
  گزارشی از تظاھرات اول ماه مه در لندن

ھزاران نفر از مردم انگليس شامل نيروھای پيشرو و آزادیخواه، فعالين اتحادیه ھای کارگری ، 
دانشجویان و فعالين احزاب چپ و کمونيست  در روز اول ماه مه در لندن به خيابانھا آمدند تا در سالگرد 

و پاسداری از سنتھای رزمنده آن ،  تاریخی داشت این روزروز جھانی کارگر، یکبار دیگر ضمن بزرگ
  . نظام استثمارگرانه سرمایه داری را فریاد بزنندسلطه اعتراض خود به 

بعد ازظھر  ١تجمع کرده و در ساعت " مارکس"ظھر تظاھر کنندگان در مقابل کتابخانه  ١٢از ساعت 
تنوع . راھپيمایی کردند" ترافلگار اسکوئر"يدان مارش خود را آغاز و در خيابانھای مرکزی لندن به طرف م

زنده باد "اما شعار . شعارھای تظاھرات در این راھپيمایی بسيار برجسته بودنيروھای شرکت کننده و 
از زمره شعارھایی بود که در سراسر " کارگران متحد ھيچگاه شکست نخواھند خورد"و " اول ماه مه

با توجه به فضای مبارزاتی و رزمنده حاکم بر جامعه بریتانيا بر . صف طویل راھپيمایان طنين انداز بود
بر عليه طبقه کارگر و مردم " ليبرال دمکرات -محافظه کار"عليه یورش ظالمانه ای که دولت ائتالفی 

بریتانيا سازمان داده، بخش دیگری از شعارھای تظاھر کنندگان به محکوم کردن این تعرض و کاھش و 
  . ی اختصاص داشتقطع خدمات عموم

در تظاھرات امسال نيروھای سریالنکایی حضور برجسته و سازمان یافته ای داشتند و شعارھای آنھا 
محکوميت .  ز شده بودبه وضعيت اقليت تاميل در این کشور متمرکنسبت بر جلب توجه افکار عمومی 

بانه تاميلھا توسط  دولت سریالنکا و اربابان امپریاليستش و سکوت مماشات طلبانه قتل عام وحش
در مرکز ثقل شعارھای آنھا قرار "پاکسازی قومی"دولتھای باصطالح مدافع حقوق بشر در مقابل این 

 

 



  . داشت

. امسال شرکت ایرانيان مبارز در این تظاھرات نيز نسبت به سالھای گذشته بسيار چشمگير بود
مرگ بر جمھوری "، "زنده باد اول ماه مه"يروھا و فعالين سياسی ایرانی با سردادن شعارھای ن

" دانشجویان زندانی آزاد باید گردند"، " کارگران زندانی آزاد باید گردند"، "اسالمی با ھر جناح و دسته
  . به زبان انگليسی توجه عموم را به پالکاردھا و پرچمھای خود جلب نموده بودند

جمع شدند و به سخنان رھبران اتحادیه " ترافلگار اسکوئر"ظاھر کنندگان در پایان راھپيمایی در ميدان ت
  . ھای کارگری و نيروھای سياسی گوش دادند

فعالين چریکھای فدایی خلق ایران نيز ھمچون سنت ھر ساله با حمل پالکارد و آرم 
  . اشتندسازمان فعاالنه در تظاھرات اول ماه مه امسال شرکت د

  فعالين چریکھای فدایی خلق ایران در لندن
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