
 

   

  
  

  از تجربۀ دیگران
 تجاربی از تاریخ جنبش کارگری در دیگر کشورھا

 
  نیجریھ

 

  
  قبرس

  
  
 

 
 
 
 

 

 عراق
 

  
  
  

  ایران (اکثریت) قخلگروه کار کارگری سازمان فدائیان 
  

   )٢٠١٧(ژوئن  ١٣٩٦دفتر ششم، خرداد 
  



 

 ۶٠از  ٢صفحۀ   

  توضیح
کھ زیر نام و وضع جھان کار،  مقاالتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیھ ای در دیگر کشورھامجموعھ از مین شش دفتر حاضر

ثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده ھفتگی است "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اک
  ش کوچکی از یک مقالھ را درج کند.و ھر ھفتھ می تواند فقط بخ

رئوسی کلی در پھنۀ جھانی و بھ طور مشخص در عراق،  حاضر حاوی مقاالتی است در بارۀ جنبشھای کارگری و اتحادیھ ای در دفتر
ً از انتشار آنھا در بولتن کارگری اخذ شده است.ترتو کشورھای جنوب افریقا. قبرس، نیجریھ    یب مقاالت عینا
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  فدراسیون اتحادیھ ھای کارگران نفت و دموکراسی درعراق بعد از صدام حسین
  مرکز تابعیت جھانی و گلوبالیزاسیون دانشگاه دیکین استرالیا –ر بنیامین عیسی خاندکت

  ترجمھ گودرز

  پیشگفتار
ملقمھ ی پیچیده ای از تقسیم بندی ھای سیاسی، مذھبی و قومی جامعھ مدنی عراق را شکل  ٢٠٠٣از زمان اشغال عراق در سال 

شود و شھروندان معمولی بھ خیابان ھا می ریزند تا بھ اقدامات کلیدی  داده است. اخبار بدون سانسور در سراسر کشور جذب می
دولت اعتراض کنند. شوراھای محلی بسیاری شکل گرفتھ اند کھ درباره مسائل محلی و نزدیک بھ خودشان شور می کنند. براین 

ھ بزرگترین و قدرتمندترین می پردازد ک (IFOU)زمینھ است کھ این گزارش بھ بررسی فدراسیون اتحادیھ صنفی نفت عراق 
ً دولت عراق را برای حقوق پایمال شده و شرایط کاری مخاطره آمیز  اتحادیھ مستقل در عراق است. این فدراسیون مکررا

کارگران عضو خود بھ چالش کشیده است. بھ ویژه تسلیم شدن دولت بھ فشارھای آمریکا برای خصوصی سازی صنعت نفت 
 فدراسیون بوده است.عراق موضوع بیشترین جدال 

بھ این منظور فدراسیون اتحادیھ ھای کارگران نفت از انواع روش ھای صلح آمیز دموکراتیک از جملھ اعتصاب، تظاھرات، 
تبلیغات و البی سیاسی استفاده کرده است. این تالش ھا البتھ با عکس العمل ھای متفاوت در بغداد روبرو شده اند. برخی اوقات 

فشارھای اتحادیھ ھا عکس العمل مثبت نشان داده و برخی اوقات ھم حکم دستگیری اعضای رده باالی اتحادیھ دولت مرکزی بھ 
  ھا را صادر کرده است.

فدراسیون اتحادیھ ھای کارگران نفت در نتیجھ  بھ صورت  نمونھ جالبی از قدرت توده ای در عراق ظھور کرده است و ممکن 
  ابل تمایالت رو بھ افزایش خودمحورانھ دولت  مرکزی تبدیل شود.است بھ صورت مھمترین چالش در مق

  مقدمھ
آخرین ابرقدرت باقیماند ه در جھان آن روز حملھ  ٢٠٠٣در مارس 

"پیشگیرانھ" ای را بدون حمایت سازمان ملل متحد بھ یک کشور مستقل 
عضو آن سازمان انجام داد کھ نھ از حمایت مردمی در منطقھ و نھ در 

وردار بود. بھانھ ارائھ شده برای این تھاجم و اشغال از دو جھان برخ
بخش تشکیل می شد: یکی آن کھ عراق پناھگاه القائده بود و مھمتر آن کھ 

مشغول تولید تسلیحات کشتار جمعی بود. این ھردو، در دنیای پس از 
یازده سپتامبر غیر قابل قبول بود. اما وقتی کھ بعد از تھاجم بھ عراق و 

ل پس از اشغال نظامی آن ھیچ مدرکی دال بر این اتھام ھا پیدا نشد، نھ سا
دولت آمریکا (ابتدا بوش و بعد اوباما) مجبور شد ادعاھا را برای توجیھ 
حملھ دوباره نویسی کرده و معیارھای موفقیت اشغال را ھم بازتعریف 

  نماید.
ویی بدین منظور آمریکا صحبت از "آوردن دموکراسی" را پیش کشید، گ

ھمیشھ یکی از اھداف جنگ بوده است. این حقیقت کھ آمریکا می تواند 
از نیروی برتر نظامی خود برای اشغال کشورھای مستقل و سرنگونی 
دولت موجود (تغییر رژیم) و بعد تزریق دموکراسی بھ آن استفاده کند، 

ً "دکترین بوش" نام گرفت.    بدعت نابخردانھ ای را پایھ گذاشت کھ بعدا

چند سال اول پروژه دموکراسی سازی در عراق تا حدودی می  در
توانست مدعی موفقیت باشد، چرا کھ مردم عراق ثابت کردند کھ مکانیزم 

ھای دموکراسی را درک می کنند و خود را با ان منطبق می نمایند. بھ 
ناگھان مجموعھ ای از امواج پیچیده سیاسی، مذھبی و قومی در شکل 

محور و اتحادھایی در این میان شکل گرفتند.  - امعھ مدنی و احزاب سیاسی ظھور کرد و کارزارھای نتیجھجنبش ھای مختلف ج
اخبار بدون سانسور و فیلتر بھ سرعت تولید و جذب عامھ می شد. تظاھرات و مبارزات گسترده ای در سراسر کشور با ھدف 

شوراھای محلی بسیاری شکل گرفتند کھ در باره مسائل محلی و  شمول و تنوع گسترده تر و ایجاد مباحثات فراگیر پدید آمدند.
نزدیک بخودشان شور می کردند. انتخابات ھای متعدد سراسری برای انتخاب دولت ھا در سالھای بعد برگزار شدند و دولت 

 برسر کار آورد. ٢٠٠۶ھایی را بر اساس جمھور مردم در سال 
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- مریکا برای تزریق دموکراسی بھ عراق آن بود کھ بسیاری گروه ھای کوچک سیاسیبا این وجود یکی از نتایج ناگوار پروژه آ
ً تفرقھ افکنانھ و خودمحورانھ بکارگرفتند. این نشان می داد کھ دولت -مذھبی قومی آن را فرصتی برای پیشبرد اھداف بعضا

رک و در راه آینده ای با امکانات برابر عراق خود را پاسخگو بھ یک بدنھ خواھان اتحاد عمومی و ائتالف ملی حول منافع مشت
قومی با -برای ھمھ نمی دید، بلکھ خود را نماینده کسانی می دید کھ برای کسب قدرت بھ نفع اقلیت ھا و گروه ھای کوچک مذھبی

  ھم درگیر شده بودند.

بیات موجود سیاسی بھ بیش از ھمھ در این جھت نخست وزیر نوری المالکی بھ مرور خود را بشکلی معرفی کرد کھ در اد
استبداد لیبرالی، خودمحور، یا دکتاتوری خلقی معروف شده است. بدین معنی کھ مالکی مخالفان خودش را سرکوب کرد ولی 

 ً سیاست ھایی را پایھ گذاشت کھ در عین حال نمود لیبرالی داشتند. بدین منظور دولت برای حفظ قدرت خود مکانیزم ھای ظاھرا
تحت  -از جملھ انتخابات، آزادی مطبوعات و رسانھ ھا، ساختارھای سیاسی مخالف و تشکل ھای جامعھ مدنی  - دموکراتیکی را 

  کنترل خود بوجود آورد.
جای تعجب نیست کھ در این شرایط مردم عراق ھر دم بیشتر نسبت بھ سیاست مردان خویش سرخورده و منتقد آنان شدند و در 

عی در عراق ناامید گشتند. این روند در شکل تظاھرات گسترده سراسری ھمزمان با قیام عین حال از رسیدن بھ دموکراسی واق
بروز یافت. اما این تظاھرات و قیام ھای سراسری کھ تظاھر متبلور  ٢٠١٢- ٢٠١٠ھای معروف بھ بھار عربی در سالھای 

ند کھ در این سرزمین مشکل آفرین با دولت نارضایتی عمومی بودند، تنھا از نشانھ ھای جدید جغرافیای ناپیدایی حکایت می کن
  ھای مستبد بسوی دموکراسی در حال شکلیابی است.

می پردازد کھ بزرگترین و  (IFOU)بر این زمینھ است کھ این گزارش بھ بررسی فدراسیون اتحادیھ کارگران نفت عراق 
اسیون یکی از مھمترین سنگرھای مبارزه با قدرتمند ترین اتحادیھ مستقل در عراق است. گزارش این ادعا را کھ شاید فدر

دیکتاتوری و اشغال خارجی در عراق باشد، بررسی می نماید و در عین حال بھ تحقیق این نکتھ بر می آید کھ مردم عراق کھ در 
 مکانیزم ھای دموکراتیک موجود مانند جنبش کارگری و اتحادیھ ھا  فعالیت می کنند، در واقع رشد دموکراسی پیشرو و

 پایدارتری را ممکن می سازند.

  مقاومت در برابر اشغال خارجی و اوجگیری استبداد
رشد اتحادیھ ھای صنفی و جنبش کارگری در سراسر عراق چشمگیر بود. این در تشکل  ٢٠٠٣با سقوط رژیم بعثی در آوریل 

ان، برقکاران، روزنامھ نگاران، نجاران، ھای پزشکان، پرستاران، کارکنان دانشگاه ھا، رانندگان تاکسی، افسران پلیس، مھندس
مأموران گمرک و مأموران خدمات اضطراری و اورژانس نمود یافت. آنان بطور مکرر بھ اعتراضات صلح آمیز دست زدند، 

اعتصاب، تحصن، راھپیمایی، دست کشیدن از کار برای جلب توجھ بھ چالش ھایی مانند شرایط سخت کاری، مداخالت نیروھای 
ر کارشان، فشارھایی کھ متحمل می شوند، اخراج ھای غیر عادالنھ ، محیط مخاطره آمیز کاری، و قوانین و مقررات مختلف د

  غیر متعارف دولتی.

البتھ بر روی کاغذ این جنبش ھای اتحادیھ ای غیرقانونی اند، چرا کھ گرچھ آمریکایی ھا در جریان اشغال عراق تا آنجا پیش 
ران صدام حسین را لغو کنند، اما بعضی قوانین را ھم دست نخورده گذاشتند کھ یکی از انھا حکمی بود رفتند کھ تمام قوانین دو

کھ بھ دستور صدام در مورد لغو حقوق قانونی کارگران از جملھ حداقل دستمزد کار، حق مذاکره دستھ جمعی برای حقوق کار، 
معروف است. در دوران حکومت  ١٩٨٧صادره  ١۵٠فرمان  حق تشکل در اتحادیھ ھای صنفی و حق اعتصاب بود و بھ عنوان

  .بود یھبعث تنھا اتحادیھ قانونی، فدراسیون عمومی اتحادیھ ھای صنفی بود کھ بیشتر بھ ماشین امضای سیاست ھای دولتی شب
و  علیرغم غیرقانونی بودن این تشکل ھا ھزاران عراقی کھ در شرکت صنعت نفت جنوب کار می کردند یکی از اولین

قدرتمندترین اتحادیھ ھای صنفی را بعد از سقوط صدام حسین ایجاد کردند. تحت رھبری پرزیدنت حسن جمعھ اواد االسدی انھا 
را بالفاصلھ پس از سقوط بغداد در   (Southern Oil Company Union – SOCU)اتحادیھ کارگران کمپانی نفت جنوب

و اتحادیھ جایگزین آن  SOCUیادآوری کنیم. اول این کھ  SOCUا در باره تشکیل دادند. الزم است دو نکتھ ر ٢٠٠٣آوریل 
IFOU  .منافع مناطق شیعھ نشین جنوب را نمایندگی می کند کھ در عین حال بیشترین مخازن نفت عراق را دربر می گیرد ً عمدتا

ی شوند کھ بیلیون ھا دالر ارزش % ذخایر نفت عراق را شامل م٧١بطور مثال سھ منطقھ نصیریھ، میسان و بصره بھ تنھایی 
 این ذخایر زیرزمینی است.

ثانیا باید در نظر داشت کھ اتحادیھ کارگران صنایع نفت جنوب صرفا بخاطر تعداد اعضا و گستره قدرت خود توانستھ است بدون 
یر اند، استقالل خود وابستگی بھ گرایش ھای سیاسی و احزاب موجود در عراق کھ در نبرد قدرت پس از سقوط رژیم سابق درگ

را در عمل ھم حفظ کند. ورای این دو نکتھ اتحادیھ جنوب از ھمان لحظھ تاسیس خود ھمچنان بر دو برنامھ مرکزی خود متعھد 
مانده است: اول آن کھ بدون قید و شرط مخالف اشغال خارجی است و دوم آن کھ با فروش صنعت نفت عراق بھ بخش خصوصی 

  ن از ریشھ مخالف است و با آن مبارزه خواھد کرد.و مداخالت خارجی در آ
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در مورد اول االسدی صریحا گفتھ است کھ "این احساس اخالقی و میھنی تمام اعضای اتحادیھ است کھ نیروھای اشغالگر باید 
ً کشور را، بدون توجھ بھ نتیجھ این خروج، ترک کنند! در مورد آخر ھم اظھار نظر االسدی بشرح ذیل است:  "ما با تمام قوا فورا

در مقابل این طرح امپریالیستی خواھیم ایستاد کھ می خواھد تمام ثروت ملی عراق را بھ سرمایھ داری جھانی واگذارد و مردم 
عراق را از آن محروم نماید. ما این مبارزه را برای اعتالی عراق پیش خواھیم برد حتی اگر مجبور باشیم زندگی و خونمان را 

 ا کنیم. عراقی ھا کامال قادر اند کھ کمپانی ھا و منابع خود را خودشان مدیریت کنند."در این راه فد

، اتحادیھ کارگران نفت جنوب با اولین چالش خود در برابر شرکت ھای خصوصی ساختمانی و نظامی ٢٠٠٣در ماه مھ 
رمجموعھ شرکت ھالیبرتن کھ یک زی (KBR)آمریکایی در قرارداد ھای نفتی قرار گرفت. شرکت کالگ، براون و روت 

قرارداد اصلی ارتش امریکا را داشت، قصد آن کرد کھ بھ بھانھ سازماندھی و حفظ امنیت تأسیسات نفتی عراق از حمایت نیروی 
کھ آنان را  KBRنظامی اشغالگر آمریکا استفاده کند. اتحادیھ کارگران نفت جنوب مقاومت کرد و با شک و تردید نسبت بھ 

حس  ٢٠٠٣روی اشغالگر می دید، بدون موفقیت خواست جلوی ورود آنان را بھ تأسیسات نفتی بگیرد. در ژوئن بخشی از نی
شرم آور کارکردن برای اشغالگران خارجی در میان کارگران عضو اتحادیھ بھ حد اشباع رسیده بود، مضاف بر این کھ بسیاری 

. این شرایط بھ اعتصاب یکصد کارگر در پاالیشگاه شعیبھ در بصره از کارگران از ماه مارس ھیچ حقوقی دریافت نکرده بودند
ساعت  ۵انجامید. آنھا راه ھای ورودی را برای 

بستند و اولین موفقیت اتحادیھ با مذاکره با نیروھای 
بریتانیایی و قول پرداخت حقوق عقبمانده ظرف 

یکروز بدست آمد. این پیروزی اما ادامھ نیافت و 
وق ھا بھ تعویق افتاد و درماه باز ھم پرداخت حق

اوت اتحادیھ توانست کل صدور نفت را برای دو 
  روز متوقف کند.

نیروھای اشغالگر در پاسخ بھ این وضع "فرمان 
" را صادر کردند کھ در آن شرایط کار، جدول ٣٠

حقوق و تعھد بھ پرداخت حقوق عادالنھ و بموقع 
ھا  تضمین شده بود. با این وجود تأخیر در پرداخت

ادامھ یافت و اتحادیھ ھم مدعی شد کھ جدول حقوق 
پیشنھادی ھم ناعادالنھ است و با افزایش بھای 

مسکن، غذا و سوخت متناسب نیست. از این رو 
آنھا پیش نویس جدول حقوق دیگری را تھیھ نموده و برای آن با وزارت نفت وارد مذاکره شدند و تھدید کردند کھ اعتصاب 

اتحادیھ جنوب اولین پیروزی بزرگ خود را در این مورد  ٢٠٠۴اھند انداخت اگر بھ توافق نرسند. در ژانویھ سراسری بھ راه خو
 اعالم کرد و نیروی اشغالگر پذیرفت کھ از جدول حقوق پیشنھادی اتحادیھ پیروی کند.

وقتی کھ وزیر نفت از  ٢٠٠۴اخبار پیروزی اتحادیھ کارگران نفت جنوب در کل صنعت نفت عراق پیچیده بود و در فوریھ 
تأسیسات شبکھ و خط لولھ در بصره بازدید کرد، کارگران نھ فقط خواستار ان شدند کھ اتحادیھ نفت جنوب و رئیس آن، االسدی، 
آز آنان نمایندگی نماید، بلکھ خواستار توافق مشابھ با رفقای شان در صنعت نفت جنوب برای حقوق ھای خود شدند. برای آن کھ 

ساعت صدور نفت را از بصره متوقف کرده و دست از کارکشیدند.  ۴نان روشن باشد کارگران خط لولھ بصره ھم برای موضع ا
این اقدام در عین حال نشاندھنده یک روند گسترده در کل صنایع نفت عراق بود. صنایع نفت جنوب بھ طور فزاینده ای بھ عنوان 

ارگران نفت در سراسر کشور و در مقابل اشغال نظامی  دیده می شد. در نتیجھ پیشرو و راھبر و مطمئن ترین نماینده حقوق ک
نام خود  ٢٠٠۴بزودی اتحادیھ جنوب با پیوستن ده ھا اتحادیھ کوچک تر در گستره صنعت نفت عراق روبرو شد و درماه ژوئن 

عضو،  ٢٣٠٠٠ییر داد. با تغ  (The General Union of Oil Employees –GUOE)را بھ اتحادیھ عمومی کارگران نفت
اتحادیھ عمومی از چنان نفوذی برخوردار بود کھ محال بود تصمیمی در بغداد گرفتھ شود و بھ عکس العمل اتحادیھ توجھ اکید 

   نشود.

اتحادیھ عمومی با برگذاری یک کنفرانس بزرگ بین المللی برای مبارزه با خصوصی سازی نفت عراق  ٢٠٠۵در ماه مھ سال 
ً بھ قدرت نمائی دست زد و برنامھ ایاالت متحده برای خصوصی سازی نفت عراق را کھ از حمایت بخشی از سیاستمداران  عمال

عراقی ھم برخوردار بود، ھدف مستقیم خود قرار داد. کنفرانس از اعضای پارلمان عراق خواست کھ بشدت در مقابل فشار 
 ٢٠٠۵ش ھای ملی و بویژه نفت عراق ایستادگی کنند. تا ژوئن سیاسی موجود و فرمان ھایی برای اجرای خصوصی سازی بخ

ساعت دست از کار کشیدند. این اقدام تمام صادرات نفت از  ٢۴نفر از کارگران عضو اتحادیھ عمومی برای  ١۵٠٠٠حدود 
رخواست جنوب عراق را متوقف کرد. این اعتصاب در حمایت از درخواست استاندار بصره محمد الویلی صورت گرفت. او د

کرده بود بخش بیشتری از عایدات نفت بصره صرف برنامھ ھای عمرانی و سایر نیازھای عاجل مردم منطقھ مانند تأسیسات آب 
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% کل عایدات نفتی صرف بودجھ ٢٠و فاصالب و برق، بھداشت، آموزش، بیکاری و فقر گسترده گردد. در آن زمان بیش از 
تأسیسات بنیادی عراق در حال نابودی بود. الویلی گفتھ بود کھ "در حالی کھ با شرایط وزارت دفاع می شد در حالی کھ زیرپایھ 

ناعادالنھ ای روبرو ایم، وظیفھ اخالقی بھ ما حکم می کند کھ بنام مردم خودمان بھره بری از درصد عادالنھ ای از منابع  خویش 
  را درخواست کنیم."

را صادر کرد کھ بموجب آن بطور مشخص  ٨٧۵٠فرمان  ٢٠٠۵ر ماه اوت در پاسخ بھ این اقدام توده ھا، دولت عراق د
اختیارات اتحادیھ ھا محدود شده و از دریافت حق عضویت، تملک امالک و سپرده ھای مالی محروم گردیدند. این فرمان شامل 

ین میان فدراسیون عمومی کارگران تمام اتحادیھ ھا، حتی آنھا کھ بعد از سقوط رژیم تأسیس شده بودند، می شد. تنھا استثنا در ا
بھ عجلھ از تلفیق اتحادیھ عمومی بعثی سابق و چند اتحادیھ کوچک طرفدار دولت تشکیل شده  ٢٠٠۵عراق بود کھ در سپتامیر 

ً باید در نظر داشت کھ حملھ بھ تمام  بود. اساسا
اتحادیھ ھای موجود، بجز آنھا کھ وابستھ بھ دولت 

بازمانده از دوران  بودند، خود سیاست معمول و
بعث بود، کھ آزادی مردم عراق را برای تشکل 
صلح آمیز و سازماندھی و اعتصاب بشدت منع 

ً اما این فرمان نتوانست جلوی  می کرد. عمال
فعالیت االسدی را بگیرد. او کماکان در میان 

کارگران نفت فعال بود و نام اتحادیھ را اکنون بھ 
 The Iraqi)نفت فدراسیون عراقی اتحادیھ ھای 

Federation of Oil Unions – IFOU) 
تغییر داده بود و حاال تعداد اعضایش نیز بھ بیش 

 نفر افزایش یافتھ بود. ٢۶٠٠٠از
بھ مدت شش ماه بن بستی سیاسی در عراق پدید آمده بود کھ در نھایت با معرفی یک سیاستمدار  ٢٠٠۵بدنبال انتخابات دسامبر 

تشکیل  ٢٠٠۶لملکی از حزب الدعوه برای پست نخست وزیری پایان یافت و دولت او سرانجام در ماه مھ ناشناختھ بنام نوری ا
شد. در طی دوسال بعدی عراق بھ دوران سیاه جنگ ھای مقاومتی کھ مابین ارتش عراق و نیروھای اشغالگراز یک سو و 

نزول کرد. درگیری ھای رقابتی بین میلیشیای وابستھ مبارزه جویان قومی و گروه ھای تروریستی از سوی دیگر درگرفتھ بود، 
 مذھبی ھم باعث کشتارھای بسیار گردید.- بھ دستجات تفرقھ انداز قومی

ً بواسطھ ایدئولوژی و کنش ھایشان، ھدف حملھ گروه ھای رقیب قرار گرفتند، اعضایشان  اتحادیھ ھای مختلف عراقی نیز، عمدتا
شکنجھ می شدند. برخی حتی بقتل رسیدند. در دفاترشان بمب گذاری می شد و فعالیت بھ اسارت گرفتھ می شدند، زندانی و 

نفر از اعضای فدراسیون عمومی اتحادیھ  ٧٠٠تعداد  ٢٠٠٧اوت  ٢٢ھایشان بشدت محدود و مخاطره آمیز شده بود. معذالک در 
خواستار افزایش اشل حقوقی و پرداخت  دست بھ اعتصاب زدند تا حقوق معوقھ خود را دریافت نمایند و IFOUھای نفت عراق 

ً قول  اضافھ کاری و بھبود شرایط کار شدند. اعتصاب باعث قطع انتقال نفت از جنوب بھ بغداد ھم شد. این وضع باعث شد فورا
ھای مساعدی برای رفع مشکالت و اعتراضات از طرف وزارت نفت داده شود. اما پس از آن کھ دولت نتوانست بھ قول ھای 

ً از  IFOUشده جامھ عمل بپوشد  داده   سپتامبر بھ اعتصاب بازگشت. ۴مجددا
بطور غیر منتظره قانون نفت  ٢٠٠۶در اواخر سال  IFOUدولت عراق، بدون ھیچ مشورتی با فدراسیون اتحادیھ ھای نفت 

شرکت مشاور "نقطۀ  وسیلھ ٢٠٠۴عراق و بطور رسمی قانون ھیدروکربن عراق را تصویب نمود. این قانون در ابتدا در سال 
بھ شدت با این طرح مقابلھ کرد و  IFOUبھ دستور دولت آمریکا طراحی شده بود. رھبری فدراسیون  Bearing Pointاتکا" 

سال بھ کمپانی ھای بین المللی آمریکایی  ٢٠آن را رد نمود، چرا کھ بیش از دو سوم تمام منابع زیرزمینی عراق را حداقل برای 
  واگذار می کرد. 

نکتھ اساسی در اینجا آن بود کھ ماده ای از پیش نویس قانون اجازه قراردادھای تولید مشترک را با کمپانی ھای خارجی می 
داد. فدراسیون این ماده را بازگشت بھ دوران استعماری و استثمار نفت عراق می دید و آن را اقدام بیشرمانھ دولت امریکا 

برای منافع خودش تعریف می کرد. با این وجود پس از آن کھ دولت عراق بدون در  برای بھ سرقت بردن منابع نفت عراق
آوریل بھ وزارت نفت  ٢٧نظر گرفتن اعتراضات فدراسیون بھ راه خود در این برنامھ ادامھ داد، اتحادیھ نامھ سرگشاده ای در 

شد. این درخواست ھا شامل بھبود وضعیت ماده  ١٧نامھ دیگری فرستاد کھ در آن خواستار  ٢٠٠٧مھ  ۵نوشت و دوباره در 
حقوقی، امکانات درمانی و سایر شرایط کار و ھمچنین نظر خواھی و مشورت با فدراسیون در باره پیش نویس قثانون جدید 

می شدند. آنھا ھمچنین خواستار اخراج مدیر عامل صنایع نفت جنوب و استقالل آن کمپانی از وزارت نفت مرکزی عراق شده 
  .بودند
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: تظاھرات کارگران شرکت نفت جنوب برای ٢٠١٣فوریھ  ١٩بصره، 
 تمزدھای معوقھ، علیھ فساد اداریمسکن، کار ثابت، پرداخت دس

ماه مھ پاسخی در ارتباط با نامھ و خواستھ ھای خود  ١٠بھ وزارت نفت یک التیماتوم داد کھ اگر تا تاریخ  IFOUفدراسیون 
دریافت نکند تمام تأسیسات تولید نفت در جنوب را بھ یک اعتصاب عمومی راھبر خواھد شد؛ اقدامی کھ در عمل تولید را در 

% کل بودجھ دولت مرکزی را بھ خطر می انداخت. ٢٣ین تھدید در آن زمان نزدیک بھ مناطق جنوبی کشور متوقف می کرد. ا
مایھ تعجب نبود کھ مالکی بھ شدت نگران شد و 

نمایندگان دولت خواستار تعویق اعتصاب و دیدار 
با نمایندگان کارگران ازجملھ االسدی شدند. این 

دیدارھا منتج بھ تشکیل کمیتھ ای شد تا برای 
یک توافق مورد قبول دو طرف کار کند. رسیدن بھ 

اما پس از آن کھ دولت نتوانست بھ ھیچ یک از 
نفر از  ۶٠٠تعھدات خود تا ماه ژوئن عمل کند، 

اعضای فدراسیون اتحادیھ ھای نفت در جنوب 
دست بھ اعتصاب زدند و انتقال بنزین، نفت و گاز 

بھ سایر مناطق عراق متوقف شد. چند روز بعد 
امی مدعی شد کھ با ھر حرکتی کھ در مالکی در پی

جریان عادی کشور و نظم عمومی اخالل کند و 
منافع عالیھ کشور را بخطر اندازد بھ شدید ترین 

وجھ و با مشت آھنین روبرو خواھد شد. او رھبران 
فدراسیون اتحادیھ را غیرقانونی خواند و آنان را بھ 

  سابوتاژ در امور ملی متھم کرد.

ران نفت را محاصره کرد و ارتش عراق کارگ
حکم بازداشت رھبران اتحادیھ از جملھ االسدی را 

را در  IFOUابالغ نمود، و قصد داشت ھر کنش در درون صنعت را سرکوب نماید. سمی رمضانی کھ کمیتھ حمایت از 
ثابھ حملھ ای غیرقابل انگلیس اداره می کرد، اعالم داشت کھ صدور حکم بازداشت برای رھبران اتحادیھ کارگران نفت بھ م

  دفاع و مشمئز کننده بر اتحادیھ ھای کارگری و آزادی ھای دموکراتیک در عراق خواھد بود.
کارگران محکم بر سر خواستھ ھاشان ایستاده بودند و االسدی پس از چندین روز مذاکره و گفتگو بیانیھ ای بشرح ذیل صادر 

  کرد:
ی شان پیروز شده اند... و پس از مذاکرات ... دوطرف توافق کرده اند کھ بھ در نھایت کارگران دررسیدن بھ حقوق قانون

اعتصابات پایان داده شود، و از طریق گفتگو و دیالوگ برای یافتن راه حل اختالفات باقیمانده تالش نمایند. از این رو ما 
امی خواست ھای بحق شان از طرق مایلیم بھ ھمھ یادآور شویم کھ خواست کارگران سرکوب شدنی نیست. کارگران بھ تم

موجود و بر پایھ توان و قدرتشان دست خواھند یافت. کارگران نفت بسیار قدرتمند اند چرا کھ از خواستھ ھای قانونی و از 
  حق شان دفاع می کنند... 

