role' in arming Israel   

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/revealed-britains-role-in-arming-

israel-9643902.html  
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کند، دو ھفته  و اين اولين باری نيست که سالح ھای فروخته شده به اسرائيل فلسطينيان بی دفاع را قتل عام می

 نفر ۴٠٠ فلسطينی را ُکشت که ١۴٠٠ نيز بيش از ٢٠١٠ جنوری و ٢٠٠٩ مبرکشتار مردم بی دفاع فلسطين در دس

ل، مصاحبه ای مطبوعاتی ترتيب داد که در آن مريکا برای وزير دفاع اسرائيادر آن زمان ! از آنھا کودک بودند

 اره قتل عام میاگر فلسطينيان بخواھند از خود دفاع کنند ما آنھا را دوباره و دوباره و دوب:" ھيتلر فلسطينی ھا گفت

ناحقی که امپرياليستھا برای اسرائيل قائل شدند تا به اين "! دفاع از مرزھاست" و اين قتل عام ھم اسم رمزش ! کنيم

  . خود ادامه دھدۀوسيله بتواند به سرکوب سيستماتيک مردم بی دفاع فلسطين برای بقای جنايتکارانه و متجاوزگران

" خدمتی"ی که تا امروز نشان داده اند که برای نام و نانی آلوده از ھيچ گونه از طرفی نيروھای سوپر راست ايران

جلوه " مدرن و متمدن "ی که برای ئ ھمان ھابه امپرياليستھا، اربابان دولت اسرائيل تروريست پيشه دريغ ندارند،

ر اسرائيلی که  ضدکارگری خود در کنار اشک تمساح ريختن برای فلسطينان برای سربازان سرکوبگۀدادن چھر

ھستند و " گره ھای غزه و اسرائيل"کنند، دنبال پيدا کردن  کنند دلسوزی می مردم بی دفاع فلسطين را قتل عام می

 و يازده اسم ديگر، که اسرائيل سرکوبگر، منصور حکمت، معروف به ژوبين رارانی" شانداُمر"ھرگز مانند 

خاورميانه ناميد و به رسميت شناخت، و از کمک مالی آن رژيم " دموکراتيک ترين"اشغالگر و  صھيونيست را 

آلت دست " حماس"جای امپرياليسم که دشمن اصلی خلق فلسطين است، ه دولت سرکوبگر ھم چشم پوشی نکرد، ب

کنند، باز ھم با وقاحت کامل در لفافه از موجوديت رژيم قلدر تروريستی  معرفی می" علت اصلی"امپرياليست ھا را 

  .کنند نام اسرائيل دفاع میه ب

ی چون ئکه دولت ھايش بنيادگراھا غرب وحشی،کنند در اين  فکر می" دموکراسی طلبان متمدن" اينھا و ساير 

دھد، به آنھا  مسلمين و طالبان و داعش و امثال آنھا را در خاورميانه تعليم میال و اخوان صھيونيسم و حزب هللا

لبان کند، تا نيروھای کمونيستی و ساير آزاديخواھان و استقالل ط  اسلحه حمايت میدھد و آنھا را از نظر برنامه می

 از آنانی تنھا اگر کارگر را در اين منطقه به عقب برانند، ۀمع کند، و مبارزات طبققرا در منطقه سرکوب و قلع و 

 خلق فلسطين، دفاع کنی، که مورد ظلم و سرکوب سيستماتيک  ارتش سرکوبگر صھيونيستی قرار گرفته اند، مانند

شان است که خود را به  از سر منافع طبقاتی است، کامالً " تروريسم"است، و يا دفاع از " حماس"به معنای دفاع از 

جای محکوم کردن سياست ھای جنايتکارانه ه زنند و ب  داخلی و جھانی بخيه میۀمنافع بورژوزای فاسد و جنايت پيش

ی چون انگليس مکار پير که اسلحه ھايش در دست سرکوبگران ئپرياليستھا امۀو غارتگران و متجاوزگران

  !آلت دست امپرياليستھا را محکوم می کنند" حماس"کند،  صھيونيستی کودکان فلسطينی را تکه تکه می

مريکا و انگليس و رژيم ھای ضدکارگری عربی در منطقه، ا امپرياليسم ۀپر روشن است که بدون حمايت ھمه جانب

ھزار زن  ٣٠مبر سياه معروف شد، حدود که به سپت ١٩٧٠مبر  ارتش اردن در سپتۀد کشتار فلسطينی ھا به وسيلمانن

و مرد و کودک فلسطينی قتل عام شدند، دولت تروريست پيشه اسرائيل صھيونيست نمی توانست و نمی تواند به 

    .حيات جنايت پيشه خود ادامه دھد

کنند، بی شک سرشان در  امپرياليستی مثل انگل رشد می" دموکراسی و تمدن" کت اين گونه افراد نادان که به بر 

اينھا محال است که يک اطالعيه در . توبره ای آلوده است که وجدان ھای  اينان را اينچنين کور کرده است

    ! امپرياليسم انگليس مکار به اسرائيل تروريست پيشه سرکوبگر صادر کنندۀت فروش اسلحيمحکوم

   کارگر و محرومان دنياۀ امپرياليسم دشمن اصلی طبقدبود بانا

  امپرياليستھای خون آشام" مدرن و متمدن"ننگ و نفرت بر حاميان 

   اسرائيل و اسالمیۀمرگ بر رژيم ھای بنيادگرای تروريست پيش
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يم ھای وابسته  کارگر در سراسر دنيا برای نابودی سرمايه داری جھانی و رژۀھر چه متشکل تر باد مبارزات طبق

   به آن مانند رژيم سرمايه داری صھيونيسی اسرائيل و اسالمی

  ست دوھزار و چھاردهاگدوم 

 


