
 انگلستان – جهانی کارگر در لندن روزدر پیمایی  راه

برای تاکید بر امر همبستگی بین المللی کارگران و با فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر، راهپیمایی بزرگی 

های ارتجاعی  روز جهانی کارگر به خاطر سیاست  .در لندن برگزار شدو مبارزاتی بزرگداشت این روز تاریخی 

ها  کمونیستانگلستان و  ولی اتحادیه های کارگری و نیروهای مبارز ،بورژوازی حاکم در انگلستان تعطیل نیست

در اول ماه  ،طبقه حاکم ۀهر سال برغم این سیاست کارگرستیزان ،مقیم این کشور کشورهای مختلفو مبارزین 

 .به راهپیمایی و تظاهرات می پردازند مه

با حضور نمایندگان احزاب  09این گردهمایی در ساعت  ، به رسم هر سالنیز  9102روز چهارشنبه اول ماه می 

چپ و نیروهای کمونیست و مترقی از انگلستان و کشورهای مختلف از جلوی کتابخانه مارکس در مرکز لندن آغاز 

و بنرهای خود به طرف مقصد ها م شد و جمعیت پس از گوش فرا دادن به چند سخنرانی کوتاه با حمل پرچ

 . به راه افتادند" ترافلگار اسکوئر "نهایی تظاهرات در میدان 

در طول مسیر راهپیمایی شعارهای مختلفی در بزرگداشت روز جهانی کارگر و علیه امپریالیسم و بورژوازی 

برخی از این . شدجهانی و همچنین علیه دولت انگلستان و سیاستهای ریاضت اقتصادی آن سر داده می 

" زنده باد سوسیالیزم، زنده باد انقالب"، "زنده باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران: "عبارت بودند از شعارها

برای قطع سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار را سرنگون "، "نه مرز، نه ملت، نه به سرمایه داری"

 ... و  "دولت محافظه کار باید برود" ،"خوردکارگران متحد هر گز شکست نخواهند "، "کنید

در جریان . های قبل بود ایرانی شرکت کننده در راهپیمایی روز جهانی کارگر بیشتر از سال نیروهایامسال تعداد 

... و " مرگ بر جمهوری اسالمی"، " کارگر زندانی، آزاد باید گردد"پیمایی شعارهایی نیز با مضمون  این راه

 . سرداده شد

جا به چند سخنرانی دیگر  نآرسیدند و در " ترافلگار اسکوئر"پس از تقریبا دو ساعت راهپیمایی به میدان  جمعیت

 . توسط نمایندگان اتحادیه های کارگری و برخی جریانات شرکت کننده در این تظاهرات گوش فرا دادند

زنده باد اول ماه مه "ی که بر روی آن شعار فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با حمل آرم سازمان و بنر بزرگ

های  جهانی کارگر به زبان نوشته شده بود در این تظاهرات شرکت کردند و اعالمیه های روز" روز جهانی کارگر

پیمایی تعدادی از جوانان از کشورهای  در طول راه. ردی و فارسی را در میان جمعیت پخش کردندانگلیسی و ک  

ها  نواالتی کردند که توسط رفقا به آئسسازمان از مواضع و تاریخچه چریکهای فدایی خلق مختلف با دیدن آرم 

 . پاسخ داده شد

 انگلستان – فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

  0921برابر با یازدهم اردیبهشت  9102اول ماه مه 

    


