
  پیمائی روز جهانی کارگر مراسم راهدومین گزارشی از 

 استرالیا –سیدنی در  هم 5 در روز یکشنبه

 

  

 مول، امسال نیز در اولین یکشنبه،پیمائی اصلی روز کارگر در سیدنی و سایر شهرهای استرالیا، طبق مع راه

آموزشی،  های هائی از بخش ن و گروهدر این روز اتحادیه های کارگری، پرستارا. پنجم ماه مه برگزار گردید

 راه. شرکت داشتند ،فیلیپین و ایران، کوبا، ترکیه  :نیروهای چپ استرالیا و فعالین کشورهای خارجی از جمله

های اصلی در قسمت جنوبی  ندین سخنرانی در هاید پارک مرکز شهر شروع و بعد از عبور از خیابانچپیمائی با 

که  و دستمزد حقوق افزایشین حرکت، بیشتر حول خواسته های صنفی از جمله شعارهای ا. شهر پایان یافت

شرکت کننده چپ و فعالین کشورهای نیروهای  تعداد  .زد می ها در سطح نازلی قرار دارد، دور در بیشتر بخش

ین زده تعداد شرکت گننده گان بیش از پنج هزار نفر تخم. های قبلی بود بیشتر از سالدر این تظاهرات خارجی 

 .شد می

 

، روز ندشد یز حمایت میند اتحادیه که از طرف نیروهای چپ برای اولین بار امسال چنشایان ذکر است که 

شرکت کننده گان خواهان برسمیت شناختن روز . برگزار کردند جهانی کارگر را در روز چهارشنبه اول ماه مه نیز

در این روز بیش از دو هزار نقر شرکت داشته و . ودندروز همبستگی جهانی کارگران ب به عنوان اول ماه مه

خاطر ه شرکت اتحادیه های کارگری ب  .پیروزی حزب کارگر بودندخواست شعارها بیشتر حول انتخابات فدرالی و 

این روز بخشی از فعالیت انتخاباتی  پیمایی ، راهدر واقع. بودهای قبل  انتخابات در سطح باالتری نسبت به سال

  .آنان بشمار میرفت

 

، بودند پیمائی اتحادیه های کارگری که عمدتا از سازمان دهنده گان این راهبرخی  در تظاهرات روز چهارشنبه،

روز  انتخابات دولت فدرال استرالیا در. انتخاب کرده بودند استرالیا در حمایت از حزب کارگربیشتر شعارهای خود را 

حزب کارگر شانس پیروزی در این انتخابات را داشته و از طرف اتحادیه های کارگری . ماه مه انجام خواهد شد 81

  .شود حمایت می

   

پیمایی  راه در سیدنیکه در واقع دومین روزی بود که به مناسبت روز جهانی کارگر در این روز سازمان هواداران 

های انگلیسی و فارسی را  زبانه شرکت کرده و اطالعیه روز جهانی کارگر ب در مراسمفعاالنه  ،برگزار می شد

  در مورد شرایط ایران و وضعیت طبقه کارگر ننده گانکبسیاری از شرکت . گان پخش کردند در میان شرکت کننده

 .پاسخ داده شدواالت آنان ئبه سوال کرده که از طرف رفقا ئس
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