ھمبستگی جھانی کارگری يک ضرورت و سالح برای پيشبرد مبارزه طبقاتی
کارگران در سراسر جھان جز مبارزه متحدانه خويش و پشتيبانی ھمطبقه ايھايشان راه و
چاره ديگری ندارند .متن رير را من امروز با يک نامه اعتراضی از قدراسيون جھانی
کارگران خواربار و کشاورزی و ھتل و رستوران در يافت کردم .اين نوشته حکايت
کارگرانی است که می خواھند تشکل کارگری خويش را برای دفاع از منافع روزمره و
آينده شان به وجود آورند .آنھا بعناوين مختلف ار سوی کارفرمايان و مديران حريص و
پر طمع مورد بازخواست قرار گرفته و در پناه دولت ھای ضد کارگری موجود ،مورد
توھين و آزار و اذيت قرار می گيرند و در نھايت از کار اخراج می شوند .کارگران پس
از آنکه خود در محل با صاحبان پول و سرمايه ی دزديده شده از قبل ارزش اضافه شان
و نيروھای سرکوبگر حامی سرمايه داران دست و پنجه نرم می کنند ،بسوی ھمطبقه
ايھايشان دست ياری دراز می نمايند .ما وطيفه داريم که در اين مواقع با ھر وسيله ای
که در دست داريم ،از ھمکارانمان و خانوده ھايشان به دفاع برخيزيم .من اين متن را با
اين اميد ترجمه و انتشار می دھم.
حميد قربانی
 ٢٠آپريل ٢٠١٠
کارگران ھتلی در اندونزی برای ديدار با رئيس جمھوری کشور و اجرای عدالت راه
طوالنی را طی کردند
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کارگران اخراج شده ھتل  ٥ستاره بادونگ کراند آکو ايلو مجبور شدند برای مالقات با
رئيس جمھور کشور اندونزی نزديک به  ٢٥٠کيلومتر راه را با پای پياده طی کنند،
آنھا ھنوز انتظار می کشند که آيا رھبر کشور آماده است که قانون نوشته شده اندونزی
را که اقدامات ضد اتحاديه ای صاحبکاران راجرم می شمارد رعايت کند و يا نه؟
در اکتبر  ٢٠٠٨مستخدمين و کارکنان يک ھتل محلی عضو فذراسيون ھتل ھای
کشور) (SPMHGABبه مديريت ھتل اطالع می دھند که آنھا يک اتحاديه ای کارگری در
ھتل تشکيل داده اند .رئيس ھتل  ٩نفر از رھبران اتحاديه را به اتاق خود فراخواند و
حکم اخراج آنھا را به دست شان می دھد ،بدون اينکه نامه ای در رابطه با اخراج
کارگران برای آنھا ارسال داشته باشد .از آن تاريخ تا کنون تعداد  ١٣٧نفر از اعضای
اتحاديه را اخراج نموده است.
اتحاديه با اقدامی جواب اين عمل ضد کارگری را داد که شکايتی را تنظيم نموده به پليس
تحويل داد که مسئول ھتل قانون رعايت حقوق کارگران و کارکنان در ايجاد تشکل
آزادانه کارگری را زير پا گذاشته و مرتکب جرم شده است .اين قانون را کشور اندونزی
در سال  ٢٠٠٠پس از امضای کنوانسيون  ٨٧سازمان جھانی کار ILOبه تصويب
رسانده است .اين قانون صاحب کاری که کارکنان خويش را به علت اينکه می خواھند
از حق خويش در به وجود آوردن آزادانه تشکالت کارگری استفاده کنند ،مجازات نمايد
را مجرم شمرده و قابل تعقيب دانسته و مجازات برايش تھيه ديده است ..مجازات چنين
عملی طبق ھمين قانون تا  ٥سال زندان و يا پرداخت  ٥٠٠٠٠دالر آمريکا بعنوان
جريمه می باشد .اگر چه اين قانون تا کنون خيلی به ندرت اجرا شده است.
