
 ، افشاگر چهره نفرت انگیز  کشتار خلق فلسطین

  !صهیونیسم و امپریالیسم

از مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری به  هزار نفر 03تظاهرات بیش از 

که هر ساله در اعتراض به اشغال سرزمین ( االرض یوم) "روز زمین"مناسبت 

ده فلسطین از سوی مردم ستمدی، فلسطین به دست دولت اشغالگر اسرائیل 

 03در ارتش جنایتکار اسرائیل . امسال با برخورد ددمنشانه ارتش اسرائیل به خون کشیده شد، انجام می شد 

ند تا به سیاستهای اشغالگرانه ه بودمارس که مردم ستمدیده فلسطین در چندین نقطه مرزی دست به تجمع زد

آزادیخواه ابا مردم ح، بی م بیش از صد تک تیرانداز خودآگاهانه با استقرار  ، دولت مزدور اسرائیل اعتراض نمایند

به گفته . نفر را مجروح نمود 1033نفر را به قتل رساند و نزدیک به  18حداقل   ست وفلسطین را به گلوله ب

 .جراحت بیش از هفتصد و پنجاه نفر از مجروحین ناشی از اصابت گلوله بوده است، خبرگزاری ها 

 

را دمکراتیک ترین  ه دولت اسرائیل که رسانه های امپریالیستی می کوشند همگان آنبرخوردهای سرکوبگران

نمایش در نزد این دشمنان مردم را به بار دیگر معنای واقعی دمکراسی ، دولت خاورمیانه شناخته و نام ببرند 

، نام دموکراسی  یک رژیم اشغالگر و ضد دمکراتیکو نشان داد که آنها به چه اعمال وحشیانه در زیر  گذاشت

در حالیکه جهانیان از این همه سبعیت ،  ، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بی دلیل نیست که. اشته اندگذ

آفرین به " پشتیبانی کرده و اعالم کرد آن ، با وقاحت تمام از مده اند آبه خشم اسرائیل جنایات ارتش و 

نماینده البته چنین وقاحتی در شرایطی که   .ئیل حفاظت می کنندخود و  اسرا از، " با قدرت"که " سربازانمان

آمریکا در سازمان ملل در جلسه ای که برای بررسی این جنایت تشکیل شده از محکوم کردن رژیم آدمکش 

عالم کرده که ترامپ در آمریکا بر قدرت است و ا ، در شرایطی که اسراییل آگاهانه و آشکارا دریغ می ورزد

که دولت و ارتش یبی نیست و تنها نشان می دهد امر عج، بیت المقدس منتقل می کند  سفارت آمریکا را به

چگونه با پشت گرمی ارباب علیه مردم خاورمیانه  هبه مثابه چماق امپریالیسم آمریکا در منطقمزدور اسرائیل 

 .فلسطین از هیچ جنایتی دریغ نمی ورزد

 

 52یعنی روز تاسیس اسرائیل در " روز نکبت"را تا " روز زمین"سطینی ها اعالم کرده اند تظاهرات از آنجا که فل

خشونت اسرائیل نشاندهنده خشم فاشیستهائی است که می ببینند برغم ، اردیبهشت ماه ادامه خواهند داد 

جازه نمی دهد که آنها هم این خلق مبارز ا باز، همه جالدیشان و برغم آواره کردن میلیونی خلق فلسطین 

 .   جشن هفتاد سالگی اشغال و سرکوب و تجاوز را در محیطی آرام برگزار کنند

 

با درود به مقاومت و ایستادگی خلق فلسطین و ضمن محکوم کردن جنایات دولت اشغالگر اسرائیل علیه این 

 بابا توجه به تنیدگی دولت اسرائیل بار دیگر بر این واقعیت غیر قابل انکار تاکید می کنیم که  ،مقاومت مردمی

و نیز به نحو اجتناب ناپذیری به مبارزه برای نابودی سلطه امپریالیسم رهائی مردم فلسطین  ، امپریالیسم آمریکا

تنها در شرایط آزاد و دمکراتیکی که با نابودی  ،و حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین تنیده شده مزدورانش 

وجود یک رهبری ضرورت به  این واقعیت .مهیا می شود امکان تحقق می یابد توده های ستمدیده دشمنان

 .گره خورده است انقالبی در جنبش خلق فلسطین

 

 پیروز باد رزم دالورانه خلق فلسطین

 



 مرگ بر امپریالسم و مزدورانش

 ننگ و نفرت بر دولت اشغالگر اسرائیل

 

 چریکهای فدائی خلق ایران
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