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روزاقدام، ٢٠٠٨مارچ ٦تظاهرات گزارش از  

اي استرالیدني س- راني با کارگران ایهمبستگ دری جهان  

 
 ماه هشتاد و ششفند اسم وس بيست                                                                          استراليا -کميته همبستگی 

  
راسيون جهانی اتحاديه های کارگریو کنفد) آی تی اف (نقل  جهانی کارگران حمل و فراخوان فدراسيون  پاسخ به  در   

کميته   ماه مارچ،٦در روز " روز اقدام جهانی درهمبستگی با کارگران ايران"مبنی برپيوستن به ) آی تی يوسی(

ا ( شورای اتحاديه های کارگری استراليا)  ا آی( راليا همراه با  سازمان عفو بين المللاست-همبستگی با کارگران ايران

 ٣٤ و همصدا با نهاد های کارگری و حقوق بشر، کارگران وزحمتکشان در -و چندين اتحاديه ديگر) سی تی يو

ی بی قيد وشرط  محمود  يکبار ديگر همبستگی خود را با کارگران ايران اعالم نموده و خواستار آزاد-کشورجهان

در اين تظاهرات که در هايد پارک سيدنی برگزارشد .  صالحی، منصور اسانلو و ديگر کارگران زندانی شدند

سخنرانان همچنين جمهوری اسالمی را بدليل نقض مداوم پايه ای ترين حقوق کارگری و انسانی،  دستگيری، ربودن، 

ا محکوم کردند وخواهان رعايت و احترام به حقوق برسميت شناخته زندان وشکنجه کارگران و فعالين کارگری  ر

 ٦الزم به ذکراست که در. جهانی کار منجمله حق ايجاد تشکل مستقل کارگری ، آزادی انجمن و حق سازماندهی شدند

ورای ملبورن نيزمراسمی درهمبستگی باکارگران کلمبيا برگزارشد با سخنرانی خانم شارون بارو پرزيدنت شمارچ در  

.اتحاديه های کارگری استراليا  

کارگری انگليس ،  کنگره اتحاديه )ا آی( جانب آی تی اف، آی تی يوسی، اسی تی يو، عفو بين الملل  مارچ از ٦ روز   

و اتحاد اياالت متحده و ديگران بعنوان روز همبستگی جهانی بويژه  در اعتراض بر عليه بد رفتاری با ) تی يو سی(

طبق گفته .  و، محمود صالحی و تشديد ظلم و فشار به جنبش مستقل کارگری در ايران درنظرگرفته شدمنصور اسانل

يک اقدام در سطح جهانی قبل ازانتخابات مجلس و سال نوايرانی  پيام قوی را " های آی تی اف و آی تی يوسی 

سالگرد باال بردن ايمنی خطوط راه  مارچ را که روز ٦عالوه برموارد فوق  فدراسيون حمل ونقل روز ."  ميرساند

يکی ازرسانه های خبری  ونيز گزارشگرانی از . آهن است نيز به همبستگی با کارگران ايران اختصاص داده است

گزارش و کليپ فيلم کوتاهی برروی لينک خبری . اتحاديه های استراليا ازاين مراسم فيلم، عکس و گزارش تهيه کردند  

  au.org.mua.www :شتيرانی استراليا ميتوان مشاهده نمودک بنادروسايت اتحاديه 

اين تظاهرات که در هايد پارک سيدنی برگزارشد  آقای پدی کراملين دبيرکل اتحاديه بنادر وکشتيرانی استراليا  با در 

 ١٧٠٠٠ بمنظورسخنرانی و جلب حمايت بين المللی از مبارزات و حقوق برحق -اشاره به سفرسال گذشته  اسانلو

  تاکيد ورزيد که -کارکنان سنديکای واحد؛ وهمچنين برگشت او به ايران،  ربوده شدن و برش زبانش زير ضرب وشتم

وی .  کارگران استراليا اجازه نخواهند داد که اينگونه حمالت سيستماتيک به حقوق انسانی و کارگری صورت بگيرد

 مان را با منصور اسانلو، محمود صالحی و  کارگران  ديگر که بسادگی به ما بايد با همه قدرتمان همبستگی" افزود 
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ايشان  با جديت گفت که اين کمپين ".  دليل سازماندهی خود در محل کارشان از تعقيب وآزار رنج ميبرند، نشان دهيم

 شارون بارو همچنين  بنا بردرخواست خان.  يکروزه،  يکهفته يا يکماه نيست و تا آزادی اسانلو ادامه خواهد داشت

مقاوله و برتعهدش به احترام به حقوق بشر  دولت ايران مبنی   بهوزيرامورخارجه استراليا ازجانب آقای اسميت پيامی   

 های سازمان جهانی کار فرستاده شد که اقای کراملين به آن نيزاشاره نمود    

تحاديه راه آهن ترام و اتوبوسرانی استراليا عضوی آقای اندرو توماس يکی ديگر از نمايندگان،  ضمن يادآوری اينکه ا

. اتحاديه ما باشدوی ازعضاگرمنصور اينجا بود ميتوانست  " از فدراسيون جهانی کارگران حمل ونقل است افزود که

اتحاديه ما . جهان همزمان برگزارميشود شرکت ميکنيممرکز ٤٠اين تظاهرات که درهستيم که درمفتخر و مغرور ما

اينجا به همين دليل ما امروز.  است-معی چه درسطح ملی، بين المللی، فردی و يا ج-متعهد به پيشبرد حقوق بشر مالکا  

".هستيم  

در ميان جمعيت حاضر در مراسم،  تعدادی از کارگران اتحاديه ها   پوسترهايی از منصور اسانلو را حمل ميکردند که 

از جانب سازمان عفو بين الملل در استراليا خانم رابی جانستون  در . ودهمراه ب" اسانلو را آزاد کنيد"با شعار 

سخنرانی خود تاکيد نمود که سازمان عفو بين الملل عميقا نگران عدم رعايت قوانين بين الملی کار و حقوق بشر از 

ل، يکی از نمايندگان سخنگوی برنامه اعالم نمود  که ميتوان پيام همبستگی خانم سيلويا هي.  جانب دولت ايران است

همزمان با حضورتعدادی از ايرانيان مقيم استراليا، . حزب سبزها حاضردر مراسم  را،  در سايت گرين استراليا خواند

 استراليا نيز در اين تظاهرات حضور فعال داشته و ضمن حمل پالکارد، -اعضای کميته همبستگی با کارگران ايران

حی و منصور اسانلو به پخش گسترده اعالميه سراسری کميته های چهارده گانه شعار و پوسترهايی از محمود صال

در اين اعالميه سياستهای سرکوبگرانه  رژيم . فعالين کارگری خارج ازکشور به زبان فارسی و انگليسی پرداختند

يقترو سرمايه داری و ديکتاتوری رژيم جمهوری اسالمی افشا ومحکوم شده  و ضرورت اتحاد و همبستگی عم

سياسی کارگری در ايران و خواست آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان اجتماعی وفعالترجهانی با جنبش های پيشروی   

 و فعالين کارگری  منجمله اسانلو وصالحی مورد تاکيد قرارگرفت. 
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