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 دولت جنایتکار خلق فلسطین توسط وحشیانهدرمحکومیت کشتار

 وفاشیست اسرائیل

ولت د ،انتقال سفارت دولت امپریالیسم امریکا درشهربیت المقدسمصادف به روز 8142می  41بتاریخ 

( تن ازفلسطینی 14)یگری زده وطی همین روزت هولناک دصهیونیستی وفاشیست اسرائیل دست به جنای

زخمی کرد. این به شدت راآنها ( تن8011" غزه" به قتل رسانده وحدود )  اسرائیل بامرزدر راها

ین را طشش هفته اخیرتظاهرات خلق فلس است که طی های به ادامه کشتار دولت اسرائیل  کشتارسبعانه

( تن رامجروح کرده که وضعیت صحی 8811( تن را بقتل رسانده وحدود )11به گلوله بسته وبیش از)

ی " راهپیمائخلق فلسطین این اعتراضات وتظاهرات رابنام  زیادی ازآنهاوخیم گزارش شده است. تعداد

که همه روزه کرده آغازبا اسرائیل  مرزغزه )فلسطین( درامتداد  شش هفته قبلازبازگشت" بزرگ 

. ارتش وحشی دولت اسرائیل با سالحهای استشده توسط ارتش جنایتکاراسرائیل بخاک خون کشیده 

 فلسطینی هابا پرتاب سنگ وفالخن حالیکهدر گبارپیشرفته تظاهرکننده ها را مورد حمله قرارمی دهد؛مر

اسرائیل با بیشرمی ورذالت تمام تظاهرات ازخود می پردازند. دولت   به دفاع وآتش زدن الستیکهای کهنه

 ومی نامیده« ازخوددفاع » قتل عام آنهاراخوانده و« عمل تروریستی»  خلق دربند واسیرفلسطین را

پریالیستهای مبهمین صورت امپریالیسم امریکا وا «.کند توجیه»بدین وسیله کشتارخلق فلسطین را خواهد

 تدروغین وجعلی دول این ادعاهای ودولتهای ارتجاعی متحدآنها قدرتهای امپریالیستیاروپائی وسایر

حق  » بیشرمانه  را وستمدیده فلسطینین جنایت هولناک آن علیه خلق مظلوم اسرائیل راتأئید کرده وا

 .اسرائیل می خوانندجنایتکاردولت « دفاع ازخود 

وبه حمایت  سایر دولتهای   توسط امپریالیسم انگلیس ( میالدی4412درسال)  اسرائیلیستی صهیون دولت

 م انگلیسامپریالیس ) که درآن زمان تحت سلطه استعماری هایفلسطین درسرزمین متعلق به امپریالیستی

( 851 )ازجمله قتل عام هافلسطینی با قتل عامهمزمان بود  تشکیل این دولت گردید. تشکیلقرارداشت( 

دربلندیهای مشرف به  واقع اهالی روستای "دیریاسین"تن مرد وزن وکودک از (111 ) تن وبعبارتی

صورت  اسرائیلیجنایتکار توسط صهیونیستهای که ( میالدی4412سال ) پریل نهم اربیت المقدس د

دهزارتن ازجمعیت عرب فلسطین ازخانه های شان هفتصبیش ازونیزبیرون راندن جبری  .گرفت

 نیستیروزتأسیس  دولت صهیووفلسطینیها یکی دیگرازجنایات این دولت صهیونیستی است.درهمین سال 

این دولت جنایتکاروسگ زنجیری طی هفتاد سالی که ازتشکیل روزنکبت" می نامند. "را اسرائیل

ط توس فلسطینی باعرا فجیع وقتل عامهایده ها مورد دیگرازچنین کشتارهامی گذرد درامپریالیسم 

مپهای درکینی فلسطآوارگان  ازجمله قتل عام صورت گرفته است. صهیونیستهای جنایتکاراسرائیل

به شیونیستهای فاشیست اسرائیل با کمک نیروهای مزدورشان)که صه (4428درسال )  وشتیال" "صبرا

د . مورندچهارهزارتن فلسطینی راوحشیانه قتل عام کردلبنانی( طی سه روزبیش ازنظامیان فاالنژ

  کهبود  نوارغزهدرمیالدی توسط ارتش وحشی اسرائیل  8141درسال ها طینیسدیگرقتل عام فل

کرده ومعلول  مجروح راتن وچندین هزار بقتل رسانده ( تن کودک را 500)  ( تن ازجمله8411حدود)

  صهیونیستی ونژاد پرست دولت .عام المنفعه را ویران کرد هایوساختمانمسکونی ( منزل 4511و)

ه ب امپریالیسم امریکابین المللی دررأس آن  طی هفتاد سال با حمایت همه جانبه امپریالیسماسرائیل 

