
   انگلستانگزارش روز جهانی کارگر در
  

هزاران تن از مردم لندن با فرا رسيدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر مطابق سنت هر ساله به خيابانها 
و سایر رهبران طبقه کارگر و ارکس وانگلس آمدند و با برافراشتن پرچمهای سرخ و عکس هایی از م

دفاع از مبارزات طبقه کارگر ، بر آرمانهای تاریخی و سردادن شعارهای ضد نظام سرمایه داری و در 
بورژوازی امپریاليستی حاکم در انگلستان و هر دو جناح اصلی آن یعنی . انقالبی این طبقه تاکيد کردند

در هراس از مبارزات طبقه کارگر انگلستان و برای مضمحل کردن سنتهای " محافظه کار"و " حزب کارگر"
نند بسياری از هم کيشان خود در سایر کشورهای متروپل، اول ماه مه را به مبارزاتی این طبقه، ما

رسميت نمی شناسند و در عوض اولين دوشنبه بعد از این روز را به عنوان رشوه ای به کارگران تعطيل 
احت جلوه دهند و به این ترتيب آن را کرده اند و کوشيده اند تا روزجهانی کارگر را یک روز تعطيل و استر

به رغم این، امسال نيز همچون سالهای گذشته به . از مضمون مبارزاتی و انقالبی خود تهی سازند
همت برخی از نيروهای چپ و ازادیخواه ترک و انگليسی و همچنين فعالين اتحادیه های کارگری حدود 

های مبارزاتی به  در کنار کتابخانه مارکس تجمع کرده و سپس با سردادن شعار   لندن تن از مردم۴٠٠٠
حرکت کرده و در اين مسير طوالنی در خيابانهای مرکزی لندن پيام اول ماه " ترافلر اسکوئر" ميدان طرف 

 ترتيب سخنرانیدر اين ميدان نيز محلی برای . مه را به گوش تعداد هر چه بيشتری از مردم رساندند 
 و آزادیخواه در مورد اول ماه مه و وضعيت و  برخی از رهبران اتحادیه ها و نيروهای چپداده شده بود و 

  . صحبت کردندخواستهای طبقه کارگر 
  

 با حمل پرچم همچون هميشه فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در تظاهرات اول ماه مه امسال 
شماری از نيروها و فعالين چپ ایرانی و از جمله فعالين . سازمان در این راهپيمایی شرکت کردند

مکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان نيز  از شرکت کنندگان در این راهپيمایی سازمان د
 .بودند

 





  


