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  فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران: فرستنده

  ٢٠١٤ اگست ١٣

  
  انگليس مردم تظاھرات

  !اشغالی فلسطين به يلئاسرا ۀجنايتکاران لشکرکشی عليه

   
 بسيار تظاھرات در يکپارچه صفوف با نگلستان،ا مبارز و آگاه مردم از تن ھزار صد از بيش گستا  ٩ شنبه روز

 دولتھای آور شرم سکوت و آمدند خيابانھا به لندن شھر در فلسطين مردم عليه يلئاسرا دولت جنايات ضده ب بزرگی

 يکصدا را فلسطينی محروم ھای توده کشتار مورد در حاکم ۀطبق تبليغاتی بلندگوھای ۀجانبداران تبليغات و غربی

 .کردند محکوم

 مريکاا حمله به مربوط جنگ ضد تظاھرات از پس بريتانيا در اعتراضی حرکت بزرگترين حق به که تظاھرات اين

 و ومترقی چپ نيروھای کارگری، ھای اتحاديه جمله از و مختلف نيروھای سوی از بود، اخير سالھای در عراق به

 و نقليه وسايل با نيز بريتانيا ديگر ھای شھر اھالی از نفر ھزاران لندن، مردم جز به و شد فراخوانده جنگ ضد

 و يلئاسرا تروريست و اشغالگر دولت جنايات به نسبت خويش اعتراض و نفرت تا رساندند لندن به را خود اتوبوس

 در که بزنند ھايش ھمپالگی و کشور اين کار محافظه دولت دھان بر مشتی و داده نشان را امپرياليستش حاميان

 اين لفظی کردن محکوم تأجر حتی اخير ھای ھفته در يلئاسرا توسط غزه فلسطينی زنان و کودکان عام قتل جريان

 .ندادند راه خود به ھم را قصابی

 " خيابان نزديکی در سی بی بی مرکزی ساختمانھای از يکی مقابل در تجمع با ظھر ٢١ ساعت در تظاھرات

 خلق برای آزادی"و "باد شرمت سی بی بی" ريادھایف با يکصدا جمعيت و شد آغاز لندن "استريت آکسفورد
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 و يکطرفه انتشار در حاکمۀ طبق خوار جيره خبری دستگاه اين ۀطرفداران اعمال و" طرفی بی" ادعاھای  "فلسطين

  .کردند محکوم را غزه به يلئاسرا جنايتکار دولت کشی لشکر به مربوط اخبار ۀجانبداران

   

 تجاری مراکز محل و لندن تردد پر خيابانھای از بخشی که یئراھپيما مسير در را خود عظيم مارش جمعيت سپس

 مختلف ھای شعار حاوی رنگارنگ پرچمھای و پالکارد ھزاران حرکت طول در  .کرد آغاز گرفت، می بر در را

 اھتزاز هب فلسطينی ستم تحت ھای توده از دفاع در ھمچنين و اش غربی حاميان و و يلئاسرا اشغالگر دولت ضد هب

 بر حاکم صھيونيستھای نابودی اشغال، پايان تا غزه به يلئاسرا ۀحمل کردن محکوم از شعارھا مضامين  .درآمد

 .گرفت می بر در را فلسطين خلق آزادی و يلئاسرا

 :است زير شرح به ھا نوشته و ھا شعار از برخی

 محاصره" ،"باد شرمت سی بی بی" ،"کن متوقف را دروغ پخش سی بی بی " ،"نيستی تنھا تو نکن، گريه غزه"

 نقاتال از کامرون دولت" ،"کنيد متوقف را فلسطين در کشی نسل" ،"فلسطين برای آزادی " ،"يابد پايان بايد غزه

 يل،ئاسرا" ،"آورد نمی صلح جنگ، " ،"گردد متوقف بايد يلئاسرا رژيم تسليح " ،"کند می حمايت زنان و اطفال

 سرزمين اشغال " ،"است محکوم اشغالی سرزمينھای در يلئاسرا جنگی جنايات " ،"اشغال و ترور حکومت

 عام قتل به بايد "،")يھودی مترقی جريانات شعارھای از يکی(  ما نام به نه جنايت، " ،"يابد پايان بايد فلسطينيان

 فلسطين " ،"است انقالب راه تنھا "،"باد شرمت کامرون،" ،"باد شرمت مريکا ا" ،"شود داده پايان کودکان و زنان

 ... و "دھيد پايان جنگ به" ، "گردد بايد آزاد

 رسيد يلئاسرا بر حاکم صھيونيستھای اربابان يعنی مريکاا دولت سفارت نزديکی به تظاھرات صفوف که ھنگامی

 يدبا فلسطين اشغال" ،"باد شرمت مريکاا" شعارھای ديگر بار شد، می حفاظت ليسوپ توسط شديدی طوره ب که

 يلئاسرا مقامات سمبل که یئدمکھاا ای گوشه در و گرفت فرا را فضا "است ترور حکومت يلئاسرا " و "يابد خاتمه

 وزير نخست عکس پالکاردھا از يکی در تظاھرات از قسمت اين در .شدند زده دار سمبليک طور به بودند مريکاا و

 از حفاظت برای شما !فروشم می اسلحه زنان و کودکان نقاتال به من "گفت می که بود درآمده نمايش به انگلستان

 "!کنيد می چه )انگلستان( ملی منافع

 از تن چند سخنان به و شده جمع لندن "پارک ھايد" در کنندگان تظاھر از تن ھزار ھا ده تظاھرات، پايان در

 مترقی جرياناتۀ نمايند ھمچنين و تظاھرات ۀدھند سازمان نيروھای از برخی کارگری، ھای اتحاديه نمايندگان

 قتل و اقتصادی ۀمحاصر و يلئاسرا اشغالگر دولت سخنرانيھا اين در .دادند فرا گوش يلئاسرا دولت مخالف يھودی

 و حمايت در امپرياليستھا ساير و انگلستان دولت ۀطلبان جنگ و خلقی ضد سياستھای ھمچنين و فلسطين مردم عام

 به احترام و "فلسطين آزادی" صلح، برقراری خواھان سخنرانان و شده ممحکو يلئاسرا جناياتۀ بار در سکوت
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 کتاب ميز و اطالعاتی چادر ھا ده پارک از قسمت اين در .شدند منطقه ستم تحت مردم تمامی دمکراتيک حقوق

 و سمصھيوني عليه فلسطين مردم آزاديبخش مبارزات از حمايت در جمله از که بود شده پا بر مترقی و چپ جريانات

 .کردند می توزيع را خود نشريات و جزوات و کرده جمع حمايتی طومارھای امپرياليسم

 جنگ و عدالتی بی و ظلم عليه جھان عمومی افکار انزجار شدت از ای برجسته ۀجلو بزرگ، تظاھرات اين

 مقاومت و صھيونيستھا و امپرياليستھا از ھا توده نفرت و خشم ھمچنين و داد نشان را اشغالی فلسطين در ناعادالنه

 .گذارد نمايش به را آنان خلقی ضد و طلبانه جنگ سياستھای برابر در

 امپرياليستی ضد جنبشھای باد پيروز" شعار حاوی پالکارد و سازمان آرم حمل با ايران خلق یئفدا چريکھای نفعاال

 اخير جنگی جنايات محکوميت در سازمانۀ اعالمي و شرکت تظاھرات اين در "جھان سراسر خلقھای آزاديبخش و

 .کردند توزيع را يلئاسرا اشغالگر دولت

 __لندن در ايران خلق یئفدا چريکھای نفعاال


