
  

 מהתנועה האסלאמית! סלקי ידייך -ישראל 

  

דמוקרטי נוסף של -הוצאת התנועה האסלאמית הצפונית מחוץ לחוק היא צעד אנטי  
ממשלת נתניהו בדרך למשטר אפרטהייד טוטליטרי של איש אחד בשירות בעלי ההון 
והטייקונים. מהלך זה אינו הראשון, במיוחד כלפי התנועה האסלאמית בישראל, ובוודאי 
שאינו האחרון. הניסיון ההיסטורי מוכיח שכל תומכי הדמוקרטיה ומתנגדי האפרטהייד 

 זו רק שאלה של זמן.   -הם הבאים בתור 

או “  המחנה הציוני ” התמיכה במהלך מצד הציונות השמאלית, בין אם גלויה כמו זו של  
דמוקרטי -חושפים פעם נוספת את אופיים הגזעני והאנטי “,  מרצ ” בשתיקה כמו זו של  

 של הרעיון הציוני והתנועה הציונית.

ממשלת נתניהו מנצלת באופן ציני את העובדה שהעולם עומד מזועזע אל מול פיגועי 
 “.המדינה האסלאמית”התופת שבוצעו בתושבי פריז ביום שישי האחרון על ידי ארגון 

כל פשעה של התנועה האסלאמית הצפונית היה שהתעקשה לחשוף בפני ההמונים את 
העובדה שממשלת ישראל מעניקה גיבוי, גם גלוי וגם בקריצה, לארגונים הציונים 

שריף, אותו -הימניים המבקשים להרוס את מסגד אלאקצא ואת מתחם אלחראם א 
ולהקים במקומם את בית המקדש השלישי. הילד צעק “,  הר הבית ” הציונים מכנים  

 בציפייה שישתוק.“ הסתה”והושלך אל הצינוק על “ המלך הוא עירום”

אנו קומוניסטים מהפכנים ולכן לא תומכים באידיאולוגיה של התנועה האסלאמית. 
אולם כנגד מתקפת הממסד הציוני, אנו מצטרפים לקריאה לכל הכוחות המתקדמים 
והדמוקרטים להיאבק בהחלטת הממשלה ולעמוד בסולידריות על הדרישות הבאות: 

ד סלאח וכל האסירים הפוליטיים הפלסטינים! יבוטל הצו האוסר ‘ראא‘ ישוחרר שיח
את פעילותה של התנועה האסלאמית הצפונית! לא לרדיפות ולניסיונות לשתק את 

 הפעילות הפוליטית של הפלסטינים!

לדיון פתוח בנושא זה והעלאת רעיונות למאבק הצטרפו לקבוצת הדיונים בפייסבוק: 
 סולידריות עם התנועה האסלאמית הצפונית.

ס  הצטרפו אל ל ן   -א  “ ה ע מ ל
לאומית מן -מדינת פועלים רב 

 הים עד הנהר!

 ליצירת קשר ומידע נוסף:

www.the-isleague.com 

Email: info@the-isleague.com 

Facebook: Internationalist Socialist League 
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