 فلسطینی  تنوبیرن راندن جبری صدها هزاراراضی آنها وتصرف  وغصبخلق فلسطین کشتار

فلسطین رابه  اسرائیل دولت استعمارگر( 4410)  سال جونازماه  ادامه داده است.ازسرزمین شان دیگر

 اتمبارزسالها ازبعد  البته  است) را به زنجیراسارت استعماری کشیدهاشغال نظامی درآورده وخلق آن 
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؛ لیکن خلق فلسطین اززمین (از" غزه" خارج کرد خودرادولت اسرائیل ارتش  فلسطینخونین خلق 

اجازه ورود گاهی درزمان طوالنی  وفضا ودریا درمحاصره ارتش دولت اسرائیل قرارداشته که حتی

ومصالح ساختمانی را برای خلق مظلوم فلسطین نمی  ، ادویه ضروری ترین اشیاء ازجمله مواد غذائی

 رخنهازجمله ) با بهانه های واهینیم قرن دولت جنایتکاراسرائیل طی بیش از تاریخ ببعد زآنادهد. 

لق علیه خدیگرعمل ضد بشری  هرنوعازکه وحشیانه عالوه برکشتار (،به خاک اسرائیل «تروریسم»

ً قتل عام روز"  .کارگرفته ومی گیرد فلسطین  "8142می  41کشتاروحشیانه شش هفته اخیروخاصتا

 مورد وده ها ننگ این جنایت وحشتناک. وداغ دیگری ازجنایات دولت استعمارگراسرائیل است مثال

که برجبین یاهوننتا ائیل برهبریجنایتکاراسروفاشیست ، تنها برجبین دولت صهیونیستینه جنایت دیگر

 کهولنات اجنای همه که این ه استتمام قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی حامی آنها حک گردید

 .ومی کنند ن هیچگونه عکس العملی تماشا کردهرابدو دولت اسرائیل

سرکوب » دولت فاشیست اسرائیل طی هفت سال اخیربه بهانه های واهی وبی اساس ازجمله چنینهم 

خلق مظلوم وستمدیده  وصدها تن از  قراردادهنظامی ها بارخاک سوریه را مورد تجاوزده  «تروریستها

کرده  وبمعلول ومعیبقتل رسانده ویا وحشیانه حمالت موشکی وبمب بارانهای هوائیسوریه را با

  ویرانگرانه اسرائیل به دستوربادارامریکائی اش طی هفت سال اخیرکه جنگ درحالیکه دولتاست.

گروه های ارتجاعی وحشی وسایر« ولت اسالمید -داعش»دارد؛ گروه اسالمی جریان  درکشورسوریه

فت انیکه هزم تا سرنگونی دولت بشاراسد راتسریع کند. همه جانبه کرده  را کمک وجنایتکاراسالمی

ظاهرات ت بشاراسد علیه دولت دالتی وبی حقوقیستم ومظالم وبیعانواع   سال قبل خلق سوریه به سبب

کردند ودولت جنایتکارو ضدمردمی بشاراسد تظاهرات خلق سوریه را با گلوله پاسخ داده وطی یک 

نگ وج خلق سوریه متوسل به سالح شدهرا بقتل رسانده وصدهاتن رامجروح کرد؛آنها صدتن  هفته چند

ازآنجاییکه ابرقدرت امپریالیستی آغازکرد.جنایتکاربشاراسد علیه دولتمسلحانه را

با  د؛نمی کشید چنین وضعیتی را درسوریهوقوع انتظار ومتحدین امپریالیست آنوجنایتکارامریکا

کرده   جنگ داخلی سوریه کشورهای مختلف راوارد از اسالمیوحشی وجنایتکار گروه هایآغازجنگ ، 

جنگ  د. گروه های ارتجاعی اسالمی رهبرییشان آماده گرد نیزبرای زمینه  مداخله نظامی مستقیمو

باداران خود و اهدافووجنگ را برطبق استراتیژی تصرف کرده مردم علیه دولت  بشاراسد را

الیستهای امپری چنانکه. شان ازمسیراصلی آن منحرف کرده وبه شکست کشاندندعی وارتجا یامپریالیست

ا درشمال افریقی کشورهای عربا دردیگردرجنبشهای آزادی خواهانه خلقهقبل ازآن   امریکائی واروپائی

ت سال است ،هش وویرانی کشورلیبی لیبیائی وبا کشتارده ها هزارتن  .ندکرد لیبی چنینجمله درکشوراز

 امپریالیسم امریکا دراتحاد با کشورهای برای خلق این کشوربه" جهنمی" مبدل شده است.رلیبی کشو که

