
گزارشی از راهپيمایی روز جهانی 
   استراليا - سيدنیدرکارگر 

های  جریانات و سازماندنی يامسال در س

های  سياسی و چپ استراليایی و دیگر مليت

 -از کشورهای ایران (ساکن در این شهر 

 روز، اول ماه مه...)  عراق و-ترکيه 

به گرمی  را همبستگی جهانی کارگران

روها با سازمان دادن ين نی ا .داشتند یگرام

روز  ، راه پيمائی و برگزاری جشن و پایکوبی

پاس رسم هر سال ه برا کارگر فرخنده 

  .داشتند

اولين ،  به طور معمولا يجا که در استرال از آن

ن يفعال، می ماه در تاریخ ششم جه  امسال يدر نت ،رند يجشن می گبه عنوان روز کارگر  را یکشنبه ماه می 

 از  تعدادیعبور از ی و يمایپ راه پارک سيدنی در مرکز شهر جمع شده و پس از د ابتدا در هایاسیيکارگری و س

 یو نماینده ها دست به تجمع اعتراضی زده  مقابل کنسولگری آمریکا "ه ليسمارتين پ"شهر در های خيابان 

   .نمودند سخنرانی اسیي گوناگون سجریانات

 

ار کمرنگی داشتند ي بس حضور های گذشته اتحادیه های کارگری  سالالزم به توضيح است که امسال بر عکس

حضورشان پر  گرا ها  ملی- در رویارویی با حزب ليبرالو  در حمایت از حزب کارگر ها آنکه سال گذشته ی در حال

ار بسيرا حرکت امسال  شیبه جان امر گرچه باعث کمتر شدن تعداد تظاهرکنندگان شده بود اما یا .رنگ تر بود

  .بودکرده های قبل  رادیکال تر از سال

شعار  ای از نمونه .سر دادنداری يه وضع موجود شعار های بسين مارش انقالبی خود بر عليکنندگان در ح تظاهر

 ! ران ما مورد حمله قرار ميگيرندوقتی کارگ"،  "! ما بازنده نمی شویم،کارگران اتحاد اتحاد ":  از بودند  عبارت ها

  ".زنده باد اول مه" ، "! انقالب  انقالب،! یک راه حل... یک راه حل "،  "!چکار ميکنيم؟ به حمایتشان بر ميخيزیم

. ندمائی روز کارگر را گرامی داشتيپ ن راهیبا شرکت در ا نيز سيدنی، - ی خلق ایرانهواداران چریکهای فدای

سم را يالیه امپريرو های انقالبی بر عليورت همکاری همه نگر ضریه بار ديون ترکيها با انقالب همکاری گسترده آن

  های سازمان به مناسبت اول ماه مهاطالعيهادی از ی تعداد زيمائیپ ن راهیدر ضمن در طی ا. ش گذاشتیبه نما

ان یدر جر. مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفتت پخش شد که يان جمعيدر مبه زبان فارسی و انگليسی 

اری قرار يالت در مبارزه طبقاتی می باشد مورد توجه بسين تشکیانگر رادیکاليسم اي آرم سازمان  که بن مارش یا

  .رنديستاده و عکس بگیجوانان انقالبی از ما می خواستند تا در کنار آرم اجا که بارها  تا آن. گرفت

  !گرامی باد روز جهانی کارگر

  !مرگ بر امپریاليسم

  !د گرددی و دسته نابود باجمهوری اسالمی با هر جناح

   اياسترال -سيدنی در هواداران چریکهای فدایی خلق ایران 

  ٢٠١٢ششم ماه مه 


