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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ITF   دگاننيبا نما" وبالگ کارگر" ی اختصاصیمصاحبه  
  

ششماه هشتاد و مهرهم دنوز                                                                                         وبالگ کارگر 
                                        

کنفدراسيون اتحاديه های کارگری  ورئيس ITF آقای حنفی رستدی و سوکورسارتو، نمايندگان  مهر ماه،١۵يکشنبه 

آنها قبل از سفر خود به ايران برای گرفتن ويزا به سفارت . آمدند اندونزی بنا به دعوت سنديکا شرکت واحد به ايران

... ها و بودند و برای ديدار از سنديکا و رسيدگی به وضعيت کارگران، قانون کار، مقاوله نامه ايران مراجعه کرده

هران بيايند و مستقيمًا تصميم گرفتند که به ت بنابراين. اما متاسفانه به آنها ويزا داده نشد. درخواست ويزا کرده بودند

 مهر ماه از جاکارتا به دبی و از دبی به تهران پرواز کردند و در ١۵يکشنبه  به همين دليل. درخواست ويزا کنند

داده شده بود که  به آنها اخطار.  روز ويزای ترانزيت دريافت نمودند٧ دالر به مدت ۵٠با پرداخت نفری  فرودگاه

نمايندگان سنديکا آقای حنفی و سارتو را در  .د و حق هيچ فعاليت ديگری را نداريدشما به عنوان توريست آمده اي

  .برای اقامت به هتل الله انتقال دادند سفارت اندونزی مالقات نمودند و آنها را

  :داديم و مشکالت را از زبان ايشان شنيديم  ترتيب ITF آقای حنفی، نماينده ی مصاحبه ی زير را با

  ؟ما برای ورود به ايران با چه موانعی روبرو بوديدش آقای حنفی -
  

راه  اما سفارت ايران در جاکارتا مشکالتی را بر سر اين. از طريق متداول وارد ايران شوممن ابتدا تالش کردم که 

ر د. اندونزيايی دريافت نمودم پس از آن با ورود به تهران ويزای خودم را به عنوان يک شهروند عادی. بوجود آورد

در اين صورت او متوجه شد که من يک توريست . دادم بدو ورود دعوت نامه ی سنديکا را به مسئول فرودگاه

دارم می توانم تمام مالقات های خود را با اعضای سنديکا و برای آزادی  از آنجائی که من ويزا. متعارف نيستم

  .ابراهيم مددی انجام دهم منصور اسالو و

  
راه آيا موانعی بر سر مالقات داشته باشيد و) منصور اسالو و ابراهيم مددی(ا خانواده ی زندانيان توانستيد ب آيا شما -

  ؟اين مالقات بود يا خير

بوجود   زندانی و نمايندگان سنديکا به راحتی مالقات داشته باشم و در اين راه مشکلی٢ی من توانستم با خانواده 

مستقل هستند و هيچ نشانه ای از  از ديدارهائی که داشتم متوجه شدم که همه به دنبال يک اتحاديه ی اصيل و. نيامد

مبارزه ی آنها کامًال در جهت منافع تمام کارگران ايران و  در اين صورت. ضد حکومتی بودن در صحبت ها نديدم

 شد که می خواهند سنديکا را تاسيس کنند و هيچگونه ترس وسازمان جهانی کار می با ٨٧اجرای مقاوله نامه ی 

سنديکا عملی غير قانونی  بازداشت هر فعال کارگری و عضو اتحاديه و. نگرانی در اين کار نبايد وجود داشته باشد

  .است

 کلدبير (ايران را چگونه ارزيابی می کنيد و در گزارشتان برای آقای ديدويد کاکراف   وضعيت کارگران در-
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 2

پيش  حال حاضر تنها يک سنديکا ی مستقل توانسته تشکيل بشود و خيلی شجاعانه اين عمل را بهبنا به اطالع من در 

هرگونه ارتباط و همراهی با حرکت های جهانی کارگری . بياورند در ITF بردند تا بتوانند خودشان را به عضويت

بايستی  دولت. ايران از جمله سنديکاست که منجر به ايجاد فضای بازتری در ايران می گردد ارگرانبه نفع تمامی ک

راحتی بتواند به تمامی اطالعات  در اين زمينه ها بسيار شفاف باشد تا فعالين داخلی و نمايندگان خارجی آنها به

اين بايد .  بدون قايم باشک بازی به ايران بيايمما هم بتوانيم نيازی به بازی موش و گربه نيست تا.دسترسی پيدا کنند

 پا چون قديمی ها ديگر پير شده اند و جوانان بايد. ايران برای ساختن آينده ای روشن باشد حرکت نسل جوان و جديد

  .در عرصه بگذارند

نديکا ديدم خواهم کرد که در ايران عالقمندی جدی از طرف کارگران ايران برای تشکيل سدر گزارش خودم اشاره 

بنابراين اين پيغام . آگاهند هستند ILO کارگران به خوبی از مفاد و متن مقاوله نامه های بين المللی که راجع به و

