
 اول ماه مهی از تجمع و راهپیمایی گزارش

 استرالیا - سیدنی

 دراز سوی دولت مردان حاکم، متفاوتی  اقداماتدر سیدنی استرالیا، با  همه ساله، برگزاری روز جهانی کارگر

 برای Lockdown  سیاست برای نمونه امسال به بهانه .برو بوده استور ،این حرکت اعمال محدودیت برراستای 

انتقال سه محل جداگانه و دور از هم و راهپیمایی هر ساله در مرکز شهر را به  محل تجمع  ،مقابله با اپیدمی کرونا

های تعیین  محلیکی از   Parramatta city پاراماتا سیتیدر  Prince Alfred Squareپرنس آلفرد پارک  .دداده بودن

ها،  "یونیون"اتحادیه های کارگری،  .شد آغازصبح  01:01از ساعت ، نآ درتظاهر کنندگان  بود که تجمع شده

 جینالیابورحقوق از  و گروه های حمایت کننده... لیپینیی، فای ایرانی، ترکیه نیروهای چپاسترالیایی، پ نیروهای چ

کارگران سراسر با همبستگی روز کارگر ، روز  تا ،در این پارک جمع شده بودند (استرالیایی بومیان)  Aboriginalsها

 .جهان را گرامی داشته و جشن بگیرند

خش ، با پچریکهای فدایی خلق ایرانبنیان گذار رفقای  آرم تشکیالت و تصاویر حملنیز با  در سیدنی سازمانفعالین 

تجمع قرار ورد حمایت دیگر شرکت کنندگان در این م ، در این محل حضور یافته واول ماه مه سازمانپوستر های 

 سازمان، تیپوستر های تبلیغاو گویایی  تجمعدر این  جوان دانشگاهیحضور چشم گیر نیروی  با آن که بویژه. ندفتگر

طرح می  این تشکیالت تئوریاز افکار و آگاهی بیشتر  از سوی جوانان برای کسب  گوناگونپرسش های تعداد زیادی 

 تظاهر کنندگان در مدت بسیار کوتاهی تمام شدند،برای پخش در میان پوستر های تهیه شده  عدد 011 تعداد. شد

که به طور می گفتیم  پوستر ها ناکافی بودن به خاطردر جمع های چند نفره با پوزش  هنگام پخش آنهابه طوری که 

  .استفاده کنیدشریکی از پوسترها 

جمعیت به شعارهای اولیه و کوتاه، و سخنرانی ها و  اپس از صحبتهدر این مراسم تعدادی سخنرانی صورت گرفت و 

صف . در این تجمع حضور داشتند که پس از مدتی به راهپیمایی پرداختندهزار نفر  0111حدود . آمد حرکت در

 بانابه خی قرار داشتگارد پلیس به شدت تحت کنترل که  کوتاهبا مسیربان ااز چند خی عبورپس از راهپیمایی 

Harwood PL، ور  گویلوو  مقابل ساختمان Willow Grove    تظاهرکنندگان در آنجا  ورسید  ،نال هایابوریج نماد تاریخچه

به طوری بود شده کشیده  ته های سیاهاز تخ یدیوار بلند ،جلوی ساختمان این نماد بومیان استرالیایی .جمع شدند

 "؟پنهان کنید چه چیزی را از ما می خواهید" نوشتندمردم روی دیوار ها اما  .شده بود جمعیت عبور که مانع

 



کارگری و و مطالبات  در ارتباط با مسائلسیاسی  گروه مختلف 5سخنرانی هایی از طرف  ،مکان تجمع در این هنگام

برخی  .داده می شد ها رانینبعضی سخشعارهایی نیز در حمایت از  ،در این بین .ایراد گشت دولتسیاست های 

ارگران ک" ، !"دست ها از حق و حقوق کارگران کوتاه": از شعارهای سرداده شده توسط جمعیت به شرح زیر بودند

 !"ددفاع کن شخودش از خود بایدطبقۀ کارگر " و !"هیچ گاه شکست نخواهند خورد متحد

 استرالیا - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سیدنی

 0100ماه مه  دوم


