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  در مقابل٢٠٠٩ ژوئن ٢۶گزارشى از تظاهرات 

  سفارت  جمهوری اسالمی ايران در کانبرا پايتخت استراليا
 

  ١٣٨٨تير   ٨شنبه  دو                                                                                                      ااسترالي - ...آميته همبستگى

 

  استراليا همراه -کميته همبستگی با کارگران ايران

  ! با اتحاديه های کارگری روز جهانی در حمايت از کارگران ايران را برگزار کرد

داد پس از اين آه در تظاهرات اول ماه مى امسال، تع

زيادى از شرآت آنندگان جشن اول ماه مى در پارك الله 

دستگير شدند و آل اين همايش توسط رژيم سرمايه داری 

جمهورى اسالمى سرآوب شد  بسيارى از گروه هاى فعال 

در داخل و خارج از ايران در همبستگی با جنبش آارگرى 

در ايران، درپاسخ به فراخوان جهانی  کميته برگزاری 

متشکل از تشکل های مستقل کارگری (ه مه اول ما

مبنی بر آمپين برای آزادی کارگران ) درايران 

دستگيرشده اول ماه مه، آکسيونهای اعتراضی را آغاز 

آردند آه خوشبختانه  باعث همراهى چهار اتحاديه جهانى 

خواست "ان روز جهانى در همبستگی و  را با حمايت سازمان عفو بين الملل به عنو2009 جون 26با آارگران ايران شد و روز 

اين . ونيزبرای اعتراض به  سرآوب  حقوق برسميت شناخته شده  بين الملی کارگری تعيين آردند" اجرای عدالت برای کارگران ايران

هاى مختلفى از اتحاديه ها، با توجه به ارتباطات گسترده و منظم خود در بيشتر آشورهاى جهان براى برگزارى اين اعتراضات  برنامه 

دگى هاى جمهورى اسالمى و يا هر مكانى آه امكان جمله  تظاهرات، راهپيمايى، گردهمايى، تحصن و اعتصاب غذا در مقابل نماين

 ، اين ACTUدر استراليا، شوراى سراسرى آل اتحاديه هاى آارگرى . رساندن پيامشان را داشته باشند را در دستور آار قرار دادند

ده گرفت آه با آمك سه اتحاديه پرقدرت، آارگران ساختمانى، حمل و نقل و بنادر و آشتيرانى و در همراهى با آميته مهم را به عه

 به " استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران"الزم بيادآوری است  که . آن را به پيش برد"  استراليا-همبستگى با آارگران ايران

ين ايالت با ای، جنگلبانی ، معادن و انرژی ايالت نيو ساوث ويلز قبال در کنفرانس هفتگی اتحاديه های همراه اتحاديه کارگران ساختمان

  .دندون مشترکی را آماده  ساخته بتاکيد برحمايت ازکارگران ايران زمينه چنين آکسيو

ر اين رابطه و با اعالم تظاهراتى در در پی جنبش اعتراضی مردمی  ايران در طی دو هفته گذشته  و فعاليتهای کميته همبستگی د

همبستگى با آارگران ايران در روز جمعه در مقابل سفارت ايران، عده بيشترى براى شرکت در آن نام نويسى آردند  و با تدارآاتى آه 

تخت استراليا آه در ديده شده بود، شرکت کنندگان با دو دستگاه اتوبوس و با اتوموبيل هاى شخصى خود در روز موعود به آانبرا، پاي

تعداد بسياری از ايرانيان و اعضای اتحاديه های مقيم شهر کانبرا نيز در اين تجمع شرکت .  آيلومترى سيدنى قرار دارد رفتند300

ه تعدادی هم از شهرهای ملبورن و آداليد  با فاصله صدها کيلومتر به کانبرا آمده بودند و در اين اعتراض عمومی شرکت کرد.  داشتند

دراينجا جا دارد که ازحمايت راديوصدای نو، پيام پارس، اس بی اس فارسی وپيوند جهت پوشش خبری وانجام مصاحبه هايی با . بودند



دراين تجمع  همچنين حضور و حمايت رفقايی از سازمانهای چپ منجمله رفيق . کميته همبستگی درمورد اين آکسيون  قدردانی بعمل آيد

زب کمونيست استراليا، رفيق جان کلمن ازائتالف سوسياليستی واتحاديه اتوبوسرانی، و رفيق جاش  ازسوسياليست تونی اولدفيلد دبيرح

 ژوئن اطالعيه ای  دراعتراض  به رژيم وسرکوب خشونت وار ٢۵همچنين  ضمن تشکر،  در .   آلترناتيو موجب امتنان  است

الملل درسيدنی به کميته ما ارسال شده بود که در بخش انگليسی سايت کميته اعتراضات مردم ايران  ازجانب  دفترسازمان عفو  بين 

  . چاپ شده است

 بود که در ابتدا  رفيقمان، منصور "استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران"امر هماهنگی و برگزاری اين تجمع اعتراضی به عهده 

 و سپس از خانم کيم ساتلر نماينده  شورای اتحاديه های کارگری استراليا رزاقى ضمن خوش آمدگويی به حضار برنامه ها را اعالم کرد

ACTUدرشهر کانبرا دعوت کرد که  سخنان خود را بيان کند .  

