اطالعیَ ُطتَ اللیت
ترّریطن دّلت اضرائیل هحکْم اضت
حولَ کواًذُّای اضرائیلی تَ کشتی حاهل کوک ُای اًطاًذّضتاًَ تَ هردم غسٍ ّ کشتار ّحشیاًَ ی تعذادی از ضرًشیٌاى ّ
زخوی کردى تعذادی دیگردرشة دّشٌثَ  ۳۱هاٍ هی هْجی از خشن ًّفرت تیي الوللی ًطثت تَ ضیاضت ُای ًژادپرضتاًَ
ّارتجاعی دّلت اضرائیل در ضراضرجِاى تراًگیختَ اضت.
اتعاد ًّحٍْ ی ایي حولَ ضازهاًیافتَ کَ تیاًگرهیلیتاریطن خشي دّلت اضرائیل در هٌطمَ اضت چٌاى تْد کَ حتی هتحذیي ّ
حاهیاى دّلت اضرائیل را درزیرفشار افکارعوْهی تیي الوللی ّادار تَ ّاکٌش ًوْد .تْیژٍ ایٌکَ درکشتی تعذاد ی ازاتثاع
کشْرترکیَ ّ فعالیي صلح از ضایرکشْرُا ًیس حعْر داشتٌذ ُّویي اهرهْجة اعتراض تیي الوللی ًطثت تَ ایي جٌایت
آشکارشذ.
هحاصرٍ ی التصادی هردم فلططیي ّاعوال تٌگٌاُای عذیذٍ تر تْدٍ کارگر ّ زحوتکش فلططیي تَ تِاًَ هماتلَ تا ترّریطن الثتَ
کَ خْد زهیٌَ هماّهت درهماتل ترّریطن دّلتی را فراُن کردٍ اضت  ،اها تْضل تَ خشي تریي رّشِا ّ ًمط آشکارهیثاق ُای
تیي الوللی ّ ًمط هکرر حمْق تشر ،اتعاد جٌایات تاکًٌْی را تیشترتر هال ًوْدٍ ّ ُویي ًیسضثة اعتراض هشترک طیف
گطتردٍ ای تا اُذاف گًْاگْى از جولَ ًیرُّای کوًْیصت ّ چپ تَ ُوراٍ افکار آزادیخْاٍ  ،هذافعیي صلح ّ ًیرُّای ترلی
خْاٍ جِاى شذٍ اضت .از ضْی دیگرایي جٌایات پی در پی تَ هاًْر ضیاضی ًیرُّای ارتجاعی هٌطمَ ًظیر حواش ،حسب اهلل ،
جِاد اضالهی  ّ ...حاهیاى آًاى ًظیررژین جوِْری اضالهی ایراى کوک کردٍ اضت .ضالِا اضت کَ کارگراى ّزحوتکشاى
فلططیي در چٌثرٍ ایي دًّیرّی ارتجاعی ـ ضرهایَ داری فشردٍ هیشًْذ .ضرهایَ جِاًی ًیس تَ اًحا هختلف درخلك ایي دّ ًیرّی
ظذ آزادی ّرفاٍ ّ حمْق اًطاًی هردم هٌطمَ ُوچٌاى ًمش اّل را ایفا هی کٌذ.
ُوثطتگی تا کارگراى ّ هردم هحرّم فلططیي  ،اعتراض تَ هیلیتاریطن ّ ضرکْب دّلتی در ُررًگ ّلثاش ّاعتراض تَ ًمط
آشکار حك تعییي ضرًْشت از ضْی هردهی کَ درهحاصرٍ ی ًظاهی حتی ازکوک ُای تشردّضتاًَ ًیسهحرّم هاًذٍ اًذ .
کوتریي هعٌایی اضت کَ یک جٌثش اعتراظی هی تْاًذ حْل آى ضازهاى یاتذ.
م ا ازکلیَ ضازهاًِا ّاحساب ًّیرُّای چپ ّکوًْیطت ایراى هی خْاُین درکٌارافکارهترلی ّ آزادیخْاٍ ًّیرُّای صلح طلة
اضرائیلی – فلططیٌی ّجِاى ،ضیاضت ُای جٌایت تاردّلت حاکن تراضرائیل را هحکْم ًوْدٍ ُّوچٌیي تَ ُر ًحْ هوکي تا ُر
گًَْ ضیاضت ارتجاعی ،هٌجولَ ضیاضت ُای دخالتگراًَ ّ ارتجاعی رژین ترّریطتی جوِْری اضالهی ّ هتحذیي ّ دضت ًشاًذٍ
گاى آى درهٌطمَ هماتلَ ًوْدٍ ُّرگًَْ ضیاضت یِْد ضتیساًَ ّ ًژاد پرضتاًَ توٌظْرآتش افرّزی تیشتردر هٌطمَ ّتَ اًحراف
کشیذى خْاضت هثارزٍ ترای تعییي حاکویت بر ضرًْشت خْیش را ًیسافشاء ًوایٌذ.
ازهطالثَ ی صلح ّترخْرداری از یک زًذگی تراتر ّ اًطاًی ترای هردم هٌطمَ ازُرًژاد ّ رًگ حوایت کٌین ّتَ ُوثطتگی تیي
الوللی ًیرُّای اًمالتی ّهترلی در ایي راتطَ داهي زًین  .خْاضت پایاى هحاصرٍ ی غسٍ اهرّز در راضتای خْاضت پایاى
ضیاضت حوایت ازهیلیتاریطن ّترّریطن دّلتی علیَ هردم تی دفاع فلططیي اضت .
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