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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۵ اگست ٣١
  

  بحران پناھندگی، بحران امپرياليسم است
  

  
  

 شده اند به ئیاھی ممالک اروپا ور  زده که برای نجات جان خويش دل به دريا  پناھنده ھر روز خبر مرگ صدھا تن

مورين أ که وجدان بشريت در سراسر جھان به درد آمده و م قدری بزرگ استه ابعاد فاجعه اين بار ب. گوش می رسد

قدری زياد است که بازيگران سياسی ه فشار افکار عمومی ب. نجات نيز زير بار فشار احساسات اشک می ريزند 

.  ويژه تھيه کرده و ديدگان پر از اشک و چھره ھای مظلوم و غم آلود را تمرين کنندۀمجبور شدند، خطابه ھای مزوران

  .روزاز نو روزی از نو. سر را فرود آورند تا اين باد نيز بگذرد

که برای مرگ اين پناھندگان اشک تمساح می ريزند، خودشان مسبب اين جنايات " متمدنی" می دانند ممالک  ھمگان

 وسوريه را ويران نکرده بودند ، اگر به افغانستان وعراق تجاوز ااگر کشور ھای ليبي.  خواھند بودھستند و در آينده ھم

ودند و القاعده و النصر را از طريق بدخالت نکرده ... نکرده بودند، اگر در امور داخلی سودان و سومالی ومالی و

 را پيدا می ئیکدام سوری وليبيا....بسيج نمی کردند ،    وسوريها درليبي فرانسه، عربستان سعودی و قطر برای آدمکشی

  .که پايش به اروپائی باز شود که قاتل جانش است کرديد که دل به دريا بزند و مرگ را به جان بخرد، تنھا برای اين

اليسم و تا امپري. بايد امپرياليسم را برای نجات جان انسانھا نابود ساخت. بحران پناھندگی، بحران امپرياليسم است

آوارگی و رفع .  وجنگ افروزان بين المللی برای غارت جھان وجود دارند، وضع چنين خواھد ماند جنايتکاران

 ضد امپرياليستھا و هبايد خلقھای جھان را ب.  وجنگ وخونريزی را بايد با  نابودی غارتگران برطرف کرد گرسنگی

  . بسيج نمود،پرياليستھا را در ھمه جا آرايش می کنند امۀنيات پليدشان و ھمدستان تروتسکيست آنھا، که چھر
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