بستان عرترکیه، ارتجاعی دولت فاشیست اسرائیل ودولتهایودولتهای ارتجاعی منطقه ازجمله عضوناتو

ده رسلح وتمویل کسعودی، بحرین وسایرکشورهای حوزه خلیج فارس ده ها گروه اسالمی جنایتکاررا م

د یکطرف  بوسیله دولت جنایتکاربشاراساز هفت سال است که خلق سوریه بکارگرفتند. سوریه جنگدرو

هللا لبنان  دولت اسالمی ایران ، حزب سپاه پاسداران ومتحدین آن امپریالیسم فدراسیون روسیه ،

ارتشهای جنایتکارامپریالیسم امریکا ودولت  وازجانب دیگربوسیله  مزدوردولت ایران وسایرگروه های

گروه های اسالمی وحشی وجنایتکاراین های ترکیه که بخش شمال سوریه رادراشغال دارند وارتش

ته شده ن آنها کشتپنجصدهزارن کشیده شده وبیش ازبخاک وخو بین المللی امپریالیسم وارتجاعنوکران 

 سوریهآنها آواره وبیش ازنود درصد کشورتن یلیون زخمی ومعلول شده، چندین موصدها هزارتن آنها 

 .را به نابودی کشیده اند سوری ویران وهستی وزندگی میلونهاتن را

شرق  درمنطقهومتحدین آن امریکا  اسرائیل اکنون منحیث ژاندارم امپریالیسماشغالگردولت جنایتکارو

زاب باید بیدارشوند وبا تشکیل احعمل می کند. خلقهای کشورهای شرق میانه خاصتاً خلق فلسطین  میانه 
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دولتهای و متحد راعلیه امپریالیسم وصهیونیسمانقالبی رهائیبخش و واقعاً انقالبی پرولتری یک مبارزه

تی ت صهیونیسسلطه امپریالیسم وسلطه دولبراه اندازند. درغیرآن  خودشانهای کشوارتجاعی ومزدوردر

طه خلقهای کشورهای تحت سل .گسترش یافته ومستحکم خواهد گردید بیش ازقبل منطقه دراین اسرائیل

بارزات مشکست کشورهای شرق میانه باید از امپریالیسم درآسیا، افریقا وامریکای التین ازجمله خلقهای

طی چند سال اخیردرس یانه آزادی خواهانه وحق طلبانه خلقهای کشورهای عرب درشمال افریقا وشرق م

توسط جناح ویا جناحهای  آنها حاصل مبارزات وقربانیهایرهبری انقالبی ومترقی بدون که  بگیرند

لی جای رقبای قببو شده ربوده  قدرتهای امپریالیستی فئودال کمپرادوری به کمک  ارتجاعازدیگری 

 ادامه می دهند. رسیده وبه استثماروستم علیه خلق این کشورها شان بقدرت

رژیم صهیونیستی وفاشیست  هولناک شرجنایاتازلسطین زمانی خلق مظلوم وستم کشیده فهمچنین 

سد ربه استقالل وآزادی وحاکمیت ملی  می نجات یافته و آن  اشغال نظامی  وتسلط استعماریاسرائیل  و

سلطه و سلطه امپریالیسم مبارزه انقالبی را درجهت طردپرولتری، که با کسب آگاهی سیاسی انقالبی 

مان ساز دررهبری  عباسوسرنگونی حاکمیت دارودسته محمود صهیونیستی اسرائیلدولت استعماری 

 حرکت -حماسرهبری )در اسماعیل هنیهخالد مشعل وو)جنبش آزادیبخش میهنی فلسطین(  فتح" "

سازمان داده  ودولت دموکراتیک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا را تشکیل دهد.  (مقاومت اسالمی

 وخصلت طبقاتی سیاسی -ایدئولوژکماهیت فلسطین نظربه  دارودسته های رهبری کنونیدرغیرآن 

ل سازشکارانه با امپریالیسم ورژیم فاشیست اسرائی با همین شیوهسالیان دیگر شان وضدانقالبی ارتجاعی

 صهیونیستهای استعماری تحت سلطه امپریالیسم وسلطهطین را خلق به رمق رسیده فلسده وادامه دا

نجات  .شتنگاه خواهند دا همه جانبه عقبماندگی، آوارگی وفقروگرسنگی ودرمنجالب اسرائیل فاشیست

 .فقط  مبارزه انقالبی رهائیبخش است فلسطین واقعی خلق

 المللی!امپریالیسم وارتجاع بین  نابود باد -

 !اسرائیلبردولت فاشیست وجنایتکارمرگ  -

 ! پیروزباد مبارزات انقالبی ومترقی خلقهای جهان علیه امپریالیسم وارتجاع -

  8172می  71
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