
  ! پناهندگانتظاهرات در لندن در دفاع از حقوق 

  

    

.  بودپناهندگانن و ی در دفاع از حقوق مهاجری ، شهر لندن شاهد تظاهرات بزرگ٢٠١۶ سپتامبر ١٧روز شنبه 

 بودند که یطی آن شرای و نابودیستيالی امپری که خواهان توقف جنگ هاییروهاي و نپناهندگانن حقوق يمدافع

 ظهر در ١٢از ساعت ،  کند ی مختلف مجبور به ترک خانه و کاشانه شان میده را در کشور هایمردم ستمد

م تجمع و سر دادن شعار در دفاع از ين ساعت و کیت پس از حدود يجمع. لندن جمع شدند" د پارک کرنریها"

   "!دیان خوش آمدیپناهجو"ن تظاهرات ی ایشعار اصل  . کردیمائيپ  به طرف پارلمان انگلستان راهپناهندگان

(Welcome Refugees) ع جوانان در آن بود که يشرکت وس،  ی اعتراضیمائيپ ن راهی ای هایژگی از ویکی. بود

ه يشتر اعالمين بود که در بیتظاهرات ان ینکات جالب ا گریاز د.  زدندیاد می خود را با شور و شوق فریشعارها

د به یان را نبایجو ن مساله بود که پناهی اید رويتاک،  شد ی که داده میا شعار هائی شد و ی که پخش میهائ

ط نداشتند، ین شرایجاد ای در ای که در آن قرار گرفته اند و خودشان هم نقشیط دهشتناکیخاطر فرار از شرا

 تحت یستم موجود، مردم کشورهاين بود که سید بر ايه ها تاکياعالم  از بنر ها ویاريدر بس. مقصر جلوه داد

ان کاغذ نوشته يدر م.  دهدی را مقصر جلوه مپناهندگانگاه  آن،  اندازد ی کند و جنگ راه میسلطه را غارت م

 شد که یده می دیلب مطالب آموزنده و جا، گرفتند ی سرشان میه کرده و باالي که مردم به ابتکار خود تهیهائ

  )Build Bridges Not Walls( "واریُپل بساز نه د ":ن متن بودی نمونه ایبرا

 در دفاع از حقوق یی هاید، سخنرانيمقابل پارلمان رس ن چمنيت به زمي که جمعیوقت،  یمائيپ ان راهیدر پا

 به یپ کوتاهين کليچن ها صورت گرفت و هم زانه دولتي پناهنده ستیها استيت سي و محکومپناهندگان

لم کوتاه با ين فیا. ا ها بودیجو در در  از مرگ کودکان پناهی دردناکی صحنه هایش گذاشته شد که حاوینما

گان را به هکنند ع تظاهرين حرکت توجه وسی که در ایگر از ابتکاراتی دیکی . ت مواجه شديع جمعياستقبال وس

 به انگلستان یوني که توانسته بود با پنهان شدن در پشت کامک کودک افغان بودی یسخنران، خود جلب نمود 

 که به یضمن تشکر از افراد و گروه هائ،  شد یگان ترجمه مهکنند  تظاهرین کودک که سخنانش برایا. دیايب

 به پناهندگاناور ی یکه باالخره توانسته به کمک گروه ها نی خود را از ایقدردان،  برخاسته اند پناهندگانکمک 

  .، ابراز کرد  برسد و جانش را نجات دهدیمحل امن

ع جوانان و مردم ي انتخاب شده و شرکت وسیر طوالني با توجه به مس، روز شنبه یمائيپ در مجموع راه

  .ان مردم برديعا به ميان را وسیمايپ  راهیها  بود که شعارها و خواستیحرکت موفق، انگلستان 

   لندن-ان ری خلق ای فدائیکهاین چريفعال

  ٢٠١۶ سپتامبر ١٨


