
  ! "اشغال کانادا" از تظاهرات یگزارش
  

 شهر اين کشور در ٢٠در  اکتبر ١٥ در روز شنبه ار آگاه کانادا و به خصوص جوانانهزاران نفر از کارگران و ديگر اقش

تظاهرکنندگان در مقابل مراکز . ين کشور به تظاهرات پرداختند طبقه حاکم ایاعتراض به دولت و انحصارات مال

 به اقامت در اين چادرها ادامه داده و به اين ی اين شهرها چادر  زده و اعالم کرده اند که تا زمان نامعينیمال

 و ی در همبستگیاين حرکت اعتراض . پيش خواهند بردیوسيله اعتراض خود به وضع موجود را بطور شبانه روز

 آمريکا معروف یاين سمبل قدرت مال" اشغال وال استريت"که به ( مردم نيويورک  یبا الهام از ابتکار مبارزات

 نقاط یدر اقص" اشغال وال استريت" ی از پخش سريع ابتکار مبارزاتیشکل گرفته و خود جلوه آشکار) گشته

  .  باشدیجهان م

  

 باشد،  هم  یها م  آنی که بيانگر خواست هاینوشته هائمردم شرکت کننده در اين اعتراضات با حمل دست 

 اقشار مختلف جامعه کانادا را به ی رسانند و هم گاه عمق آگاهیمطالبات بر حق خويش را به گوش همگان م

 .  گذارندینمايش م

  

 چادر و یاي اين شهر با برپی مرکز مالیدر نزديک" سنت جيمز"در اين ميان در شهر تورنتو تظاهرکنندگان در پارک 

در روز دوشنبه به تظاهرات در " پارک سنت جيمز"اشغال کنندگان .  به اعتراض برخاسته اندیاقامت شبانه روز

 داشت ی بسيار راديکال و مترقیدر اين تظاهرات شعارها، ماهيت.  پرداختندی بزرگ مالی هایمقابل دفاتر کمپان

، تنها راه حل : ن بودي از شعارها چنیکیمثًال .  کردیماهرکنندگان حکايت ظ تی بسيار باالیکه خود از آگاه

 .انقالب است

 

 
  

ها با گفتگو با جوانان شرکت  آن.  خلق نيز در تظاهرات شهر تورنتو فعاالنه شرکت کردندی فدايیفعالين چريکها

 ی اسالمیران و مبارزات توده ها با رژيم وابسته به امپرياليسم جمهورکننده در تظاهرات به توضيح شرايط اي

 از ساکنين شهر یجا که بخش بزرگ  اين بود که از آنی از نکات بسيار جالب اين حرکت مترقیيک. پرداختند



ود ها امکان داده بود تا تجربيات خ  باشند اين حرکت به آنی مختلف و منجمله ايران میتورنتو مهاجرين کشورها

 ی که به جوانان کمک میامر.  خويش را با ديگران در ميان گذاشته و از تجربيات ديگران درس بگيرندیاز کشورها

ن نقطه نظر هم حضور فعالين یاز ا.  شان هر چه بيشتر غنا پيدا کندی انقالبی و آگاهیکرد تا ديد سياس

 . خلق ايران در تظاهرات تورنتو بسيار مثبت بودی فدايیچريکها

  

  

      

ه يجا که اساسًا برعل  با اشغال وال استريت از آنی جهان در همبستگی از کشور های اکتبر در خيل١٥حرکت 

 فقر یه داران شکل گرفت که در همه جا نماينده ارتجاع  و حامی سرمای و موسسات مالیه داریستم سرمايس

.   بودی برعليه سيستم سرمايه داری ماهيتأ انقالبی باشند، حرکتیجامعه م اکثريت ی خانمانیو فالکت و ب

 توان گفت که اقشار مختلف جامعه که در اين حرکت شرکت کرده اند ی به پالکاردها مین با نگاهيهمچن

...  و ی، فقر و بيکاریاجتماع -ی و رفع ستم اقتصادی اقتصادی و برابریاجتماع -ی سياسیخواهان آزاد

 در شعار ی توان به روشنی طبقه کارگر را می آن با خواسته های اين حرکت و همسويیماهيت انقالب. هستند

 .ديد"  درصد جامعه هستيم٩٩ما " شعار ی اين حرکت در جهان، يعنیمحور

   

 توانند با شرکت مستقيم در اين حرکت و حضور فعال در گفتگوها و ی بايد و می مارکسيست و مترقینيروها

 ی خود، به رشد و غنای که در چهارچوب اين حرکت ايجاد شده، و با مطرح کردن ديدگاه انقالبیجمع یبحث ها

 ی توده ای کوشند خود را داخل هر حرکت مترقی آن کمک کنند، و تالش  طبقات حاکم  را که همواره میسياس

 دولت ی  در تورنتو نيز اعضا. نمايندی خود منحرف کنند را خنثی و انقالبینموده و آن حرکت را از مسير مترق

 ٪٩٩ سرمايه داران که استثمار کنندگان و چپاولگران  ٪١ ی نمايندگان سياسی انتاريو، يعنالتی ایدست راست

جامعه هستند، تالش کردند که با حضور در ميان تظاهرکنندگان به منحرف کردن آن به سمت منافع طبقه حاکم 

تالش کرد که با " سنت جيمز"بر حزب ليبرال در روز شنبه با حضور در پارک ره" یباب ر"به عنوان مثال . بپردازند

اما تظاهرکنندگان به .  بپردازدی به منحرف کردن افکار عمومیخود از تظاهرکنندگان، با فريب کار" حمايت "یادعا



اين مدافعين  بهره مند هستند که فريب ی سياسی از آگاهیهو کردن او پرداخته و نشان دادند که از چنان حد

  . خورندیآشکار طبقه سرمايه دار را نم

  

  ! یه داریبر عليه نظم ظالمانه سرما)  های درصد٩٩( توده ها ی جهانیزنده باد همبستگ

   !پيروز باد انقالب

   تورنتو- خلق ايرانی فدائیفعالين چريکها

  ٢٠١١ اکتبر ٢٠

 


