
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
یدني با کارگران هفت تپه درشهر سیگزارش شب همبستگ    

 
اياسترال - ی همبستگتهيکم   خرداد هشتاد وهفتم شش بيست  

                                                                                                                             
 ٧ شب همبستگی را شنبه شب   يک کارگران هفت تپه ظور پشتيبانی ازن استراليا بم-يته همبستگی با کارگران ايران مک

شد آقای بينا دارب زند از سوی  که بصورت سمينار و گفتگو برگزاراين مراسم در. ماه جون در شهر سيدنی سازمان داد

ضمن شرکت فعالين ديگر سویاز. داشتندايران حضورق تلفن ازطريارگری ازپيگيری برای ايجاد تشکلهای آزاد ک کميته

 ساختمانی،  کارگران  آندر فرگوسن دبير اتحاديه  آقايان کارگری و همچنين ايرانيان مقيم سيدنی در اين سمينار و گفتگو،

اين  ان قطار، ترام و اتوبوسرانیايالت نيو ساوث ويلز، جان کولمن از سوی اتحاديه کارگرجنگلبانی، معادن و انرژی در

و تونی " ويکلی گرين لفت " نامه   و از نويسندگان هفته  استراليا سوسياليستهای ائتالف ايالت، گراهام ماتيوس از سوی 

 و پيامهای خود را در مورد  کرده آقای داراب زند صحبت  با  سيدنی نطقه ای حزب کمونيست استراليا دراولدفيلد دبيرم

 . کردنده رد و بدلکارگران هفت تپ

در عين حال . حمايت از کارگران هفت تپه بود اين فراخوان بخشی از فراخوان بين المللی کميته های چهارده گانه برای

 .گران هفت تپه را اعالم کرده بودارايران فراخوان حمايت از ککارگری نيز در کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای آزاد

 استراليا ضمن توضيحاتی -همبستگی با کارگران ايران  سرود انترناسيونال شروع شد و سپس نماينده کميتهبااين سمينار

عام، به اهميت حفظ و ارتقا ارتباط کارگران جهان خاص و کارگران ايران بطوربطور مورد شرايط کارگران هفت تپهدر

رژيم سرمايه داری حاکم بر  ره کرد و از آنان خواست فشارهای خود بهنيروهای مترقی و چپ با کارگران ايران اشا و

  .ادامه و افزايش دهند ايران را برای آزادی فعالين کارگری و تامين حقوق کارگران

يجاد تشکلهای آزاد کارگری کميته پيگيری برای ا سپس ارتباط تلفنی با آقای بينا دارب زند سخنگوی بين المللی کمپين

انگليسی ابتدا به شرايط کلی کارگران ايران و بسترهای سياسی و اجتماعی ايران   آقای دارب زند به زبان.شدبرقرار

کارگران هفت تپه و  پس از آن ايشان به تشريح وضعيت .کرد کرد که جنبش کارگران ايران به اين مرحله رسيد اشاره

  .مبارزات کنونی آنان پرداخت

  . گذاشته شدمايی کارگران هفت تپه به نمايشبدنبال آن فيلم اعتراضات و راهپي

 آقای داراب به کارگران ايران و هفت تپه را به طی آقايان فرگوسن، ماتيوس، اولدفيلد و کولمن پيامهای خودپی آن دردر

 استراليا و نمايندگان جريانات سياسی فوقينده اتحاديه های کارگری مذکوردرنما اين پيامهادر. زند منتقل کردند

قويا از آنان حمايت خواهند گفتند کارگران ايران دوباره اعالم کردند وامل خود را از کارگران هفت تپه وپشتيبانی کالذکر

  .همبستگی طبقاتی خود را اظهار داشتندکرد و

تالش از کارگران نيشکر هفت تپه به دليل  ما حمايت کامل و همبستگی خود را: آقای فرگوسن در بخشی از پيامش گفت

رهبران کارگری که با شجاعت برای حقوق کارگران ميجنگند آنهم نه فقط در  مبارزاتی شان اعالم ميکنيم، کارگران و
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  .بلکه برای حقوق تمامی کارگران در سراسر ايران اين مکان مشخص

 و حق تشکل و حق قبول داريم که حق اعتصاب ما اين را: آقايماتيوس نيز ضمن اعالم حمايت ائتالف سوسياليستها گفت

ما : گفته های خود آقای ماتيوس گفتازبخشی ديگردر. کارگران است تشکيل اتحاديه های کارگری از حقوق پايه ای

 سيعتری را برایومنعکس ميکنيم و تالش يکنيم که همبستگی " گرين لفت ويکلی"هفته نامه  نشست امشب را در

  .کارگران هفت تپه در سراسر جهان کسب کنيم

يط بسيار دشواری عليه رژيم کارگران ايران در شرا ما ميدانيم که: ای اولدفيلد نيز با اعالمپيام همبستگی خود گفتآق

ما همچنين معتقديم که مبارزات شما تنها به ايران محدود نميشود بلکه بخشی از  .سرکوبگر ايران به پيش ميبرندبسيار

  .جهانی کارگران است مبارزات

به زبان فارسی مطرح شد که از سوی  واالت ديگری به زبان فارسی از سوی ساير شرکت کنندگانبخش پايانی سدر

  .آقای دارب زند پاسخ داده شد

ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی بهمراه نمايندگانی  الزم به ذکر است که در چند روز آينده نماينده اتحاديه کارگران

استراليا در جلسه عمومی مشترک کليه اتحاديه های کارگری شرکت کرده تا  -ايران از کميته همبستگی با کارگران

سطح وسيعتری مطرح  ارسال نامه اعتراضی به مقامات جمهوری اسالمی، مسئله مبارزات کارگران ايران را در ضمن

  .نمايند

  .گزارش صوتی اين سمينار متعاقبا ارسال خواهد شد

  

  االير است-کميته همبستگی با کارگران ايران 

١١/٦/٢٠٠٨  

 