  )  ٢٠٠٧زنده و پرتوان باد طبقھ کارگر عراق! (االسدی 
راھپیمایی ھای بیشتری را  IFOUفدراسیون  ٢٠٠٧دگی پایان نیافت. در ژوئیھ با این حال نبرد ھمچنان ادامھ داشت و بھ سا

ھم بھ اعتراض با این  GFTWبرای اعتراض بھ قانون نفت عراق در بصره سازمان داد. حتی اتحادیھ دولتی فدراسیون عمومی 
یھ ھا مشورت کند و نمایندگان اعضای قانون پرداخت و بھ سایر تشکل ھای کارگری پیوست. آنان تقاضا کردند کھ دولت با اتحاد

ً با خصوصی سازی منابع ملی عراق مخالفت خواھند  اتحادیھ ھا را در مذاکرات مشارکت دھد. ھمچنین اعالم کردند کھ اکیدا
کرد. حسین الشھرستانی، وزیر نفت عراق، ضمن ابراز عدم رضایت خود از ھرنوع حرکت اعتراضی اتحادیھ ھا در امور 

ً ھر نوع ھمکاری با ھر نماینده اتحادیھ در ھر نوع کمیتھ ای را، تحت نام ھر اتحادیھ حساس، دستور داد کھ "وزارت نفت فورا
ً متوقف نماید، چرا کھ اتحادیھ ھا کال حق کار ً غیرقانونی  ای ھم کھ فعالیت می کند، فورا قانونی در بخش دولتی را ندارند و عمال

  اند".
نوز قانون نفت عراق بھ تصویب نرسیده بود، دولت عراق چندین کمپانی بزرگ نفتی امریکایی کھ ھ با وجودی ٢٠٠٨تا ماه مھ 

االسدی، احتماال در جنجال برانگیزترین  .مانند شوران و اکسان موبیل را برای بستن قراردادھای سودآور نفتی دوره کرده بود
اکسون موبیل صادر کرد، کھ مفید است در اینجا بخش عمده اقدام خود، بیانیھ ای خطاب بھ مجامع عمومی سھامداران ِشوران و 

  آن را نقل کنیم:
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: تظاھرات کارگران نفت عراق در اعتراض بھ پیش ٢٠٠٧بصره، 
نویس قانون نفت عراق. فدراسیون اتحادیھ ھای کارگران نفت عراق 
اعالم کرد کھ این قانون، در صورت تصویب بھ شرکتھای خارجی 

 اجازه خواھد داد ثروت ملی ما را غارت کنند 

ما دولت ھای خارجی، شرکت ھا و موسسات حامی تداوم اشغال عراق را فرا می خوانیم تا بھ درخواست ما برای یک 
ج سال اشغال، دموکراسی واقعی، استقالل واقعی و حق تعیین سرنوشت، بدون دخالت نیروھای خارجی پاسخ دھند. پن

جنگ و تصرف نظامی ھیچ ثمری بجز مرگ، تخریب، نابودی و بدبختی برای مردم ما نداشتھ است... دفاتر اتحادیھ ما 
ھدف ھجوم قرار داشتھ اند، امالک و امکانات ما تصرف و تخریب شده است. حساب ھای بانکی ما بستھ شده و 

گرفتھ اند، ناپدید یا ترور شده اند. حق ما بعنوان کارگران  مدیران ما دستگیر، زندانی، و ھدف ضرب و جرح قرار
مکررا مورد تجاوز قرار گرفتھ و نادیده انگاشتھ شده است. این ھا تجاوز بھ حقوق بدیھی شھروندی ما بعنوان پیش 

الل ملی زمینھ ای برای یک جامعھ دموکراتیک درعراق است. ما از شما می خواھیم بھ کابوس اشغال پایان دھید، استق
 و حق تعیین سرنوشت ما را برسمیت بشناسید تا ما بتوانیم نقشھ راه اینده مان را خودمان طراحی کنیم.

درخواست کلیدی را ارائھ مینماید: احضار و خروج تمامی نیروھایی خارجی از عراق، تصویب قانون کار  ۴بیانیھ در ادامھ 
مداخلھ و اعمال نفوذ در روند اقتصادی عراق وسیلھ کمپانی ھای بین المللی  مترقی کھ حافظ منافع کارگران باشد، توقف ھر نوع

و قدرت ھای خارجی، و آخر این کھ دولت ایاالت متحده و کمپانی ھای نفتی و دیگران اعمال نفوذ برای تغییر در قانون منابع 
ً زیرزمینی عراق را، کھ کنترل بر منابع نفتی را بھ شرکت ھای چند ملیتی مانند شِ  وران و اکسان موبیل واگذار می کند، فورا

 پایان دھند.

علیرغم این مخالفت شدید و بدون ھیچ سابقھ 
قانونی ، شرکت ھای انگلیسی و امریکایی شل، 
بریتیش پترولیم، توتال، ِشوران و اِکسان موبیل 

یک سری قراردادھای  ٢٠٠٨ژوئن  ٣٠ھمھ در 
دیگری  سوداور نفتی دریافت کردند. این خود دلیل

بر این ادعا بود کھ تمام ھدف جنگ و اشغال برای 
منافع از نفت بوده است. در دور بعد مزائده ھا، 

، ھم دو کمپانی نفت بریتانیا و ٢٠٠٩در ژوئن 
شرکت ملی نفت چین در حوزه ُرِمیلھ نزدیک 

بصره، کھ بزرگترین منبع تولید نفت عراق است، 
د کھ تھدید کر IFOUفدراسیون   شرکت کردند.

مخالفت ھا را تشدید خواھد کرد و یکی از اعضای 
ارشد اتحادیھ، فالح عبود عمرا، در آن زمان گفت: 

"اگر وزارت نفت بھ اجرای این قرارداد ھا با 
کمپانی ھای خارجی اصرار داشتھ باشد، ما قول 
می دھیم کھ برای شکست این قراردادھا با تمام 

یھ بار دیگر از توان اقدام کنیم." بدین منظور اتحاد
تظاھرات ھای صلح امیز بھ اعتصاب و قطع کامل 

تولید و توزیع نفت در تمام خطوط اکتشاف، 
استخراج، تولید، پاالیشگاه ھا و شبکھ انتقال فراورده در مناطق جنوب بازگشت. در این شرایط تعجب انگیز نبود کھ وزارت نفت 

تحادیھ ھا و دستگیری اعضا و رھبران اتحادیھ ھا افزود. شھرستانی، حقوق و آزادی کارگران را ھدف گرفت و بھ سرکوب ا
وزیر نفت وقت، چندین تاکتیک برای تحت فشار قراردادن اتحادیھ ھا بکار برد و ھمچنان تاکید کرد کھ چون قانون محدودیت 

  دولت بعث ھیچ گاه ملغی نشده پس اتحادیھ ھا غیر قانونی اند. ١٩٨٧اتحادیھ ھا مصوب 
شکایت خواھد کرد و انھا را بھ اتھام توطئھ علیھ دولت و شرکت ھای  IFOUنی تھدید کرد کھ از رھبران اتحادیھ شھرستا

خارجی طرف قرارداد آن تحت تعقیب قرار خواھد داد. او ھمچنین دستور تبعید و انتقال اجباری بسیاری از اعضای اتحادیھ ھا 
ابراھیم راجی بود. این نوع برخوردھا  IFOUملھ آنھا نایب رئیس اتحادیھ صادر کرد، از ج ٢٠١٠- ٢٠٠٨را در فاصلھ سالھای 

نھ فقط تھدید و تخلف از آزادی ھا وحقوق مدنی و تھاجم جدی علیھ آزادی نمایندگی و فعالیت صنفی اتحادیھ ھا بود، بلکھ اقدامی 
م خواست خوشان بھ زور بھ مناطقی با خطر بسیار خطرناک و تھدید جدی حق زندگی سالم کارگران بود؛ چرا کھ آنان را علیرغ

ً بھ مناطق تحت کنترل اقلیت ھای قومی با تمایالت خصمانھ نسبت بھ فرد تبعید می کردند.   امنیتی و عمدتا
کرسی  ١۶٣ھیچ یک از ائتالف ھای سیاسی عراقی موفق نشد اکثریت را بدست آورد و صاحب  ٢٠١٠در انتخابات ماه مارس 

ماھھ  ٩عضو دارد، بشود. این باعث شد کھ کشور در یک بحران و دوران برزخ  ٣٢۵نمایندگان، کھ مورد نیاز در مجلس 
فروافتد. در این دوران خبرگان جامعھ مدنی عراق نتوانستند و یا نخواستند کھ مردم را بسوی یک توافق با منافع مشترک 

اول آنان در این زمان خود نخست وزیر مالکی بود کھ رھنمون گردند و بھ گفتمان ضرور برای دموکراسی دامن بزنند. پیشقر
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 از تظاھرات "روز خشم" در عراق : ٢٠١١فوریھ  ٢۵

می خواست در راس قدرت بماند و اھرم کنترل را رھا نکند و از این رو تا پایان کار خویش بھ مبارزه طوالنی و تھاجم 
  چندوجھی ادامھ داد. 

قطع برق و کمبود سوخت برای و بن بست سیاسی دولت در عراق در حالی کھ مردم در دمای تابستان با  ٢٠١٠در میانھ سال 
براه انداختن دستگاه ھای تھویھ و تامین آب آشامیدنی مواجھ بودند، نارضایتی ھا و اعتراضات بھ نقطھ انفجار رسیده بود. چندین 

اعتراض و تحصن در سراسر عراق برپا شده بود، از جملھ یک تظاھرات بزرگ در نصیریھ و بصره. در پاسخ بھ تظاھرات، 
  ق بھ برخوردی تند در دو مرحلھ علیھ اعتراضات دست زد و حقوق مدنی را ھدف قرار داد. دولت عرا

مرحلھ اول شامل تصویب قانونی برای منع ھرگونھ تجمع اعتراضی صلح آمیز بود. مقررات جدید از جملھ بھ نیروی امنیت 
عراق اجازه می داد از ھر نوع شیوه و تکنیک عملی از جملھ 

ی متفرق کردن مردم از حضور در تجمع ھا نیروی قھریھ برا
ً بھ دستگیری ھا و قتل و جرح بسیاری از  استفاده نماید کھ طبعا
رھبران اعتراضات انجامید. در سایھ این مقررات سرکوبگرانھ 
جدید بود کھ بزودی دولت اتھاماتی را علیھ فدراسیون عمومی 

واد و وارد کرد و فرمان احضار و بازداشت ع IFOUاتحادیھ ھا 
سایر اعضای ارشد ان از جملھ دبیرکل آن فالح عبود اومرا را 

صادر کرد، چرا کھ با رسانھ ھای عراقی و بین المللی مصاحبھ 
کرده و از شرایط بحرانی و غیر قابل تحمل کارگران عراقی 

  صنعت نفت  سخن گفتھ بودند.

مرحلھ دوم اقدام دولت، برکناری و جایگزینی کریم وحید، وزیر 
رمحبوب برق و انرژی بود. در نگاه اول بنظر می رسید کھ غی

این اقدام مالکی حرکتی برای تامین رضایت معترضان باشد کھ 
خواستار استعفای او بودند. اما مالکی او را برکنار کرد و وزارت 
برق را تحت مدیریت شھرستانی قرار داد کھ خود وزیر نفت بود. 

است خشن علیھ اتحادیھ ھای مدت کوتاھی بعد شھرستانی ھمان سی
نفتی را بھ بخش برق ھم منتقل کرد. او طی فرمانی نیروھای 

در بصره گسیل داشت و  (IEUWU)پلیس را برای اشغال بھ دفاتر مرکزی و ستاد اداری اتحادیھ کارگران صنعت برق 
ا ھم بر طبق قانون دوران صدام حسین بالفاصلھ اتحادیھ کارگران برق را ھم غیرقانونی اعالم کرد و بسیاری از آن دفاتر ر

  تعطیل کرد.

از شھرستانی نقل قول شده است کھ گفت: "این حرف تازه ای نیست. من از ھمان اول کھ بھ وزارت برق رفتم این قانون را 
ا انجام دھد اجرایی کردم و ھمچنان متعھدم کھ آن را بطور کامل اعمال نمایم. ھر کارمندی کھ حقوق می گیرد تا کار ویژه ای ر

دیگر مجاز نیست فعالیت دیگری را ھم بعھده گیرد؛ تحت ھر نامی کھ باشد، چھ اتحادیھ باشد و چھ کار بشردوستانھ و خدمات 
 ملی یا ھر کنش دیگر."

ادامھ یافت، توافقی بین گروه ھای مختلف امضا شد کھ راه را برای تشکیل دولت ھموار  ٢٠١٠بن بست سیاسی عراق تا نوامبر 
ھم دولتی معرفی شد اما مشخص شد کھ علیرغم تمام امیدھا ھیچ تغییری در سیستم موجود  ٢٠١٠ی کرد. سرانجام در دسامبر م

حاصل نشده است: مالکی ھمچنان نخست وزیر باقی ماند و بسیاری از پست ھای مھم ھم بھ وزرای دیگر کابینھ رسید کھ فقط 
تعیین شھرستانی بعنوان جانشین نخست وزیر در امور انرژی بود. گویی  جایشان را با ھم عوض کردند. یک تغییر عمده

برخورد قدرتمدارانھ شھرستانی در سرکوب اتحادیھ ھا و تظاھرات ھای اعتراضی در جامعھ مدنی بھ مذاق مالکی خوش آمده 
فتی با کمپانی ھای بزرگ نفتی بین قرارداد عمده ن ١۵بود و باعث ارتقاء مقام او شده بود. شھرستانی تا آن زمان افتخار امضای 

المللی را با خود داشت، این در حالی بود کھ عراق قانون نفت و انرژی  را بھ تصویب پارلمان نرسانده بود و مخالفت ھای جدی 
  وجود داشت. IFOUدر مقابل آن در اقشار مختلف صنفی و ازجملھ اتحادیھ ھای نفتی و 

در بغداد آغاز می کرد، اولین تظاھرات بھار عربی در تونس آغاز را در پست جدید خود  ھمزمان با روزھایی کھ شھرستانی کار
شده بود. در حالی کھ رژیم ھای بظاھر مستحکم و قدیمی در سراسر منطقھ شروع بھ ریزش کردند و توده ھای مردم دوران تازه 

م دموکراسی نوپای خودشان در ارائھ قولھای داده ای از دموکراسی و اعتراض را تجربھ نمودند، در عراق مردم با شکست مداو
روبرو شدند. این وضع بھ ھفتھ ھای متمادی تظاھرات اعتراضی در سراسر عراق منجر شد و بھ "روز خشم" در  ٢٠٠٣شده از 

تظاھرات عمده پس از نماز جمعھ در کشور صورت یافتند. در بغداد  ١٧انجامید کھ در جریانش حداقل  ٢٠١١فوریھ  ٢۵
  زاران نفر در میدان آزادی تظاھرات کردند و نارضایتی خود را از شرایط اعالم کرده خواستار پایان حکومت مالکی شدند.ھ
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قابل پیش بینی بود کھ مالکی بھ این اتفاقات بشیوه دیکتاتورھا و خودمحوران در منطقھ پاسخ دھد: او دستور سرکوب تمام 
ان وفعاالن جامعھ مدنی و سیاسی کھ در اعتراضات فعال بودند، داد. نیروھای امنیتی معترضان عراقی را، بھمراه روزنامھ نگار

در بسیاری از مواقع با تظاھرکنندگان درگیر شدند. این درگیریھا بھ زدوخورد، ضرب و جرح و مرگ نیز منجر شدند. این شامل 
ً دستور داد کھ کارگران پاالیشگاه ھا ارقامیتا بایست  سرکوب کارگران صنعت نفت ھم شد. در فوریھ آن سال وزارت نفت رسما

ساعت) بپردازند. این مقدار با  ٢۴ھزار دالر را بعنوان جریمھ بابت تاخیر در شروع کار و توقف تولید (کمتر از ۵٠
باید دقت  استانداردھای بین المللی خارق العاده و بیسابقھ بود و عمال برای خانواده عراقی غیرقابل پرداخت بود. برای مقایسھ

دالر در  ۵/۴دالر در روز حقوق می گرفت و کارگر غیرحرفھ ای  ١٠داشت کھ یک کارگر متخصص بطور متوسط درعراق 
 ٣٠٠کھ در ماه مھ آن سال یک تحصن  GFIWو  IFOUروز دستمزد داشت. جرایم مشابھی ھم برای کارگران اتحادیھ ھای 

دند، وضع شد. آنھا خواستار پیشگیری از فساد مالی در شرکت و ھمسانی نفره را در مقابل شرکت نفت جنوب ترتیب داده بو
  حقوق و مزایای شان با کارکنان شرکتھای نفتی خارجی در عراق شده بودند.

یک کارگر نفت بھ نام اسد ابوالحسین گفتھ بود: "اگر شرکت نفت جنوب حقوق و مزایای ما را آن طور کھ استحقاق داریم 
ت از کار خواھیم کشید و تولید را متوقف خواھیم کرد. فقط بخاطر آن کھ صنعت ما فقیر است و تأسیسات ما پرداخت نکند، ما دس

  مشابھ کمپانیھای خارجی طراحی و اجرائی نشده اند، ما کارگران مستوجب رفتار ناعادالنھ کارفرما نیستیم."

را لغو  GFIWرسمیت اتحادیھ مورد حمایت دولت را صادر کرد کھ بموجب آن  ٩٧و فرمان  ٩۵در پاسخ دولت عراق فرمان 
) را منصوب نمود. Ministerial Preparatory Commission – PMCکرد و بجای ان "کمیسیون وزارتی آماده سازی"  (

در یک حرکت دولت تمام اتحادیھ ھای مزاحم و مؤسسات مشابھ دفاع از حقوق کارگران را از میان برداشت و  بجای آنھا 
را نشاند کھ نقش نظارت بر بخشھای صنفی، از جملھ انتخابات اتحادیھ ھای صنفی، را بر عھده  MPCغیرانتخابی  کمیسیون

  دارد.
  نتیجھ پایانی

و جنبش کارگری در عراق است. آنان ھمچنان با شرایط بد  IFOUاین زمان دوران حساسی برای اتحادیھ ھای صنفی مانند 
عمال بدون حقوق صنفی روزگار می گذرانند. در ده سالی کھ از اشغال عراق می گذرد، نھ  کاری، حقوق پایین، ایمنی ناچیز، و

اشغالگران آمریکائی و نھ دولت عراق سعی جدی نکرده اند کھ قوانین سرکوبگرانھ بعثی را علیھ کارگران، کھ اختیارات اتحادیھ 
بھ ھیچ چارچوب قانونی ھم در باره سرمایھ گذاران خارجی در ھا را در نمایندگی از آنان محدود می کند، تغییر دھند. بطریق مشا

صنعت نفت عراق وجود ندارد کھ حقوق مردم عراق را از منافع نیروی اشغال و کمپانیھای فراملیتی کھ در جوار فساد گسترده 
  سیاسی مشغول استثمار منابع زیرزمینی عراق اند، بگیرد.- اقتصادی

تحت  IFOUنند عالوه بر این، اتحادیھ ھایی ما
نظامی و تاکتیک -فشار و سرکوب نیروھای امنیتی

مشت آھنین دولتی قرار داشتھ اند کھ بشیوه ھای 
آمرانھ و خشن در حال سوءاستفاده از ظواھر 
دموکراسی برای تأمین منافع دیکتاتوری بوده 

 است. 
با این وجود باید در نظر داشت کھ نکات مثبتی ھم 

جنبش کارگری و  در گستره ظھور و اوجگیری
تا کنون وجود  ٢٠٠٣اتحادیھ ھای صنفی از سال 

دارند. اول آن کھ این جنبشھای بومی، محلی و 
ً ھماھنگ، نشاندھنده توان و تمایل مردم  عمیقا

عراق بسوی مردمساالری اند و ناظر بر آن کھ 
آنان قادرند مکانیزمھای دموکراتیک را در تقابل 

حاکمیت بکار با مداخالت خارجی و خودمحوری 
گیرند. دوم این کھ علیرغم آن کھ مشارکت  شھروندان عراق در مکانیزمھای دموکراتیک مانند اتحادیھ ھای صنفی در حدی 

  نیست کھ عراق را شایستھ لقب یک دموکراسی کند، اما بھر رو نقطھ عطفی در نیل بھ آن مقصود می تواند باشد.
نھ فقط در ساختار یک تودۀ درگیر در سرنوشت اجتماعی ضرورت دارد، بلکھ می  بویژه یک جنبش توانمند اتحادیھ ھای صنفی

تواند بھ کاھش بسیاری از اختالفات در گستره ملی عراق کمک کند و در نتیجھ بھ استقرار یک جامعھ آزاد، عادالنھ و 
قش حساسی در پاسخگو نگاه داشتن و سایر اتحادیھ ھای صنفی ن IFOUدموکراتیک در این کشور بیانجامد. نکتۀ نھایی این کھ 

دولت عراق بازی می کنند، آنھا شبکھ ای از قدرت عمومی اند کھ ثابت کرده اند می توانند از تغییرات دموکراتیک در مقابل 
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انواع سرکوبگریھای حاکمیت و دیکتاتوری آن دفاع کنند. از این پس عراق بھ ھر سو کھ سوق یابد، اتحادیھ ھای صنفی و جنبش 
  رگری عراق نقش حساسی در حفظ ثبات کشور و توانایی ملی در گسترش و استقرار دموکراسی بازی خواھند کرد.کا
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  تاکنون ١٩٩٩از  نیجریھ بھینھ: نمونھ حاکمیت در مدنی جامعھ و صنفی ھای اتحادیھ نقش
  دکتر نچوچوه فرایدی و آیولور الوسگون ناتانیل

  ی، دانشگاه ایالتی الگوس نیجریھدپارتمان مدیریت عمومی و روابط صنعت

  ترجمھ گودرز
  مقدمھ

تا  ١٩٩٩انھا در توصیھ بھ مدیریت بھینھ دولتی در نیجریھ از  نقش و مدنی جامعھ و صنفی ھای اتحادیھ بررسی بھ مقالھ این
موزشی و انتخاباتی کنون اختصاص دارد. ایده این بررسی بھ تداوم پایان ناپذیر مشکالت سیاسی، مذھبی، اقتصادی، اجتماعی، آ

برمیگردد کھ چرخھ بی پایان و جھنمی اختالفات و درگیریھا در نیجریھ است. در طول سالھای مدید، دول بی تاثیر، فسادمالی، 
عرضھ ناکافی خدمات، در میان سایر بیماریھای اجتماعی ثمره زھرالود عرضھ شده بھ مردم نیجریھ بوده است. این تحقیق در 

ل و قدرتمند اتحادیھ ھا و جامعھ مدنی در توسعھ دولتمداری خوب بحث می نماید. سپس با نقب بھ تاریخ تا زمان مورد نقش بی بدی
کلونیالیسم و نقش اتحادیھ ھا و جامعھ مدنی در استقالل نیجریھ بھ بررسی این نکتھ می پرازد کھ چرا اتحادیھ ھای کنونی قابل 

  خگویی بھ انتظارات مردم نیستند.مقایسھ با نقش تاریخیشان در گذشتھ در پاس
نویسندگان این مقالھ بر این اعتقاد اند کھ بیماریھای اجتماعی مانند فساد مالی، مدیریت غلط اموال عمومی، قطع جریان برق، و 

کھ کشتارھای فراقضایی با اتحادیھ ھا و جامعھ مدنی قدرتمند قابل کنترل و اصالح خواھند بود. ھمچنین خاطرنشان می سازد 
اتحادیھ ھا و جامعھ مدنی می توانند بھ کاھش فقر و کنترل دولت ھم کمک نمایند. این بررسی ھمچنین بر این باور است کھ 

تالشھایی ھمچون تالشھای کنگره کارگران نیجریھ، گروه نجات نیجریھ، سازمان روزنامھ نگاران نیجریھ و امثال آنھا برای 
در جھت درست برای نیجریھ اند و بنابراین تالش باز ھم بیشتر در این جھت را توصیھ  تثبیت وضعیت سیاسی اقدامات ارجمندی

می نماید تا منجر بھ بھبود عرضھ خدمات عمومی، کاھش فساد اقتصادی و اجتماعی بھ منظور توسعھ پایدار در عرصھ ھای 
 اجتماعی گردد.- اقتصادی

  پیشگفتار
لی اتحادیھ ھای صنفی و جامعھ مدنی امکانات اص
کارگران و مزدبگیران و ملتھا بطور عام اند. 

قدرت جمعی کارگران و تشکلھای مدنی می تواند 
بھ حل انواع مشکالت روبروی کارگران و مردم 
پاسخ گوید. نقش اتحادیھ ھا در برابر اعضایشان 

شامل رھایی اقتصادی، تامین اجتماعی، مشارکت 
سیاسی و منافع روانی و فرصت مشارکت در 

ت جامعھ و اداره صنایع و ایستادن در مقابل مدیری
اعمال دولتی است کھ بر اعضا تاثیر منفی می 

   گذارد.
مولفانگ جامعھ مدنی را مجموعھ گسترده ای از 

ً قدرت دولتھا  ً منافع اجتماعی اعضای شان را نمایندگی کنند، و مشترکا سازمانھا و تشکلھایی تعریف می کند کھ قادرند مجموعا
نمایند. بھ روایت وی خواستھ ھای ایشان بصورت ورودی برای پروسھ سیاسی دموکراتیک بکار می رود کھ گاه وسیلھ را کنترل 

احزاب سیاسی ھم پیش برده می شود. حمایت یا عدم حمایت ایشان از آنچھ دولت انجام می دھد بھ شفاف سازی کنشھای دولتی 
کھ در شبکھ جامعھ مدنی سرمایھ گذاری کرده باشد در موقعیت ایدھآل کمک می کند. مولفانگ ھمچنین معتقد است کھ کشوری 

برای حاکمیت بھینھ و دموکراتیک قرار خواھد داشت. برھمین اساس است کھ عدم وجود جامعھ مدنی قدرتمند غالبا بعنوان دلیل 
  عدم استقرار دموکراسی پایدار شناختھ می شود.

روه ھای اجتماعی تعریف می کند کھ سعی دارند بطور مستقل از دولت کار کنند گولد از سوی دیگر جامعھ مدنی را مجموعھ گ
مانند: موسسات خصوصی تجاری، کارآفرینان، اتحادیھ ھای کارگری، اتحادیھ ھای صنفی، سازمانھای متخصصین، مجموعھ 

ل از دولت اند بلکھ بعنوان حافظ ھای مذھبی، تشکلھای دانشجویی و غیره. استنتاج او بر این است کھ جوامع مدنی نھ فقط مستق
منافع اعضای خود خواستار پیش بردن اھدافی اند کھ گاه با خواست دولتھا ھم در تقابل قرار می گیرد، چھ ورودی این خواستھ 

  ھا خاص باشد و چھ عام.
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: دیدار مایکل ایمودو، پرزیدنت وقت کنگرۀ کار نیجریھ ١٩۵٩پکن، سپتامبر 
 با دبیرکل فدراسیون سراسری اتحادیھ ھای کارگری چین

ی و جوامع مدنی این مبارزات استقالل در بسیاری از کشورھای آفریقایی نمی توانست بدون نقش اتحادیھ ھای صنفی آفریقای
 Organization of Africanکشورھا تکمیل شود. ھمچنین مایھ افتخار است کھ بسیاری از بنیانگذاران سازمان اتحاد آفریقا (

Unity-OAU از رھبران اتحادیھ ھای صنفی بودند. آنھا نھ فقط از تاکتیکھای اتحادیھ ای استفاده کردند بلکھ ھمچنین از بستر (
  بعنوان سکوی پرش مبارزات استقالل بھره بردند.اتحادیھ ھا 
زده شد کھ با رھبری مایکل ایمودو  ١٩۴۵اند کھ جرقھ استقالل نیجریھ از شش ھفتھ اعتصاب عمومی  القول متفق تاریخدانان

رھبر اتحادیھ کارگران راه آھن بود و کل کشور را 
بھ سکون درآورد. در ادامھ اعتصاب معدنکاران 

تفاق افتاد کھ بھ تیراندازی علیھ ا ١٩۴٩در سال 
کارگران و کشتھ شدن تعدادی از انھا منجر شد. از 
آن ببعد جنبش اتحادیھ ھای کارگری نیجریھ پیشگام 

مبارزات استقالل نیجریھ بود کھ در اول اکتبر 
 بھ ثمر رسید. ١٩۶٠

ھاوس بر این اعتقاد است کھ جامعھ مدنی یکی از 
ست کھ با زندگی "داغترین" موضوعات اجتماعی ا

سیاسی ارتباط می یابد. از انجائی کھ کشورھای 
بسیاری در سالھای اخیر استقالل یافتھ اند، عالقھ 

مضاعف برای مشارکت عمومی در زندگی سیاسی 
و ھر آنچھ با فرھنگ سیاسی و ارزشھای پایھ و 
اعتقادات ملزم برای دولت بھینھ ھم جان تازه ای 

القھ روزافزون بھ گرفتھ است. اخیرا ھمچنین ع
نقش جامعھ مدنی در ارتباط با موضوع حل 

  اختالف ھم دیده میشود.
منافع سیاسی جنبش اتحادیھ ھا شامل فرصت نوین برای اعضاست تا بتوانند فشار قابل اعتنایی در مذاکرات جمعی برای قرارداد 

شان را از دروازه کارگاه ھا عبور داده و توانستند بطور با کارفرمایان استفاده کنند. اتحادیھ ھای صنفی تا ھمین اکنون ھم توان 
مثال دولت رئیس جمھور سابق اباسانجو را بارھا بھ توقف کامل کشانده اند. از جملھ در مورد افزایش قیمت سوخت و با 

ن نیجریھ بود. اعتصاب تحت رھبری فرمانده آدا ماشیومول، فرماندار فعلی ایالت اِدو، زمانی کھ او دبیرکل کنگره کارگرا
 بنابراین واضح است کھ اتحادیھ ھا توان ان را دارند کھ تا حد بسیار بر کارفرمایان و سیاست ھای دولتی اعمال نفوذ کنند.

جنبشھای اتحادیھ ای ھم چنین توانستھ اند نقش سکوی جھش برای اعضای خود در رسیدن بھ پستھای سیاسی از قبیل کمیسیونر، 
ار را بازی کنند. اسناد مارکسیستی ھم حکایت از آن دارند کھ اتحادیھ ھا می توانند نقش سازمانھایی برای قانونگذار، و فرماند

کارگران در جریان تصرف مالکیت کارخانھ ھا و تولیدات از دست سرمایھ داری داشتھ باشند. از سوی دیگر بسیاری از عاشقان 
و، و اکیتی خوشنود شده اند کھ اقدامات قضایی باعث بازگشت فرمانداران دموکراسی در سراسر جھان از خبرھایی از اوندو، اِد

این ایاالت بھ پست شان گردیده است. در این پرونده ھا کنترل جوامع مدنی باعث شد کھ مواد الزم را بعنوان ورودی برای تولید 
در این شرایط جامعھ مدنی بھ مثابھ تنھا منبع و بھ سیستم قضایی بفرستند تا دادگاھھا بتوانند احکام مورد نظر را جاری نمایند. 

  صدای مردم باقیمانده است.
  پیش زمینھ ھای تحقیقی در باره اتحادیھ ھای صنفی و جامعھ مدنی در نیجریھ

مفھوم جامعھ مدنی در فرھنگ سیاسی نیجریھ جدید نیست، بسیاری از محققین و پژوھشگران عرصھ علوم سیاسی، اجتماعی و 
  اره آن و نقش متصور از آن نوشتھ اند.اقتصاد در ب

گولد جامعھ مدنی را مجموعھ گروه ھای اجتماعی تعریف می کند کھ سعی دارند بطور مستقل از دولت کار کنند، مانند: 
موسسات خصوصی تجاری، کارآفرینان، اتحادیھ ھای کارگری، اتحادیھ ھای صنفی، سازمانھای متخصصین، مجموعھ ھای 

دانشجویی و غیره. استنتاج او بر این است کھ جوامع مدنی نھ فقط مستقل از دولت اند، بلکھ بھ عنوان حافظ مذھبی، تشکلھای 
منافع اعضای خود خواستار پیشبردن اھدافی اند کھ گاه با خواست دولتھا ھم در تقابل قرار می گیرد، چھ ورودی این خواستھ ھا 

  خاص باشد و چھ عام.
ر جھت منافع یک طبقھ باشد یا برای نفع کل جامعھ، از اینرو ھم ھست کھ او مابین جامعھ مدنی و بھ عبارت دیگر ممکن است د

انجمنھای اجتماعی تفاوت قائل می شود، گرچھ این القاب بھ تناوب برای ھر دو گروه بھ کار می روند. بطور کلی می توان گفت 
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مشخصا برای خودشان ھدفگیری شده است. انجمنھا  کھ سازمانھا درخواستھای محدودتری از جوامع مدنی دارند، کھ
درخواستھایی را ارائھ می کنند کھ مستقیما با نیاز اعضایشان ارتباط دارد، در حالی کھ جوامع مدنی بر موضوعات فراگیرتری 

  ی شوند.از منافع گروھی متمرکز شده اند. در نھایت اما او نتیجھ گرفت کھ انجمنھا ھم در قلمرو جامعھ مدنی تعریف م

بھ صورت زندگی اجتماعی می بیند کھ، بھ  طور داوطلبانھ سازمان یافتھ است، خودجوش است،  را مدنی جامعھ "دیاموند"
خودکفا و خودمختار از نفوذ دولتی است و بر اساس آیین نامھ ھای درونی و قوانین پذیرفتھ شده جمع اداره می شود. وی حتی از 

امعھ مدنی حتی از خود جامعھ ھم بھ  طور عام جداست و شامل شھروندانی است کھ در سپھر این ھم جلوتر رفت و گفت کھ ج
عمومی بھ طور جمعی عمل می کنند تا انتظارات، خواستھ ھا، شور و ایده ھای خود را ابراز نمایند، اطالعات و اخبار را مبادلھ 

ا ابراز کنند و باالخره مسئوالن دولت محلی را بھ پاسخگویی کنند، اھداف مشترک را تبیین نمایند، و درخواستھایشان از دولت ر
  فراخوانند.

