
 تداوم کشتار خلق فلسطین بدست رژیم صهیونیستی اسرائیل
 ، روز خونین دیگری 4931ردیبهشت ا 81برابر با ،  8142ماه مه  41روز دوشنبه 

در این روز رژیم صهیونیستی اشغالگر . رقم خورد در تاریخ مقاومت خلق فلسطین

ای رزمنده و اسرائیل یک بار دیگر جنایت آفرید و با حمله وحشیانه به توده ه

تعداد زیادی را و تن از آنان را در خون غلطاند  01بیش از ، مقاوم فلسطین 

این کشتار در تداوم سرکوب های این دولت برای مقابله با توده  .مجروح نمود

 (االرض یوم" )روز زمین"های مقاوم فلسطینی صورت گرفت که دست به برپائی 

 .نده ازد" بازگشت رژه"و 

 

که  8142 مارس 91تاریخ  از را  علیه اشغال سرزمینشان دور جدیدی از اعتراضات خود فلسطین ،مردم مقاوم 

توده های مبارز . شروع کرده اند" بازگشت رژه"تحت عنوان می باشد ( االرض یوم" )روز زمین"مصادف با سالگرد 

از مناطق تحت اشغال  شهر غزه رامناطق فلسطینی ها و از جمله در پشت سیم های خار دار که فلسطینی 

 .، دست به تظاهرات زده انداسرائیل جدا می کند

 

در چهارچوب که ست رژیم اسرائیل به مثابه سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه، رژیمی 

ه و در طول با اخراج فلسطینی ها از سرزمینشان و سرکوب و کشتار آنها شکل گرفت، سیاستهای استعماری 

روزی نبوده که ارتش سرکوبگر اسرائیل تعدادی از مردم  فلسطینی را با گلوله نکشته و مجروح ل گذشته سا 11

 .نکرده باشد

 

را با سر کشیدن خون توده های رنجدیده فلسطین خود  هفتاد سالگی تولد خونین، یل ئامسال نیز دولت اسرا

 .(بیت المقدس) فارت امپریالیسم آمریکا در اورشلیمافتتاح سو البته همراه با اربابانش در روز  - جشن می گیرد

در حق مردم مبارز جنایات با خشمی سوزان از اینهمه اتفاقاً در شرایطی که نیروهای آزادیخواه در سراسر جهان 

آمریکائی ها در سازمان ملل  نماینده گری های ددمنشانه دولت اسرائیل را محکوم می کنند،بسرکو، فلسطین 

کشته شدن  برای ویآخر  .قدردانی کرد" از خویشتن داری اسرائیل"های اخیر، ر رابطه با کشتار دنیکی هیلی 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزير جنایتکار در مورد این جشن خونین،  !! یسترقم قابل مالحظه ای ن فلسطینی 01

داريم که شاهد يک سعادت را ما اين هفته اين : " دانی از آمریکا گفتضمن قدر وقاحت تمام با نیز اسرائیل 

. اين تصمیم از سوی بزرگترين قدرت جهان، دوستمان اياالت متحده اتخاذ شده است. رويداد تاريخی باشیم

به . پرزيدنت ترامپ قول داده بود اورشلیم را به عنوان پايتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد و به قولش عمل کرد

  ".اين مناسبت فردا يک جشن واقعی خواهیم داشت

اخیر خود علیه اشغال سرزمین  در جریان تظاهراتاقعیت این است که خلق مقاوم و رزمنده فلسطین نه فقط و

 آن، هادی و حامی و اسرائیل صهیونیست رژیم مقابل در را پایداریش خود مبارزین خون با هموارهشان، بلکه 

 راستیه ب .است کرده هموار را پیروزی به لنی تا مبارزه راه ترتیب این به و گذاشته نمایش به آمریکا امپریالیسم

چه عاملی جز مبارزه و مقاومت پر شکوه یک خلق بپاخاسته می توانست این چنین جنایتکاران را رسوا و دستان 

چه چیزی جز روحیه واالی رزمندگی و عزم این خلق دالور برای   .خونینشان را در مقابل چشم همگان قرار دهد

یابی به حق تعیین سرنوشت خویش می توانست به همگان نشان دهد که مساله  رسیدن به آزادی و دست

خلق فلسطین به رغم همه فراز و نشیب هائی که داشته و به رغم رهبری های غیر انقالبی همچنان مساله 

روز می باشد؛ نشان دهد که خلق فلسطین تنها زمانی قادر به تحقق خواستهای برحق و عادالنه خود می 

 



ه یک رهبری کمونیستی بر مبارزات این خلق حاکم باشد و خلق تحت ستم فلسطین به واقع باید برای باشد ک

 .ایجاد یک چنین رهبری انقالبی گام بردارد

سم آمریکا به طور مشخص دشمن اصلی خلقهای منطقه و از جمله خلق یامپریالیستها به طور کلی و امپریال

و به ایران باید با درک این واقعیت علیرغم همه تبلیغات نژاد پرستانه مردم مبارز  . دالور فلسطین می باشند

، و خود رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی که به (تاریک اندیشان)روشنفکران خصوص عرب ستیزانه 

 ن خودنام خلق فلسطین در واقع در جهت تقویت امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه تالش می کند، از هم زنجیرا

 . در گوشه دیگر از خاورمیانه در مقابل دشمن مشترک حمایت کنند ،(فلسطین مردم رنجدیده ولی دالور و مقاوم)

 پیروز باد انقالب خلق فلسطین

 نابود باد امپریالیسم و صهیونیسم

 ننگ و نفرت بر دولت اشغالگر اسرائیل
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