گزارشی از مراسم روز جهانی کارگر در نیویورک

امسال در اول ماه مه  ، 8102نیویورک شاهد برگزاری روز جهانی کارگر در چند میدان بزرگ شهر بود .برای
نمونه در میدان یونیون اسکوئر نیویورک  ،مجموعه ای از نیروهای کارگری و چپ و مترقی گرد هم آمدند تا روز
جهانی کارگر (اول ماه مه) را گرامی بدارند .مراسم میدان یونیون اسکوئر در ساعت سه بعد از ظهر شروع شد
و با گذشت دو ساعت از آغاز میتینگ ،حدود ساعت پنج عصر جمعیت به سمت نیویورک یونیورسیتی راهپیمائی
کرده و حدود ساعت شش بعد از ظهر مراسم به پایان رسید.
نیروهای سندیکالیست عضو اتحادیه های کارگری که غالبا از کارگران التین تبار بودند و فعالین کارگری و
سیاسی از کشورهای مختلف آمریکای مرکزی و جنوبی همراه با جمع نسبتا سازمان یافته و منسجمی از
دانشجویان فلسطینی با پرچم فلسطین و شعارهایی چون زنده باد اول ماه مه و استقالل و آزادی حق مسلم
خلق فلسطین است  ،ترکیب اصلی شرکت کنندگان را تشکیل می دادند .عالوه بر آنها  ،جریانات چپ از نحله
ها و گرایشات مختلف فکری چون گرایشات مائوتستی و تروتسکیستی و از جمله جریان موسوم به
اسپارتاکیستها و جریانات مارکسیست لنینیستی حضور داشتند .همچنین عناصر منفردی از ملیت های عرب
زبان خاورمیانه چون مصری ها حضور داشتند که بیشتر حول و حوش فلسطینیها می ایستادند .از ترکیه چند
نفری شرکت داشتند که پالکاردهایی با مضمون اردوغان سرکوبگر جنبش کارگری است در دست داشتند و
همچنین فعالین چفخا با آرم بزرگ سازمان و تصاویر بنیانگذاران سازمان  ،رفقا مسعود احمدزاده و امیرپرویز پویان
و عباس مفتاحی در درون آرم  ،از زمرۀ شرکت کنندکان بودند؛ متاسفانه از سایر ایرانیان در این میتینگ و
راهپیمایی خبری نبود.
میتینگ با سخنرانی چند تن از فعالین چپ از جریانات مختلف و از جمله کارگران التین تبار که به زبان اسپانیولی
صحبت کرده و بالدرنگ به انگلیسی ترجمه می شد  ،شروع شد .پس ازپایان سخنرانی ها  ،جمعیت به سمت
دانشگاه نیویورک راهپیمائی کردند.
در طول مسیر راهپیمائی  ،شعارهائی عمدتا به دو زبان انگلیسی و اسپانیولی سر داده شد .شعار هائی
همچون "زنده باد اول ماه مه" " ،اتحاد ،مبارزه  ،پیروزی"" ،مردم متحد شکست ناپذيرند"  ،یا "يک تالش يک
جنگ ،کارگران جهان متحد شويد" .در طول راهپیمائی هر کجا پلیس مزاحمت ایجاد می کرد جمعیت شعار
"محله  ،متعلق به کیه؟ محله  ،متعلق به ما ست" را سر می دادند.

مراسم اول ماه مه در شرایطی در شهر نیویورک برگزار شد که در ایاالت متحده آمریکا  ،دولت این کشور این روز
را به عنوان روز جهانی کارگر به رسمیت نمی شناسد .دولت آمریکا با برسمیت نشناختن این روز جهانی در
تالش است تا در همبستگی کارگران جهان افتراق ایجاد کند .آنها به جای اول ماه مه  ،اولین دوشنبۀ ماه
سپتامبر هر سال را به عنوان "روز ملی" کارگر و در واقع روز کارگران آمریکایی در نظر گرفته اند تا به این وسیله
در همبستگی کارگران جهان با کارگران آمریکا اخالل ایجاد کنند .اما در تقابل با این سیاست ضد کارگری دولت
آمریکا ،نیروهای فعال جنبش کارگری و سایر نیروهای چپ و مترقی این روز را در شهرهای مختلف آمریکا با
برگزاری میتینگ و راهپیمایی گرامی می دارند  .به امید این که این تالشها سرانجام سبب شود که کارگران
آمریکا نیز همانند کارگران بقیه کشورها  ،همزمان با آنها روز جهانی کارگر را جشن گرفته و قدرت رزمندگی خود
را در این روز به نمایش بگذارند.
کارگران جهان متحد شوید!
فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آمریکا  -نیویورک
سوم ماه مه 8102

