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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  !استراليا  فعال کارگری در آندرو فرگوسن  با مصاحبه

 ماه هشتاد و ششسوم مرداد                                                                   سيدنی-حزب کمونيست ايران  
  

محمود صالحی برای کسب حمايتهای بين المللی ازتالش همزمان در

 پيش از   کارگری ايران چندی جنبش  رهبران اسانلو از منصور و

سوی تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران در سيدنی ديدار 

دبير اتحاديه کارگران ساختمانی ، " آندرو فرگوسن " و گفتگوئی با 

ايالت نيو ساوت ولز در  ) CFMEU( جنگلبانی ، معادن و انرژی 

 نيزدر رابطه با عرصه های مبارزاتی و عملکردهای اين اتحاديه و

    . بعمل آمد  دفاع از کارگران در عرصه بين المللی

  جنبش کارگری در استراليا چه اهدافی را تعقيب ميکند و کال موضع شما در قبال اين جنبش چيست ؟

 آنرا  يتواناين باشد نماگر چيزی جزت اهداف طبقه کارگر گام بردارد وجهکارگری طبعا بايستی و ميبايست درجنبش 

با اين وصف جنبش کارگری در استراليا نيز با هرگونه اهداف آرمانخواهی ای که در صفوف . جنبش کارگری ناميد 

و آسايش و صلح و شرايط بهتر کاری را تعقيب نمی نمايد و در اين راه اتحاديه های  آن مشاهده ميشود هدفی جز رفاه 

 هستند خود را موظف ميدانند تا برای رسيدن به اهدافی که اشاره نمودم کارگری که بخشا اتحاديه های مستقل کارگری

موجود که  جهت عوض نمودن حکومت  تالش در  CFMEUحال حاضر در.  وارد جنگ شوند سرمايداری ام نظ با 

  .برای کارگران را عرصه اصلی فعاليت خود ميداندری است و کسب شرايط و وضعيت بهترحکومتی کامال ضد کارگ

را که در  استراليا  بر  ليبرال حاکم  نشنال ، دولتگری توده های کارگر آگاه ست که با اين امان بر اين راه ما تالشدر

اذهان آگاه سازيم تا در انتخابات بعدی در را آماج حمالت خود قرار دادهدستاوردهای طبقه کارگر  ال گذشته طول ده س

   . به اين حزب رأی ندهند

   رگری استراليا در مبارزات خود اهداف سياسی را دنبال مينمايد ؟آيا جنبش کا

ما تالشمان بر اين است تا جنبش کارگری با قدرت بيشتری در سطح جامعه ظاهر شود و بتواند اهرم فشاری باشد 

علی ، خود بدولت در رسيدن به اهداف خودش و در واقع تالش ما و ديگر اتحاديه ها برای عوض نمودن حکومت ف

فراموش نکنيم که طبقه کارگر در جنگ خود با نظام سرمايداری . اهداف سياسی اتحاديه ها و جنبش کارگری است 

مبارزات صنفی نيز در واقع بخشی از . آشتی ناپذير است و مدام در پی ضربه وارد آوردن به نظام سرمايداری است 

    .مبارزات کارگری و عجين با مبارزات سياسی است
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   جهانی شدن سرمايه چه تأثيری بر جنبش کارگری داشته ؟

جهانی سازی سرمايه در واقع همان ادغام سرمايه شرکتهای بزرگ بصورت فرامليتی است که بازتابش را بصورت 

رزان است ، تعطيلی بسياری از کارخانجات و انتقال آنها به کشورهای ديگر که نيروی کار در آن ا. عيان ديده ايم 

گلوباليزاسيون ميتواند مخرب برای جنبش کارگری محسوب شود . توانسته فقر و بيکاری گسترده ای را بوجود آورد 

را برای کارگران فراهم .. بدين معنا که بيکاری ، تورم ، اخراج سازی و قراردادهای موقت ، کاهش شديد دستمزد و

 تماس با اتحاديه های کارگری در کشورهای فقير و ترغيب آنان به ايجاد اما تا آنجا که به ما مربوط ميشود. ميآورد 

اعتصابات کارگری جهت افزايش دستمزد و شرايط کار بهتر از وظايف ما ميباشد که مخصوصا در کشورهای آسيای 

ا با دستمزد نبايست اجازه داد تا سرمايداری توده های کارگر ديگر ملتها ر. جنوب شرقی اين تماسها موجود ميباشد 

   .بسيار ناچيزبکار گيرند اين تعرض آشکار به حقوق بشر است بايد در مقابل اين توحش ايستاد

است لطفا توضيحاتی گذاشته شده اجرا  که هم اکنون مورد IRLکاردولت استراليا موسوم به جديد قانون مورد در

