
  گزارشی از راه پيمایی اول ماه مه در لندن

 

 

های  مليت کارگری و چپ از ينفعالتن از  هزار یندر گرامی داشت روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، چند

با مارش طوالنی خود به سمت  و تجمع نموده در مقابل کتابخانه مارکس در شهر لندن انگلستان ، امروزمختلف

مطالبات بر حق کارگران پای  ها و هانی کارگر را گرامی داشته و بر آرمانج روز ،"رئ  اسکوگارترافل"دان يم

  .فشردند

اسی از کشور های مختلف با يه های کارگری و گروه های سیندگان اتحادی  نما،مائی بزرگين راهپیدر طول ا

اد یو آتی کارگران را فردر ارتباط با خواست های آنی را  هر یک شعار هائی ،حمل بنر ها و پرچم های خاص خود

به  اما یک شعار در راه پيمائی برای گرامی داشت اول ماه مه از طرف همه شرکت کنندگان در فضا .می زدند

جهانی بود که نشان از گستره " کارگر انی روز جه، اول ماه مه زنده باد "شعار طنين افکند و آن طرز برجسته ای 

 



  .د داشتنديبر ضرورت اتحاد و همبستگی کارگران تاکتمامی تظاهرکنندگان، ه گر آن بود کو بيانشته طبقه کارگر دا

ک یان تئوريزم را به مثابه بيله ای متوسل می شود تا مارکسيی در سطح جهان به هر وسزطی که بورژوایدر شرا

امری منسوخ شده و سترون جلوه دهد، امسال نيز تجمع چند هزار فعال کارگری و چپ در ، جنبش کارگری 

الب است ج. ن تالش مذبوحانه طبقه استثمارگر سرمایه دار بودی تو دهنی محکمی به ا،مقابل کتابخانه مارکس

 به سنت جا افتاده ،مائی اول ماه مهين محل جهت آغاز راهپیهاست که تجمع در ا گر سالیکه در لندن اکنون د

ن چپ نسبت به آموزگار راستين يل شده است که خود جلوه آشکاری از ارج گذاری کارگران آگاه و فعالیای تبد

  .یط رهائی طبقه کارگر استت کمونيسم به مثابه علم شرايو پافشاری بر حقان طبقه کارگر

تشکل های ترک  عدادتو  سازماندهی ،مائی شرکت داشتندين راهپیهای گوناگونی که در ا تيان مليدر م

 . برجستگی خاصی داشت

 

روز جهانی ، ن مارش کارگری ی با شرکت در ا،ز با بنر و آرم سازمانيکهای فدائی خلق نین چريفعال

ه های سازمان به مناسبت اول ماه مه را به زبان ي اعالم،ی طی راهپيمائرکارگر  را پاس داشته و د

  .روز جهانی کارگر پخش نمودندميان شرکت کنندگان در راهپيمائی  سی دريفارسی و انگل

  با ایمان به پيروزی راهمان

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 ٢٠١٢اول ماه مه 


