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 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 اگست ١٩
  

 زنده باد دالوری خلق فلسطين
  چه کسی خواھد من و تو ما نشويم، خانه اش ويران باد

  
راه دور، کشتار فلسطينی ھا در بعد از ھفته ھا بمباران محله ھای مسکونی، خانه ھای محقر مردم در نوار غزه از 

ً جوالیرژيم صيھونيستی اسرائيل، در روز ھشتم ... خواب و بيداری  با چراغ سبز ناتوچی  سال جاری ميالدی، حتما

اين جنايت ! »اشغال کند «  اشغالی را دوباره ۀ و شرکاء، بر آن شد تا سرزمين غزامريکاھا، با موافقت امپرياليسم 

ی ئبرای سياست بازان حرفه ...  بين المللی، قطعنامه ھای تا کنونی سازمان مللۀاخته شدآشکار، نقض موازين شن

زعم حضرات، گويا دولت ه ب.  غريب نيستاصالً ... اوباما و مرکل و کامرون و اوالند! »منتخب «  اوباش –غرب 

. يل تنھا کشور بدون مرز دنياستکه اسرائ بگذريم از اين! »امنيت خود دفاع می کند « تقلبی و اشغالگر اسرائيل از 

  ...  امنيت صيھونيسم حدود و ثغور ندارد

   

  دوردانه غرب در خاورميانه 

فتح «به قوای کمکی فرستاد و نوار غزه را برای چندمين مرت... ھمين چند سال پيش بود که اسرائيل عنان از کف داد

زير ه ی اين مرز و بوم را ھم، از زمين و ھوا و دريا، باھال... ر کشيدکمان، بھانه تراشيد و به لبنان لشھمز! »کرد 

! »متمدن « اوباش . وی مبارک نياوردندر و اروپا، انگار نه انگار، ھيچ برامريکاولی غربی ھا، . آتش گرفت

  ...  موی دماغ اسرائيل نشدند. خفقان مرگ گرفت! »آزاد « دنيای . سکوت کردند

 مقاومت  و فاشيسم و نازيسم در دوره ھای منقضی، دالوری خلق فلسطينۀپردکه ناتو چی ھا، حاميان پشت  مثل اين

از اين .  که قيامت شد–اسرائيل در لبنان گير کرد . که کار بيخ پيدا کرد تا اين... جانانه مردم لبنان را انتظار نداشتند

جورج بوش صغير، . ار دادندنجات اشغالگر را در دستور کار قر. پس بود که صدای راھزنان قديمی و جديد در آمد

. شورشی حمايت کردند» مسلمانان « اسرائيل در قبال » دفاعی « طبق معمول و بيشرمانه از اقدامات ... تونی بلر و

. رکشی رژيم صيھونيستی اسرائيل رفتندکتوجيه لشپای ه ب... نمارک و دجيملند و بلالمان و ھاشيراک و شرکاء، 

ئی و اروپائی حقايق را امريکافارشی فعال شد تا ھماھنگ با نياز فوری کارتل ھای بيخود نبود که ارتش مفسران س

  دستکاری کند، موھوم بخورد افکار عمومی بدھد   
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  زير سايه قيم تروريست   ! »برگزيده « قوم 

ائيل ی تاريخ، ديروز مثل امروز، مدعی شدند که اسرئخبر فروشان و نظر چپانان باختری، تحريف کنندگان حرفه 

! »نا اھل « جان ھمسايه ھای ه ئی و اروپائی بامريکا ۀخاطر نجات دمکراسی بود که با انواع سالح ھای پيشرفته ب

راه ه کشی در فلسطين و لبنان ب» مسلمان « نوعی . در خاورميانه افتاد! »ناباب « فکر سالخی آشکار عناصر ه ب

در کشور مستقل لبنان را در ! »حزب هللا « ر، خلع سالح در فلسطين بی در و پيک! »حماس « گوشمالی . انداخت

ولی به يمن گواھی شاھدان عينی، اعتراضات پی در پی ھواداران صلح و آزادی در سطح بين . دستور کار گذاشت

  ...        در سنگر واحدی شمشير می زنند» قوم و قيم « معلوم شد که . المللی حقايق برمال شد

