
  سازمان      

    اتحاد فدائیان کمونیست 

  

       www.fedayi.org                                                :                               :آدرس پستی     

         BOX 10063       400 70 Gothenburg 

             +94  378439837پبامگیرشماره    

      کارآن الین                 webmaster@fedayi.org        :   روابط عمومی    ای میلها 

info@kare-online.org 

 وحشیگری نظام های امپریالیستی جهانی وژیمهای مرتجع منطقهو کشتار توده های تحت ستم فلسطیندرباره 

بوسیله رژیم سرکوبگر  اعتراضات ده ها هزار از توده های زحمتکش مردم فلسطین  ،همزمان با افتتاح سفارت امپریالیسم آمریکا دربیت المقدس

کشته و هزاران زحمی تنها دریک روز نتیجه این وحشیگریهای  06بخون کشیده شد و تا کنون نزدیک به اسرائیل با همدستی امپریالیسم آمریکا 

فارت آمریکا افتتاح کنندگان ساین کشتار  درواقع قربانی کردن ستمدیدگان فلسطینی درپای . است  سرمایه داری جهان «دموکراتیک ترین دولتهای»

عنامه های سازمان ملل و زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی خود وحق و حقوق فلسطینیان سفارت خودرا آمریکا با نقض قط.درسرزمینی اشغالیست 

 . ه استبه اروشلیم منتقل کرد

طینی توسط نفر فلس 06بیش از  ،بودشروع شده  ازاواخر مارسکه ازدرجریان راهپیمائی و تظاهرات وتجمعات توده های مردم فلسطین  ،قبل ازاین

مین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل و آوارگی  هفتاداین تجمعات دراعتراض به .اند بوده نفر مجروح شده 0666ل کشته و نزدیک به ارتش اسرائی

 .میلیونها فلسطینی به همراه جنگ وکشتارهای پیا پی دراین فاصله است 

وخواستار  شزکت میکنند ،وطن خود معروف است که به راهپیمائی بازگشت آوارگان به یبا شرکت در راهپیمائی بزرگ رسالههفلسطینیان 

را زنده کرده، خواهان  ۸۴۹۱یادمان فاجعه سال  با شرکت درتظاهراتی بزرگ مردم فلسطین نیز  امسال . بازگشت به سرزمین خود میشوند

شدند که درآن زمان ملل مجمع عمومی سا 491ازجمله قطعنامه اجرای حق بازگشت پناهندگان برپایه ی قطعنامه های سازمان ملل متحد 

یعنی  فاجعه کشتار واخراج نزدیک به « نکبه»فلسطنیان درحالی این روزرا روز .حق بازگشت  و جبران خسارات  رانده شدگان  تاکید شده است

امسال .دمیگیر وز تاسیس دولت اسرائیل جشنبعنوان ررا  -4911مه  41  -یک میلیون فلسطینی از سرزمین خود میدانند که اسرائیل این روز

این بار سرکوب و کشتار تظاهرات فلسطینیها وحشیانه تراز قبل سازماندهی شده  بودکه مقارن با هفتادمین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل 

،  بود سبیت المقدبه ا درحال تدارک انتقال سفارت خوددولت اسرائیل  به پشتوانه امپریالیسم آمریکا که  بدستوربود وازهمان آغازتظاهرات ،

کشتاروحشیانه مردم تحت ستم فلسطین درآستانه   .را به خاک وخون کشیدندوآنهاوده آتش گش کنندگانروی تظاهربازان اسرائیلی  به رس

که  دولت مذهبی و نژاد پرست اسرائیل  با این   بودهفتادمین سالگرد تاسیس اسرائیل  و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس  نشانه آن 

مانع   آنهاه کردن خفسزکوب بیرحمانه وقصد دارد با ،زگشت به خانه و کاشانه خود هستندکه خواستار با  فلسطینیانرهای وحشیانه کشتا

زخمی نمودن هزاران نفر و  06و کشتار وحشیانه بیش از  .هنگام افتتاح سفارت آمریکا  شوندبویژه ،اعتراضی آنها درروزهای آینده اقدامات 

ردم تحت ستم کشتار م  .که این کشتارها ازپیش طراحی شده انداست فلسطینی معترض درهنگام افتتاح سفارت آمریکا مبین همین واقعیت 

اشات کشور های معظم سرمایه داری اد پرست و اشغالگر اسرائیل  و همدستی امپریالیسم آمریکا به همراه ممفلسطین  توسط رژیم نژ

که راه حل توده های زحمتکش  تاکید میکند ارد و بر این واقعیتبان ثروت و قدرت را به نمایش میگذردیگر ماهیت واقعی دموکراسی های صاحبا،

درگرواتحاد تنها  درخالصی از ستم واستثمار ، تبعیض ،نژاپرستی و جنگ وکشتار وآوارگی مردم فلسطین وسایر خلقهای تحت ستم واستثمار

 .پریالیسم  ونظامهای سرکوبگر است رگرو زحمتکش این مناطق ومبارزه مشترک آنها  برعلیه امتوده های کا

و کارگران  ماکشتار توده های تحت ستم فلسطین توسط  رژیم مذهبی وسرکوبگر اسرائیل  با همدستی امپریالیسم آمریکارا را محکوم کرده  

را به اتحاد و مبارزه  برعلیه امپریالیسم ورژیمهای ارتجاعی ونظامهای استثمارگر  اسرائیل ،فلسطین و دیکر زحمتکشان تحت ستموزحمتکشان 

استثمار و جنگ و کشتار و بدست آوردن صلح وآزادی و  و پیروزی خلقهای تحت ستم منطقه وخالصی از ستم.و سرکوبگر منطقه فرامیخوانیم 

وکسب حق تعیین سرنوشت ازطریق  ف درسرنگونی رژیمهای مرتجع منطقهرفاه و دوستی  درگرو اتحاد کارگران و زحمتکشان ملیت های مختل

ما همه نیروهای مترقی ، کارگران وزحمتکشان منطقه را به حمایت از مبارزات ومطالبات .قابل حصول است  استقرار فدارتیو های شورائی

 .ر فلسطین فرامیخوانیمانقالبی و دموکراتیک توده های زحمتکش  منطقه، ازجمله توده های تحت ستم واستثما
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