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Gaza está sob o ataque sionista. Quando escrevemos estas
linhas, o número de mortos palestinos chega a 90, além de
centenas de feridos, muitos deles crianças.
A agressão israelense faz parte da chamada Operação Pilar
Defensivo, iniciada a partir do lançamento de mísseis ao
território israelense por grupos palestinos. O exército
sionista atacou com bombardeios aéreos, artilharia pesada
e mísseis, causando estragos na população palestina, que
se refugia como pode em suas casas.
A situação agravou-se quando o exército israelense matou
Ahmed Yabari, chefe militar do Hamas. Tel Aviv reivindicou
esta ação como uma “operação cirúrgica”. Este é mais um
assassinato seletivo de membros da resistência palestina,
como outras centenas de casos onde os nazi-sionistas matam
ou encarceram ativistas palestinos a fim de descabeçar a
resistência.
O povo palestino resiste com heroísmo
Por sua vez, o povo palestino resiste. O Hamas está
respondendo aos ataques lançando centenas de mísseis
contra cidades israelenses. Pela primeira vez desde a guerra
do Golfo de 1991, as sirenas antiaéreas soaram em
Jerusalém. Efetivamente, três de seus mísseis Fajr-5 caíram
a sudoeste de Jerusalém. Esta é a primeira vez que um míssil
atinge “a cidade santa” desde 1970, fato celebrado pelo
povo palestino com justo júbilo.
Isto se dá apesar da superioridade militar de Israel, que
através de seu sistema antiaéreo Iron Dome interceptou a
maioria dos mísseis lançados de Gaza.
Obama apoia Israel incondicionalmente
O imperialismo norte-americano colocou-se completamente
do lado de seu enclave militar no Oriente Médio. De
Washington, o governo de Obama apoiou
categoricamente o “direito de Israel se defender”. Esta é
a forma pela qual o imperialismo
sempre deu aval à
usurpação
dos
territórios
e
ao
assassinato sistemático
do povo palestino
pelas
mãos
do
sionismo.
O papel de Morsi
e da Irmandade
Muçulmana
Em meio a este conflito,
Morsi, presidente do Egito,
tenta se equilibrar na
corda bamba. Por um
lado, pretende apresentarse como defensor da causa
palestina,
por
outro
mantém intactas as relações
com Israel.

A Irmandade Muçulmana convocou manifestações na
capital egípcia e declarou que o governo egípcio deve
romper relações com o estado sionista. No entanto,
Morsi limitou-se a realizar discursos e a tomar ações
mornas para não se queimar com o povo egípcio e
com as massas árabes de conjunto, que historicamente
apoiam a causa palestina e condenam a existência de
Israel.
É preciso exigir que Morsi rompa relações diplomáticas
e comerciais com Israel e com os EUA, começando pela
anulação do tratado de paz com Israel assinado em
1979.
A traição de Abbas e da Al Fatah
Por sua vez, Mahmud Abbas, presidente ANP e líder
da Al Fatah, limitou-se a exigir um “cessar fogo” e a
pedir “reuniões de urgência” à Liga Árabe e ao
Conselho de Segurança da ONU. Não se pode esperar
mais nada dessa direção fantoche de Israel e dos EUA,
que traiu as reivindicações históricas do povo palestino
em mais de uma ocasião.
Pela defesa de Gaza e apoio
incondicional à resistência palestina!
A LIT-QI condena o ataque de Israel e coloca-se de
forma incondicional ao lado da resistência palestina e
pela defesa de Gaza. É necessário impulsionar a mais
ampla solidariedade internacional para exigir o fim
imediato dos bombardeios, o levantamento total do
bloqueio à Faixa de Gaza e a abertura dos postos
fronteiriços.
Devemos exigir aos governos de todo o mundo,
sobretudo aos do Oriente Médio, que rompam
relações diplomáticas e comerciais com o regime
nazi-sionista de Israel, bem como o envio de
armas e qualquer tipo de ajuda material à
resistência palestina para enfrentar os
ataques de Israel.
Neste sentido, é urgente manter e
fortalecer a campanha permanente
de boicote a Israel.
Tudo isto no marco de que a única
maneira
de
defender
consequentemente os direitos
do povo palestino é lutando
pela destruição do Estado
de
Israel
e
pela
construção de um Estado
Palestino
laico,
democrático e não racista,
em todo o território histórico
da Palestina.
(Extratos da declaração da LIT,
16 de novembro de 2012)