  

  !  »نا واردان« خياالت 

آشنا نبود و  شوم اسرائيل ۀکشی تھور آور دست نداشت، اروپا با نقش» مسلمان «  در اين امريکاکه امپرياليسم  اين

دالئل . حرف مفتی است ناشی از دريافتی احمقانه يا رياکارانه از رويدادھای جاری در خاورميانه! »غافلگير شد «

در فردای انتخابات ! »حماس « نام ه  گوشمالی خلق فلسطين بکه طرح و شواھد زنده ای وجود دارد مبنی براين

يعنی بيش از ! »حزب هللا لبنان «  خلع سالح ۀنقش.  ميالدی در فلسظين ريخته شد٢٠٠۶ سال جنوری ٢۵پارلمانی 

اين طرح ھا و نقشه ھای .  شورای امنيت سازمان ملل بود١۵۵٩يک سوم جمعيت لبنان، مھمترين جزء قطعنامه 

   .  با بوی گند ناتو–ئی و اروپائی دارند امريکاليستی، رنگ و لعاب امپريا

 ناتوچی ھا، مالی و تجاری و صنعتی در اوضاع و احوال ۀمشکالت فزايند! » بين المللی ۀاتحادي « ۀمشکالت عديد

اری، ديری است که سرمايه د.  در دوران معاصر که برکسی پوشيده نيستامريکاجاری، نسيه خوری امپرياليسم 

. روسته خاصه نوع غربی آن، با کاھش مواد خام و انرژی، درد بی درمان تنزل نرخ سود و انباشت سرمايه روب

ی جنوبی، برآمد نسبتا نيرومند چين و ھند و روسيه و برزيل و امريکافريقا و اپيشرفت ديگران، بيداری آسيا و 

 را زژيک ھرميسترات ۀت و گاز خاورميانه، تسلط بر تنگل انحصاری بر منافع نفوکنتر. را بر نمی تابد... مکزيک و

چاکران مطيع در ! »اھلی « خواھان حکام . خيال بازگشت به دوران استعمار کھن را در سر دارد. خواب می بيند

  .  خاورميانه است

ھھای ھمين رجاله ھا، ناتوچی ھا، دول تروريستی غرب بودند که ماھھا پيش از ماجراجوئی اسرائيل تمام را

ارسال مواد مصرفی . جلوی فعاليت ارگانھای منتخب اھالی در اين سرزمين را گرفتند. ارتباطی با فلسطين را بستند

از پيش برای خلق فلسطين جواز ... آب و غذا و دوا برای بچه ھای فلسطينی را اجازه نمی دادند... الزم برای مردم

  .  خاطر اشغال سوريه کلی تدارک ديده بودنده ب. دبرای بلعيدن لبنان نقشه داشتن. دفن صادر کردند

  

  اشغالگری صيھونيسم در خاورميانه 

 اين ۀدر ادام. گذرد  واجداديشان میاء سال از اشغال وتاراندن ميليونھا فلسطينی از سرزمين آب۶٠ بيش از 

توچی ھا، صالحديد  ميالدی رژيم صھيونيستی اسرائيل، گويا بدون اطالع نا١٩۶٧اشغالگری اسرائيل در سال 

با جنگ شش روزه در قبال مصر و سوريه و . سياست غنيمت گيری جديدی در پيش گرفت... امريکاامپرياليسم 

 نوار غزه، کرانه ھای رود اردن، صحرای سينا، بلنديھای جوالن و شرق بيت المقدس را اشغال کرد و بعد –اردن 

 فوری سرزمين ھای اشغالی، ۀ ملل مبنی بر لزوم تخليی شورای امنيت سازمانأاز ترک مخاصمه ھم، خالف ر

  :   شواری امنيت، حاضر نشد غنائم را پس بدھد٢۴٢موضوع قطعنامه 
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در مدار . کلی جدا کرده  ميالدی، بد يا خوب، خرج خود را از امپراتوری شوروی ب١٩٧٠سال ه مصر ب) الف 

چندی بعد پادشاھی . با اسرائيل کنار آمد و صحرای سينا را جايزه گرفت و در پناه ناتو بود که امريکاامپرياليسم 

