
   استراليا- پيمائی روز کارگر در سيدنی راه
  

   

  

ای به مناسبت روز جهانی راهپيمائی ، ، روز یکشنبه هفتم ماه مه  بعلت تعطيلی نبودن اول ماه مه در استراليا

 ١٢۵، اولين بار ،  استراليا حرکت اعتراضی کارگران. گزار شددر شهر سيدنی و شهرهای دیگر استراليا برکارگر 

 آغاز شده و همه "گوئينزلند"در ایالت " بارکالدین"پشم چينی در با اعتصاب کارگران ،  ١٨٩١در سال ، ش سال پي

برای پراکندگی مبارزات کارگران و عدم  در تالش بورژوازی حاکم . ساله در تمامی شهرها ادامه داشته است

های استراليا روز متفاوتی را   ک از ایالتدر هر یبه تاکتيک های متفاوتی دست یازیده و پيوند خواسته های آنان 

کميته برگزاری روز کارگر که متشکل از رهبران سازشکار اتحادیه . تعطيل اعالم نموده استبا عنوان روز کارگر 

های کارگری و برخی نيروهای رفرميست ميباشد، تمایلی برای تغيير و هماهنگی این اعتراضات با مبارزات 

 به رغم این واقعيت نيروهای چپ و مبارز برای بزرگداشت روز جهانی .دهد نشان نمیکارگران جهانی از خود 

  .پيمایی شرکت کرده و در جهت ارتقاء مبارزات کارگران تالش می کنند هر سال این در این راه، کارگر 

  

اطر فشار بخ،  رسيد گان به رقم باالی دو هزار نفر می که تعداد شرکت کنندپيمائی اعتراضی امروز در راه

 ،  های خدمات و سرویس از جمله کاهش دستمزد بویژه در بخش،  بورژوازی حاکم بر کارگران ءروزافزون و گسترده

 اتحادیه های کارگری  ازتعداد شرکت کنندگان. شتری از کارگران و فعالين سياسی شرکت داشتنديتعداد ب

 اهالی بومی استراليا نيز که .های قبل از نظر کمی باال و با شعارهای رادیکالتری همراه بود نسبت به سال

های بر حق  با خواست، همواره مورد ستم مضاعف در کل تاریخ استراليا بعد از هجوم اروپائيان قرار گفته اند 

  . شرکت کردند و مبارزهاین روز اعتراضپيمایی  راهخویش در 

  

بعد از عبور از یکی از جمعيت  شده و  شهر با سخنرانی و موسيقی شروع  شمالهاید پارکمائی در يپ راه

، حمایت از پناهندگان و  ، حمایت از خواسته های کارگران های اصلی شهر و دادن شعارهای ضد جنگ خيابان

ر پارک های ارتجاعی و ضد کارگری دولت حاکم در منطقه جنوبی د  عليه فشارها و سياستسردادن شعار

  .دادندپایان به حرکت خود پرینس آلفرد 

  

 برخی کشورهای ، کوبا و ، فلسطين ، سوریه ، ترکيه کشورهای خارجی نيز از جمله فيلبپينسياسی فعالين 

های متفاوت ایرانی نيز با شعارها   گروه. شرکت کرده بودندپيمایی  در این راهنيز فریقا آدیگر از آمریکای جنوبی و 

 در راه نيز با شرکت فعالين چریکهای فدایی خلق. پيمائی روز کارگر شرکت داشتند های خود در راهو خواسته 



، انگليسی و فارسی در این روز با برخی از شرکت  های ترکی و پخش اعالميه های سازمان به زبانپيمایی 

 تبليغ مواضع سازمان وایران سياسی ، زنان و شرایط  کارگران اسفناک کنندگان به بحث در مورد شرایط 

  .ندپرداخت

  

  !زنده باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان

  ! زنده باد سوسياليزم  !زنده باد انقالب

  

  استراليا -سيدنی فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در 

 ٢٠١٧ می ٧


