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١٣٨٨ فروردين ١٣پنجشنبه                                                            لندن- خلق ايران ی فدائیفعالين چريکها  

 
  

گردهمايی سران  تشکيل درآستانه

صنعتی موسوم به   کشور٢٠

در روز چهارشنبه " ٢٠جی "

روزی که توسط (اول آپريل 

 Financial"مردم به طعنه 

Fool’s Day ". روز احمق "يا

مرکز ) ناميده شده بود" های مالی

در اين روز هزاران نفر از چند مسير . د تظاهرات بزرگی بود که در سال های اخير سابقه نداشتشهر لندن شاه

مختلف به سوی محلی که چندين بانک و موسسه مالی بزرگ و از جمله بانک مرکزی انگلستان در آن قرار دارد 

ام ظالمانه سرمايه داری و راهپيمائی کرده و با سر دادن شعار های گوناگون اعتراض خود را نسبت به سلطه نظ

سياست های ضد مردمی دولتهای سرمايه داری ابراز نموده و آگاهی خود نسبت به سالوسی قدرتهای بزرگ سرمايه 

داری که به هر وسيله ای متوسل می شوند تا هر چه بيشتر بار بحران اقتصادی کنونی نظام خود را بر دوش 

  .د را با شعار ها و پالکارد های خود به نمايش گذاشتندکارگران و توده های ستمديده سرشکن نماين

در همين روز جدا از اين حرکت اعتراضی چند هزار نفر نيز در اعتراض به سياست های تجاوزگرانه دولت 

آمريکا در حمله به عراق و افغانستان در مقابل سفارت آمريکا دست به يک تجمع اعتراضی زده و با راهپيمائی 

  . خشم خود نسبت به جنايات آمريکا در عراق و افغانستان را فرياد زدندبسوی مرکز شهر

در اين راهپيمائی پالکارد های کمونيست ها، آنارشيست ها، طرفداران محيط زيست و مخالفين سالحهای اتمی و 

 کشتار جمعی با برجستگی مشاهده می شد و حضور مبارزينی که از کشور های ديگر اروپائی جهت نشان دادن

همبستگی خود و ابراز خشم و نفرتشان از سيستم پوسيده ای که به زور استثمار و قدرت اسلحه پا بر جا مانده است 

تعدادی از فعالين سياسی و نيرو های ايرانی در لندن از جمله فعالين چريکهای . به لندن آمده بودند محسوس بود

در جريان اين راهپيمائی شعار های مختلفی از سوی تظاهر . در راهپيمائی شرکت داشتندفدائی خلق ايران نيز 

، " زنده باد انقالب: "کنندگان سر داده شد و يا در پالکارد ها به نمايش در آمد که مضمون آنها از جمله چنين بود

بانک "، " مالکيت دزدی است"، " نندبا پول مردم فقير بحران پولدار ها را حل می ک" ، " مقاومت نتيجه خواهد داد"

  ...و "  ها شيطان اند



پليس لندن با بسيج نيروی 

بزرگی که بخشا از ساير 

نقاط انگلستان برای 

مقابله با اين تظاهرات 

فرستاده شده بود، همه 

تالش خود را بکار برد 

تا اعتراض مردم را 

کنترل و از پيوستن 

معترضين به هم 

دسته های پليس تظاهر کنندگان را به طرق مختلف از هم جدا کرده و با محاصره آنها اجازه حرکت . جلوگيری نمايد

لستان برای در بستر همين سياست بخش بزرگی از مردم در محل بانک مرکزی انگ. را از آنها سلب می کردند

برغم همه اين اقدامات . ساعت ها در محاصره نگهداشته شده و به آنها اجازه حرکت و خروج از منطقه داده نمی شد

، گروهی از تظاهر کنندگان موفق شدند که راه خود را به درون ساختمان بانک سلطنتی انگليس باز کرده و با 

  .پنجره های اين ساختمان نصب کننداشغال آن پالکارد های اعتراضی خود را بر سقف و 

تظاهرات اول آپريل عليرغم همه تشبثات پليس حرکت اعتراضی موفقی بود که به مثابه هشداری به برگزار کنندگان 

به اين وسيله نيرو های مبارز و توده های ستمديده اعالم می کردند .لقی می شد  کشور صنعتی ت٢٠کنفرانس سران 

که وضع نکبت بار کنونی که حاصل سيستم سرمابه داری و سياست های غارتگرانه و ضد کارگری آنهاست را 

تحمل نکرده و برای 

مقابله با اين سياست ها 

سل به هر وسيله ای تو

در پايان . خواهند جست

هائی  برخورد،تظاهرات

بين پليس که بطور 

نندگان کتظاهر وسيعی از

عکس می گرفت و گاه 

تحريک   هایبرخورد

 .دندشآميزی داشت با تظاهر کنندگان رخ داد که در نتيجه تعدادی از معترضين مجروح و تعدادی نيز دستگير 

  
  لندن-فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 

٢٠٠٩ اول آپريل  

  


