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 Human rights بشر حقوق

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جوالی ٠٩
 

  فلسطينی  آوارگانۀبمباران نوارغزه و کشتاربربرمنشان

 ً   !کنيم  محکوم میجنايت عليه بشريت است وآن راقويا

 
 اشغالی خودش سه دانش آموز اسرائيلی ربوده شده اند و به ۀدولت صھيونيستی اسرائيل مدعی شده که در منطق اخيراً 

اين بھانه حکومت نظامی برقرار کرده، به خانه گردی غير انسانی مشغول شده و صدھا فلسطينی را دستگير کرده و به 

روھی درجھان در مورد ماھيت ادعای رژيم رسانه ھای گ. ھر اقدام ضد انسانی و غير قانونی دست می زند

  .صھيونيستی سکوت اختيار کرده اند

 سال ادامه ۶٠ کشتار و تجاوزيست که بيش از ۀبمبارانھای بربرمنشانه و فاشيستی نوار غزه در چند روز اخير ادام

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

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

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

  .راھنمای عمل اوست

 کشته و ٢٠حال قريب به ه  تا ب– سنگين ۀ توسط ھواپيماھای شکاری، بمب افکنھا و توپخان– اخير ۀض گستردتعر

 نسبت به ءکلی بی اعتناه  ب–آدمکشان و تروريستھای صيھونيست . صدھا تن از مردم غزه را مجروح کرده است

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

 برق و بيمارستان و مدرسه و مناطق مقدس مردم که ۀرسانند، آگاھانه زير بنای حياتی مردم، پمپ آب و کارخان قتل می

دھند، تروريسم  کنند، احساسات انسانی ميليونھا نفر را مورد تمسخر قرار می  ويران می وپناگاه آنھاست را بمب باران
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و يا ! »مشغول مبارزه عليه تروريسم ھستند «  مدعی اند که گويا – بيشرمانه –برند و از طرف ديگر  کار میه ی بدولت

  !زھی بيشرمی» !! جنگند ارزشھای دنيای متمدن می« برای حفظ 

ی کند واين  تجاوز صھيونيستھا وامپرياليستھا را به نوار غزه و کشتار مردم فلسطين را محکوم م)توفان(حزب کار ايران

  .را بايد در يک دادگاه خلقی جھانی به محاکمه کشيد ولين آنؤمسجنايت را ضد بشری دانسته و معتقد است 

ھمگان را  کند و  ازاعتراضات نيروھای مترقی جھان عليه بمباران مردم فلسطين حمايت می)توفان(حزب کار ايران

ی ملی دفاع ئ ملت فلسطين برای رھاۀاز مبارز  رامحکوم وخواند حمالت افسارگسيخته و ضد بشری صھيونيستھا فرامی

  . وابراز ھمبستگی نمايند 

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

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی با ملت فلسطين

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۴ جوالی ٨ ١٣٩٣ ]سرطان[ تير١٧سه شنبه 
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