
  !تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر در لندن گزارشی از 

  
 پيمایی و برافراشتن پرچم با راههزاران تن از مردم لندن ، در اول ماه مه امسال طبق سنت همه ساله 

پيمایی پرداخته و  به راه... تصاویر مارکس و انگلس و لنين و در دست داشتن پالکارد هائی با  های سرخ و

به سخنان فعالين سوسياليست و  اتحادیه های کارگری گوش فرا " ترافلگار اسکوئر"ميدان با تجمع در 

  . دادند

  

  

  

رغم ه  بپيمایی در شرایطی برگزار شد که دولت انگليس در تالش برای تضعيف سنت اول ماه مه این راه

 و بجای آن اولين هاست که از تعطيل رسمی این روز خود داری کرده  سالخواست طبقه کارگر این کشور

روشن است که یکی از اهداف ارتجاعی دولت . می کندتعطيل عمومی اعالم  دوشنبه پس از اول ماه مه را

 همانا محدود کردن دامنه شرکت کنندگان در جشن بين المللی اول ماه مه ، انگليس از این اقدام فریبکارانه

 خشم و اعتراض طبقه کارگر این کشور و است که هر سال برگزاری آن به موقعيتی برای نشان دادن

های استثمارگرانه و سرکوبگرانه سرمایه داران و   های انقالبی اين طبقه  نسبت به سياست حاميان آرمان

  .  دولت حامی آنها تبدیل می شود

  

 ظهر از نزدیکی محل کتابخانه مارکس آغاز شد و نيروهای مبارز و مترقی ١٢راهپيمایی امسال در ساعت 

پرستی از کشورهای  جریانات ضد جنگ و ضد نژاد ، ، برخی از اتحادیه های کارگری پ و کمونيستچ



هایشان  با برافراشتن پرچم... ، آمریکای جنوبی و  مختلف دنيا از ترکيه و ایران گرفته تا فلسطين و سریالنکا

پيمایی  بر عليه نظام سرمایه داری به راه جهانی کارگر و هایی در بزرگداشت روز و با سر دادن شعار

با امپریاليسم و نژاد پرستی بجنگيد و نظام " :ها به قرار زیر بود برخی از شعارهای روی پالکارد. پرداختند

،  !"کارگران متحد شکست نمی خورند" ، !"کارگران جهان متحد شوید " ،!"سرمایه داری را در هم شکنيد

گرامی "،  "زنده باد سوسياليزم"،  !"ان و سوسياليم مساوی با راه حل استسرمایه داری مساوی با بحر"

تظاهرات شعار های متعددی در محکوميت اين چنين در جریان  هم  . !"باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 ، سياست های اقتصادی دول سرمایه داری و بویژه دولت انگلستان که به بهانه بحران اقتصادی جاری

  . به چشم می خورد ،  حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان را هر چه بيشتر شدت داده اندهجوم به

  

  

  

پيمایی  در تظاهرات امسال حضور گسترده نيروهای سری النکایی نيز چشمگير بود که با شرکت در این راه

 یاليستتوده های ستمدیده تاميل توسط ارتش جنایتکار سریالنکا که با سکوت و حمایت امپر" نسل کشی"

  .ها درحال انجام است را محکوم می کردند

  

 در تظاهرات امسال شرکت کرده و ، فعالين چریکهای فدایی خلق نيز با حمل پالکارد سازمان

های فارسی و انگليسی در ميان شرکت کنندگان در تظاهرات پخش  اطالعيه هایی را به زبان

  .کردند



 ٢٠٠٩ اول مه – ١٣٨٨يازده ارديبهشت 
 چریکهای فدایی خلق ایران در لندنفعالين

  
  

  



  
  

 


