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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 ونيسي  کمهي  برعلیگزارش  تظاهرات جهان

  ٢٠٠٨در دوم دسامبر  ABCC- اي استرالی و بناسازی ساختمان
  ١٣٨٧ آذر دهمجهشنبه دو                                                            اياسترال -راني با کارگران ای همبستگتهيکم

  
 ی گسترده ای  تظاهرات اعتراضاي استرالی ساختمانهي اتحادی دسامبر در پاسخ  به فراخوان جهان٢ سه شنبه روز

 رلند،ي  انگلستان، اوزلند،ي ، نراني جهان منجمله   ایا کشورهري وسااي استرالی  در شهرهای سی سی نهاد  ابهيبرعل

 ی هاهي اتحادی که  از جانب شوراني کمپنيا.   صورت گرفتیلي نروژ و شا،ي کروش،ی کره جنوب،ی اندونزن،يپيليف

ز ا (www.rightsonsite.org) تي ساجادي شده بود با اتي حمازي ها نهي اتحادگريو د) وي ی تیاس (اي استرالیکارگر

ک مقام ي نهاد و رفع اتهام از نول واشنگتن، ني ها، لغو اهي اتحادگري تالش در جهت  کسب حقوق برابر با دشيمدتها پ

 دسامبر ٢ در ،ی سی سی توسط  ابی بازجوئکي امتناع  ازحضور درلي به دلیو.  آغاز نمود،رای ساختمانهياتحاد

 رکلي نونان دبوي دی آن، آقایدرپ. نولث از او رفع اتهام نمود دادستان کامسي قبل ازآن رئکهفتهي ی ولشديمحاکمه م

 نيا.  کنندیستادگي ازي الزم است آنها نشودي ممالي حقوق مردم پاني تریا هي  پایوقت" نمود که  دي تاکی ساختمانهياتحاد

 و ی سی سی و لغو ابنشاي از اتيحما هزارامضا در٥٠  با یدر ماه نوامبر طومار."  که نول انجام داده استستيکار

 . داده شده بودلي کار ناعادالنه، به پارلمان درکانبرا تحونيقوان

 هي  پای ضد کارگرني قوانگري دبي  و بدنبال تصوبرالي لی دارهيتوسط دولت سرما ٢٠٠٥ در سال ی سی سی ابنهاد

 بوده یعي و وسی قوهيکه اتحاد {یان ساختمهي کنترل و مقابله با اتحادیاساسا برازي آمضي قانون تبعنيا.  شدیگذار

. شودي ها اعمال نمهي کارگران و اتحادگري مورد ددربوجود آمده و }  داردی عضو در صنعت ساختمان٩٠٠،٠٠٠و

 قانون ی اصالحاتی طراي انتخاب شد اخ٢٠٠٧ کار ناعادالنه در نوامبر ني که با قول لغو قوانبريدولت فدرال ل

 دارد مي تصمی به مجلس ارائه داده  ولبيجهت تصو (Fair Work Australia) ايسترال بنام کارمنصفانه ایديکارجد

 دي کار جدني در چارچوب   قوانی اژهي حفظ کرده و بعد آنرا با سازمان و٢٠١٠ را تا سال ی سی سیکه نهاد اب

 برضرورت دي با تاکشانيهاي  در سخنرانهي  اتحادندگانيملبورن  نما" جيا" در روزنامه یطبق گزارش.   کندنيگزيجا

 که  زي نبري به  دولت  فدرال ل،ی قبلولت شده توسط دلي تحمی ضد کارگرني قوانهي و کلی سی سی  ابیلغو فور

 هي اتحادري  اندرو فرگوسن دبی آقایدنيدر س.  حمله کردندکوشدي موجود  مني داران وقوانهيدرجهت حفظ منافع سرما

 است، اضافه نمود دهي آراء مردم را دزدبري حزب لنکهي نهاد و اني اصراربرلغو ا ضمنلزي ووساوثي نالتي ایساختمان

 شما را با ی پستی و صندوقهادي دادن داشته باشی حق راکباري که هر چهارسال ستي نني ای دمکراسنبنظر م" 

 داران به خورد هيما سری شده از سوتي حمااستمداراني سیدهاي پر کنند که در آن وعده وعی آشغال انتخاباتغاتيتبل

 مازاد بودجه ی که وقتستي نني ایدمکراس. رنديگيم مياز جانب مردم تصم ی ملیپارلمانها و سپس درشوديمردم داده م

 ني ای کنند، دمکراسبي کودکان را تصویاي مزااستمداراني که سستي نني ای دمکراسد،ي را کاهش دهاتهاياست مال

