گزارش کميته کارگری استراليا از اول ماه می در سيدنی
در ھمکاری مشترک کميته ما با ديگر احزاب و نيروھای چپ در سيدنی کميته ای به نام" کميته
برگزاری مراسم اول ماه می سيدنی  " ٢٠١١تشکيل شد قرار اوليه اين بود که اين کميته مستقل از
ھر نيروی سياسی و يا اجتماعی به کار و سازماندھی بپردازد  .اين کميته در طی يک ماه و اندی با
تشکيل مداوم و پيگير ھفتگی به سازماندھی در عرصه سياسی  ،تبليغاتی  ،مالی و سازماندھی
مسائل فنی و حل مناسبات برای برگزاری مراسمی در خور اين روز تاريخی پرداخت از يک ماه پيش
با انتشار پوستر ھای مختلف و تھيه ويدئو کليب ھای مناسب و موزيک برای روز مراسم دست به
آماده سازی زد روشن است که چند مليتی بودن اين کميته مراسم را به چند زبانه بودن وادار می کرد
که در حين سختی و مشکالت کار کمکی به رفقای کميته در جھت درک کار انترناسيوناليستی بود .
مراسم از ساعت  ٧بعد از ظھر در يک رستوران با دو مجری به زبان ھای کردی و فارسی و
بصورت محدود انگليسی آغاز شد  .ابتدا با خوش آمد گويی به سه زبان انگليسی  ،فارسی و کردی
آغاز و مجری با خواندن قطعه ای کوتاه از مانيفست حزب کمونيست و با يک دقيق سکوت ھمراه با
سرود انترناسيونال برنامه را ادامه داد  .بعد از پايان سرود انترناسيونال مجری در به معرفی بسيار
مختصر اين روز تاريخی و شرايط برگزاری آن در امسال پرداخت .
سپس گفتار کميته برگزاری به مناسبت اين روز توسط کال مظفر عبدﷲ و طاھر پرتوی از اعضای
کميته خوانده شدکه در آن به اوضاع مبارزاتی طبقه کارگر در سطح جھانی و وضعيت سياسی و
تحوالت در شمال آفريقا و خاورميانه اشاره داشت ،گفتار با دعوت از شنوندگان به ھمراھی و
ھمبستگی بيشتر در دفاع از آرمان ھای آزاديخواھانه و سوسياليستی به پايان رسيد  .در بين گفتار
کميته که به دو زبان بود شعری فارسی به نام " بخوان به نام زحمت و کار -از اميد " و يک ويدئو
کليب با عنوان چگونه روز جھانی کارگر شکل گرفت ارائه شد  .اتمام گفتار کميته با شعری کوردی
از حسن معارف " به نام در سختی زحمتکشان " پی گرفته شد .
بعد از آن چند آگاھينامه و نيز نام سازمان و گروه ھا و احزابی که به اين مراسم پيام فرستاده بودند
خوانده شد  .کميته ما در اين مراسم با فرستادن پيامی کوتاه و برگزاری ميز کتاب به استقبال آن رفت
ما قبال اطالعيه ای در ھمراھی با اين مراسم در سطح رسانه ھای فارسی زبان و سايت ھای اينترنتی
پخش کرده و دوستان و مردم آزاديخواه را به شرکت در آن دعوت کرده بوديم
کميته قسمت موزيک و جشن شادی برنامه را درھمراھی و ھمکاری گروه مولتی فيکس برگزار
میکرد که در البالی برنامه ھا با اجرای موزيک ھای ضميمه آن را زنده تر و برای حضار ملموس تر
می نمود  .قسمت بعدی برنامه شامل دو سخنرانی توسط آقای منصور رزاقی نماينده اتحاديه
ساختمانی ايالت نيوسالت وولز بود که ايشان به تشريح مواضع اتحاديه ساختمانی و نيز تاريخی
مواضع دفاعی آن از جنبش ھای کارگری راديکال مانند ايران و نيز فلسطين و ...پرداختند و به
عنوان يک فعال سوسياليست نظرات خود را نسبت به حرکت کارگری و کمک به رشد آن طرح کردند
و آقای لن سيس نماينده گروه اوزی – عراقی بود .ايشان نيز با ذکر تاريخچه کوتاھی از گروه اوز –
عراقی در توضيح اوضاع عراق و نيز مواضع اسالم سياسی در آن جا ،به ايراد سخنرانی پرداخت و
حمايت خود را از جنبش کارگری عراق اعالم کرد  .نمايش يک ويدئو کليب از اعتراضات سال گذشته
در کشورھای گوناگون پايان بخش قسمت اول برنامه بود .