چرا که آنان خطرناک . آزادی بيشتری را بخواهند ماست به سنديکاليست ها و فعالين کارگری و اتحاديه ها که

ا راجع به فعاليت های کارگری و اتحاديه ها تغيير بدهد و دادن خودش ر حکومت ايران بايد طرز تفکر. نيستند

  . استفعاليت های کارگری نتيجه اش نشاط اجتماعی و بالندگی اقتصادی برای کشور آزادی بيشتر به

   کارفرما چيست؟ اطالعات داريد و به نظر شما نقاط ضعف و جانبدارانه ی آن ازايران چقدربا قانون کارارتباط در -

 به اين معنی که در. دارم درباره ی آزادی تشکل ها بخش دولتی وزنه ی سنگين تری دارد بنا به اطالعاتی که من

نمايندگان دولتی اند و  قانون آزادی ايجاد تشکل هست اما همه بايد توسط دولت باشد وتوسط دولت کنترل می شود و

زياد نيست و نشات گرفته از سرچشمه های  نون کارميل و رغبت دولتمردان برای ايجاد تغييرات مناسب در قا

. کشوری که بسيار ثروتمند است. بزرگی مثل ايران نبايد اتفاق بيفتد سياسی افکار آنهاست که چنين چيزی در کشور

  . بد استايران بسيار پايين است و اين خيلیدستمزدها در.  اطالعاتی زياد استبامردمی باهوش و کشوری که دارای

   داد؟اقدامی در جهت رفع موانعی که نام برديد انجام خواهيد ا شماآي -
  

شود   کشور ايران و اندونزی روز به روز بيشتر می٢که ما دو کشور برادر هستيم و ارتباط  برای اين. بله مطمئنًا

  .وغ و دغلی بين ما نباشدو وجدانًا در کشورها بايد اتحاد بيشتری با هم داشته باشند. هم حمايت کنيمما بايد بيشتر ازو

  ؟انجام داده ايد وضعيت جسمی شانهستيد؟ چه اقداماتی برای ايشان ووضعيت آقای محمود صالحی با خبرشما ازآيا -
  

 نقل هستم اطالعاتم بيشتر مربوط به اسالو و مددی است ولی می دانم خيلی از افراد بیمن چون مربوط به حمل و 

  .زندانی شدندگناه در ايران دستگير و 

  ؟خواهيم بود)  مرداد١٩( اوت ٩شاهد مراسمی مانند  آيا باز هم -

 روز دوشنبه کارگران اندونزی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در. دوم اين اتفاق افتاد در اندونزی برای بار

ای آن است تجمعی برپا ايران متعهد به اجر که ILO جاکارتا برای آزادی اسالو و مددی و اجرای مقاوله نامه های

اندونزی می خواهيم به کشورهای غربی نشان دهيم که در پايبندی به مقاوله  ما به عنوان کارگران ايران و. کردند

 بنابراين، اين معضل ممکن است برای ما در اندونزی هم پيش بيايد و ما هم. جدی هستيم بسيار ILO ٨٧نامه 

  .نيازمند کمک های شما در ايران هستيم



 

 3

  ؟بينيد رابطه با زنان کارگر چيست؟ مبارزات زنان در ايران را چگونه مینظر شما در  -
  

 چهره ی زنان ايرانی با آن حجاب های سخت اسالمی نگاه می کنم متوجه يک نکته می شوم، و من وقتی به ظاهر و

هايی که در بسياری از  ادیآن هم اين که زنان ايرانی در سطح عالی هستند و اينان حقشان است به خيلی از آز

در اندونزی زنان ما پوشش . آن هستند برسند کشورها هست دست يابند و به آن سطح کيفی از زندگی که شايسته ی

زيرا بيشتر . و عمق مبارزات زنان در اندونزی مانند ايران نيست مدرن تر و راحت تری دارند اما سطح و کيفيت

پارلمان اندونزی را به خود اختصاص % ٣٠نان اندونزی هدفی دارند که ز. پوشش است تمرکز آنها بر ظاهر و

و موفقيت های زيادی در  زنان اندونزی ديگر ميلی به ازدواج ندارند. آن را در اختيار دارند% ۵اما اکنون تنها  دهند

  .کار و زندگی کسب کرده اند

  ؟قراردادهای موقت در اندونزی چگونه است وضعيت -
  

موقت و  با کارهای. زيرا ما هم با بحث جهانی سازی مواجه ايم. قرارداد موقت مثل ايران است در اندونزی هم بحث

سرمايه گذاران خارجی در  در کشور اندونزی سرمايه گذاری خارجی آزاد است و. خصوصی سازی مواجه ايم

کارگران بايد از % ٧٠ خودشان بياورند ولی را با کارگرانشان% ٣٠اندونزی زيادند و آنها طبق قانون می توانند 

