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Condenemos a agressão sionista em Jerusalém e Gaza na Palestina! 
A agressão do Estado sionista de Israel contra os direitos do povo palestiniano assumiu 
recentemente uma dimensão cada vez mais perigosa com a deslocação forçada dos 
residentes do bairro Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental, por meios legais e pela força 
das armas. Isto foi precedido por provocações enquanto hordas sionistas desfilavam 
pelas ruas a gritar "Matem todos os árabes"! Desde o início do Ramadão que a polícia 
israelita tem assediado os fiéis árabes na Mesquita de Al-Aqsa. Face aos legítimos 
protestos palestinianos, as forças sionistas recorreram a vários tipos de armas de fogo 
letais, resultando na morte de mulheres, crianças e idosos palestinianos. 
Implacavelmente, a polícia e o exército israelitas reprimiram os protestos da população 
árabe em Lod, uma cidade perto de Tel Aviv. Isto levou, pela primeira vez, a um estado 
de emergência nessa cidade. Os ataques de Israel coincidem com as celebrações 
oficiais da sua "vitória" na Guerra dos Seis Dias. 

Em Gaza, o exército israelita continua a bombardear bairros civis e também destruindo 
grandes prédios, matando dezenas de palestinianos inocentes. Desde 17 de Maio, os 
ataques já mataram bem mais de 200 pessoas, incluindo mais de 61 crianças.  
Centenas de pessoas estão feridas. Os escritórios do canal de notícias da Al Jazeera e 
da AP foram destruídos. O exército israelita está a efectuar os maiores ataques aéreos 
à Palestina desde 2014, e a máquina de propaganda imperialista em muitos países 
ocidentais está a espalhar a falsa noção de que estes ataques são uma resposta às 
armas das "milícias" do Hamas e que se trata de uma questão de autodefesa. No 
entanto, estes ataques são simplesmente crimes de guerra e genocídio. O governo de 
Israel continua a violar deliberadamente todas as resoluções da ONU relativas aos 
direitos do povo palestiniano. Em estreita ligação com a política de ocupação sionista, 
está o imperialismo dos EUA. 

A ICOR condena os massacres sionistas em território palestiniano e a pilhagem das 
suas terras com a ajuda da justiça e das forças armadas e declara o seu apoio ao povo 
palestiniano e às suas forças vitais e de resistência na sua luta contra o colonialismo 
sionista. A ICOR sublinha que em toda a tradição do movimento revolucionário dos 
trabalhadores, a teoria e prática racista do anti-semitismo tem sido firmemente 
condenada. Rejeita resolutamente a conotação da crítica à política criminosa do 
governo de Israel como anti-semitismo.  

Durante a última semana, realizaram-se centenas de manifestações de massas em 
todo o mundo, com centenas de milhares de participantes solidários com a luta do povo 
palestiniano. Cada vez mais judeus israelitas apoiam e se juntam à luta palestiniana 
contra a ocupação. No porto italiano de Génova, os estivadores recusaram-se a 
carregar navios com armas destinadas a Israel como sinal de solidariedade para com 
os palestinianos. A ICOR apela a todas as suas organizações a expressar a sua 
solidariedade com o povo palestiniano e a condenar os massacres contínuos de 
crianças, mulheres e idosos. 

Liberdade para a Palestina! 
Viva a Palestina! 

Pelo fim da colonização sionista da Palestina! 
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Signatários (a partir de 20 de Maio de 2021, são possíveis mais signatários): 
1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da Costa 

do Marfim) 

2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la 
Démocratie (União das Povoações dos Camarões – Manifesto nacional para o estabelecimento 
da democracia), Camarões 

3. CPK Communist Party of Kenya (Partido Comunista do Quénia) 

4. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha 
Proletária) 

5. CPSA(ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do 
Sul (Marxista-Leninista)) 

6. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista do Togo) 

7. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), 
Tunísia 

8. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 

9. CPI(ML)Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da 
Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

10. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletário do Irão) 

11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico do 
Nepal) 

12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva 
Democracia), Sri Lanka 

13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália 
(Marxista-Leninista)) 

14. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

15. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Trabalhista Búlgaro 
(Comunistas)) 

16. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina) 

17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha) 

18. UC Unité Communiste (União Comunista ), França 

19. BP(NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do Norte- 
Turquia)) 

20. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 

21. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

22. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa 

23. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia 

24. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi - Marksist-Leninist (Partido Comunista da Turquia - Marxista-
Leninista) 

25. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista da Turquia/ 
Curdistão) 

26. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do 
Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

27. UoC Union of Cypriots (União de Cipriotas), Chipre 

28. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Partido Comunista da Colômbia - Maoista) 

29. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 

30. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana 

31. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 


