
  کانادا - گزارشی از تظاهرات اول ماه مه در تورنتو
  

 متنوع و تظاهرات پر شکوهی در شهر تجّمعات به مناسبت روز جهانی کارگر ،در روز سه شنبه اول ماه مه 

برگزار ) Nathan Philips(پس يليتن فيدان نيابانی در ميش خیچند نما، ه روز يدر ساعات اول. تورنتو برگزار شد

ان ياستعداد کانادا در آن بازی کرده و جدال م شه های باي تن از هنرپ٢٠ش ها که ین نمایاکی از ی. شد

 ٩٩ان  يک نشان می دادند، مسابقه شطرنجی ميه دار را به شکلی سمبولیطبقه کارگر و طبقه سرما

دی  درص٩٩بود که با برنده شدن ) ه داریطبقه سرما( درصدی ها ١و ) طبقات فرودست جامعه(درصدی ها 

کدام مقداری غذا با خود آورده بودند، به شکلی  کنندگانی که هر ز تظاهريهنگام ظهر ن . افتیها خاتمه 

ثروت ، چکس گرسنه نباشد و همه مردم يک برای نشان دادن آرزوی داشتن جامعه ای که در آن هيسمبول

برگزار ) Queens Park(رک نز پايدان کوئيک مهمانی ناهار جمعی در میک شوند، یهای جامعه را با هم شر

 .م نمودنديگر تقسیکدیکردند و غذاهای خود را با 

   

  

 

جا به سمت پارک الکساندر  جمع شده و از آن) City Hall(تی هال يکنندگان در محوطه س سپس تظاهر

)Alexander Park (های  زمانن کارگری و هواداران ساي هزار نفر از کارگران و فعال٣ش از يب. ی کردندیمايپ راه

ی و تظاهرات، صدها نفر یمايپ ن راهیبعد از ا. ی شرکت داشتندیمايپ ن راهیروهای مترقی در اياسی و نيس

ز کتاب، ي ساعت تجمع نمودند و با گذاشتن م٢٤کنندگان در پارک الکساندر چادر زده و به مدت  از تظاهر

ن و زحمتکشان تحت ستم در جهان را ب دادن سخنرانی های گوناگون ، صدای کارگرايه و ترتيپخش اطالع

  . ه داری جهانی منعکس کردندیه سرمايعل بر

  

روهای ين. تجمع کردند) Simcoe Park(مکو ي شب در پارک س٩کنندان در ساعت  گر از تظاهریبخشی د

رند و ن پارک را ندایکنندگان اعالم کردند که اجازه چادر زدن در ا ن پارک را محاصره کرده و به تظاهریس ايپل

 



ی چادر کردند، در یکنندگانی که اقدام به برپا  نفر از تظاهر٣. ه کننديجا را تخل  شب آن١٢د قبل از ساعت یبا

  .  س مجبور به ترک پارک شدنديکنندگان با زور پل ه تظاهرير شدند و بقيس دستگيم توسط پلي و ن١١ساعت 

 

 

  

ت و مراسم مختلف اول ماه مه در تورنتو شرکت کرده ز در تظاهرايی خلق در کانادا نیک های فداین چريفعال

روهای مترقی و افکار عمومی تورنتو را يهای خود تالش کردند که کارگران آگاه و ن و با حمل پالکاردها و بنر

سم جمهوری يالیم وابسته به امپریت رژيران تحت حاکمیشتر با زندگی کارگران و زحمتکشان ايهرچه ب

ه اول ماه يسی اطالعيحدود هزار نسخه از ترجمه انگل، ون مبارزاتی ين آکسیر طی اد. اسالمی، آشنا کنند

ه را يادی از کسانی که اطالعیتعداد ز. کنندگان پخش شد ان تظاهريران، در میی خلق ایک های فدایمه چر

ه را پخش کرده بود صحبت می کردند و با عالقه از او می يقی که اطالعيمی گشتند و با رف می خواندند، بر

  .ح بدهديران توضیشتر در مورد ايخواستند که ب

           

ط اجتماعی کانادا طوری یش، شراي سال پ١٠د در نظر داشت که تا حدود ین تظاهرات بایت ايبرای درک اهم

 از روز اول ماه مه نمی دانستند و حرکت زیين کشور چیبود که به عنوان مثال بخش قابل توجهی از مردم ا

ن دولتی يبه خصوص که بر اساس قوان. ر و مشخص نبوديچنان چشمگ ز آنين روز نیروهای چپ در ايهای ن

ت شناخته نمی شود و بورژوازی کانادا همچون ي اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر به رسم،کانادا 

ن روز یو در ا. ت می شناسنديه سپتامبر را به عنوان روز کارگر به رسمن دوشنبه مايکا اولیه داران آمریسرما

گر عناصر و گروه های وابسته به یه های زرد کارگری و دیاتحاد) که به روز کارگر دولتی مشهور است(

ت نظم ظالمانه موجود را آماج حمالت خود قرار يکه تمام نی بدون ا،  کنندی مییمايستم هر سال راه پيس

کال یدأ رادیط اجتماعی کانادا شدی سال گذشته، شرا٥ا ی ٤ش، و بخصوص از ي سال پ١٠اما از حدودأ . دهند

 



شکن  های اقتصادی و سر ق بحرانيل تعميک سو به دلیط از یزه شدن شرايکالین رادیا. تر شده است

  گسترش مبارزات ريگر تحت تأثیها بر دوش کارگران از سوی بورژوازی حاکم و از سوی د ن بحرانیشدن بار ا

در  )G-20( کشور صنعتی ٢٠مبارزاتی مانند تظاهرات بزرگ ضد اجتماع رهبران . ستی بوده استيالیامپر ضد

ن يو طی آن فعال مشهور شد" تیاشغال وال استر"ه داری که به نام یسرما تورنتو و جنبش اجتماعی ضد

اد سر یعنی طبقه حاکم فری" ک درصدی های"ه ين کشور بر علیروهای مترقی ايگر نیآگاه طبقه کارگر و د

  .دادند

 

را در مبارزات ضد  ت آنيد تظاهرات پر شور اول ماه مه امسال و اهمیکالی است که باین جو راديدر چن

ن روز و یتظاهراتی که موجب می شود که مجددأ مردم کانادا با ا. ن شهر در نظر گرفتیه داری ایسرما

ه داری آشنا یر فقر و فالکت ذاتی سرمای جهان و رابطه آن با امر رهائی از زخی مبارزاتی کارگرانیسابقه تار

  .  شوند

  

ط یل جوانان برای آشنا شدن با شرایش عالقه و تمایط جامعه  منجر به افزایزه شدن شرايکالیجا که راد از آن

ک های ین چريله های فعايل هم اعالمين دليگر شده، به همیزندگی کارگران و زحمتکشان در کشورهای د

ت جمهوری ياری را در رابطه با ماهيواالت بسئکنندگان مواجه شده و س ی خلق با استقبال تظاهریفدا

  .ص بوديها کامال قابل تشخ های آن ها مطرح نمود که در پرسش اسالمی برای آن

  

  !روز جهانی کارگر ، گرامی باد اول ماه مه

  !ه داری انحصاری جهانییمرگ بر سرما

  !د گرددیاسالمی با هر جناح و دسته نابود باجمهوری 

  

  کانادا– در تورنتو رانیی خلق ایکهای فداین چريفعال

  

  ٢٠١٢ مه ٦

 

 

 


