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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٩
  

  )توفان(اعالميه حزب کارايران

 نابود باد رژيم صھيونيستی اسرائيل اين چماق
  !مريکا در خاورميانهادست امپرياليسم 

  

  
  

وحشت وترور در مناطق اشغالی که تاکنون منجر به  تارھای اخير مردم فلسطين دربيت المقدس و تشديد رعب وکش

اين .  سال ادامه دارد٦٠ کشتار و تجاوزيست که بيش از ۀ فلسطينی وصدھا مجروح شده است، ادام٤٠جانباختن بيش از 

 فلسطينی نيست ودرپی آن ... دولت کوچک مستقلدھد که وی ھرگز ھوادار حتا آدمکشی اسرائيل بارديگر نشان می

مردم را کشتار کند، بی خانمان نمايد، بتاراند، تبعيد کند و باقيمانده را  . سرزمين فلسطين را درسته ببلعدۀاست که ھم

اين ايدئولوژی دولت اسرائيل است، ايدئولوژی صھيونيستی، نژاد پرستانه و فاشيستی که .  يھودی حل نمايدۀدرجامع

  .راھنمای عمل اوست

 قتل کودکان فلسطينی از ۀ اخير و سياست گشتاپوئی و ميليتاريزه کردن محيط کار وزندگی مردم و ادامۀگسترد تعرض 

 نسبت به ءکلی بی اعتناه گيرد که ب ماھيت خونريز وفاشيستی اين نظام صھيونيستی ومتجاوز واشغالگر سرچشمه می

. دھد اعتراض خلقھای عرب و خشم مردم آزاديخواه در سراسر جھان به کشتار و سرکوب مردم فلسطين ادامه می

دھند  رسانند، آگاھانه ملتی را گرسنگی وتشنگی می صيھونيستھا، از سوئی کودکان فلسطينی را روزانه به قتل می

دھند، تروريسم دولتی  ر را مورد تمسخر قرار میسازند ، احساسات انسانی ميليونھا نف وسرپناه مردم را ويران می

مشغول مبارزه عليه تروريسم «  مدعی اند که گويا – بيشرمانه –برند و از طرف ديگر  کار میه وافسارگسيخته را ب

  !زھی بيشرمی» !! جنگند ارزشھای دنيای متمدن وامنيت می« و يا برای حفظ ! »ھستند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

فلسطين را محکوم می کند واين جنايت را ضد بشری دانسته و معتقد است کشتار مردم ) توفان(حزب کار ايران

  .را بايد در يک دادگاه خلقی جھانی به محاکمه کشيد ولين آنؤمس

کند وھمگان را  ازاعتراضات ملت فلسطين عليه اشغالگران صھيونيست قاطعانه حمايت می) توفان(حزب کار ايران

 ملت فلسطين برای ۀبشری رژيم صھيونيستی اسرائيل رامحکوم واز مبارزخواند حمالت افسارگسيخته و ضد  فرامی

  . ی ملی دفاع وابراز ھمبستگی نمايند درھا

  !مريکا در خاورميانهانابود باد رژيم صھيونيستی اسرائيل اين چماق دست امپرياليسم 

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی با ملت فلسطين

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٤ ]ميزان[اه مھرم٢٥شنبه 

www.toufan.org  

  

 

 
 


