
 اول ماه مه در سیدنی  استرالیا

 .اه مه در سیدنی و بسیاری از شهرهای دیگر روز یکشنبه سوم ماه مه برگزار گردیدممراسم اول 

. شرکت داشتنددر ارهپیمایی در این روز بارانی در سیدنی تعداد بیشتری از مردم نسبت به سالهای قبل 

اتحادیه های کارگری و نیروهای چپ  بوده و در مخالفت با سیاستهای ضد کارگری بسیاری از شرکت کنندگان از 

 .دولتهای فدرال و ایالتی شعار میدادند

بعد از راهپیمائی از چند شهر اصلی در بلمور پارک که مرکز راهپیمائی روز کارگر از تاون هال مرکز شهر شروع و 

صبح در تاون هال با موسیقی های  11گردهمائی از ساعت . میباشد، پایان یافت یاعتراضتجمعات بشتر 

ظهر با دادن شعارهای اعتراضی به طرف پارک بلمور  11و ساعت  مترقی و سخنرانی های اعتراضی شروع شد

 طبقه حاکم اعتراضی به سیاستهای ضد انسانی و ضد کارگری چند سخنرانیو در محل پایانی نیز . حرکت کرد

  .انجام گرفت

بازنشستگان به خصوص بیکاران و  داشتی، فشار بر اقشار کم در آمدکم کردن بودجه های آموزشی، به

جنگهای امپریالیستی ونقش دولت . وخصوصی سازی های دولت برخی از نکات برجسته در اعتراضات بوده است

یکی دیگر از موارد برجسته اعتراض، . روز بوداسترالیا در این اعمال ضد انسانی مورد دیگری از اعتراضات در این 

فشار بر اهالی بومی  و کوچ اجباری آنان از مناطق مسکونی خود میباشد که بطور روزمره تحت فشار پلیس قرار 

 .دارند

در این روز افراد و گروههای بیشتری نسبت به سالهای قبل از کشورهای ایران، یونان، سوریه، ترکیه، فیلیپین و 

 . ی کرد و سایر ملل شرکت کرده بودندهاهگرو

دشوار زنان کارگر مهاجر او با اشاره به موقعیت . از طرف یکی از فعالین زنان مهاجر بود هایکی از بارزترین سخنرانی

 این قشر کارگرخواستهای از رساندن و حمایت یاری ضرورت  برویزاهای کاری موقت زنان مهاجر دارای بخصوص 

با زنان مهاجر با ویزاهای موقت و توریستی واقعیت اين است که . کردتاکید  اتحادیه های کارگریمردم و توسط 

شرایط کاری و استانداردهای مورد استثمار شدید قرار دارند، بدون اینکه به حد اقل بسیار نازل  هایدست مزد

 .بهداشتی دسترسی داشته باشند

تاکید  ضمنش اعالمیه های سازمان به زبانهای انگلیسی و فارسی ما نیز در این راهپیمائی شرکت کرده و با پخ

رفتار ضد انسانی جمهوری اسالمی در رابطه با ، جمهوری اسالمی سیاستهای ضد کارگری و افشاگری علیه

 .ایران خصوصا علیه زنان با بخشی از شرکت کننده گان صحبت کردیم

 فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در استرالیا
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