
   آمریکا - جهانی کارگر در نيویورک روز 

   

    

  ،  شهر نيویورک محل چندین گردهمایی، روز همبستگی جهانی کارگران ، ٢٠١٧روز دوشنبه اول ماه می 

جی پی "های  مقابل بانکدر تظاهرات بعد از آن   و"بریانت پارک"گردهمایی در  . پيمایی شده بود تظاهرات و راه

که با حمله " سود شما، رنج ما "ها توسط تظاهر کنندگان و دادن شعار   و بستن درهای آن"ولز فارگو" و "مورگان

شاهد نيویورک  همچنين شهر  . منجر به دستگيری چندین تن از تظاهر کنندگان گردید،پليس روبرو شد 

جا به  از آن ئیهاایی پيم راه. بود) اتحادیه( "یونيون" و ميدان "واشينگتن" ميدان  ،"فولی"گردهمایی در ميدان 

 فعاالن  . ، صورت گرفتند شده بود"ریتوال است" که چندین سال پيش مرکز جنبش اشغال "جوکوتی پارک"طرف 

نگليسی تشکيالت چریکهای يویورک با پخش اعالميه به زبان اميدان اتحادیه ن درایران چریکهای فدایی خلق 

های مختلف چپ و ل تشک .  شرکت کنندگان پيوستندبه جمع، فدایی خلق به مناسبت روز جهانی کارگر 

تشکل های سوسيال دمکرات که ، فلسطينی حامی جبهه مردمی برای آزادی فلسطين  شيستی و جمعيترآنا

ه پوستان آمریکا در ای مختلف حامی مهاجران و سيا هبود و گروه های پيش بيشتر تعدادشان نسبت به سال

  .شرکت داشتند این گردهمایی

  

مهاجران و    در حمایت از کارگرانیهای متعددی سخنران، نماینده های این تشکل ها ، همایی ددر طول این گر

رقص هایی از مردم فلسطين و ،  همچنين تعدادی از شرکت کنندگان  .ه مردم فلسطين انجام دادندرزمبا

 شرکت کنندگان راه، نرانی ها در پایان سخ. آمریکای التين در وسط ميدان برای حاضرین به نمایش گذاشتند

حقوق کارگران و  هایی در حمایت از  با دادن شعار"جوکوتی پارک"سوی جنوب نيویورک و ه بخود را پيمایی 

 این راه . هایی در مخالفت با عمل کردهای دولت جدید ترامپ شروع کردند ها و شعار مهاجران و سياهپوست

.تر نمایندگان تشکل های مختلف به پایان رسيد با سخنرانی بيش"جوکوتی"پيمایی در پارک 

  

   ایران های فدایی خلقکبا ایمان به پيروزی راه چری

  

  آمریکا –  نيویورک ایران درن چریکهای فدایی خلقافعالين و هوادار

  ١٣٩٦ اردیبهشت ١٤برابر با  ٢٠١٧ ماه می مود

     

 


