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 Political سياسی

  
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ نومبر ٢١

   آوارگان فلسطينیۀبمباران نوار غزه و کشتار بربرمنشان

  جنايت عليه بشريت است

.   

 سال ادامه ۶٠ کشتار و تجاوزيست که بيش از ۀغزه در چند روز اخير ادامبمبارانھای بربرمنشانه و فاشيستی نوار 

دھد که وی ھرگز ھوادار حتا دولت کوچک مستقل فلسطينی نيست  اين آدمکشی اسرائيل بارديگر نشان می. دارد

 تبعيد کند و مردم را کشتار کند، بی خانمان نمايد، بتاراند، .فلسطين را درسته ببلعد  سرزمينۀودرپی آن است که ھم

اين ايدئولوژی دولت اسرائيل است، ايدئولوژی صھيونيستی، نژاد پرستانه و .  يھودی حل نمايدۀباقيمانده را درجامع

 فاشيستی که راھنمای عمل اوست

 کشته و ٢٠٠حال قريب به ه  تا ب– سنگين ۀ توسط ھواپيماھای شکاری، بمب افکنھا و توپخان– اخير ۀتعرض گسترد

کلی بی اعتنا نسبت به ه  ب–آدمکشان و تروريستھای صيھونيست . ز مردم غزه را  مجروح کرده است نفر ا١۴٠٠

صيھونيستھا، از سوئی کودکان . کنند  غزه را بمباران می–اعتراض خلقھای عرب و خشم مردم در سراسر جھان 

 بيمارستان و مدرسه  و مناطق  برق وۀرسانند، آگاھانه زير بنای حياتی مردم، پمپ آب  و کارخان را به قتل می

 کنند، احساسات انسانی ميليونھا نفر را مورد تمسخر قرار می  ويران می وباراندس مردم که پناگاه آنھاست را بممق

مشغول مبارزه بر عليه «  مدعی اند که گويا – بيشرمانه –برند و از طرف ديگر  کار میه دھند، تروريسم دولتی ب

  ! »جنگند  ارزشھای دنيای متمدن می«  برای حفظ و يا! »تروريسم ھستند 

يک چنين اعمالی بزنند؟ چه ه دھد که با خيال راحت دست ب ولی اين کدام مرجعی است که به اين آدمکشان اجازه می

کند، مرتب به  مجمعی که لفاظی می. دھد، مشوق آنھا کيست؟ شورای امنيت سازمان ملل کسی به آنان ياری می

 دخالت مستقيم اکند و درليبي مردم ايران را تحريم اقتصادی می! دھد مکراسی، درس حقوق بشر میجھانيان درس د

 –در مقابل . نظامی کرده است ولی حتی قادر نشد که اين وحشيگری دولت صيھونيستی اسرائيل را محکوم نمايد

 اين سخنگويان غرب –که ارتش صيھونيستی اسرائيل توجيھی برای وحشيگری خود بتراشد  حتی پيش از اين

 دلگرم از –اسرائيل . را پيش کشيدند» جنگ دفاعی « امپرياليستی بودند که در کمال وقاحت و حقارت، داستان 

ه ص، ھيچ تحريمی برای قطع جنگی که ب دريافت که ھيچ تدبير مشخ–اليستی سکوت دول بزرگ و قدرتمند امپري

ای سازمان ملل، ازھمين راھزنان، ھمين سرمايه داران و چون تصميم گيرنده ھ. راه انداخته در کار نيست
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پيداست که نمی توان از . امپرياليستھا ھستند که تجاوزگران و اشغالگران صيھونيست را در پناه حمايت خود دارند

  .  انتظاری داشت» پھلوانان بشر دوست و تمدن پرور « اين 

  .  به مقامت خود ادامه خواھد داد–ته  سال گذش۶٠ل  مث–ولی فلسطين، استوار و پا برجا 

 الزم است که ھر –خواھند به برادران فلسطينی خود ياری بدھند   که می–اما خلقھای عرب و مسلمان خاورميانه 

چون نمی شود که ھم با امپرياليسم . چه زود تر خود را از شر دولتھای خودی و ھمدست امپرياليسم، خالص نمايند

بايد اين حقيقت را ھر چه رسا تر فرياد . ھمزمان با ستمگری اسرائيل در قبال فلسطين درافتادمريکا ھمدست بود و ا

  . زد

 نوينی از مقاومت و سلحشوری در ميان ۀ شکست ناپذيری صھيونيستھا را متالشی می کند و روحيۀنوار غزه، افسان

اعتراضات . دنبال دارده ی جھان را ب مردم فلسطين حمايت جھانی خلقھاۀمبارز. مردم فلسطين ايجاد می گرداند

 عکس هجھانی گسترده آنھم در شرايط بحران مالی سرمايه داری ناجی صھيونيستھا و امپرياليستھا نخواھد بود، ب

 ضد نيروھای دست راستی تغيير می دھد و در هفضا را ب.  کارگر را تشديد می کندۀ توده ھای مردم و طبقۀمبارز

شدت به ه  ضد مصالح ملت فلسطين مصالحه کرده اند بهر فلسطينی را که با اسرائيل بعين حال نيروھای سازشکا

انزوا می کشاند و راه را برای نفوذ نيروھائی که خواستھای مردم و آمال ملت فلسطين را بيان می کنند باز می 

  . گرداند

  . شتار مردم فلسطين را محکوم می کندتجاوز صھيونيستھا وامپرياليستھا را به نوار غزه و ک) توفان(حزب کار ايران

را بايد در يک دادگاه خلقی  ولين آنو معتقد است مسؤاين جنايت را ضد بشری دانسته  ) توفان(حزب کار ايران 

  .جھانی به محاکمه کشيد

  انقالبی مردم فلسطين و آمال آنھا برای اخراج اشغالگران صھيونيست حمايتۀاز مبارز) توفان(حزب کار ايران 

  .می کند

 ضد صھيونيستھا و امپرياليستھا حمايت می کند هاز ھر جنبش مقاومت يھوديان اسرائيلی ب) توفان(حزب کار ايران 

 مردمان سرزمين فلسطين، ۀدور از سوء ظن برای يک زندگی مسالمت آميز ميان ھمه را شرط ايجاد فضائی ب و آن

ديگر  که مردم خود سخنگو شوند سخنان يک زمانی. می بينددور از تجاوز طلبی، نژادپرستی ه مستقل از مذھب، ب

  .را خواھند فھميد

  ! نوارغزه ۀقطع فوری محاصره و بمباران وحشيان

  !ی ملیبرای رھائ ملت فلسطين ۀزنده باد مبارز

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

  ! المللی با ملت فلسطينزنده باد ھمبستگی  بين

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٢مبر  نو٢٠ - ١٣٩١] عقرب[ آبان٣٠ سه شنبه 
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