وی نتیجھ می گیرد کھ جامعھ مدنی بھ عنوان عنصر میانجی بین سپھر خصوصی و دولت عمل می نماید. در اینجا دیاموند ھم 
افع است کھ بھ طور مشترک مابین جامعھ مدنی و جامعھ بھ طور عام خط فاصل می کشد. عامل این تفاوت بھ روایت وی من

اعضا را بھ عمل جمعی برای برآوردن اھداف و خواستھ ھاشان جلب می نماید. این منافع گاه بر خالف سیاستھای دولتی ھم دیده 
می شوند. از سوی دیگر در بین گروه ھای جامعھ مدنی، آنھا بھ دنبال زمینھ ھای مشترک برای کنشگری اند. این خصلت از 

  یژه در شکل گیری ساختارھای پیشرفتھ اجتماعی ظھور می یابد. دیاموند ان را تبادل اطالعات می نامد.جملھ و بھ و
ً برخی نقشھای شکل گرفتھ در فضای دموکراتیک عمومی را بھ جامعھ مدنی نسبت می دھد، ازجملھ زمینھ برای  دیاموند مضافا

احزاب سیاسی سنتی است کھ در تحریک وشکل دادن بھ گفتمان  محدود کردن قدرت دولتی. جامعھ مدنی در واقع مکمل کنشھای
سیاسی بروز یافتھ است. این جوامع در ترویج و توسعھ کنشھای سیاسی و ایجاد کانالی برای تبیین، تجمع، و نمایندگی منافع 

  مشترک نقش عمده بازی می کنند.
"ایو باره" جامعھ مدنی را در فعالیت جمعی گروه 

غیرحکومتی تصویر می کند کھ ھای غیردولتی و 
مواضع و منافع مشخصی را دنبال می کنند. وی 
سپس لیستی طوالنی از آنان را در محیط نیجریھ 
عرفی نمود کھ تعدادی از ایشان بھ این شرح اند: 

سازمانھای بومیان و اقوام، انواع گروه ھای 
غیرانتفاعی و غیردولتی، گروه ھای متخصصین 

مانند پزشکان، وکال، وابستھ بھ حرف مختلف 
قضات، دادستانھا، دانشگاھیان و استادان، 

داروسازان، پرستاران، دندانپزشکان، روزنامھ 
نگاران، فعاالن وسائط ارتباط جمعی، مالکین، 

گروه ھای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان، 
، گروه ھای مدافع محیط زیست و سایر حامیان کلیساھا، مساجد و سایر مراکز مذھبی، سازمانھای حقوق بشری و آزادیھای مدنی

طبیعت و حیوانات، تشکلھای حفظ و حراست از سنتھا و ارزشھای فرھنگی و ھنری، اتحادیھ ھای صنفی، سندیکاھای کارگری 
ه و زراعی، تشکلھای زنان و سایر اقلیتھای جنسی، و سایر تشکلھای مدنی حتی آنھا کھ راه و روش غیرصلح آمیز ھم پیشھ کرد

  اند در لیست او برای اعضای جامعھ مدنی نیجریھ قرار دارند.
او ھممانند دیگران این تفاوت را بین گروه ھای جامعھ مدنی دموکراتیک با آنھا کھ تعھدی بھ دموکراسی ندارند قائل شده است. 

می نمایند، در حالی کھ برخی ھم این بھ این دلیل بود کھ برخی از این گروه ھا بھ طور قانونی و در چارچوب مقررات فعالیت 
  ھستند کھ بھ رسمیت نرسیده و خارج از نرم و چارچوب قانونی جامعھ فعالیت می نمایند.  

با نگاھی بھ جامعھ کثرت گرای نیجریھ، کنشگران جامعھ مدنی بھ عنوان مجموعھ اجتماعی شکل گرفتھ نوپا باید با کثرت گرایی 
و پنجھ نرم کنند. از این رو "ایو باره" مدعی است کھ جامعھ مدنی تضادھایی در  جامعھ تجاری و کمپانیھای بزرگ دست

اعضای متشکل درون خود و در درون ھر یک از بخشھای زیرمجموعھ خود دارد.  اینھا تضادھای درون_مدنی جامعھ اند و 
نھا زمانی قابل برداشت است کھ جامعھ وی نتیجھ می گیرد کھ ارزش کلی جامعھ مدنی در ارتباط با بازده روزانھ مردمساالری ت

  مدنی امکان ان را داشتھ باشد تا از تضادھای درونی خود گذر کند.
"اوچندو" در مقالھ اش بیشتر مایل بود کھ بھ تفاوت جامعھ مدنی با مجامع سیاسی و دولتی بپردازد. بھ گفتھ وی در روایت مدرن 

سازمانھای پیشاسیاسی و وراسیاسی را بھتر درک کنیم. او ھمچنین مفھوم  جامعھ مدنی بھ ما کمک می کند تا رابطھ دولت با
 فضای سیاسی را توضیح می دھد و اثرات تغییر جریان آن را در رابطھ مدرن دولت و سیاست تشریح می کند.
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امر سیاست باور آن کھ سپھر عمومی را می توان از سپھر مدنی جدا کرد، در حالی کھ ھر دو می توانند بھ ھمزیستی در 
بپردازند، و آن کھ ھر یک نقش ویژه خود را در حفظ و توسعھ بھزیستی اعضا و مجموعھ خود تامین می نمایند، از اصول 
مرکزی وجودی جامعھ مدنی است. این عقاید اما بھ باور اوچیدو بھ مرور وبھ آھستگی در اروپای غربی و امریکای شمالی 

 سی سراسر جھان جانیافتھ اند.  شکل گرفتھ اند و ھنوز در فرھنگ سیا
او در ادامھ اضافھ می کند کھ رھبری جامعھ مدنی در قانون طبیعت ریشھ دارد، فرضیھ ریشھ داری کھ مدعی است بشر بھ طور 

طبیعی بھ سمت جامعیت حرکت نمی کند،بلکھ بھ خواست خود و برای نفع شخصی است کھ بھ سمت جمع میل مینماید. این 
  ھای توماس ھابس، جان الک و ژان ژاک روسو ھم منعکس گردیده است. فرضیھ در نوشتھ

علیرغم واگرایی عقیده این پژوھشگران در باره مبداء دولت، یک زمینھ مشترک انان در ان است کھ تمایل بشر بھ زندگی 
آن ھدف سوق می دھد. کھ  سازمانیافتھ تر، کھ در آن منافع مشترک تامین شده باشد، انان را بھ سمت توافق جمعی برای حصول

  در عین حال روایت مفھوم فلسفی_وجودی دولت ھم ھست.
کند کھ "تمایل بھ حفظ و بقای خویشتن، شور توانمندی است کھ بنیاد جامعھ مدنی را می  یادآوری می اشتراوس بر ھمین پایھ

ق و وظایف بشر می داند، و این کھ وظایف سازد." بھ عبارت دیگر اشتراوس قانون طبیعت را پایھ الزم و کافی برای تمام حقو
 مدنی وی از حق دوام و بقای خود استنتاج می شوند. بر این اساس حقوق مدنی فرد مطلق اند و وظایف مدنی او مشروط. 

نظام طبیعت در این زمینھ ھمان شرایط بشر بدون دولت است. بھ روایت ھابلز، زندگی بشر فردی، فقیرانھ، زننده، وحشیانھ و 
کوتاه است. یک راه خروج از این برزخ آن بود کھ دولت را بھ عنوان شریک فرد در وظایف مدنی در نظر گرفت. ارسطو می 

گوید کھ "عدالت نسبت بھ دوستی بشری در رده پایین تر قرار دارد، وقتی افراد بشر رفیق و ھمراه اند آن طور کھ در شرایط 
  ما وقتی افراد بشر در عدالت اند بازھم بھ دوستی نیاز دارند." طبیعی ناظر ایم نیازی بھ عدالت نیست، ا

درمان واقعی برای وضعیت طبیعت ھم مشابھ وضعیت جامعھ مدنی است. در واقع می توان پی برد کھ کھ شرایط از نظر 
تمال رسیدن بھ آن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره تنھا زمانی پیشرفت می کند کھ جامعھ مدنی توانمندی وجود دارد یا اح

  زیاد است. 
"ھلین" در این شرایط جامعھ مدنی را بھ صورت مفھومی می بیند کھ برای تعریف یک پروسھ پویا در سازندگی و بازسازی 

اصولی فضای سیاسی بھ منظور عرضھ امکانات برای مشارکت سیاسی در خارج از ساختار و سازمانھای حکومتی بھ کار می 
سی حاکی از آن است کھ سیاست ھم یکی از چندین سپھر موجود در جامعھ و محیط کنش و واکنش سیاسی رود. ایده فضای سیا

است. اعتبارعددی جامعھ مدنی بنابراین بر این حقیقت استوار است کھ جامعھ مجموعھ ای از ظرفیت ھایی است، و زمانی 
د در عرصھ سیاسی و کنش و واکنش ھای اجتماعی ثمربخش است کھ اجازه می دھد یا می پذیرد کھ سایر اقشار ھم بتوانن

 مشارکت داشتھ باشند.
مفھوم فضای سیاسی کھ اجازه می دھد مراکز قدرت  - ١ھلین ھمچنین معتقد است کھ ایده جامعھ مدنی بر چھار پایھ استوار است: 

است و از کنترل درونی برای تأمین متنوع وجود داشتھ باشند و عالوه بر آن با انعطاف، تقسیم پذیر، محدود بھ قانون اساسی 
یک سپھرعمومی،  - ٣از تنوع کنشگران، ھریک با توان خودکفایی، برخوردار است؛  - ٢ارزش ھای اخالقی برخوردار است؛ 

با قابلیت انقباض و انبساط است، کھ در برابر رشد حمایت مدنی و اعمال خودسرانھ حکومتی عکس العمل مناسب نشان می دھد؛ 
حمایت از یک حکومت مسئولیت پذیر، پاسخگو، و قابل حسابرسی را دارد کھ با محدودیت طول دوران حکومت ظرفیت  - ۴

کنترل می شود. این چھار اصل را می توان ستون ھای پایھ ای برشمرد کھ ھر نظام جامعھ مدنی پایدار برای رشد و شکوفائی 
  بدنبال آن است.

درباره این موضوع، جامعھ مدنی را مابین خانواده و دولت تصویر می کند. او معتقد ) یکی از اولین نویسندگان ١٩۶٧"ھیگال" (
است کھ دولت باالترین شکل جامعھ انسانی است کھ در آن  خدا، عقل و یک نیروی آسمانی حکمیت دارند. بھ گفتھ وی، جامعھ 

ً در دولت تبلور می یابد. بھ باور مدنی و خانواده مادون دولت قرار دارند و روح ابتدا در خانواده و سپس در ج امعھ مدنی و نھایتا
  ھیگال جامعھ مدنی مرحلھ ای از توسعھ دولت است، و بھ عبارتی دولت سنتز اتحاد خانواده و تنوع اقشار جامعھ مدنی است. 

بی بھ اھداف اخالقی بھ روایت "ساربین" و "توسان"، عقاید ھیگال درباره دولت، وابستگی دولت بھ جامعھ مدنی در مورد دستیا
اش، استفاده از جامعھ مدنی برای تامین نیاز خودش است. ھیگال بدنبال تحقیر جامعھ مدنی نبود، روایت او از جامعھ مدنی در 
واقع تعریف محافظھ کارانھ و در عین حال توام با بررسی گسترده ای از اصناف و شرکت ھا، انجمن ھا، طبقات، و تجمعات 

  نظر وی ضرورتشان غیرقابل انکاربود. شھری بود کھ از 
از دیدگاه ھیگال بنابراین دولت از ترکیب مجرد شھروندان بھ وجود نیامده است، فرد باید بھ میانجیگری مجموعھ متنوعی از 

  اصناف، شرکت ھا، و انجمن ھا بھ کیفیتی دست یابد کھ در خور شھروندی باشد.
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 سیاسی بود حکومت آباچا، دوره ای از رشد قابل توجھ اقتصادی توام با سرکوب

ققین بازنگری متون ذکر شده از نویسندگان و مح
باال دراین باره نشان می دھد کھ جامعھ مدنی 

ابزاری ضرور و غیرقابل انکار در مدیریت دولت 
است تا شھروندان بتوانند بھ اھداف خود دست 

یابند. ھمچنین می توان گفت کھ نظام حقوق طبیعی 
پیشدرامد توسعھ ی جامعھ مدنی است، گرچھ، 
دنی تحقیقات فوق الذکر نشان می دھند کھ جامعھ م

در نیجریھ ھم مانند سایر کشورھای جھان سوم 
نتیجۀ نارضایتی از حاکمیت موجود است، و عدم 
توانایی دولت در برآوردن نیاز شھروندان باعث 

شکل گیری مؤسسات موازی بوده است. از سوی 
دیگر حکومت خود محور رژیم اباچا پایھ 

ً برای مبارزه با  اتحادھای مختلفی شد کھ مقدمتا
  وری شکل گرفتند.دیکتات

اجازه بدھید حاال بھ سایر مفاھیم ھم نگاھی بیاندازیم. حکومت دموکراتیک در عمل ھنوز پدیده تازه ایست، و تمرین بھ آن در 
مکان و زمان ھای مختلف متنوع خواھد بود. نکتھ اساسی این است کھ در شرایط فعلی دموکراسی مانند حقوق بشر فقط محدود 

  حداقل باید شامل حق تصمیم گیری اقتصادی در دولت ھایی باشد کھ بوسیلھ شھروندان انتخاب می شوند. بھ حق رای نیست و 

با این وجود بسیاری تعریف دموکراسی را با سخنرانی یکی از رؤسای جمھور امریکا، آبراھام لینکلن، مترادف می دانند کھ در 
سبرگ ایراد شده بود و نقطھ پایانی بر جنگ ھای داخلی امریکا گذاشت. گتیسبرگ  برای ادای احترام بھ قربانیان نبرد بزرگ گتی

آن سخنرانی یکی از فصیح ترین بیانیھ ھا در توضیح نبردی دموکراتیک است. او گفت: "بر ما زندگان است کھ کار پایان نیافتۀ 
ما نیز باید از این  - رای ما باقی ماندهکسانی را کھ در این جا جنگیدند، بھ پایان ببریم. وظیفۀ ما پیش بردن کاری است کھ ب

رفتگان با عزت و شرف، کھ نھایت از خودگذشتگی را نشان دادند، برای رسیدن بھ آرمانی کھ آن ھا برایش جنگیدند، بیاموزیم 
یاری خدا، آزادی و این کھ در این کشور با  - کھ ایثار کنیم. ما قاطعانھ واقف ایم کھ این رفتگان جان خود را بیھوده از دست ندادند

دولت مردم، توسط مردم، و برای مردم، از صفحۀ روزگار پاک نخواھد شد." اما تئوری دموکراسی  -از نو زاده خواھد شد
بسیار پیچیده است، چرا کھ دشواری اولیھ در مراد از مردم در آن است و این کھ چھ اقدامی در دولت از آن آنان است و نھ از آن 

  گروه ھای حاکم.
گی" در دشواری ھای مفھوم دموکراسی از تفاوت دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم با نمایندگی نوشت. در دموکراسی مستقیم "آ

کنند. این نوع از دموکراسی تنھا  ھمھ شھروندان مستقیما در وضع قوانین شرکت دارند و بعد ھم نوبتی در اداره امور نظارت می
ده قبل از استعمار افریقا سابقھ داشت و بعدھا با افزایش جمعیت و وسعت سرزمینی جای در یونان قدیم و برخی مناطق دورافتا

  خود را بھ دموکراسی از طریق نمایندگی داد.
ً دخالت ندارند، ولی  در دموکراسی از طریق نمایندگی، مردم عموما در قانونگذاری شریک نیستند و یا بر اجرای آن مستقیما

ً با حکومت مدرن ھم مترادف است. فارغ از کسانی را انتخاب می کنند ک ھ مسئول قانونگذاری و اجرای قانون اند کھ اصطالحا
این تفاوت ھا، در موارد کمی می توان توافقی مشاھده کرد کھ تعریف یک رژیم دموکراتیک را مشخص نماید. دلیل، شاید این 

شود، یکی آن کھ تصمیم را چھ کسی گرفتھ است و آیا باشد کھ دو معیار متضاد در ارزیابی تصمیمات سیاسی بکاربرده می 
  انتخاب جمعی بوده است و دوم آن کھ چھ کسی از آن نفع می برد، انتخاب جمعی برای منافع جمعی.

بھ روایت "کونتز" در کشورھای بھ اصطالح غربی کافیست کھ شرط اول تامین گردد، چنانچھ بتوان بھ ھر شکلی تصمیم گیری 
را بھ مردم نسبت داد، تا آن را سیستم دموکراتیک بنامند. از طرف دیگر در کشورھای کمونیستی از شرط دوم  در موارد سیاسی

استفاده می کنند، بھ این معنا کھ تصمیم ھای سیاسی دموکراتیک خوانده می شوند اگر در جھت منافع مردم باشند، حتی اگر در آن 
  رکت داشتھ باشد. پروسھ فقط حزب حاکم بدون مشارکت مردم عادی ش

اگر بھ فرھنگ قرن بیستم نگاه کنیم، دموکراسی "فرمی از دولت است کھ در آن قدرت عالیھ در نزد جمھور مردم بھ ودیعھ 
ً یا از طریق نمایندگانشان نظارت می کنند، مردم عادی در مجموعھ ای کھ با  گذاشتھ شده است و آنھا بر اجرای آن مستقیما

  برابر سیاسی، اجتماعی و قانونی شناختھ می شوند." تساوی حقوق و امکانات
"تویو" در تعریف باال بھ دو نکتھ توجھ ویژه کرد، اول در قدرت عالیھ و در بھ ودیعھ گذاشتھ شدن آن در جمھور مردم. او نتیجھ 

ت فراتر می رود و گرفت کھ برای رسیدن جمھور مردم بھ قدرت عالیھ برگذاری انتخابات کافی نیست. دموکراسی از انتخابا
  مردم باید در پروسھ تصمیم گیری ھای حکومت ھم دخالت و مشارکت داشتھ باشند.
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: تظاھرات گنگرۀ اتحادیھ ھای کارگری نیجریھ در اعتراض بھ ٢٠١۴اکتبر 
 حذف حداقل دستمزدھا

دوم آن کھ ترم "مردم عادی" در دموکراسی نشانھ ای از بھ رسمیت شناختن طبقاتی دارد و تأکید بر "مردم عادی" بر تفاوت بین 
ھ دارد، تساوی حقوق و امکانات برابر سیاسی، اجتماعی و قانونی مردم با شاه و طبقھ حاکمھ داللت دارد. برابری ھم جای توج

در میان شھروندان نقش اساسی در تعریف دموکراسی دارد. برای رسیدن بھ دموکراسی واقعی اول از ھمھ باید برابری 
  شھروندی واقعی حاصل شود.

  تاریخچۀ معنا و مفھوم اتحادیھ ھای صنفی در ادبیات سیاسی
فی" تعریفھای متنوعی را برای "اتحادیھ ھای صن

محققان و پژوھشگران جذاب ساختھ است. مفاھیم 
البتھ بستھ بھ نگاه و انتظار کارگران و چھارچوب 

قضایی حاکم در ھر کشور متفاوت بوده است. 
"آکپاال" معتقد است کھ مفھوم دقیق اتحادیھ صنفی 

ممکن است از یک وضعیت با دیگری براساس 
اسی و رابطھ حاکم بین شرایط اقتصادی و سی

  کارگر و کارفرما مغایر باشد.

 ١٩٧٣مصوبھ  ٣١قانون کار نیجریھ در ماده 
اتحادیھ ھای صنفی را چنین تعریف می کند: "ھر 
نوع ترکیب کارگران و کارفرمایان در رابطھ دائم 
و موقت، کھ ھدفش تبیین شرایط و مقررات ناظر 

اگر از بر کار کارگران باشد. ترکیب مورد اشاره 
ملزومات این قانون چھ در مورد ھدف و یا 

  ھریک از مواد اجرایی آن منحرف گردد، چھ در تحدید کار صنف و یا منافع کارگران عضو باشد، غیر قانونی خواھد بود".
 تعریف دیگر بھ این صورت است کھ "تجمع دستمزد و حقوق بگیران کھ با ھدف تأمین و بھبود حقوق و شرایط کار اعضا و

برای توسعھ و گسترش جایگاه اجتماعی و استاندارد زندگی اعضا در جامعھ تشکل یابد." از سوی دیگر "سیدنی و بئاتریس ِوب" 
 اتحادیھ صنفی را "تشکل مستمر مزدبگیران برای تأمین و حفظ شرایط زندگی زحمتکشان" تعریف کرده اند.

  اتحادیھ ھای صنفی تحت حکومت نظامیان
سال تحت  ٢٩کشور برای  ١٩۶٠تنوع شدید در جو سیاسی برخوردار بوده است.  از زمان استقالل در سال  تاریخ نیجریھ از

دیکتاتوری نظامی و بقیھ را با نوعی دموکراسی گذرانده است. سالھای حکومت نظامیان البتھ تاثیرات عمده ای بر جنبش اتحادیھ 
  ھای صنفی و مبارزات کارگران نیجریھ داشتھ اند.

ایھ شاخصھ ھای دیکتاتوری نظامی اتحادیھ ھای صمفی مجبور بوده اند ھرکول وار در مقابل سیاست ھا و برنامھ ھای در س
نامطلوب این رژیم ھا عکس العمل نشان دھند. نخستین چالش در مقابل اتحادیھ ھا در ارتباط با بسیج نیرو برای مقاومت و 

  شکیالت اداری نظامیان بوده است.مبارزه با برنامھ ھای نامناسب و سرکوبگرانھ ت
جنبش اتحادیھ ای نیجریھ نقطھ اوج فعالیت ھای خود را ھم در دوران حکومت نظامیان تجربھ کرد. در حالی کھ فعالیت ھای 

اتحادیھ ھا در دوران حکومت ژنرال گوون، ژنرال موریتاال و ژنرال بوھاری بھ اوج رسید، در زمان ژنرال بابانگیدا در سالھای 
بود کھ اتحادیھ ھا نھ فقط در مبارزه برای بھبود حقوق اعضا و شرایط کار و استاندارد زندگی فعال شدند، بلکھ  ١٩٩٣تا  ١٩٨۶

  در امر بازسازی دموکراسی ھم بھ موفقیت ھایی دست یافتند. 
اموران و فقر و اعتراضات مخالفان در سراسر کشور برای اعتراض بھ سرکوب، مزاحمت ھای م ١٩٩٢بطور مثال در سال 

) با دیکتاتوری نظامی حاکم ھمراه NLCگرسنگی باال گرفت. دستمزدھا پایین بودند، اما رھبری تشکیالت مرکزی کارگران (
یک اعتصاب سراسری  ASUUشده بود، و بنابراین نمی توانست کوچکترین مقاومتی را سازمان دھد. در این پس زمینھ بود کھ 

  داخت تا ھدف بھبود شرایط زندگی و کار اعضایش را پیش ببرد.را در تمام کشور بھ راه ان
سطح باالی فقر در بین اعضا بھ اتحاد عملی اعضا دامن زد. اعتصاب از نظر تعداد شرکت کنندگان بسیار موفق بود و خونتای 

شوند تا شاید دشواری ھای حاکم مجبور شد با اتحادیھ پای میز مذاکره بنشیند. مبارزه جمعی باعث شد کھ راه حل ھایی ارائھ 
  موجود کھ ناشی از سیاست ھای اقتصادی دولت بودند تخفیف یابند، از جملھ امکان افزایش جزئی حقوق و دستمزدھا.

ھم پیروزی دیگری برای جنبش  ١٩٩٩"اوچھ" مدعی است کھ تجربھ مبارزه برای بازشماری انتخابات ریاست جمھوری سال 
ژوئن بابانگیدا بھ استناد چند شکایت  ٢٣ان بود. میکو ابیوال انتخابات را برده بود ولی در کارگری در دوران حکومت نظامی
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 تظاھرات کارگران نیجریھ علیھ مقررات صندول بین المللی پول

قدیمی از وی انتخابات را منحل کرد و نیجریھ را بھ ورطھ سقوط نظام کشاند. در جریان اعتراضات بھ دنبال این اقدام صدھا نفر 
  نگیدا تسلیم شد و رضایت داد دولت انتقالی کنترل را بھ دست گیرد.بابا ١٩٩٩اوت  ٢٧جان خود را از دست دادند تا سرانجام در 

در حالی کھ کشور در بحران عمیق غوطھ ور بود، وزیر دفاع سانی آباچا قدرت را بھ دست گرفت و دولت موقت را با مسئولیت 
اداره نماید.  ٩۴ات در فوریھ ارنست شو نکان کھ یک تاجر غیر حزبی بود بھ کار گماشت تا کشور را تا زمان برگزاری انتخاب

  آباچا در عین حال تمامی تشکل ھای دموکراتیک را منحل و فرمانداران نظامی را در ھمھ جا بجای منتخبان مردم منصوب کرد.

 ٢٣، موشود کاشیماُو االوالھ آبیوال خود را بعنوان رئیس جمھور منتخب اعالم کرد و سپس مخفی شد تا در ١٩٩۴در ژوئن 
) دست بھ اعتصاب سراسری زدند NUPENG, PENGASSANیر شد. در پاسخ بھ دستگیری او کارگران نفت (ژوئن دستگ

و خواستار شدند آباچا فورا او را آزاد نماید و قدرت را بھ وی واگذارد؛ دشواری ھائی کھ کشور را بھ جھنمی واقعی تبدیل 
  کردند.

شور دائما در ورطھ مشکالت بیشتری فرو رفتھ است. از آن جملھ بھ این طرف علیرغم تالش ھا برای دموکراسی، ک ١٩٩٩از 
است مضحکھ ای بھ نام سیستم قضایی، فساد مالی، نزول قدرت، ھزینھ باالی زندگی، شبکھ فرسوده ارتباطی، کمبود سوخت، 

کھ یکی پس از دیگری آلیگارشی در خدمت دیکتاتوری و غیره. بیفایده نیست اگر نگاه از نزدیک تری برای تدقیق این مشکالت 
  اندازند، داشتھ باشیم. کشور ما را بھ خطر می

  کاریکاتوری از عدالت
"ژگا" سیستم قضایی و اجرای قانون را یکی از 
بزرگترین مشکالت اداری در کشور می شناسد. 

گویی ھیچ رھبری باثباتی در کشور نیست کھ 
بتواند بھ این وضعیت مسخره پایان دھد. حزب 

ا حزب سیاسی ب برای یک پست سیاسی الف ب
مبارزه می کنند و بعد ناگھان، بھ جای آن کھ 

مسئول قانونی، اجرایی و نظارتی نتیجھ را بررسی 
و برنده را اعالم کند، حزب الف خود را برنده 

انتخابات اعالم می کند. ھیچ کس و ھیچ ارگانی 
برای اصالح این شرایط اقدامی نمی کند، و این 

تحادیھ ھای صنفی و تشکل ھای دلیلی است کھ ا
جامعھ مدنی باید پای بھ میدان بگذارند، خود را 

سازمان دھند و مسئوالن این بازی مسخره را بھ 
  پای حساب بکشانند.

  فساد مالی

 "فمی فالنا" معتقد است کھ فساد مالی مانند خوره جامعھ را از درون تھی می کند. دفاتر سیاسی در کشور اکنون وسیلھ تجار و
بازرگانان ھدف قرار دارند کھ انھا را شریک بده بستان ھای سیاسی فرض می کنند.  کارل مارکس مدعی بود کھ انگیزه اصلی 

طبقھ نخبگان استثمار و اعمال ستم بر توده ھا تنھا بھ منظور حداکثر بھره کشی از آنان است. با سرمایھ گذاری ھای انبوه، 
ھ آنان در انتظار بازده چند برابر سود اند، کھ در عمل حاصلی جز تخلف و اختالس مالی، مستقیم یا غیرمستقیم، طبیعی است ک

سوء مدیریت، استاندارد دوگانھ، تورم در مبلغ قراردادھا و پولشوئی نخواھد داشت. "نوھا ریبادو" نتیجھ گرفت کھ الزم است کھ 
ند و حیطھ انتظارات و خواست ھای خود را از محدوده اتحادیھ ھای صنفی و تشکل ھای جامعھ مدنی دست بھ سازماندھی بزن

دروازه کارخانھ ھا و محالت کوچک فراتر ببرند و تظاھرات بزرگ و سراسری را سازمان دھند و در مقابل اشغالگران اعتماد 
صادی در این گوشھ عمومی و مجریان فاقد اخالق این تخلفات بایستند و آنان را از صحنھ بیرون برانند و تا آن زمان توسعھ اقت

ً بھ تاخیر خواھد افتاد.   از جھان لزوما
  اشکاالت در قدرت حاکمھ

وزرای متعددی ادعا کرده  ١٩٩٩طوری کھ اوضاع پیش می رود دشواری ھای قدرت بھ مسالھ ای الینحل تبدیل شده است. از 
ضاع ھمچنان بر ھمین منوال ادامھ یافتھ و حتی اند کھ این مسالھ را حل خواھند کرد، حداقل چنین انتظار می رفتھ است، و اما او

  بدتر شده است.
دولت ھای متوالی بھ ما آموختھ اند کھ نمی توانیم برای حل این مشکالت ھیچ امیدی داشتھ باشیم. تنھا راه حل را کارل مارکس و 
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 جان الو کایده فھیمی

خشم را بھ یک جنبش سیاسی تئوریزه کردند. اتحادیھ ھای کارگری و جامعھ مدنی باید این  ١٨۴٧فریدریک انگلس در سال 
منتشر شد و پیشنھاد می داد کھ اتحادیھ ھا  ١٨۴٨تبدیل کنند. آنھا اھداف این جنبش را در مانیفست کمونیستی نوشتند کھ در سال 

اده باید کارگران را سازماندھی کنند و جامعھ مدنی باید تظاھرات اعتراضی را برگزار نمایند و اقتصاد را فلج سازند، راه ھا و ج
  ھا را ببندند تا زمانی کھ دولت ھا عقب نشینی کنند و بھ خواست ھای معترضان جامۀ عمل بپوشانند.

   ھزینھ باالی زندگی

نزول شدید استاندارد زندگی بسیاری از اھالی نیجریھ را مجبور بھ 
زندگی در شرایطی کرده است کھ بشردوستانھ نیست و اکثریت مردم 

، بھ خدمتکاری سخت و برضد کرامت را بھ زندگی ھای نامطمئن
انسانی واداشتھ است. این شرایط باعث شده است کھ برخی 

فرزندانشان را بفروشند، فحشا، جنایت، جادوگری و امثال آن در زیر 
پوشش مذھب در آمده تا مردم سخت کوش اما ناتوان را بفریبد. در این 

خدر تقلبی و شرایط مرگ و میر نوزادان و مادران، داروھا و مواد م
بیکاران مھاجر بیداد می کنند. ھمھ اینھا باید متوقف شود. تنھا راه قابل 
اعتنا برای حل این مشکالت عدیده اقتصادی و امکان رشد مثبت آن با 

تالش یک جنبش قوی از جامعھ مدنی و اتحادیھ ھای کارگری و با 
برقراری اعتصابات سراسری و تظاھرات اعتراضی ھمگانی ممکن 

  ت بتواند بھ نتیجھ برسد.اس

  شبکھ بد راه ھای ارتباطی
"آیوکو ازی" بر مشکالت ساختاری دیگر ما نور افشاند کھ جاده ھای 
ارتباط زمینی ما بخودی خود تلھ ھای مرگ اند. گزارش ھای روزانھ 

از حوادث جاده ای حاکی است کھ دائما تعداد بیشتری در دام مرگ 
ران آینده کشور باشند در تصادفات می افتند. جوانان کھ باید رھب

رانندگی بھ مرگ زودھنگام ناکام می شوند و یا با مصدومیت برای ھمیشھ یا برای مدت ھای مدید ناتوان خواھند شد کھ بر 
  آمادگی شان برای کار و شرکت در روند زندگی در جامعھ تأثیر مضاعف خواھد داشت.

