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 هن کارگری نيشکر ھفت تپکسيون اعتراضی عليه دستگيری فعاالاگزارشی از دومين 

   انگلستان–لندن 

  

 ۀن کارگری کارخانو اعتراض به دستگيری فعاال  کمپين دفاع از اعتصابات و اعتراضات کارگران ايرانۀدر ادام

کسيون افشاگرانه عليه رژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی در شھر ايک  ،٢٠١٨مبر  نو٢۴نيشکر ھفت تپه، امروز 

 ميدان  پر رفت و آمد مرکزی شھر لندن يعنیۀ ظھر در منطق١٢کسيون که در ساعت ادر جريان اين  .لندن برگزار شد

دستگير شده و ھمچنين تصاويری از   تصاوير بزرگی از کارگرانۀ با تھيءآغاز شد، رفقا" وئرترافلگار اسک"

ن و ای را به زبان انگليسی در ميان عابرئاھواز، اعالميه ھا ی ھای کارگران ھفت تپه و فوالدئاعتراضات و راھپيما

 مھوری اسالمی و ھمچنين مبارزات رژيم جۀی از سياست ھای سرکوبگرانئآنھا گوشه ھا رھگذران پخش کردند که در

 کارگر ۀو معيشت طبق ی از وضعيت وخيم شرايط کارئ کارگران ايران برشمرده شده و جلوه ھاۀپيگيرانه و دالوران

 ۴٠عالوه بر اين، تصاوير بزرگی از  .ايران، زير چکمه ھای رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی منعکس گشته بودند

ن نيز در اکارگران، زنان و توده ھای محروم و اعدام مخالف ھوری اسالمی در سرکوبسال جنايات رژيم سرکوبگر جم

سرکوب بايد پايان اعدام و "، "مرگ بر جمھوری اسالمی "شعارھای بزرگ. درآمده بودند کسيون به نمايشامحل 

 و فارسی در محل نصب به زبانھای انگليسی... و " بايد گردد جمھوری اسالمی، با ھر جناح و دسته، نابود"، "پذيرد

   .ن و رھگذران قرار گرفتندابازديد و استقبال جمع کثيری از عابر شده بودند که مورد
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قساوت رژيم جمھوری اسالمی در اعدام و کشتار مردم  کسيون که نسبت به حجم و درجۀابرخی از بازديد کنندگان اين 

 ءبودند، خواھان اطالعات از وضع ايران می شدند و رفقاھای رنجبر، متعجب شده  و استثمار و غارت کارگران و توده

ويژه ه تحت ستم و ب آنھا در مورد وضعيت بحرانی جمھوری اسالمی و مبارزات اميد بخش کارگران و توده ھای نيز به

، از تصاوير و بنر ءکسيون رفقااکنندگان از محل  بسياری از بازديد. جوانان جسور کشور، توضيحات الزم را می دادند

خود را با کارگران و زحمتکشان ايران اعالم و از زحمات رفقای  ھا عکس می گرفتند و به انحاء مختلف، ھمبستگی

و زير  کيد می کردند، آنچه در ايرانأبرخی از عابران از کشورھای ديگر ت. قدردانی می کردند کسيونا ۀبرگزار کنند

ويژه کشوھای ه بسياری از کشورھا و ب" درد مشترک "رد،چکمه ھای سرمايه داران و رژيم حافظ منافع آنھا می گذ

  . منطقه است

 ی خلق ايران در لندن و سازمان دمکراتيک ضدامپرياليستی ايرانيانئن چريکھای فدافعاال اين دومين حرکت اعتراضی

 در ن کارگری مبارزفعاال در انگلستان در دفاع از مبارزات کارگران ھفت تپه و اھواز و اعتراض به دستگيری

ن سازمان به ھمراه جمعی ديگر از مبر نيز فعاالنو ٢٠روز سه شنبه .  اخير می باشدۀ نيشکر در يک ھفتۀکارخان

با حضور در مقابل کنسولگری رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی، تظاھراتی را  ايرانيان مبارز و گروه ھای مخالف

 فوالد اھواز، ری و سرکوب کارگران نيشکر ھفت تپه وھای مرگ بر جمھوری اسالمی، در محکوميت دستگي با فرياد

 . برگزار کردند

رسيد، تعداد زيادی اعالميه به زبان انگليسی در ميان  کسيون امروز که در ساعت دو بعد از ظھر به پايانادر جريان 

  .ن پخش شدنداعابر

 ٢٠١٨مبر بيست و چھارم نو

  ن انگلستا- ی خلق ايران، لندنئفعالين چريکھای فدا

 
 
 

  


