
  لندناول ماه مه، روز جهانی کارگر در سمينار  از یگزارش
  

 به همت فعالين چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتيک و ضد ٢٠٠٨ مه ٣روز شنبه 
امپریاليستی ایرانيان در انگلستان پيکتی در دفاع از مبارزات برحق کارگران تحت ستم ایران و افشای 

" های استریت کنزینگتون" امپریاليسم جمهوری اسالمی در خيابان چهره ضد کارگری رژیم وابسته به
زنده باد اول "شرکت کنندگان در این آکسيون اعتراضی با برافراشتن پرچمهای سرخ  . برگزار شدلندن 

زندانيان سياسی باید آزاد "، " مرگ بر جمهوری اسالمی"و پالکاردهای " ماه مه روز جهانی کارگر
به زبانهای انگليسی و .... و " د اتحاد کارگران و خلقهای تحت ستم سراسر ایرانبرقرار با"، " شوند

فارسی به افشاگری در مورد رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی و حمایت از کارگران در بند ایران و 
در این حرکت اعتراضی که نزدیک به دوساعت طول کشيد، . خواستها و مطالبات برحق آنها پرداختند

يه به زبان انگليسی در ميان عابران پخش شد که در آن به شمایی از اوضاع اسفبار کار و صدها اعالم
زندگی کارگران تحت نظام سرمایه داری وابسته اشاره شده و جلوه هایی از مبارزات طبقه کارگر ایران 

 ، ای معوقهبرای مطالباتی از قبيل پرداخت دستمزده....) مبارزات کارگران البرز و نيشکر هفت تپه و (
برخی از رفقای ترک و  .برشمرده شده بود... بهبود شرایط کار و حق داشتن تشکلهای مستقل و 

در حمایت از مبارزات و خواستهای " ليگ بين المللی دفاع از مبارزات خلقهای تحت ستم"فعالين 
  .نددر این حرکت اعتراضی شرکت کردکارگران تحت ستم ایران 

  
در صد وبيست و دومين سالگرد اول ماه مه، روز جهانی  می ٣ز یعنی شنبه در بعد ازظهر همين رو

جنبش طبقه کارگر و مبارزات دمکراتيک و ضد " کارگر، یک سمينار بحث و گفتگوی جمعی با عنوان
در شهر لندن برگزار شد و سخنرانانی از ایران، ترکيه، " امپریاليستی خلقهای تحت ستم در جهان

 به ترتيب در آن به ارائه بحثهایی در مورد وضع طبقه کارگر و تاریخچه و مبارزات هندوستان و فيليپين
  .کارگران در کشورهای نامبرده و همچنين وضعيت کارگران مهاجر در بریتانيا پرداختند

  
در این جلسه نخست به یاد رهبران قهرمان و پيشروی کارگران و تمامی کارگران مبارز و انقالبی ای که 

حقق ارمانهای مقدس طبقه کارگر و در مبارزه با امپریاليسم و ارتجاع جان باختند، یک دقيقه در راه ت
سپس رفيقی از انجمن کارگران هندی به ارائه سخنرانی در مورد تاریخچه این   .سکوت اعالم شد

ورد وجود سازمان و مبارزات کارگران هند بر عليه نظام سرمایه داری و افشای تبليغات امپریاليستی در م
  . دمکراسی و رشد و رفاه اقتصادی در هندوستان پرداخت

  
در مورد وضعيت جنبش طبقه کارگر در ایران و موانع  چريکهای فدائی خلقبدنبال آن رفيقی از سوی 

وی با تاکيد بر اهميت وظایف انترناسيوناليستی . پيشاروی سازمانيابی و پيشرفت آن صحبت کرد
عليه دشمنان طبقه کارگر یعنی نظام امپریاليستی و  مرتجعين،مقدمتا کمونيستها در مبارزه بر 

برضرورت انتقال و کسب تجارب انقالبيون کمونيست و فعالين پيشروی طبقه کارگر در کشورهای مختلف 
او سپس شمه ای از اوضاع کار وزیست طبقه کارگر ایران تحت نظام سرمایه داری . از یکدیگر تاکيد کرد