   یھنقش اتحادیھ ھای صنفی و جامعھ مدنی در نیجر
بسیاری از طرفداران دموکراسی در سراسر جھان از خبر بازگشت دکتر جان الو کایُده فھیمی بھ سمت فرماندار ایالت اکیتی 
خوشنود شده اند. سیستم قضایی حکم بھ بازگشت وی بھ قدرت داد کھ برای بسیاری از ما این نشانھ پیروزی توانایی اکثریت 

بود. "مردم" در این باره سخن گفتھ اند و باید بھ آن احترام گذاشت. دالیل بسیاری وجود ساکت در مقابل طبقھ حاکم چپاولگر 
دارند کھ پیروزی جان فھیمی را بھ نشانھ مھمی در این برھھ از تاریخ ملی نیجریھ تبدیل نموده است و درس ھای فراوانی ھم ما 

ایر مناطق نیجریھ کھ با رھبری بدون ھدف اداره می شود، شھروندان باید از آن بیاموزیم. این مدلی است کھ می تواند در س
تکرار گردد. "آکیناسو" معتقد است کھ سیستم قضایی برای ایستادگی در مقابل فشار و بعنوان تنھا جزیره باقیمانده از صداقت و 

 ثبات باید مورد سپاس و تشویق قرار گیرد.
ی دارند باید بگوییم کھ فرماندار فھیمی از ھمان آغاز دندان طمع را کشید برای آنان کھ از نقش ریشھ ای در این اتفاق اطالع کم

و بھ عنوان یک فعال توسعھ حقوق مدنی با تشکیل مرکزی برای دموکراسی و توسعھ آغاز کرد. او قبل از آن کھ وارد گود شود 
حترام بود.  زمانی کھ انتخابات در اکیتی و برای پست فرمانداری ایالت اقدام نماید، بشدت از سوی فعالین جامعھ مدنی مورد ا

آغاز شد بسیاری از فعالین جامعھ مدنی از سراسر کشور بھ ایالت فوق نقل مکان کردند تا در انتخابات شرکت مستقیم داشتھ 
شد و  باشند. بھ این ترتیب حضور تعداد زیادی از کنشگران جامعھ مدنی در حوزه ھای رای گیری عمال عامل تغییر کیفیت بازی

برای طرف مقابل بسیار دشوار بود تا بتواند در مقابل چشمان این "اشغالگران مدنی" انتخابات را بدزدد. نتیجھ پایانی ھمان است 
کھ ما امروز برایش مسروریم و جشن پیروزی برپا می کنیم. این اولین بار نیست کھ جامعھ مدنی با ھمیاری سیستم قضایی 

  عمل کند و تاج پیروزی را از سر یک اقلیت با نفوذ بردارد و برسر منتخب اکثریت مستقر نماید.توانستھ بھ خواست اکثریت 
جامعھ مدنی نمی تواند از پروسھ دموکراسی چشم پوشی نماید. چتر جامعھ مدنی می تواند بھ بسیج سراسری توده ھای غیردولتی 

بر انتخابات ارائھ نماید. در زمانھایی مانند حال کھ کمیسیون کمک کند و بھ خواست ھای دموکراتیک سیالیت نفوذ َورای نظارت 
را برگزار نماید، جامعھ مدنی می تواند در موارد بسیار  ٢٠١١مستقل انتخابات ملی از نظر زمانی تحت فشار است تا انتخابات 

اتحاد با قوه قضایی می توانند بھ  دستیار خوبی برای کمیسیون باشد. با عنایت بھ تجربھ اکیتی بوضوح سازمانھای جامعھ مدنی در
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رسوالن متعھد بھ تغییر تبدیل شوند کھ غیرقابل انکار خواھند بود. بیاد داشتھ باشیم کھ بھ ھم امدن ذھنیت ھای اولیھ جامعھ مدنی 
ار منتشر در کروه ھایی مانند "نجات نیجریھ" بود کھ توانست رایحھ آزادی و دموکراسی را در شرایط زندگی تحت زنجیر استثم

نماید و بھ استقالل نیجریھ بیانجامد. چگونھ می توان فراموش کرد کھ انچھ امروز بعنوان سیستم متحول انتخابات می شناسیم 
زائیده تالش و پافشاری مستمر جامعھ مدنی برای رفرم در قانون انتخابات است کھ خواستار استقرار پانل ترمیم و نظارت بر 

  لیلی دارد کھ بازھم این تجربھ تکرار نشود؟انتخابات شده بود. چھ د

"گراھام پوالک" می نویسد کھ دموکراسی کھ ما امروز از آن لذت می بریم در واقع میوه ھزینھ ھایی است کھ جامعھ مدنی 
انند دلتای برایش پرداختھ است. بازیگران صحنھ ملی و غیر دولتی می توانند و باید باز ھم بیشتر بیافرینند، بویژه در مناطقی م

نیجر کھ در آن ھنوز بھ اندازه کافی پیشرفت در تحوالت مدنی رخ نداده است. بسیاری این عدم پیشرفت را بھ نفوذ ناھماھنگ 
صداھایی با اھداف پوشیده در حجاب جامعھ مدنی در مبارزات "مدنی" منطقھ نسبت داده اند کھ عمدتا حتی استراتژی ھای غیر 

افع دنیوی و شخصِی ارزان دنبال می کنند. اما ھمان طور کھ "مارگارت مید" می گوید نباید در امکان مدنی را برای نیل بھ من
موفقیت یک گروه کوچک متعھد و ھماھنگ در تغییر جھان تردید داشت. اما بسیج جامعھ مدنی اصیل ھمچنان راه دستیابی بھ 

    در رابطھ با حکومت بھینھ در سطح دولتی.پیشرفت ساختاری و ماندگار در دلتای نیجر خواھد بود، بویژه 

  موفقیت ھای جامعھ مدنی و اتحادیھ ھای صنفی در کشورھای دیگر
"سانمونو" معتقد است کھ اتحادیھ ھای کارگری و صنفی آفریقا امروزه بھ تثبیت دموکراسی و ھماھنگی اقتصاد ھای منطقھ ای و 

آنھا در مقابل سیاست ھای نئولیبرال و سیاست ھای ضد مردمی اجتماعی  بین قاره ای و برقراری صلح و امنیت کمک می کنند.
اقتصادی کھ از سوی موسسات مالی بین المللی و آژانس ھا و کشورھای وام دھنده بھ کشورھای منطقھ تحمیل می شوند می 

  ایستند و مقاومت می نمایند. سانمونو بعنوان مثال بھ موارد زیر اشاره می کند:

ان سیرالئون کھ جامعھ مدنی کنگره کارگر
سیرالئون را در مبارزه علیھ دیکتاتوری نظامی 

رھبری کرد. طوالنی ترین  ١٩٩٠در سال 
ماه کنگره  ٩اعتصاب عمومی در افریقا را بمدت 

کارگران سیرالئون در دوران حکومت دیکتاتوری 
نظامی کاپیتن اشتراسر ادامھ یافت تا این کھ 

ارت اقتصادی نیروھای وابستھ بھ مجمع نظ
) وارد شده و بھ ECOMOGافریقای غربی (

دیکتاتوری نظامی پایان دادند و دولت 
  دموکراتیکی را در سیرالئون بر سر کار گذاشتند.

در زیمبابوه، کنگره اتحادیھ ھای صنفی زیمبابوه 
)ZCTU باعث شد تا حکومت تک حزبی در آن (

کشور بپایان برسد و جنبش تغییرات دموکراتیک 
رھبری مورگان سوانگرای، دبیر کل سابق بھ 

کنگره شکل بگیرد. در سوازیلند ھم فدراسیون 
اتحادیھ ھای صنفی پیشگام جامعھ مدنی در مبارزه 

  برای دموکراسی است.
  اصالح در سیاست

ھ نباشد و "خور" می نویسد کھ "تبیین درست سیاست از اھمیت حیاتی برخوردار است. اگر ساختار اقتصادی و اجتماعی عادالن
اگر سیاست ھا چھ برای حفظ مظام و وضعیت موجود و یا برای اصالح مناسب نباشند، آنوقت توسعھ صندوق ھا و برنامھ ھا در 

یک کشور کافی نیست و حتی ممکن است کھ بھ افزایش دشواری ھا بیانجامد. این ھم درباره سیاست ھای ملی و ھم درباره 
  ی صادق است."سیاست ھای منطقھ ای و بین الملل

  نتیجھ و توصیھ ھا
بھ این سو بازی کرده  ١٩٩٩این مقالھ بھ بررسی اتحادیھ ھا و جامعھ مدنی و نقشی کھ برای تامین حاکمیت بھینھ در نیجریھ از 

اند اختصاص دارد. ما خاطرنشان ساختیم کھ این ایده از زمانی ضرورت یافت کھ مشکالت پایان ناپذیر سیاسی، مذھبی، 
ی، اجتماعی، آموزشی، و انتخاباتی بھ کابوس کشور تبدیل شدند. در طی سالھا دولت ھای فاسد، بیقاعده و بی اثر، با اقتصاد

خدمات ناکافی و ضعیف بطور زھرآگینی کام مردم را تلخ کرده اند. نویسندگان مقالھ بر این باورند کھ اتحادیھ ھای صنفی فعال و 
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  حاکمیت بھینھ را در نیجریھ ممکن سازند.جامعھ مدنی زنده و پویا می توانند 

مقالھ سپس بھ تاریخچھ مبارزات استقالل نیجریھ سرکشید و نقش اتحادیھ ھا در مبارزه ضد استعماری و نھایتا در دوران استقالل 
نتظارات مردم نیجریھ را متذکر شد و این پرسش را مطرح کرد کھ چرا اتحادیھ ھا بھ سنت ھای دیرینھ خود وفادار نمانده و بھ ا

نیجریھ پاسخ نداده اند. نویسندگان این تحقیق براین باورند کھ بیماریھای اجتماعی از قبیل فساد مالی، عدم مدیریت صندوق ھای 
عمومی، قطع مکرر برق، راه ھای ارتباطی نامطمئن و اعدام ھای خارج از سیستم قضایی با اتحادیھ ھای قدرتمند صنفی و 

نده قابل پیشگیری اند. ھمچنین بھ ما یاداوری می کند کھ جامعھ مدنی و اتحادیھ ھای صنفی چنانچھ بدرستی جامعھ مدنی فعال و ز
 سازمان داده شوند می توانند در کاھش فقر و حاکمیت مستقیم مردم مؤثر افتند.

د، بھ طوری کھ می توان نسبت جامعھ مدنی و اتحادیھ ھای صنفی می توانند بعنوان کاتالیست و محلل در تغییر رژیم خدمت نماین
مستقیمی بین جامعھ مدنی و استقرار دموکراسی یافت. در جوامع دموکراتیک ھمان طور کھ "مانسفلدوا" اظھار می دارد، یک 

بخش غیر انتفاعی می تواند بعنوان شریک، منتقد، و پشتیبان حکومت عمل نماید. بروایت "ھرن" یک جامعھ مدنی فعال و 
د با ترویج کثرت گرایی بھ دموکراسی وسعت ببخشد، و با جاانداختن ارزش ھا و ساختار ھای لیبرال پررونق می توان

  دموکراتیک در بطن جامعھ و نھ فقط در سطح دولت بھ مردم ساالری عمق ببخشد.
فقیر اند و روایت "سفیریونس" حاکی است کھ "جامعھ مدنی ابزاری حیاتی در انتقال قدرت بھ مردم است کھ بسیاریشان ھم 

صدایشان بجایی نمی رسد و توانی ھم علیھ این بیعدالتی ندارند." "نارسو" ھم بدرستی متذکر می شود کھ توان یک جامعھ مدنی 
بھ درجھ گسترش دموکراسی در حاکمیت جاری وابستھ است. در واقع شرط دموکراسی در حاکمیت است کھ شرایط الزم برای 

صمیمات عمومی را تامین می نماید کھ برای فعالیت قانونی جامعھ مدنی ضروریست. برای امکان مشارکت جامعھ مدنی در ت
"کاروسر" از سوی دیگر "جامعھ مدنی بھ گسترش و توسعھ دموکراسی کمک می کند، نظم و انضباط در دولت را تامین می 

  را تضمین می نماید." نماید، منافع شھروندان را بطور جدی پی می گیرد و مشارکت در امور سیاسی و مدنی
مقالھ کنش ھای معاصر وسیلھ کنگره کارگران نیجریھ، گروه نجات نیجریھ، انجمن ناشرین روزنامھ ھای نیجریھ، اتحادیھ 

روزنامھ نگاران نیجریھ  و کمپین برای دموکراسی و غیره را مورد بررسی و پژوھش قرار داد تا اطمینان حاصل کند کھ ثبات 
ی درستی نشانھ رفتھ است و توصیھ کرد کھ تالش ھای بیشتری برای عرضھ خدمات و کاھش فساد باید سیاسی بھ سمت و سو

اقتصادی در نیجریھ حاصل گردد. گروه ھای جامعھ مدنی می توانند با - صورت گیرد تا در نتیجھ یک توسعھ پایدار اجتماعی
مختل کردن چند روزه جریان کار سیستم دولتی اجرا  سازماندھی و آموزش جوانان در جنبش خشونت پرھیز اقداماتی را برای

  نمایند تا ضمن آن کھ بھ اھداف مورد نظر جامعھ دست می یابند از امتحان تاریخ ھم با افتخار عبور کنند.
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 قرن گذشتھ در قبرس ۵٠از صحنھ ھای مکرر سالھای دھۀ 

  ندهیمشترک آ یھا  و چالش ھا ییجدا چھخیتار - قبرس یصنف یھا ھیدراتحاد یپژوھش
  گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

  ٢٠١٤دسامبر 
    ترجمھ گودرز

  پیشگفتار

  در زمینھ ھای مختلف فعال بوده اند کھ تحت تاثیر تقسیم این کشور بھ دوبخش  ٥٠اتحادیھ ھای کارگری قبرس ازسالھای دھھ
قومی و جغرافیائی بوده است. در جنوب قبرس کھ تحت کنترل قبرسی ھای یونانی تبار است، اتحادیھ ھا بزرگتر و سازمان 

در ھردو بخش عمومی و خصوصی گسترش یافتھ اند.از سوی دیگر در شمال قبرس کھ قبرسی ھای ترک تبار  یافتھ ترند و
کنترل را در دست دارند، اتحادیھ ھا کوچکتر و محدود بھ بخش بزرگتر کارکنان دولت در شمال اند. اما در ھردو سوی مرز 

  .نزول بوده استتقسیم کشور تراکم وجودی اتحادیھ ھا در دو دھھ گذشتھ در حال 
  در ھر دو سوی خط جداسازی اتحادیھ ھا کامال سیاست زده اند، در جنوب بیشتر از ھر چیز ارتباط با احزاب سیاسی

  .مشخص کننده خط و ربط ھاست ولی در شمال مواضع سیاسی بیشتر حول مسالھ قبرس استقرار یافتھ است
 انیا بر این کشور و با مدل بریتانیایی اتحادیھ ھا شکل گرفتھ روابط صنعتی در قبرس تحت نفوذ آخرین دھھ حاکمیت بریت

  .است، از جملھ در مورد عدم دخالت قانونی و سیاسی دولت در آن و بیشتر بصورت میانجی در مذاکرات جمعی
  مذاکرات جمعی در مناطق یونانی قبرس در دو سطح بخش صنفی و کارگاھی صورت می گیرد، و مذاکره در سطح کارگاه

قبرسی مذاکرات بیشتر حالت دولتی و نیمھ دولتی -وال بھ زیان مذاکرات در سطح کل صنف می انجامد. در مناطق ترکمعم
  .دارد و در محل کار صورت می گیرد

  در سالھای اخیر سیاست ھای ریاضت اقتصادی با فشار ترکیھ و ترویکا در شمال و جنوب اجرا شده است. در زمینھ بحران
ت مدیریت نئولیبرالی، مکانیزم ھای گفتمان اجتماعی در ھر دو بخش شمال و جنوب تضعیف شده است. در اقتصادی و تاثیرا

  .نتیجھ اتحادیھ ھا بطور دم افزون با مشکالتی در حفظ منافع اعضای خود روبرو اند، تا چھ برسد بھ منافع عمومی در اجتماع
  

  مقدمھ و پیش زمینھ تاریخی
شرقی دریای  قبرس جزیره کوچکی در جنوب

مدیترانیھ است با جمعیتی نزدیک بھ یک میلیون 
کھ بھ زبان ھای ترکی و یونانی سخن می گویند. 

تحت حاکمیت بریتانیا درآمد  ١٨٧٨قبرس در سال 
بھ عنوان مستعمره بریتانیا بھ  ١٩٢٥و در سال 

رسمیت شناختھ شد. با پایان دوران استعمار در 
سیس شد. جمھوری مستقل قبرس تا ١٩٦٠سال 

اختالفات سیاسی بین دو قوم ساکن در جزیره، 
 ١٩٦٠قبرسی کھ در سال - قبرسی و یونانی-ترکی

% را تشکیل می دادند ٧٧% و ١٨بھ ترتیب 
باعث درگیری ھای خونین بین دو ملت شد و 

جامعھ ترکی بکل از  ١٩٦٤سرانجام در سال 
سیستم دولت خارج شد و مداخالت ترکیھ و یونان 

منجر بھ دوپاره شدن قبرس و  ١٩٧٤در سال 
جداسازی فیزیکی دو ملت در دو منطقھ جدا شد؛ 

داشت. در  ٥٠پروسھ ای کھ سابقھ تاریخی از دھھ 
% خاک جزیره در شمال ٢٧نتیجھ بطور متوسط 

   تحت کنترل دولت ترکیھ درآمد.
جزیره تا کنون نیز شامل دوقسمت مجزاست و 

قبرسی - ای رسیدن بھ راه حل اتحاد تمام قبرس بی نتیجھ مانده است. در حالی کھ یونانتمام تالش ھا برای رفع اختالفات و بر
ھای جنوب کنترل جمھوری قبرس را در دست دارند و بھ موفقیت ھای بزرگی در صحنھ بین المللی دست یافتھ اند، رشد 

 ٢٠٠٨دیھ اروپا درآمدند و از سال بھ عضویت اتحا ٢٠٠٤تجربھ کرده اند، درسال  ٩٠و  ٨٠اقتصادی چشمگیری در دھھ ھای 
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 اعتراض اتحادیھ ھای کارگری قبرس بھ سیاست ریاضتی و "ترویکا"

قبرسی شمال نتوانستھ است قدم ھای مشابھی را بردارد. این وضع، بیش از ھرچیز ناشی - عضو محدوده یورو اند، جامعھ ترک
جدایی طلبی انھا ترکھای قبرس را در شکل  ١٩٨٣از این حقیقت است کھ جامعھ بین المللی، جز ترکیھ، حاضر نشد در سال 

کی شمال قبرس بھ رسمیت بشناسد. این تفاوت سنتی بسیار قدیمی است و بھ دوران امپراطوری عثمانی برمی گردد، جمھوری تر
ً در دیوان اداری و زراعت بکار مشغول بودند و یونانی ھای قبرس در تجارت و کار  زمانی کھ ترک ھای شمال قبرس عمدتا

  خصوصی اشتغال داشتند.

قبرسی ھای جنوب بوده است. این - % کمتر از یونانی٢٠قبرسی ھای شمال حدودا - جامعھ ترک، متوسط درآمد ١٩٦١تا سالھای 
% ٥٠این فاصلھ درآمد ھا بھ  ١٩٧١بازھم بیشتر شد. تا سال  ١٩٦٣فاصلھ پس از جدائی جغرافیایی و درگیری ھای قومی سال 

دالر و در منطقھ ترکی فقط  ١٣٫١٥٥یونانی  متوسط درآمد سرانھ در منطقھ  ٢٠٠٠رسید و ھمچنان عمیق تر ھم شد. در سال 
% درآمد متوسط یونانی ٥٨نشان می دھند کھ متوسط درآمد سرانھ ترک ھا  ٢٠١٢دالر بود. آخرین امار ھا در سال  ٥٫٩٦٦

ن بیلیو ١٧٫٧بھ رقم  ٢٠١٤ھای قبرس است. در مقام مقایسھ می توان افزود کھ در حالی کھ کل تولید سرانھ منطقھ یونانی در 
  بیلیون یورو محدود بوده است. ٢٫٦٥یورو رسیده است در منطقھ ترکی شمال این سرانھ تولید بھ سطح 

این گزارش با یک بخش مشترک آغاز میشود کھ تاریخچھ اتحادیھ ھای صنفی در قبرس را توضیح خواھد داد و زاویھ دو بخش 
ھد ساخت. در قسمت ھای بعدی این پژوھش دو منطقھ قومی قبرسی در اتحادیھ ھای صنفی را روشن خوا- قبرسی و یونانی-ترکی

  ھریک در زیرمجموعھ ھای جداگانھ برای شمال ترکی و جنوب یونانی بررسی خواھند شد.

  تاریخچھ جنبش اتحادیھ ھای صنفی قبرس
ی خودانگیختھ با کمیتھ ھایی آغاز شد کھ بدنبال اعتصاب ھا ١٩٣٠و  ١٩٢٠جنبش اتحادیھ ھای صنفی قبرس در سالھای دھھ 

کارگاه ھای معدن و ساختمان و ھمچنین در مراکز کارگری در شھرھای بزرگتر تشکیل شده بود. رادیکالیست ھای کمونیست 
کھ عضویت در اتحادیھ ھا بشدت و بطور تصاعدی گسترش  ١٩٤٠نقش اصلی را در این جنبش بازی کردند و تا سالھای دھھ 

را مستحکم بدست داشتند. این چالش ھا مشترک بود و اتحادیھ ھا ھر دو گروه یعنی کارگران یافت رھبری و کنترل بر اتحادیھ ھا 
قبرسی را بطور مختلط در بر میگرفتند. با این وجود اختالف ھایقومیدر سطوح محلی و پوالریزاسیون - قبرسی و ترکی- یونانی

- ث شکاف جنبش کارگری مابین خطوط سیاسیسیاسی و اختالفات راست و چپ با تشدید فضای جنگ سرد باال گرفت و باع
  اتنیکی گردید.

بھ نام فدراسیون پان  ١٩٤٥مضاف بر اینتشکل ھای قدیمی تحت رھبری کمیتھ پان سیپرس اتحادیھ ھای صنفی (کھ بعد از سال 
زمانده حزب )  کھ باAKELنامیده شد) و کمیتھ اتحادیھ ھای صنفی وابستھ بھ حزب مترقی زحمتکشان (   PEOقبرسی کارگران

بصورت  ١٩٤٤کمونیست قبرس بود بعد از سال 
اتحادیھ ھایی حول محور ناسیونالیسم 

قبرسی(شامل ھر دو اتنیک ترکی و یونانی) و 
  حول محور ضد کمونیستی ظھور کردند.

بھ  ١٩٤٣گرچھ قبرسی ھای ترکتبار از سال 
جداسازی اتحادیھ ھای صنفی خود دست زده بودند 

فراگیر خود را ھم تحت نام و بالنتیجھ سازمان 
قبرسی تشکیل -جامعھ اتحادیھ ھای کارگری ترکی

دادند کھ تحت کنترل ناسیونالیست ھای ترکتبار ھم 
بود، اما این اصل مانع از ھمکاری و ھمیاری 
مابین اتحادیھ ھای دو قوم ترکی و یونانی در 

قبرس نشده بود، بویژه از انرو کھ جمعیت 
نبود کھ بدون حمایت  کارگران ترکتبار در حدی

سراسری اتحادیھ ھاییونانی قبرسی ھا منتج بھ 
نتیجھ چشمگیری شود. در عمل فدراسیون پان 

ھمچنان، بھ دلیل موفقیت  PEOقبرسی کارگران  
در کسب حقوق کارگران در سراسر قبرس، و در شرایطی کھ کارگران ترک تبار در وضعیت دشوار اقتصادی قرارداشتند، اکثر 

ھ ھای کارگران ترکتبار را بسمت خود جلب میکرد. در واقع انشقاق اصلی زمانی بوقوع پیوست کھ تشکل ملی جنگجویان اتحادی
دست بھ انقالب زد و خواستار پیوستن قبرس بھ یونان شد، کھ در عمل باعث شد عکس العمل مشابھی ھم از  EOKAقبرس 

نام گرفت. TMTد کھ خود را تشکیالت مقاومت ترکھای قبرس  سوی قبرسی ھای ترکتبار برای اتحاد با ترکیھ شکل گیر
افزایشیابد و  ١٩٥٥نفر در  ١٥٠٠بھ  ١٩٥٣در  ٤٧٠باعث شد تعداد اعضای فدراسیون اتحادیھ ھای ترکتبار از  EOKAقیام
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 : انتقال زندانیان قبرسی یونانی تبار بھ ترکیھ ١٩٧۴از جنگ داخلی 

نفر دسال  ٤٨٢٩ش از این تعداد ھم با شروع ترور کارگران ترک کھ ھمچنان عضو اتحادیھ ھاییونانی مانده بودند یھ ناگھان بھ بی
صعود کرد. این تغییر ماھیت جنبش از تشکل طبقاتی بھ یک تشکل قومی اتنیکی باعث تقسیم اتحادیھ ھای صنفی  ١٩٥٩

  کارگران ترکتبار شد کھ ھنوز ھم آثارش ادامھ دارد.

کھ در مجموع بیش از  اتحادیھ ھا بھ نیروی سیاسی اجتماعی استقرار یافتھ ای در قبرس تبدیل شده بودند، ١٩٥٠تا سال 
عضو داشتند. مضاف بران توانستھ بودند برای اعضایشان و تمام کارگران بطور عام حقوق پایھ ای و منافعی را تامین  ٤٢٫٩٢٨

نمایند کھ از طریق مذاکرات جمعی بدست امده بود و استاندارد زندگی را عموما بھبود می بخشید. در زمان اعالم استقالل قبرس 
ستعماری اتحادیھ ھا را بعنوان بخش مھم دخیل در سیاست ھای کارگری و اجتماعی کشور برسمیت شناختھ بودند. قدرتھای ا

رھبران اتحادیھ ھا ھم برای مشورت در تنظیم قوانین کارگری و تامین اجتماعیو روابط کار از طرف وزارت جدیدالتاسیس امور 
  کارگران و بیمھ تامین اجتماعی دعوت شده بودند.

نوانسیون ھای سازمان جھانی کار در ھمان سال اول پس از استقالل مورد پذیرش قبرس قرار گرفت و روابط کارگر و ک
کارفرما لیبرالیزه شد. قانون اساسی جدید قبرس تمام حقوق بدست امده جنبش کارگری از دوران استعمار را بعنوان حقوق ثابت 

انونی اعتصاب را برسمیت می شناخت.بعالوه قحق تجمع ازادانھ و حق  ٢٧، و ٢٦، ٢١کارگران در بر گرفت کھ در مواد 
وزارت کار مسئولیت نظارت بر روابط صنعتی بین کارگر و کارفرما و تضمین بیمھ تامین اجتماعی را از آن پس برعھده 

  گرفت.
مدت کوتاھی بطول  ١٩٦٠سال آتمسفر استحکام سیاسی و صلح بدنبال نتیجھ گیری از مذاکرات برای تاسیس جمھوری قبرس در 

قبرسی عمال در گتوھایی تحت حکومت نظامی قرار - درگیری بین قومی آغاز شد. در نتیجھ اقلیت ترکی ١٩٦٣انجامید و در 
امدند و در تمام جزیره قبرس پراکنده  گرفت. این مناطق در واقع نواحی ناپیوستھ ای بودند کھ از ھرسو در محاصره بشمار می

ً عوجمم. ندشده بود منطقھ جداگانھ تحت اداره فرمانداری ھای مختلف برای اقامت قبرسی ھای ترک تبار بوجود امده بود.  ٧٣ ا
در این شرایط تمام فعالیت ھای اتحادیھ ھا شدیدا محدود شده و جامعھ مدنی کال ناپدید شده بود و ادارات محلی تمام فعالیت ھای 

خواستھ ھا و فعالیت سازمان ھای اجتماعی تماما با دکترین ناسیونالیستی حاکم شکل اجتماعی را تحت کنترل خود گرفتھ بودند. 
  گرفتھ بود. 

قبرسی ھا -و بدنبال ارام شدن شرایط بین دو جامعھ ترک تبار و یونانی تبار نزدیک بھ ده ھزار نفر از ترکی ١٩٦٨در سال 
بینی کرد کھ شرایط زندگی ایشان ھم  توان پیش ھمین اساس میاجازه یافتند برای کار از مناطق تحت کنترل خارج شوند کھ بر 

. ھمزمان شرایط مثبت ایجاد شده باعث گردید کھ اتحادیھ معلمان مدارس ابتدائی ترک زبان ھم تشکیل استنسبت بقبل بھبود یافتھ 
انھای ترکی جزء قدرتمندترین شود کھ یکی از قدیمیترین اتحادیھ ھای مبارز موجود بود کھ بھ ھمراه اتحادیھ دبیران دبیرست

بھ تصویب رسید. با وجود این  ١٩٧٢روند. اولین قانون ناظر بر اتحادیھ ھا در سال  اتحادیھ ھای صنفی حال حاضر بشمار می
داد کھ در عمل اتحادیھ ھا بتوانند فعالیت معنی داری داشتھ باشند و  شرایط بد اقتصادی و تمایالت دیکتاتوری حاکمیت اجازه نمی

  بھ نتایج مورد نظرشان در این دوران دست یابند. 
در شرایط بحرانی منطقھ یونانی قبرس پس از 

سیستم سازمان یافتھ سھ جانبھ بین  ١٩٧٤جنگ 
کارگر، کارفرما و میانجی دولتی کھ بصورت 

ابتدائی از دوران کلونیالیسم بریتانیا پابرجا مانده 
افتھ و در سالھای اول استقالل بیشتر توسعھ ی ،بود

گرفت. اتحادیھ ھای  شکل رسمی تری بخود می
صنفی کاھش حقوق و حتی قطع موقتی برخی از 

مزایا را بعنوان کمک بھ تسھیل بازسازی ملی 
قانون روابط صنعتی  ١٩٧٧کشور پذیرفتند. در 

مورد مذاکره جمعی تحت نظارت نماینده دولت بود 
و مورد تایید اتحادیھ ھای کارگری و سندیکای 

فرمایان قرار گرفت کھ اکنون بیش از سھ دھھ کار
است کھ بر رابطھ کارگر و کارفرما در قبرس 

  ناظر بوده است.
و تقسیم  ١٩٧٤کھ درگیری ھای  در حالی

جغرافیائی قبرس باعث بحران ھای عمیق در 
جنوب شد، و دوران تازه ای را ھم در شمال رقم 
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  : مباحثھ پیرامون فرصتھای شغلی در قبرس متحد،٢٠١۵
 ابتکار اتحادیھ ھای کارگری در قبرس نامتحد بھ

ً نسب توسعھ ،زد یکی پس  گرفتن اتحادیھ ھای صنفی ترک تبار گردید و اتحادیھ ھای جدیدی دموکراتیک در شمال باعث قدرتتا
از دیگری ظاھر شدند و توانستند بھ چالش سیاست ھای دولت، کھ در غیبت بخش خصوصی عمال فعال مایشاء شده بود، 

 برخیزند.

