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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 جشن اول ماه مه در تورنتو
   

اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر و روز جوش و خروش کارگران در 

ری و بيان خواسته ھايشان جھت ای از مشقات نظام سرمايه دئسراسر جھان برای رھا

امسال در شرايطی اول ماه مه را برگزار . ی عاری از ستم و استثمار استئی دنيائبر پا

ميکنيم که رژيم اسالمی سرمايه در گرداب يک بحران عظيم سياسی فرو رفته است و 

  .در حال دست و پا زدن برای نجات خويش در آن به سر ميبرد

   

زير کشيدن ه زمان است با پيشروی جنبش اعتراضی مردم برای باول ماه مه امسال ھم

ميدان آمدن طبقه ه اول مه مصادف با شروع ب. رژيم ضد انسانی جمھوری اسالمی

کارگر برای برچيدن بساط چپاول و استثمار و توحش افسار گسيخته حکومت اسالمی 

 ايران از يکسو  اول مه ھمزمان با دوره ايست که حرکت مليونی مردم. سرمايه است

 ئیخود جلب کرده و از آن سوه توجه و حمايت بشريت آزاديخواه جھان را ب

روز اتحاد بين  بايد بکوشيم اول مه،. بورژوازی جھانی را در وحشت فرو برده است
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المللی طبقه کارگر، امسال به روز ھمبستگی پرشور و گسترده جھانی در حمايت از 

اديخواه ايران بدل شود و صف آزاديخواھی و برابری مبارزات طبقه کارگر و مردم آز

 . به جشن اول مه خوش آمديد. طلبی برای پيروزی سوسياليسم در ايران را تقويت کند
  

  شنبه اول مه  : زمان

 زودى اعالم ميشوده مکان برنامه ب
   

  برای اطالع بيشتر با تلفن ھای زير تماس بگيريد

   

(647) 449-4120 

(416) 858-6974 

(416) 471-7138 

  

  تشکيالت کانادا-حزب کمونيست ايران 

  واحد کانادا -حزب کمونيست کارگری چپ عراق 

   واحد شرق کانادا -حزب کمونيست کارگری ايران 
  

 


