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  کارگران جهان در اتحاديه جهانی جديد کارگری
   

ان در     ر جه ارگری از سراس ای ک ه ه دگان اتحادي نبه نماين وامبر  روز چهارش ن  01-11-2006اول ن هر وي  در ش
انی     پايتخت اتريش دور هم جمع شدند و      به منظور تضمين حقوق کارگران در دنيای گلوباليزه شده کنفدراسيون جه

  . کارگری جديدی را بنا نهادند
ام       :سازمان دهنده اين گردهمايی گفت     ارگران          از اين به بعد ن ی ک ين الملل ايگزين   ،  کنفدراسون ب ين    ج کنفدراسيون ب
ارگران              المللی اتحاديه های آزاد کارگری      خواهد شد و انتظار ميرود که تشکل جديد بهتر بتواند مشکل هايی را که ک

  .با آنها روبرو ميشوتد حل کرده و با کار اجباری و کار کشيدن از کودکان مقابله کند
ای  د جه   Guy Ryderآق يون جدي ن کنفدراس ری اي ه رهب ه ب نت   انیک ه س ت ک ده است گف ده ش ارگری برگزي  ک

ام                       ارگران در تم افع ک وق و من وان از حق ر بت رای آنکه بهت ون ب د يافت و اکن همبستگی جهانی کارگران ادامه خواه
  .جهان دفاع کرد وحدت بين اتحاديه های کارگری در سطح بين المللی يک ضرورت است

دگان  241ان است شامل تشکل جديد که بزرگترين تشکل از نوع خود در جه  ون  150 نفر عضو به عنوان نماين  ميلي
ارگر از  د 156ک ی باش ان م ور جه ال   .  کش ود در س ل ب ر آن در بروکس ه مق ی ک کل قبل ل 1949تش دف تحمي ا ه  ب

  .استانداردهای بين المللی کار ايجاد شده بود
ايی          ن گردهم ه دارد            1600رئيس جمهور اتريش در اي ه ادام ا روز جمع ه ت ره ک ارگران        :  گفت   نف وق ک ه حق توجه ب

  .بخش مهم موجوديت يک جامعه دمکراتيک است
 Emilio Zabaglione        ا ا ب ه ت ايی خواست ک ن گردهم ا ، از اي  دبير سابق کنفدراسيون اتحاديه های کارگری اروپ

ا ديگران                   ر صنعتی ، ب  گرفتن حالت تهاجمی، برای بهبود شرايط کارگران و بخصوص کارگران در کشورهای غي
  .همکاری کند

امل انی ش ارگری جه ده ک ه های عم ازه تأسيس، اتحادي ا، AFL-CIO: کنفدراسيون ت ه، CGT از آمريک  از فرانس
DGBاز آلمان و دهها اتحاديه کارگری مشابه از سراسر را جهان دور هم جمع کرده است .  

ارگران برای اعتصاب و بستن       شرکت کنندگان موضع سختی بر عليه گلوباليزيشن اختيار کردند و بر حق جهانی ک             
در ادامه آنها بيش از هر زمان ديگری        . قرارداد کاری دسته جمعی و شرايط کاری بهتر برای کارگران تأکيد کردند           

ارگری                  در تاريخ موجوديت خود بر ضرورت انترناسيوناليسم کارگری برای تقويت ادامه موجوديت اتحاديه های ک
د و  اری کردن ارزه پافش تار مب وق و آزادی   خواس ه در آن حق دند ک انی ش اد جه ارگران و ايج وق ک اق حق رای احق ب

  .تمامی بشريت تضمين شد باشد
انی           :  گف Ryderآقای   الی جه ا و مؤسسات م سازمان جهانی کارگری جديد، تالش خواهد کرد تا بر شرکتها، دولته

ايی يک         . فشار بيشتری وارد کند تا ثروت توليد شده عادالنه با کارگران تقسيم شود             ن گردهم ان در اي د گ شرکت کنن
  .مبارزه جهانی برای احقاق حقوق کارگران را وعده دادند

 