ی دولتی ترکیھ در میان قبرسی این دوران با اوج محبوبیت دولت چپ میانھ بولنت اجویت در ترکیھ ھمزمان شد و سیاست ھا
عبور کرده بودند طرفداران زیاد پیدا کرد. در واقع تمام  ١٩٧٤- ١٩٦٣ھای ترک تبار ھم کھ از دوران زندگی در گتوھای 

کرده بودند از جملھ حزب حاکم اتحاد ملی تمایالت سوسیال دموکراتیک و  کھ در اولین پارلمان چند حزبی حضور پیدا احزابی
بخاطر این اتمسفر مثبت و تاحدودی ھم بخاطر مبارزات اتحادیھ ھا تعداد زیادی قوانین مورد تا حدودی یستی داشتند. حتی سوسیال

در  دستمزدحمایت کارگران از پارلمان گذشت کھ بھ قدرت و نفوذ اتحادیھ ھای صنفی ھم افزود. بطور مثال قانون تعیین حداقل 
زمان مورد توافق قرار گرفتھ و اجرائی شد سالھا بعد  نآمذاکره جمعی ھم کھ در  بھ تصویب رسید و حق رفراندم و ١٩٧٥سال 
  بھ تصویب پارلمان رسید. ١٩٩٦در 

نھا اجازه آقبرسی بھ -در مناطق یونانی ١٩٩٠و  ١٩٨٠مشارکت اتحادیھ ھا در یک سری از کمیتھ ھای سھ محوره در سالھای 
بلکھ باعث تفاھم در مسایل دیگر ھم گردید. مشارکت اتحادیھ ھا  ،داشتھ باشند داد نھ تنھا در سیاست ھای مختلف حق ابراز نظر

سیستم موجود بھ موازات استقرار گاه بھ ابراز عقیده در سیاست ھای اقتصادی دولت منجر نشد.  در تصمیمات کارگری اما ھیچ
بدین معنی کھ عالوه بر سھ  رفت؛می گیک سیستم چھارقطبی ھم در رابطھ کارگر و کارفرما شکل ، ١٩٨٠سیاسی در دھھ 

محور اتحادیھ کارگری، سندیکای کارفرمایی و میانجی دولتی، محور چھارمی ھم از احزاب سیاسی وارد معادلھ شد. این شرایط 
را ھا اتحادیھ کھ عمال  بھ رشد گسترده عضویت در اتحادیھ ھا انجامید و بھ امکانات مالی و ساختاری اتحادیھ ھا افزود، در حالی

حوزه نفوذ احزاب سیاسی مربوطھ بصورت بخشی از بدنھ انھا ھم در آورد. عالوه بر فدراسیون پان قبرسی کارگران در 
)PEOدر ا (تالف با ئAKEL ) و کنفدراسیون کارگران قبرسSEKتالف با ئ) در اDISY  وDIKO یک اتحادیھ کوچک ،

تالف با حزب سوسیال ئانشعاب کرد و در ا SEKاز  DEOKدیگری ھم بنام فدراسیون دموکراتیک کارگران قبرس 
  نمود. یتوجودماعالم  EDEK دموکراتیک

ند، گرچھ این بشکل رسمی ا فعال PASIDIن احزاب سیاسی در درون اتحادیھ خدمات خصوصی و برخی از اعضا و مسئوال
ن ابتدائی و متوسطھ و تعلیمات حرفھ ای کھ شود و باعث تقسیم بندی ھای موجود در خدمات دولتی مانند اتحادیھ معلما دیده نمی

 PASIDIاتحادیھ کارکنان بخش بانکی نیز مانند  ETYKند نیست. امتشکل  OLTEK، و POED ،OELMEKبترتیب در 
تالف نیست اما توانست از رشد سریع بخش مالی استفاده کرده و بر تعداد اعضای خود بیافزاید و ئرسما با ھیچ حزب سیاسی در ا

تا  ١٩٨٠مواضع کارگری ھم موفقیت ھای چشمگیری در توافق برای افزایش حقوق و مزایای اعضای خود در سالھای  از نظر
  داشتھ باشد. ٢٠٠٠

مذاکره در شمال جانبھ گرائی برای سیستم سھ 
قبرس آشکارا غایب است. تقریبا ھیچ اتحادیھ 

 صنفی در بخش خصوصی وجود ندارد و کسانی
 کنند با توجھ بھ این یم کھ در بخش خصوصی کار

عمال بھ  ،کھ قانون کار ضمانت اجرائی ندارد
ند. بطور کلی اتحادیھ اگذشت کارفرمایان متکی 

ھ ھای بخش عمومی ھم چندان قدرتی ندارند و ب
یک ناظر اوضاع قبرس چندان توانی ھم  روایت

در  تاثیرگذاری پایدار بر روند حوادث در آنھا دیده 
گاه اجتماعاتی را سازمان  کھ شود، با وجودی نمی
زاب سیاسی باید حدھند. از نظر ائتالف با ا می

گفت کھ استقالل اتحادیھ ھای صنفی از احزاب 
سیاسی در شمال، بیشتر از شرایط ھمکارانشان در مناطق یونانی تبار جنوب قابل رویت است. گرچھ رابطھ اتحادیھ ھا با احزاب 

احراز توان رھبران اتحادیھ ھا را دید کھ بر لیست کاندیداتوری احزاب برای  سیاسی محرمانھ نیست و بعضی اوقات می
  ب چندان امر ساده ای نیست. احزابا ھا شوند، ولی تبیین ارتباط ارگانیک اتحادیھ  در پارلمان وارد کارزار انتخاباتی مینمایندگی 

) بود کھ در ھمان سال پس از TKPلی (در تشکیل حزب آزادی مح KTOSو شرکت  ١٩٧٦تنھا مورد استثنائی در سال 
این ارتباط بین حزب و اتحادیھ عمال شکستھ  ١٩٨٠انتخابات بھ حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان تبدیل شد. ولی تا اوایل 

و  KTAMS، اتحادیھ صنفی کارکنان بخش خدمات ترک تبار قبرس DEVIS شده بود. فدراسیون انقالبی اتحادیھ ھای صنفی
KTOSفدراسیون ترکی اتحادیھ ھای صنفی قبرس  ١٩٨٠میانھ دھھ  ، ازTurkSen اتحادیھ ١٩٩٣، و از سال KTOEOS 
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 KKTCو اتحادیھ مدیران بخش عمومی Hur-Is کھ فدراسیون اتحادیھ ھای آزاد کارگری درحالی ،ھمگی تمایالت چپ داشتھ اند
ھای جناح چپ نقش فعالی در جنبش مردمی برای اتحاد ھمھ تمایالت راست دارند. الزم بھ ذکر است کھ اتحادیھ  TRNCو 

را  توان آنھائی می: کنند و در واقع تقسیم بندی راست و چپ در سیاست شمال برھمین تفاوت تاکید دارد دوباره قبرس بازی می
 ،کنند س تالش میکھ برای اتحاد مجدد دو بخش قبرئی را نھاآراست و ، فشارند کھ بر شرایط موجود و جدائی دو منطقھ پای می

  جناح چپ قلمداد نمود.
  

  نمایندگی کارگران و تحرک اتحادیھ ھا
  در جنوب

سطح نمایندگی اتحادیھ از کارگران بھ نسبت بخش اقتصادی و حجم کارافرینی آن متغیر است. در بخش دولتی و نیمھ دولتی و 
ویت در اتحادیھ بطور خودکار با استخدام % است چرا کھ تقریبا عض١٠٠امور بانکی عضویت در اتحادیھ ھا نزدیک بھ 

ن باال، برخی کارکنان شاغل در د، بطور مثال مدیران و مسئوالنگیرد. البتھ استثنائاتی ھم بر این اصل وجود دار صورت می
بخش پروژه ھای ثابت و کارکنان پاره وقت و قراردادی از این شرط استثنا ھستند. بطور مشابھ بعضی کارکنان شھرداری ھا و 

  تعاونی ھم از این قانون مستثنا خواھند بود.

ند و شرکت ھای کوچک فاقد اتحادیھ است کھ شرکت ھای بزرگ دارای اتحادیھ کارکنان ا در بخش خصوصی روند جاری بر آن
و اکثرا  ندامعموال دارای اتحادیھ ھای قدرتمند  ھم، کھ و بخش ساختمان )رستوران، کافھ، ھتلدر مورد بخش "میھمانداری (اند. 

یعنی ساختمان و خدمات میھمانداری  بخش اخیر این حکم صادق است. در این دو ،درگیر مذاکرات جمعی از طرف اعضای خود
(ھتل و رستوران) و ھمچنین در صنایع مالی و بانکی مشکالتی برای اتحادیھ ھا در دو دھھ اخیر رخ داده است. در صنایع 

در سطح محلی و  شود کھ بشکل تنظیم قرارداد ھای جمعی سطی از اتحادیھ ھا دیده میترابری و تولیدات صنعتی حضور متو
ً  بخشی ظھور می د اما بعنوان مبنا برای ندھ پوشش می نماید. این قراردادھا گرچھ محدوده کوچکی از کارکنان را مستقیما

فروشی و بخش ھای خدماتی دیگر د. در خرده نشو بسیاری بخش ھای دیگر خارج از پوشش اتحادیھ ھا ھم استفاده می
ھم محدود تر است و مذاکرات جمعی و قرارداد ھای جمعی عمال وجود ندارد. در غیاب  خصوصی حضور اتحادیھ ھا باز

  تاکید بر تصویب قوانین کار و تعیین حداقل دستمزد است. کارگراناتحادیھ ھا تنھا مکانیزم باقی مانده برای 
ملی وجود ندارد کھ الزم االجرا باشد و در سراسر کشور رعایت شود، اما دستورالعمل ھایی  اصوال حداقل کف حقوقی در سطح

تعیین می کنند. این د کھ حداقل ھایی را برای استخدام و حقوق پس از شش ماه کار نشو از سوی وزارت کار صادر می
 بخش کاری الزم االجراست. ٩تنھا در  دستورات

دان خدمات جنبی بھداشتی، کارکنان جنبی مھدکودک و مدارس، کارکنان گارد امنیت فروشندگان، صندوقداران، کارمن
. گرچھ حداقل دستمزد بھ بخش ھای شغلی و زمانی تابعھ اندخصوصی، خدمتکاران و نظافتچیان مشاغل مشمول این ایین نامھ 

د و بطور مشخص بعنوان مبنا برای تعیین محدود شده است، اما در عمل تاثیر عمده و غیر مستقیم بر بخش ھای دیگر جامعھ دار
. بھ ھمین دلیل است کھ این اندکھ مشمول قرارداد ھای جمعی  رود، حتی در مواردی حقوق سایر اقشار و مشاغل ھم بکار می

% کاھش آن  قرار دارد. از ٢٠دستورالعمل ھدف حمالت شدید سندیکاھای کارفرمایان و خواستھ انھا برای توقف صدور آن یا 
یورو در ماه ثابت مانده است و برای مأموران امنیتی خصوصی  ٩٢٠و  ٨٧٠تا کنون این حداقل دستمزد در سطح  ٢٠١٢ال س

 یورو در ساعت تعیین شده است. ٥٫٢٠و  ٤٫٩٠این رقم 
د جدول یک نشان می دھد کھ روند فعلی ناظر بر کاھش تراکم در اتحادیھ ھا و در نتیجھ کاھش قدرت عملی آن ھاست. رش

عضویت در اتحادیھ ھا در دو دھھ اخیر بسیار کمتر از نرخ افزایش تعداد کل کارگران بوده است. اما در دوسال گذشتھ تعداد 
کارگران شاغل ھم کاھش یافتھ و بھ تبع آن عضویت در اتحادیھ ھا ھم نرخ نزولی داشتھ است، بدلیل آن کھ تعدادی از کارگران 

بین اتحادیھ ھای مرجع در میان جامعھ کارگران ثابت است، اما در زمینھ بحران و یادداشت عضو ھم بیکار شده اند. ھمکاری 
تفاھم بین ترویکا و جمھوری قبرس، منحنی بین بازار کار و روابط صنعتی و مکانیزم ھای سنتی دیالوگ اجتماعی و سیستم 

شتر تصمیم ھا در سطوح سیاسی و بین توافق عمومی برای تصمیم گیری ھای اصولی در عمل وجود ندارد. چرا کھ بی
تکنوکرات ھا گرفتھ می شود. نتیجھ آن است کھ مشارکت اتحادیھ ھا در سپھر سیاسی اعمال می شود و نقش آنان در دفاع از 

منافع اعضایشان چنان ناچیز است کھ نمی توانند با قدرت در صحنھ کار حضور داشتھ باشند و حداقل ضروریات در دفاع بنیادی 
  اعضا را عرضھ نمایند. از
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 علیرغم جدائیھا: اتحادیھ ھای کارگری یونانی و ترک قبرس با ھم

 سال 2011 2001 1991  1981

  تعداد اعضای اتحادیھ ھا 204,475 174,577 154,049  124,299

  تراکم عضویت 50% 63.40% 77%  80.80%
 (نسبت تعداد اعضا بھ کل کارگران)

Source: Trade Union Registrar and EIRO  جدول یک  

اتحادیھ تک بخشی و  ٧و  ٨در عمل اتحادیھ ھای چتری اند کھ بترتیب  SEKو  PEOایدر جدول دو دیده می شود کھ اتحادیھ ھ
یا چندبخشی را تحت پوشش خود دارند. با این وجود ھردو از نظر ساختاری دارای مرکزیت کنترل اند و مدیریت در سطوح 

امور اجرائی با ھدایت مرکزیت و پایینی آنھا بسیار محدود است و تمامی تصمیم ھای سیاسی در مرکزیت گرفتھ می شود، 
یونیونیست ھایی کھ از یک بخش بھ بخش ھای دیگر در حرکت اند پیش می رود و حتی مذاکرات جمعی و تاکتیک ھای 

  استراتژیک با راھبرد مرکزیت اعمال می گردند.

PEO  SEK PASIDI نام 
 سال تأسیس 1947 1944  1941

 تعداد اتحادیھ ھای عضو – 7  8
 تعداد کل کارگران عضو *962 19 *322 70  *132 83

حق عضویت و 
سرمایھ گذاری 

  درونی

حق عضویت و 
سرمایھ گذاری 

  درونی

حق عضویت و 
سرمایھ گذاری 

  درونی
  منبع درآمد اتحادیھ

فدراسیون عمومی 
 ساختمانی و ھتل

 - کنفدراسیون عمومی 
  بخش دولتی و ھتل

 - بخش خدمات 
بخش دولتی مختص 

  جنوب
  و ترکیب صنایع عضو نوع اتحادیھ 

AKEL DISI  وDIKO 
رسما مستقل اما با 

و  DISIتمایل بھ 
DIKO 

  موضعگیری سیاسی و حزبی

WUFTU  ETUC ETUC فدراسیون جھانی وابستھ 

  جدول دو

* Figures from EIRO (country profile) citing Trade Union Registrar based on last available data 
(Report last updated in 2013)  

اتحادیھ ھا با تاخیر قابل مالحظھ ای یک دھھ پیش 
بھ جلب و تبلیغ جدی برای عضویت در بخش ھای 

کاری کھ در قرن بیست و یکم رشد می کردند 
پرداختند، بویژه در میان کارگران ھتل ھا و صنایع 

ساختمانی کھ بھ سرعت در مناطق یونانی تبار 
حتی در میان ترک جنوب افزایش می یافتند، و 

تباران کھ از خط سبز عبور کرده و برای کار بھ 
جنوب می رفتند و یا مھاجرین و کارگرانی کھ از 
سایر کشورھای عضو اتحادیھ اروپا می آمدند تا 
در پروژه ھای ساختمانی کاری پیدا کنند. نتایج 

البتھ یکسره موفقیت بار نبود، بطور مثال در بخش 
ران غیر قبرسی حتی اگر کارکنان ھتل ھا کارگ

عضو اتحادیھ باشند، تحت پوشش قرارداد ھای 
  جمعی سکتور قرار نمی گیرند.
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: تالش دیگری از اتحادیھ ھای کارگری ترک و یونانی قبرس ٢٠١۶ژوئن 
  برای نزدیکی و تفاھم

 در شمال

% کارگران در اتحادیھ ھا عضویت داشتند ولی اتحادیھ ٢٨مجموعا  ٢٠٠٨در مناطق ترک تبار قبرس در شمال جزیره در سال 
گی می کردند. بخصوص بھ این دلیل کھ در بخش دولتی حق ھا درسطح باالیی کارگران بخش دولتی و عمومی را نمایند

 کھ و از آنجائی فیش حقوقی کارگران کسر شده و بھ صندوق ھمبستگی واریز می شود عضویت در اتحادیھ ھا بطور خودکار از
% ١٠٠تی از توان ح اساسا کارگران برای بھره وری از قرارداد ھای جمعی باید عضو یک اتحادیھ رسمی باشند، بنابراین می

عضویت ھم صحبت بمیان آورد. در بخش نیمھ دولتی ھم درصد عضویت در اتحادیھ ھا بسیار باالست. بطور مشابھ کارمندان 
رسد. ولی در بخش خصوصی برخالف جنوب تراکم عضویت اتحادیھ ھا بسیار پایین  % می٧٣دولتی درصد عضویتشان تا 

بطور  .رفرمایان خصوصی در محل کارشان اجازه تشکیل اتحادیھ را نداده اند% موارد کا٩٥است و بر اساس آمار موجود در 
یکی کھ بھ یک موسسھ  دھند، توان مثال زد کھ بھ اتحادیھ ھا اجازه فعالیت می مشخص تنھا دو کارفرمای خصوصی را می

درواقع وارث تشکیالت  ست کھ بتازگی بھ بخش خصوصی واگذار شده وا بزرگ بین المللی وابستھ است و دیگری موسسھ ای
تخصصی کارکنان برای مالک جدید امکان  مستقلی درآن وجود داشتھ است و بنابراین بعلت کار نیمھ دولتی است کھ اتحادیھ

اخراج ھمھ پرسنل سابق وجود نداشتھ است. این بدان معنی است کھ بر خالف جنوب در صنایع توریستی مثل ھتل و رستوران و 
 وشگاه ھای بزرگ و بخش کشاورزی ھم اتحادیھ ای وجود ندارد.صنایع ساختمان و فر

 بھ کوچکی شرکت ھای خصوصی برمی ینسبت داد، یکعامل توان بھ دو  حضور ناچیز اتحادیھ ھا در بخش خصوصی را می
گردد. عموما شرکت ھای خصوصی کسب و کار 

ند. براساس امار اداره تامین ابسیار کوچک فامیلی 
کارمند و  ٥٠٠شرکت با بیش از اجتماعی تنھا دو 

کارگر در شمال قبرس  ٢٥٠ده شرکت با بیش از 
وجود دارند. این شرکت ھا در بخش آموزش و یا 

ند. بویژه در بخش توریسم اکثر ا توریسم فعال
ند کھ شرایط نامطمئن شان اجازه ا کارکنان مھاجر

دھد برای تشکل در اتحادیھ ھا اصرار  نمی
است کھ در بخش صنایع ذکر ھ بورزند. الزم ب

 ٢٥٠تولیدی ھیچ شرکتی وجود ندارد کھ بیش از 
کارگر داشتھ باشد، مضاف بر این در این شرکت 

 ھا ھم کارگران در کارگاه ھای پراکنده کار می
کنند و در نتیجھ امکان تجمع برای تشکل در 

میانشان کمتر است. توجھ بھ این مشکالت 
اتحادیھ  ساختاری در بررسی ناچیز بودن حضور
 ھا در بخش خصوصی حائز اھمیت است.

در میان ترک تباران ھم اتحادیھ ھای صنفی موجود  ١٩٦٣کھ قبل از  فاکتور دوم در این باره پیشزمینھ تاریخی دارد. علیرغم ان
ود تا نیاز ھا و بیشتر بدنبال توسعھ شعار ھای ناسیونالیستی ب. اتحادیھ ھای وقت گشت بود، اما وجود انھا بدالیل سیاسی برمی

کھ  از تشکل طبقاتی در مورد اتحادیھ ھا صحبتی کرد. مضاف بر ایننمی توان منافع کارگری. بھ عبارت دیگر در آن دوره 
بھ نفع توسعھ فعالیت اتحادیھ ھای مستقل کارگری نبود، و ھمزمان  ١٩٦٣شرایط حکومت نظامیان بعد از درگیری ھای 

 مال قبرس ھم بھیچ وجھ حامی اتحادیھ ھا نبود.تشکیالت دولتی ترک تباران در ش

د. دلیل نتنھا سھ فدراسیون چتری برای پوشش اتحادیھ ھا در بخش ھای دولتی، نیمھ دولتی و عمدتا برای کارگران یدی وجود دار
ای ساده کردن عمده برای این ساختار سھ شاخھ و در واقع تقسیم بندی اتحادیھ ھا بھ سھ گروه ناشی از مواضع سیاسی است. بر

ھ در مرکز متمایل ب Turk-Sen را در منتھاعلیھ چپ صحنھ سیاسی درنظر بگیریم، Dev-Isموضوع باید توجھ داشت کھ اگر 
زمانی اعالم وجود کرد کھ جناح چپ  Hur-Isراست قرار خواھد داشت. درواقع ھ در مرکز متمایل ب Hur-Isچپ می ایستد و 

یک فدراسیون چتری  اح ناسیونالیست خارج کرد. در حال حاضر در سطح کارکنان دولتیرا از کنترل جن Turk-Sen مدیریت
تالش کردند این جای خالی را پرکنند، فدراسیون  KTOSو   KTAMS از اتحادیھ ھا وجود ندارد، گرچھ برای مدت کوتاھی

ا زیر چتر خود درآورد. این تالش ھم سعی نمود کھ اتحادیھ ھا ر ،١٩٨٤تا  ١٩٧٩از  ،سال ٥مدت ھ اتحادیھ ھای مترقی ھم ب
 با پاگیری فدراسیون از آغاز مخالف بودند. KTOSسرانجامی نداشت زیرا کھ بعضی اعضای صاحب نفوذ 

یک فدراسیون چتری بتوافق برسند، غالبا با  گرچھ نتوانستند در تشکیل ،ناالزم است بگوئیم کھ کارمندان دولت و اتحادیھ معلم
کنند. از جملھ  نفی و احزاب سیاسی در تشکیل کمیتھ ھای موقت برای پیشبرد اھداف مشترک ھمکاری میسایر اتحادیھ ھای ص
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 یک حرکت موفق مشترک اتحادیھ ھای کارگری قبرس

اقدامات مشترک قابل ذکر باید از "این کشور پالتفورم ماست" نام برد، کھ با کمک احزاب سیاسی و برخی سندیکاھای 
 پیش بردند. ٢٠٠٠آغاز دھھ کارفرمایان برنامھ "بسوی حل مشکل" و جنبش اتحادیھ اروپایی را در 

برخالف جنوب، در شمال جزیره و منطقھ ترک تبار قبرس قانون سراسری برای حداقل کف دستمزد ھا جاری است. کمیسیون 
حداقل دستمزد، یکی از مکانیزم ھای نادر در روابط اجتماعی، کھ حداقل یک بار در سال دیدار می کند از پانزده عضو تشکیل 

اینده را شورای وزیران تعیین می کند و از اتحادیھ ھای صنفی و سندیکای کارفرمایان ھم ھریک پنج نماینده بھ شده است. پنج نم
یورو) تعیین شده  ٦٠٥لیره ترک (برابر با  ١٦٧٥حداقل دستمزد ھا برابر  ٢٠١٤کمیسیون می فرستد. در تاریخ اول نوامبر 

لیره بود. نکتھ قابل ذکر ان است کھ کارمندان بخش خصوصی کھ بیشترین  ١٥٦٠است در حالی کھ در ده ماه اول سال این رقم 
  استفاده کنندگان از حداقل دستمزد اند در کمیسیون تعیین آن ھیچ نقشی ندارند.

صحنھ اتحادیھ ھای صنفی در شمال قبرس بسیار 
اتحادیھ فعال بھ  ٥٢پراکنده است. در حال حاضر 

تا  ٣٦ین ثبت رسیده اند کھ تعداد اعضایشان ب
نفر متغیر است. بزرگترین فدراسیون  ٣٫٣٧٤

 ٨عضو دارد کھ در  ٥٦٠٤،  Hur-Isسراسری
اتحادیھ متشکل شده اند. سایر اتحادیھ ھای مھم را 

می توانید مالحظھ نمایید. در  ٣در جدول شماره 
حال حاضر حرکتی بسمت ایجاد اتحادیھ ھای 

بزرگتری کھ فراگیر یک صنف باشد دیده نمی 
. البتھ ممکن است حرکت بسمت جداسازی شود

اتحادیھ ھا پیش برود کھ برای آینده جنبش کارگری 
 خبر خوبی نخواھد بود. 

مانند جنوب در شمال جزیره قبرس نیز کاھش 
تراکم و درصد عضویت در اتحادیھ ھا قابل 

دیده می  ٤مشاھده است. ھمان طور کھ در جدول 
بین سالھای  شود، تراکم در اتحادیھ ھا بطور ثابت

در حال کاھش بوده است، اما این  ٢٠١٢و  ١٩٨١
کاھش نسبت بھ جنوب از شدت کمتری برخوردار بوده است. در این مورد خصوصی سازی در بخش ھای عمومی مالی کھ در 

رگ را در ھتل ھای بز ١٩٩٠و  ١٩٨٠صنایع تولیدی فعال اند، و کسب و کارھای وابستھ بھ توریسم و ھتلداری کھ در دھھ ھای 
  شمال اداره می کردند بیشترین نقش را در کاھش نفوذ اتحادیھ ھا بازی می کنند. 

 تعداد اعضا و تراکم اتحادیھ ھا در شمال جزیره -  ۴جدول 

 سال 2012 2001 1991  1981

 عضویت در اتحادیھ ھا 23,884 21,485 20,154  20,409

%37.8  %28 %23.78 %25.54 
تراکم عضویت (نسبت 

اد اعضا بھ تعداد کل تعد
 کارگران)

  
ً بھ احساس خطر جمعی  تا جائی کھ بھ رابطھ بین اتحادیھ ھا مربوط می شود، اخیرا افزایش ھمکاری ھایی دیده می شود کھ عمدتا

اتحادیھ ھا درباره منافع مشترکشان برمی گردد و بطور مشخص ناشی از دستوراتی است کھ برای ریاضت اقتصادی از آنکارا 
تھ می شوند. بویژه در این باره قوانینی مورد نظر اند کھ افزایش حقوق ماھانھ و دستمزد ھای کارکنان دولتی را نظارت می دیک

کنند. این قوانین کھ از سوی اتحادیھ بشدت مورد اعتراض قرار گرفتھ بھ قوانین مھاجرت ھم معروف اند، چرا کھ اتحادیھ ھا 
ئین بھ حد زیر نیاز برای امرار معاش باعث مھاجرت جوانان بھ خارج جزیره خواھد بود. معتقدند کھ کاھش حقوق ھای رتبھ پا

این مسالھ باعث آغاز جنبش "نھ بھ قانون مھاجرت" با مشارکت جمعی ھر سھ فدراسیون چتری سندیکائی و بزرگترین اتحادیھ 
 گردید. KTOEOSو  KTAMS, Kamu-Sen, KTOSھای با نفوذ صنفی مانند 
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ن ھای چتری صنفی در مناطق ترک تبار شمال، برخالف ھمکاران یونانی تبارشان در جنوب، چندان کنترل قدرتمندی فدراسیو
بر اتحادیھ ھای عضو ندارند. این شاید ناشی از آن است کھ آنھا در مذاکرات جمعی در سطح صنف برای قرارداد ھا شرکت 

ای کارگری وزارت کار منعکس شده اند، بین اتحادیھ ھای منفرد با ندارند. تقریبا تمام قرارداد ھای جمعی کھ در گزارشھ
کارفرما صورت گرفتھ است. در واقع می توان گفت کھ برخی از اتحادیھ ھا مانند اتحادیھ صنفی کارگران یدی در بخش عمومی 

)TRNC مواقعی وارد مذاکرات می شود ) از تشکیالت چتری کھ بدان وابستھ اند، بسیار قدرتمندتر اند. فدراسیون چتری تنھا در
 کھ در جریان کار بن بست پیدا شود و یا نیاز بھ ابراز نظر عمومی در سطح فراگیر صنفی باشد.

در شمال جزیره قبرس، بر خالف جنوب آن، صحبت از سازماندھی کارگری در میان گروه ھای غیر شغلی مانند مھاجران و 
دیھ و تشکل کارگری ھم در بیشتر مواقع محدود بھ کارکنان بخش عمومی و کارکنان غیره امکان پذیر نیست. محدوده تعریف اتحا

و بویژه کارگران مھاجر از پوشش و حمایت اتحادیھ ھا محروم اند.  دولتی است و در نتیجھ بسیاری از کارکنان بخش خصوصی
این البتھ بدین معنی نیست کھ ھیچ کوششی برای سازماندھی اتحادیھ ای در بخش خصوصی صورت نگرفتھ است. بلکھ تالش ھا 

کلیھ کسانی کھ در اتحادیھ  با مخالفت شدید کارفرمایان روبرو شده اند کھ در یک مورد در بخش تولیدات صنعتی بھ اخراج وسیع
ثبت نام کرده بودند، انجامید. مسئلھ عدم رفع اشکال عضویت در اتحادیھ ھا در بخش خصوصی یکی از بزرگترین انتقادھا و 

  نارضایتی ھا از اتحادیھ ھا را در قبرس تشکیل می دھد.
 

  تشکل ھای عمده کارگری در شمال جزیره قبرس – ٥جدول 

اتحادیھ  تعداد  سال تاسیس نام
  ھای عضو

تعداد کارگران 
عضو اتحادیھ بین   موضع سیاسی  نوع تشکل  عضو

  المللی 

Turk-Sen  1954 10 2,135  فدراسیونی از
 & ETUC  مایل بھ چپ اتحادیھ ھا

ITUC  

Dev-Is 1976 3 854  فدراسیونی از
 اتحادیھ ھا

مایل بھ چپ و 
وابستھ بھ 

PEO  
WFTU  

Hur-Is 1993 8 5,064  فدراسیونی از
    مایل بھ راست اتحادیھ ھا

KTOS 1968 – 2,167  اتحادیھ مستقل
  چپ معلمان

Education 
International; 

WFTU  

KTOEOS 1968 – 2,486 
مستقل اتحادیھ 

دبیران 
 دبیرستان ھا

  مایل بھ چپ

Education 
International; 

ETUCE; 
Euro-Clio; 

WFTU  

KTAMS 1973 – 3,374 مایل بھ چپ کارکنان دولت    

AMU-SEN 1975 – 2,461 مایل بھ راست کارکنان دولت    
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ک دیگری از اتحادیھ ھای ترک و یونانی : تظاھرات مشتر٢٠١۵سپتامبر 
 قبرس برای غلبھ بر نقار ملی 

  سیستم ارتباطات صنعتی و زمینھ و دامنھ کار اتحادیھ ھای صنفی
  در جنوب

سیستم اتحادیھ ھای قبرس بر اساس مدل بریتانیایی بطور داوطلبانھ و با مذاکره جمعی و  طور کھ قبال گفتھ شد ساختار ھمان
اجازه مداخلھ سیاسی و قانونی در محیط دولت قراردادھای آزاد شکل گرفتھ بود. نقش دولت بھ میانجیگری محدود شده بود و 

ھم در آستانھ  ١٩٦٢اکم و جاری بود و در سال کارگری را نداشت. این سیستم سھ محوری تا دھھ پایانی دوران استعمار ح
استقالل قبرس مستقر شده و مقررات مذاکره جمعی و راھبرد ھای الزم برای رفع اختالف را نیز تثبیت کرد. این بیشتر نوعی 

تر محدود بھ توافق "جنتلمنانھ" بود و علیرغم آن کھ تداوم قانونی در قبرس مستقل نداشت، اما بدون الزام قانونی خود را بیش
نوعی اعالم عزم سیاسی با تعھد اخالقی و درک متقابل کرده بود و در سیستم دو محوری با حفظ احترام بھ طرف مقابل و 

تصویب شد ھم بر این پایھ، و ادامھ  ١٩٧٧پذیرش توافقات فی مابین کار را پیش می برد. آیین نامھ "روابط کار" کھ در سال 
داوطلبانھ و مذاکره جمعی و قرارداد آزاد بود، استوار گردید. این آئین نامھ در عین حال بطور توافقات پایھ کھ شامل روح 

  مشخص تری بر بررسی شرایط و اصول توافق جمعی و رفع اختالف تصریح داشت.

