ﮔﺰارﺷﯽ از راﻩ ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻴﺪﻧﯽ  -اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

در ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ،روز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان  ،در ﺳﻴﺪﻧﯽ  -اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ هﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﮏ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ در
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ،اوﻟﻴﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم
ﻣﻪ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﭼﭗ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ )اﯾﺮان  -ﺗﺮﮐﻴﻪ -
ﻋﺮاق و (...اﻗﺪام ﺑﻪ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ و ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺘﺪا در "ﺗﺎون هﺎل" ﺳﻴﺪﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻩ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن در "ﺑِﻠﻤﻮر
ﭘﺎرﮎ" ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
هﺎ و ﺷﻌﺎر هﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ و ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﻌﻨﯽ
ﻟﻴﺒﺮال هﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرهﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از" :ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ،ﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﯾﻢ!"" ،ﯾﮏ راﻩ ﺣﻞ :اﻧﻘﻼب! ﮐﺪام راﻩ ﺣﻞ؟ اﻧﻘﻼب!"
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  -ﺗﻮﻧﯽ اَﺑﻮت و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ راﺳﺖ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖ دادﻩ
ﻣﯽ ﺷﺪ.
هﻮاداران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺳﻴﺪﻧﯽ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ )ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﯼ( را ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﻤﺎم رادﯾﮑﺎﻟﻴﺴﻢ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻴﮕﺬارد ،هﻤﻮارﻩ ﺁرم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﻧﻴﺰ
ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﺁرم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ از زاوﯾﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از
ﺁرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻳﮏ ﻣﻮرد هﻢ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻠﻐﺎرﯼ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ "ﻣﻦ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
دارم ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺁرم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ" اﺟﺎزﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﺁرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮد .در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ،ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد
روﻳﺪادهﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ راهﻤﺎن
هﻮاداران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺳﻴﺪﻧﯽ  -اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
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