
  ! در نيویورک آمریکا 2013راھپيمایی اول ماه مه 

ھای اخير  در این  نيویورک شاھد یکی از بزرگترین تظاھرات ھای کارگری در سالمردم ، 2013در روز اول ماه مه 

نيروھای انقالبی و  ،"جنبش اشغال"کارگران اتحادیه ھای مختلف کارگری، فعاالن ھزاران تن از . ندشھر بود

کارگران و زحمتکشان با حضور گسترده خویش در مناطق مختلف شھر و سپس ھا و اھداف  آرمانمدافعين 

حرکتی را سازمان دادند که به گفته یکی از " اتحادیه منھتن"حرکت و ملحق شدن به یکدیگر در منطقه 

ه ی مختلف از نُ ھا تظاھرات در ساعت. تظاھرات اول ماه مه در شھر نيویورک بود" بزرگترین" مراسم، سخنرانان

شکل گرفت و گسترش یافت و  پس از " بروکلين"از  و "منھتن"نقطه مختلف، شامل چھار ميدان و چھار پارک در 

این . بعد از ظھر در ميدان اتحادیه منھتن به ھم پيوستند ۴در ساعت در صفوف گسترده تظاھرکنندگان مدتی 

وال استریت گرفته شده بود، نقش بزرگی در موفقيت  ھای جنبش اشغال شکل از حرکت که تجربه آن از تاکتيک

 در سال که در اول ماه می( صفوف بسيار گسترده راھپيمایان. آميز بودن تظاھرات امسال در نيویورک داشت

تراکم . سرازیر شد "زکوتی پارک"و  "وال استيریت"بطرف  "برادوی"از طریق خيابان  )در این حد نبودھای اخير

و حدود نصف عرض پياده رو ھای مسير توسط " برادوی"ای خيابان نھبود که کل پ حدی صفوف تظاھرات به

تظاھرکنندگان اشغال شده بود و با این وضع دیگر از کوشش پليس برای کنترل مسير راھپيمایان و ھدایت تظاھر 

توسط برخی  تصاویری از رھبران برجسته کارگری نظير مارکس و لنين. روھا خبری نبود کنندگان به پياده

  .راھپيمایان حمل می شد

نکته مھمی که در تظاھرات امسال روزجھانی کارگر در شھر نيویورک خودنمایی می کرد شرکت شمار بسيار 

، حدود سه چھارم جمعيت تظاھر شاھدان عينی زیاد جوانان در این حرکت بود به شکلی که بر طبق مشاھدات

  .دندکننده را جوانان زیر سی سال تشکيل می دا

مردم " :برخی از شعارھای داده شده در طول راھپيمایی و محل تجمع تظاھرکنندگان در ميدان به این شرح بودند

 ٩٩ما " ،"ھا سرازیر شوید به خيابان" ،"کارگران متحد شکست ناپذیر ھستند"، "متحد شکست ناپذیر ھستند

دانشجویان شھر را اشغال  ،کارگران" ،"اتحاددانشجویان اتحاد  ،کارگران" ،"نيماما ميتو یآر" ،"درصد ھستيم

، دانشجویان، کارگران "بود،  وال استيریت اشغالعاالن دانشجویی که این شعار، یادآورحرکت مبارزاتی ف" کنيد

   !"اعتراض و راپيمایی کنيد

شھر از کارگر نشين  از مناطقجنبه ھای قابل توجه تظاھرات اول ماه مه در نيویورک، شرکت افرادی  یکی دیگر از

. استخانه ھایشان به سختی آسيب دیده اخير  )سندی( در جریان فاجعه توفانکه بود  "بریزی پوینت" منطقه 

   



دولتی ھای الزم  از نبود کمکھا  آن. آمده بودندخود برای شرکت در تظاھرات صف مستقل  این زحمتکشان با

شان برای پرداخت  عدم انجام تعھداتو ھای بيمه  غارتگری شرکتھا از تعدیات و  آن. خشمگين بودند ،کافی

و ساختن سرپناه سخن می گفتند و مطرح می کردند که چگونه در اثر تعمير غرامت به آسيب دیدگان به منظور 

 ھای بيمه و یا به این دليل که در اثر ناتوانی مالی قادر به بيمه کردن خانه ھایشان نبوده بھانه ھای پوچ شرکت

ھای  ارگان توسطبسياری از آسيب دیدگان در اثر فراموش شدن . به سر می برند محروميتاند اکنون در فقر و 

شده ھا  مجبور به رھا کردن خانه ھایشان و زندگی در خانه ھای اقوام و کانکسھا  و یا اھمال این ارگاندولتی 

ه و نمایندگان به شھر ارواح تبدیل شد انش سکونتمنطقه مطابق اظھارات این زحمتکشان بال دیده   .بودند

زمين خانه ھایتان را  ،ھا ميگویند اینجا دیگر محل زندگی نيست  خصوصی به آنغارتگر و رنگارنگ ھای  شرکت

مرفه  که منطقهھا در حالی دامن زحمتکشان این مناطق را گرفته  تمامی این مصيبت .به ما بفروشيد و بروید

ھای بيمه روبرو  ھای دولتی و پرداخت شرکت در ھمان روزھای اول با سيل کمک وال استيرت و منھتن نشين 

  .ه اندشد

شرکت کرده و با حمل آرم سازمان اول ماه مه فعاالنه  تظاھرات درفعالين چریکھای فدایی خلق ایران در نيویورک 

. پرداختند) انگليسیبه زبان (سازمان به مناسبت روز جھانی کارگر اعالميه  و پالکاردھای خویش به پخش

توجه خاص مردم محل به . تمامی اطالعيه ھای چاپ شده به سرعت پخش و در عرض مدت کوتاھی تمام شد

ھای زیادی از سوی  آرم سازمان و پالکاردی که جنایات جمھوری اسالمی را تصویر کرده بود، موجب پرسش

با سازمان ما شد که در این موارد، رفقا ھای ضد کارگری جمھوری اسالمی و خود  مردم محل در مورد سياست

واالت مردم و فعالين سياسی در ئبه ساسالمی جمھوری ضد کارگری ھای  سياستافشاگری در مورد توضيح و 

  .نيز جواب دادندسازمان و اھداف آرم مورد 

  فعالين چریکھای فدایی خلق ایران در نيویورک

  2013/مه/1

  

       

 


