
  !در سيدنی استراليا اول ماه میتظاھرات  
  

در اول ماه می به خيابانھا آمدند تا روز جھانی کارگر را جشن بگيرند نفرھزارچندين در سيدنی استراليا ، 
این مراسم که ھر ساله در اولين  .نشان دھند را سيستم سرمایه داری اعتراض و خشم خود بهو 

ل با مصادف شدن این روز با شنبه ، راھپيمایی درست در اول یکشنبه ماه می برگزار می گشت ، امسا
پس از تجمع اتحادیه ھای کارگری و احزاب سياسی و نيروھای مارکسيستی از مليتھای ماه می ، 

وع و تا محله شر ،ھاید پارک مرکز شھر سيدنی در...مختلف از ترکيه ، عراق ، ایران ، کره ،یونان و 
که به نسبت سالھای قبل جمعيت خيلی بيشتری در آن  این راھپيمایی در. کی ادامه یافتر سرکوال

  :از جمله اين شعار ھا. مختلفی سر دادند مبارزاتی  مردم شعار ھای شرکت کرده بودند،
  "!تحاد کارگران ھرگز شکست نمی خوردا "
  "!مر گ بر نژادپرستی  "
   .)رگری می باشد یکی از قوانين ضد کاکه (  "رداشته شودباید ب ای بی سی سی" 
  

صحنه تماشایی راھپيمایی زمانی بود که کارگران ساختمانی مشغول به کار در یکی از ساختمانھای 
سر به فلک کشيده شده شھر ، با دیدن صفوف راھپيمایی ، دست از کار کشيده و به راھپيمایان 

  .ملحق شدند که با استقبال و شور مردم ، ھمراه گشت
  
، از تشکيل دھندگان آن از فعالين چریکھای فدایی خلق  تعدادی استراليا که –ميز کتاب سيدنی  

ھمبستگی و اتحاد کارگران فنا ناپذیر خواھد  "د نيز ، بابرپایی ميز کتاب و پالکاردھایی با مضمون نميباش
ود باید ناب ح و دستهجمھوری اسالمی با ھر جنا " ،"اول ماه می ، روز جھانی کارگر گرامی باد  " ،"بود 

و پخش پيام چریکھای فدایی خلق  ارگری پخش ترانه سرودھای ک ان ،و با بر افراشتن آرم سازم "گردد 
که مورد استقبال مردم شرکت کننده در  ، )فارسی  وانگليسی  به زبان( در گراميداشت اول ماه می

   .قرار گرفت ، در این مراسم و راھپيمایی حضور داشتند  این مراسم 
  

، تنی چند از رھبران اتحادیه ھا ، » فرست فليد پارک سرکوالر کی « تجمع شرکت کننده گان در  پس از
  .احزاب و نيروھای شرکت کننده ، سخنانی را ایراد کردند که به گوشه ھایی از آن اشاره می کنيم 

   
  :کرد  اعالمکارگری از اتحادیه کارگران بنادر در بخشی از سخنان خود  
  
و این کارگران ھستند .ميدانيم خيلی از کارگران مشکالت مالی و یا بيماری افسردگی دارند ما........"

باران  که مردھا و زنھا در بمب ،جنگ این قدر غم انگيز است.که ھزینه این مشکالت را پرداخت ميکنند
 بيکارنتيجه جنگ کشتار انسانھای بی گناه و . نددھمی  از دست خانه ھایشان را  ميرند و میھا 

ما ھنوز نژاد پرستی و تبعيض جنسی در جامعه داریم زنھا در محيط کار خيلی .نيست این چيزی جز
ما باید برای یک حقوق وشرایط کار . کمتر حقوق دریافت می کنند و دارای حقوق مساوی نيستند

پرستی استراليا  بوميان استراليا در محله ای به نام امپلی واچ بخاطر قوانين نژاد. مساوی مبارزه کنيم
تنھا ابروجينالھا . ميکنندگی دنچادر ز در امپلی واچلو متری يخانه ھایشان را ترک کرده اند و در چندین ک

رفقا، .مبارزات ما کارگران باید به صورت بين المللی باشد. ھستند که حق خود مختاری دارند
ت را ھر روز افزون ميکند و سرمایه داری یک سيستمی است که مشکال.باید پيروز شود مسوسياليس

   ".کشی از کارگران را بيشتر ميکند هبھر
  

 



  :  گفتدر سخنانش  سخنران اتحادیه معادن و جنگلھااندرو فرگسون 
به  مردم روز اول ماه می روز جھانی کارگران است که. ممنون رفقا از اینکه امروز در اینجا جمع شدید"

