
 !لشکرکشی جنایتکارانه اسراییل به فلسطین اشغالی مردم انگلیس علیهتظاهرات 

آگوست بیش از صد هزار تن از مردم آگاه و مبارز انگلستان، با صفوف یکپارچه در تظاهرات  9روز شنبه 

 بسیار بزرگی بر ضد جنایات دولت اسراییل علیه مردم فلسطین  در شهر لندن به خیابانها آمدند و

در مورد کشتار  طبقه حاکمشرم آور دولتهای غربی و تبلیغات جانبدارانه بلندگوهای تبلیغاتی  سکوت

 . توده های محروم فلسطینی را یکصدا محکوم کردند

ر بریتانیا پس از تظاهرات ضد جنگ مربوط به حمله این تظاهرات که به حق بزرگترین حرکت اعتراضی د

از سوی نیروهای مختلف و از جمله اتحادیه های کارگری،  ،در سالهای اخیر بودبه عراق آمریکا 

شهر های  اهالیمردم لندن، هزاران نفر از  جزه بترقی و  ضد جنگ فراخوانده شد و نیروهای چپ وم

بریتانیا نیز با وسایل نقلیه و اتوبوس خود را به لندن رساندند تا نفرت و اعتراض خویش نسبت به دیگر 

اسراییل و حامیان امپریالیستش را نشان داده و مشتی بر دهان  و تروريست اشغالگر جنایات دولت

دولت محافظه کار این کشور و همپالگی هایش بزنند که در جریان قتل عام کودکان و زنان فلسطینی 

غزه توسط اسراییل در هفته های اخیر حتی جرات محکوم کردن لفظی این قصابی را هم به خود راه 

 .ندادند

ظهر با تجمع در مقابل یکی از ساختمانهای مرکزی بی بی سی در نزدیکی  21تظاهرات در ساعت 

و " بی بی سی شرمت باد"لندن آغاز شد و جمعیت یکصدا با فریادهای " آکسفورد استریت"خیابان 

جیره خوار این دستگاه خبری  طرفدارانهو اعمال " بی طرفی"ادعاهای " آزادی برای خلق فلسطین"

طبقه حاکم در انتشار یکطرفه و جانبدارانه اخبار مربوط به لشکر کشی دولت جنایتکار اسراییل به غزه 

 . را محکوم کردند

   

  



مسیر راهپیمایی که بخشی از خیابانهای پر تردد لندن و محل  را درسپس جمعیت مارش عظیم خود 

پالکارد و پرچمهای رنگارنگ حاوی هزاران  در طول حرکت. را در بر می گرفت، آغاز کردمراکز تجاری 

شعار های مختلف بر ضد دولت اشغالگر اسراییل و و حامیان غربی اش و همچنین در دفاع از توده 

مضامین شعارها از  محکوم کردن حمله اسراییل به غزه تا . های تحت ستم فلسطینی به اهتزاز درآمد

. بر اسراییل و آزادی خلق فلسطین را در بر می گرفتپایان اشغال، نابودی صهیونیستهای حاکم 

 :برخی از شعار ها و نوشته ها به شرح زیر است

بی بی سی شرمت "، "بی بی سی پخش دروغ را متوقف کن" ، "غزه گریه نکن، تو تنها نیستی"

 نسل کشی در فلسطین را متوقف"، "آزادی برای فلسطین" ، "محاصره غزه باید پایان یابد"، "باد

تسلیح رژیم اسراییل باید متوقف " ، "دولت کامرون از قاتلین اطفال و زنان حمایت می کند"، "کنید

 جنایات جنگی اسراییل در" ، "اسراییل، حکومت ترور و اشغال"، "جنگ، صلح نمی آورد" ، "گردد

نه به نام جنایت، " ، "اشغال سرزمین فلسطینیان باید پایان یابد" ، "سرزمینهای اشغالی محکوم است

" ، "باید به قتل عام زنان و کودکان پایان داده شود" ،("یهودییکی از شعارهای جریانات مترقی )ما 

ه ب"، " فلسطین آزاد باید گردد" ، "تنها راه انقالب است" ،"کامرون، شرمت باد"، "آمریکا شرمت باد

 ...و " جنگ پایان دهید

آمریکا یعنی اربابان صهیونیستهای حاکم بر  دولت به نزدیکی سفارت هنگامی که صفوف تظاهرات

آمریکا شرمت "بار دیگر شعارهای ، حفاظت می شدکه بطور شدیدی توسط پلیس اسراییل رسید 

در گوشه فضا را فرا گرفت و " اسراییل حکومت ترور است" و " اشغال فلسطین باید خاتمه یابد"، "باد

در این قسمت . ای آدمکهایی که سمبل مقامات اسراییل و آمریکا بودند به طور سمبلیک دار زده شدند

من " از تظاهرات در یکی از پالکاردها عکس نخست وزیر انگلستان به نمایش درآمده بود که می گفت

چه می ( نگلستانا)شما برای حفاظت از منافع ملی ! به قاتلین کودکان و زنان اسلحه می فروشم

 !"کنید

چند لندن جمع شده و به سخنان " هاید پارک"در پایان تظاهرات، ده ها هزار تن از تظاهر کنندگان در 

همچنین نماینده  از نمایندگان اتحادیه های کارگری، برخی از نیروهای سازمان دهنده تظاهرات و تن

ین سخنرانیها دولت اشغالگر در ا. جریانات مترقی یهودی مخالف دولت اسراییل گوش فرا دادند

و جنگ سیاستهای ضد خلقی و همچنین قتل عام مردم فلسطین محاصره اقتصادی و و  اسراییل

و  شدهمحکوم  ایات اسراییلجن در باره و سکوت حمایتدولت انگلستان و سایر امپریالیستها در طلبانه 

و احترام به حقوق دمکراتیک تمامی مردم تحت " آزادی فلسطین"برقراری صلح، خواهان سخنرانان 

در این قسمت از پارک ده ها چادر اطالعاتی و میز کتاب جریانات چپ و مترقی بر . ستم منطقه شدند

لسطین بر علیه صهیونیسم و پا شده بود که از جمله در حمایت از مبارزات آزادیبخش مردم ف

 .امپریالیسم طومارهای حمایتی جمع کرده و جزوات و نشریات خود را توزیع می کردند

   



جهان بر علیه ظلم و بی عدالتی این تظاهرات بزرگ، جلوه  برجسته ای از شدت انزجار افکار عمومی 

ین خشم و نفرت توده ها از امپریالیستها و و جنگ ناعادالنه در فلسطین اشغالی را نشان داد و همچن

  . صهیونیستها و مقاومت در برابر سیاستهای جنگ طلبانه و ضد خلقی آنان را به نمایش گذارد

پیروز باد جنبشهای ضد "فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با حمل آرم سازمان و پالکارد حاوی شعار 

در این تظاهرات شرکت و اعالمیه سازمان در  "امپریالیستی و آزادیبخش خلقهای سراسر جهان

 .محکومیت جنایات جنگی اخیر دولت اشغالگر اسراییل را توزیع کردند

  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
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