
  !تظاھرات اول ماه مه در لندن

ھزاران تن از مردم انگلستان در روز شنبه اول ماه مه، روزجھانی کارگر به خيابان آمدند و با گرامی 
داشت این روز، اعتراض خود را نسبت به مظالم نظام سرمایه داری و گردانندگان آن به نمایش 

  . گذاردند

راھپيمایی اول ماه مه امسال با تجمع تظاھرکنندگان در مقابل کتابخانه مارکس در لندن شروع شد و 
حمل ھزاران پرچم سرخ کوچک و . جمعيت به طرف ميدان ترافلگار اسکوئر به راه افتاد 1در ساعت 

 .بزرگ با شعارھایی بر ضد سرمایه داری به راھپيمایی امسال شکوه و جلوه خاصی داده بود
اتحادیه ھای  ،انگليسی و غير انگليسی نمایندگان صدھا حزب و گروه سياسی ضد سرمایه داری

کارگری و معلمان و پرستاران، نيروھای ضد جنگ و طرفداران محيط زیست و جوانان سوسياليست و 
در این راھپيمایی شرکت کرده و خشم و نفرت خود از نظام استثمارگرانه سرمایه داری و دولتھای ... 

کارگران متحد ھرگز "  قرار بودبرخی از شعارھای این راھپيمایی از این . مدافع آن را به نمایش گذاردند
زنده " ، "نظام سرمایه داری را در ھم بشکنيد" ،"سوسياليسم ھمين امروز" ،" شکست نمی خورند

ھمچنين پالکاردھای بسياری با شعارھای ضد جنگ بر " ، زنده باد روز جھانی کارگرمباد سوسياليز
نيستھا در فلسطين در قسمتھای مختلف عليه اشغال افغانستان، عراق و جنایات امپریاليستھا و صھيو

و " کارگر"بخش دیگری از پالکاردھا به افشای دولت حزب حاکم . تظاھرات به چشم می خورد
  . سياستھای ضد کارگری و ضد مردمی آن اختصاص یافته بود

جمعيت تظاھر کننده پس از چند ساعت راھپيمایی در خيابانھای مرکزی لندن به ميدان ترافلگار 
بخش . سکوئر رسيد و چند تن از نمایندگان چپ پارلمان و اتحادیه ھای کارگری به سخنرانی پرداختندا

 

 



امه مسير، خود را به نزدیک پارلمان انگلستان با اد) عمدتا آنارشيستھا(کنندگان دیگری از تظاھر 
  . ن پرداختندرسانده و در حالی که توسط پليس محاصره شده بودند به جشن و پایکوبی در وسط خيابا

راھپيمایی روز جھانی کارگر امسال در لندن از نظر تعداد شرکت کنندگان نسبت به سالھای گذشته از 
ستان در آستانه انتخابات سياسی در انگلملتھب رشد قابل توجھی برخوردار بود و اوضاع و احوال 

در ھمين رابطه تعدادی از مخالفان  .پارلمانی این کشور، توجه بسياری را بر انتخابات متمرکز کرده بود
شرکت در انتخابات، در اطراف محل تظاھرات در پارلمان از فراز یک اتوبوس با بلندگو شعارھایی در 
حمایت از تحریم انتخابات سرداده و اعالميه ھایی را با ھمين مضمون پخش می کردند که حاکی از 

  .سياسی حاکم  می باشدسرخوردگی روزافزون بخشی از جامعه نسبت به احزاب 

فعالين چریکھای فدایی خلق ایران با حمل پالکارد و پرچم سازمان در این تظاھرات شرکت کرده و 
  . اعالميه اول ماه مه سازمان را به زبانھای انگليسی و فارسی در ميان جمعيت پخش کردند
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