
 در لندن در دفاع از کارگران آفریقای جنوبیگزارشی از یک آکسيون مبارزاتی 

 

 

توسط کارگران به پاخاسته آفریقای جنوبی محکوميت کشتار و سرکوب وحشيانه در  ٢٠١٢ نوامبر ١٠روز شنبه 

 جنوبی یک حمایت از مبارزات و مطالبات حق خواهانه کارگران آفریقایدر رژیم ضد مردمی حاکم بر این کشور و 

  . لندن سازمان یافتدر " ترافلگار اسکوئر" در ميدان اين کشورتجمع اعتراضی در مقابل ساختمان سفارتخانه 

  

 بهدر مواجه با عابرين یشان به ساختمان سفارت ها ن حرکت اعتراضی با نصب پالکاردشرکت کنندگان در ای

ی بر عليه کارگران این کشور که در حمایت از سرمایه توضيح ضرورت افشای اعمال جنایتکارانه رژیم آفریقای جنوب

 و بر لزوم اعالم هداران غارتگر داخلی و بين المللی، حتی از به گلوله بستن کارگران معترض ابایی نداشته پرداخت

این تحمع اعتراضی با حمایت عابرین . همبستگی بين المللی با کارگران تحت ستم آفریقای جنوبی تاکيد کردند

  . دنو شده و تعدادی از آنها نيز با اعالم همبستگی خویش با این حرکت آزادیخواهانه، به صفوف آنها پيوستروبر

  

همچنين در جریان این حرکت افشاگرانه وضعيت وخيم کارگران تحت ستم ایران که در زیر سلطه یکی از 

  .  قرار گرفتتاکيدهای نظام سرمایه داری وابسته در ایران به سر می برند نيز مورد  وحشيانه ترین دیکتاتوری

محکوم کردن جنایت رژیم در جریان این حرکت شعارهایی در دفاع از مطالبات برحق کارگران آفریقای جنوبی و 

این شعارها می حاکم بر این کشور و در حمایت از همبستگی مبارزاتی بين المللی سر داده شد که از جمله 

قای جنوبی یاز مطالبات کارگران آفر"، !"کشتار کارگران آفریقای جنوبی را محکوم کنيد" توان به 

کارگران متحد هرگز " ، !"زنده باد همبستگی بين المللی با کارگران آفریقای جنوبی"، !"حمایت کنيد

  . اشاره کرد!"زنده باد سوسياليزم"، "شکست نخواهند خورد

  

فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان .  ساعت بطول انجاميد٢ اعتراضی حدود این تجمع

با انتشار یک فراخوان از جمله نيرو هائی بودند که  دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان

ده کردعوت وبی حمایت از مبارزات کارگران آفریقای جنهمگان را به شرکت در اين حرکت اعتراضی و مشترک 

   .بودند

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

   ٢٠١٢ نوامبر ١١


