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جنگ بار ديگر نوار غزه را در نوار غزه، آتش  بعد از قتل سه نوجوان اسرائيلی و به تعقيب آن قتل نوجوان فلسطينی

رژيم جنايتکار اسرائيل به بھانۀ بمباردمان پايگاه ھا و مخفيگاه ھای حماس از زمين و آسمان، . در شعله ھا فرو برد

مردم بی دفاع نوار غزه را مورد حمله قرار داد که تا حال صدھا غيرنظامی به شمول کودکان و زنان را به قتل رسانيده 

قابله به مثل پرداخته، اما تا  به خاک اسرائيل به مراکتحماس با پرتاب صدھا .  را زخمی کرده استو ھزاران تن ديگر

ی که از خبرھا و گزارش ھا بر می آيد، تلفات آن در حد کشتن چند ده سرباز اسرائيلی بوده است، اما در مقابل اين جائ

  .ھای حماس را بپردازد پرانی راکتملت بی دفاع و تحت ستم فلسطين است که بايد بھای 

رژيم جنايتکار اسرائيل با بی رحمی تمام، مناطق مسکونی و مردم غيرنظامی را ھدف حمله قرار داده تا بار ديگر 

 مکتب وغيره به تلی از ١١٠در جريان بمباران غزه صدھا منزل مسکونی، بيش از . زھرچشمی به حماس نشان دھد

ی سوخته، گلوله باران شده، توته توته شده به ھر سو پرتاب شده اند و مادران کودکان با بدن ھا. آوار مبدل گشته است

غزه به حمام خون مبدل گشته و جھانيان با بی تفاوتی بربادی . ديگر اشکی ندارند که برای جگرگوشه ھای شان بريزند

 و کشتار فلسطينيان به گوش ی از اينجا و آنجا در تقبيح بمبارانھر چند درين اواخر صداھائ. ی کنندآن را نظاره م
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أی موافق داده اند، اما اين تقبيح کردن ھا و آتش بس ھا به ھيچ وجه درد  و دو جانب ھم چند باری به آتش بس ررسد می

  .فلسطينيان را درمان نمی کند

و خون کشيدن مردم بی لۀ فلسطين و به خاک شورھای قدرتمند عرب و غربی در مسأديد مغرضانۀ سازمان ملل و ک

سازمان ملل در بيش از پنج دھۀ گذشته نقش مشاطه گر رژيم . دفاع آن درين ميان از اھميت بيشتری برخوردار است

به اين ھر دو با چنان بی تفاوتی و خونسردی . خونريز اسرائيل را بازی کرده است، و کشورھای عربی نقش تماشاگر

خيانت . ه خاک و خون کشيده نمی شود، بلکه دو طرف در حال بازی فوتبال ھستندی ملتی بقضيه نگاه می کنند، تو گوئ

کشورھای ثروتمند عرب در مقابل فلسطينيان و خاموشی در مقابل اين جنايات، نوکری ھرچه بيشتر آنھا را به غرب 

طقه مبدل کرده است، قدعلم گاه نخواسته اند در مقابل اسرائيل که خود را به ژاندارم من اين کشورھا ھيچ. نشان می دھد

کشورھای ثروتمند عرب ھرگز اين کار را نخواھند کرد، زيرا منافع . کنند و ملت فلسطين را از شرش نجات دھند

مشترک با کشورھای ثروتمند غربی دارند که نمی خواھند آن را با خطر مواجه سازند و برای خود دردسری به وجود 

  .بياورند

 زير نام دفاع از حقوق بشر به کشورھای ديگر لشکر کشيده و ھزاران انسان را درين راه اياالت متحده که ھمواره

گاه نخواسته به حقوق بشری که توسط رژيم خونريز اسرائيل در فلسطين نقض می شود،  قربانی کرده است، ھيچ

 عکس آن ھميشه به کمک حق مردم بی دفاع فلسطين بپردازد،ه کوچکترين اشاره ای کند و يا به دفاع از مبارزات ب

اين برخورد . اسرائيل شتافته و آن را با پيشرفته ترين سالح ھا مجھز ساخته تا دمار از روزگار مردم فلسطين بکشد

کشتار و جنايت می کند و آن را » حقوق بشر«نشاندھندۀ ماھيت اصلی کشوری است که در کشور ما نيز به دفاع از 

 از مردم بی دفاع فلسطين وظيفۀ وجدانی تمام انسانی ھای آزاديخواه است و خاموشی دفاع. جنگ عليه تروريزم می نامد

  .در مقابل اسرائيل اوج خفت و شرمساری

 

  


