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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 نهرادر ت اي با کارگران استرالی نشست همبستگیرگزارب
    

١٣٨٧م  آذر هديازشنبه دو     کميته پيگيری                                                         
 

  
همبستگی با کارگران استراليايی  تشکل های آزاد کارگری، نشستی درديشب، يکشنبه دهم آذر ماه، کميته پيگيری ايجاد

در اعتراض به قانون کار فاشيستی اين کشور بر عليه کارگران و تهاجم نهادهای حکومتی استراليا به اتحاديه گران 

 .کشور برگزار کردفعال در اتحاديه کارگران ساختمانی اين 

تعدادی از کارگران هيئت بازگشايی سنديکای نقاشان  ...شرکت کنندگان در اين نشست همراه با اعضای کميته پيگيری

و تزئينات ساختمانی، جمعی از اعضای انجمن فلزکار و مکانيک کرمانشاه، عده ای از کارگران چينی سازی سمنان 

 .نشجويی شرکت داشتندو تعدادی از فعاالن مستقل کارگری و دا

در ايالت نيو  CFMEUدر آغاز نشست، فيلمی از فراخوان بين المللی اتحاديه ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی

سپس يکی از برگزارکنندگان اين نشست تاريخچه . ساوث ويلز و پيام اندرو فرگوسن، رياست اين اتحاديه پخش گرديد

ارائه داده و با  ABCCمعروف به  "کميسيون ساختمانی و بناسازی"ليا و ايجاد ای از تصويب قانون کار جديد استرا

تأکيد بر لزوم همبستگی و حمايت جهانی کارگران خواهان پاسخ مثبت کارگران آگاه و فعاالن کارگری ايران به اين 

 .فراخوان بين المللی و گفتگو درباره اشکال ممکن حمايت از کارگران استراليا گشت

با ارائه تحليلی از موقعيت جهانی کار و سرمايه و  ...مه، يکی ديگر از اعضای شورای نمايندگان کميته پيگيریدر ادا

بيان اين واقعيت که کارگران ايران تا به حال گيرندگان حمايت های جهانی بوده اند و زمان آن رسيده که خود نيز در 

 .د، بر لزوم سمتگيری بين المللی کارگران ايران تکيه کردحمايت از مبارزات کارگران جهان قدمهای عملی بردارن

و همچنين، يکی از دانشجويان شرکت کننده در نشست با ... يکی از اعضای هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 

 اشاره به اينکه تا کنون در تاريخچه ی مبارزات معاصر کارگران ايران نمونه ای از چنين سمتگيری ای ديده نشده

کارگران جهان "است، بر اين نکته پافشاری کردند که با برداشتن چنين قدمی می توان شرايط را به نفع تحقق شعار 

 .تغيير داد "متحد شويد

در ادامه کليه شرکت کنندگان با تأييد نظرات بيان شده، پيشنهادات خود را در چگونگی تحقق اين امر برای بررسی و 

 .افتيخاتمه ظهراز  دقيقه بعد١٠:٣٠ت در ساعت ين نشسا  .تصميم گيری ارائه دادند

 
 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری

 ١٣٨٧ دهم آذر ماه

http://www.komiteyepeygiri.com 
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