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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠٢١ می ١٧

 
 اسرائيل به خلق فلسطين در ۀتھاجم جنايتکاران

 !نوار غزه محکوم است
 نوار غزه از سوی ارتش ۀحشياندر چند روز اخير، جھان بار ديگر شاھد بمباران و

 .و کشتار توده ھای تحت ستم فلسطينی توسط دولت اسرائيل بودسرکوبگر اسرائيل 

 کودک در ١۴ده ھا فلسطينی از جمله حداقل  بر اساس گزارشات تاکنون منتشر شده،

دولت . جريان اين حمالت کشته شده و ساختمانھای زيادی در غزه نيز ويران شده اند

تھاجم ددمنشانه را  خود، علت اين روال تبليغاتی ھميشگی اسرائيل به نژادپرست

حماس و ديگر دار و (سازمانھای اسالمی فعال در ميان فلسطينی ھا " َپرانی راکت "

از غزه اعالم کرده و به عربده کشی در مورد قدرت مرگبار ) دسته ھای وابسته به رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی

 به اين دار و دسته ھای اسالمی ارتجاعی و وابسته  اسرائيل" پاسخ قاطع" و اراده اش برای ارتش سرکوبگر خود

 به اسم مبارزه با آن دار و دسته ھای  اما اين يک فريبکاری بيش نيست، چرا که در عمل، ارتش اسرائيل. پرداخته است

ی و نابود کردن خانه و کاشانۀ آنھا پرداخته ارتجاعی، به سالخی و کشتار سيستماتيک توده ھای تحت ظلم و ستم فلسطين

 . است

 ابعاد جنايت در ميان موج تبليغات ضد مردمی دستگاه ھای خبر پراکنی امپرياليستی و وابسته که با چشم بستن بر 

، در موازنۀ  قدرت بين توده ھای غير مسلح فلسطينی در غزه و ارتش  پيشگی صھيونيست ھای حاکم بر اسرائيل

 تشديد اين ۀداد سخن می دھند، زمين"  حق دفاع اسرائيل"و " خودداری طرفين"، از ضرورت  اسرائيلسرکوبگر 

دولتمردان جنايتکار اسرائيلی با تالش برای برجسته .  ھر چه بيشتر فراھم می شود درگيری و جنايات حاکمان اسرائيل

ًپرياليسم جمھوری اسالمی و يا بعضا توسط کردن موجوديت گروه ھای اسالمی در غزه که توسط رژيم وابسته به ام

خود صھيونيست ھا ايجاد و تقويت شده و در شرايط اشغال اين سرزمين ھا رشد کرده اند، می کوشند ريشۀ اصلی اين 

  . کتمان نمايند، قرار دارد  در اشغال فلسطين توسط دولت صھيونيستی اسرائيلًکه اساسارا درگيری ھا 

ش سرکوبگر اسرائيل به توده ھای فلسطينی ساکن در نوار غزه در شرايطی صورت گرفت  اخير ارتۀحمالت وحشيان

تصميم به اخراج ده ھا  توده ھای فلسطينی، ۀدر تداوم سياست نسل کشی و نابود کردن خانه و کاشانکه دولت اسرائيل 

 حتی مغاير قراردادی می  که فلسطينی از اين منطقه با ھدف اسکان مھاجران اسرائيلی گرفته است، تصميمیۀخانواد
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مقامات اسرائيل مدعی شده اند که خانه ھای فلسطينی .  بين اسرائيل با دولت اردن بسته شده است١٩۵۶باشد که در سال 

 کل ًالبته آنھا ديگر نمی گويند که اساسا.  آن را خريده بودند١٩اند که يھوديان در قرن  ی ساخته شدهئھا در زمين ھا

موجوديت دولت اسرائيل در سرزمينی پا گرفته که متعلق به فلسطينی ھا بوده و خلق فلسطين با زور و جنگ و ترور 

مريکا و شرکاء و ساير دشمنان مرتجع توده ھای ا امپرياليسم ۀوحشيانه توسط صھيونيست ھا و با حمايت جنايتکاران

    .ز به عنوان يک ملت بدون سرزمين ، آواره شده اندفلسطينی مجبور به تخليه خانه ھای خود گشته و امرو

 اخير، ھمۀ جھانيان شاھد بودند که چگونه سربازان اسرائيلی در جريان يک ۀدرست پيش از آغاز حمالت جنايتکاران

ٰدر مسجداالقصی در يورش سبوعانۀ ديگر به توده ھای فلسطينی که جھت اعتراض به تصميم دولت صھيونيستی حاکم 

را به خاک و   ھای پالستيکی صدھا فلسطينی آور و گلوله اشکگاز  اورشليم تجمع کرده بودند با توسل بهيمی بخش قد

 فلسطينی ھا در اين مسجد در  .فلسطينی به دست اشغالگران مجروح شدند صدھا در جريان اين يورش. خون کشيدند

و صادر کردن حکم تخليه خانه ھای  )ٔدروازه دمشق(العمود  بستن باب اعتراض به اقدام ھای قبلی اين دولت مبنی بر

  . بود که دست به اعتراض زده بودند ّشيخ جراح ۀدر محل فلسطينی ھا

 صھيونيستھای ۀ ناگزير سياستھای تبھکارانۀواقعيت اين است که آنچه که امروز در سرزمين اشغالی می گذرد، نتيج

 جناياتش از ۀل سگ نگھبان امپرياليسم در منطقه می باشد و ھمدولت اسرائي. اشغالگر و حاميان امپرياليستشان است

 سال گذشته توانسته با توسل به ٧٠سوی قدرتھای امپرياليستی حمايت می شود به ھمين دليل ھم ھست که در بيش از 

مقيم گناه فلسطينی و اعراب   کشتار توده ھای تحت ستم و بی. ترور و جنگ و کشتار، اشغال فلسطين را ادامه دھد

   . تازه ترين صفحۀ اين کارنامۀ جنايتبار است اسرائيل

 و کشتار توده  چريکھای فدائی خلق ايران، ضمن دفاع از حق تعيين سرنوشت خلق فلسطين، حمالت اخير ارتش اسرائيل

حکوم می  دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين را به شدت مۀو ددمنشان اشغالگرانهسياستھای  ھا در سرزمينھای اشغالی و

 امپرياليسم و صھيونيسم در خاک فلسطين گره خورده است و  ۀتحقق حق تعيين سرنوشت خلق فلسطين به قطع سلط. کنند

  .توده ھای مبارز فلسطينی تحت يک رھبری انقالبی يکی از عوامل تعيين کننده در اين مسير می باشد ۀقاطعانۀ مبارز

   ! خلق فلسطينۀپيروز باد رزم دالوران

  !بر امپرياليسم و صھيونيسممرگ 

  !ننگ و نفرت بر دولت اشغالگر اسرائيل

  !نابود باد گروه ھای بنيادگرای اسالمی
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