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  ناف فلکی فرم: فرستنده

  ٢٠١۶ جوالی ٢٠
  

  تظاھرات مردم لندن
 عليه نژادپرستی و سياستھای رياضت اقتصادی

  

  

و در حالی که  اروپا ۀ خروج بريتانيا از اتحادياعالمويژه در شرايط پس از ه  انگليس بۀبحران در جامعو تشديد با تداوم 

ن تن از مردم  را بر اقشار محروم وارد کرده، ھزارائی حاکم فشارھای طاقت فرساۀسياستھای رياضت کشی طبق

  . اعالم کردند، حاکمۀبا سياستھای طبقرا  بزرگ در لندن شرکت کرده و مخالفت خود ئیانگلستان در يک راھپيما

 حمل پرچمھا و در مقابل ساختمان بی بی سی آغاز و راه پيمايان با جوالی ١۶روز شنبه  ١٢تظاھرات در ساعت 

 ئیدر طول راھپيما. حرکت کردند" پارلمان اسکوئر"ميدان  گذشتن از خيابانھای مرکزی به طرف بنرھای بزرگ و

تا درخواست  گرفته لفت با کل نظام امپرياليستی حاکم از مخا.شدعی توسط تظاھر کنندگان سرداده می شعارھای متنو

نظام حاکم بر انگليس يک : " شعارھای داده شده به شرح زير بود از جمله . در چارچوب نظاماصالحات دمکراتيک

تنھا يک راه حل وجود دارد و آن "، "ام امپرياليستی و سرمايه داری ست و نژادپرستی جزء ارگانيک اين نظام استنظ

بيکاری و کمبود امکانات "، "ديپناھندگان خوش آمد"، "حزب محافظه کار حاکم به جھنم برويد" ، "ھم انقالب است

ندازيد، به پناھندگان حزب محافظه کار را بيرون بي"، " نيستورود مھاجرانو درمانی و تحصيلی به خاطر رفاھی 

مرگ بر "، " با آن می جنگيمًدولت حمله می کند ما متقابال"، "ھيچ انسانی غير قانونی نيست"، "اجازه ورود بدھيد

    



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از تعداد جنگ ھا کم کنيد و در "و " ليس راسيست استوپ"، "زندگی سياھان ھم دارای اھميت است"، "نژادپرستی

  ...  و"عوض امکانات اجتماعی را افزايش دھيد

رھبر فعلی حزب کارگر، حمايت خود از وی را در " جرمی کوربين"تعدادی از تظاھرکنندگان با حمل عکس ھای 

  .       حاکم را فرا گرفته اعالم می کردندۀجريان بحرانی که رھبری اين حزب طبق

شرکت وسيع جوانان و دانش آموزان در اين تظاھرات  نيروھا و احزاب چپ و کمونيست، ۀ گستردعالوه بر شرکت

برخی از اتحاديه ھای دانش آموزی از مناطقی نظير داربی و شھرھای ديگر برای شرکت در اين . بسيار چشمگير بود

عليه سرکوبگری  ئیاھپوستان با شعارھاوق اجتماعی سين حقھمچنين تعداد زيادی از فعاال. تظاھرات به لندن آمده بودند

  .  شرکت داشتندت اعتراضیليس و محکوميت نژادپرستی در اين حرکوپ

خاتمه يافت، " پارلمان اسکوئر"ی و سازماندھندگان حرکت در ميدان سن سيااين تظاھرات با سخنرانی برخی از فعاال

 در محل حضور داشته و در حالت آماده باش به سر می ليس برای مقابله با آنودر حالی که تعداد زيادی از نيروھای پ

  .بردند

سازمان داده شده "  ضد جنگائتالف"تظاھرات لندن توسط برخی از نيروھای ضد جنگ و چپ انگلستان و از جمله 

  . خلق ايران در انگلستان با حمل آرم سازمان در اين تظاھرات شرکت کردندئین چريکھای فدافعاال. بود

   خلق ايران در انگلستانئیھای فدان چريکفعاال

  ٢٠١۶ جوالی ١٧

 

 
 