... ولی دولت بعثی سوريه، چون پوشش حفاظتی خود را عوض نکرد. راه مشابھی رفت و آرام گرفته اردن ھم ب

دود که سازمان ملل اين اشغال را مر حال آن. موفق نشد که بلندی ھای جوالن را از اسرائيل پس بگيرد و نگرفت

متن اسناد رسمی خود را عوض نکرده و ھنوز ھم بلندی ھای اشغالی جوالن را قسمتی از خاک سوريه ... شناخته

  . می داند

 ميالدی، مبنی بر تقسيم ١٩۴٧مبر سال سپت ٢٩ مجمع عمومی سازمان ملل، مصوب ١٨١ ۀموجب قطعنامه ب) ب 

 ١٩۴٨بر سال و ملی فلسطين نيز در تاريخ اول اکتسرزمين واحد فلسطين ميان دو دولت مستقل، می بايست دولت

اسرائيل با . سيس می شد، که نشدأميالدی در جغرافيای نوار غزه و کرانه ھای رود اردن و شرق بيت المقدس ت

اين ! »خودسرانه «  ميالدی، گويا ١٩۶٧سال ه اشغال نوار غزه و کرانه ھای رود اردن و شرق بيت المقدس ب

سيس دولت ملی فلسطين را أ خلق فلسطين را باطل و تۀل را به ھيچ گرفت و حق شناخته شد سازمان ملۀقطعنام

  .  اجازه نداد

  

  رکشی مجدد به لبنان ک نوار غزه، لشۀفتح دوبار

در اين ماجراجوئی تکراری و تھوع آور، اسرائيل روزھای ! »فتح کرد « گفتيم که اسرائيل نوار غزه را دوباره 

تعداد زيادی از مردم، زن و مرد، پير و جوان، بچه ھای . مسکونی در نوار غزه را بمباران کردمتوالی تمام مناطق 

انبوھی از فلسطينی ھا را زنده زنده، در زير خروارھا خاک و سنگ و چوب و آجر . خاک انداخته قد و نيم قد را ب

رق و منبع آب آشاميدنی اھالی را از سيسات بأت. اسارت گرفته و آھن مدفون و مابقی را ھم در سرزمين خودشان، ب

شماری . ول را درھم کوبيدؤمسارگان ھای . کلی از کار انداخته مراکز درمانی و امدادی و آموزشی را ب. ميان برد

در يک . خاطر تنبيه خلق فلسطين، در محلی نا معلوم زندانی کرده از دولتمردان منتخب مردم را ربوده و آنان را، ب

خاک و ه جرم استقالل خواھی، برای چندمين بار به فلسطينی ھا را ب... ا، بيش از پيش، ويران کردکالم، فلسطين ر

  ...  خون کشيد

بدون لحظه ای توقف در کشتار مستمر فلسطينی ھا، ھمزمان اھالی لبنان را ھم، از زمين و ... ر کشيدکلبنان لشبه 

اطق مسکونی لبنان را درھم کوبيد، منازل مردم را ويران و  متوالی منۀتا چند ھفت. زير آتش گرفته ھوا و دريا، ب

منابع برق و آب . گور کرد، صدھا ھزار نفر را آواره ساخت، پلھا و جاده ھا را از ميان برده انبوھی را زنده ب

 مواد لبنی لبنان، مزارع زير کشت و کارگاھھای محصوالت مصرفی، مغازه و بقاليھای ۀتنھا کارخان... آشاميدنی

 راديو و تلويزيون لبنان، مدارس و بيمارستان ھا، مراکز امدادی و اداری، بناھای قديمی و ۀخرده فروشی، فرستند

  .  کلی نابود کرده  مردم لبنان را بۀجديد دولتی، تمام وسائل الزم زندگی روزمر

  

  ژی ناتو در خاورميانه يمجری سترات

فقط تا حدودی زياده ! »جنگ « ژيم صيھونيستی اسرائيل در اين زعم محافل پر نخوت غربی، ناتوچی ھا، گويا ره ب

گويا اسرائيل، درست مثل ماجراجوئی ! »خطا شد « به سرزمين لبنان مرتکب ! »جنگ « با کشاندن . روی کرد

