
  قتل عام مردم بي دفاع فلسطين،

  !  پاسخ اسرائيل به مسئله فلسطين
 روز گذشـته    ٣در  " غـزه "رژیم ضد خلقی اسرایيل با حمالت وحـشيانه خـود بـه             

قساوت بر عليه توده های محروم و مقاوم فلـسطين را   موج جدیدی از جنایت و    
تـاکنون  " غـزه "در جریان حمالت مداوم هوایی اسرایيل بـه         . سازمان داده است  

 تـن   ١٧٠٠ تن از مردم رنجدیده فلسطينی کـشته شـده و حـداقل              ٣۵٠بيش از   
بخش بزرگی از قربانيان دولت اسـرایيل در ایـن حمـالت        . دیگر زخمی گشته اند   

در حـالی کـه اخبـار و تـصاویر          . وحشيانه را کودکـان و زنـان تـشکيل مـی دهنـد            
یرانـی خانـه هـای       ارتش اسرایيل بـر عليـه مـردم بـی دفـاع و و              جنایات سبعانه 

 مسکونی خشم و نفرت تمامی توده های زحمتکش و تحت سـتم جهـان را بـر         
بـا بيـشرمی تمـام در بيانـات و        رانگيخته، مقامـات صهيونيـست حـاکم        عليه دولت اسرایيل و اربابان امپریاليست آن ب       

جنگ جاری جا مـی     " ذیربهای اجتناب ناپ  "اظهارات خویش قتل عام توده های ستمديده و بخصوص زنان و کودکان را              
  . زنند و وقيحانه بر تداوم حمالت تا رسيدن به اهداف ضد خلقی خویش تاکيد می ورزند

 

  
ابعاد جنایات اخير اسرایيل این چماق امپریاليسم در منطقه هنگامی بيشتر روشن می گردد کـه اشـاره کنـيم مـوج                

اه انداختـه پـس از مـاه هـا محاصـره اقتـصادی              جدید کشتاری که حکومت اسرایيل بر عليه مردم بيگناه فلسطين بـر           
به این ترتيب در حالی که در بستر فقر شدید و کمبود و گرانی مايحتـاج عمـومی             . کامل این منطقه صورت می گيرد     

ناشی از محاصره اقتـصادی صهيونيـستها، کمـر مـردم سـتمدیده فلـسطين خـم گـشته اسـت آنهـا مجبورنـد نتـايج                           
هـا ايـن مـردم مبـارز همچنـان بـا              برغم تمامی این بالیا و فشار      اما. نيز تحمل نمايند  هولناک اين يورش وحشيانه را      

 بر حقوق عادالنه خـویش و حـق تعيـين سرنوشتـشان در مقابـل امپریاليـسم و         مبارزاتی با روحيه دست خالی ولی    
  .پا فشاری می نمايند صهيونيسم

  
 مردان و کودکان فلسطينی براه افتاده بار دیگر افـشاگر  از سوی دیگر حمام خونی که اکنون در غزه از قصابی زنان و            

حکومـت خـودگردان   "  رهبـری سازشـکار موسـوم بـه         - این حاميان غـدار دولـت اسـرایيل        –چهره کثيف امپریاليستها    
، دولتهای وابسته عرب و تمامی مرتجعينی ست که در مقابل این جنایات یا سکوت کرده و یا با توسل به "فلسطين

بـا  . از هر دو طرف پنهان می سازند" توقف خشونت"متعفن بورژوایی عوامفریبانه چهره خود را زير شعار  دیپلماسی  
بن دندان مسلحشان با امکانات       ماشين جنگی تا    که قدرت آتش   – دست صهيونيستهای جانی     چنين برخوردی آنها  

 را در ادامه قتل عام مردم فلسطين هر چه بيشتر بـاز گذاشـته               - نظامی ناچيز مردم فلسطين قابل مقایسه نيست      
در شرایطی که جنایات دولت اسرایيل دل تمامی انسانهای شریف و آزادیخـواه در سراسـر دنيـا را بـدرد آورده و           . اند

ــسترد  ــات گ ــت اشــغالگر  اعتراض ــه دول ــر علي ــدرتهای      ه ای را ب ــستش موجــب شــده، ق ــان امپریالي اســرایيل و ارباب
امپریاليستی ای که قالده دولت اسرایيل این سگ زنجيری هـار سـرمایه داران بـين المللـی در منطقـه را در دسـت         

ف جنایـات  هـيچ حرکـت عملـی ای را در جهـت توقـ          شـان " صـلح خـواهی   "و  " دمکراتيـک "دارند برغم تمامی دعاوی     
   .ماشين جنگی اسرایيل انجام نداده اند

  
 به دست سران رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی داده تا در            نيزحمالت و وقایع خونين اخيردر غزه دستاویز جدیدی         

کارزار اخير نيز با تبليغات عوامفریبانه شان هر چه بيشتر به تقویـت مواضـع ضـد انقالبـی دارودسـته هـای مرتجعـی               
 و حزب اهللا در جنبش خلق فلسطين پرداخته و بکوشند تا مبارزه ضد امپریاليـستی تـوده هـای محـروم                      نظير حماس 

  . فلسطين را هر چه بيشتربه انحراف ببرند
  

ست کـه بـا هـرآن چـه در تـوان دارنـد کـشتار مـردم محـروم                    در چنين شرایطی بر تمام نيروهای آزادیخواه و انقالبی          
محکوم کنند و از مبـارزات و مقاومـت عادالنـه مـردم فلـسطين بـرای کـسب حـق                     فلسطين توسط دولت اسرایيل را      

بدون شک تداوم مقاومت و پایداری خلق فلـسطين دیـر یـا زود پـوزه                . تعيين سرنوشت و آزادی  فلسطين دفاع کنند       
 دشمنان قسم خورده این خلق یعنی امپریاليسم و صهيونيسم را بر خـاک خواهـد ماليـد و چهـره تمـامی دشـمنان                       

 هـر چـه بيـشتر   آشکار و پنهان این خلق از دولتهای وابسته عرب گرفته تا انواع و اقسام مـرتجعين و سازشـکاران را      
مرتجعينی که زیر نام مردم فلسطين می کوشـند تـا مبـارزات عادالنـه آنـان را از کانـال اصـلی                     . رسوا خواهد ساخت  

  .یعنی مبارزه با امپریاليسم و وابستگانش منحرف سازند
  

  !  بر امپریاليسم و سگهای زنجيریشمرگ
  !نابود باد حکومت صهيونيستی اسرایيل، چماق امپریاليسم در منطقه

  !پيروز باد مقاومت و مبارزه خلق فلسطين برای کسب حق تعيين سرنوشت
  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران

 ٢٠٠٨ دسامبر ٢٩ – ١٣٨٧ دی ماه ٩


