گزارش مراسم اول ماه مه  - 2018روز جهانی کارگر در تورنتو
اول ماه مه روز جهانی کارگر در اکثر کشورها تعطیل رسمی است و هر ساله در بسیاری از کشورها با مراسمها و راهپیمایی و جشن
و سرور این روز از طرف کارگران ،فعالین چپ و رادیکال ،گرامی داشته میشود .در آمریکای شمالی ،از جمله کانادا دولت این روز را به
عنوان روز کارگر به رسمیت نمیشناسد و اولین دوشنبه سپتامبر به عنوان روز کارگر تعیین شده است.
اما سالهاست که بسیاری از فعالین کارگری و جریانات چپ و رادیکال با برپایی تظاهرات و سخنرانی این روز را جشن میگیرند .به
دلیل حمایت و ساپورت معلمان و دانشجویان حقالتدریسی دانشگاه یورک که به خاطر افزایش دستمزد و مزایا مدتی است در اعتصاب
بسر میبرند ،امسال کمیته هماهنگ کننده مراسم فراخوان گردهمایی و تظاهرات را در مکانی نزدیک به دانشگاه یورک داد .گردهمایی
از ساعت  5عصر با حضور بیش از دویست نفر شروع و به مرور به جمعیت اضافه شد .بسیاری از فعالین و جریانات چپ و رادیکال و
دانشجویان با شعارها و بنرهای خود در این مراسم حضور داشتند همچنین احزاب ،سازمانها و فعالین کارگری ایرانی نیز شرکت کرده
بودند.ما فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) با بنر بزرگ باب آواکیان که توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود و بسیاری از آن عکس
میگرفتند و بنر بزرگی که به انگلیسی شعار «با سیستم بجنگیم و مردم را آماده کنیم برای انقالب» و پالکاردهایی با مضمون «پیش
به سوی سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین» و «با کمونیسم نوین دنیا میتواند تغییر کند» و «انقالب
نه چیزی کمتر» حضور داشتیم .همچنین تعدادی از کتابهای کمونیسم نوین و کتاب بیسیک ( )Basicدر کنار بنر گذاشته و به مردم
معرفی میکردیم .تعداد زیادی بیانیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست ) به مناسبت اول ماه مه را به دو زبان
فارسی و انگلیسی (عمدتاً انگلیسی) را در میان شرکت کنندگان پخش کردیم و با بحث و توضیح در مورد آن تالش کردیم حزب و خط
سیاسی ایدئولوژیک خود را معرفی کنیم.
بعد از چند سخنرانی کوتاه و سرود و رپ خوانی،به سمت مسیری اعالم شده راهپیمایی شروع شد و تا مسافت زیادی ادامه پیدا کرد.
شعارهایی که در طول راهپیمایی داده میشد از این قرار بود« :زنده باد روز جهانی کارگر»« ،سرنگون باد کاپیتالیسم زنده باد سوسیالیسم»،
«زنده باد انقالب»« ،تنها راه نجات بشریت سوسیالیسم است»« ،کارگران جهان متحد شوید» و....قسمتهایی از این مراسم در مدیای
اجتماعی فیس بوک و یوتیوپ به صورت زنده پخش شد.
فعالین حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
دوم ماه مه 2018