کوبيد و ! »نا معلوم «  و شرکاء در يوگسالوی و افغانستان و عراق، خاور ميانه را در مسيری امريکاامپرياليسم 

  .   اف کردص
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؟ سخن برسر قتل عام فلسطينی ھا در خواب و بيداری، »جنگ « ولی فالن فالن شده ھا، کدام ! »جنگ « می گويند 

 لبنان از ارتفاع چند صد کيلومتری، انھدام وسائل زيست ۀبرسر بمباران يکماھ. کشتار بچه ھای ده دوازده ساله است

 ملت، خلقی غير نظامی، ملتی فاقد امکانات الزم دفاعی، با توپ و جمعی يک خلق، نابودی ابزار کار و معيشت يک

ه يک آدم کشی با برنامه ب. اين که جنگ نيست... ئی و ميراژ فرانسوی استامريکالمانی، با فانتوم اتانک انگليسی و 

 که پای قرائن نشان می دھد. سياق نازی ھا، نوعی قتل عامی حساب شده، يک جنايت آشکار و سازمانيافته است

 و امريکاژی که در يوگسالوی و افغانستان پياده شد، توسط امپرياليسم يھمان سترات. ژی ناتو در ميان بوديسترات

  .    درآمده بودءشرکاء در عراق به اجرا

  

  اصل و نسب سازمان تروريستی ناتو 

 ميالدی با فرماندھی ١٩۴٩سال ه  نظامی فراملی است که بۀناتو يا ھمان سازمان پيمان اتالنتيک شمالی، يک اتحادي

 برای درھم کوبيدن ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، اختناق – امريکاامپرياليسم 

جنبش کارگری در کشورھای خودی و نابودی جنبش ھای استقالل طلبانه خلق ھا و ملت ھا در کشورھای مستعمره 

کجا وصل است؟ به محافل ه  نظامی فراملی، تروريستی و مخرب، بۀاما اين اتحادي. و نيمه مستعمره بوجود آمد

به بانک جھانی و صندوق بين ... جيمیلندی و بلالمانی و فرانسوی و ھائی و انگليسی و امريکاغربی، منابع مالی 

ئی و امريکاشندگان المللی پول، سازمان تجارت جھانی، به نفتی ھا، سوداگران مرگ و نيستی، سازندگان و فرو

  ...   اروپائی انواع سالح ھای کشتار جمعی

نام نوعی ه ب. اينھا ھستند که افسار سازمان تروريستی ناتو، افسار دولت تقلبی اسرائيل را در دست داشته و دارند

نياز به تناسب . خاک و خون می کشنده ملت ھا را ب! »دمکراسی « نوعی . خلق ھا را درھم می کوبند! »آزادی«

ژيک محافل مالی و صنعتی، سالطين بورس و يبراساس منافع سترات. فوری انحصارات خودی طرح می ريزند

ملت قھرمان فلسطين درچنين  . مسائل کليدی حرف آخر را می زنندۀدر بار. نقشه می کشند... تسليحات و مستغالت

موضع گيری ھای سياسی چپ اندر قيچی .  ددھ شرايط بغرنج جھانی  به پيکارش برای کسب استقالل ملی ادامه می

.  يک جھت گيری سياسی ارتجاعی وترتسکيستی است!! ، نه به دوطرف درگير جنگ»نه سيخ بسوزد نه کباب

متجاوزجنگ طلب فاشيست را محکوم   طور روشن وشفاف وبدون اما واگر،ه ش ندارد بايد بفکه ريگی درککسی 

 قربانی که خلق تحت ستم واشغال فلسطين است با ھرابزارو وسيله ای ۀزمبار .کند واز قربانی به دفاع برخيزد

. که ظاھری سکوالر، مذھبی و يا سوسياليستی داشته باشد مبارزه ای مشروع ودفاع ازخود است، صرف نظر ازاين

  . غرب بايد پاسخ دندان شکنی دادۀردانبه اين د

  

  ١٣٩٣ حزب کارايران مرداد ماه  نشريه الکترونيکی٩٧نقل از توفان الکترونيکی شماره 
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