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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ می ١١
 

  پيمائی روز جھانی کارگر مراسم راهدومين گزارشی از 
  استراليا–سيدنی  در ی م۵ در روز يکشنبه

 

 پنجم مول، امسال نيز در اولين يکشنبه،پيمائی اصلی روز کارگر در سيدنی و ساير شھرھای استراليا، طبق مع راه

 آموزشی، نيروھای ھای ھائی از بخش گروهدر اين روز اتحاديه ھای کارگری، پرستاران و .  برگزار گرديدیماه م

ندين چپيمائی با  راه.  شرکت داشتند، فيليپين و ايران، کوبا، ترکيه :ن کشورھای خارجی از جملهچپ استراليا و فعاال

. ھای اصلی در قسمت جنوبی شھر پايان يافت سخنرانی در ھايد پارک مرکز شھر شروع و بعد از عبور از خيابان

ھا در   که در بيشتر بخش و دستمزد حقوقافزايشرکت، بيشتر حول خواسته ھای صنفی از جمله شعارھای اين ح

در اين تظاھرات ن کشورھای خارجی  چپ و فعاالۀشرکت کنند نيروھای  تعداد .زد می سطح نازلی قرار دارد، دور

 .شد ده میگان بيش از پنج ھزار نفر تخمين زتعداد شرکت گنند. ھای قبلی بود بيشتر از سال

، روز جھانی ندشد يز حمايت میند اتحاديه که از طرف نيروھای چپ برای اولين بار امسال چنشايان ذکر است که 

رسميت شناختن روز اول ه گان خواھان بشرکت کنند. برگزار کردند  نيزیکارگر را در روز چھارشنبه اول ماه م

ر شرکت داشته و شعارھا فدر اين روز بيش از دو ھزار ن.  روز ھمبستگی جھانی کارگران بودند به عنوانیماه م

خاطر ه  شرکت اتحاديه ھای کارگری ب .پيروزی حزب کارگر بودندخواست بيشتر حول انتخابات فدرالی و 

 اين روز بخشی از فعاليت انتخاباتی آنان یئ پيما، راهدر واقع. بودھای قبل  انتخابات در سطح باالتری نسبت به سال

  .رفت شمار میه ب

ً برخی  در تظاھرات روز چھارشنبه، ، بودند پيمائی گان اين راه از سازمان دھنداتحاديه ھای کارگری که عمدتا

 انتخابات دولت فدرال استراليا در. انتخاب کرده بودند استراليا در حمايت از حزب کارگربيشتر شعارھای خود را 
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حزب کارگر شانس پيروزی در اين انتخابات را داشته و از طرف اتحاديه ھای .  انجام خواھد شدی ماه م١٨روز 

  .شود کارگری حمايت می

 راه در سيدنیکه در واقع دومين روزی بود که به مناسبت روز جھانی کارگر در اين روز سازمان ھواداران   

ھای انگليسی و  زبانه  روز جھانی کارگر بۀشرکت کرده و اطالعي در مراسمفعاالنه  ،برگزار می شدی ئپيما

 ۀ در مورد شرايط ايران و وضعيت طبقگاننندکبسياری از شرکت . گان پخش کردندفارسی را در ميان شرکت کنند

  .پاسخ داده شداالت آنان ؤبه س ءال کرده که از طرف رفقاؤ س کارگر

  اری دعليه سرمايهنی  کارگر جھاۀطبقپيروز باد مبارزات 

  نابود باد امپرياليسم جھانی

   استراليا- ی خلق ايران در سيدنیئچريکھای فداھواداران 

 ٢٠١٩ می ۵

  

 
 