اختالفات  قانونی کھ ھنوز اجرا می شود، بین حقوق مورد اختالف و منافع مورد اختالف تفاوت بنیادی قایل است و برای رفع
شیوه ھای مشخصی را ارائھ می نماید و بر مذاکره جمعی و میانجیگری و در عین حال بر حکم الزم االجرای داوران بیطرف  

تاکید می گذارد. قانون، در متن مدون و روح 
خود، بر سیستم سھ محوره و کمیتھ ھای سھ 
محوری استوار است کھ در متن آن دیالوگ 

قانون "روابط کار" در اجتماعی شکل می گیرد. 
اجرای آنچھ از نظر قانونی از آن انتظار می رفت 
کامال موفق بود و برای سھ دھھ توانست صلح در 
رابطھ اجتماعی را حفظ نماید. مضاف این کھ از 
یک وسیلھ و ابزار فراتر رفت و بھ یک ارزش 
اجتماعی تبدیل گردید، در حالی کھ قبال تنھا بھ 

  نبھ دیده می شد.عنوان یک توافق دوجا

در مجموع ھیچ محدودیت قانونی جدی بر سر راه 
سازماندھی و فعالیت ھای اتحادیھ ھا و بویژه حق 

اعتصاب وجود ندارد مگر درباره نیروھای امنیتی 
و پلیس. در ضمن ھیچ ممانعتی ھم در باره 

اعتصابات سیاسی از جملھ برای اعتراض بھ 
قتی تصمیمات دولتی وجود ندارد، و حتی و

اعتصاب بصورت خودانگیختھ و خارج از 
ً در پشت میز مذاکره حل و فصل می  چارچوب قانون روابط کاری صورت می گیرد بندرت کار بھ دادگاه می کشد و معموال

گردد. برخی اوقات کھ شکایت کارگران از اختالف بر سر حقوق است، با وجودی کھ در این موارد حق اعتصاب پیش بینی نشده 
دریچھ ھایی در قانون روابط کار وجود دارند کھ بتوان از آنھا بعنوان اختالف بر سر منافع تعبیر نمود، مشروط بھ آن کھ است، 

بتوان نشان داد تجاوز فاحشی از قرارداد و یا استاندارد اجرائی بھ حقوق کارگران دیده می شود. تنھا ممنوعیت عمده در توسل بھ 
و اساسی است کھ در آن صورت بھ حداقل خدمات پایھ رجوع می شود کھ طبق توافقات  اعتصاب در مورد خدمات بنیادی

بین دولت و اتحادیھ ھای بزرگ بدست آمد و  ٢٠٠٤عمومی الزم االجراء است و تخطی از آن مجاز نیست. این توافق در سال 
د کھ بھ دولت اجازه می داد شرایط اضطراِر سپس بھ قانون روابط کاری اضافھ شد، تا جایگزین مواد مربوط بھ قوانین دفاعی شو

  ملی اعالم نماید و مانع اعتصاب در خدمات اساسی شود یا یکجانبھ اختالفات کارگری را حل و فصل نماید.
مذاکرات جمعی در بخش ھای دولتی و نیمھ دولتی ھم اجرا می شود، گرچھ در بخش دولتی بیشتر این روابط خدمتی بصورت 

و پس از تصویب پارلمان حاصل می شود و نھ آن کھ مانند بخش ھای نیمھ  PASIDIر اساس توافق دولت با مدارک قانونی و ب
دولتی و خصوصی از طریق مذاکرات جمعی بدست آید. گرچھ مذاکره جمعی وظیفھ اصلی اتحادیھ ھای صنفی را تشکیل می 

زیاد شامل حل و فصل مشکالت فردی و میانجیگری ھایی  دھد اما تدریجا پذیرفتھ شده است کھ فعالیت ھای اتحادیھ ھا بمقدار
برای رفع اختالف ھم خواھد بود. اضافھ بر این تاسیس و توسعھ صندوق ھای بازنشستگی و تامین اجتماعی در بسیاری از 

اداره این  شرکتھا و بخش ھای صنعتی بھ یکی از اھداف و کنش ھای مھم اتحادیھ ھا تبدیل گردیده است کھ نقش عمده ای را در
ً طرح ھای خدمات درمانی و رفاھی کھ وسیلھ  صندوق ھا بویژه در نمونھ ھای بزرگتر آنان بازی می کند. سرآخر این کھ اخیرا



 

 ۶٠از  ٣٣صفحۀ   

 فوروم سراسری اتحادیھ ھای کارگری قبرس برای مقوق برابر کار

اتحادیھ ھا اجرا می شوند بھ وجھ عمده دیگری از نقش ھایی تبدیل شده اند کھ اتحادیھ ھا در خدمت بھ اعضایشان بھ عھده دارند 
اتحادیھ ھا و رضایت از آنھا می گردد. خدمات درمانی و داروئی کھ اتحادیھ ھا بھ اعضا عرضھ می کنند  و باعث جذب اعضا بھ

نیز بر ارزش عضویت در اتحادیھ ھا افزوده است و بھ عامل کلیدی دیگری برای جذب و جلب اعضا بھ سوی اتحادیھ ھا تبدیل 
  شده است. 

جرائی برای عضوگیری و فعالیت اتحادیھ ھای صنفی در قبرس وجود ندارد، این واقعیت کھ محدودیت جدی از نظر قانونی و ا
بدین معنی نیست کھ این فعالیت ھا برایشان راحت و بی ھزینھ است و تنھا بھ نظر و دیدگاه مثبت خودشان بستگی دارد. زمینھ 

قابل انعطاف در مقابل سازماندھی و بازار کار، ساختار اقتصاد، و شرایط زمانی محیط کار می توانند موانع جدی و گاه غیر
  عضوگیری اتحادیھ ھا ایجاد کنند. و تمام این موانع با بحران اقتصادی بطور تصاعدی افزایش یافتند.

مھمترین عامل در جلوگیری از کار  ،سختگیری از طرف کارفرما و ترس از انتقامگیری چنانچھ کارگر بعضویت اتحادیھ درآید
نماید. از سوی دیگر  ھای بزرگ است و بیش از ھرجا در صنایع خدماتی و بخش بازرگانی رخ میاتحادیھ ھا در کارگاه 

اکم است کھ از نظر حنھا روابط جزئی و فردی و خانواده ای آند کھ در اان کوچک دبسیاری از شرکت ھا و کارگاه ھا چن
از یک سو روابط محیط کاری جایی برای مذاکره  ساختاری بزرگترین مانع در مقابل عضوگیری اتحادیھ ھا خواھد بود، چرا کھ

گذارد و از طرف دیگر برای اتحادیھ ھا مقرون بھ صرفھ نیست کھ برای تعداد محدود کارکنان سرمایھ و نیروی کار جدی  نمی
صلی شود کھ شرایط نامطمئن کاری مانند موقت و پاره وقت بودن استخدام و ف نند. دشواری دیگر در موقعی دیده میکصرف 

شود کھ ارتباط مستمر اتحادیھ با کارگران ایجاد شود و پیگیری گردد. در مورد کارگران مھاجر این  ن میآبودن کار مانع از 
میز و نامطمئن تری قرار دارند و از نظر زبان و آنان در شرایط بسیار مخاطره آچرا کھ  ،مسالھ بازھم مشکل تر خواھد بود
زینھ بیشتری را ھو ریسک عضویت در اتحادیھ برایشان  بھ سر می برنداعد تری قرار ساماطالعات قانونی ھم در شرایط ن

ً آو حمایت از  *میان اقشار پرکاریات ازوگیری ضخواھد داشت. از ھمین رو ع  نان در موقع ضرورت بسیار محدود تر و تقریبا
کھ بسیاریشان با  اتحادیھ ای ندارند در حالی ناممکن است. برخی گروه ھای مھاجر مانند مستخدمین منازل ھم ھیچ نوع پوشش

و  شرایط ناعادالنھ و ساعات کار غیر قانونی بھ صورت تحمیلنھ فقط  ،عادالنھ بھ حقوق شان روبرویندناتعدی و تجاوزات 
  تبعیضات نژادی و جنسیتی.بھ صورت نابرابریھای فیزیکی بلکھ حتی 

 اتحادیھ ھا سرانجام بھ محدودیت ھایشان در قدرت
 سازماندھی و سایر گنجایش ھا واقف شده اند و از

بھ بعد مواضع خود را  ٢٠٠٠از سال  ین روا
توافق کردند کھ  SEKو  PEOاصالح کرده اند. 

از اصالح قوانین کار حمایت نمایند تا وزارت کار 
 از جملھ بتواند ؛مداخلھ کند کاربتواند در روابط 

را بھ کل  نیک قرارداد جمعی را تمدید نماید و یا آ
 بخش کاری توسعھ دھد و حتی کارگاه ھایی کھ آن

کنند مشتمل سازد. اضافھ بر این  را اجرا نمی
اصالحات قانون کار بھ این معنی بود کھ بھ 

کھ اگر احساس نیاز کنند داده شود اجازه  ھا اتحادیھ
برای تعمیم قرارداد جمعی بدادگاه مراجعھ نمایند. 

   پس گرفتھ شد. این الیحھ کالً  ٢٠١٣از سوی کارفرمایان رد شد و بدنبال استقرار دولت جدید در این اصالحات  ٢٠١٢در سال 
کھ الیحھ دیگری برای برسمیت شناختن اتحادیھ ھا از  وقتی ،اما اتحادیھ ھا توانستند بھ یک موفقیت دست یابند ٢٠١٢در سال 

کرده کارگر، را جذب  ٣٠% کارکنان یک کارگاه، با حداقل ٥٠کھ حداقل  تصویب پارلمان گذشت. قانون جدید بھ اتحادیھ ای
اجازه داد کھ برای ثبت رسمی در دفتر ثبت اتحادیھ ھا اقدام نماید کھ در نتیجھ کارفرما را ملزم بھ برسمیت شناختن اتحادیھ  ،باشد
بھ رای گیری مخفی از کل کارگران وقت دفتر ثبت اتحادیھ ھا  نآ% کارکنان بھ اتحادیھ بپیوندند ٢٥نماید. چنانچھ حداقل  می

% کل کارکنان ٤٠% از شرکت کنندگان در رای گیری (بشرطی کھ حداقل ٥٠شاغل در ان کارگاه اقدام خواھد کرد و اگر 
بازھم اتحادیھ برسمیت شناختھ خواھد شد. اگر کارفرما ھمچنان از پذیرش اتحادیھ  ،ی دھندأباشند) بھ عضویت در اتحادیھ ر

ً  ،سرباز زند و بطور قانونی مجاز بھ حضور در محل کار و  عالوه بر حکم بھ پرداخت جریمھ از سوی کارفرما، اتحادیھ صراحتا
  تبلیغ برای عضویت خواھد بود.

آن بود کھ اجازه اقدام بھ  ،مدآبوجود  ٢٠١٢محدودیت و تاثیر منفی دیگری کھ برای اتحادیھ ھا در اصالحات قانون کار 
رامی ھایی در یک اتحادیھ آبدنبال نامحدودیت اتحادیھ کارکنان سازمان خدمات ھوایی حذف شد. این اعتصاب از اختیارات 

 کوچک کارکنان برج کنترل فرودگاه ھا باعث آشفتگی در خدمات دو فرودگاھی شد کھ تمام پرواز ھای قبرس بھ آن انجام می
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 : یکی از طوالنیترین اعتصابات کارگران در قبرس٢٠١٢نیکوزیا، نوامبر 

دمات اساسی و حداقل سرویس ضروری را بھ خدمات در مورد خ ٢٠٠٤د، و باعث شد کھ دولت و پارلمان قوانین سال نشو
یک قانون ویژه در باره تمام کارکنان سازمان خدمات ھواپیمایی کشوری  کھ بعدا بھ ،فرودگاھی و برج کنترل گسترش دھند

  تسری یافت و بالنتیجھ بھ محدودیت حق اعتصاب در کل اتحادیھ انجامید.

  در شمال
طقھ ترک تبار قبرس در شمال جزیره حق تشکیل اتحادیھ ھا تضمین شده است. تنھا قانون اساسی در من ٢٣براساس ماده 

بدالیل مربوط بھ امنیت ملی دولت اجازه دارد محدودیت ھایی را  کھاست کھ قانون احتمال این را پیش بینی کرده آن محدودیت 
کارگر و مناسبات کار بین ذاکره جمعی در قانون اساسی ھمچنین حق م ٢٤بر این حق تشکل اعمال نماید. اضافھ براین ماده 

  کارفرما و حق اعتصاب را بھ منظور پیشبرد و توسعھ شرایط کار و موقعیت اقتصادی تضمین نموده است.
حق اعتصاب ھم ممکن است کھ بدالیل مربوط بھ امنیت ملی، حقوق دیگرتضمین شده در قانون اساسی، نظم عمومی، و سایر 

ً حقوق و ازادی ھای مصرح  محدود یا کنترل شود. با این وجود قضات، افسران نیروی انتظامی،  در قانون اساسی  قانونا
  حق اعتصاب نخواھند داشت. ،کھ پست ھای کلیدی را در اختیار دارند ارتشیان، افسران پلیس و سایر پرسنل دفاع ملی و کسانی

تنھا تعداد معدودی از کنوانسیون ھا از تصویب پارلمان  ،ودش مربوط می ILOتا انجا کھ بھ کنوانسیون ھای سازمان جھانی کار 
تبار بدترین رکورد را در تمام  فقط تعداد کنوانسیون ھای پذیرفتھ شده را مالحظھ کنیم  قبرس ترک رگذشتھ است، و بروایتی اگ

ھا در منطقھ ترک تبار حداقل  دھد کھ در عمل وضعیت اتحادیھ ن اتحادیھ ای در قبرس نشان میدنیا دارد. اما مصاحبھ با فعاال
حقوق و منافع  توان گفت کھ قوانین ناظر بر ھم بد نیست. در عین حال میچندان برای اتحادیھ ھای بخش دولتی و نیمھ دولتی 

تا حدودی پیشرفتھ ھم ھست. اما نواقص جدی در نحوه اجرای این قانون وجود  ١٩٩٢کارگران بخش خصوصی مصوب سال 
ً  باوجودی د، بطور مثالندار تواند باعث  عضویت در اتحادیھ نمی کھ این قانون حق پیوستن بھ اتحادیھ ھا را تضمین کرده و قانونا

عیت ضاخراج کارگر شود، در عمل موارد بسیاری دیده شده کھ کارگران بخاطر عضویت در اتحادیھ از کار اخراج شده اند. و
کار از این ھم بدتراست. برطبق آمار وزارت کار در فاصلھ اول ژانویھ در اجرای قوانین ناظر بر سالمت و ایمنی در محیط 

مورد بھ مرگ کارگران  ختم شده  ٥٥انحھ در محیط کار ثبت شده است کھ در س ٢٢٥٥تعداد  ٢٠١٤تا پایان سپتامبر  ٢٠٠٦
ت کھ بعلت کمبود پرسنل قادر بھ . وزارت کار پذیرفتھ اسندحادثھ مرگبار در بخش ساختمان اتفاق افتاده ا  ٢٣از آن میان  .است

انجام بازرسی از امنیت کارگران در محیط کار 
حمایت امکان نیست و بنابراین گویی کھ عدم 

بخش خصوصی کافی در اتحادیھ ھا از کارگران 
نبوده است کھ عدم حمایت دولت ھم بھ آن اضافھ 

  شده است.
اگرچھ استثناھای کمی در بخش خصوصی وجود 

تر مذاکرات جمعی در شمال قبرس ولی بیش ،دندار
 در بخش ھای دولتی و نیمھ دولتی صورت می

قراردادھای جمعی  Kamu-Is گیرد. اتحادیھ
کند کھ تمام  ساالنھ ای با وزارت دارایی امضا می

 کھ در بخش ھای اداری کارمیرا کارکنان یدی 
سسات ؤدھد. از سوی دیگر م پوشش می، کنند

عاونی ھا قراردادھای نیمھ دولتی و شھرداریھا و ت
ای جمعی شان را در مذاکرات مستقل جداگانھ 

 ،ورند. عالوه بر مذاکرات جمعیآ بدست می
اتحادیھ ھا در گرفتن وام ھای با بھره نازل و 

توزیع مواد مصرفی با تخفیف و عرضھ یارانھ ھا 
  بھ اعضا ھم شرکت دارند کھ بخودی خود عاملی برای جلب عضو در اتحادیھ است.

 انجا کھ بھ تغییرات قانونی و سیاسی اخیر و شرایط کاری کارگران بطور عام و تشکل ھای کارگری بطور خاص مربوط می تا
بود کھ انتقاد و  "شود، مھمترین اتفاق الیحھ قانونی تحت عنوان "قانون تعیین حقوق، دستمزد و پاداش ماھانھ کارکنان دولت

قانون بھ مقدار قابل توجھی حقوق و دستمزد ابتدائی کارکنانی را کھ تازه وارد این خت. اعتراض شدید تمام اتحادیھ ھا را برانگی
داد و از توان اتحادیھ ھا در مذاکرات جمعی برای قرارداد کاستھ  شدند و منافع سایر کارمندان را کاھش می خدمت دولتی می

روبرو شد. گرچھ ھردو این قوانین با شکایت  ھم با اعتراض گسترده ٢٠١٢بود. بطریق مشابھ قانون خصوصی سازی مصوب 
  اما در کمال تعجب ھردو از سوی دیوان عالی تائید شدند. نداتحادیھ ھا بھ دادگاه قانون اساسی فرستاده شد
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 عکسی از مذاکرات ھفتۀ پیش برای وحدت قبرس

مین اجتماعی برای أیک سیستم ت. زیرا این قانون قابل توجھ است ،تصویب شده بود ٢٠٠٨کھ درسال  نیز، قانون قدیم تریک 
وارد خدمت شده بودند  ٢٠٠٨بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده بود، کھ در عمل حقوق کارکنانی را کھ بعد از کارکنان 

ً می کاھش   ) کھ قبالً COLAنرخ برابری ھزینھ زندگی بھ نسبت تورم ( ،تصویب شد ٢٠٠٩با متمم قانون کھ در سال  داد. نھایتا
ثیر منفی دیگری بر دستمزد ھا دارد. أشود، کھ عمال ت بار اعمال می شد اکنون ھر شش ماه یک بار اصالح می ھر دو ماه یک

  اصوال شامل این برابرسازی دستمزد براساس نرخ تورم نمی شوند.  یکارکنان بخش خصوص

بطور مثال  ٢٠١١در سالھای اخیر دولت در منطقھ ترک تبار قبرس ھم حق اعتصاب را چندین بار محدود کرده است. در سال 
کارکنان برج کنترل فرودگاه اعالم کردند کھ ھمزمان با  وقتیھمچنین روز ممنوع کرد.  ١٨در سھ مدرسھ پس از اعتصاب را 

ورود ھواپیمای نخست وزیر ترکیھ اردوغان دست بھ اعتصاب خواھند زد، شورای وزیران بسرعت اعتصاب را ممنوع کرد. 
اعتصاب  می دھدبھ دولت اجازه این است کھ  ١٩٩٦دم" مصوب قانون "مذاکرات جمعی، اعتصاب و رفرانھا بھ دانتقایکی از 

بھ  قانون عمالً این ، "خدمات اساسیاز "با توجھ بھ امکان تفسیر گسترده کند. را محدود و ممنوع  "خدمات اساسیبخشھای "در 
از این بار  ٩٥دولت برای محدود کردن اعتصابات  بحال تا ١٩٧٦حق اعتصاب کارگران تجاوز فاحش کرده است. از سال 

  قانون استفاده کرده است.
  

  وضعیت عمومی اقتصاد و مذاکرات جمعی
  منطقھ یونانی تبار –در جنوب 

بلکھ امکانات  ،قبرسی شد- نھ تنھا باعث شتاب جریان رشد صنعتی در جوامع یونانی ٢٠٠٤ورود قبرس بھ اتحادیھ اروپا در سال 
دی ھمچنان بدون توقف ادامھ یافت و در بخش ھای بزرگ مانند صنایع جدیدی را برای توسعھ اقتصادی گشود. رشد اقتصا

ساختمانی و بانکی بازھم بیشتر گسترش یافت. ورود کارگران مھاجر ارزان با رشد تصاعدی روبرو شد با وجود آن کھ بیشتر 
ت و کار برخوردار بودند. در این مھاجران از کشورھای شرق اتحادیھ اروپا و یونان می آمدند کھ بطور خودکار از اجازه اقام

نفر از قبرسی ھای ترک  ٢،٣٢٣کارگر از دیگر کشورھا، و  ٥٧،٤٦٠کارگر از اتحادیھ اروپا،  ٨٣،٣٨٧تعداد  ٢٠٠٩سال 
تبار از شمال رسما بکار مشغول بودند و باتوجھ بھ اندازه نیروی واقعی کار بدیھی بود کھ تعداد بسیار بیشتری ھم بکار غیر 

  داشتند. رسمی اشتغال
غیر قبرسی ھا احتماال یک سوم کل نیروی کار را 
در باالترین ایام آن تشکیل می دادند، اما این نسبت 

بھ بعد، کھ بحران اقتصادی فرارسید و  ٢٠١١از 
مشکل بیکاری باال گرفت، کاھش یافت. ورود 

کارگران اتحادیھ اروپا باعث تحرک بیشتر نیروی 
نسبت فراز و نشیب کار شد چرا کھ کارفرمایان بھ 

کار مورد نیازشان دائما در حال استخدام و اخراج 
کارگران بودند. اضافھ بر این با توجھ بھ آمادگی 

شان برای کار و حقوق و دستمزد پایینی کھ 
انتظار داشتند، باعث تفرقھ نیروی کار شد و در 
نتیجھ معدل دستمزد ھا ھم دائما کاھش یافت. در 

ادھای فردی با این گروه عین حال افزایش قرارد
  در عمل نیاز بھ قرارداد ھای جمعی موجود را بی مورد نمود.

تعیین دستمزد ھا و مذاکرات جمعی ھم در سطح صنف و ھم در سطح کارگاه ھا و شرکت ھا صورت می گیرد. در مورد اول 
 CCCIو  OEBھ تحت نظارت از یک طرف و اتحادیھ کارفرمایان صنف مربوط SEKو  PEOاتحادیھ ھای فراگیر مانند 

-OEBامضا کننده قرارداد اند و در مورد دوم سندیکا و شرکت مربوطھ طرف مذاکره اند و تحت نظارت ھمان دو آژانس 
CCCI  امضاکنندۀ قرارداد خواھند بود. تعداد قرارداد ھای نوع دوم رو بھ افزایش است، کھ این مانع وجود قراردادھای در سطح

ظاھر باعث کاھش تصمیم گیری ھای مرکزمحور می گردد، کھ بیشتر ناشی از قانونگریزی و روند بسوی  صنف شده است و در
  انعطاف پذیری در قراردادھا با بھانھ افزایش رشد در شرایط بحران اقتصادی توجیھ می گردد.

ھای خصوصی و قرارداد ھای جمعی در قبرس بدون ھماھنگی رسمی بین سطوح مختلف در بخش خصوصی یا بین  بخش 
دولتی یا نیمھ دولتی صورت می گیرد. درنتیجھ ھیچ ارتباط عملی بین توافق ھای بین کارگران و شرکت ھای خصوصی یا در 

سطح اصناف با یکدیگر قابل تعمیم بھ کارفرماھای مشابھ یا اصناف مشابھ دیگر نیست. با وجود این بدلیل کوچک بودن کشور و 
تماعی در مناطق کاری از یک سو و سنت موجود در مؤسسات و شرایط رقابتی محیط کار از سوی تراکم شدید در شبکھ ھای اج
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دیگر، نوعی کنش و واکنش ناخودآگاه در درون سیستم استخدامی در سطوح مختلف بوجود می آید. بطور مثال دستمزد برای 
مل از یک محیط بھ محیط دیگر منتقل می شود، کارھای بنیادی و در سطح آغازین و شروع بکار در بین شرکتھا و اصناف در ع

حتی دربین کارفرمایانی کھ لزوما نیاز بھ تبعیت از قراردادھای جمعی موجود ندارند. بنابراین افزایش دستمزد ھای بخش ھای 
قی عمل نیمھ دولتی بطور خودکار بر گروه ھای دیگر شغلی مانند بخش دولتی ھم تاثیر می گذارد و بھ شکل محور و اشل حقو

می نماید و حتی در بخش خصوصی پیرامونی ھم بی تاثیر نیست. بطورکلی حقوق ھا در بخش دولتی در مشاغل عام از بخش 
خصوصی باالتر اند، بھ استثنای حقوق در سطوح باالی حرفھ ای و مدیریتی کھ با رقابت در تاثیر بازده مالی شان می توانند با 

  فاوت فاحش داشتھ باشند.حقوق ثابت دولتی و نیمھ دولتی ت

چنان کھ گفتھ شد قراردادھای جمعی الزم االجرا نیستند و تبعیت از آن از سوی کارفرمایان ھمیشھ با اشکال روبرو بوده است، 
بویژه در شرایط بحران اقتصادی امروزه. در تئوری وقتی کھ این قراردادھا در سطح صنف مذاکره شده باشند، باید بر کل 

تسری پذیر باشند و یا شامل تمام کارکنان یک شرکت گردند، البتھ مشروط بھ آن کھ در سطح کمپانی مورد توافق  اصناف مشابھ
قرار گرفتھ باشند. در عمل اما شرایط بسیار متفاوت است و در تاثیر از فاکتور ھای دیگری تغییر می کنند، بطور مثال قدرت 

محیط کار، سنت ھای دیرینھ در محیط کار و صنف، تحرک ھای کارگری، و اتحادیھ، اندازه کسب و کار و تعداد کارگران 
  حضور کارگران مھاجر در محل کار ھمھ بر پوشش قرارداد تاثیر می گذارند.

 ً از قبیل دستمزد پایھ برای سطوح  ،برای دو تا سھ سال حاکم خواھند بود و تمام جنبھ ھای مناسبات کار را مذاکرات جمعی غالبا
و توانائی حرفھ ای، ارتباط افزایش حقوق با  نرخ تورم، شرایط و نرخ اضافھ کاری، مرخصی ھای ساالنھ و  مختلف تخصص

  پوشش می دھند. ،تعداد روزھای تعطیالت رسمی، حقوق بازنشستگی و بیمھ درمانی و سایر منافع و مزایای کارکنان ،استعالجی

 تعداد کارکنان بر اساس فعالیت اقتصادی
  بخش ھای حرفھ ای  ٣٨٨،٦٠٥تعداد کل: 

 کشاورزی، جنگلداری و ماھیگیری  ١١،٣٩٥
 استخراج معادن  ٩٦٧

 تولیدات صنعتی  ٢٩٠،٠٧٩
 صنایع برق، گاز، تولیدات حرارتی و تھویھ ھوا  ٢،٠٤٠
 شبکھ توزیع آب، فاضالب، و خدمات جمع آوری و بازیافت زبالھ  ٥،٦٣٤

 صنایع ساختمانی  ٤٠،٦٦٣
 ، خرده فروشی و تعمیرات وسایل نقلیھ موتوریعمده فروشی  ٧٢،٦٨٥
 صنایع حمل و نقل و انبارداری  ١٤،٩٤٨
 خدمات غذایی و پذیرایی  ٢٩،٩٦٧
 اطالعات و مخابرات  ١٠،٤٥٠
 امور مالی و خدمات بیمھ  ٢٣،٣٤٧
 خدمات ملکی  ٢،٢٠٢

 خدمات حرفھ ای علمی و فنی  ٢٥،٠٤٣
 خدمات و مدیریت اداری و بازرگانی  ٨،٠٥٠

 مدیریت خدمات دولتی، دفاعی، و بیمھ ھای اجباری  ٢٤،٩٧٠
 آموزش و پرورش  ٢٨،٨٢٩
 خدمات درمانی، بھداشتی و سرویس ھای اجتماعی  ١٦،١٨٤
 خدمات ھنری، نمایشی و تفریحی  ٦،٢٠٧

 سایر خدمات  ١٠،٩٤٩
 خدمات درون منازل  ٢٣،٧٠٦
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در دست نیست، گرچھ با اطمینان می توان حدس زد کھ ھمانند تراکم باره پوشش توافق ھای جمعی  آمار دقیق و قابل اتکائی در
% برای تراکم عضویت ٦٣عضویت در اتحادیھ ھا پوشش قراردادھای جمعی ھم در حال نزول و کاھش است. "ایرو" از رقم 

محیط ھا نرخ  استفاده می کند، اما از انجائی کھ این رقم شامل کارکنان بخش دولتی ھم است کھ در بعضی ٢٠٠٢در سال 
% ھم می رسد، می توان انتظار داشت کھ تراکم عضویت در بخش خصوصی بسیار پایین تر باشد. با ١٠٠عضویت در آن بھ 

توجھ بھ حذف عملی لزوم اجرای قوانین ارتباط کار صنعتی و خصوصی سازی ھا در کل سیستم اقتصادی باید منتظر سقوط 
  بازھم بیشتر عضویت در اتحادیھ ھا بود.

  )٢٠١٢وضعیت استخدامی (

دارنده کسب و   کارفرمایان  جمع
  کار شخصی

کارمند و 
  کارگر

کارکنان در کسب 
  و کار خانوادگی

وضعیت استخدامی و 
  جنسیت

 مرد 2,584 159,150 28,226 13,326  203,285

 زن 4,306 164,945 13,450 2,619  185,320

 جمع 6,890 324,095 41,675 15,945  388,625

  Source: Labour Force Survey 2012             ٢٠١٢منبع: تحقیق در نیروی کار 
در بخش ھای مختلف صنعتی در قبرس شاھد تاثیرات متنوع ناشی از آزادسازی از قوانین و انعطاف در اجرای آئین نامھ ھای 

ً ناظر بر روابط صنعتی محیط کار در سالھای اخیر بوده ایم. در بخش خدمات مسافرتی و  ھتلداری ابزار مورد استفاده عمدتا
حقوق ثابت و قرارداد ھای انفرادی بوده است و در صنایع ساختمانی این کار وسیلھ افزایش قرارداد با پیمانکاران جزء و 

 قرارداد ھای خدماتی و اجرائی فصلی و موقت صورت می گیرد.
ر آشکار امکان توافق توسط کارفرمایان بر سر موضوع مورد نقض قرارداد ھای جمعی بھ دو صورت اتفاق می افتد: یکم با انکا

نظر و یا امکان اجرای آن، و دوم با حذف برخی از مواد قرارداد یا عدم پذیرش این نکتھ کھ قرارداد جمعی تمام کارگران را 
کارھای خرده فروشی،  پوشش خواھد داد. نمونھ اول بیشتر در صنایعی با تراکم عضویت پایین اتفاق می افتد، مانند: کسب و

بخش تکنولوژی اطالعاتی، خدمات نظافت و نگھبانی و امنیت و ایمنی، و نمونھ دوم بیشتر در مورد بخش ھایی با تراکم بیشتر 
 عضویت در اتحادیھ ھا مانند صنایع ساختمانی، تولیدات صنعتی و ھتلداری و توریسم. 

