
 و فوالد اهواز حمایت از کارگران دالور نیشکر هفت تپهدر گزارشی از تظاهرات 

  نگلستانا -لندن  

 

بدنبال اعالم خبر یورش وحشیانه مزدوران رزیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی به تجمع کارگران دالور اعتصابی 

، جمعی از 0202نوامبر  02نیشکر هفت تپه و دستگیری تعدادی از کارگران مبارز این شرکت، امروز سه شنبه 

مرگ بر جمهوری "سردادن شعارهای  آمده و باهم  ایرانیان مبارز در مقابل کنسولگری رژیم در شهر لندن گرد

 .دستگیر شده شدندکارگران خواستار آزادی " کارگر زندانی آزاد باید گردد" و" اسالمی

 

تظاهر کنندگان با نصب بنرهایی که گوشه ای از جنایات رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی علیه مردم ما را 

به ، در لندن م دار و شکنجه جمهوری اسالمی رژینشان می داد، در طول حضور خویش در مقابل کنسولگری 

رهایی به زبان فارسی و انگلیسی در محکومیت این رژیم جنایتکار و دفاع از کارگران اعتصابی سردادن شعا

مرگ بر جمهوری "تظاهر کنندگان از جمله فریاد می زدند . نیشکر و فوالد و مطالبات برحق آنان پرداختند

، "اتحاد اتحاد ،فوالد، هفت تپه"، "آزاد باید گردد، زندانی سیاسی "، "د باید گرددآزا، کارگر هفت تپه "، "اسالمی

کارگر زندانی، معلم "، "مرگ بر حکومت ضد زن" ،"نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "

رانندگان و عابران در برخی از ... ، و "آزادی، اداره شورایی ،نان، کار"، "آزاد باید گردد، زندانی، دانشجوی زندانی 

به تظاهر همبستگی خویش را با نشان دادن عالمت پیروزی ، با شنیدن شعارهای تظاهر کنندگان ، محل 

 . ابراز می کردندکنندگان 

 

در یک تالش شد و آنها  کنسولگریتظاهر کنندگان باعث خشم مزدوران داخل  بلند و رسایطنین شعارهای 

و  ایجاد تنش با تظاهر کنندگانقصد ،  به بیرون کنسولگریخویش از داخل  مامورانبا فرستادن یکی از  مذبوحانه

. با شکست مواجه شد آن ها تالش، رکت مبارزاتی داشتند که با توجه به تجربه تظاهرکنندگان اخالل در این ح

به بیرون را برای ایجاد تشنج شخص نامبرده ، به پلیس تلفن کرده بودند  هک در حالیمزدوران جاسوسخانه رژیم 

" نان و آب"با آنان و پیشنهاد " مذاکره"کوشید تا با نزدیک شدن به صف تظاهرکنندگان و ادعای نامبرده . ندتادفرس

و  "برو گمشو، مزدور "کوبنده این تالش فریبکارانه با فریاد های به ولی ، آنها را تحریک کرده و به واکنش وادارد 

ان حال پلیس نیز به صحنه رسید و مزدور و درست در هم داده شدپاسخ  "مرگ بر جمهوری اسالمی"

ادامه داده و سرانجام پس ، تظاهر کنندگان نیز به دادن شعار   .به داخل کنسولگری فراری شد اجباراکنسولگری 

 سرد برگزار شده بود ،بسیار که در هوای بارانی و به این حرکت اعتراضی ، حدود یک ساعت و نیم گذشت از 

 .پایان دادند

 

   



سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از فراخوان دهندگان این  فعالین چریکهای فدایی خلق و

 . تظاهرات بودند

 

 انگلستان - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 0202نوامبر  بیستم


