درمحکومیت کشتاروحشیانه خلق فلسطین توسط دولت جنایتکار
وفاشیست اسرائیل
بتاریخ  41می  8142مصادف به روزانتقال سفارت دولت امپریالیسم امریکا درشهربیت المقدس ،دولت
صهیونیستی وفاشیست اسرائیل دست به جنایت هولناک دیگری زده وطی همین روز( )14تن ازفلسطینی
هارا درمرزاسرائیل با " غزه" به قتل رسانده وحدود (  )8011تن آنهارابه شدت زخمی کرد .این
کشتارسبعانه دولت اسرائیل به ادامه کشتارهای است که طی شش هفته اخیرتظاهرات خلق فلسطین را
به گلوله بسته وبیش از( )11تن را بقتل رسانده وحدود ( )8811تن رامجروح کرده که وضعیت صحی
تعداد زیادی ازآنهاوخیم گزارش شده است .خلق فلسطین این اعتراضات وتظاهرات رابنام " راهپیمائی
بزرگ بازگشت" ازشش هفته قبل درامتداد مرزغزه (فلسطین) با اسرائیل آغازکرده که همه روزه
توسط ارتش جنایتکاراسرائیل بخاک خون کشیده شده است .ارتش وحشی دولت اسرائیل با سالحهای
مرگبارپیشرفته تظاهرکننده ها را مورد حمله قرارمی دهد؛ درحالیکه فلسطینی هابا پرتاب سنگ وفالخن
وآتش زدن الستیکهای کهنه به دفاع ازخود می پردازند .دولت اسرائیل با بیشرمی ورذالت تمام تظاهرات
خلق دربند واسیرفلسطین را « عمل تروریستی» خوانده وقتل عام آنهارا« دفاع ازخود» نامیده ومی
خواهد بدین وسیله کشتارخلق فلسطین را«توجیه کند» .بهمین صورت امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای
اروپائی وسایرقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی متحدآنها این ادعاهای دروغین وجعلی دولت
اسرائیل راتأئید کرده واین جنایت هولناک آن علیه خلق مظلوم وستمدیده فلسطین را بیشرمانه « حق
دفاع ازخود » دولت جنایتکاراسرائیل می خوانند.
دولت صهیونیستی اسرائیل درسال(  )4412میالدی توسط امپریالیسم انگلیس وبه حمایت سایر دولتهای
امپریالیستی درسرزمین متعلق به فلسطینیها ( که درآن زمان تحت سلطه استعماری امپریالیسم انگلیس
قرارداشت) تشکیل گردید .تشکیل این دولت همزمان بود با قتل عام فلسطینیها ازجمله قتل عام( )851
تن وبعبارتی (  )111تن مرد وزن وکودک ازاهالی روستای "دیریاسین"واقع دربلندیهای مشرف به
بیت المقدس درنهم اپریل سال (  )4412میالدی که توسط صهیونیستهای جنایتکاراسرائیلی صورت
گرفت .ونیزبیرون راندن جبری بیش ازهفتصدهزارتن ازجمعیت عرب فلسطین ازخانه های شان
درهمین سال یکی دیگرازجنایات این دولت صهیونیستی است.وفلسطینیها روزتأسیس دولت صهیونیستی
اسرائیل را"روزنکبت" می نامند .طی هفتاد سالی که ازتشکیل این دولت جنایتکاروسگ زنجیری
امپریالیسم می گذرد درده ها مورد دیگرازچنین کشتارهاوقتل عامهای فجیع اعراب فلسطینی توسط
صهیونیستهای جنایتکاراسرائیل صورت گرفته است .ازجمله قتل عام آوارگان فلسطینی درکمپهای
"صبرا وشتیال" درسال (  )4428که صهیونیستهای فاشیست اسرائیل با کمک نیروهای مزدورشان(شبه
نظامیان فاالنژلبنانی) طی سه روزبیش ازچهارهزارتن فلسطینی راوحشیانه قتل عام کردند .مورد
دیگرقتل عام فلسطینیها درسال  8141میالدی توسط ارتش وحشی اسرائیل درنوارغزه بود که
حدود( )8411تن ازجمله ( )500تن کودک را بقتل رسانده وچندین هزارتن را مجروح ومعلول کرده
و( )4511منزل مسکونی وساختمانهای عام المنفعه را ویران کرد .دولت صهیونیستی ونژاد پرست
اسرائیل طی هفتاد سال با حمایت همه جانبه امپریالیسم بین المللی دررأس آن امپریالیسم امریکا به
کشتارخلق فلسطین وغصب وتصرف اراضی آنها وبیرن راندن جبری صدها هزارتن فلسطینی
دیگرازسرزمین شان ادامه داده است .ازماه جون سال (  )4410دولت استعمارگراسرائیل فلسطین رابه
اشغال نظامی درآورده وخلق آن را به زنجیراسارت استعماری کشیده است( البته بعد ازسالها مبارزات
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خونین خلق فلسطین دولت اسرائیل ارتش خودرا از" غزه" خارج کرد)؛ لیکن خلق فلسطین اززمین