خانم آيم ساتلر به تاريخچه کوتاهی از سرکوب کارگران از سوی  رژيم جمهوری اشاره کرد و اضافه نمود که کارگران ايران از پايه 

وی  با اشاره به سرآوب آارگران در ايران به جنبش اخير مردم اشاره آرد و يادآورى آرد آه تنها .  بی بهره هستندای ترين حقوق خود

در دوران نخست وزيرى محمد مصدق، ايران رنگ و بويى از يك انتخابات آزاد و دمكراسى بخود ديده و از بيش از پنجاه سال پس از 

وى به احترام و ستايش از جنبش مردمی پرداخت و يادآورى .  مكراسى وجود نداشته استسرنگونى دولت وى،  در ايران هيچگاه د

سفيرايران محمود موحدی ازديداربا ايشان (  را پس از اين گردهمايى به سفارت ايران خواهد داد ACTUآرد آه نامه اعتراضى 

ه آه خطاب به سفير ايران در استراليا نوشته شده، به در اين نام).  امتناع نمود و اين نامه ازطريق فکس به سفارت فرستاده شد

رويدادهاى اخير در ايران، تقلب در انتخابات، آشتار بى رحمانه مردم، سرآوب و زندانى آردن بسيارى از فعالين آارگرى و سياسى 

ه  نيز در همراهى با مردم ايران  پيگيرانه رويداد هاى ايران را دنبال مى آند و در آيندACTUاشاره شده  و يادآورى آرده است آه 

  .اعتراضات خود را منتشر خواهد آرد

آقاى آندرو توماس سخنران بعدى از اتحاديه راه آهن، ترام واتوبوسرانی بود آه با ستايش از رفقايش در اتحاديه اتوبوس رانى تهران و 

ر آوچه و خيابان پرداخت و از حمايت بى دريغ حومه، به محكوميت رژيم جمهورى اسالمى در سرآوب آارگران و همچنين مردم د

آقای توماس به بازداشت و شکنجه رهبران کارگری ايران و بويژه . اتحاديه خود از جنش آارگرى و مردمى در ايران اشاره آرد

گى و  همبستوى مردم را به. منصور اسانلو اشاره کرد و بار ديگر عدم حق تشکل و اعتراض  برای کارگران ايران را محکوم کرد

 الزم به ذکر است که اعضايی ازاتحاديه  کارگران،  اتحاديه خدمات،  اتحاديه آموزش، اتحاديه راه آهن، ترام .اتحاد فراخواند

  .واتوبوسرانی و اتحاديه حمل ونقل استراليا نيز دراين تجمع حضوريافته بودند

يز با اشاره به حمايت بى شائبه همه اتحاديه هاى آارگرى استراليا از  ، اتحاديه آارگران بنادر و آشتيرانى، نMUAآقاى پل گارت از 

جنبش کارگری ايران خواستار برسميت شناخته شدن خق تشکل و اعتصاب کارگران از سوی مقامات حکومت ايران شد و يادآورى 

آقای گارت . و مزاياى عادالنه استآرد آه از مهمترين اهداف آارگران، داشتن حداقل امنيت شغلى، قراردادهاى دستجمعى و حقوق 

وی همچنين از مبارزات آزاديخواهانه . اضافه کرد که ما پيام شفاف و قاطعی را در اين زمينه به حاکمان ايران در تهران ميفرستيم

  .مردم ايران حمايت کرد

ن شعارهايی درحمايت از جنبش کارگری   با سرداد"استراليا–کميته همبستگی باکارگران ايران "ميان هر سخنرانی يکی از اعضای در

  .و اعتراضی مردم ايران، خواستار سرنگونی رژيم شد که  از سوی حاضرين تکرار ميشدند

منصور رزاقى يکی از رفقای کميته، از سوی اتحاديه آارگران ساختمانى به سخنرانى به زبان انگليسى در ارتباط با اين روز جهانى 

