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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  چريکھای فدائی خلق ايرانفعاالن 

 ٢٠١۶ مارچ ٠٩
  

  ھای امپرياليستی تظاھرات عليه سکوت قدرت
  !  ترکيه توسط دولت اردوغانُکردابل کشتار خلق قدر م

   
بعد از ظھر روز ، رک ترکيه ُ و تُکردو برخی جريانات  !"ھا بايد متوقف شودُکرد جنگ ترکيه عليه " نھاددعوت به 

 ھای آزاديخواه از مليت ن سياسی و اجتماعی و سازمان، ھزاران تن از مردم انگلستان و فعاال٢٠١۶ چ مار۶يکشنبه 

ه و جنايات حکومت فاشيستی ترکيه عليه توده ھای تحت کرد شرکت گستردهاعتراضی ی ئھای مختلف در يک راھپيما

در مقابل اين نسل کشی آشکار را يک دولت ھای مدعی طرفداری از حقوق بشر چنين سکوت  ستان و ھمُکردستم و آگاه 

  . ندکردکوم صدا مح

ھای مرکزی بی بی سی   روز در مقابل يکی از ساختمانۀ نيم١٢تظاھر کنندگان با پالکاردھا و بنرھای خود از ساعت 

ه و در ساعت يک بعد از ظھر با يک مارش گسترده به طرف ميدان ردکتجمع " آکسفورد استريت"در نزديک 

ی که ھر يک ئھای سرخ و بنر ھا و پالکاردھا ی پرچمئير راھپيما در طول مس. لندن به راه افتادند" ترافلگار اسکوئر"
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چنين  ھا نقش بسته بود و ھم ھای اين کشور بر روی آنُکردگوشه ای از جنايات جنگی دولت ترکيه در قتل عام 

نندگان ھا با اھداف تظاھر ک ه و بسياری از آنردکن را به خود جلب ا تظاھر کنندگان توجه تمامی عابرۀشعارھای کوبند

  :ندھای نوشته شده بر روی پالکاردھا به قرار زير بودشعار برخی از  . ندردکاظھار ھمدردی می 

دولت انگليس "، !"ستان ترکيه بايد قطع شودُکردکشتار مردم "، !" ھا را متوقف کنيدُکردجنگ دولت ترکيه عليه " 

در "، !"ايد تمام روابط خود با ترکيه را قطع کنددولت انگليس ب"، !"بايد به حمايت خود از حکومت ترکيه پايان دھد

ھا بايد ُکردجنگ عليه  "،!"مقاومت، زندگی و سکوت، مرگ است"، !"انقالب: ستان تنھا يک راه حل وجود داردُکرد

 راه...  و !"ھا را بشکنيد رکُسکوت خود در مقابل قتل عام ت" ، !"داعش دست ساز ترکيه است "،!"متوقف شود

ند که در جنگ اخير جان ردکچنين عکس ھای بسيار زيادی از پيشمرگان زن و مرد و مبارزينی را حمل می  پيمايان ھم

  . ندبودخود را از دست داده 

راديکال در اين حرکت بر راديکاليسم اين تظاھرات و شعار ھای آن و ھای چپ و مبارز  حضور پر رنگ سازمان

برخی از اين شعار ھا که توسط احزاب و .  بسيار زيادی سر داده می شدشعارھای، ی ئپيما در طول راه. افزورده بود

  : به شرح زير بودندندھای چپ فرياد زده می شد سازمان

چه کسی جنايتکار است؟ دولت "، !"ه کسی قاتل است؟ دولت ترکيهچ"، !"سی تروريست است؟ دولت ترکيهچه ک "

 فاشيسم، مرگ بر مرگ بر"، !" ھا زنده باد عدالت خلق" ، !"بدون عدالت، صلحی در کار نخواھد بود" ، !"ترکيه

مردم انگليس "، !"چه کسی ھمکاری می کند؟ دولت ترکيه"، !"مريکااچه کسی می کشد؟ دولت "، !"امپرياليسم

  ... و !"بيدار شويد

ی ئپيما اه در طول ر.ندردکبا حمل آرم سازمان در اين تظاھرات شرکت ن چريکھای فدايی خلق در انگلستان فعاال

 در مورد ء با ديدن آرم سازمان از آن عکس گرفته و به صحبت با رفقارک و انگليسُ و تُکردبسياری از جوانان 

  . ھای سازمان می شدند ھا می پرداختند و جويای آدرس سايت ی خلق و مواضع آنئچريکھای فدا

بود که سياست مبارزاتی ت بسيار موفق  مردمی از آن يک حرکۀتظاھرات روز يکشنبه در لندن و استقبال گسترد

 به ُکردکه دولت ترکيه عليه توده ھای تحت ستم را ھای امپرياليستی بر جنگ وحشيانه ای  سکوت و چشم بستن قدرت

  .  و صدای اين خلق ستمديده را به گوش افکار عمومی رسانيدء افشا،راه انداخته

  !ش اھای زنجيری مرگ بر امپرياليسم و سگ

  ! که برای آزادی می جنگدُکرد ۀلق رزمندزنده باد خ

  

  ی خلق ايران در انگلستانئن چريکھای فدافعاال

  ٢٠١۶چ مار۶

  

  

  

 

 
 


