اعتصاب کارگران ھتل ھيات تورنتو
روز جمعه  ٣سپتامبر  ٢٠١٠حدود  ١۵٠نفر از کارگران ھتل ھيات تورنتو دست به اعتصاب يک روزه و ١٠٠
پيکت الين کارگری در قسمتھای مختلف شھر زدند .اين ھتل يک ھتل بين المللی در امريکای شمالی است .و
شعبات آن در بسياری از ايالت ھای آمريکا ھم موجود است.
سرمايه گذاران اين ھتل و ھتل ھای ديگر کمپانی وست ماونت ميباشد .که اين کمپانی برای اولين بار در سال
 ١٩٧۵در امريکای شمالی خريداری شد.اما بسرعت ھمراه و ھمزمان با کمپانيھای ديگر بخصوص کمپانی
گلدين رشد نمود .بطوريکه در سال  ٢٠٠٠کمپانی وست ماونت ھتل ھايت ريجنی  ،وستين پرس ،دلتا ايست ،
فرمانت رويال يورک و ھيلتون را با استفاده از بودجه بازنشستگی کارکنانی که سرمايه گذاری شده بود
خريداری نمود.
ً
قسمت اعظم کارگران اين ھتلھا را کارگران مھاجر تشکيل ميدھند .صاحبان اين ھتل اخيرا شرايط بد اقتصادی را
بھانه قرار داده و ساعتھای کار کارگران ھتل را تقليل داده اند .بطوريکه بسياری از مشاغل تمام وقت به نيمه
وقت بدون ھيچ مزايايی تغيير يافته است .با تغيير شيفتھا بطور مثال تقسيم شيفت صبحانه و شام ،ما بين اين دو
شيفت کاری کارگران بدون اين که دستمزدی دريافت کنند بايد خدمات بدھند .ھمچنين بسياری از کارگران در
معرض اخراج و از دست دادن کارھايشان ھستند .صاحبان ھتل حاضر به تمديد قرادادھای کاری آنھا نيستند .در
اين رابطه طرح بازنشستگی انھا ھم در معرض از دست رفتن است .اين يکی از ھتلھای بزرگ توريستی است که
ھفته گذشته ميزبان فستيوال فيلم در تورنتو بود .در مدت زمان فستيوال فيلم پيکت الينھای کارگران به
اعتراضات موجود خود ادامه دادند.
با توجه به اينکه اين کمپانی بين المللی است و در بسياری از اياالت ھای آمريکا موجود است به ھمين دليل
سياست تقريبا ً مشترکی را در مورد کارگران اتخاذ می نمايند .بعنوان مثال در ايالت باستن آمريکا تعدادی از
کارگران اين ھتل را اخراج کرده اند .و کارگران ھم اتحاديه نداشته اند و بجای آنھا کارگران ديگری را با نصف
حقوق کارگران قبلی استخدام نمود ه اند.
بيکار سازيھا و تقليل ساعات کارگران در ھتل ھايت باعث شده که فشار کاری روی دوش کارگران ديگر بيافتد.
بطوريکه ھر کارگر مجبور است بجای کار يک نفر کار دو نفر يا سه نفر را با ھمان دستمزد و مزايا يک نفر را
انجام دھد .تعدادی از کارگران با چنين شرايط سخت کاری قادر به انجام کارشان نيستند.
چندين بار در طول دو ھفته اخير کارگران اين ھتل دست به اعتصاب زده اند .کارگران با اين حرکتھای اعتراضی
سعی نموده اند ،توجه صاحبان ھتلھای وست مانت را به تحقق خواسته ھا و مطالباتشان جلب نمايند.

اعتصاب و پيکت الين کارگران ھتل ھايت تا روز  ١۶و  ١٧سپتامبر ادامه داشته است .در تجمعی که در روز ١۶
سپتامبر کارگران در محلی بنام ھاليدی اين اکسپرس دانتان تورنتو داشتند  .يکی از کارگران که کارھای نظافت
داخلی ھتل را انجام ميدھد و عضو اتحاديه محلی  ٧۵است .اعتراض خود را اينطور بيان داشته است .که اين کار
به تمام بدن ما آسيب ميرساند .بطوريکه وقتی به منزل ميرسيم فاقد ھر نوع انرژی و توانی برای خانوده امان و
ساير امر مربو ط به زندگی اجتماعی امان ميباشيم .اين کار واقعا ً با درد ھمراه است و ما نمی توانيم اين درد را
تحمل کنيم.
بايد متذکر شد ھمزمان با اعتصابات و اعتراضات در ھتل ھايت در ھتل ھيلتون که زير پوشش ھمين کمپانی
ميباشند اعتراضاتی در گرفته است .در اعتصاب روز  ١٧سپتامبر  ٢٠١٠ھتل ھيلتون ،يکی از آ شپز ھای اين
ھتل که سالھا است آنجا کار می کند ،اعتراض خود را بر عليه اين بيکارسازيھا اينچنين اعالم نموده است.ضمن
اينکه تمام مھارتھای چندين ساله ام را چشم پوشی کرده اند.ساعت کار و مزايايم را به حدی تقليل داده اند که
نمی توانم جوابگوی امرار معاش خود و خانواده ام باشم.
اين اعتصاب کارگری برای تحقق خواسته ھايشان ھنوز در ھتلھای مختلف متعلق به اين کمپانی در تورنتو و
امريکای شمالی ادامه دارد.
آمار نشاندھنده اين است که در آمريکا و کانادا اين ھتلھا حتی در اين دوران بحران اقتصادی ھم بسرعت و با
سود آوری چشمگيری به رشد خود ادامه می دھند .تا جاييکه اتحاديه محلی  ٧۵شش ھزار ھتل و محلھای
مھمان نوازی در تورنتو و شھرھای اطرافش را نمايندگی ميکند.
اتحاديه محلی  ٧۵تورنتو شامل  ٢٠٠٠عضو ميباشد .تعداد زيادی از کارگران اين اتحاديه تا فوريه مشمول کار
ھستند وبعد اين تاريخ قرارداد جديد آنھا تمديد نخواھد شد.
در شرايطی کارگران ھتل ھايت و ھيلتون در معرض حمالت بيرحمانه سرمايه در شرايط بحرانی کنونی قرار
گرفته اند که اطالعات موجود نشان از اين دارد .که اين ھتلھا تحت مالکيت بالک استون ھستند که يکی از
بزرگترين بخش خصوصی وال استريت است .بالک استون طبق گزارشی که داده است  ٢٠۵ميليون دالر سود در
نيمه چھارم سال از اين ھتلھا داشته است .که خدود  ١٣.٢%سودش نسبت به سال گذشته در ھمين نيمه چھارم
افزايش يافته است .و بالک استون با اين سود دھی کالن شروع به خريد کمپانيھای ديگر نموده است.
سرمايه با خانه خراب کردن کارگران و ساقط کردن آنھا از يک زندگی حداقل انسانی در موقع بحران و غير
بحران به رشد تصا عدی خود ادامه داده وبا قدرت مند شدنش تالش در استثمار و به بند کشيدن بيشتر کارگران
را دارد .کارگران در برابر اين ھمه توحش و نابرابری سرمايه راه چاره ای جز مبارزه و اتحاد وھمبستگی
طبقاتی اشان ندارند.
الزم به يادآوری است از طرف کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا رفقای ما به حمايت از اين حرکت در
اعتصاب  ٣سپتامبر کارگران ھتل ھايت شرکت کردند و يک نامه حمايتی به انگليسی در پشتيبانی از آنھا و
خواسته ھايشان به ايشان ارسال شد.
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