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ديکارگران جهان متحد شو: ی اهي دفاع از فعاالن اتحادیبرا  
 

١٣٨٧هم آبان دنوزشنبه يک                                                                                          ...ی همبستگتهيکم   
 

  
  ز در ايالت نيو ساوث ويلCFMEUساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی پيام آندرو فرگوسن دبير اتحاديه کارگران

کارگران ساختمانی استراليا تالشی مشترک  به کارگران و فعالين کارگری در داخل و خارج ايران برای پشتيبانی از

 اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و CFMEUاستراليا و  -از سوی کميته همبستگی با کارگران ايران

ای در  ردستان و همچنين به فعالين سياسی و اتحاديههمبستگی خود را به کارگران در ايران و ک انرژی درودها و

  .نندکاروپا ميفرستد که برای حقوق کارگران و حقوق بشر مبارزه مي

CFMEU سختی برای دستمزدها و  يکی ازبزرگترين اتحاديه های کارگری است که به

  .شرايط شغلی و استانداردهای ايمنی مبارزه ميکند

که از  ريخچه ای طوالنی از همبستگی جهانی استاما همچنين اتحاديه ما دارای تا

در  اتحاديه ما از حقوق کارگران. جنبشهای آزاديبخش در سراسر جهان حمايت کرده است

تاريخچه  اتحاديه ما. کشورهايی که دارای رژيمهای سرکوبگر بوده اند پشتيبانی کرده است

آمريکا، در کشورهايی چون ويتنام   و اشغالگریعظيمی در مخالفت با جنگ داشته است، مشخصا مخالفت با تجاوز

  .در دهه هفتاد تا تجاوز و اشغال اخير عراق

CFMEUندگانی از فعالين کارگری ما با نماي . تاريخچه مشخصی در پشتيبانی از جنبش اتحاديه ای در عراق دارد

ما همچنين . به استراليا آمده بودندخيراداشته ايم که اميکنند ديدار مترقی که برای حقوق کارگری عراق مبارزهمستقل و

  .ای مبارزه ميکنند همبستگی با اين اتحاديه های تازه به وجود آمده اقدام کرده ايم که برای حقوق اتحاديه برای ايجاد

بوده ايم بطور مشخص پشتيبانی ازکارگران  در رابطه با ايران ما در چند حرکت همبستگی با اتحاديه های ديگر فعال

کارگرانی که برای حقوق کارگری در تهران مبارزه کرده اند،  کر هفت تپه، رانندگان شرکت واحد تهران ونيش

در کردستان و مبارزات مداوم نه تنها در کردستان بلکه در سراسر خاورميانه و  پشتيبانی از کارگران پرريس

  .کارخانه الستيک البرز همچنين

با يک دشمن مشترک ميجنگيم، نه تنها  ن هيچ کشوری ندارند و ما معموالکارگران جها. اينها مسائل مهمی هستند

در سراسر جهان عمل ميکند، بعضی اوقات اين شرکتها بطورکم  دشمن طبقاتی مشترک بلکه با شرکتهای فرامليتی که

 اما در عين. شغلی کارگری را در کشورهايی که اتحاديه های قوی وجود دارند، پيش ميبرند و بيش قابل قبولی شرايط

همبستگی ايجاد کنند و  کارگران نياز دارند که تالش بيشتری کند که. حال در کشورهای ديگر دست در سرکوب دارند

  .از همديگر حمايت کنند

امانی فعال بوده ايم و همچنين ما درگير  ما همچنين در سالهای اخير در زمينه تالش برای آزادی محمود صالحی و
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  .ايم که هنوز در زندان بسر ميبرد  برای آزادی اسانلو بودهاعتراض و پشتيبانی

  .مبارزاتشان داريم ما بهترين آرزوها را برای کارگران ايران، عراق و کردستان در

کايت از پيروزی کارگران را داشتيم که ح  دمکرات-ما اخيرا انتخابات يک دولت سوسيال) استراليا( در اين کشور 

تغيير راديکال ه های بزرگ بسيار نزديک است و دردمکرات با سرماي -اين دولت سوسيال ولی . را دارداين کشور

 بويزه قوانين بشدت سرکوبگرانه ای عليه. اين کشور به جنبش کارگری کمک نکرده است قانون کار ناعادالنه

CFMEU از مقامات اتحاديه  در روز سه شنبه دوم دسامبر يکی. در محل کارهای ساختمانی در استراليا وجود دارد

چون از جواب دادن به سوالی در مورد يک  ما محاکمه می شود و احتماال با حکم شش ماه زندانی شدن روبرو است

و اين کارگر با . ماه قبل از آن برگزار شده بود، خودداری کرده بود ٦نشست اتحاديه ای در محل کار ساختمانی که 

  .يزی که در اين کشور تا بحال کسی نشنيده استزندانی شدن روبرو است چ  ماه٦احتمال 

 CFMEU استراليا در  اتحاديه ای در استراليا از هر گونه همبستگی و اعتراض در مقابل سفارتخانه های و جنبش

وکارگرانی را که شما نمايندگی ميکنيد قويتر  خاورميانه و اروپا قدردانی ميکند تا همبستگی مابين کارگران استراليا

 .کنميخود را ابراز کنيم بسيار تشکر م رای اين فرصت که درود و همبستگیب. شود

  

ا استرالي-کميته همبستگی با کارگران ايران  

١٣٨٧ آبان ١٩  

 

  


