گزارش روز جهانی کارگر در تورنتو
تظاهرات روز جهانی کارگر در تورنتو در دان تاون در میدان ملس من که مرکز پر رفت و امدی است در حالی برگزار شد که
نم نم باران میبادید و در این تظاهرات گروهها و سازمانها و احزاب چپ و کمونیست از ایران  ،ترکیه  ،بنگالدش ،
افغانستان  ،هند ….و اتحادیه های کارگری مختلف و همچنین تشکالتی مانند هیچ کس غیر قانونی نیست و ائتالف
علیه فقر در تورنتو و سازمانهای زنان  ،تشکالت ضد نژاد پرست و تشکالت دانشجویی در این تظاهرات شرکت
داشتند .شعار علیه رسیسم و سیاستهای ضد مهاجرین و خواسته های صنفی برای کارگران بود  .در این تظاهرات فریاد
میزدیم تا مادامیکه عدالت وجود نداشته باشد صلح نیز وجود نخواهد داشت تا مادامیکه رسیسم باشد صلحی وجود نخواهد
داشت  .فریاد مرگ بر سرمایه داری ،زنده باد سوسیالیسم بطور وسیعی طنین افکن بود .ما بعنوان سازمان زنان هشت مارس
با بنر > مرگ بر جمهوری اسالمی < در این تظاهرات شرکت کردیم .و توانستیم تعداد زیادی اعالمیه اول ماه می را که بزبان
انگلیسی ترجمه شده بود در میان شرکت کنندگان پخش کنیم .سخنرانها که عمدتا زنان سیاه پوست و مردم بومی بودند از
بیعدالتی و تبعیض و فقر و بیکاری رو به رشد در کانادا صحبت کردند و شعار میدادند که این وضعیت دیگر تحمل نخواهد

شد و شمایید که با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود جامعه را به اشوب میکشانید ..سپس در راهپیمای بسوی محلهای
فقیر نشین و کارگری آغاز گردید و به تظاهر کنندگان مدام افزوده میشد .دسته های جوانان که بطور دسته جمعی آهنگهای
رزمنده می نواختند توجه بسیاری از رهگذران را به این تظاهرات جلب میکرد .در یکی از محالت فقیر یکی از جوانان سیاه
پوست به پلیس حمله کرد که با واکنش وحشیانه پلیس روبرو شد  .پلیس در حالیکه او را کف زمین خوابانده بودند با پوتین های
خود روی شکم و گردنش فشار وارد میکردند .جمعیت یک صدا فریاد میزدند  .او را رها کنید .شرم بر تو پلیس نگهبان سرمایه
دارها .سر انجام این جوان را به زور سوار ماشین پلیس کردند و با خود بردند.
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