وفضا ودریا درمحاصره ارتش دولت اسرائیل قرارداشته که حتی گاهی درزمان طوالنی اجازه ورود
ضروری ترین اشیاء ازجمله مواد غذائی ،ادویه ومصالح ساختمانی را برای خلق مظلوم فلسطین نمی
دهد .ازآن تاریخ ببعد طی بیش ازنیم قرن دولت جنایتکاراسرائیل با بهانه های واهی ازجمله (رخنه
«تروریسم» به خاک اسرائیل) ،عالوه برکشتاروحشیانه که ازهرنوع عمل ضد بشری دیگرعلیه خلق
فلسطین کارگرفته ومی گیرد .کشتاروحشیانه شش هفته اخیروخاصتا ً قتل عام روز"  41می "8142
مثال دیگری ازجنایات دولت استعمارگراسرائیل است .وداغ ننگ این جنایت وحشتناک وده ها مورد
جنایت دیگرنه تنها برجبین دولت صهیونیستی ،فاشیست وجنایتکاراسرائیل برهبری نتانیاهوکه برجبین
تمام قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی حامی آنها حک گردیده است که این همه جنایات هولناک
دولت اسرائیل رابدون هیچگونه عکس العملی تماشا کرده ومی کنند.
همچنین دولت فاشیست اسرائیل طی هفت سال اخیربه بهانه های واهی وبی اساس ازجمله« سرکوب
تروریستها» ده ها بارخاک سوریه را مورد تجاوزنظامی قرارداده وصدها تن ازخلق مظلوم وستمدیده
سوریه را باحمالت موشکی وبمب بارانهای هوائی وحشیانه بقتل رسانده ویامعلول ومعیوب کرده
است.درحالیکه دولت اسرائیل به دستوربادارامریکائی اش طی هفت سال اخیرکه جنگ ویرانگرانه
درکشورسوریه جریان دارد؛ گروه اسالمی «داعش -دولت اسالمی» وسایرگروه های ارتجاعی وحشی
وجنایتکاراسالمی را کمک همه جانبه کرده تا سرنگونی دولت بشاراسد راتسریع کند .زمانیکه هفت
سال قبل خلق سوریه به سبب انواع ستم ومظالم وبیعدالتی وبی حقوقی علیه دولت بشاراسد تظاهرات
کردند ودولت جنایتکارو ضدمردمی بشاراسد تظاهرات خلق سوریه را با گلوله پاسخ داده وطی یک
هفته چند صدتن آنهارا بقتل رسانده وصدهاتن رامجروح کرد؛خلق سوریه متوسل به سالح شده وجنگ
امپریالیستی
ابرقدرت
جنایتکاربشاراسدآغازکرد.ازآنجاییکه
دولت
راعلیه
مسلحانه
وجنایتکارامریکاومتحدین امپریالیست آن انتظاروقوع چنین وضعیتی را درسوریه می کشیدند؛ با
آغازجنگ  ،گروه های وحشی وجنایتکاراسالمی ازکشورهای مختلف راوارد جنگ داخلی سوریه کرده
وزمینه مداخله نظامی مستقیم نیزبرای شان آماده گردید .گروه های ارتجاعی اسالمی رهبری جنگ
مردم علیه دولت بشاراسد راتصرف کرده وجنگ را برطبق استراتیژی واهداف خود وباداران
امپریالیستی وارتجاعی شان ازمسیراصلی آن منحرف کرده وبه شکست کشاندند .چنانکه امپریالیستهای
امریکائی واروپائی قبل ازآن درجنبشهای آزادی خواهانه خلقها دردیگرکشورهای عربی درشمال افریقا
ازجمله درکشورلیبی چنین کردند .وبا کشتارده ها هزارتن لیبیائی وویرانی کشورلیبی ،هشت سال است
که کشورلیبی برای خلق این کشوربه" جهنمی" مبدل شده است .امپریالیسم امریکا دراتحاد با کشورهای
عضوناتوودولتهای ارتجاعی منطقه ازجمله دولت فاشیست اسرائیل ودولتهای ارتجاعی ترکیه،عربستان
سعودی ،بحرین وسایرکشورهای حوزه خلیج فارس ده ها گروه اسالمی جنایتکاررا مسلح وتمویل کرده
ودرجنگ سوریه بکارگرفتند .هفت سال است که خلق سوریه ازیکطرف بوسیله دولت جنایتکاربشاراسد
ومتحدین آن امپریالیسم فدراسیون روسیه ،سپاه پاسداران دولت اسالمی ایران  ،حزب هللا لبنان
وسایرگروه های مزدوردولت ایران وازجانب دیگربوسیله ارتشهای جنایتکارامپریالیسم امریکا ودولت
ترکیه که بخش شمال سوریه رادراشغال دارند وارتشهای گروه های اسالمی وحشی وجنایتکاراین
نوکران امپریالیسم وارتجاع بین المللی بخاک وخون کشیده شده وبیش ازپنجصدهزارتن آنها کشته شده
وصدها هزارتن آنها زخمی ومعلول شده ،چندین میلیون تن آنها آواره وبیش ازنود درصد کشورسوریه
را ویران وهستی وزندگی میلونهاتن سوری را به نابودی کشیده اند.
