گزارش اول  ١٧نوامبر
٢١-١١-٢٠١١

اوباما ،به استراليا خوش نيامدی
بدعوت گروھای اتحاد کمپين بستن پايگاھھای نظامی آمريکا در سيدنی ،که مدتھا قبل
از سفر اوباما به استراليا ترتيب داده شده بود،استراليائيھای صلحدوست و آزاديخواه
در روز  ١٧نوامبر در محل تاون ھال سيدنی،گردھم آمدند و اعتراض خود را به سفر
اوباما به کشورشان ابراز داشتند.
 ١٧نوامبر ٢٠١١در سيدنی ،ھوا بارانی بود و تا اندازه ای در گردھم آيی اعتراض به
سفر اوباما بی تاثير نبود ولی عليرغم بدی ھوای امروز،حضورمخالفان جنگ و جنگ
طلبان آمريکايی و استراليايی در اين کمپين و افشاگری برعليه سفر اوباما باعث شد تا
خيلی از عابران که از مسير کمپين ميگذشتند،ھمبستگی خودشانرا با برگزارکنندگان اين
کمپين ابراز نمايند.
از ساعت  ۴تا  ۶بعد از ظھر که اين کمپين اعتراضی ادامه داشت،سخنرانانی از حزب
سبزھا،حزب کمونيست استراليا،کمپين ضد پايگاھای آمريکايی و...به افشای جنگ
طلبی آمريکا و پيمان انزوس ) (ANZUSکه اتحادی از آمريکا،زالند نو و
استرالياست،پرداختند.اين اتحاد )، (ANZUSکه  ۶٠سال از آن ميگذرد،بغير از
ضرزھای جانی و مالی،استقلالل و امنيت استراليا را نيز به خطر انداخته است.اوباما
برای باصطالح جشن شصتمين سالگرد اين اتحاد به استراليا سفر کرده بود ولی در
حقيقت برای انتقال  ٢۵٠٠تا  ٣٠٠٠سرباز آمريکايی از عراق به استراليا و تاسيس
پايگاھھای جديد به استراليا سفری  ٣۵-٣٠ساعته داشت.
اتحاد استراليا با آمريکا بعنوان ھمکاری کوچک در جنگھای کره،ويتنام،عراق و
افغانستان عالوه بر خسارات جانی،روزانه  ٨٠ميليون دالر خرج برای ارتش استراليا
دارد از جيب ماليات دھندگان استراليايی پرداخت ميشود.
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 Occupation sydneyاشغال سيدنی
٢١٫١١٫٢٠١١
روز شنبه  ١٩نوامبر  ٢٠١١بدعوت گروھھای ھمبستگی با جنبش وال استريت که به
آن جنبش اشغال يا تسخير نيز گفته ميشود،جنبش اشغال سيدنی در تاون ھال در ساعت
 ١٢ظھر يک گردھم آيی اعتراضی داشت که در ادامه با راھپيمايی در طول خيابانھای
سيدنی،روبروی اداره کولز) (Colesبه شعار عليه اين موسسه پرداختند.کارگران
 Colesو اتحاديه آنھا در ايالت ويکتوريا در مخالفت با رياست و سرمايه داران اين
موسسه برای بھبود و رفاه کارگران دست به اعتصاب زده اند که با خشونت پليس
روبرو شده اند.
الزم بيادآوريست که پليس ھای سيدنی نيز در اينروز با شس اسب ضد شورش که
مجھز به باطون،اسپری فلفل،دستبد،جليقه ضد گلوله و اسلحه تيزر)(taser gun
بودند،جمعيت را به شديدترين نحو در کنترل داشت و در حقيقت بدنبال بھانه ای بودند
و ديکته شده بودند که نھايت خشونت را چنانچه الزم شد،اجرا نمايند ولی ھيچيک از
تظاھر کنندگان کوچکترين بھانه ای بدست اين پليس ضد خلقی و آالت دست سرمايه
داران کوچک و بزرگ نداد و رو سياھی به ذغال ماند.
در ادامه راھپيمايی به مارتين پلس )،(Martin placeروبروی بانک کامون ولز )
 ( commonwealth bankو سفارتخانه آمريکا رسيد.نماينده ای از کارکنان مخالف
بانک مذکور به افشاگری مديريت اش پرداختند که عليرغم سود ساالنه  ۵بيليون دالر
،مدتھاست که به تصفيه جساب و بازخريد کارمندانش ميپردازد.
نماينده ای از اتحاد ضد جنگ ،نفر بعدی بود که به سياستھای جنگ طلبانه آمريکا و
جناياتيکه روزانه بر عليه عراق،افغانستان و...پرداخت و حمايتش را از جنبش اشغال
وال استريت اعالم کرد که با کف زدنھای ممتد راھپيمايان ھمراه گشت.
پس از اين سخنرانی،راھپيمايی به سوی مجلس نمايدگان )parliament house
(ھدايت شد.آخرين سخنران از سياستھای دولت نيوساوت ولز برای خصوصی سازيھا ،
بازخريدھای اجباری و باز نشسته کردن کارمندان،پرستاران و معلمان و بيکار کردن
کارمندان خدمات و...انتقاد کرد که با ھو کردنھا و دست و سوت زدنھا پايان
يافت.سرانجام جمعيت راھپيما به ھايد پارک رسيد که ھر کدام با وجدانی آسوده و
راحت از اينکه يک ھمبستگی اعتراضی را به آخر رسانده اند،راھی خانه و کاشانه
خود شدند تا روزی ديگر و اعتراضی ديگر!
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گليب فير يا جشن ساالنه در گليب
٢٠نوامبر٢٠١١
طبق روال ھر ساله در منطقه گليب،جشنی برگزار ميشود که ھمه اھالی محل باضافه
توريستھا و...از آن ديدن ميکنند.
برطبق گفته دوستان،اين جشن ساالنه ٢٨،سال است که بطور منظم ادامه دارد.
امسال نيز مردم گليب با برپا کردن غرفه ھايی از بازديد کنندگان پذيرايی کردند.احزاب
مترقی و چپ نيز که ھمواره برای پيشبرد اھداف واالی انسانی پيشاپيش ھر جنبش
مردمی ھستند،نيز در اين جشن مردمی شرکت کردند و با برپايی غرفه ھائيکه با
پوسترھای ضد جنگ،پرچمھائيکه نشانگر حزب يا سازمانشان بود،باپخش نشريات و
جزوات روشنگرانه برای محيط زيست و طبيعت،ضديت با جنگ و خونريزی انسانھای
بيگناه و ھمچنين کتب مترقی،تی شرتھايی با عکس چه گوارا،لنين
و،...غذاھا،شيرينيھای رنگارنگ و...از بينندگان و ميھمانان پذيرايی بعمل آوردند.
برپايی چنين محلی برای خانواده ھا با فرزندانشان ھمراه با موسيقی شاد ،زنده و
مجانی جھت خوش آمدگويی به توريستھا و انواع و اقسام سرگرمی برای عموم و
سپری کردن يک آخر ھفته خوش با کمترين ھزينه،از دستاوردھای جشنھايی از نوع
گليب فير ميباشد.
اين جشن از  ١٠صبح شروع وتا  ۶بعد از ظھر ادامه داشت.برپاکنندگان اين جشن
اميدوارند که سال ديگر ھم ميھمانشان باشيم.
برای برپاکنندگان جشن گليب آرزوی سالمتی و موفقيت داريم!