قسمت دوم به جشن اين روز اختصاص داشت  .موزيک رقص و پايکوبی و گفتگوھای سياسی و
شخصی در محيطی بسيار دوستانه تا پاسی از شب ادامه داشت  .مراسم با تشکر مجريان از شرکت

کنندگان در ساعت  ١١شب به پايان رسيد  .امسال تعداد شرکت کننده نسبت به چند سال گذشته
چشمگيرتر بود  .و برنامه ھا بيشتر مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شده بود
****************
اطالعيه حمايتی ما از برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در سيدنی توسط کميته برگزاری ھمراه بود
با دعوت ما از ايرانيان سيدنی برای شرکت در مراسم راھپيمائی برای فردای آن روز يعنی يکشنبه
اول ماه می که توسط اتحاديه ھای کارگری بطور اساسی ھمه ساله برگزاری می شود .
کميته ما با پخش اطالعيه نھادھای ھمبستگی کارگری به زبان انگليسی و حرکت جمعی با ديگر
فعالين و سازمان ھای چپ عمدتا ايرانی و پالکاردھايی با شعارھای " دست ھای مرتجعين و
امپرياليست ھا از خاورميانه کوتاه " و " به دفاع از کارگران و زحمتکشان خاورمياه برخيزيم "در
اين مراسم که از ساعت  ١١صبح شروع می شد شرکت کرد .امسال عالوه بر گروه ھا و سازمان
ھای چپ و اتحاديه ھای کارگری استراليائی  ،فعالينی از خاورميانه  ،تايلند حضوری پر رنگ داشتند
 .مارش و حرکت از ھايد پارک سيدنی شروع و با طی مسيری تقريبا ً  ٣کيلومتری از وسط شھر
مجددا به ھايد پارک برگشت  .مراسم دارای چھار سخنران از طرف نھادھای کارگری و غير دولتی
بود که بطور مضمونی ھمه آنھا حمله به مردم کشورھای خاورميانه را توسط دولت ھای ارتجاعی و
امپرياليست ھا محکوم کردند .آنھا با محکوم کردن سياست ھای دولت کارگر به رھبری جوليا گيالرد
در رابطه با مسائلی اقتصادی و فشار به کارگران استراليائی از زاويه ھای گوناگون به نقش ضد
کارگری اين دولت پرداختند  .برعکس مراسم کميته برگزاری که تعداد شرکت کننده نسبت به چند
سال گذشته بيشتر بود مراسم راھپيمائی با تعداد شرکت کنندگان کمتری روبرو بود .يکی از داليل آن
فشار بيش از حدی است که دولت استراليا در باالبردن ساعت کار به کارگران استراليائی وارد می کند
 .و مجالی برای کارگر خسته از کار روزانه تا  ١٢ساعت در روز بجز خواب و نيرو گرفتن برای کار
فردا نمی گذارد  .شعارھا امسال بعلت حساس بودن وضعيت در خاورميان و شمال آفريقا و
رويدادھای کارگری اروپا بسيار مختلف بود بعضی از آنھا عبارت بود از  " :جنگ را متوقف کنيد "
 " ،روزکارگر بايد تعطيل رسمی اعالم شود "  " ،به کشتارھا در خاورميانه پايان دھيد "  " ،قانون
ضد کارگری  ABBCبايد لغو شود " .
مراسم بعد از راھپيمائی تا ساعت  ٣بعد از ظھر ادامه داشت .
زنده باد ھمبستگی مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه
زنده باد انقالب
زنده باد سوسياليزم
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