  ؟ بدهيد

  IRL نشنال ليبرال در خدمت به کمپانيها و صاحبان عظيم سرمايدار استراليا است در واقع تالش ده ساله حزب حاکم

 بقدرت رسيد از همان لحظات ١٩٩۶دولت حاکم که در سال  . و گل سر سبد تقديمی اين حزب به کاپيتاليسم ميباشد

، حمله به کاهش خدمات عمومی ، کاهش دستمزدها . اول حمالت خود را به دستاوردهای طبقه کارگر آغاز نمود 

 به اوج خود رسيد ٢٠٠۵اين تعرضات در سال . از اقدامات اوليه آغاز بکار اين حزب بود .. اتحاديه های کارگری و 

اين قانون . و قانون جديد کار را که تعرضی آشکار به حقوق کارگری است را برای تصويب به پارلمان واگذار نمود 

بر اساس اين قانون که در .  صدای اعتراض و حق طلبانه کارگران در واقع تالشی است برای خفه نمودن هرگونه

سطح جهان از لحاظ تعرض به حقوق کارگری بی نظير است ، کارگر بر اساس حق آزادانه کارفرما ميتواند اخراج يا 

ايای کاری استخدام قرارداد انفرادی شود که در اين مورد کارفرما بدلخواه خود ميتواند دستمزد را کاهش و يا از مز

   .کارگر را معاف نمايد.. همچون دوران مريضی ، تعطيالت ، بارداری و 

   بنظر شما حزب رقيب دولت حاکم اگر در انتخابات پيروز شود ميتواند اين قانون را ملغی نمايد ؟

يدن دولت حاکم در ده سال قبل از اينکه بسراغ اين پرسش بروم الزم ميدانم که توضيح بدهم که از زمان بقدرت رس

گذشته تا بحال اعتراضات و اعتصابات زيادی صورت گرفته که اتحاديه های کارگری نقش بزرگی در سازماندهی 

 صورت گرفت نشان دهنده تنفر IRLاعتراضات عظيم ميليونی کارگری که بر عليه . اين اعتراضات بعهده داشته اند 

نبايد فراموش شود که اين قانون در نتيجه فشار . ن و مصوبين اين قانون است و انزجار توده های کارگر از اين قانو

حزب ليبرکه مخالف . سرمايداری بر دولت حاکم بوجود آمد بنابراين لغو نمودن آن نيز بهمين سادگی نخواهد بود 

ری است ملغی نمايد حزب ليبرال در دولت فعلی است نخواهد توانست اين قانون را که در واقع ساخته نظام سرمايدا

واقعيت آشکار اين است که تنها با حضور ميليونی توده های کارگر است . اما ميتواند اصالحاتی در آن بوجود آورد 
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   .که ميتوانند بسياری تغييرات را بوجود آورند

   واهد بود ؟اشاره به اعتراضات کارگری نموديد آيا کمپين و اعتراض ديگری دراين زمينه در دست اقدام خ

بله ، اما همانطور که در ابتدای حرفهايم اشاره نمودم ، ما در جهت تغيير دولت کمپينهائی را آغاز نموده ايم بدين قرار 

که از طريق اعضاء اتحاديه و تماسهای حضوری يا بطريق نامه و تلفن سعی ميکنيم آنها را در انتخابات بعدی ترغيب 

در سيدنی " اپيک " عالوه بر اين کمپين در ماه سپتامبرامسال اجالس سران . ود رأی ندهند نمائيم تا به دولت موج

جنايتکار شماره اول و از رهبران کاپيتاليسم در اين اجالس " جرج بوش " برگزار خواهد شد و در اين اجالس 

اتيک و ضد جنگ  بهمراه ساير نيروهای چپ و کمونيست و جريانات دمکرCFMEUلذا . حضور خواهد داشت 

قطعا در اعتراضاتی که بهمين منظور صورت خواهد پذيرفت حضور بهم خواهد رساند و فرصت مناسبی است تا ما 

نيز همگام با جنبش ضد جنگ وجنبش ضد جهانی سازی سرمايه اعتراض خود را به گوش سران اين اجالس 

   .برسانيم

مود صالحی از رهبران جنبش کارگری ايران از سوی نهادها و اخيرا در رابطه با وضعيت منصور اسانلو و مح

 آيا در اين CFMEUاتحاديه های کارگری بين المللی اعتراضات شديدی تسليم مقامات رژيم ايران شده ، اتحاديه 

  زمينه اقدامی نموده است ؟

 دنيا اگر حق و حقوق کارگران و يکی از عرصه های فعاليت اتحاديه عرصه روابط بين المللی است که در هر نقطه

