
 آمریکا - اول ماه مه در نیویورکدر روز پیمایی  راه

در نقاط  کارگران و هواداران حقوق کارگرانشهر نیویورک شاهد تظاهرات ، ( 9102) امسالدر روز اول ماه می 

چریکهای فدایی خلق در آن شرکت کردند  فعالینکه  تظاهرات هااین  یکی از. در ساعات گوناگون بودو مختلف 

مستقر در (  WWP -Workers World Party) تظاهراتی بود که با دعوت به گردهمایی از طرف حزب کارگران جهان

از نیروهای مدافع کارگران  شماری دیگرفعالین مختلف دانشجویی مدافع اهداف کارگران و زحمتکشان و  نیویورک،

چندین سخنرانی شنیدن بعد از شرکت کنندگان  .آغاز شدظهر ز ا بعد 9در راس ساعت بر پا شده بود و مهاجر 

اد ژسیاستهای ضد کارگری و ن کارگران مهاجر و محکوم کردن شرایط در مورد وضعیت کارگران در شرایط کنونی و

ال ، با صفوفی ئسیاستهای امپریالیستی حاکمیت آمریکا در ونزوعلیه پرستانه دولت ترامپ و همچنین افشاگری 

شعارهایی در حمایت از  ،پیمایی در طول راه. پیمایی کردند شروع به راه مختلفی حمل پالکاردهابا منظم و 

هزینه برای کار و ": بدین شرح بودندها  برخی از آنشد که  داده می و زحمتکشان و در مقابله با پلیس کارگران

ما "، "خیابان متعلق به ماست"، "شکست نمی خورندز هرگمردم متحد "، "تحصیل ، نه برای جنگ و اشغال

ما " ، "کارگران متحد ،هرگز شکست نخواهند خورد" ، "زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد"، "عدالت می خواهیم

وقتی حقوق کارگران پایمال "، "از رفقایمان که در حمایت از حقوق کارگران دستگیر شده اند حمایت می کنیم

 ...و " جنگیمشود ما هم می  می

 

محل جنبش اشغال وال ) "زکوتی پارک"به طرف  "ریتوال است"های اطرف  خیابان عبور ازتظاهرکنندگان با 

پیمایی  با راهسیستم سرمایه داری و سپس  علیهدادن شعارهایی  جا و با توقف در آن حرکت کردند و (استریت

 "وست برادوی"در خیابان  "هول فوود مارکت"کت بزرگ رما در مقابل سوپر ، سرانجامچند خیابان دیگر در مسیر

سخنرانی در مورد وضعیت و شرایط سخت کار و حقوق ناچیز شنیدن چند متوقف شده و با دادن شعارها و 

، اخراجی معترض و برخی کارگران بخصوص  عالم همبستگی با همه کارگران ودر این سوپر مارکت و با ا کارگران

 .به پایان رساندند ۶در راس ساعت  ت راتظاهرا، در همین محل 

 

وال "یکی از جنبه های قابل توجه این حرکت اعتراضی، رفتار خشونت بار پلیس با تظاهرکنندگان در این منطقه 

پیمایی به طرف تظاهر  پلیس چندین بار در طول راه. که به قلب سرمایه داری معروف استبود   "ریتاست

این رفتار فاشیستی پلیس باالخره با  .دادند ل میها را به پیاده روها ه   آن و شتم،با ضرب کنندگان یورش برده و 

این . خشم و نفرت نیروهای انقالبی شرکت کننده روبرو شد و به درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس انجامید

دانشجو با نشان تظاهرکنندگان با حمایت از این   .شددستگیری یکی از فعالین دانشجویی درگیری منجر به 

از دستگیری بیشتر  ،و اتحاد میان خود ادپرست نیویورک و متشکل کردن صفوف ژدادن خشم و نفرت از پلیس ن

   



 به راه ،مزدور سرمایه خواندن پلیسهمچون  هاییربا دادن شعا تظاهرکنندگان توسط پلیس جلوگیری کردند و

 .پیمایی ادامه دادند

 

 !همبستگی بین المللی کارگرانروز ، زنده باد اول ماه مه 

 

 آمریکا - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نیویورک

 9102دوم ماه می 