  . باشنداندونزی

  ؟معضل قراردادهای موقت چه اقداماتی صورت داده ايد برای رفع -
  

 با مسئوالن دولتی تماس می گيريم که از کارگران بومی. مقابله و مبارزه می کنيم ما خيلی با اين وضعيت

در اندونزی . کار کنند  در حد محدود و به صورت موقت در آنجااندونزيايی استفاده کنند و کارگران خارجی بايد

حداقل . رسمی از امنيت شغلی برخوردارند است و کارگران% ٣٠تفاوت دستمزد بين کارگران رسمی و قراردادی 

ما در مناقشه و درگيری هستيم و مبارزه مان برای . کافی نيست  دالر در ماه است که١٠٠دستمزد در اندونزی 

  . است دالر٢۵٠ ماهی حداقل

   دارد؟اجتماعی در اندونزی چگونه است؟ آيا سقف سنی بازنشستگی وجود وضعيت تامين -
  

 از مبلغ بيمه را% ٣همه کارگران تحت پوشش بيمه هستند و تنها . در اندونزی دولتی است قوانين و مقررات بيمه

    . سال است۵۵خود کارگران می پردازند و سقف سنی بازنشستگی 

  .برای ما بگوييد پيشرفت آناندونزی و سيرتاريخچه ی فعاليت های کارگری درخواهم اندکی از شما میپايان ازدر -
  

جنبش کارگری در .  مستقل بودند و از همان زمان فعاليت های کارگری آغاز شدند١٩۴۵ مردم اندونزی از سال

زمان هر  بسيار بزرگ داشتيم و در آن کودتای يک ١٩۶۶در سال . موقع توسط حزب کمونيست شروع شد همان

). کشتار کمونيست ها در اندونزی( چيزی که مربوط به حزب کمونيست و فعاليت های کمونيستی بود کنار زده شد

به اتحاديه های کارگری حتی اگر در حد شعار هم باشد می   حزب سياسی داريم که همه ی اينها۵٠اکنون بيشتر از 

جنبش های اجتماعی توسط دولت بسيار کنترل می شدند و . ديکتاتور سوهارتو سرکار آمد ١٩٩۶از سال . پردازند

می خواستيم دور هم   نفر١٠اگر بيش از . بايد از قوانين دولتی اطاعت می کرديم و حق برگزاری تجمع نداشتيم ما
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از . استار اصالحات شديماعتراضات خو  با تظاهرات و١٩٩۶در سال . جمع شويم بايد به پليس خبر می داديم

 به مقاوله ١٩٩٩ما در سال . کرده ايم که يکی از آنها زن بود  بار رئيس جمهورمان را عوض١٠ تا االن ما ١٩٩۶

نفر  ١٠کار پيوستيم و همه چيز را از جمله قوانين کار درست کرديم که اجازه می دهد حتی   سازمان جهانی٨٧نامه 

 اتحاديه کارگری در ۶٠٠اکنون حدود  د و از آن زمان اتحاديه ها مثل گل روئيدند وکارگر با هم اتحاديه تشکيل دهن

دانشجويان سهم بسزايی در اين تظاهرات . برگزار می کنند اندونزی وجود دارد که هر روز اعتصاب و تظاهرات

. ت هم کشيده می شودعمل می کنند آنچنان که حتی بعضی وقتها اين تظاهرات به خشون دارند و بسيار مداخله گرانه

بنابراين ديگر . دهند از اين همه تجربه همه برايشان جا افتاده که مناسب ترين شيوه را برای اعتصاب انجام بعد

  .دولتمردان شده ايم درگيری و زد و خورد خيابانی بوجود نمی آيد و ما وارد مذاکره با

  

  : راه آينده دفتر نشريه
  

فريبرز  در آنجا با. کنفرانس خبری به دفتر نشريه راه آينده رفتند برای يک ITF دگانمصاحبه نماين پس از انجام اين

 شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، از طرف بهروز خباز از طرف کانون نويسندگان ايران،  دانارئيس

مالقات  خبرنگار روزنامه اعتماد ملی از طرف سنديکا نقاشان و رضا دهقان صالحی،دو خواهر و داماد محمود 

صالحی از زندان توسط بهروز خباز منتقل شد که در آن به شرح وضعيت خود پرداخته  کردند و در آنجا پيام محمود

 خواستند ITF نمايندگان همچنين خواهران محمود نيز از. از نهاد های بين المللی درخواست کمک کرده بود بود و

شرح مشکالت خود پرداخت  همچنين ستديکا نقاشان نيز به. ود پزشکان بدون مرز را بفرستندتا برای معالجه ی محم

  .و خواستار کمک از نهادهای جهانی شدند

تماس گرفته شد و موضوع مداوای هر چه سريعتر محمود ) ITF دبير کل(کاکراف پس از پايان کنفرانس با ديويد

 است آزادی اسالو و مددی مستقيمًا به ايشان اطالع داده شد ونيشکر هفت تپه و درخو صالحی، وضعيت کارگران

     .ايشان قول دادند که از طريق سفارت اندونزی در ايران اقداماتی را صورت دهند
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