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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٢ نومبر ٢۶
  

  ! جديد اسرائيل عليه مردم فلسطينۀ جنايتکارانۀحمل
 

 ۀ فلسطين در نوار غزه را آماج بمباران سنگين و سبوعانۀچند روزی است که ارتش مزدور اسرائيل، مردم ستمديد

ھا کودک و پير و جوان فلسطينی کشته  تاکنون در جريان اين يورش وحشيانه ده. ھای خود قرارداده است افکنبمب 

دولت جنايتکار اسرائيل . صد ھا نفر مجروح گشته اند، در حالی که ساختمان ھای بسياری نيز ويران شده اند شده و

ش خود به خدمت، ھزاران سرباز را در مرز نوار غزه  ارتۀبه اين نيز بسنده نکرده و با فراخواندن نيرو ھای ذخير

 زمينی ارتش جنايتکارخود ، ۀبه حالت آماده باش در آورده و بيشرمانه تھديد می کند که ھر لحظه ممکن است با حمل

اين تھاجم وحشيانه به مردم تحت ستم فلسطين در شرايطی صورت می گيرد که . تعرض ھوائی را تکميل نمايد

ائيل با وقاحت تمام جنايات اسرائيل در مورد مردم غير نظامی و کودک کشی ھای ارتش آن کشور را اربابان اسر

دفاع از خود، حق : "مريکا از سوی آن ھا ندا سر داده که اقلمداد کرده و اوباما رئيس جمھور "دفاع از خود"

  "اسرائيل است

 مردم فلسطين که اسرائيل بدون آن يک روز ھم قادر مريکا از حمله بهاپشتيبانی بی قيد و شرط دولت امپرياليستی 

به انجام اين ھمه تجاوز عريان و جنايت آشکار نبود درست در شرايطی اعالم می شود که يکی از نمايندگان دولت 

خون يک يھودی بيشتر از خون تمامی چند : "اسرائيل در راديو سراسری اين کشور با وقاحت تمام اعالم کرد 

 مردم غزه به ۀغزه اھميت دارد و اگر الزم به گسترش عمليات نظامی باشد، کاری خواھيم کرد که ھمميليون مردم 

در ھمين حين، گيالد شارون، پسر آريل شارون نخست وزير سابق اسرائيل که يکی از ". صحرای سينا فرار کنند

 جروسلم پست ۀ مطلبی که در روزنامسازمان دھندگان قتل عام فلسطينيان در صبرا و شتيال بود نيز روز يکشنبه در

فقط يک شروع : " جديد ارتش اسرائيل به مردم فلسطين مدعی شد کهۀاسرائيل منتشر کرد ، در رابطه با حمل

؛ و سپس به ھم مسلکان خود در دولت "اين عمليات بايد يک پايان قاطعانه داشته باشد"، " طوفانی کافی نيست

. جريان برق و سوخت در غزه بايد متوقف شود: "چنين رھنمود داد" ن قاطعانه پايا"اسرائيل برای رسيدن به اين 

ارتش اسرائيل بايد غزه را کامال اشغال کند و  .ھيچ چيز آن جا تردد نکند. ای آن جا تردد نکند  نقليهۀھيچ وسيل

راستی چه کسی  هب." فقط در اين صورت آن ھا آتش بس را خواھند پذيرفت. سراسر آن را با خاک يکسان نمايد

اوباما را در مقابل چشم " دفاع از خود، حق اسرائيل است"بھتر از اين فاشيست جنايتکار می توانست معنای واقعی 

  . ھمگان قرار داده و ماھيت واقعی تجاوزگری صھيونيست ھا را آشکار کند
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سال ھاست که اسرائيل با تجاوز به سرزمين فلسطين و غارت و قتل مردم اين سرزمين، ضمن نقض آشکار حق 

 خود را بر آن ھا تحميل نموده و ھر بار ھم به بھانه ای آن ھا را مورد ۀ ددمنشانۀسرنوشت اين خلق ستمديده، سلط

و عملکردھای ارتجاعی " مالت موشکی از غزهتداوم ح"در ھمين چھارچوب است که اين بار. تھاجم قرار داده است

نام گذاشته " ستون دود" دستاويز عملياتی قرار داده که بيشرمانه آن را ،حماس را که کنترل غزه در دست اوست

جای ترديد نيست که دود اين ستون به چشم مردم بيگناه فلسطينی می رود، در حالی که آتش آن، تنور دم و . است

مپرياليستی را گرم می کند که سال ھاست از قبل اين بحران ھا و بحران سازی ھا ميليارد ھا دستگاه انحصارات ا

 از پشتيبانان رشد اسالم گرايان در اين منطقه و قدرت گيری ھمان انحصاراتی که اتفاقاً . ر به جيب زده اندالد

ساز خود، سال ھاست که می مرتجعينی چون حماس بوده و ھستند و درست از طريق ھمين نيروھای اسالمی دست 

 خود باز داشته و مسير آن ۀ مردم مبارز فلسطين را از پيشرفت و دست يابی به حقوق حقۀکوشند تا مبارزات عادالن

جالب است که امروز . مريکا و صھيونيست ھای اسرائيل ببرندامبارزات را به کجراه دلخواه امپرياليست ھای 

 اسالمی مرتجع در اين منطقه آن چنان عيان گشته که يکی از شھروندان  اين قدرت مداران با نيروھایۀرابط

اسرائيل در پاسخ به اراجيف شارون در جروسلم پست، در ھمين روزنامه نوشت که اين اسرائيلی ھا بودند که 

اد کردند و با اين نظر ماھيت نيرو ھائی که بر بدن نحيف بنياد گرائی اسالمی در منطقه ب" حماس را انتخاب کردند"

  . و از آن ھيوالئی ساختند تا دستاويز پيشبرد تجاوزات صھيونيستی، امپرياليستی شان شود را روشن نمود

بيشک تجاوزات ارتش اسرائيل به غزه که موجب قتل عام مردم فلسطين و مرگ کودکان است، از سوی ھر انسان 

ا اين واقعيتی است که مشکل مردم اين سرزمين با ام. آزاديخواھی محکوم می باشد و بايد ھر چه زودتر متوقف شود

اين مشکل تنھا زمانی حل خواھد شد که حق . صھيونيست ھا، پايان نخواھد يافتکنونیپايان تجاوز و جنايت عريان 

واال تا زمانی که حق مردم . مسلم و ترديد ناپذير خلق فلسطين در تعيين سرنوشت خود به رسميت شناخته شود

 صھيونيستی گردد که بدون حمايت امپرياليست ھا قادر به تداوم و ۀ زور گوئی ھا و تجاوزات سلطفلسطين پايمال

  . در اين منطقه ھم چنان پا برجا خواھد ماند" بحران" نيست، ءبقا

  !مرگ بر امپرياليست ھا و صھيونيست ھا، اين متجاوزين به حقوق مردم فلسطين

  !ان و ستمديدگان فلسطين کارگرۀھر چه گسترده تر باد رزم دالوران

  !ھر چه مستحکم تر باد ھمبستگی خلق ھای دالور منطقه عليه امپرياليسم

  چريکھای فدائی خلق ايران
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