گزارشی از تجمع و راهپیمایی اول ماه مه
سیدنی  -استرالیا

همه ساله ،برگزاری روز جهانی کارگر در سیدنی استرالیا ،با اقدامات متفاوتی از سوی دولت مردان حاکم ،در
راستای اعمال محدودیت بر این حرکت ،روبرو بوده است .برای نمونه امسال به بهانه سیاست  Lockdownبرای
مقابله با اپیدمی کرونا ،محل تجمع و راهپیمایی هر ساله در مرکز شهر را به سه محل جداگانه و دور از هم انتقال
داده بودند .پرنس آلفرد پارک  Prince Alfred Squareدر پاراماتا سیتی  Parramatta cityیکی از محل های تعیین
شده بود که تجمع تظاهر کنندگان در آن ،از ساعت  01:01صبح آغاز شد .اتحادیه های کارگری" ،یونیون" ها،
نیروهای چپ استرالیایی ،نیروهای چپ ایرانی ،ترکیه ای ،فیلیپینی ...و گروه های حمایت کننده از حقوق ابوریجینال
ها ( Aboriginalsبومیان استرالیایی) در این پارک جمع شده بودند ،تا روز کارگر  ،روز همبستگی با کارگران سراسر
جهان را گرامی داشته و جشن بگیرند.
فعالین سازمان در سیدنی نیز با حمل آرم تشکیالت و تصاویر رفقای بنیان گذار چریکهای فدایی خلق ایران ،با پخش
پوستر های اول ماه مه سازمان ،در این محل حضور یافته و مورد حمایت دیگر شرکت کنندگان در این تجمع قرار
گرفتند .بویژه آن که با حضور چشم گیر نیروی جوان دانشگاهی در این تجمع و گویایی پوستر های تبلیغاتی سازمان،
تعداد زیادی پرسش های گوناگون از سوی جوانان برای کسب آگاهی بیشتر از افکار و تئوری این تشکیالت طرح می
شد .تعداد  011عدد پوستر های تهیه شده برای پخش در میان تظاهر کنندگان در مدت بسیار کوتاهی تمام شدند،
به طوری که هنگام پخش آنها در جمع های چند نفره با پوزش به خاطر ناکافی بودن پوستر ها می گفتیم که به طور
شریکی از پوسترها استفاده کنید.
در این مراسم تعدادی سخنرانی صورت گرفت و پس از صحبتها و سخنرانی ها و شعارهای اولیه و کوتاه ،جمعیت به
حرکت در آمد .حدود  0111هزار نفر در این تجمع حضور داشتند که پس از مدتی به راهپیمایی پرداختند .صف
راهپیمایی پس از عبور از چند خیابان با مسیرکوتاه که به شدت تحت کنترل گارد پلیس قرار داشت به خیابان
 ،Harwood PLمقابل ساختمان ویلوو گرو  Willow Groveنماد تاریخچه ابوریجینال ها ،رسید و تظاهرکنندگان در آنجا
جمع شدند .جلوی ساختمان این نماد بومیان استرالیایی ،دیوار بلندی از تخته های سیاه کشیده شده بود به طوری
که مانع عبور جمعیت شده بود .اما مردم روی دیوار ها نوشتند "چه چیزی را از ما می خواهید پنهان کنید؟"

هنگام تجمع در این مکان ،سخنرانی هایی از طرف  5گروه مختلف سیاسی در ارتباط با مسائل و مطالبات کارگری و
سیاست های دولت ایراد گشت .در این بین ،شعارهایی نیز در حمایت از بعضی سخنرانی ها داده می شد .برخی
از شعارهای سرداده شده توسط جمعیت به شرح زیر بودند" :دست ها از حق و حقوق کارگران کوتاه!" " ،کارگران
متحد هیچ گاه شکست نخواهند خورد!" و "طبقۀ کارگر باید خودش از خودش دفاع کند!"
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سیدنی  -استرالیا
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