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   توفان–حزب کار ايران : فرستنده

 ٢٠١١ نومبر ١٣

 

 امپرياليستھا و صھيونيستھا بزرگترين تروريستھا و

  ن حقوق انسانھا در جھانبزرگترين ناقضا
  

به من چه، زيرا منافع شخصی من در خطر "جه به دموکراسی و حقوق انسانی و سياست  عدم توۀبھترين نمون

 کماندوھای ۀصحنه ھای جنايتکاران.  استامريکا به ليبيارھبری ه  ناتو بۀ مشخص تجاوز بربرمنشانألۀمس" نيست

ری و زورگوئی و تحقير  شورای امنيت سازمان ملل، با قلدۀناتو که از راه ھوا و زمين در مغايرت کامل با قطعنام

افکار عمومی، به کاروان قذافی حمله کردند و وی را بيرون کشيدند با چاقو از پشت به وی تجاوز کردند، وی را 

  .کتک مفصل زدند و سپس به قتل رساندند را، ھمه ديده اند

 را تدارک ديده بودند و که اين فجايع جز وجدانھای کسانیه درد آمد، به  وجدانھای بسياری از اين ھمه وحشيگری ب

اين وضع اظھار رضايت کردند و بيان کردند که مرگ وی بسياری مشکالت حقوقی و سياسی و ه از کشتن قذافی ب

 اين سخنگويان که سبعيتشان حيرت ۀھم.  وی برای ما مشکل آفرين بودۀدستگيری زند. قضائی آتی را حل کرد

 کيفری جھانی ۀخود آنھا قبال در دادگاه دست نشاند. ر جا می زنندانگيز است، خود را مدافع دموکراسی و حقوق بش

مند ه موجب آن حکم بايد ظاھرا عالقه الھه که متعلق به خودشان است، حکم جلب قذافی را صادر کرده بودند، و ب

خواست ، دلشان نمی "قاضی ھا"می بودند که وی زنده دستگير شده و در مقابل دادگاه قرار گيرد، ولی خود ھمان 

می بينيد آنجا .  وی به دادگاه کيفری جھانی الھه، که خود دادگاھی مسخره و دست نشانده است، تحويل داده شودۀزند

  اساس منافع سياسی طبقاتيشان آنهکه پای منافع سياسی در کار است، آنھا به احکامشان نيز احترام نمی گذارند و ب

ه کمونيستھا نيز با آنھا ھم آوا شوند؟ آيا اين ھمآوائی، حکم قتل خود آيا سفاھت نيست ک. را به زير پا می گذارند

که روی صندلی اتھام بنشانند، روی صندلی   آن نيست که عده ای را قبل از اينۀکمونيستھا نيست؟ آيا اين نشان

 بزنند؟ ايستانده اند که بی خبر از عاقبت کار خويش برای قاتلھای خود دست

اگر قبل از . کار زشت و نکوھيده ايست، اعمالش در مورد ھر کس حتی مخالف من ھم نکوھيده استاگر شکنجه 

اعمال مجازات، بايد دادگاه صالحه به جرم رسيدگی کرده باشد، ھمانقدر بايد برای اسامه بن الدن معتبر باشد که 
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 خويش تعريف ۀ اساس ذائقه می توانند بآنھا که فکر می کنند اين اصول خدشه ناپذير را. برای ھويدا و حتی خلخالی

 .کنند گور خود را می کنند و نمی فھمند

 اوباش ناتو را نسبت به قذافی که به قتل رسيد، ولی تسليم ۀرفتار جنايتکاران) توفان(اين جھت حزب کار ايرانه ب

خورد به حقوق انسانھا را  امپرياليسم و صھيونيسم در برۀحزب ما رفتار مزورانه و رياکاران .نشد، محکوم می کند

ن، گترين تروريستھا، بزرگترين مرتجعاحزب ما بر آن است که امپرياليستھا و صھيونيستھا بزر .محکوم می کند

امپرياليسم يعنی ارتجاع سياه و . ن حقوق انسانھا در جھان ھستندکاران و دروغگوھا، بزرگترين ناقضابزرگترين ريا

 . بی امان کرد، برای آنکه بشريت نجات يابدۀودی اش مبارزبا اين ارتجاع سياه بايد تا ناب

حزب ما بر آن است که مبارزه برای تحقق حقوق بشر بدون مبارزه باامپرياليسم و صھيونيسم سخنان پوچ و 

 .ی را جا بيندازندائعوامفريبانه ای بيش نيست تا دموکراسی مصلحتی و دم بريده و بی محتو

ضد بشری  و رفتار وحشيانه و انھای مدعی حمايت از حقوق بشر بايد تجاوز به ليبيحزب ما بر آن است که سازما

 به حمايت برخيزند، ان آنھا، صھيونيستھا را محکوم کرده از حقوق انسانی و قانونی مردم ليبيامپرياليستھا و مشوقا

ستند و مشکلشان حمايت  دست ارتجاع جھانی ھۀدر غير اين صورت نشان می دھند که سازمانھای ساخته و پرداخت

حقوق بشر تجزيه بردار نيست و با نقض آن اگر نخواھيم به . حقوِق بشِر گزينشی وجود ندارد. از حقوق بشر نيست

رام و تل آويو و واشنگتن گرفته تا ايران مبارزه ھمه جا از فلسطين و ابو غريب و بگرياکاری متھم شويم، بايد در 

 .کنيم

 سخن ھفته
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