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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
   

ااول ماه مه روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر و روز جوش و خروش رای رھ ان ب ی از ئ کارگران در سراسر جھ

اریمشقات نظام سرمايه دا ر پ ائ و بيان خواسته ھايشان جھت ب تثمار استئی دني تم و اس امسال در . ی عاری از س

ه  رو رفت يم سياسی ف رداب يک بحران عظ م اسالمی سرمايه در گ ه رژي يم ک شرايطی اول ماه مه را برگزار ميکن

ورژوازیطيو در عراق ھم در شرا. است و در حال دست و پا زدن برای نجات خويش در آن به سر ميبرد ه ب  ی ک

ر و بیت جانين حداقل امنيمأ از تیحت اتوان است فق اري شھروندان ن دائي شدیک دم وجود ابت رید و ع ات ي ت ن امکان

  . قرار داده استیميت وخي طبقه کارگر را در وضعیزندگ

ردم اياول ماه مه امسال ھمزمان است با پ رای بيشروی جنبش اعتراضی م شيزه ران ب سانيدن رژير ک ی م ضد ان

رای برچيمه اول مه مصادف با شروع ب. جمھوری اسالمی ارگر ب ه ک دن طبق تثمار و يدان آم اول و اس ساط چپ دن ب

ردميله ھمزمان با دوره ايست که حرکت ماول م. ه استيحکومت اسالمی سرماۀختيتوحش افسار گس ران ي ا ونی م

شريکسو توجه و حماياز  ان را بيت آزاديت ب رده و از ه خواه جھ رخود جلب ک انی را در دگ ورژوازی جھ  سو ب

ن المللی طبقه کارگر، امسال به روز ھمبستگی پرشور و يم اول مه، روز اتحاد بيد بکوشيبا. وحشت فرو برده است

سترد انی در حماۀگ ردم آزادي جھ ارگر و م ه ک ارزات طبق واه ايت از مب ود و صف آزاديخ دل ش واھی و يران ب خ

د، يران را تقويسم در اياليروزی سوسي پبرابری طلبی برای ه پي در عیروزين پي اکهت کن ال ب ه یشروين ح  طبق

 .ديبه جشن اول مه خوش آمد. رساندي میاري یطور جده کارگر عراق و منطقه ب
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   شب ١٢ تا ٧شنبه اول مه از ساعت : زمان

    Commander Blvd 140:مکان
(McGowan Rd & Commander Blvd  north of Sheppard) 

 :سخنرانان

  عضو کميته  مرکزی حزب کمونيست ايران: رحمان نجات 

  چپ عراق—دبير کميته مرکزی حزب کمونيست  کارگری: عسام شکری 

  ليدر حزب کمونيست کارگری ايران:  حميد تقوايی

  عضو شورای پشتيبانی از مبارزات مردم ايران  و فعال جنبش کارگری : فريد پرتوی 

   يشتر با تلفن ھای زير تماس بگيريدبرای اطالع ب

(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 
  

 