ً در دھھ اخیر استاندارد قراردادھای جمعی با استخدام ھای جدید تضعیف شده است، گرچھ نمونھ ھای زیادی ھم دیده شده  عمدتا
کھ کارفرما توانستھ کارگران را اغفال کرده تا داوطلبانھ قرارداد خصوصی خارج از نرم قراردادھای جمعی را امضا کنند. 

معیار ناظر بر روابط کار صنعتی  ماحصل چنین روش ھایی بھ کاھش نفوذ اتحادیھ ھا و تاثیر نسبی قرارداد ھای جمعی بعنوان
 انجامیده و فضایی در محیط کار بوجود آورده است کھ چندین سیستم ھمزمان از قواعد در رابطھ با شرایط کار بر آن حاکم اند.

 ٢٠١٣و  ٢٠١٢و سپس تشدید آن در سالھای  ٢٠١١طلوع بحران اقتصادی و بھ اصطالح سیاست ھای ریاضت اقتصادی در 
ً باعث  تضعیف بی سابقھ اقدامات مربوط بھ گفتمان اجتماعی شد کھ در گذشتھ بسیار ھم مورد ستایش بود. سیاست ھای عمال

ریاضت اقتصادی بھ وسیلھ دولت و پارلمان و بعنوان بخشی از موافقتنامھ با ترویکا تحمیل شده بودند، حتی بدون آن کھ الزامات 
لھ کاھش قابل توجھ حقوق و مزایا، و لغو افزایش ساالنھ حقوق بر اساس نرخ دیگر آن توافق اجرا شوند. این سیاست ھا از جم

تورم را، کھ در آغاز کارمندان تازه استخدامی بخش دولتی را ھدف می گرفت اما بعدا بھ بخش خصوصی ھم توسعھ یافت، شامل 
زنشستگی و تامین اجتماعی سخن گفت. می شدند. از سایر موارد می توان از کاھش سھم پرداختی کارفرمایان بھ صندوق ھای با

در بخش خصوصی این اقدامات بطور یکجانبھ از سوی کارفرمایان ھمزمان با شروع بحران و تصمیمات در باره ریاضت 
اقتصادی آغاز شدند، اما بزودی بھ قراردادھای جمعی ھم رسوخ یافتند یا حتی اتحادیھ ھا مجبور شدند با متمم ھایی این سیاست 

 ای مشموالن قراردادھای جمعی الزامی نمایند.ھارا بر
این تصویر مشابھ چیزی است کھ در ساختار اجتماعی ھم اتفاق افتاد: گرچھ اتحادیھ ھای صنفی در کمیتھ ھای سھ گانھ شرکت 

ً توسط دولت مورد مشاوره قرار می گیرند، ولی روند اتفاقات حاکی از کاھش قدرت نفوذ آنان بر شکل  گیری دارند و منظما
قوانین اجتماعی است. ھمان طوری کھ ساختار تأمین اجتماعی بطور عام از بین می رود، اتحادیھ ھای صنفی شاھدند کھ 

ً نادیده گرفتھ شده و  موضعگیری شان برای کاھش بیکاری، اصالح سیستم بیمھ درمانی ھمگانی و صندوق ھای بازنشستگی عمال
  رنامھ احزاب سیاسی ھمگون باشد.بھ حاشیھ رانده می شود، مگر آن کھ با ب
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 مرکزی قبرس علیھ طرح اخراج : تظاھرات کارگران بانک٢٠١٣

  مقایسھ قبرس با اتحادیھ اروپا (%) -شاخص ھای اقتصادی 

 تغییرات سالیانھ  2009 2011 2013

      
  رشد درآمد سرانھ واقعی

 (درصد نسبت بھ سال قبل) 

 قبرس 0.9- 0.4  5.4-

 بقیھ اتحادیھ اروپا 4.3- 1.6  0.1

    
 درآمد سرانھ نسبی

 سقبر 100 93  86

 بقیھ اتحادیھ اروپا 100 100  100

    
 نرخ بیکاری

 قبرس 5.4 7.9  15.9

 بقیھ اتحادیھ اروپا 9 9.7  10.6

Source: Eurostat  

  منطقھ ترک تبار –شمال  در
قبرسی ھای جنوب، منطقھ ترک نشین قبرس بھ -بدنبال رد قطعنامھ سازمان ملل برای اتحاد دو منطقھ قبرس توسط یونانی

ادیھ اروپا درنیامد، گرچھ تحرک ناشی از برگزاری ھمھ پرسی باعث ھدایت تغییرات عمده ای در اقتصاد جامعھ عضویت اتح
قبرسی ھای جزیره ھم شد. بطور مثال برخی مواد برنامھ سازمان ملل درباره مسکن باعث شد رشد بیسابقھ ای در صنایع - ترک

قرار دھد. این شرایط بر سایر صنایع وابستھ مانند صنایع حمل و نقل، ساختمان سازی ایجاد شود و بازار مسکن را تحت تاثیر 
تجارت و واردات، خرده فروشی و صنایع تولیدی ھم تاثیر گذاشت و تقاضا برای کارگران متخصص باال گرفت. چنین افزایشی 

برجا نماند ولی در کل در سال در تقاضا با ازدیاد مھاجرت بویژه از ترکیھ روبرو شد. گرچھ این رشد اقتصادی مدت زیادی پا
  % کل کارگران شاغل در شمال را تشکیل می داد.٤٢رقم کارگران مھاجر بھ نسبت  ٢٠١٢

جای تعجب نیست کھ، مانند جنوب، این مھاجرت 
ھا باعث پایین نگھ داشتن دستمزد ھا علیرغم 
ً عدم وجود  افزایش تقاضای کار بودند. مضافا

یطی را پدید آورد سیستم کنترل در بازار کار شرا
کھ زمینھ را برای استثمار این کارگران فراھم می 
آورد. ھمان طور کھ گوین لیسانلر و اوگورال می 

نویسند: "کارگران مھاجر در تمام بخش ھای 
صنعتی و کسب و کارھای جزیره استخدام می 
شدند و در عین حال از نظر حقوقی و ساعت 

می گرفتند. کاری در ھفتھ ھم مورد استثمار قرار 
 ً روز در  ٦ساعت در روز و  ١٢تا  ١٠آنھا تقریبا

ھفتھ کار می کنند و در برخی از صنایع دور از 
روز در ھفتھ مجبورند بھ  ٧نظر ادارات کار حتی 

  کار بپردازند.

عمومی  و وزارت دارایی امضا شده و کارگران یدی در بخش Kamu-ISاما برخالف جنوب، فارغ از قراردادھای جمعی کھ با 
ً در بخش ھای نیمھ  و دولتی را پوشش می داد، تعیین دستمزد ھا و توافق جمعی در شمال قبرس فقط در سطح کارگاھی و عموما

امضا شده و در بولتن وزارت کار و  ٢٠١٢توافق جمعی کھ در سال  ٦٧دولتی، شھرداری ھا و تعاونی ھا صورت می گیرد. از 
قرارداد مربوط بھ بخش خصوصی بودند. عالوه بر این در مذاکرات اکثریت  ٦ر مثال فقط تأمین اجتماعی ذکرشده بودند، بطو

 ً درگیر آنھا باشند، اتحادیھ ھای جزئی بخشی و  Turk-Senو  Hur-ISقاطع این توافق ھا بجای آن کھ دو فدراسیون فراگیر مثال
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ھم مذاکرات را بصورت انفرادی و جدا از ھم انجام در آنھا نقش داشتند. حتی شھرداری ھا  Dev-ISکوچکترین اتحادیھ چتری 
ً در مذاکرات جمعی شرکت کرده بودند  ٢٥می دھند:  اتحادیھ کوچک صنفی طرف مذاکره بودند. بھ  ٥شھرداری کھ منفردا

رس عبارت دیگر بجای آن کھ از عدم مرکزیت در مذاکرات جمعی صحبت کنیم، باید از تفرقھ در میان اتحادیھ ھا در شمال قب
  صحبت کنیم.

دوران اعتبار قرارداد ھای جمعی نمی تواند از یک سال کمتر و از دو سال بیشتر باشد و مانند جنوب آنھا تمام جنبھ ھای رابطھ 
استخدامی را تنظیم می نمایند کھ شامل نرخ واحد دستمزد برای انواع مختلف حرفھ و تخصص ھا و طبقھ بندی قابلیت، نرخ 

ورم ساالنھ، نرخ و درصد افزایش حقوق برای اضافھ کاری، تعداد روزھای تعطیل رسمی، مرخصی ساالنھ برابری دستمزد با ت
و مرخصی استعالجی، و سایر جزئیات منافع و پاداش ھا را پوشش می دھند. نکتھ قابل ذکر این است کھ حتی در بخش ھای نیمھ 

بر سر جزئیات اند. مثًال در سازمان رادیو و تلویزیون دولتی  دولتی ھم کارگران ھمیشھ منتظر مذاکرات جمعی برای چانھ زنی
سرانجام در ماه نوامبر امضا شد؛ یعنی دوماه قبل از پایان سال و شروع سال جدید. بطور  ٢٠١٥و  ٢٠١٤توافق برای سالھای 

  عام دیدگاه عمومی آن است کھ قراردادھای جمعی ھدف ھجوم و درحال نابودی و ناپدید شدن اند.

ابط کارگری برای کارکنان دولت، از سوی دیگر، بر اساس آئین نامھ ھای ساالنھ تنظیم می شود، کھ اگر بین دولت و دو رو
اتحادیھ سراسری کارکنان دولت توافقی حاصل شود، آن توافق امضا می شود. حقیقت اما این است کھ آخرین باری کھ چنین 

ین تأکید کھ در سالھای اخیر رابطھ دولت با این اتحادیھ ھا چندان خوب نبوده است؛ با ا ٢٠٠٧قراری امضا شده مربوط بھ سال 
  است و این نشانۀ دیگری است کھ دولت چندان ھم برای توافق جمعی ارزشی قائل نیست و آنرا جدی نمی گیرد.

 )٢٠١٠تعداد کارکنان بر اساس فعالیت اقتصادی (سال 

  بخش براساس صنعت  ٩٣،٤٩٨کل تعداد 

 کشاورزی، جنگلداری و ماھیگیری  ٥،٣٠٠

 استخراج معادن  ٧٣

 تولیدات صنعتی  ٨،٣٩٣

 صنایع برق، گاز، آبرسانی  ١،٣٠٥

 صنایع ساختمانی  ٧،٧٤٦

 عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرات   ١٦،٥٤٧

 ھتلداری و رستوران ھا  ٧،٤٧٠

 صنایع حمل و نقل ، انبارداری و مخابرات  ٥،٢٠٦

 دمات بیمھامور مالی و خ  ٣،٤٩٨

 خدمات ملکی و بازرگانی  ٤،٦٨٦

 خدمات و مدیریت اداری و بازرگانی  ١٥،٦٦٩

 آموزش و پرورش  ٩،١٤٩

 خدمات بھداشتی و تامین اجتماعی  ٢،٤٨١

 سایر خدمات محلی، اجتماعی و خصوصی  ٦،٤٠٨

 Employment by Economic Activity (2010)  
اساس یک گزارش جدید در بررسی بازار کار در شمال،  غیرقابل انکاری دارد. برگفتمان اجتماعی در شمال قبرس کاستی ھای 

اقتصادی، -کند، از جملھ شورای اجتماعی چھارچوب حقوقی موجود مکانیزم ھای متنوعی را برای گفتمان اجتماعی عرضھ می
تالف.  با این وجود نتیجھ گیری کمیسیون حداقل دستمزد، مجمع مشورتی تامین اجتماعی، کمیسیون داوری و کمیسیون رفع اخ
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نھایی گزارش این است کھ این مکانیزم ھا در عمل کافی نیستند و دو مشکل فاحش وجود دارند. یکم آن کھ عدم امکان توسعھ 
جنبش اتحادیھ ای در بخش خصوصی کھ تبعیض عملی برای عضویت کارگران بخش خصوصی و شرکت نمایندگان شان در 

م کاستی قانونی است چرا کھ آئین نامھ ھایی وجود ندارند کھ این مکانیزم ھا را تکمیل نمایند. گزارش این مکانیزم ھاست. دو
ً تاکید دارد کھ فرھنگ و خود باوری بھ توان گفتمان اجتماعی در جامعھ حضور فعال ندارد. بطور مثال یکی از مھمترین  مضافا

یک دھھ است کھ تشکیل جلسھ نداده است. سازمان دھی و تشکیل مؤثر اقتصادی بیش از - این مکانیزم ھا یعنی شورای اجتماعی
شناختھ و  ٢٠١٣و  ٢٠١٢مکانیزم ھای گفتمان اجتماعی بعنوان یکی از وظایف اساسی وزارت کار در برنامھ کاری سالھای 

  ذکر شده است.

 ٢٠١٣ –شاخص ھای پایھ اقتصادی 

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 
 شمال قبرس - نھ  بھ درصد رشد در امدسرا - %٢٫٩ - %٥٫٥ %٣٫٧

 شمال قبرس بھ دالر آمریکا سرانھدرامد  ١٦،٠٠٦ ١٣،٨٣٠  ١٤،٦١١

 درصد بیکاری در شمال قبرس %٩٫٨ %١٢٫٤  %١٢

 کشور دیگر اتحادیھ اروپا ٢٧درصد بیکاری در  %٩ %٩٫٧  %١٠٫٦

  

Source: Dünyave KKTC EkonomisineBakış, State Planning Organization, September 2013  

  وضعیت شغلی برحسب جنسیت

  تعداد کل
  

  مشاغل خانوادگی
  

  کارگر/ کارمند
  

  خویش فرما
  

  کارفرما
  

  وضعیت استخدامی
  جنسیت

 مرد ٢،٧٦١ ٨،١٥٣ ٥٤،٢٤٣ ٥٩٢  ٦٥،٧٤٩
 زن ٩٤١ ٢،٢٧٨ ٢٧،١٥٣ ٥٣٣  ٣١،٣٥٤
 تعداد کل ٣،٧٠٢ ١٠،٨٨١ ٨١،٣٩٦ ١،١٢٥  ٩٧،١٠٣

Source: State Planning Organization, October 2011,  

  اتحادیھ ھای صنفی و سیاست
  در جنوب

سقوط سیستم بانکی و مدارک فاحش دال بر تخلفات مسئوالن بدون آن کھ کسی برای آن تحت تعقیب قرار گیرد، ھمزمان با 
قبرس شد.  باعث بی اعتباری تمام مؤسسات مالی و اقتصادی در ٢٠١٣تعمیق رکود مالی و تشدید ریاضت اقتصادی در سال 

ً بانکھا و سیاستمداران و احزاب حاکم ھدف اصلی این نارضایتی بودند، ولیکن اتحادیھ ھا ھم از مظان اتھام دور نماندند.  طبیعتا
ازدست دادن حق عضویت تعداد زیادی از اعضا کھ از کار بیکار شده بودند بر اتحادیھ ھا تاثیر مستقیم گذاشت و انھا را مجبور 

داد کارکنان اداری خود را کاھش دھند. از سوی دیگر ارتباط با احزاب سیاسی و این حقیقت کھ ھمھ احزاب بھ کرد پوشش و تع
سیاست ھای ریاضت اقتصادی کھ از ترویکا بھ قبرس تحمیل شده بود، رأی تایید دادند باعث بی اعتمادی و این استنباط شد کھ 

  اتحادیھ ھا از حقوق کارگران دفاع نکرده اند. 
عمل بحران محدودیت ھای سیاسی را اشکار کرد و ضعف ساختاری اتحادیھ ھا را فاش ساخت کھ حاال مجبور بودند در  در

ھزینھ سیاسی ریاضت ھا با احزاب شریک شوند. با وجود آن کھ اتحادیھ ھا در نوعی جدال سیاسی علیھ ریاضت اقتصادی با 
اعالم کردند کھ ھیچ راھی برای گریز وجود ندارد و  SEKو  PEOلحظھ احزاب برخورد کردند اما در پایان در بحرانی ترین 

آنھا مجبور بھ پذیرش سیاست ھای دولت اند و این موضوع در موافقتنامھ ای بین اتحادیھ ھا و ترویکا بھ امضا رسید. اما 
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 : اتحادیھ ھا خواھان خروج "ترویکا" از قبرس اند٢٠١٣نوامبر 

PASIDI  درباره روند  ٢٠١٤ا ت ٢٠١٢علیرغم صدور بیانیھ ھایی برضد سیاستھا بی عملی پیشھ کرد و در تمام سالھای
  حوادث سکوت کرد.

دست نیست، اما  باره اتحادیھ ھای صنفی در افکار عمومی در در گرچھ اطالعات مستند و قابل اعتمادی از تغییرات زمانی
سطح پذیرش اجتماعی و محبوبیت انان با توجھ بھ نزدیکی شان بھ احزاب سیاسی باید ھمزمان با کاھش محبوبیت پارلمان و 

% کاھش). اما از انجائی ٤٥% سقوط کرده بود (٢٢% بھ ٣٩از  ٢٠١٣و ٢٠٠٨حاکم پایین امده باشد کھ مابین سالھای دولت 
  کھ ھیچ بدیل تازه ای برای دفاع از کارگران و نمایندگی آنان ظھور نکرده است، اتحادیھ ھا با ھیچ رقیب جدی روبرو نیستند.

ھای در سطوح جھانی و اتحادیھ اروپا، اتحادیھ 
صنفی قبرس بخوبی در شبکھ ھای اتحادیھ ای 

نمایندگی می شوند، اما بعلت تعداد کم اعضا 
مشارکت شان نھ اولویت دارد و نھ در مرکز 

توجھ است. ھرسھ اتحادیھ اصلی نمایندگان بین 
المللی دارند کھ در برگزاری مراسم روزھای 

ویژه و کنش ھای بین المللی کھ از فدراسیون ھای 
ی و بین المللی نشئت می گیرند ھماھنگی اروپائ

ھای الزم را بعمل می آورند و رابط اطالعات 
مابین اتحادیھ و فدراسیون اروپائی اند و بھ 

ً فعال  PEOدوطرف گزارش می دھند.  احتماال
ترین اتحادیھ ھا در این زمینھ است و این نکتھ 

نتیجھ تاریخچھ طوالنی ارتباط بویژه پس از 
در موقعیتی  ١٩٩٠است کھ از  سقوط بلوک شرق

قرار داشتھ کھ جزء معدود اعضای اصلی در 
  باشد. WFTUاتحادیھ اروپا و 

بزرگترین چالش سیاسی موجود دربرابر اتحادیھ ھا افزایش پرخاشگری کارفرمایان و کاھش نفوذ اتحادیھ ھا در روند سیاسی و 
جتماعی و ریاضت ھای اقتصادی را تحمیل می کنند. در سطح بر احزاب تحت کنترل و محدودیت ھای ترویکاست کھ مھندسی ا

اجتماعی اما چالش اصلی آشکار شدن ضعف و مشکالت دم افزون اتحادیھ ھا برای متقاعد کردن کارگران در این باره است کھ 
ویت تعیین شده از اتحادیھ ھا توان و تمایل قطعی مبارزه برای حقوق کل کارگران و خاصھ کارگران آسیب پذیر را دارند. اول

دفاع از رابطھ موجود کار بطور عام و ساختار مذاکرات جمعی و قراردادھای گروھی  - سوی اتحادیھ ھا تغییر نکرده است
  بعنوان مکانیزم قانون گذاری در بازار کار بطور اخص.

  در شمال

ل ساختاری دیگری کھ در بخش بعد بھ ھمچنان در بحران است، گرچھ بدالی ٢٠٠٨اقتصاد و جامعھ در قبرس ترک تبار از سال 
آن خواھیم پرداخت، در این دوران دشوار اقتصادی، احساس عمومی نسبت بھ اتحادیھ ھا منحرف شده است. برای بخشی از 
جامعھ اتحادیھ تنھا قسمتی از مشکالت است کھ بھ عنوان مانع بسیاری از اصالحات الزم برای بھبود وضع اقتصاد دیده می 

برخی دیگر، آنھا تنھا سنگر مخالفت اجتماعی در مقابل آنکارا ھستند، بویژه بدلیل انکھ دولت قادر بھ مقاومت در  شود. برای
شش سال اخیر آن احزابی کھ از فعالیت اتحادیھ  –برابر سیاست ھای ریاضت اقتصادی تحمیلی دولت ترکیھ نیست. در طی پنج 

شان در اپوزیسیون حمایت کرده بودند، حاال با چرخش میز بعد از ان کھ بھ ھا برای تغییر سیاست ھای ریاضتی درزمان بودن
قدرت رسیدند، روبرو شده اند کھ باز ھم بیشتر باعث بی اعتباری و عدم اعتماد بھ احزاب سیاسی می شود. برخالف جنوب، در 

بویژه انھا دو اعتراض و  ٢٠١١مناطق شمالی، اتحادیھ ھا مواضع سخت تری علیھ احزاب سیاسی اتخاذ کردند. در سال 
تظاھرات توده ای گسترده علیھ ریاضت ھای اقتصادی سازمان دادند، کھ اعتراض بھ دولت ترکیھ را ھم دربر می گرفت. اما این 

  کنش ھا بھ ھیچ نتیجھ چشمگیری، جز خشم دولت ترکیھ کھ قاطعانھ از ھیچ یک از خواستھ ھایش عقب ننشست، دست نیافتند.

قبرس اطالعات ناشی از امارگیری از افکار عمومی در شمال ھم برای تعیین مقدار اعتماد عمومی بھ سازمان  ھمانند جنوب
ھای مختلف بسیار محدود است. با این وجود یک امارگیری تازه می تواند تاحدودی وضعیت حاضر را روشن نماید. بر اساس 

دھندگان معتقد بوده اند کھ درجھ محبوبیت و اعتبار اتحادیھ ھا  % پاسخ١٦انجام شده، تنھا  ٢٠١١این امارگیری کھ در سال 
بسیار باالست. بازرسی دقیق تر این نظرخواھی اما نشان می دھد کھ تقریبا تمام نھادھای مورد سوال با بی اعتمادی عمیق 

سیستم قضایی و  %)،١٤٫٨%)، وزرای عضو کابینھ (١٣٫٩%)، سیاستمداران (١٠٫٩روبرو اند. اقدامات احزاب سیاسی (
%) بھ ترتیب از سطح تائید عمومی برخوردارند. ١٩٫٣%) و وسایل ارتباط جمعی (٢٦٫١%)، رئیس جمھور (٢٣٫٩دادگاه ھا (
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: این "رسوائی" است. "شرم" کنید! شعار معترضان بھ عامالن ٢٠١٣مارس 
 بحرانی بانکی در قبرس

% اعتماد عمومی نفع میبرد. در ٥٢٫٥% از اعتماد عمومی برخوردار بود ارتش قبرس بود کھ از ٥٠نھادی کھ باالی تنھا 
% سقوط کرد کھ دلیل دیگری بر کاھش حد ٦٩٫٤١بھ  ٢٠٠٩% درسال ٨١٫٧ت کنندگان از ، تعداد شرک٢٠١٣انتخابات سال 

  اعتماد عمومی بھ سیستم سیاسی و نھادھای حکومتی است.

تا انجا کھ بھ مواضع اتحادیھ ھا دربرابر نھادھای بین المللی مربوط می شود باید درنظر داشت کھ این بیش از ھرچیز بھ موضع 
عضو اند و در ضمن در  ITFUو  WFTUاست. انھا کھ در جناح چپ قراردارند در فدراسیون ھایی مانند سیاسی انان مربوط 

بطور مثال ده اتحادیھ صنفی کھ خود را پالتفرم سندیکایی می نامند و  ٢٠١١شبکھ ھای وابستھ بھ اتحادیھ اروپا فعال اند. در 
ای بیان اعتراض شان بھ بروکسل رفتند تا از نفوذ و دارند بر KTOEOSو  KTAMS ،KTOSاعضای سنگین وزنی مانند 

دخالت ترکیھ در امور اقتصادی و سیاسی در مناطق شمالی قبرس شکایت کنند. اتحادیھ ھای جناح راست از سوی دیگر ترجیح 
-Hakر عضوکنفدراسیون محافظھ کا Kamu-Senھای اتحادیھ ای در ترکیھ ھماھنگ باشند، بطور مثال می دھند با فدراسیون 

Is  در ترکیھ است کھ این سازمان خود عضوITUC  وETUC .است  

  ینده و جمعبندیآانتظارات برای 
  در جنوب
ھمھ بر حول مذاکرات جمعی و  ،دنراه باش ینده بر سرآاستخدامی چالش ھایی کھ در وضع رسد در رابطھ با  بنطر می

ھ شد، روند منفی نسبت بھ این موضوع مدتھاست کھ شدت گرفتھ طور کھ قبال ھم گفت د زد. ھماننقراردادھای گروھی دور خواھ
قراردادھا و افزودن یکجانبھ  خیر در تجدیدأو اکنون بھ شکل کاھش پوشش قراردادھا، افزایش تخلفات اجرائی، ته است بود

سھ شود، با وجود اگر با وضعیت جھانی مقایحال خورد. با این  بھ چشم می ند،کھ دارای بار منفی برای کارگران ا موادی
ھم تغییرات و شکست کارگران  ھا ھستند، بازدادتندخویی ھای کارفرمایان کھ در سپھر عمومی خواستار برچیدن کامل این قرار

و اتحادیھ ھا در کل قابل اغماض است و بھ آن 
ھم نیست.  ،توانست باشد بدی کھ در عمل می

گرچھ تراکم عضویت در اتحادیھ ھا در حال 
لی در این مورد ھم بطور فاحشی کاھش است و

از متوسط اتحادیھ اروپا باالتر است و با وجود 
ای  کاھش تعداد اتحادیھ ھا اما جنبش اتحادیھ

  قبرس ھمچنان پرتوان است.
در سطح جامعھ چالش ھا احتماال جدی تر و 

ند، بویژه در گفتمان بحران اقتصادی ادشوار تر 
ین ھم ا ازو مالی. دستمزد ھا سقوط کرده و بدتر 

در راه است، چرا کھ بیکاری ھمچنان غیر قابل 
کنترل و در سطوح بسیار باالیی قرار دارد، 

 ً نھ  و شوند تھدید می حداقل دستمزد ھا مستقیما
در سطح بازار کار بلکھ حتی بعنوان  فقط عمالً 

د. ھمزمان اعمال می شون ھاشدید آن فشارھای زیادی در گفتمان عمومی برای لغو یا کاھش .دنشو اجرای قوانین ھم تھدید می
ستانھ از دست دادن خانھ آابد و ھزاران نفر در ی بودجھ خدمات اجتماعی درست در زمانی کھ بھ آن نیاز است بشدت کاھش می

اری کھ در بیکاری با دشورا قادر بھ پرداخت قسط وام ھایشان نیستند. اتحادیھ ھا ھم توان یاری بھ اعضایشان زیرا ند، اھایشان 
دشواری ھای عمده روبرویند ھم بھ سختی  کنند و با ھای مالی روبرویند، ندارند و حتی از دادن خدمات بھ اعضایی کھ کار می

کھ مجبور شده اند با کار ھای موقت و سردرگمی و بیخانمانی بھ توده ذکر کرد انبوه توده ھایی باید از یند. مضاف بر این آ بر می
  دند.اقشار پروکاریات بپیون

یک پی و  ثیر تغییرات ساختاری در بازار کار در آستانھ قرن بیستأاما باالخره بھ مقیاس و ت ،گرچھ دیر ،اتحادیھ ھای صنفی
بازار کار شده اقدام نمودند. اگر بھ تصویر وارد بردند و بھ تدریج برای سازماندھی و پذیرش کارگران مھاجر و جوانان تازه 

نسبت بھ دھھ اول این قرن چشمگیری موفقیت ھای  )بھ بعد ٢٠١٠( در دھھ اخیراما دود بوده است، موفقیت مح ،کلی نگاه کنیم
اند کھ کارگران غیر قبرسی قرار نیست کھ بھ این زودیھا قبرس را ترک کنند و رسیده د. اتحادیھ ھا بھ این درک نشو دیده می

گران قانونی غیر قبرسی بلکھ در جذب و مشارکت انان در منافع اعضای شھروند قبرس در اتحادیھ نھ در ایزولھ کردن کار
کید بر توسعھ سطح پوشش عضویت و مشارکت در مذاکرات جمعی و أساختار اتحادیھ ھاست. روند حاضر در نتیجھ بسمت ت

ن اجرکھ ھدف خاموش ماندن در برابر استثمار بیشتر مھا نآبجای  ،دادھای گروھی بھ کارگران مھاجر تغییر کرده استرقرا
  .ای وارد نشودکھ بھ منافع اعضای اتحادیھ ھا لطمھ است البتھ تازمانی . این وسیلھ کارفرما باشد
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 : اعالم اعتصاب دیگری در قبرس٢٠١۵فوریھ 

ھمانند سایر ارگان ھای اقتصادی عمومی دیگر روبھ نزول داشتھ است، گرچھ  ،عمومی لباقاست ،طور کھ در باال گفتھ شد ھمان
. این ادراک البتھ در ابراز نظرات در سپھر عمومی و حتی بھ اقرار ندستقن و قابل اعتمادی در این موارد موجود نیتداده ھای م
کھ اتحادیھ ھا تغییر  ندیت است. نشانھ ھای کمی موجود اؤن اتحادیھ ای در تماس شان با اعضای بدنھ اتحادیھ ھا قابل رخود فعاال

این دشوار تر خواھد بود و عالوه برین بنوعی ست کھ شرایط اینده ا نآکشند، اما ادراک درونی شان بر  عمده ای را انتظار می
بیشتر قدرت  ،نداکنند و نھ فقط شریک در اجتماع  باور کھ اتحادیھ ھا بعنوان بخش عمده ای از جنبش اجتماعی نقش بازی می

ً  گیرد. از سویی گرچھ گزارش از اعتصاب ھای صنفی افزایش می اس کوتاه مدت و در مقی یافتھ اما این اعتصاب ھا عمدتا
 ً پرداخت دستمزد ھا  خیر درکوچک و بیشتر محلی و محدود بوده اند و در سطح کارگاھی و بدالیل مربوط بھ تخلف از قوانین و ت

و در بخش کارگران ساختمانی  ٢٠١١در سطح کل حرفھ در سال بود کھ . استثنا در این مورد یک اعتصاب بزرگتر نددیده شده ا
ھم تکرار شد. حتی اعتصابی کھ در اتحادیھ ھای کارکنان بخش  ٢٠١٣و  ٢٠١٢لھای بوقوع پیوست و بطور مشابھ در سا

کل اگر با اوج  بیشتر جنبھ سمبولیک داشت. در ،بعنوان اعتراض بھ خصوصی سازی ھا صورت گرفت ٢٠١٤عمومی در سال 
ن اقتصادی در بازار کار بالنسبھ توان گفت کھ عکس العمل اتحادیھ ھا باتوجھ بھ شرایط بحرا می ،اعتراضات قبلی مقایسھ شود

  رام بوده است. آمالیم و 
استراتژی و توجھ اتحادیھ ھا در برخورد با کاھش حق و حقوق اعضا در شرایط حاضر دو لبھ داشتھ است، تاکید بر موقتی بودن 

آن سیاست ھا. اصرار اقدامات ریاضتی براساس پیش بینی لزوم تغییرات و درخواست مذاکره برای رسیدن بھ توافق رسمی با 
کھ بتوانند  نآبر موقتی بودن از این نظر مھم بود کھ بتوانند نگرانی اعضایشان را کاھش دھند و از سوی دیگر برای اتحادیھ ھا 

راه را برای مذاکره با کارفرمایان برای بازگشت حقوق بھ شرایط سابق باز بگذارند. عالوه بر این اصرار بر توافق دوطرف بر 
ً  نآھا ھم با وجود اثرات منفی کھ بر تصویر اتحادیھ ھا داشت از سیاست  بدعت اعمال تغییرات  رو اھمیت پیدا کرد کھ اساسا

ن بود کھ موارد آشود استراتژی اتحادیھ ھا  نجا کھ بھ اصل مطلب مربوط میآبطور یکجانبھ از سوی کارفرما را مانع شود.  تا 
ستخدامی ھای تازه را کھ امور حاضر بودند را حفظ نمایند و مسایل دیگر مانند کمک مھم تر مانند دستمزد ھا و حقوق پایھ ا

  مشمول مذاکره بشناسند. ،دنشو کھ بیشتر بھ اینده مربوط می را، کارفرما بھ صندوق بازنشستگی و پرداخت اضافھ کاری
  درشمال

ً ناشی از مشکالت چنانچھ قبال ھم گفتھ شد، بحران اقتصادی کھ قبرسی ھای ترک تبار در شما ل از آن تاثیر گرفتھ اند، عمدتا
ساختاری است. ریشھ عمیق این مسائل در عدم وجود یک ھویت تحت حمایت بین المللی است کھ در عمل منجر بھ اتکای بیش 

از اندازه بھ ترکیھ شده است و قصد ترکیھ برای تغییر ماھوی 
ھنمود صحنھ سیاسی اقتصادی در شمال جزیره قبرس بر اساس ر

ھای نئولیبرالی. در واقع این نخستین بار نیست کھ دولت ترکیھ 
بر دولت در قبرس شمالی فشار وارد می کند تا سیاست ھای 

اقتصاد ریاضتی را اجرا نماید. اما آنچھ جدید است آن کھ، اکنون 
دولتی در آنکارا بر سر کار است کھ می تواند بطور مداوم و 

را اعمال نماید. در گذشتھ بویژه در برای مدت طوالنی این فشار 
بھ ندرت دولت ھای پایداری  ٩٠و  ٧٠سالھای پرتشنج دھھ ھای 

بر سر کار بودند کھ بتوانند این خواست ھا را بطور مستمر بر 
قبرس شمالی اعمال نمایند و در نتیجھ نمی توانستند اقتصاد قبرس 

  شمالی را آن طور کھ می خواستند شکل دھند.
ر بخش قبرسی ترک تبار ھم دائما از کارت ھویت از سوی دیگ

ملی در مقابل آنکارا استفاده می کرد تا مانع از اعمال این سیاست 
ھا در دراز مدت شود. ھروقت کھ زمان انتخابات پارلمان و 

ریاست جمھوری فرا می رسید دولت ملیون ترک قبرسی تحت 
لغو نماید تا ترک قبرسی ھای جزیره بھ دام کمونیست ھا یا احزاب  ریاست دنکتاش از آنکارا می خواست کھ این مقررات را

یونانی قبرس یا ترکیبی از این دو نیافتند. این شرایط ھمواره با افزایش حقوق ھا در بخش عمومی و کارکنان دولت تکمیل می 
ان یافت و ترک قبرسی ھا اکنون پای ٢٠٠٢) در سال AKPشد. البتھ این شرایط بھ مرور با سرکار آمدن دولت توسعھ و عدالت (

تا  ٢٠٠٣خود را در شرایط جدیدی می یابند کھ چندان با آن اشنا نیستند، بویژه پس از ان کھ برنامھ کوفی عنان در سالھای 
  باجرا گذاشتھ شد کھ با رشد دورقمی اقتصاد ھمراه بوده است. ٢٠٠٦
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دجھ ھای عمومی یکی از شرایط آن بود، خصوصی سازی در شبکھ سھ پروتکل اقتصادی با آنکارا امضا شدند کھ کاھش شدید بو
ً اتحادیھ ھای صنفی را ھدف قرار می داد. تا کنون فقط عملیات در  ھای برق و آب و سایر خدمات دولتی، کھ ھمگی مستقیما

از کارگران فرودگاه ارکان تیمبو و شرکت نفت ترکوقبرس خصوصی شده اند و ھیچک دام بھ بیکاری و اخراج بخش بزرگی 
باعث  ETIنیانجامیده است. اما ملی کردن دو کمپانی بزرگ دولتی دیگر، شرکت ھوائی ترکوقبرس و مؤسسھ واردات تجاری 

ً بیشترشان طبق قانون خصوصی سازی  در سایر مؤسسات دولتی  ٢٠١٢بیکاری گسترده و اخراج کارکنان شد کھ البتھ بعدا
ً با کاھش ح قوق و دستمزد و مزایا روبرو شدند کھ در عمل ھشداری بھ اتحادیھ ھای صنفی برای استخدام شدند، گرچھ عمدتا

  خصوصی سازی ھای آینده بود.

