
 تظاهرات روز جهانی کارگر در لندن

  
طبق معمول هر سال، راهپیمایی ،  8102به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر، روز سه شنبه اول ماه مه 

اتحادیه های کارگری، تشکلها و از در تظاهرات اول مه مه امسال، نمایندگان برخی . بزرگی در لندن برگزار شد

ایه داری به همراه ده ها سازمان و حزب چپ و کمونیست از ملیت های مختلف سازمانهای ضد جنگ و ضد سرم

به عنوان روز اول ماه مه را ، انگلیس به مثابه یکی از دولتهای بزرگ سرمایه داری دولت . شرکت کرده بودند

که  نمی شناسد و همین امر یکی از مطالبات طبقه کارگر انگلستان را تشکیل می دهدبرسمیت  تعطیل رسمی

تاریخی مبارزات کارگران دنیا برای ساختن یک  سمبل برجستۀخواهان تعطیل شدن رسمی این روز به عنوان 

 .جامعه دمکراتیک و انسانی می باشد

 

بل کتابخانه در مقا، تظاهر کنندگان به سنت هر سال برای ادای احترام به مارکس رهبر کبیر پرولتاریای جهان 

 میدان  مارش خود را به سوی رانی کوتاهنخچند س لندن جمع شدند و پس از" گدونفرین" مارکس واقع در منطقه

راهپیمایان در طول مسیر تظاهرات شعارهایی علیه نظام ظالمانه  . در مرکز شهر آغاز نمودند" ترافلگار اسکوئر"

زنده باد اول ماه مه روز " سرمایه داری و در دفاع از حقوق طبقه کارگر سر دادند که برخی از آنها به شرح زیر بود

در مقابل " ،"کارگران متحد شکست نمی خورند" ،"زنده باد انقالب" ،"مرگ بر نظام سرمایه داری"، "جهانی کارگر

صدها پرچم سرخ حاوی نشان داس و چکش و همچنین ... و " تنها راه انقالب است" ،"فاشیسم متحد شویم

در دستهای شرکت کنندگان در تظاهرات به ... و انگلس و لنین و تصاویر بزرگ رهبران طبقه کارگر نظیر مارکس 

بسیاری از رهگذران با تکان دادن دستهای  . جلوه خاصی داده بود و به مارش تظاهرکنندگاناهتزاز درآمده بود 

 .خود همبستگیشان را با تظاهرکنندگان و اهداف و شعارهای آنها اعالم می کردند

 

رانی نیز در این تظاهرات شرکت داشته و با سردادن شعارهای مرگ بر جمهوری جریانات و احزاب سیاسی ای

 .می کوشیدند که صدای کارگران ایران را به گوش جهانیان برسانند، اسالمی و کارگران زندانی باید آزاد شوند 

 

ول ماه مه روز فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با حمل پرچمهای سازمان و بنر بزرگی حاوی شعار زنده باد ا

مناسبت روز جهانی کارگر به به همچنین اعالمیه های سازمان  . جهانی کارگر در این تظاهرات شرکت کردند

 .در میان جمعیت پخش شدزبان انگلیسی 

 

در تظاهرات امسال نسبت به سال گذشته جمعیت بیشتری شرکت کرده بود که به نوبه خود بیانگر موفقیت 

 .در شهر لندن بود مارش روز جهانی کارگر

 

   



 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان

 8102اول مه مه 

 

 

 


