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   استراليا/سيدنیخلق ايران در  یئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢١ می ٠۶
  

  ا استرالي- سيدنی  ه از تجمع و راھپيمايی اول ماه مگزارشی

  

 جھانی کارگر در سيدنی استراليا، با اقدامات متفاوتی از سوی دولت مردان حاکم، در راستای ھمه ساله، برگزاری روز

برای مقابله با  Lockdownت   سياسۀبرای نمونه امسال به بھان. رو بوده استه اعمال محدوديت بر اين حرکت، روب

 . جداگانه و دور از ھم انتقال داده بودندی ھر ساله در مرکز شھر را به سه محلئو راھپيما  اپيدمی کرونا، محل تجمع

يکی از محل ھای تعيين شده بود   Parramatta city  سيتیدر پاراماتا Prince Alfred Squareپرنس آلفرد پارک 

ھا، نيروھای چپ " يونيون "اتحاديه ھای کارگری،.  صبح آغاز شد١٠:٣٠تجمع تظاھر کنندگان در آن، از ساعت  که

 وريجينالحمايت کننده از حقوق اب و گروه ھای... ی، فيليپينیئی، نيروھای چپ ايرانی، ترکيه ئاستراليا

 در اين پارک جمع شده بودند، تا روز کارگر ، روز ھمبستگی با کارگران) یئاستراليا بوميان(  Aboriginalsھا

  .سراسر جھان را گرامی داشته و جشن بگيرند

 ی خلق ايران، با پخشئبا حمل آرم تشکيالت و تصاوير رفقای بنيان گذار چريکھای فدا فعالين سازمان در سيدنی نيز

کنندگان در اين تجمع قرار  سازمان، در اين محل حضور يافته و مورد حمايت ديگر شرکتپوستر ھای اول ماه مه 

ی پوستر ھای تبليغاتی سازمان، ئدانشگاھی در اين تجمع و گويا ويژه آن که با حضور چشم گير نيروی جوانه ب. گرفتند

و تئوری اين تشکيالت طرح می افکار  آگاھی بيشتر از  از سوی جوانان برای کسب تعداد زيادی پرسش ھای گوناگون
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در ميان تظاھر کنندگان در مدت بسيار کوتاھی تمام شدند، به   عدد پوستر ھای تھيه شده برای پخش٢٠٠تعداد . شد

 در جمع ھای چند نفره با پوزش به خاطر ناکافی بودن پوستر ھا می گفتيم که به طور طوری که ھنگام پخش آنھا

   .دشريکی از پوسترھا استفاده کني

 سخنرانی صورت گرفت و پس از صحبتھا و سخنرانی ھا و شعارھای اوليه و کوتاه، جمعيت به در اين مراسم تعدادی

صف . ی پرداختندئراھپيما  ھزار نفر در اين تجمع حضور داشتند که پس از مدتی به٣٠٠٠حدود . حرکت در آمد

 ليس قرار داشت به خيابانول گارد پوت تحت کنترشد ی پس از عبور از چند خيابان با مسيرکوتاه که بهئراھپيما

Harwood PLمقابل ساختمان ويلوو گرو ،ُ Willow Grove  تظاھرکنندگان در   ابوريجينال ھا، رسيد وۀنماد تاريخچ

بلندی از تخته ھای سياه کشيده شده بود به طوری که  ی، ديوارئجلوی ساختمان اين نماد بوميان استراليا. آنجا جمع شدند

  "چه چيزی را از ما می خواھيد پنھان کنيد؟ "روی ديوار ھا نوشتند اما مردم. انع عبور جمعيت شده بودم

مسائل و مطالبات کارگری و   گروه مختلف سياسی در ارتباط با۵ی از طرف ئھنگام تجمع در اين مکان، سخنرانی ھا

برخی از . ز بعضی سخنرانی ھا داده می شدحمايت ا ی نيز درئدر اين بين، شعارھا. سياست ھای دولت ايراد گشت

متحد کارگران " ، !"دست ھا از حق و حقوق کارگران کوتاه ":شرح زير بودند شعارھای سرداده شده توسط جمعيت به

  !" کندطبقۀ کارگر بايد خودش از خودش دفاع"و " !ھيچ گاه شکست نخواھند خورد

  االي استر- فعالين چريکھای فدايی خلق ايران در سيدنی

  ٢٠٢١ ماه مه دوم

 


