
  تظاهرات ايستاده
  

هر روز دامنه گسترده تری  در دفاع از حقوق پايمال شده خود مبارزات حق طلبانه کارگران
امروز در سرتاسر ايران، در بسياری از کارخانه ها، کارگران، رزمجويانه، . بخود ميگيرد

 خود بپاخاسته و با دست زدن به اعتصابها و تحصن ها و حرکتهای اعتراضی ديگر، فرياد خشم
ی که در معرض آن قرار  و سرکوب وحشيانه ارا عليه وضع ناهنجار زندگی و ظلم و استثمار

نمونه برجسته اين جنبش عظيم اعتراضی در حال حاضر، اعتصاب و . دارند، بلند کرده اند
 ٧کارگران نيشکر هفت تپه در خوزستان ميباشد که از روز شنبه از تن ٢۵٠٠تحصن بيش از 
کارگران نيشکر هفت تپه که با . ده و همچنان با پايداری هرچه تمامتر، ادامه داردمهرماه آغاز ش

 و ماههاست دستمزدهای ناچيز خود را  اندميت ها، دست بگريبانوانواع ستمديدگی ها و محر
به خواستهای حقه خود نرسيده اند، به اعتصاب و زمانی که ند تا  ادريافت نداشته اند، مصمم

، به تهديد و ارعاب کارگران  جمهوری اسالمیرژيم کارگرکش. امه دهندتحصن، همچنان اد
متحصن، پرداخته و مذبوحانه ميکوشد با توسل به سرکوب و دستگيری فعالين کارگری، فرياد 

چنين شرايطی دفاع از مبارزات و خواستهای در . حق طلبانه کارگران را در گلوخفه سازد
عادالنه کارگران نيشکر يک وظيفه انقالبی برای تمامی نيروها و افراد مبارز و آزاديخواه می 

  .باشد
  

در پشتيبانی از تحصن و اعتصاب قدرتمند کارگران بپاخاسته نيشکر هفت تپه، و در اعتراض به 
ارگری وابسته به امپرياليسم، تظاهرات ايستاده سرکوب وحشيانه مبارزات آنها توسط رژيم ضدک

بدينوسيله، از کليه ايرانيان   .ای در برابر سفارت جمهوری اسالمی در لندن، برگزار خواهد شد
آزاده و مبارز دعوت ميشود فعاالنه در اين تظاهرات شرکت کرده و پشتيبانی خود را از 

 حقوق حداقلکار جمهوری اسالمی، از کارگران نيشکر هفت تپه، که تحت سلطه رژيم جنايت 
  .انسانی محروم ميباشند و در نهايت فقر و مسکنت زندگی ميکنند، اعالم دارند

  
  

   ٢٠٠٧ اکتبر ١٣شنبه : زمان
  بعد از ظهر ٢ا   ت١٢ :ساعت
روبروی سفارت جمهوری اسالمی  :مکان

   Princes Gate, London SW7 16 درواقع 
 South Kensingtonايستگاه قطار نزديکترين 

  
  

   ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان -سازمان دمکراتيک
  فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در لندن