 اي استرالی کارگری هاهي اتحادیرشوراي  جف الرنس دبیآقا."  قدرت باشندیارا حقوق خود و دیاست که مردم دارا
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 است که  کارگران  در ی اساسی امرنيا"  داشت اني ناعادالنه  بني قوانهي و کلی سی سی بر لغو ابدي ضمن تاکزين

  ". همه کارگران باشدیرا قانون بکي نکهي وجود نخواهد داشت  مگر ایعدالت. حقوق برابر داشته باشندديقانون کارجد

  را يی تالشهاشي از مدتها پشي اهداف خوی ودر راستاتهاي  درادامه فعالاي استرال-راني با کارگران ای همبستگتهيکم

 مشابه  و ی هاتهي کمگري با  ديی تماسهای شروع نموده و  طی ساختمانهي از اتحادشتري هرچه بتيجهت کسب حما

 در مقابل ی جهانني کمپني آنان به اوستني و پتي حماتار خواسی وچند کشور اروپائران،عراقي در ای کارگرنيفعال

  آندرو فرگوسن خطاب به ی آقايیدئوي وامي رابطه پنيدر ا.  شدی اعتراضی و فرستادن نامه هاايسفارت استرال

 ١٠ و تهي کمني مشترک ای همبستگامي نهادها فرستاده و متقابال پني  مطالب الزم به اگري همراه با درانيکارگران ا

 خود را به سفارت ی اعتراضی و فاکس هاليمي اني نهاد ها همچننيا.  شدليمي  فرگوسن ای  مشابه  به آقاتهيکم

 به  نخست ماياعتراض خود را مستق"  ی دفاع از کارگران عراقتهيکم. " خود ارسال نمودندمي مقی درکشورهااياسترال

 خود را یباني پشتاميپ" ی آزاد کارگری تشکلهاجادي ایريگي پتهيکم "رانيدر ا.  ارسال نمودايل استرارکاري و وزريوز

 ري به وزی اعتراضینامه ا" راني آزاد کارگران اهياتحاد"در ادامه آن،  .  ارسال کرداي استرالیبه کارگران ساختمان

 کارگران ا خود را بی همبستگامي پزين" حومه سقز و یانجمن دفاع از کارگران  اخراج" نوشت و الردي گاي جول-کار

  شب ی و دانشجوئی کارگرني فعالگريهمراه با د)  آذر١٠( نوامبر٣٠در " یريگي پتهيکم. "  اعالم نموداياسترال

 ندهي به نماماي  نامه خود را مستقی اعتراضني در کمپزي دسامبر ن٢ برگزار و روز ی با  کارگران ساختمانیهمبستگ

  : نمودندليمي ای همبستگتهي را به کميیدئويو     داده  و  گزارشايالسفارت استر

                                                                    http://www.komiteyepeygiri.com/VID/Sakhtemani.WMV         

  سفارت ندهي خود را به نمایع  ونامه اعتراض درلندن تجماي دسامبر درمقابل سفارت استرال٢روز " رانيازکارگران ا

 ندهيداشت به همراه نما که در لندن حضوروي ی اف ام ای مقامات ساز یکي شون مارشال ی  آقاوني  آکسنيادر. دادند

سه و سوئد  فرانس،يکانادا، سوئ دراياسترال نامه  به سفارت نيا.  کردندداري درلندن داياسترالريبا سف" ی المللنياتحاد ب"

  ی مصاحبه ای طی همبستگتهيکم  انيسخنگو ازیکي  ر،ي اخیالزم به ذکر است که در هفته ها.   ارسال شده استزين

 داده ی ساختمانهي  درسرکوب و کنترل اتحادی سی سی در مورد نقش نهاد ابیحاتي  توضیدنيس نو دری صداويبا راد

 ضمن  پخش چند تهي  کمیاعضا.  نموددي تاکونيسي کمني لغو ا جهتی حرکت اعتراضنيا  ازتيبرضرورت حماو

 شرکت فعال داشته؛ زي دسامبر ن٢ و تظاهرات یمائيراهپ در،یدني درسطح شهر سی ساختمانهي  اتحادهيهزار اطالع

 گري و دتهي کمني مشترک ای همبستگاميو صدها نسخه از پحمل نموده "ی سی سی ابیلغو فور" بری  مبنيیپالکاردها

}  وحومه،انگلستانانکفورتدرنروژ، کانادا، فرانسه، کلن، هانوفر، فرانکفورت، سوئد، گوتنبرگ، فر{ مشابه ینهادها

 :ديني ببري زتي ها، عکسها وگزارشات کامل را در سااميپ.  نمودندعي کارگران و مردم معترض توزانيرا م

 
 اي استرال-راني با کارگران ای همبستگتهيکم

              ٢٠٠٨سامبر   د ٤             

www.unionkar.com 


