راھپيماﯾی اول ماه مه  2013در نيوﯾورک آمرﯾکا !

در روز اول ماه مه  ،2013مردم نيوﯾورک شاھد ﯾکی از بزرگترﯾن تظاھرات ھای کارگری در سال ھای اخير در اﯾن
شھر بودند .ھزاران تن از کارگران اتحادﯾه ھای مختلف کارگری ،فعاالن "جنبش اشغال" ،نيروھای انقالبی و
مدافعين آرمان ھا و اھداف کارگران و زحمتکشان با حضور گسترده خوﯾش در مناطق مختلف شھر و سپس
حرکت و ملحق شدن به ﯾکدﯾگر در منطقه "اتحادﯾه منھتن" حرکتی را سازمان دادند که به گفته ﯾکی از
سخنرانان مراسم" ،بزرگترﯾن" تظاھرات اول ماه مه در شھر نيوﯾورک بود .تظاھرات در ساعت ھای مختلف از نُه
نقطه مختلف ،شامل چھار ميدان و چھار پارک در "منھتن" و از "بروکلين" شکل گرفت و گسترش ﯾافت و پس از
مدتی تظاھرکنندگان در صفوف گسترده در ساعت  ۴بعد از ظھر در ميدان اتحادﯾه منھتن به ھم پيوستند .اﯾن
شکل از حرکت که تجربه آن از تاکتيک ھای جنبش اشغال وال استرﯾت گرفته شده بود ،نقش بزرگی در موفقيت
آميز بودن تظاھرات امسال در نيوﯾورک داشت .صفوف بسيار گسترده راھپيماﯾان )که در اول ماه می در سال
ھای اخيردر اﯾن حد نبود( از طرﯾق خيابان "برادوی" بطرف "وال استيرﯾت" و "زکوتی پارک" سرازﯾر شد .تراکم
صفوف تظاھرات به حدی بود که کل پھنای خيابان "برادوی" و حدود نصف عرض پياده رو ھای مسير توسط
تظاھرکنندگان اشغال شده بود و با اﯾن وضع دﯾگر از کوشش پليس برای کنترل مسير راھپيماﯾان و ھداﯾت تظاھر
کنندگان به پياده روھا خبری نبود .تصاوﯾری از رھبران برجسته کارگری نظير مارکس و لنين توسط برخی
راھپيماﯾان حمل می شد.
نکته مھمی که در تظاھرات امسال روزجھانی کارگر در شھر نيوﯾورک خودنماﯾی می کرد شرکت شمار بسيار
زﯾاد جوانان در اﯾن حرکت بود به شکلی که بر طبق مشاھدات شاھدان عينی ،حدود سه چھارم جمعيت تظاھر
کننده را جوانان زﯾر سی سال تشکيل می دادند.
برخی از شعارھای داده شده در طول راھپيماﯾی و محل تجمع تظاھرکنندگان در ميدان به اﯾن شرح بودند" :مردم
متحد شکست ناپذﯾر ھستند"" ،کارگران متحد شکست ناپذﯾر ھستند"" ،به خيابان ھا سرازﯾر شوﯾد"" ،ما ٩٩
درصد ھستيم"" ،آری ما ميتوانيم"" ،کارگران ،دانشجوﯾان اتحاد اتحاد"" ،کارگران ،دانشجوﯾان شھر را اشغال
کنيد" که اﯾن شعار ،ﯾادآورحرکت مبارزاتی فعاالن دانشجوﯾی اشغال وال استيرﯾت بود" ،کارگران  ،دانشجوﯾان،
اعتراض و راپيماﯾی کنيد!"
ﯾکی دﯾگر از جنبه ھای قابل توجه تظاھرات اول ماه مه در نيوﯾورک ،شرکت افرادی از مناطق کارگر نشين شھر از
منطقه "برﯾزی پوﯾنت" بود که در جرﯾان فاجعه توفان )سندی( اخير خانه ھاﯾشان به سختی آسيب دﯾده است.

اﯾن زحمتکشان با صف مستقل خود برای شرکت در تظاھرات آمده بودند .آن ھا از نبود کمک ھای الزم دولتی
کافی ،خشمگين بودند .آن ھا از تعدﯾات و غارتگری شرکت ھای بيمه و عدم انجام تعھدات شان برای پرداخت
غرامت به آسيب دﯾدگان به منظور تعمير و ساختن سرپناه سخن می گفتند و مطرح می کردند که چگونه در اثر
بھانه ھای پوچ شرکت ھای بيمه و ﯾا به اﯾن دليل که در اثر ناتوانی مالی قادر به بيمه کردن خانه ھاﯾشان نبوده
اند اکنون در فقر و محروميت به سر می برند .بسياری از آسيب دﯾدگان در اثر فراموش شدن توسط ارگان ھای
دولتی و ﯾا اھمال اﯾن ارگان ھا مجبور به رھا کردن خانه ھاﯾشان و زندگی در خانه ھای اقوام و کانکس ھا شده
بودند .مطابق اظھارات اﯾن زحمتکشان بال دﯾده منطقه سکونت شان به شھر ارواح تبدﯾل شده و نماﯾندگان
شرکت ھای غارتگر و رنگارنگ خصوصی به آن ھا ميگوﯾند اﯾنجا دﯾگر محل زندگی نيست  ،زمين خانه ھاﯾتان را
به ما بفروشيد و بروﯾد .تمامی اﯾن مصيبت ھا در حالی دامن زحمتکشان اﯾن مناطق را گرفته که منطقه مرفه
نشين وال استيرت و منھتن در ھمان روزھای اول با سيل کمک ھای دولتی و پرداخت شرکت ھای بيمه روبرو
شده اند.
فعالين چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران در نيوﯾورک در تظاھرات اول ماه مه فعاالنه شرکت کرده و با حمل آرم سازمان
و پالکاردھای خوﯾش به پخش اعالميه سازمان به مناسبت روز جھانی کارگر )به زبان انگليسی( پرداختند.
تمامی اطالعيه ھای چاپ شده به سرعت پخش و در عرض مدت کوتاھی تمام شد .توجه خاص مردم محل به
آرم سازمان و پالکاردی که جناﯾات جمھوری اسالمی را تصوﯾر کرده بود ،موجب پرسش ھای زﯾادی از سوی
مردم محل در مورد سياست ھای ضد کارگری جمھوری اسالمی و خود سازمان ما شد که در اﯾن موارد ،رفقا با
توضيح و افشاگری در مورد سياست ھای ضد کارگری جمھوری اسالمی به سئواالت مردم و فعالين سياسی در
مورد آرم و اھداف سازمان نيز جواب دادند.
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