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   استراليا-ضی در هفته همبستگی با کارگران ايراناعترا زارشی از آکسيونگ
  

١٣٨٨خرداد  ۵ شنبهسه                                                      استراليا ...ی همبستگتهيکم                            
             

ناريادرجهانی کارگردرروزکارگران  زندانی نمودن آکسيون اعتراضی عليه  دستگيری وگزارشی از  

  سيدنی ، استراليا-با کارگران ايران)  مه١٤-٢١(تگی هفته همبس
روزجهانی کارگر بويژه در پارک الله تهران، و پاسخ شتم و دستگيری گسترده کارگران درپی سرکوب، ضرب ودر

ان کميته برگزاری ماه مه مبنی برکمپين برای آزادی کارگران زندانی،   نهادهای همبستگی با  جنبش به فراخو

ماه مه را هفته حمايت ازکارگران و اعتراض به رژيم جمهوری اسالمی و  ١٤-٢١کارگری ايران در خارج نيز 

موده و حرکتهای اعتراضی گسترده ای اطالعاتی به مراسم اول ماه مه اعالم ن-بويژه حمله وحشيانه ماموران امنيتی

بدنبال وقايع ماه مه ، اعتراضات جهانی و نيز پيگيری و تالشهای .  را در کشورهای مختلف جهان  سازمان دادند

خطاب به (استراليا ... استراليا،  نامه های  اعتراضی از جانب اتحاديه ساختمانی -کميته همبستگی با کارگران ايران

و  شورای اتحاديه های کارگری استراليا به ) لت نيوساوث ويلزمبنی برفرستادن نامه به سفارت ايراناتحاديه های ايا

دولت ايران فرستاده شده و خواهد شد که در آن خواستار آزادی بی قيد وشرط کارگران زندانی و احترام به حقوق 

نی ازجانب اين کميته فراخوانی عمومی، مبهمچنين طی اطالعيه قبلی . پايه ای و برسميت شناخته کارگران شده اند

 مه  ٢١يدنی درعصر روز سديه ها ی  ايالت نيوساوث ويلز درتحامقابل ساختما ن اپيوستن به حرکت اعتراضی دربر

 .           برنامه آن بود،  داده شدبخشی ازکارگران ايران دراول مه نيزکوب کنفرانس هفتگی که طرح مسئله سرو شرکت در

سخنگوی اتحاديه های نيوساوث ويلز در حضور کارگران، تنی چند از نمايندگان مختلف اتحاديه ها و احزاب چپ،  

استراليا و تعدادی از ايرانيان مدافع حقوق بشر و کارگران،  با اشاره به  -اعضای کميته همبستگی با کارگران ايران

را  خوانده ...ری های اول مه در ايران وبويژه در پارک الله تهران، نامه اتحاديه ساختمانیمسئله سرکوب و دستگي

وی همچنين به . و ضمن محکوم کردن  دستگيری و زندان بر همبستگی با کارگران ايران و حقوق آنها  تاکيد نمود

اعضای آن در اين کنفرانس تالشهای کميته همبستگی در حمايت از جنبش کارگری ايران، اين آکسيون و حضور 

بنمايش درآمد وبعد يکی ازاعضای " منصوراسانلو"بدنبال آن، بخشی ازفيلم مستند کارگر زندانی مبارز. اشاره کرد

کميته همبستگی طی سخنرانی در مورد تعرض رژيم به حقوق پايه ای کارگری وحمالت خشونت آميز به گردهماتی 

مه توضيحاتی داده  و به شالق زدن فعالين کارگری مبارزدرسال گذشته و بازداشت کارگران درمراسم اول ماه 

وی سپس با يادآوری حمايت کارگران ايران و . درکردستان بخاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر اشاره نمود

اديه کميسيون کنترل کننده اتح(فعالين نهادهای کارگری خارج از مبارزات کارگران استراليا  عليه ابی سی سی 

و تاکيد برهمبستگی جهانی، خواستار حمايت هرچه وسيعتر از جنبش کارگری ايران برای کسب حقوق ) ساختمانی

 ٢٦(دمکراتيک شان منجمله آزادی کارگران زندانی شد و توجه حضار را به اطالعيه آکسيون روزاقدام جهانی 

            .تحاديه های بين المللی کارگری  جلب نموددردفاع ازخواست اجرای عدالت برای کارگران ايران ازسوی ا) ژوئن



ه همبستگی و تعدادی از ايرانيان آزاديخواه الزم به ذکر است که  نمايندگانی از احزاب سياسی چپ،  اعضای کميت

کارگران زندانی ايران حمايت ازد، پوستر و شعارهايی دردست داشتن پالکارشروع کنفرانس با درسيدنی قبل ازمقيم 

اعضای کميته همچنين اسنادی شامل بيانيه ها و فراخوان کمپين برای آزادی . محوطه  بيرون سالن تجمع نمودنددر 

اعتراضی نهادهای کارگری پيامهای حمايتی و ايران،مه دربه کميته برگزاری اول ماه ن زندانی مربوط کارگرا

. به سواالت آنان پاسخ ميدادندوتوزيع کرده ميان حضاررا دراديه های کارگری استراليا و شورای اتحکشورخارج از

ارگری را  احزاب چپ، عفوبين الملل واتحاديه های کاعتراضی اخيرنهادهای کارگری،/اخبارو بيانيه های حمايتی
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