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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 اي با کارگران استرالی المللني بی همبستگاميپ

 !دي جهان متحد شوکارگران
  ١٣٨٧ آذر دهمهفشنبه يک                                                                                          کميته ها ها و کانون

 
  
 ابراز کرده و اي استرالی ساختمانهي از مقامات اتحادیکي خود را با نول واشنگتن،  ی همبستگر،ي امضاء کنندگان زما

 اي شده، قولي تحمی ساختمانهي به کارگران و اتحاداي  توسط دولت استرال٢٠٠۵ را که ازسال  ی  ناعادالنه انيقوان

                                                                                         .                                                مي کنیمحکوم م

 بشدت سرکوبگرانه  و ني قوانجادي جان هاوارد ضمن ای  به رهبربرالي لی دارهي محافظه کار نو و سرمادولت

 اي استرالی و بناسازی ساختمانونيسي موسوم به  کمژه،ي ویروي ننيا.  کردی گذارهي را پای اژهي ویرويگسترده کار، ن

  حق کنترل جلسات و تجمعات ی سی سی به قانون،  ا بابن.   استیعي وساراتي اختیبوده  و دارا)  ی سی سیا ب( 

(  ی معادن و انرژ،ی جنگلبان،ی ساختمانهي اتحادی اعتراضهيطبق اطالع.   شان را داردی اهي حقوق پای برایکارگر

 که د شان را مجبور کنهي اتحادندگاني  و نمای کارگران ساختمانتواندي م،ی سی سیا ب"   ايدر استرال) وي ی اف ام ایس

 را بدون اطالع کارگران  رکورد  کند و حق کارگران به انتخاب مشاور هي  جلسات اتحادابند،ي حضور يیدر بازجو

 سئوال ري که خواست زی کارگران را در هر زمانتواندي  مژه،ي سازمان ونيا".   ردي خودشان را از آنها بگیقانون

اگر کارگران و .   کنديی کارگران بازجونيشده  در ب  وموضوعات بحثی جلسات کارگراتيببرد و در مورد جزئ

 ۶ از جواب دادن امتناع ورزند با اي سکوت کنند و يی بازجوی  در  طاي حاضر نشوند، ی  در بازجوئهيمقامات اتحاد

.                شودی نمی عملاي استرالی هاهي کارگران و اتحادگري در مورد دزي آمضي قانون تبعنيا.  شونديماه حبس روبرو م

 حقوق نهي در زمني قوانني از عقب مانده تریکي جهان،  ی کشورهاگري داني قانون کار، در مني با ااي استرالامروزه

 حاضر نشد اي استرالايکتوري والتي در ای کارگران ساختمانهي نول واشنگتن از مقامات اتحادیآقا.   را داردیکارگر

 در روز دوم یو.     شدن روبروستیندان خطر شش ماه زبا    تن دهد  و حالی سی سی توسط  ابی بازجوئکيبه 

  اتهامات  هي  نول واشنگتن اعتراض کرده و خواهان  لغو آن  و رفع کلیما به محاکمه آقا. دسامبر محاکمه خواهد شد

 از رانه، قانون کار سرکوبگلي سال گذشته دولت  جان  هاوارد را  بدلايکارگران و مردم استرال.  مي  هستشاني  اهيعل

 و آراء مردم کي  که به  حقوق دمکراتمي خواهی راد  مني کوی آقای به رهبربريما از دولت ل.   برکنار کردندقدرت  

.                                                                          قانون ناعادالنه را لغو کندني احترام بگذارد و اايو کارگران استرال

 تي کار و امنی المللني درجهت کسب حقوق شناخته شده باي خود را از مبارزات  برحق  کارگران استرالیباني پشتما

 ني و فعال هاهي اتحاد،ی سازمان ها وعناصر مترقروها،ي نی مناسبت  از تمامني و  بدميکني اعالم میاسي و سیشغل

  در مقابل سفارت ٢٠٠٨ دسامبر ٢ کنند در روز ی می که زندگيی که در کشورهامي خواهی و حقوق بشر میکارگر

.   وندندي  بپی ضد کارگریاستهاي سني اهي علی اعتراضنيکمپ* و مدافع حقوق بشر به ی کارگری نهادهااي اياسترال

 ني  قوانهي اعتراض خود را علی  صداد،ي مختلف بفرستی در کشورهااي به سفارت استرالليمي تان  را با  فکس و ااميپ
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 هيکل!     دي حاال  لغو کنني را همی سی سیاب:  کهدي و بگوئدي کنتي حمااي  بلند  و از کارگران استرالی کارگرضد

 ! دي نول واشنگتن را  فورا رفع کنهياتهامات عل

 و از ی سازماندهاي  در استرالی معادن و انرژی جنگلبانیساختمان هياتحاد) وي ی اف ام ایس( توسط  ني کمپنيا* 

 ی هاهي اتحادی شورالز،ي ووساوتي نی هاهي، اتحاد)وي ی تیاس( اي استرالی کارگری هاهي اتحادیجانب شورا

 ی تیا( کارگران برقکار هي،  اتحاد)وي ی پی ایس(کار   کارگران لولههي  اتحادا،يکتوري هال ودي تری شورانزلند،يکوئ

.                   شده استتيحما) وي ويا دبل( اي کارگران استرالهيو اتحاد) وي ويا ام دبل( اي استرالی کارگران صنعتهي،  اتحاد)وي

 )   یدنيبوقت س( صبح ١١٫۴۵ ، ساعت ٢٠٠٨ دسامبر ٢سه شنبه :  زمان

     )زابتي الاباني  خ٢۵۵  شماره ،ی سی سی ابی بسویمائيراهپ(  یدني تاون هال  سدانيم:  مکان

 

 :                  ديني را ببري زیتهاي لطفا ساشتري اطالعات بیبرا
www.rightsonsite.org.au 

www.cfmeu.asn.au/construction 
 

 ! کارگرانی جهانی باد همبستگزنده
 

 :  کنندگانامضاء
 

 ؛ینهادها
  labour.kargar@gmail.com -  اياسترال - راني با کارگران ای همبستگتهيکم -
     ghol1@hotmail.com     نروژ - راني دفاع از کارگران اتهيکم -
 sstiran@yahoo.fr  - فرانسه - راني با کارگران ایستيالي سوسیهمبستگ -
  kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه - راني با کارگران ایکانون همبستگ -
  kanon.hannover@yahoo.de  هانوفر- راني ای با جنبش کارگریکانون همبستگ -
 isask@comhem.se     و سوئدراني کارگران ای همبستگتهيکم -
  kanounhambastegi@gmail.co  گوتنبرگ - رانيگران ا با کاریکانون همبستگ -
 ankjch@yahoo.co.uk -  یسي جمال چراغ ویانجمن کارگر -
  kaumares@web.de  کارگران فرانکفورتی هماهنگیشورا -
 Toronto_committee@yahoo.ca   تورنتو - راني از کارگران اتي حماتهيکم -
   کلن - رانيگران ا با کاری کانون همبستگی از اعضایبخش 


