ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﻈﺎهﺮات اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﻧﻴﻮﯾﻮرﮎ – ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ !

اﻣﺴﺎل هﻢ ﭼﻮن ﺳﺎل هﺎﯼ ﻗﺒﻞ  ،راﻩ ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ،ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان  ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﭼﭗ در ﻧﻴﻮﯾﻮرﮎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺠﻤﻊ
اوﻟﻴﻪ در راس ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﻴﺪان اﺗﺤﺎدﯾﻪ )ﯾﻮﻧﻴﻮن( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻴﺪان هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮ ازدﺣﺎم
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺠﻤﻊ در اﯾﻦ ﻣﻴﺪان و ﭘﺲ از ﺁن ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺮ هﺎ و
ﭘﻼﮐﺎرد هﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم راﻩ
ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶هﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ "ﻣﻨﻬﺘﻦ" ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﭘﺎرﮎ "ﻓﻮﻟﯽ" ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .در ﻃﻮل راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ  ،ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻌﺎرهﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ و ﻋﻠﻴﻪ
اﻋﻤﺎل ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮدادﻩ و ﺧﻮاهﺎن اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﺰرگ ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ ﺳﺮخ و ﺑﻨﺮ هﺎ و ﭘﻼﮐﺎرد هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺟﻮان هﺎﯼ ﺳﻴﺎﭘﻮﺳﺖ در
ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ،در دﺳﺘﺎن ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اهﺘﺮاز ﺑﻮد.
ﺳﻨﺘﺎ و ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﮐﻪ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  ،وﻟﯽ روزﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺪارد ! ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ اول
ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺸﺎن ،
اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﯾﻦ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ و ﺗﻈﺎهﺮات روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات
 ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ  ،ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ  ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻌﺎر هﺎﺋﯽ هﻤﭽﻮن" :ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ" " ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻴﮑﻨﻪ"" ،ﺁزادﯼ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ"" ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان"" ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎ" " ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻴﺪ ،
ﭘﻠﻴﺲ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﻓِﺮِدﯼ ﮔﺮﯼ را از ﭘﻠﻴﺲ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ" .ﻓِﺮدﯼ ﮔﺮﯼ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﻴﺮا در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻮر در
اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎن ﭘﻠﻴﺲ زل زدﻩ ﺑﻮدﻩ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ  ،ﺟﺴﻢ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ  ،هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻬﺎﺟﺮان دادﻩ ﻣﻴﺸﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﭗ ﺗﺮﮐﻴﻪ اﯼ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ  ،ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺮاد ﻣﻨﻔﺮد و هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ،ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ،ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ را ﭼﻪ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از
ﻇﻬﺮ در ﻣﻴﺪان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺁرم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوﯼ
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺁرم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮدارﯼ و ﺳﺌﻮال در ﻣﻮرد ﺁن ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺁرم ﺑﺎ ﺷﻮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺁن هﺎ اﯾﻦ ﺁرم را از دهۀ هﻔﺘﺎد ﻣﻴﻼدﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ
از ﺁن دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
ﭘﻴﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت در ﻣﻮرد
روﯾﺪاد هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ در ﺟﻨﮓ هﺎﯼ ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ،ﻣﺎهﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوژﻩ اﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯼ هﺎﯼ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻬﺎن و ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﺮوزﻩ اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ هﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﺨﺶ در
ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد.
ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮐﻨﺠﮑﺎوﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﺁن هﺎ ﺑﺮاﯼ داﻧﺴﺘﻦ در
ﻣﻮرد ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻴﺮوﯼ رادﯾﮑﺎل ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺷﻮر و ﺷﻮق ،
رﻓﻘﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻟﻨﻴﻨﺴﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮرژوازﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ را ﺑﺮاﯼ ﺁن هﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ .و ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﯾﺎ از ﺁن هﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺖ
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﺑﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (www.siahkal.comرﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮدﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻦ  ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺋﯽ و ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺳﺌﻮال هﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳۀ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻓﻴﻖ اﺷﺮف
دهﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺪﯾﻪ ﺑﺮاﯼ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪﻩ و ﻣﻴﮕﻔﺖ از او ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ هﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ! ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺌﻮاﻻت ﺟﻮان هﺎﯼ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻣﻮرد ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺸﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺰدوران ﺷﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن هﺎ ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ
رهﺒﺮﯼ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ هﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دهﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان هﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻩ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺁن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻈﺎهﺮات اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ از رﻓﻴﻖ ﮐﺒﻴﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻮارا ﺑﻮد ﮐﻪ
زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪن ﺁن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﭗ ﺑﺎ هﺮ
ﻣﻠﻴﺘﯽ ﻣﯽ ﺁورد و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯼ ﻻﺗﻴﻨﯽ اﻋﻢ از ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ و ﺷﻴﻠﯽ و

ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ و اﮐﻮادورﯼ و دوﻣﻴﻨﻴﮑﻨﯽ و اﻟﺴﺎﻟﻮادورﯼ و  ...را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻴﺰ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭼﻪ ﮔﻮارا در ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر هﺎﺋﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺁرم و ﻧﺎم ﺳﭽﻔﺨﺎ ﺟﺬاﺑﻴﺖ زﯾﺎدﯼ داﺷﺖ.
در ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻴﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺑﻮد  ،رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺁرم و ﺑﻨﺮ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ راهﭙﻴﻤﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺮدﻩ و
ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ رﺳﻴﺪن راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرﮎ "ﻓﻮﻟﯽ" ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻩ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ.
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ!
ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد ﻧﻈﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن!
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﻴﻮﯾﻮرﮎ  -ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
 ٢ﻣﯽ ٢٠١۵

