
   

 استرالیا –مراسم اول ماه مه در سیدنی گزارشی از 

  

بر طبق روال همه ساله در سیدنی مراسم روز کارگر که در اولین یکشنبه ماه ،  8102ماه مه  6امروز یکشنبه 

شود  این راهپیمایی که بیشتر از طرف اتحادیه های کارگری سازمان داده می در  .گیرد، برگزار شد مه انجام می

ی شرکت کننده گان کم   نشانگر رشد در مقایسه با سالهای قبلامری که . داشتندر شرکت فنسه هزار  ش ازبی

بعنوان  این روزجایگاه  کارگری تالش شده از طرف چند اتحادیه های اخیرسال در . جهانی کارگر بود در مراسم روز

خود موجب شرکت تعداد امر به طور طبیعی، ن ای گردد وروز تفریح و پیک نیک و موسیقی برای خانواده ها تبلیغ 

گرچه بیشتر اتحادیه های کارگری تنها خود را به خواسته های .   مردم در این مراسم شده بودبیشتری از 

داده  تظاهراتگان در این  هصنفی محدود کرده اند، ولی شعارهای رادیکال نیز از طرف بخشی از شرکت کنند

 .شد می

 

ی کارگران است و مقایسه ارقام و مزایاحقوق رشد سطح و کند بودن  ماندن شامل راکدبخشی از خواسته ها 

در . ی صورت پذیرفته استدر سطح نازل رشد دستمزدهای کارگران که در هفتاد سال گذشته نشان می دهد

و  انو مرد انزن ، نابرابری درآمد بینکار تقموقراردادهای  ، باال رفتن درصدهانابرابری درآمد افزایش سطح مقابل،

، گشته استتر حق اعتصاب که در دو دهه گذشته محدودتر و قانونا بسیار مشکل همچنن به رسمیت شناختن 

 دیگری از مطالبات به مساله ایجاد بخش. گان را تشکیل می داده بخش دیگری از خواستهای تظاهر کنند

، به این کنند از خانه های دولتی استفاده می که یانتقال افراد کم درآمد های بیشتر دولتی در مورد محدودیت

خصوصا در چند سال گذشته بسیاری از خانه های دولتی را بخاطر باال رفتن قیمت ، دولت ایالتی  .مکان ها بود

در نتیجه ساکنان این خانه ها که افراد مسن هستند با این . مکانهای قدیمی به نقاط دورتر منتقل کرده است

مسافت ها  خانه هایشان و طوالنی شدن های بیشتر قرار گرفته و به دلیل دور شدنتغییرات تحت فشار

بیشتر بر این  یا کال قطع شده و این انتقاالت با فشار روحی با دوستان و آشنایان خود بسیار کم و شانارتباط

ساکنان خانه های سالمندان به محل در بسیاری از موارد انتقال  . همراه بوده است قشر آسیب پذیر جامعه

از ه کارگری یمقاومت آنان و حمایت نیروهای چپ و چند اتحاددولت صورت گرفته ولی با تهدید و فشار های جدید 

از در حال حاظر چند تن  . را با مشکل مواجه ساخته استحاکم این قشر، این سیاست ضد مردمی برای طبقه 

  . ها مورد تعقیب قانونی قرار گرفته اند پلیس در دادگاه توسط سازیبا دستگیری و پرونده این افراد 

 

 یشانپخش اعالمیه هابا شرکت کرده و های چپ از کشورهای متفاوت نیز بسیاری از نیرودر راهپیمایی امسال 

کشورهای خود سیاسی و اقتصادی شرایط و  راجع به اوضاع  گان و مردم در مسیر حرکت هدر میان شرکت کنند

نیروهای متفاوت   .کردند افشاگری می ریدولتهای سرمایه دادر رابطه با سیاستهای طالع رسانی کرده و ا

   



. خود پرداختند درج شده مواضعنشریات و به پخش در راهپیمایی اول ماه مه ایرانی نیز در این روز با شرکت 

، در روز جهانی کارگر عمدتا با دادند شرکت کنندگان را تشکیل میاز  نیروهای چپ و رایکال نیز که بخش بزرگی

 .اشتنددشرکت فعال در تظاهرات و امپریالیسم  کال علیه سرمایه داری جهانیشعارهای رادی

 

آغاز  پیش از چه در گردهمایی هاینیز در این راهپیمائی شرکت داشته و  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

با مردم در رابطه با شرایط کارگران، ،  تظاهراتاین  یپایانت همچنین در تجمعادر مسیر حرکت و چه  و تظاهرات

بت پرداخته و با پخش اعالمیه های ح، به صضد خلقی جمهوری اسالمیزنان و مردم ایران تحت سلطه حکومت 

دست رکی، به توضیح مواضع سازمان در مسائل ایران و جهان ردی و ت  سازمان به زبانهای انگلیسی، فارسی، ک  

 .زدند

 

 !رگ بر نظام سرمایه داریم

 !روز جهانی کارگرزنده باد 
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