اتحاديه ها توسط دولتان حاکم مورد تعرض قرار گيرد ما خود را موظف به دفاع از کارگران و اتحاديه يا تشکلهای 

کارگری ميدانيم چونکه ايجاد اتحاديه يا هر تشکل مستقل کارگری حق بی چون و چرای کارگران است و کسی 

ما متوجه هستيم که جنبش کارگری در ايران بسيار محدود ميشود و مورد تعقيب پليس قرار . نميتواند آنرا پايمال نمايد 

ميگيرد و رهبران کارگری مورد اذيت و آزار و شکنجه واقع ميشوند بنابراين همچنانکه در گذشته از کارگران ايران 

ی مبنی بر دستگيری رهبران دفاع نموده ايم ، اينبار نيز رسما خطاب به رئيس جمهور ايران نامه ای اعتراض

عالوه بر اين ما با ساير . کارگری نوشته و درخواست نموديم که اين کارگران و ساير فعالين کارگری را آزاد نمايند 

اتحاديه های ديگر تماس گرفته ايم و در مجمع و شورای عمومی اتحاديه ها مسئله کارگران ايران باالخص وضعيت 

در . ه در زندان بسر ميبرند را طرح و خواستار اقدامی جدی از سوی اين شورا شده ايم رهبران کارگری ايران را ک

 تماس گرفته ايم تا در هماهنگی با ساير نهادهای    )UITBB( ضمن با اتحاديه بين المللی کارگران ساختمانی 

 برسميت شناختن حق کارگری بين المللی بتوان فشار بيشتری را به رژيم ايران جهت آزادی رهبران کارگری و

   .تشکلهای مستقل کارگری از سوی دولت ايران و فعاليت آزادانه کارگری وارد آورد

   ؟صالحی و منصور اسانلو داشته باشدآيا گسترش اين اعتراضات ميتواند نتايج ثمربخشی درروند آزادسازی محمود 

وجود داشته باشد ، کارفرما و صاحبان سرمايه محتاتانه عمل تجربه نشان داده است که درهرجا اعتراض و اعتصابی 

قدر مسلم گسترش اعتراضات و گذاشتن انگشت اتهام . ميکنند و نميتوانند آنطور که دلبخواه خودشان است عمل نمايند 
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ان به روی رژيم ايران و دخالت دادن مراجع و سازمانهای حقوق بشر و اتحاديه ای و نيز تجديد فشار از داخل اير

مقامات قضائی توسط فعالين کارگری در اعتراض به آدم ربائی رهبران کارگری توسط رژيم ايران ميتواند نتايج 

   .مثبتی داشته باشد

   آيا پيامی برای طبقه کارگر ايران و همچنين محمود صالحی و منصور اسانلو داريد ؟

ت خود را طی مينمايد ، ما مطمئن هستيم تنها شما هستيد که با اتحاد و طبقه کارگر ايران مسلما سخت ترين دوران حيا

همبستگی خودتان ميتوانيد ريشه های ظلم و ستم را بخشکانيد و خواستهای برحق طبقه کارگر و محروم جامعه را 

ر حقوق آزادی ايجاد تشکل مستقل کارگری ، اتحاديه ، سنديکا و هر مجمع کارگری و ديگ. جامه عمل بپوشانيد 

ما مطمئن هستيم که طبقه کارگر ايران برای رسيدن به اهداف خود . دمکراتيک کارگری حق مسلم کارگران است 

شما طبقه . شرايط بسيار سختی را بايستی طی کند و اين اهداف تنها با اتحاد و مبارزه پيگيرتان بدست خواهد آمد 

يران و احقاق حقوق دمکراتيک کارگری ادامه دهيد و در کارگر ايران مبارزات خود را برای عوض نمودن رژيم ا

  .اين راه جنبش بين الملل طبقه کارگر شما را همراهی خواهد نمود

رفقا محمود صالحی و منصور اسانلو ، امروز شما با مقاومت و پايداريتان در راه اهداف طبقه کارگر به خيل عظيم 

 ازپای نياستاده اند و شما اسطوره رهبران واقعی و نمايندگان کسانی پيوسته ايد که در راه کسب حقوق کارگران

شما مطمئن باشيد تنها نيستيد و بسياری از هم سرنوشتانمان در سراسر دنيا با . ميليونها انسان زجرديده ايران هستيد 

های کارگری و غير ما همراه با ساير نهادها و کانونها و اتحاديه . اهداف شما واز وضعيت شما آگاه و نگران هستند 

  .کارگری تالش گسترده ای را برای آزادی شما بعمل ميآوريم

  

   سيدنی-تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران 

  ژوئيه٢۴
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