ول ماه مه امسال در پارک الله توضيح داد چگونه نيروهای امنيتی رژيم به تجمع کارگران و راسم اوی ضمن اشاره به م.  پرداخت

وی اضافه کرد که اين اولين بار نبوده  و با .  نفر از آنان را با ضرب و شتم دستگير کرده است١٧٠خانواده آنان حمله کرده و بيش از 

زن به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه  محکوم به تحمل دهها ضربه شالق اشاره  به اول ماه مه سقز گفت اخيرا دو فعال کارگری 

منصور رزاقی در بخشی ديگری گفت که  بگذاريد  پيام روشنی را به مقامات رژيم ايران بفرستيم که ما دوش به دوش . شده اند

و اين بخشی از ايده همبستگی جهانی است کارگران ايران پيش خواهيم رفت، مبارزات آنان مبارزه ماست و پيروزی آنان پيروزی ما 



به  همزمان بودن  اين روز با اعتراضات  وی سپس با اشاره . يد، با همه ما طرف خواهيد بودکه اگر يکی از ما را مورد هدف قرار بده

ک نظام  و يک زندگی بهتر سته  يو مسلما  مردم ايران شايای رهايی از کليت نظام  بوده  مردمی  ايران  گفت مبارزات  مردم ايران بر

وی در بخشی ديگر سخنانی .  صحبت او، مردم شعارهايى عليه رژيم جمهورى اسالمى و آزادى زندانيان سياسى سردادندپس از. هستند

  .را به زبان فارسی در مورد شرايط کنونی ايراد کرد

جانباختگان خواهان يك دقيقه سكوت در همراهى با ى پرداخت، وبه سخنرانى آوتاهآقاى ارسالن ناظرى ازحزب آمونيست آارگرى نيز

رژيم جمهورى اسالمى و سرآوب شعارهايى عليه ايان سخنرانى به پباز هم برگزارآنندگان، به همراه مردم پس از. مردم ايران شداخير

رابطه با جنبش آزاديخواهى مردم نی آوتاهى درپس از وى، رفيقمان بهروز جليليان با اشاره به نکات مهمی سخنرا .مردم  پرداختند

  :ارائه  نمود

 توليد و زحمتکشان کارگران،دسترنج  چپاول رژيم رژيم، اين" 

 در امروز ما مردم های توده وسيعترين. است جامعه کنندگان

 را اسالمی جمهوری رژيم برانگيزی تحسين جانبازی با خيابانها

 را افکار ترين مانده عقب و  توهمات تمام و  رانند می عقب به

 خواهان ايران مردم. کنند می ذوب آفتاب برابر در برفی مانند

 اساس بر ها انسان آندر که هستند بهتری و نوين دنيای

 با  .نشوند سرکوب و تحقير جنسيتی ملی و مذهبی، اختالفات

  ها خواسته اين اسالمی جمهوری وسطائی قرون رِژيم حضور

 هرچه طبقاتی و سياسی های بندی قطب زامرو.  نيست ممکن

 به بنائی زير تحول و سياسی شرايط  و اوضاع تغيير برای مردم های توده ترين عظيم و طرف يکدر حاکمين. گيرد می شکل بيشتر

 در اسالمی مسلح ندندا تا رژيم با سنگر به سنگر آزاديخواه  مردم زنان و دانشجويان، کارگران، ايران  در امروزه . اند آمده در حرکت

 ايران در اسالمی رِژيم به اعتراض با خواهيم می آزاديخواه و مترقی نيروهای همه از ما. اند برخاسته زندگی و مرگ مبارزه به ايران

 صحنه روی به ميليونی ابعاددر طلب سرنگونی جنبشامروز. بزند مردم عليه ديگری جنايات به دست آدمکش رِژيم اين ندهند اجازه

 با سپردناند  کرده جزم عزمما مردم. کنند می پشت آن به هستند  کودکانه توهم دارای که کسانی و عنصر سست عناصر فقط. است مدها

  ".دنبساز را سوسياليسم و دموکراسی آزادی،از مملو درخشان ای آينده تاريخ  دان زباله به رژيماين 

ارد های متعددی آه عكس اين سخنان نيز با شعارها و همچنين  پالآ

. هاى بسيارى از جان باختگان اخير بويژه، ندا آقا سلطان همراه بود

در اين ميان سه دختر جوان با قرار دادن عكسى از ندا آقا سلطان بر 

دست داشتند، پشت به صورتشان و همچنين شمع هايى آه درروى 

  و سفارت جمهورى اسالمى، به صورت سمبوليك، فرياد حق طلبانه

تظاهرات اخير ناجوانمردانه آه درصومانه اين دختر زيبا و جوان مع

به گوش و چشم مردمان  گلوله پاسداران رژيم جان باخت، به ضرب

روی زمين مقابل بردسته گلهايی ندا با شمع وگی ازپوستربزر .رساندند

 بود قرارآويزان  او از پوستردرکناردرختی سبزکه برآن چندسفارت و

  . تداش

با اشاره به جنبش کارگری و "   استراليا-آميته همبستگى با آارگران ايران" در پايان اين گردهمايى خانم فريبا صالح زاده  از 

