
  !نيه مردم فلسطيل عليد اسرائيتكارانه جديحمله جنا
ن در نوار غزه را آماج يده فلسطیل، مردم ستمديچند روزی است که ارتش مزدور اسرائ

ورش ین یان ایتاکنون در جر. های خود  قرارداده است ن و سبوعانه بمب افکنيبمباران سنگ

صد ها نفر مجروح گشته اند،  نی کشته شده وير و جوان فلسطي و پها کودک انه دهيوحش

ز ين نیل به ايتکار اسرائیدولت جنا. ران شده اندیز وياری نيهای بس ساختمانکه  یدر حال

ره ارتش خود به خدمت، هزاران سرباز را در مرز يرو های ذخيبسنده نکرده و با فراخواندن ن

ی زمينی  حملهبا ر لحظه ممکن است د می کند که هیشرمانه تهدينوار غزه به حالت آماده باش در آورده و ب

 در  وحشيانه به مردم تحت ستم فلسطينن تهاجمیا. دیل نمايتکمتعرض هوائی را ،  تکارخودیارتش جنا

ل در مورد مردم غير نظامی و کودک يات اسرائیل با وقاحت تمام جنايطی صورت می گيرد که اربابان اسرائیشرا

ها ندا سر داده  کا از سوی آنیس جمهور آمريقلمداد کرده و اوباما رئ" دفاع از خود"کشی های ارتش آن کشور را 

  "دفاع از خود، حق اسرائيل است: "که 

ک روز هم ید و شرط دولت امپریاليستی آمریکا از حمله به مردم فلسطين که اسرائيل بدون آن يبانی بی قيپشت

ندگان یکی از نمایطی اعالم می شود که ی در شرات آشکار نبود درستیان و جناین همه تجاوز عریقادر به انجام ا

خون یک یهودی بيشتر از خون تمامی  ":با وقاحت تمام  اعالم کرد  ن کشوریو سراسری ایل در راديدولت اسرائ

چند ميليون مردم غزه اهميت دارد و اگر الزم به گسترش عمليات نظامی باشد، کاری خواهيم کرد که همه مردم 

همين حين، گيالد شارون، پسر آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائيل که   در".ا فرار کنندغزه به صحرای سين

یکشنبه در مطلبی که  در روزنامه  ال بود نيز روزيان در صبرا و شتينيدهندگان قتل عام فلسط کی از سازمانی

 :عی شد کهن مديسطل به مردم فليد ارتش اسرائی در رابطه با حمله جد،جروسلم پست اسرائيل منتشر کرد 

؛ و سپس به هم "این عمليات باید یک پایان قاطعانه داشته باشد" ، "فقط یک شروع طوفانی کافی نيست"

جریان برق و سوخت در : "ن رهنمود داديچن "ان قاطعانه یپا"ن یدن به ايل برای رسيمسلکان خود در دولت اسرائ

ارتش اسرائيل باید غزه . جا تردد نکند هيچ چيز آن. تردد نکندجا  ای آن ی نقليه هيچ وسيله. غزه باید متوقف شود

."  ها آتش بس را خواهند پذیرفت صورت آن فقط در این. را با خاک یکسان نماید را کامال اشغال کند و سراسر آن

" دفاع از خود، حق اسرائيل است"می توانست معنای واقعی  تکاریست جناين فاشیا براستی چه کسی بهتر از

   .ها را آشکار کند ستيونيت واقعی تجاوزگری صهيرا در مقابل چشم همگان قرار داده و ماهباما او

ن، ضمن نقض آشکار حق ين سرزمین و غارت و قتل مردم اين فلسطيل با تجاوز به سرزميهاست که اسرائ سال

ها را  ل نموده و هر بار هم به بهانه ای آنيها تحم ده، سلطه ددمنشانه خود را بر آنین خلق ستمدیسرنوشت ا

و عملکردهای "   از غزهموشکیتداوم حمالت  "ن بارین چهارچوب است که ايدر هم. مورد تهاجم قرار داده است

" ستون دود"را  شرمانه آنياتی قرار داده که بيز عملیارتجاعی حماس که کنترل غزه در دست اوست را دستاو

نی می رود، در حالی که يگناه فلسطيدید نيست که دود این ستون به چشم مردم بجای تر. نام گذاشته است

ها و بحران  ن بحرانیاز اقبل هاست  ستی را گرم می کند که ساليالیآتش آن،  تنور دم و دستگاه انحصارات امپر

ن یان در ایگرام البانان رشد اسيهمان انحصاراتی که اتفاقا از پشت. ب زده انديبه ج د ها دالراريليسازی ها م

نی چون حماس بوده و هستند و درست از طریق همين نيروهای اسالمی دست يری مرتجعيمنطقه و قدرت گ

ساز خود، سال هاست که می کوشند تا مبارزات عادالنه مردم مبارز فلسطين را از پيشرفت و دست یابی به 

واه امپریاليست های آمریکا و صهيونيست های آن مبارزات را به کجراه دلخ حقوق حقه خود باز داشته و مسير

چنان  جالب است که امروز رابطه این قدرت مداران با نيروهای اسالمی مرتجع در این منطقه آن. اسرائيل ببرند

ن روزنامه يف شارون در جروسلم پست، در هميل در پاسخ به اراجيکی از شهروندان اسرائیان گشته که يع



ف يرو هائی که بر بدن نحيت نين نظر ماهیو با ا" حماس را انتخاب کردند"بودند که  لی هاين اسرائینوشت که ا

ستی، يونيشبرد تجاوزات صهيز پیوالئی ساختند تا دستاوياد گرائی اسالمی در منطقه باد کردند و از آن هيبن

   .ستی شان شود را روشن نموديالیامپر

ن و مرگ کودکان است، از سوی هر يام مردم فلسطل به غزه که موجب قتل عيشک تجاوزات ارتش اسرائيب

اما این واقعيتی است که مشکل مردم . د هر چه زودتر متوقف شودیخواهی محکوم می باشد و بایانسان آزاد

این مشکل تنها زمانی حل . افتیان نخواهد ی صهيونيست ها، پاکنونیان یت عریان تجاوز و جناین با پاين سرزمیا

واال . ت شناخته شوديرسمه ن سرنوشت خود بيين در تعير خلق فلسطید ناپذیم و تردخواهد شد که حق مسل

ت یستی گردد که بدون حمايونيمال زور گوئی ها و تجاوزات سلطه صهیتا زمانی که حق مردم فلسطين پا

  . چنان پا برجا خواهد ماند این منطقه هم در" بحران"ست،  يها قادر به تداوم و بقا ن ستيالیامپر

  !ست ها، این متجاوزین به حقوق مردم فلسطينيرگ بر امپریاليست ها و صهيونم

  !نيدگان فلسطیهر چه گسترده تر باد  رزم دالورانه کارگران و ستمد

  !سميالیه امپريهای دالور منطقه بر عل هر چه مستحکم تر باد همبستگی خلق

  رانیکهای فدائی خلق ایچر
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