دولت جنایتکارواشغالگراسرائیل اکنون منحیث ژاندارم امپریالیسم امریکا ومتحدین آن درمنطقه شرق
میانه عمل می کند .خلقهای کشورهای شرق میانه خاصتا ً خلق فلسطین باید بیدارشوند وبا تشکیل احزاب
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واقعا ً انقالبی پرولتری یک مبارزه انقالبی رهائیبخش ومتحد راعلیه امپریالیسم وصهیونیسم ودولتهای
ارتجاعی ومزدوردرکشوهای خودشان براه اندازند .درغیرآن سلطه امپریالیسم وسلطه دولت صهیونیستی
اسرائیل دراین منطقه بیش ازقبل گسترش یافته ومستحکم خواهد گردید .خلقهای کشورهای تحت سلطه
امپریالیسم درآسیا ،افریقا وامریکای التین ازجمله خلقهای کشورهای شرق میانه باید ازشکست مبارزات
آزادی خواهانه وحق طلبانه خلقهای کشورهای عرب درشمال افریقا وشرق میانه طی چند سال اخیردرس
بگیرند که بدون رهبری انقالبی ومترقی حاصل مبارزات وقربانیهای آنها توسط جناح ویا جناحهای
دیگری ازارتجاع فئودال کمپرادوری به کمک قدرتهای امپریالیستی ربوده شده وبجای رقبای قبلی
شان بقدرت رسیده وبه استثماروستم علیه خلق این کشورها ادامه می دهند.
همچنین خلق مظلوم وستم کشیده فلسطین زمانی ازشرجنایات هولناک رژیم صهیونیستی وفاشیست
اسرائیل واشغال نظامی وتسلط استعماری آن نجات یافته وبه استقالل وآزادی وحاکمیت ملی می رسد
که با کسب آگاهی سیاسی انقالبی پرولتری ،مبارزه انقالبی را درجهت طرد سلطه امپریالیسم وسلطه
استعماری دولت صهیونیستی اسرائیل وسرنگونی حاکمیت دارودسته محمودعباس دررهبری سازمان
" فتح" (جنبش آزادیبخش میهنی فلسطین) وخالد مشعل واسماعیل هنیه در(رهبری حماس -حرکت
مقاومت اسالمی) سازمان داده ودولت دموکراتیک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا را تشکیل دهد.
درغیرآن دارودسته های رهبری کنونی فلسطین نظربه ماهیت ایدئولوژک -سیاسی وخصلت طبقاتی
ارتجاعی وضدانقالبی شان سالیان دیگربا همین شیوه سازشکارانه با امپریالیسم ورژیم فاشیست اسرائیل
ادامه داده وخلق به رمق رسیده فلسطین را تحت سلطه امپریالیسم وسلطه استعماری صهیونیستهای
فاشیست اسرائیل ودرمنجالب فقروگرسنگی ،آوارگی وعقبماندگی همه جانبه نگاه خواهند داشت .نجات
واقعی خلق فلسطین فقط مبارزه انقالبی رهائیبخش است.

 نابود باد امپریالیسم وارتجاع بین المللی! مرگ بردولت فاشیست وجنایتکاراسرائیل! پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلقهای جهان علیه امپریالیسم وارتجاع ! 71می 8172
( پوالد)
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