. پریاليسم و رژیم مدافع آن یعنی جمهوری اسالمی را برای شرکت کنندگان تشریح کردوابسته به ام
ردگی مبارزات و اعتراضات کارگران به جان آمده ایران  بر خصوصيت سخنران سپس با تاکيد برگست

پراکنده بودن این مبارزات و عدم وجود یک رهبری انقالبی بر آن در فقدان یک سازمان کمونيستی 
متشکل و دارای خط انقالبی دست گذارد و تاکيد کرد که دیکتاتوری نظام سرمایه داری وابسته که 

بات توده های تحت ستم را بر نمی تابد، مهمترین مانع تشکل صنفی و کمترین خواستها و مطال
در خاتمه رفيق سخنران بر این واقعيت مبارزاتی در شرایط . سياسی طبقه کارگر درایران می باشد

جامعه تحت سلطه ما تاکيد نمود که مبارزات جاری و عادالنه طبقه کارگر ایران باید برای پيشروی و نيل 
راتژیک خود به بستر انقالب برای سرنگونی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و نابودی به اهداف است

  . نظام بورژوازی وابسته کاناليزه گردد
  

فيليپين، با ارایه امار و ارقام شمه ای از " ميگرنت"در قسمت بعدی این سمينار، رفيقی از چریان 
در بریتانيا را در معرض دید شرکت کنندگان وضعيت کارگران مهاجر فيليپينی در کشورهای دیگر و بویژه 

" قانونی"او از بی حقوقی وحشتناک این کارگران در کشورهای متروپل و خواستهای آنان برای . قرار داد
  . شدن، کسب حق اقامت و تشکل سخن گفت

  
 و مبارزات به تشریح وضعيت کارگران در ترکيه" کنفدراسيون کارگران ترکيه در اروپا"بدنبال او رفيقی از  

آنها و همچنين وحشيگریهای دولت ترکيه در حق طبقه کارگر این کشور پرداخت و سخنان خود را با این 
جمله به پایان برد که برغم تبليغات امپریاليستی جاری،در شرایط وجود نظام سرمایه داری در ترکيه و 

ی تحت ستم ترکيه هيچ گاه روی در این کشور ، کارگران و خلقها" کماليستی"لفافه های ایدئولوژیک 
  .دمکراسی را نخواهند دید و تنها راه رهایی در این کشور انقالب بر عليه امپریاليسم و ارتجاع می باشد

  
در بخش بعدی حسن جداری، یکی از رفقای سازمان دمکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان 

 ایران پرداخت و تاکيد کرد که نخستين اندیشه های به سخنرانی در مورد تاریخچه جنبش کارگری در



باکوی صنایع نفت در شاغل انقالبی و کمونيستی در جنبش کارگران ایران توسط کارگران مهاجر ایرانی 
وی سپس با اشاره بر مبارزات قهرمانانه کارگران بر عليه . به ميان کارگران ایران آورده شدروسيه 

  .، بر تداوم این مبارزات تا سرنگونی جمهوری اسالمی تاکيد نمودرژیمهای شاه و جمهوری اسالمی
  

در ادامه سمينار رفيق دیگری از هندوستان در مورد کذب تبليغات رسانه های امپریاليستی و ادعای 
در هندوستان سخن گفت و بعد از او رفيق محمد در " رشد اقتصادی" و " بزرگترین دمکراسی"وجود  

حقوقی سرکوب مبارزات طبقه کارگر ایران توسط طبقه حاکم یعنی بورژوازی وابسته ارتباط با پایه های 
سخن گفت و تاثير بالواسطه لفافه های مذهبی ای که جمهوری اسالمی با توسل به آنها دیکتاتوری 

  .لجام گسيخته سرمایه داران بر عليه کارگران را توجيه ميکند را برشمرد
  

ارتباط با مواضع ندگان به ارائه نقطه نظرات و سواالت خود در در قسمت بحث آزاد نيز شرکت کن
 شرکت کنندگان و در فضایی بسيار رفيقانه و مبارزاتی گرم این جلسه با استقبال . سخنرانان پرداختند

  .به پایان رسيد
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