بر اثر مبارزه و اعتصاب کارگران ھتل و باصطالح فشار از حانب اتحاديه ی اروپا،
پليس در اين رابطه تحقيقاتی را به انجام رساند ،اما در يولی پارسال پليس اعالم کرد که
به علل کمبود شواھد و قراعن تحقيقات در مورد جرم واقع شده را متوقف کرده است.
در اول آپريل امسال رھبران اتحديه ی مترقی گراندھتل آکوايلو طی يک نامه به رئيس
جمھوری سوسيلو بامبانگ يودوھيونو اعالم کردند که از باندونگ به قصر او
درجاکارتا پايتخت کشور برای انجام يک مصاحبه با او راھپيمائی خواھند کرد.
 ٥کارگر اخراج شده عضو اتحاديه ،روز  ٥آپريل راھپيمائی خود را شروع و در ١٢
آپريل به جارکارتا رسيدند .در بين اين راه طوالنی آنھا مورد استقبال و پشتيبانی اعضای
فدراسيون کارگری اندونزی به نام ) (FSPMو ديگر اتحاديه ھا قرار گرفتند .آنھا شب
را در محل اتحاديه بسر برده و از جانب ھمطبقه ايھايشان مورد تشويق قرار گرفتند .در
جاکارتا نيز تا کنون آنھا از مھمان نوازی و پشتيبانی اعضای اتحاديه ھا برخوردار بوده
اند .اعضای اتحاديه ھا با حضور اين  ۵تن کارگر دلير و حقطلب در مقابل ھتل باندوران
تظاھرات کرده و خيابانھا را تا قصر رئيس جمھوری با باندرول و شعار پيمودند.
تا کنون رئيس جمھوری عالقه خويش را برای مالقات با اين  ٥رھبر نشان داده است.
دولت اندونزی تا کنون به شکايت ) (IUFجوابی در اين رابطه نداده است .اين شکايت را

کميته آزادی تشکيل اتحاديه سازمان جھانی کار پارسال به دولت اين کشور ابالغ کرده
است .کارکنان ھتل ھر روز به اعتراض خود ادامه می دھند و اتحاديه ھای کارگری در
جاکارتا اعالم کرده اند که در روز اول ماه مه امسال از اين کارگران پشتيبانی خواھند
نمود.
تا کنون مديريت گراند ھتل آکوايلو به مجازات اعمال ضد کارگری خود نه رسيده و
دولت نيزاز انجام وظيفه و رعايت قانون خويش سرپيچی کرده است .در خواست اتحاديه
خيلی ساده است :فورن و بدون قيد و شرط تمام اخراج شدکان بسر کار برگردانده شده و
حقوق و مزايا زمان گذشته آنھا بدون کم و کسری پرداخت گردد .و ديگر اينکه آزادی
ايجاد اتحاديه و فعاليت اتحاديه ای در گراند ھتل برسميت شناخته شود.
اين کارگران قھرمان ھيچ احتياجی نداشتند برای اينکه نشان دھند ،حقوق شان نبايد پايمال
شود ،حدود  ٢٠٠تا ٢٥٠کيلومتر راھپيمائی کنند .شما می توانيد بوئسيله فرستادن يک
نامه به رئيس جمھوری و دولت اندونزی از اين کارگران پشتيبانی کرده و به مسئولين
کشور يادآوری کنيد که کارگران اخراج شده را با احترام مالقات نموده و به حرف ھای
آنھا گوش فرا داده و به وظيفه خود در اجرای قوانين خويش عمل نمايند.
برای ديدن متن به انگليسی و ارسال چنين پيامی به آدرس زير مراجع کنيد .در زير متن
يک عبارت کوتاھی است که نوشته شده است  ،برای فرستادن پيام اين جا را فشار دھيد.
http://cms.iuf.org/?q=node/326

