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کارگران ایران و اعتراض به دستگیری فعالین کارگری کارخانه نیشکر در ادامه کمپین دفاع از اعتصابات و اعتراضات 

، یک آکسیون افشاگرانه علیه رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی در شهر لندن 2018نوامبر  24هفت تپه، امروز 

 ظهر در منطقه پر رفت و آمد مرکزی شهر لندن یعنی میدان 12برگزار شد. در جریان این آکسیون که در ساعت 

"ترافلگار اسکوئر" آغاز شد، رفقا با تهیه تصاویر بزرگی از کارگران دستگیر شده و همچنین تصاویری از اعتراضات و 

راهپیمایی های کارگران هفت تپه و فوالد اهواز، اعالمیه هایی را به زبان انگلیسی در میان عابرین و رهگذران 

همچنین مبارزات  یم جمهوری اسالمی ووبگرانه رژهایی از سیاست های سرک پخش کردند که در آنها گوشه

طبقه کارگر معیشت کار و شرایط وضعیت وخیم  جلوه هایی ازو  ه کارگران ایران برشمرده شدهانپیگیرانه و دالور

 40تصاویر بزرگی از  ،. عالوه بر اینندبودمنعکس گشته جمهوری اسالمی  جنایتکار یمزیر چکمه های رژ ،ایران

زنان و توده های محروم و اعدام مخالفین نیز ، ات رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در سرکوب کارگرانسال جنای

شعارهای بزرگ "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "اعدام و سرکوب باید . ندبود در محل آکسیون به نمایش درآمده

به زبانهای انگلیسی و فارسی در نابود باید گردد" و ...  ،پایان پذیرد"، "جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته

 . ندگرفتعابرین و رهگذران قرار که مورد بازدید و استقبال جمع کثیری از  ندبودشده  نصب محل

 

این آکسیون که نسبت به حجم و درجۀ قساوت رژیم جمهوری اسالمی در اعدام و  ندگاننکبرخی از بازدید 

متعجب شده بودند، خواهان اطالعات از وضع ایران  ،توده های رنجبرکشتار مردم و استثمار و غارت کارگران و 

می شدند و رفقا نیز به آنها در مورد وضعیت بحرانی جمهوری اسالمی و مبارزات امید بخش کارگران و توده های 

. بسیاری از بازدید کنندگان از محل آکسیون توضیحات الزم را می دادند ،جسور کشور تحت ستم و بویژه جوانان

همبستگی خود را با کارگران و زحمتکشان ایران  ،رفقا، از تصاویر و بنر ها عکس می گرفتند و به انحاء مختلف

اعالم و از زحمات رفقای برگزار کننده آکسیون قدردانی می کردند. برخی از عابران از کشورهای دیگر تاکید می 

ر ایران و زیر چکمه های سرمایه داران و رژیم حافظ منافع آنها می گذرد، "درد مشترک" بسیاری از آنچه د ،کردند

کشورها و بویژه کشوهای منطقه است. این دومین حرکت اعتراضی فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن 

کارگران هفت تپه و اهواز و اعتراض  و سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان در دفاع از مبارزات

نوامبر نیز  20به دستگیری فعالین کارگری مبارز در کارخانه نیشکر در یک هفته اخیر می باشد. روز سه شنبه 

مخالف با حضور در مقابل کنسولگری رژیم ضد  های گروهفعالین سازمان به همراه جمعی دیگر از ایرانیان مبارز و 

   



در محکومیت دستگیری و  ،تظاهراتی را با فریاد های مرگ بر جمهوری اسالمی ،اسالمی کارگری جمهوری

 برگزار کردند.  ،اهواز و فوالد هفت تپه سرکوب کارگران نیشکر

 

انگلیسی در به زبان به پایان رسید، تعداد زیادی اعالمیه دو بعد از ظهر در جریان آکسیون امروز که در ساعت 

 .ندشدمیان عابرین پخش 

 

 2018نوامبر بیست و چهارم 

 

 انگلستان - لندن، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران


