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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  فدائی خلق ايرانچريکھای سازمان 

 ٢٠١۴ جوالی ١۶

  ل به غزه و کشتار مردم فلسطينئي اسراحمالت وحشيانۀ

  ! محکوم است

ھا و گلوله ھای  ، بمبل به غزهئيارتش اسرا ۀوحشيان ئیبا گذشت يک ھفته از حمالت ھوا

 جان تعداد بيشتری از اھالی بی گناه اين مناطق را روز ھر ،ھای جنايتکار صھيونيست

 ھا و اربابان امپرياليست آن  جنايت صھيونيست سياه جديدی بر تاريخ سراسرۀگرفته و صفح

 تن ١٣۴ل در غزه به ئيتعداد قربانيان حمالت جنون آسای اسرااز آغاز اين ھجوم، . استافزوده عليه مردم فلسطين ھا 

 در روزھای اخير با قساوت جنگنده ھای رژيم صھيونيستل و ئيارتش اسرا. قريب به ھزار تن زخمی شده اندرسيده و 

 در تازه ترين  وبر سرشان ويران کرده اندرا اوم و دلير فلسطينی صدھا خانه و سرپناه مردم رنجديده ولی مق،  امتم

 منفجر و ويران آن را ،توانبخشی در غزه خيريۀبا ھدف قرار دادن يک مرکز ارتش اين کشور ل، ئيجنايت ھولناک اسرا

را به وحشيانه ترين وجھی به قتل و يک پرستار زحمتکش ين مرکز نگھداری شده در ا کم توانِ از بيماران تن  ٣کرده و 

برانگيخت و يکبار بيش از پيش ھای بيدار و افکار عمومی آزاديخواه جھان را   جنايتی که نفرت تمامی وجدان.رساندند

اما .  رسوا کردل  و حاميان بين المللی شان را ھر چه آشکارتر در مقابل جھانيانئي دژخيمان حاکم بر اسراۀديگر چھر

در صدد يک لشکر کشی جديد به نوار غزه اعالم کرده اند که ل به اين جنابات نيز بسنده نکرده و ئيمقامات و ارتش اسرا

  . می باشند خويش ۀھای اشغالی برای تکميل اقدامات جنايتکارن و سرزمين

ل با ئيولت تبھکار اسرااين است که د برجسته ای که در جريان رويدادھای اخير به چشم می خورد عبارت از ۀنکت

 يعنی سازمان ملل ،ھا  اراده اين قدرتو نھادھای بازيچۀ امريکاھا  س آنآھای امپرياليستی و در ر حمايت ننگين قدرت

نمی که اين دولت توسط  وحشيانه کشتاربفريبد و در مورد جنايات روزھای اخير خود افکار عمومی را  می کوشد تا

دار و و " ھا تروريست"مبارزه با را نھاد عليه خلق فلسطين شکار برای نسل کشی ی جز يک تالش آتوان بر آن نام

داخل نوار غزه به سوی از "  پراکنی ھایموشک"از ل ئياسرا" امنيت"به منظور حفظ " حماس" ارتجاعی ۀدست

 اين ادعاھای توخالی و رذيالنه از ل،ئي اسرا ارتشنجام شبانه روزی حمالت نابودکنندۀدر شرايط ا. جا بزندل ئياسرا

 زحمتکشان ۀ اما کيست که نداند نابود کردن خانه و کاشان.تکرار می گردد سوی بلندگوھای تبليغاتی امپرياليستی مرتباً 

ھيچ ربطی به ادعای مبارزه با نه تنھا ھا و مدارس  غير نظامی در غزه و ويران کردن مراکز غير نظامی ، بيمارستان

 ارتجاع و ن جلوۀيبارز ترل خود ئيدولت اسرا، بلکه ی نظير حماس نداشته و نداردار و دسته ھای ضد انقالبيد

اشغال  تداوم ۀ تجرباصوالً از سوی ديگر  . بزرگترين منبع تھديد امنيت و سرکوب تمام مردم تحت ستم منطقه می باشد

ريانات ارتجاعی اسالمی نظير حماس و جھاد اسالمی و  جکه اخير ثابت کرده ۀ در چند دھلي از سوی اسرائفلسطين
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  ضد صھيونيستی خلق فلسطين- جھت مبارزات ضد امپرياليستی به مثابه ابزاری برای انحرافِ اساساً ... حزب هللا و 

  جرياناتی.عمل کرده اندی در فلسطين ئجنبش توده در عليه دشمنانش و جلوگيری از ايجاد و رشد يک رھبری انقالبی 

ھای وابسته و تبھکاری نظير جمھوری اسالمی ايجاد،  و رژيمھا  ھا و امپرياليست که در حقيقت با حمايت صھيونيست

  .يه و تسليح شده اندتغذحمايت و 

 جنايات اخير دولت ءزاديخواه و انقالبی بايد با تمام قوا آايطی ست که تمامی نيروھای واقعاً در چھارچوب چنين شر

 یھا ژست ۀفريبکاران فلسطين را به شدت محکوم کرده و ماھيت ۀسل کشی مردم رنجديده ولی آزادل و تداوم نئياسرا

 سازند  که زير پوشش ء را نيز افشا و سازمان مللامريکاھا و نھاد ھای امپرياليستی نظير دولت   قدرت"دلسوزانه"

ھا  و در عمل چنگال خونين صھيونيستاز سوی طرفين، در واقع " خويشتن داری" نظير  تبليغ ،"بيطرفانه"شعارھای 

  .قتل و قصابی مردم بی گناه فلسطين باز گذارده اندتداوم را برای 

  !لئينابود باد رژيم صھيونيستی اسرا

  !ش امرگ بر امپرياليسم و سگھای زنجيری

  !باد مبارزات خلق فلسطين برای آزادیروز يپ

  با ايمان به پيروزی راھمان

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۴ جوالی ١٣

  