 که برایامروز ھزاران کارگر در خيابان آمده اند . مکنند خيابان می آیند و برای حقوقشان مبارزه
این یک فرصت مناسب است تا مردم به خيابان بيایند و برای حقوق و مزایایی . حقوقشان مبارزه کنند

به خيابان آمده اندتا این روز را جشن در کوبا ھزاران نفر .بھتر مبارزه کنند یبھتر و ھمچنين یک دنيا

در یونان ھزاران نفر به .راھپيمایی ميکنند جھانی کارگروی ھزاران نفر در خيابان برای روز يدر بول. بگيرند
ران کارگر معادن در آنجا برای ادر مکزیک ھز .اند آنھا ھمچنين یک کمپين در ھفته آینده دارند خيابان آمده

ال تعداد زیادی در محل ھر س. حقوق بھتر مبارزه می کنند ما در استراليا قوانين ارتجاعی زیادی داریم
ما ھنوز قوانين ضد کارگری . استانداردھای ایمنی در محل کار بسيار پایين است.کار کشته می شوند

   ".داریم که باید با آن مبارزه کنيمزیادی در محيط کار 
  :کارگر ديگری به نام آرک نيز گفت

دفاع از حقوق ما در سایت تشکر  استم از اتحادیه معادن و جنگلھا برایوخ. ک استاسم من آر.... "
و حقوق کارگری مان را در محيط کار داشته . برخورد شود با ما ما ميخواھيم به صورت عادالنه. کنم

که حتی ما حق داشتن متينگ در محيط کار را . اما آنھا قوانين ارتجاعی را در محيط کار آورده اند. باشيم
عدالت وبرابری صحبت می کنند  از آنھا . ند و از کی دفاع ميکنندا دانند که از کجا آمدهی آنھا نم. نداریم

ری ھما ھنوز به عنوان یک ھمش.در صورتی که من را در زندان انداخته اند این چه عدالت و برابری است
قوق مساوی مبارزه حبدست آوردن یک اما ما برای . نشده ایمشناخته  با حقوق مساوی با دیگران 

ی یک قانون ضد کار گری است که کارگران را از داشتن متينگ در محيط کار ای بی سی س .کنيممي
بازپرسی کنند که حتی چه صحبتھای با رفقای کارگر دیگر داشته  ار محروم می کنند و آنھا قادراند ما

به ماه  6و یا ما را برای  ھزار دالر جریمه کنند 20000آنھا ميتوانند ما را تا  یایم و در صورت عدم ھمکار
  ". ما باید با این قوانين ارتجاعی مبارزه کنيم و ای بی سی سی را نابود کنيم زندان بيندازند

  
  :کردبود که در سخنرانی اش مطرح  از حزب سبزھا نماینده پارلمان خانم لیيکی ديگر از سخنرانان 

ھستيم اما   21 قرن ما در.و عدالتھای اجتماعی استانی کارگران، روز برابری ھروز اول ماه می روز ج "
 گازھای گلخانه راه حلھای مناسبی برایما باید مطمئن شویم که . وجود دارندھنوز این قوانين ارتجاعی 

ما . داشته باشيمو تالش برای یک محط زیست طبيعی بدون تغييرات اقليمی  اریمبه اجراء ميگذای 
نه به کارھای دیگر رجوع کنند که حزب سبزھا معتقد ھستيم که کارگران معادن باید به صورت عادال

ما خيلی از قوانين کارگری را از  .ندنسارآلودگی کمتری داشته باشد و آسيب کمتری به محيط زیست ب
که ما  ه استو باعث شد.کرده است ایم چون حزب کارگر از ائتالف بين المللی حمایت دست داده

تا بتوانيم یک سيستم . کنيم از معلمان حمایت کنيمما امروز باید از اتحادیه ھای کارگری حمایت  .ببازیم
بوميان استراليا بخاطر قوانين ارتجاعی دولت استراليا خانه . تحصيلی و درمانی بھتری داشته باشيم

  .ھایشان را ترک کرده اند و در چادر زندگی ميکنند
مردم فلسطين در . ميبردمنصور اسانلو در زندانھای ایران بخاطر دفاع از حقوق کارگران در زندان بسر 

ی از بين بردن این قوانين اما باید بر. جنگ نا عادالنه ھستند و ھر روز کشته و زخمی می دھند
این قوانين ارتجاعی را به اجراء " نمایند حزب ليبرال"اریم تونی ابت ذما نباید بگ.ارتجاعی مبارزه کنيم

  ".بگذارد
  
  !می باد روز جھانی کارگراگر
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