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ی آزادی  برایتظاهرات جهان  

راني دراول ماه مه در ارشدهي کارگران دستگ  
  ١٣٨٨خرداد  ٢۵شنبه دو                                                                                                         سترالياا...ی همبستگتهيکم

                                                                                                            
 مسالمت ی  را   در گردهمائشاني   کارگران و  خانواده ها،ی و لباس شخصیتي امنیروهاي  نس،ي پلیادي روز اول ماه مه تعداد زدر

 کارگر و طرح مطالبات  ی تجمع  جهت  بزرگداشت روز جهاننيا.  له  مورد  ضرب وشتم قرار دادند برگزارشده  در پارک الزيآم

 از یادي به شمار زیتي امنیروهاين.   انجام شده بودراني در  ای مستقل  کارگری هاهي اتحادلي تشکیآزاد  بر حقوق کارگران و  یمبن

 کارگر ۴٠ از شيب.  شده بودند  به زندان افکندندی زخمیرا که بسخت نفر١۵٠از    شي  و بر،ي، آنان را مجروح و دستگمردم حمله برده

  . مانده اندیهنوز در زندان باق

آنها در .   قرار گرفته اندیرانساني  غی سرکوب، زندان و برخوردها،یرحمي مورد بی مرتکب نشده بودند  ولی جرمچي کارگران هنيا

 جمع شده و جواب ی قضائی خانواده ها هر روز در مقابل دادگاهها و سازمانهانکهيهستند و با ا ی همچنان زندانی بدیلي خطيشرا

 .کنندي سکوت می کارگران زندانني سرنوشت  اد  مقامات در مورخواهند،يم

 ژوئن در ٢۶ت  از تظاهراراني از دوستان کارگرمان درایباني برپشتدي در تاکی معادن و انرژی جنگلبانی کارگران ساختمانهياتحاد

 را فورا ی که کارگران زندانخواهدي مرانيدولت اازله به مردم کارگر را محکوم  و و حمیريدستگ تظاهرات، نيا. کندي متيکانبرا حما

  .آزاد کند

 
 راني مقابل سفارت ا- ٢٠٠٩ ژوئن  ٢۶ ظهر روز جمعه ١٢ساعت :  یگردهمائ

Address:  25 Culgoa Cct, O’Malley, ACT 

 .کندي حرکت می ساختمانهي صبح همان روز از محل اتحاد۶ در ساعت اتوبوس

Address: CFMEU – No. 12, Railway Street, Lidcombe 
  :شتري اطالعات بی جهت تماس براليمي و آدرس اتلفن

  au.asn.cfmeu.nsw@mrazaghi                        ٠۴٢١٣٣٩۴٠١    :منصور                               

   au.com.optus@ilscaustralian                         ٠۴١١۵۵٣١۵٢   :ارسالن                               

      au.net.bigpond@7fsaleh                              )٠٢( ٩٣۴٩١٨١٠   : بايفر                                

 بنادر هياتحاد)   ی و ساختمانیبخش عموم (لزي ووساوثي نالتي شعبه ای معادن و انرژیجنگلبان ،ی ساختمانهي شده توسط  اتحادديتائ

 با کارگران ی الملني بی  همبستگتهي  و کماي استرال-راني با کارگران ای همبستگتهيکم لز،ي ووساوثي  نالتي شعبه ااي استرالیرانيوکشت

      ايترال اس– رانيا

 حزب و،ي آلترناتستيالي، سوس)لزي ووساوثيشعبه ن(،حزب سبزها )ايشعبه استرال (راني اتسي شده از جانب حزب کمونتيحما

    اي استرالستيو حزب کمون) لزي ووساوثيشعبه ن (ستيالي، ائتالف سوس)شعبه ملبورن (ی آزادستياليسوس

------------------------------------------------------------------------- 
  هي اطالعني ای به متن کتبی دسترسیبرا.    شده استري ترجمه و تکثاياسترال-راني با کارگران ای همبستگتهي توسط کمهي اطالعنيا

  .دي کندي  بازدتهي کمني اتي  لطفا از وب سایسي و انگلیبزبان فارس
 

 com.unionkar.www    ٢٠٠٩  ژوئن١۴  -  اي استرال-راني با کارگران ای همبستگتهيکم
 