آزاديخواهى مردم ايران، بندهاى اصلى قطعنامه اين گردهمايى و مصوبه دوازده  نهاد کارگری در اروپا، استراليا،  آمريكا و آانادا را 

   :شيماميب زير موارد درآوردن اجرا وبه شدن عملی خواهان قاطعانه اند و تاکيد نمود آه  ما خو



 واحد وشرکت تپه هفت کارگران سنديکای مديره هيئت اعضای وهمچنين مه ماه اول کارگری فعالين قيدوشرط بدون ماخواستارآزادی -

 از اخراج ممنوعيت و کارگری فعالين عليه وامنيتی قضايی یپيگردها  وتوقف صادره احکام کليه لغو و زندانی وسايرمبارزين

  .هستيم کارگری کارفعالين

  برسميت شرط و قيد بدون وبايد است کارگران مسلم حق کارگری وتجمعات اعتصاب آزادی کارگری، مستقل تشکلهای برپايی  -

  . شود شناخته   

 تحت دستمزد حداقل وسفيد، تعيين موقت ولغوقرادادهای دستمزد افزايش -

  و پرداخت شغلی امنيت تأمين خود کارگران، نظرنمايندگان

  . است کارگران همه مسلم حق معوقه دستمزدهای   

 واقتصادی اجتماعی زندگی تشئونا تمامیدرومرد زن کامل برابری ماخواهان -

 . هستيم زنان عليه آميز تبعيض قوانين و محوکليه جنسیلغو آپارتايد و

  خواهان و کرده دفاع مترقی اجتماعی های جنبش ديگر حق به مبارزات از ما  -

 .هستيم سياسی زندانيان تمامی آزادی 

ما سرآوب اعتراضات مردمى در روزهاى اخير، آشته شدن و زندانى آردن  -

  صدها نفر توسط نيروهاى پليسى رژيم جمهورى

 اسالمى را قاطعانه محكوم آرده و خواستار آزادى همه دستگير شدگان هستيم و  

  ز آارگران و مردم مبارز ايران تقاضا داريم آها

  صف مبارزات خود را مستقل از دعواهاى جناحى و فرصت طلبى هاى اصالح طلبان،  گسترش داده  و براى راه اندازى  يك  قطب   

 .اجتماعى مستقل  با افق راديكال و سوسياليستى تالش آنند 

  .هستيم کارگری المللی بين ديگرمراجع  کارو جهانی ازسازمان اسالمی جمهوری ضدکارگری رژيم نمايندگان خواستاراخراج ما -

 . باشند داشته کارگری مسائل به مربوط المللی بين درسازمانهای خود را مستقيم نمايندگان که است ايران کارگران مسلم حق اين   

   درايران کارگران مه ماه اولقطعنامه و ارگرانک خواستهای ،ازمبارزات قاطعانه وپشتيبانی وحمايت کارگران المللی بين برهمبستگی -

  .هستيم درسراسرجهان حمايتها اين و گسترش خواستارتداوم و نموده  تأکيد   

آيزه  آردن  محل با پس از خوانده شدن قطعنامه،  مردم حاضر به شعار دادن و برافراشته داشتن  پرچم هايشان ادامه دادند  و بعد از پا

کارگران ايران درميان حضارتوزيع بهمراه قطعنامه اول ماه مه يسی بزبان فارسی وانگلاين قطعنامه  . ترك نمودندمحل رانظم و متانت 

با .  جهت دسترسی به ويدئو کليپ  اين  آکسيون  دراستراليا  و  ساير کشورها  به  سايت  و   لينکهای  زير مراجعه نمائيد لطفا.   گرديد

همه شما عزيزان و به اميد پيروزی، و برقراری عدالت اجتماعی، آزادی  و دمکراسی برای  کارگران و تشکر از همراهی و حمايت 

  . مردم زحمتکش و آزاديخواه ايران و جهان

                             

 آميته همبستگى با آارگران ايران- استراليا

٢٠٠٩ژوئن  ٢٦            

com.unionkar.www  

www.Youtube.com/watch?v=mgbzcmPY05c 

www.justiceforiranianworkers.org 
 

 


