
 کانادا - گزارشی از راهپیمائی روز جهانی کارگر در تورنتو

 

  

تظاهرات و راهپیمایی های متعددی در مناطق در بزرگداشت روز جهانی کارگر ،  8102در روز سه شنبه اول ماه مه 

آزادیخواه و مبارز این  مردمتعداد زیادی از فعالین کارگری و برگزار شد که با استقبال در کانادا تورنتو  شهرمختلف 

که تعداد زیادی از فعالین  در فضای سبز مقابل ایستگاه فینچ غربی برگزار شد حرکاتیکی از این  .گردیدروبرو  شهر

جهت که از روزهای قبل فراخوانی  تورنتودر شهر  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران  .چپ در آن شرکت داشتند

آنها با پخش . داشتندشرکت ظاهرات فعاالنه در این ت، هپیمائی منتشر نموده بودند اشرکت وسیع تر در این ر

اطالعیه ای به زبان انگلیسی در محل تظاهرات، وضعیت اسفبار کارگران در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری سرمایه 

رفقا عالوه بر فریاد زدن شعارهای عمومی تظاهرات که علیه . را به اطالع مردم رساندندبه امپریالیسم داری وابسته 

عارهای سازمان علیه رژیم سرمایه داری وابسته به امپریالیسم جمهوری سرمایه داری و امپریالیسم بود، ش

این راهپیمائی با . حمل می کردند و نوشته ئیها و بنرهادبه زبان انگلیسی و فارسی بر روی پالکار را نیزاسالمی 

ارگری و کمحله ای موجب جلب توجه عابرین و مسافرین اتوبوسها در این منطقه که عموما  ششعارهای رادیکال

ها و  با اعتصاب استادیار خود راهمبستگی  کنندگاندر جریان راهپیمائی تظاهر . شده بوددانشجویی است، 

 . کردندنیز اعالم ( واقع در منطقه تظاهرات)دانشجوهای دانشگاه یورک 

 

موفقیت راهپیمائی اول ماه ، د ش میعابرین روبرو  اکثربا استقبال که رادیکال و ضد امپریالیستی  یشعارهافریاد 

که از وضعیت اقتصادی هستند ، مردمی از نژادهای مختلف ساکن کانادا مه را سبب شد؛ به خصوص که اهالی محل

با شرکت دولت دست راستی کانادا در جنگ های  و همچنین ی ضدکارگری دولت کانادا خسته شدهو سیاستها

  .جود می باشندامپریالیستی مخالفند و خواهان تغییر وضع مو

 

ه در همین روز تظاهرات ضدامپریالیستی مشابهی به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر مونترال برگزار شد که ب

 .نفر از تظاهرکنندگان انجامید 5دستگیری بیش از  و درگیری تظاهر کنندگان با پلیس

 

   



ی در جو سیاسی جامعه کانادا و افزایش خصلت ضدامپریالیستی تظاهرات اول ماه مه امسال نشاندهنده تغییر بزرگ

آگاهی ضدامپریالیستی جوانان و طبقه کارگر این کشور است، واقعیتی که مسلما به اوج گیری مبارزات انقالبی هر 

 .چه بیشتر در آينده ای نزدیک منجر خواهد شد

 

 پیروز باد همبستگی کارگران در سراسر جهان

 

 کانادا –رنتو در توفعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 8102دوم مه 


