پیمایی روز جهانی کارگر در سیدنی – استرالیا
گزارشی از راه
ِ

روز چهارشنبه اول ماه مه  ،۹۱۰۲راه پیمایی روز جهانی کارگر در سیدنی – استرالیا برخالف سال های گذشته،
حال و هوای دیگری داشت؛ چرا که بنا بر سنت دیرینه که از سوی طبقه حاکم جا انداخته شده بود ،برگزاری راه
پیمایی های روز جهانی کارگر ،نه در اول ماه مه بلکه در اولین یکشنبه ماه مه برگزار می گشت .اما امسال
خوشبختانه ،برخی از نیروهای برگزار کننده تصمیم گرفتند که جشن روز جهانی کارگر را در همان روز اول ماه مه،
یعنی روز همبستگی جهانی کارگران برگزار کنند .در استرالیا همه می دانند که دولت فدرال این کشور بجای
اعالم تعطیل رسمی روز اول ماه مه و پذیرش حق گرامیداشت این روز تاریخی توسط کارگران و زحمتکشان ،روز
متفاوتی را به عنوان "روز کارگر" اعالم کرده است تا از اهمیت و بار سیاسی و مبارزاتی این روز بکاهد و همچنین
بکوشد تا اهمیت امر همبستگی جهانی کارگران که در مارش های مبارزاتی همزمان آنان در سراسر جهان
سرمایه داری انعکاس پیدا می کند را کمرنگ نماید .اما امسال بنا به تصمیم و آرای تعدادی از تشکالت و اتحادیه
های کارگری بویژه اتحادیه ساختمانی  CFMEU CONSTRUCTIONبرای اولین بار ،این سنت بزرگ تاریخی
کارگران در همان روز اول ماه مه گرامی داشته شد.
عنوان فراخوان این راهپیمایی  ( MARCHING TO CHANGE THE RULESراه پیمایی برای تغییر قانون حکومت)
نام داشت و برگزار کنندگان با اطالع رسانی در شب سه شنبه  ۰۱آپریل ،این فراخوان را تا حدودی پخش و نشر
کردند .به این ترتیب ،مراسم از ساعت  ۰۱صبح روز چهارشنبه اول ماه مه ،یعنی روز همبستگی جهانی کارگران
آغاز گشت .با توجه به تاخیر در اعالم و پخش فراخوان این مراسم ،باز هم تعداد کثیری از کارگران ساختمانی به
همراه دیگر کارگران ،نمایندگان احزاب چپ و نیروهای کمونیست و مترقی ،و مبارزین دیگر ملیت ها مانند ترکیه،
ایران ،افغانستان و ...در مراسم حضور یافته و با تجمع در  PARK BELMIREپرچم همبستگی کارگران را در اول
ماه مه به اهتزاز درآوردند.
راه پیمایی اول ماه مه در سیدنی در ساعت  ۰۰:۰۱شروع و در طول مسیر راه پیمایی شعارهای مختلفی در
بزرگداشت روز جهانی کارگر و علیه امپریالیسم و بورژوازی جهانی و کارفرما های فربه سرمایه دار سر داده
شدند .از جمله راه پیمایان فریاد می زدند( THE WORKERS UNITED, Will NEVER BE DEFEATED .کارگران
متحد و متشکل ،هرگز شکست نخواهند خورد) و ...

راه پیمایان پس از عبور از چندین خیابان شلوغ و پر رفت و آمد مرکز شهر و کسب حمایت و جلب توجه مردم ،در
بخش شمالی  HYDE PARKجمع شده و سخنرانانی از اتحادیه ها و تشکالت کارگری و مترقی ،برای جمعیت
صحبت کردند .در بعضی از این سخنرانی ها سیاست های ضد دمکراتیک و کارگر ستیزانه و از جمله سیاست
های ریاضت اقتصادی دولت فدرال استرالیا با زمامداری حزب لیبرال به چالش کشیده شدند؛ اما با توجه به
نزدیک شدن تاریخ انتخابات فدرالی در استرالیا  ،برخی سخنرانان به شکل غیر مستقیم و نامحسوس از حزب
"کارگر" که در واقع بخشی از هیات حاکمه و آن سوی سکه قدرت حاکم در استرالیا می باشد ،به حمایت
پرداختند و نشان دادند که می خواهند خواست های واقعی کارگران را به ارابۀ طبقۀ حاکم یعنی سرمایه داران و
تضادهای آنان پیوند بزنند.
دو مورد مهم و اساسی در جریان این حرکت توده ای افتخار آمیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگر بسیار
برجسته و قابل لمس بود ،شادی و غرور کارگران و دیگر شرکت کنندگان در این راه پیمایی که پس از مدت ها
برای اولین بار مراسم روز کارگرشان را درست در اول ماه مه جشن می گرفتند و این موفقیت بزرگی در بر هم
زدن نظم ضد مردمی و سنت فریبکارانه و تحمیلی طبقه حاکم بود که هر ساله روز جهانی کارگر را به اولین
یکشنبه پس از این تاریخ حواله می دادند .دوم ،جو بسیار شدید پلیسی چه در مسیر راه پیمایی و چه در جریان
گردهم آیی در پارک ( )HYDE PARKبود .یگان های ضد شورش پلیس با حضور در این محل و با گیر دادن ها و
بهانه جویی علیه شرکت کنندگان حاکم  ،شدیدا تظاهر کنندگان را تحت فشار قرار داده بودند .در واقع پلیس
نگهبان بورژوازی حاکم می کوشید با ایجاد تنش و درگیری ،شرکت کنندگان در این مراسم را بازداشت و کل
مراسم را بر هم بزند .البته این نقشه ،با هوشیاری و ذکاوت بسیار باالی شرکت کنندگان با شکست مواجه شد
و تیر پلیس و اربابانش به سنگ خورد.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سیدنی استرالیا نیز ،در مراسم این روز به یاد ماندنی حضور داشته و با
حمل آرم سازمان فعاالنه به پخش اعالمیه های گرامیداشت روز جهانی کارگر به زبان های انگلیسی ،فارسی و
کردی در سطح گسترده ای در جمعیت پرداختند .همچنین رفقا بنر بزرگی از کمونیست انقالبی و بزرگ ،رفیق
ارنستو چه گوارا را در این تظاهرات حمل می کردند .بسیاری از شرکت کنندگان با دیدن آرم و امضای چریکهای
فدایی خلق بر روی اعالمیه ها با لبخند و خوشحالی آن ها را گرفته و از اعالمیه ها استقبال می کردند .واقعیتی
که نشان احترام و اعتماد مبارزین و آزادیخواهان به پیام نهفته در آرم چریکهای فدایی خلق ایران می باشد که
بروشنی تئوری رهنمون مبارزات آنان و درک انقالبی از مبارزه با امپریالیسم جهانی و ارتجاع را به نمایش می
گذارد.
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