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  فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمب ١۵
  

  تانسدر انگل تظاھرات "بزرگترين"گزارشی از 
  ! گاندر حمايت از پناھند

 با  و اتحاديه ھای کارگریخواه و نيروھای مترقیصد ھزار تن از مردم آزاديز ابيش  ٢٠١۵مبر  سپت١٢روز شنبه 

 محافظه کار انگلستان ھای ضد مردمی دولت ھای لندن آمده و سياست به خيابان!"  خوش آمديدگانپناھند"اصلی شعار 

  . کردندمحکوم ،معروف شده است" گانبحران پناھند"گان  که به موج اخير  پناھند  لۀأ برخورد با مسدررا 

  در انگلستان خوانده شده، با استقبالگانپناھندتظاھرات در دفاع از " بزرگترين"اين تظاھرات که توسط خبرگزاری ھا  

ی واضح، ھم ئبا صدا"  يکصدا فرياد می زدندھا در طول تظاھرات آن. رو گشته وببسيار وسيع مردم انگلستان ر

  !" جا خوش آمديد  به اينگانپناھند: اکنون بگو

ھای  لندن آغاز شد و جمعيت پس از شنيدن چند سخنرانی به طرف خيابان" ھايد پارک"ی از ئاين تظاھرات توده 

 ،اھنده ستيزی دولت محکوم می گرديدھا سياست پن که در آنرا ی ئرھاجمعيت شعارھا و بن. ندراه افتاده مرکزی لندن ب

اروپا عليه دژ مرزھای "، "جا خوش آمديد  به اينگانپناھند "مضمون برخی شعار ھا از اين قرار بودند. حمل می کردند

 را دوست گانپناھندما "، "د، بايد داخل شونگانپناھنددولت محافظه کار بايد اخراج و "، " بايد برچيده شوندگانپناھند

که اين " بايد فھميد تنھا زمانی يک پدر و مادر فرزند خود را به آب می سپارند که آب از خشکی امن تر باشد "،"داريم

 دنيا راآگاه مردم ھای مديترانه بود که خشم تمام   دردناک غرق شدن کودکان سوری در آبۀشعار آخر اشاره به حادث

  .برانگيخت

رياضت ھای  سازماندھی شده بود، اما با توجه به سياست گانپناھندگر چه اين تظاھرات بزرگ حول موضوع بحران 

ھای   مشارکت بيشتر در جنگبرای اين دولت عليه مردم و تالشافزون دولت محافظه کار انگلستان  اقتصادی روز

 ھا از اين قرار بودند می خورد که مھمترين آن در اين تظاھرات به چشم  ديگریامپرياليستی ، شعار ھای متعدد
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با نزديک شدن جمعيت به محل   ". سياست رياضت اقتصادی بايد متوقف گردد"، "بمباران سوريه را متوقف کنيد"

شعارھای جمعيت فزونی گرفت و ھمه يک صدا با اشاره به دفتر نخست وزيری فرياد ، سکونت نخست وزير انگلستان 

اين تظاھرات گسترده سرانجام در نزديکی ساختمان پارلمان انگلستان خاتمه   !"شرم بر تو"، !"توشرم بر "می زدند 

  . يافت

چنين اعالميه  با حمل آرم سازمان در اين تظاھرات شرکت کرده و ھم، ی خلق ايران در انگلستان ئن چريکھای فدافعاال

را در اين  ٢٠١۵مبر  سپت١٩ در روز شنبه ۶٠ ۀی در مورد برگزاری آکسيون بزرگداشت ياد جانباختگان دھئھا

  .  تظاھرات توزيع کردند

  ٢٠١۵مبر  سپت١٢  - ی خلق ايران در انگلستانئن چريکھای فدافعاال

 


