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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١٧ دسمبر ١٠
  

 : خلق برای آزادی فلسطينۀجبھ

 !زد   ما سرنوشت اورشليم را رقم خواھدۀنه دونالد ترمپ ، بلکه مبارز
  اطالعيه٢٠

   دونالد ترمپۀ خلق برای آزادی فلسطين درمورد بيانيۀ جبھۀاطالعي

  ! ما سرنوشت اورشليم را رقم خواھد زدۀنه دونالد ترمپ ، بلکه مبارز

 اعالم جنگ عليه مردم ۀمريکا را به عنوان بيانيامپ، رئيس جمھور  دونالد ترۀ خلق برای آزادی فلسطين، بيانيۀجبھ

مريکا را به عنوان يک موجوديت خصومت گر نسبت به ااين بيانيه ، موضع . کند  فلسطين و حقوق آنھا ارزيابی می

زد و بايد بر مردم ما و يک شريک کشور صھيونيستی در جناياتش عليه مردم فلسطين و سرزمين آن مشخص می سا

  .اين اساس مورد نظر قرار گيرد

 ۀرا بر روی راه حل به اصطالح دوکشور مستقل ، پروژ)  توفان- تير خالص(»  ترحمۀگلول«مپ عالوه بر اين، آقای تر

  خلق از رھبری فلسطين میۀجبھ. حل و فصل مناقشات وشھرک سازی ھا و توھم نسبت به روند صلح را شليک نمود

 از ً ويرانگر وابستگی به مذاکرات و سلطه گری اياالت متحده درس ھای الزم را بگيرد و سريعاۀربخواھد که از تج

  .توافق اسلو و تمام تعھدات وابسته به آن خارج شود

 خود را متحد کرده و با ۀخواھد تا مبارز لق برای آزادی فلسطين از توده ھای فلسطينی و تشکلھای آنھا میخ ۀجبھ

  .طور جمعی و عملی و قدرتمند پاسخ دھنده ی ، به اين تصميم بئکسيون و دادن شتاب به جنبش توده ا

برای ما، اورشليم ، حيفا است ، صفد، يوفا، .  فلسطين استۀنبردی برای ھم)  توفان–شھر قدس (نبرد برای اورشليم 

  .غزه، رام هللا و ھر شھر و روستای فلسطين است

 توطئه – امپرياليسم، صھيونيسم ، و رژيم ھای ارتجاعی عرب –بر ضرورت مقابله با مثلث توطئه عالوه بر اين، جبھه 

داند که برای مبارزه با اين  کند و الزم می کيد میأکنندگان عليه اورشليم و فلسطين و حقوق مردم آن و حقوق اعراب، ت

  .توطئه ھا ، درھا بر روی گزينه ھای مناسب باز شوند

مريکا به عنوان ااين تصميم ، کردار امپرياليسم . مپ را به روشنی رد می کننداب نيز تصميم دولت تروده ھای اعرت

کند ، امپرياليستی که به طور  را بيشتر روشن می حامی اصلی تروريسم صھيونيست در منطقه و و ھمچنين ماھيت آن

  . خود منطقه را به آتش بکشدۀکند که برای حفظ سلط مداوم تالش می
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 صھيونيستی برای –رشليم ھميشه پايتخت مردم فلسطين و دولت فلسطين باقی خواھد ماند و تالش اتحاد امپرياليستی او

  .از بين بردن ھويت عربی و موقعيت آن در جھان عرب و اسالم موفق نخواھد بود

  PFLP خلق برای آزادی فلسطين ۀجبھ

  ٢٠١٧مبر دس ٠٦

  

  )توفان(کارايرانترجمه وتکثير ازدفتر بين المللی حزب 

  


