
  ! " کشور صنعتی٢٠"تظاهرات گسترده در لندن در آستانه نشست سران 
  

صحنه زار تن از مردم انگليس خيابانهای لندن را به هده ها ،  ٢٠٠٩ مارچ ٢٨ صبح امروز ١١از ساعت 

  هم زمان با .های حاکم تبدیل کردند های ضد خلقی دولت اعتراض بر عليه نظام سرمایه داری و سياست

 راه پيمائی های ...برخی دیگر از کشورهای اروپایی نظير اسپانيا، بلژیک، آلمان، فرانسه و ، دراین تظاهرات 

   . مشابهی نيز انجام گرفت

 
 
 
 

در لندن " ٢٠جی " کشور صنعتی موسوم به ٢٠این تظاهرات گسترده در آستانه تشکيل گردهمایی سران 

نه ها، اعضای اتحادیه های کارگری، دانشجویان و ده ها هزار تن از کارگران کارخا. سازماندهی شده بود

دانش آموزان، کارمندان موسسات مختلف و احزاب و نيروهای مختلف سياسی و ازجمله طرفداران محيط 

يره با برافراشتن پالکاردها و شعارهایی که در آنها به غها و  های ضد جنگ، آنارشيست زیست، گروه

 شرایط بحران اقتصادی جاری اعتراض شده بود، خشم خود را از های سرمایه داری در های دولت سياست

فعالين چریکهای فدایی خلق نيز با حمل آرم سازمان در این . طبقه حاکم و دولت های مدافع آنها ابراز کردند

تظاهرات شرکت کرده و در جریان این تظاهرات با چند تن از گزارشگران جراید کارگری و چپ در ارتباط با 

  .وق و مواضع سازمان گفتگو کردندحرکت ف

 
 
 

 
 

در لندن " ٢٠جی " کشور صنعتی موسوم به ٢٠این تظاهرات گسترده در آستانه تشکيل گردهمایی سران 

ده ها هزار تن از کارگران کارخانه ها، اعضای اتحادیه های کارگری، دانشجویان و . سازماندهی شده بود

اب و نيروهای مختلف سياسی و ازجمله طرفداران محيط دانش آموزان، کارمندان موسسات مختلف و احز

يره با برافراشتن پالکاردها و شعارهایی که در آنها به غها و  زیست، گروههای ضد جنگ، آنارشيست

های سرمایه داری در شرایط بحران اقتصادی جاری اعتراض شده بود، خشم خود را از  های دولت سياست

فعالين چریکهای فدایی خلق نيز با حمل آرم سازمان در این . ای مدافع آنها ابراز کردندطبقه حاکم و دولت ه

تظاهرات شرکت کرده و در جریان این تظاهرات با چند تن از گزارشگران جراید کارگری و چپ در ارتباط با 

  .حرکت فوق و مواضع سازمان گفتگو کردند

 
لندن " هایدپارک"تا " ویکتوریا"ر تظاهرات از منطقه تنوع شعار ها بسيار گسترده بود و در طول مسي

ما جنگ "،  "انقالب، تنها راه حل"هایی همچون  از جمله ميتوان به شعار. شعارهای مختلفی سرداده شد

،  "اگر متحد شویم هيچگاه شکست نمی خوریم"، " کارگران متحد شوید"،  "کثيف شما را نمی خواهيم

ها در  محکوم کردن سرمایه داران و دولتی برکناری دولت حزب کارگر ، محتواهمچنين به شعارهائی با 

مورد تخریب محيط زیست و خواست توقف اخراج کارگران و کارمندان و شعار بر عليه نقش استثمارگرانه 

  . بانکها اشاره کرد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به تظاهرات لندن پيوسته بودند شرکت گسترده مردم آزادیخواه از کشورهای دیگر که برای ابراز همبستگی

و همچنين گروه های وسيع جوانان مبارز با شعارهای چپ در تظاهرات لندن از نکات برجسته حرکت امروز 

  .بود

 
پليس لندن در وحشت از غليان خشم و نفرت مردم بر عليه نظام سرمایه داری و جلوگيری از هر گونه اقدام 

ایی رهبران کشورهای سرمایه داری هزاران تن از نيروهای خود را برای کنترل تظاهر مردم بر عليه گردهم

های آنها  کنندگان به مرکز شهر گسيل کرده بود و از زمين و هوا از تظاهر کنندگان و شعار ها و پالکارد

  .عکس و فيلم تهيه می کرد

  

نرانی از سوی رهبران اتحادیه ها و  لندن و پس از ایراد چند سخ"هایدپارک"این تظاهرات سرانجام در 

  .دهندگان تظاهرات به اتمام رسيد سازمان

 
  
١٣٨٨ فروردين ٨ - ٢٠٠٩ مارچ  ٢٨  

 
فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 


