
  !راهپيمائی روز جهانی کارگر در لندن

چند هزار تن از فعالين کارگری  ،به روال هر سال ،روز چهار شنبه اول ماه مه، روز جهانی کارگر
و از  مارکس تجمع کردهمقابل کتابخانه لندن در در مليتهای مختلف کمونيستها و مبارزين و 
، به در طول اين مسير طوالنی. مائی نمودندپيراه" رترافلگار اسکوئ"به سوی ميدان ا جآن

کشورهای جان باخته پرچم ها و آرم های سرخ و تصاوير کمونيستها و انقالبيون  اهتزاز درآمدن
دست به روز جهانی کارگر برای گراميداشت معيتی که ج و شعارهای رسای  ،مختلف

برغم تمامی تشبثات و تبليغات بورژوازی، بودند بار ديگر به عينه نشان داد که  تظاهرات زده
   .آرمانهای کارگری هنوز زنده و پابرحا هستند

رياضت کشانه دولت  نظام سرمايه داری و مخالفت با سياستهایمظالم خشم و نفرت از 
د فريا درانگلستان مبنی بر سرشکن کردن بار بحرانها بردوش کارگران و زحمتکشان 

والنی اين راهپيمائی خواستها و شعار طدر طول مسير  جمعيت .دتظاهرکنندگان طنين انداز بو
نشان دادند که درعين حال های خود را به گوش دهها هزار نفر از اهالی لندن رسانده  و 

که به  - پايمال نمودن روز کارگرعليرغم همه تالشهای طبقه حاکمه در اين کشور جهت 
این روز همچنان پاس داشته می  - تاچر شدت گرفت تگررما نخست وزيری خصوص از زمان

ياد و خاطره کارگرانی که راهپيمانان " زنده باد اول ماه مه، روزجهانی کارگر"با فرياد . شود
را گرامی داشته و  و جان باختند رسميت دادن به اين روز و جهانی کردن آن جنگيدندبرای 

  .دنی نيستمحو شآنها خاطره  و نشان دادند که راه

تعداد تشکل  همچون سابقکه در مراسم امروز شرکت داشتند  در ميان مليتهای مختلفی
تعداد قابل توجهی از فعالين چپ  همچنين. ترکيه برجستکی بيشتری داشت مربوط به یها

و بنر بزرگ ايرانی هم در راهپيمائی حضور داشتند و فعالين چريکهای فدائی خلق نيز با آرم 
پيمائی شرکت نموده و اعالميه های هدر را وز جهانی کارگر تهيه شده،خود که به مناسبت ر

  . سازمان به زبان انگليسی و فارسی را در ميان جمعيت توزيع نمودند
  

جمع شده و به سخنان " ترافلگار اسکوئر"در پایان راهپيمایی، جمعيت تظاهر کننده در ميدان 
  .  فعالين کارگری و نمایندگان اتحادیه ها گوش فرا دادند

 
  لندن -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١٣می  ١
    

  

   



  


