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   در تورنتو٢٠ عليه سران جی  پر قدرتدو روز اعتراض
  

 ٢٠ ژوئن شھر تورنتو شاھد تظاھرات با شکوه و بی نظيری عليه نشست گروه ٢۶ و ٢۵روزھای جمعه و شنبه 

(G20)ھزار پليس برای مقابله با تظاھر کنندگان از سراسر کانادا ٢٠به گفته مسؤولين پليس تورنتو حداقل .  بود 

در اين . بسيج و سازماندھی شده بود و بيش از يک ميليارد دالر ھم ھزينه به اصطالح امنيت اين کنفرانس شده است

از فعاالن کارگری تا فعاالن جنبش زنان، . ددو روز شھر تورنتو شاھد بزرگترين تظاھراتھای تاريخ خود بو

سوسياليستھا، کمونيستھا، و ھرکس اعتراضی به وضعيت موجود جھان سرمايه داری داشت به شکلی اعتراض خود 

معترضان از شھرھای مونترال و ونکور و اتاوا و حتی واشنگتن و نيويورک و ديترويت با صرف  .را نشان داد

ده بودند و خشم خود را از نظم موجود با شعارھای راديکال و ضد سرمايه داری که  ھزينه شخصی به اين شھر آم

مرگ بر "، "زنده باد سوسياليسم"، "بحران را از جيب ما نپردازيد. "با خود حمل می کردند نشان می دادند

ھائی بودند که اين بخشی از شعار... و " حکومت پليسی را تماشا کنيد"، "دموکراسی را تماشا کنيد"، "کاپيتاليسم

درگيريھای بين پليس و معترضان درگرفت و . معترضان فرياد می کشيدند و يا بر پالكاردھای خود نوشته بودند

مترو و اتوبوسھای درون .  نفر از معترضان دستگير شده اند۵۵٠بيش از . چندين اتومبيل پليس به آتش کشيده شد

 اطراف اين کنفرانس از چند روزقبل تقريبا تعطيل و يا نيمه تعطيل شده ھای شھری تقريبا تعطيل شده و بيشتر خيابان

ھر کس از خارج از تورنتو وارد فرودگاه و يا مرکز شھر تورنتو شود و در جريان کنفرانس و نشست مذبور . بودند

اين  .ده و حکومت نظامی اعالم کرده اندھم نباشد احساس می کند که وارد کشوری شده است که تازه در آن کودتا ش

مردم در اين چند روز چھره واقعی پليس را . وضعيت شھر تورنتو را به صورت شھری تماما نظامی درآورده است

پليس شبانه و بدون اطالع قبلی و مخفيانه، قانونی را به تصويب رساند که ھر کس حاضر به ارائه کارت . ديدند

حتی رسانه ھای نان به نرخ روزخور ھم نتوانستند روتوشی برای اين چھره .  کنندشناسايی نشد را بازداشت

برای عالم و آدم معلوم شد كه اين نيرو با تمام اسامی و عناوينی كه يدك می كشد، نه برای . جنايتكار دست و پا كنند
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جنايت سرمايه داری است كه حفاظت از امنيت مردم است كه ايجاد شده، بلكه اتفاقا برای حفاظت از نظام سراپا 

  . سرھم بندی شده است

خشم فروخورده مردم ضد وضعيت موجود نشان داد كه جھان . پليس بيخود از ماھھا پيش نگران وضعيت خود نبود

در ھر گوشه و كنارش، چه آنجا كه ظاھرا امن و امان است و چه آنجا كه پليس و نيروھای سركوب روزانه بايد با 

بار ديگر . ز حكومتشان پاسداری كنند، آماده مقابله با وضعيت موجود و تشنه آزادی و برابری استشكنجه و ترور ا

بيشتر روبروی بشريت امروزی قرار ندارد، يا  و اين بار حتی در مھد دموکراسی نشان داده شد که دو راه

  .سوسياليسم، يا بربريت

  

  زنده باد سوسياليسم

   حکومت کارگری،آزادی، برابری

   بر نظام ورشكسته سرمايه داریمرگ

  

   واحد شرق کانادا- تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران 
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