قابل ذکر است کھ اتحادیھ ھا مستقیما ھدف تھاجم 
دولتمردان ترکیھ کھ مامور بکار در جزیره اند 

ً سفیرکبیر ترکیھ کھ بھ معمار  قرار دارند. مشخصا
عروف است، در انظار رفرم اقتصادی در قبرس م

عمومی بھ انتقاد دائمی از اتحادیھ ھای قبرس 
شمالی می پردازد. او در مصاحبھ ای در سال 

، زمانی کھ پست دیگری داشت، گفتھ بود ٢٠١١
کھ بزرگترین مشکل جمھوری ترک قبرس شمالی 

TRNC تعداد زیاد کارکنان دولت و حقوق بسیار ،
ندی ھم ھستند باالی آنان است. اتحادیھ ھای قدرتم

کھ مانع ھر نوع رفرم معنی دار اقتصادی می 
شوند و شیوه عملشان بطور مشخص باعث تخریب اقتصاد عمومی می شود. او پیشنھاد کرده بود کھ کًال اختیارات و قدرت 

شد کھ اتحادیھ  اتحادیھ ھا بشدت کاھش یابد و مقرراتی برای کنترل این حقوق و اختیارات وضع گردد. بالتبع این وضعیت باعث
ھا علیھ او شورش کنند و وی را عنصر نامطلوب اعالم نمایند. دولت ترکیھ ھم برای آن کھ بر این زخم نمک بپاشد او را بسمت 
سفارت کبرای ترکیھ منصوب کرد. با عنایت بھ این سیاست ورزی آنکارا بھ نظر می رسد کھ مبارزه با این پروتکل ھا و سایر 

پارلمان جمھوری ترکی قبرس شمالی وضع می شود مھمترین ھدف و چالش اتحادیھ ھای صمفی را در  مقرراتی کھ از سوی
   آینده نزدیک تشکیل دھد.

در واقع واگرایی ھای عمده ای بین دو جامعھ ترک و یونانی قبرس وجود دارند کھ درعمق و ھمچنین در تأثیرات بحران 
% ١٠ھ ھای صنفی ھم تبلور میابند. در شمال جزیره، نرخ بیکاری در حدود اقتصادی دیده می شوند و در عکس العمل اتحادی

ثابت است و نسبت بھ جنوب دستمزد ھا ھم بھ نظر ثابت می رسند. گرچھ صاحبان کسب و کار از باال بودن حداقل دستمزد 
گردد تا آن را کنترل کنند، تا  شکایت دارند و پیشنھاد می کنند کھ چندین کف دستمزد بر اساس بخش ھای مختلف حرفھ ای تعیین

کنون اما لغو حداقل دستمزد ھا بطور جدی مطرح نشده است. خوشبختانھ نشانھ ای از بحران در امر وام مسکن ھم دیده نمی 
شود. در جھت منفی وقتی کھ در باره تالش اتحادیھ ھا برای سازماندھی و ادغام کارگران مھاجر در جنبش اتحادیھ ای صحبت 

، شاھدیم کھ اتحادیھ ھای ترک قبرسی ھیچ وقت صدایشان را در برابر استثمار گسترده مھاجران بلند نکرده اند کھ در می کنیم
عمل نشانھ بزرگترین ضعف آنھاست. مایھ تأسف بیشتر آن است کھ این موضوع اصال در سپھر افکار عمومی بھ بحث ھم 

  گذاشتھ نمی شود.
یست کھ اتحادیھ ھای ترک قبرسی با چالش ھای جدی تری روبرو اند؛ چالس ھائی کھ حتی با عنایت بھ این شرایط جای تعجب ن

از مشکالت در جنوب ھم مھمتر اند. برای شروع، ھمان طور کھ در باال گفتھ شد، سطح عضویت در اتحادیھ ھا در بخش 
ً قابل اعتنا نیست و ھیچ تالشی ھم برای تغییر مسیر در آینده نزدیک در این راه متصور نیست. از آن بدتر آن کھ  خصوصی عمال

حتی عضویت در اتحادیھ ھای بخش عمومی و نیمھ دولتی ھم با تھدید اساسی روبرو است. گرچھ درصد تراکم عضویت در 
اتحادیھ ھا در حد تراکم در جنوب نیست و شیب نزولی آن ھم تدریجی و شدید نیست، اما خصوصی سازی در شبکھ ھای آب و 

ممکن است باعث تشدید این روند شده و بھ جنبش اتحادیھ ھا لطمات  KIBTEKی مانند اداره کنترل شبکھ برق برق و انرژ
  جدی وارد نماید.

حداقل در حال حاضر لطمات وارده بھ اعضای قدیمی تر چندان شدید نیست، و این بیشتر بخاطر قدرت تاریخی اتحادیھ ھاست کھ 
رخ عضویت باز ھم کاھش خواھد یافت، کھ در نتیجھ باعث کاھش اعتماد افکار عمومی و در عمل بنفع اعضاست. با این وجود ن

اعضا بھ توان اتحادیھ ھا خواھد شد؛ مگر آن کھ اتحادیھ ھا بتوانند دولت را مجبور بھ تغییر مشی نمایند. برونسپاری کھ ھم اکنون 
دیگری است کھ عضویت در اتحادیھ ھا را تھدید می  ھم در صنف ھایی مربوط بھ نظافت و امنیت بسیار گسترده است، عامل

نماید. بطور کلی مشکالت جامعھ قبرسی ترک تبار در این شرایط دشوار حل شدنی نیست، مگر آن کھ معجزه ای اتفاق بیافتد، کھ 
  آن ھم بسیار نامنتظر است.
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ر می شوند، نیاز بھ سازماندھی و بسیج و در مجموع در ھر دوسوی جزیره چالش ھای عمده ای وجود دارند و دائما ھم تاریکت
افزایش ظرفیت ھا و بھبود ساختار ھای سازمانی ضروری است تا نقش اعضای بدنھ و مشارکتشان و تعھدشان را بھ جنبش 

افزایش دھد و تصویر اتحادیھ ھا را در انظار بھبود بخشد. باید برای جذب اعضای جدید اقدام بیشتر صورت گیرد تا بھ تھدید 
ای بیرونی در افکار عمومی پاسخ داده شود. اتحادیھ ھا باید بھ اعضایشان اطمینان دھند کھ انھا اصلی ترین و تنھا وسیلھ ھ

موجود برای تامین منافع کارگران اند. آنھا ھمچنین باید بتوانند کارگران موقت و اعضای پروکاریا را مطمئن سازند کھ این 
نافع آنان در نزدیک شدن بھ جنبش اتحادیھ ای است و نھ در دوری گزیدن از جنبش جمعی و شرایط شامل آنھا ھم خواھد شد و م

سازمانیافتھ کارگران. تجمع کارگران حول تشکل سازمانی شان و ھمبستگی تمام بخش ھای وابستھ بھ نیروی کار نھ تنھا آرزویی 
حیات جنبش اتحادیھ ای و برونرفت از خطر بازگشت  دست یافتنی و مؤثر است، بلکھ تنھا راه موجود برای بازسازی و تجدید

  روابط استخدامی دوران سیاه استثمار است.

.  
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 Southern African Development Communityجامعھ توسعھ جنوب افریقا 

  در گفتمان اجتماعی کارگرینقش فدراسیون ھای منطقھ ای اتحادیھ ھای 
  مقایسھ اتحادیھ اروپا و جامعھ توسعھ جنوب آفریقا

  ٢٠٠٢نوامبر  –مریم نوارز 
 ترجمھ: گودرز

  مقدمھ
ملتھا در منطقھ در نھایت تنھا بھ صورت جمعی می تواند محافظت شود و ارتقاء یابد. - است کھ سعادت دولت آموزش اصلی این

  ).٢٠٠٠این نیروی کلیدی و مثبتی است کھ اتحاد ھای منطقھ ای را بجلو می راند (نیوپن، 
طق مختلف جھان گردید. در اروپا در قرن گذشتھ، این باور باعث تشکیل اتحادیھ ھای اقتصادی و سیاسی دول بسیاری در منا

باز می گردد. اتحادیھ امروزی اروپا بر اساس توافق ماستریخت در  ١٩٥٧اقدام ھای اولیھ برای تشکیل اتحادیۀ پیمان رم بھ سال 
ملتھا شامل ارگانھای ذیصالح فراملیتی برای - شکل گرفتھ است کھ می توان آن را بھ عنوان اتحادی از دولت ١٩٩٣- ١٩٩٢سال 

تصمیم گیری در بخش ھای مختلف سیاسی توصیف کرد، کھ در قوای مقننۀ اروپائی با احکام الزم االجرا برای ھمھ و اقتدار 
  کنترل کنندۀ دادگاه عدالت اروپا متجلی می شود.

اپارتاید تاسیس شد تا وزنھ ای در مقابل دوران  ١٩٨٠) در سال SADCCدر آفریقا، کنفرانس ھماھنگی توسعھ آفریقای جنوبی (
تشکیل شد کھ  SADCCبرمبنای  ١٩٩٢)  با توافق ویندھوک در سال SADCایجاد نماید. متعاقبا جامعھ توسعھ جنوب افریقا (

یک موسسھ بین الدولی از دولتھای مستقل است. این جامعھ ھدف اصلی اش توسعھ اقتصادی کشورھای جنوب آفریقاست، اما 
  اعمال و نظارت بر پرتکل ھای فراملیتی ندارد. برخالف اتحادیھ اروپا مکانیزمی برای

یک مشکل بزرگ در جامعھ توسعھ 
جنوب آفریقا در طبیعت ناھمگون 

کشور  ٨کشورھای عضو آن است. 
از اعضای این جامعھ در میان کم 

) کشورھا LDCرشدیافتھ ترین (
ھستند و تنھا افریقای جنوبی در 
آستانھ توسعھ یافتگی است. در 

ا ھم در آغاز، شکاف اتحادیھ اروپ
بین شمال و جنوب وجود داشت و 

حال بعد از پیوستن کشورھای شرق 
اروپا شکاف بین شرق و غرب ھم 

بوضوح دیده می شود. این 
ناھمگونی در سطح توسعھ یافتگی 

باعث اشکاالت عمده در ادغام و 
انتگراسیون اقتصادی و لغو و حذف 

موانع تجاری و ھماھنگی گسترده 
ی اقتصادی و امور درسیاست ھا

مالی شده است. در حوزه ھای 
اجتماعی نیز صحبت از تنزیل 

اجتماعی است، بھ این معنی کھ در 
برخی کشورھا تأمین اجتماعی را 
قربانی می کنند تا بتوانند با بازار 

ھای کار ارزان تر رقابت کنند. 
برای پیشگیری از این روند ھم در 

 اروپای متحد و ھم در جامعھ توسعھ 
جنوب آفریقا گام ھایی در جھت 

تنظیم سیاست ھای اجتماعی 
  برداشتھ شده است تا ادغام اقتصادی ھمراه با ادغام سیاسی و توسعھ آن صورت گیرد.
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مجمع مؤسس کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگری اروپائی : ١٩٧٣بروکسل، فوریھ 
(ETUC) 

در پاسخ بھ این تغییرات اجتماعی گسترده، فدراسیونھای اتحادیھ ھای کارگری ملی در اروپا برای تاثیربخشی بر خط و مشی 
ست بھ سازمانیابی ھای منطقھ ای زدند. اتحادیھ ھای کارگری در جنوب آفریقا ھم برای پاسخگویی بھ ارتقاء اجتماعی د -سیاسی 

فعال شده بودند. در نتیجھ سازمان ھای منطقھ ای نوینی در سھ سطح  SADCتصمیمگیری ھا از سطح منافع ملی بھ جامعھ 
  متمایز پدیدار شدند:

 ) "در سطح "بین بخشیintersectorial( در این سطح سازمان ھای چتری منطقھ ای شبیھ بھ کنفدراسیون اتحادیھ ھای :
 تشکیل شدند. (SATUCC)و شورای ھماھنگی اتحادیھ ھای کارگری جنوب آفریقا  (ETUC)کارگری اروپایی 

 ھای صنعتی  در سطح بخشی، کھ فدراسیون ھایی از اتحادیھ ھای کارگری در این سطح توسعھ یافتند. از آن جملھ اند کمیتھ
 منطقھ ای در جنوب آفریقا، (ITS)مانند فدراسیون اروپایی فلزکاران و دبیرخانھ ھای بین المللی صنایع  (EIC)اروپایی 

 مانند فدراسیون بین المللی فلزکاران.

 بزرگ در  در سطح فراملیتی کمپانی ھا، کھ در آن کمیتھ ھای کار برای ھماھنگی در امر نمایندگی کارگران در کمپانی ھای
سراسر اروپا بوجود آمدند. در جنوب آفریقا اما این سطح از تشکل اتحادیھ ھا بوجود نیامده است. اخیرا یک شورای کار 

  در بانک بارکلی تاسیس شده است ولی ھنوز خیلی تازه است. UNIافریقایی وسیلھ 
احتی قابل تفکیک نیستند. در افریقای جنوبی بطور مثال در ارتباط با این تقسیم بندی باید توجھ داشت کھ اولین و دومین سطوح بر

ھا  EICدر طی سالھای اخیر وجود داشتھ است، در حالی کھ در اتحادیھ اروپا  SATUCCو   ITSھمکاری نزدیکی بین 
 عضوی از کنفدراسیون اروپایی اتحادیھ ھای کارگری اند.

ود خواھد بود. برای شروع، ساختار درونی، اھداف و مسائل این تحقیق بھ تحلیل و بررسی در سطح نخست (بین بخشی) محد
ETUC  وSATUCC   در بازبینی خالصھ ای از تاریخچھ انھا تبیین خواھد شد. سپس نقش، تاثیر و نفوذ احتمالی تشکل ھای

حقیق بصورت بررسی خواھد شد. منظور از گفتمان اجتماعی در این ت SADCکارگری بر گفتمان اجتماعی در اتحادیھ اروپا و 
  ذیل تعریف شده است:  

تعامالت بین دولت ھا، تشکل ھای کارفرمایان و نمایندگان کارگران در امر فرمولبندی یا تحقق خط و مشی کارگری، اجتماعی 
ً جنبھ مشورت بھ دولت ھا را بازی کنند یا مذاکراتی  را یا اقتصادی و ... ترتیبات دوجانبھ و سھ جانبھ ای  کھ ممکن است صرفا

شامل شوند کھ بھ توافق حول قراردادھای جمعی و پروتکل ھای اجتماعی ای منتھی گردند کھ چارچوب روابط را برای مدت 
  مشخصی نتظیم می نمانید.

این مطالعھ تجدید ساختار معھود در درون جامعۀ توسعۀ جنوب افریقا را کھ ھدف آن امتزاج بخش استخدامی و کار با دیگر 
یریت توسعۀ اجتماعی و انسانی و برنامھ ھای ویژه" است، منظور نکرده است، زیرا شکل ساختارھای جدید بخشھا در یک "مد

  ھنوز روشن نسیت.*

  کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگری اروپایی
  توسعھ تاریخی کنفدراسیون

  ساختار عضویت
کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگری اروپایی 

)ETUC یھ ھای از میان اتحاد ١٩٧٣) در سال
کارگری کشورھای مختلف با نگرش ھای سیاسی، 

مذھبی و ایدیولوژیک گوناگون بوجود آمد و 
نمایندگی بخش وسیع و متنوعی از کارگران 

 اروپایی را نمایندگی می کند.
در اروپا نھ تنھا اتحادیھ ھایی از کشور ھای عضو 
جامعھ متحد اقتصادی اروپا، بلکھ کشورھای عضو 

) و شورای EFTAاد اروپایی (سازمان تجارت آز
اروپا ھم عضویت دارند. عالوه بر این برخی 

اتحادیھ ھای کارگری فرعی تر ھم در کنار 
فدراسیون ھای سراسری کشورھا بھ عضویت در 

این سازمان چتری درآمده اند. محدودیت اولیھ 
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، متزلزل شد ١٩٧٤کمونیستی در سال برای عضویت کارگران سوسیالیست با پذیرش چندین اتحادیھ مسیحی و یک اتحادیھ 
(توضیح مترجم: در متن اصلی بھ جای "متزلزل شد" امده است "ادامھ یافت"، کھ با توجھ بھ مبتدای جملھ و نیز حملۀ بعدی 

ً بھ نظر می رسد یک سھو است). عضویت تعداد بیشتری از اتحادیھ ھای کارگری کمونیست در این کنفدراسیون در پایان  کامال
فات شرق و غرب ادامھ یافت و اتحادیھ ھای بیشتری از شرق اروپا کھ در آغاز بعنوان عضو ناظر پذیرفتھ شده بودند از اختال
 بھ عضویت کامل درآمدند. ١٩٩٥سال 

ETUC  ٨کشور اروپایی در بر می گیرد. از این میان  ٣٤فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری کشوری را از  ٧٤در حال حاضر 
% کل اتحادیھ ھای موجود در ٩٠بیش از  ETUCعضو ھم از کمیتھ ھای صنعتی اروپایی اند. بنابراین  ١١عضو ناظر و 

اتحادیھ اروپا را در عضویت خود دارد. باید توجھ داشت کھ بطور متوسط تنھا یک سوم کل کارگران در اتحادیھ اروپا عضو 
 اتحادیھ اند.

س در برخی مواضع شده است. این موضوع باعث شده کھ فرمولھ کردن نرخ باالی عضویت در کنفدراسیون باعث عدم تجان
مواضع مشترک بطور مشخص در سطح اروپایی دشوار شود. تا کنون ھمواره تنش ھایی بین ستون ھای بخشی و فرابخشی 

ین تقسیم بندی وجود داشتھ کھ ناشی از تفاوت ھای موجود بین اعضا و ساختار تشکیالتی آنھا، استراتژی ھا و اھداف و ھمچن
موجود در مسئولیت ھای این بخش ھاست کھ گاه بھ اندازه کافی مشخص نیست. در میان فدراسیون ھای ملی ھم بدلیل تفاوت 

ً تا مدتی بحث و جدل داغی بویژه بین  ETUCھای موجود در انتظار از کنفدراسیون  ھر چندگاه اختالفاتی بروز می کنند. مثال
یکی بیشتر مایل بھ نفوذ در ساختار ھای فراملیتی و اروپایی آن بود و شاخھ دیگر کھ بیشتر مایل بھ دو بازوی کنفدراسیون کھ 

ارتباط نرم و غیر فرمال با ارگان ھای اروپایی بود، جریان داشت. گرایش اخیر مایل بھ ھماھنگی بیشتر در عملیات بود و 
می کرد. تنھا پس از آن کھ شورای اروپا و سازمان تجارت ازاد گرایش نخست بر اعمال نفوذ بر شرکت ھای فراملیتی پافشاری 

 اروپایی بھ کنفدراسیون پیوستند، بود کھ این تنش ھا درمیان اعضا تاحدودی کاھش یافت.
آن است کھ علیرغم نرخ باالی نمایندگی از حمایت بسیار کوچک توده ای در ممالک عضو برخوردار  ETUCمشکل دیگر 

گامی خود را نشان داد کھ برخی از فدراسیون ھای اتحادیھ ھای کارگری دفاتری را برای البیگری در است. این واقعیت ھن
بروکسل گشودند. عدم ھماھنگی و تجانس بین اتحادیھ ھای ملی و فدراسیون ھای چتری باعث شد کھ کنفدراسیون با مشکالتی در 

 بستگی کنفدراسیون بھ ساختار ھای اروپایی گردید.کسب اعتماد و اعتبار روبرو شود کھ از نظر مالی ھم موجب وا
 

 ساختار سازمانی
 کنفدراسیون اتحادیھ دھای کارگری اروپایی از ارگان ھای ذیل تشکیل می شود:

 کنگره یا مجمع عمومی اعضای آن 

 کمیتھ مدیران 

 کمیتھ مالی و روابط عمومی 

 دبیرخانھ 
ھیچ کدام مسئولیت تفویض شده ای ندارند، جز ان کھ بین فدراسیون ھای کمیتھ ھای اجرائی، مالی و روابط عمومی و دبیرخانھ 

  عضو ھماھنگی نمایند و اطالعات مربوط بھ کنفدراسیون را بھ انان منتقل نمایند.
ً می توانند با اکثریت آرا رسمیت یابند، اما در عمل ھمھ تصمیم ھا با اجماع اخذ می  در حالی کھ تصمیمات کنفدراسیون قانونا

ً مبھم و قابل تفسیر اند. از طرفی روشن است کھ اتحادیھ ھای عضو حاضر گرد ند، البتھ این مصوبات الزم االجرا نیستند و بعضا
اصالحات در ساختار کنفدراسیون اتفاق  ١٩٩١نبوده اند استقالل خود را ازدست بدھند. تا برگزاری کنگره لوکزامبورک در سال 

  ش تعداد اعضا و توسعھ گسترده اتحادیھ اروپا اجرای توافق ماستریخت ضرورت یافت.نیافتاد. در آن زمان بدلیل افزای
مھمترین تغییر بھ رسمیت شناختن حق رأی برای اعضای ھیئت دبیران بود کھ باعث شد کمیتھ مالی و روابط عمومی با ھیئت 

یرخانھ را نیز از نظر نیروی انسانی و اجرائی جایگزین شود کھ در عمل موجب تقویت سیاسی ھیئت دبیران شد و امکانات دب
را بھ یک کنفدراسیون واقعی تبدیل کرد کھ توان و گنجایش مذاکرات جمعی در  ITUCتوان مالی افزایش داد. این اصالحات 

 کھ در آن اختیارات کمیتھ مدیران و دبیرخانھ یک بار دیگر ١٩٩٣گستره اروپا را داشتھ باشد. بدنبال یک عقب نشینی در سال 
در فعالیت ھای فراملیتی بود. در اثر بحث ھای  ETUCشاھد تبیین گسترده اختیارات  ١٩٩٦و  ١٩٩٥کاھش یافت، سال ھای 

استراتژیک پایھ ای در کنفدراسیون، کمیتھ مدیران اختیار یافت کھ برای ورود در مذاکرات اروپایی تصمیم بگیرد. از آن زمان 
تمایل اکثریت رسمیت یافتھ اند و در نتیجھ حق وتوی اعضا باطل گردید. بھ شورا ھای  بھ بعد موافقت ھای جمعی کمیتھ با رای

اقتصادی اختیارات و نفوذ بیشتری در درون کنفدراسیون داده شد و در نتیجھ آنھا توانستند بھ تبیین قوانین و راھبرد ھایی برای 
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 ٢٠١۵ -پانزدھمین کنگرۀ کنفدراسیون اروپائی اتحادیھ ھای کارگری 

ادی بھ این ترتیب توانستند استقالل خود را در امور مذاکرات جمعی در سطوح بخشی و منطقھ ای بپردازند و شوراھای اقتص
  بخشی و منطقھ ای تامین نمایند.

  بھ شرح ذیل است: ETUCساختار سازمانی  ١٩٩١در حال حاضر در نتیجھ اصالحات 

 کنگره 
o  باالترین ارگان تشکیالت کنفدراسیون

ETUC 
o  متشکل از نمایندگان فدراسیون ھای ملی

 بھ نسبت اعضای ھریک
o رسال یک بار تشکیل می گرددھر چھا 
o  سیاست ھا و آیین نامھ ھای داخلی

 کنفدراسیون را تصویب می نماید و
o  اعضای ھیئت دبیران، رئیس و دبیرکل

 را انتخاب می نماید.

 ھیئت دبیران 
o چھار بار درسال تشکیل می شود 
o  تعداد اعضای ان بھ نسبت تعداد

نمایندگان انتخابی سازمان ھای ملی 
 تعیین می شود

o  .با دو سوم آرا در باره وظایف و تعداد نمایندگان در مذاکرات با شرکای اجتماعی اروپایی تصمیم می گیرد 

 ھیئت اجرائی 
o  عضو انتخابی در ھیئت دبیران تشکیل می گردد، ٢١از 
o بار در سال تشکیل جلسھ می دھد و ٨ 
o  ان نظارت می نماید.تصمیمات مصوب ھیئت دبیران را در مابین جلسات اجرا میکند و بر جریان 

 دبیرخانھ 
o مسئولیت ھای روزانھ کنفدراسیون را بر عھده دارد 
o ھماھنگی بین ارگان ھای اتحادیھ اروپا و نمایندگان کارگری را برعھده دارد و 
o .مسئولیت اجرای وظایف درونی کنفدراسیون را بر عھده دارد 

۴بالغ بر  ١٩٩۶مالی اش در سال  منابعکارمند دارد، و  ETUC ۴۵کنفدراسیون  میلیون یورو بود کھ از حق عضویت ھا  ۴
سنت برای ھر یکھزار عضو). بھ نسبت فدراسیون ھای اتحادیھ ای در سطح ملی، کنفدراسیون  ١٠تامین می گردد (تقریبا معادل 

نظر مالی  را از ETUCاز منابع مالی متوسطی برخوردار است. با وجود این کمیسیون اروپا برخی از مؤسسات مربوط بھ 
از آن جملھ اند. عالوه بر آن ھزینھ سفرھا و ترجمھ  ETUCO، و مؤسسھ آموزشی ETUIتامین می نماید کھ مؤسسھ تحقیقات 

بھ  ETUCبرای جلسات گفتمان اجتماعی را ھم کمیسیون اروپا تامین می نماید کھ بھ نوبۀ خود باعث می شود درجھ وابستگی 
  .سازمان ھای اروپایی افزایش یابد

منعکس کننده تفاوت نظرھای درونی اعضا در باره موضعگیری ھای سازمان در ارتباط  حالدر عین  ETUCتوسعھ سازمانی 
با پروسھ تصمیم گیری ھای اروپایی است. ساختار سازمانی کنونی بھ سمت ھمیاری نرم در فعالیت ھای اتحادیھ ھای صنفی ملی 

برای فعالیت در سطح اروپایی و  ETUCسیر می کند کھ در استحکام امکانات  و بسوی سازمان ھای چتری فراملیتی اروپایی
تنھا در یک محدوده جزئی یک سازمان  ETUCانعطاف پذیری در ارتباط با اعضا در سطح ملی تأثیر داشتھ است. با این وجود 

  فراملیتی است.

  اھداف استراتژیک
و مواضع ضعیف آغازین، اھداف آن در اسناد مجمع  ١٩٧٣ن در سال بدلیل عدم تجانس اولیھ اعضا در بدو تاسیس کنفدراسیو

  مؤسس بطور غیر شفاف و مبھم تنظیم شده بودند:
برای نمایندگی و پیشبرد منافع اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی کارگران در سطح اروپا بطور عام و در ارتباط با 

  ) .EFTAزمان تجارت ازاد اروپا (از جملھ در جوامع اروپایی، و سا - مؤسسات اروپایی بطور خاص
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  تعھد بھ حمایت
  احترام بھ اتحادیھ ھای کارگری

 حقوق اروپائی

در آغاز راه بھ اعضای خود در سطوح کشوری و ملی در عرضھ اطالعات و بررسی احتمال ھمکاری در  ETUCکنفدراسیون
سیاست ھای ملی و روش ھای اجرائی خدماتی را ارائھ می داد. شرکت در چانھ زنی ھا و مذاکرات قرارداد در سطح اروپایی 

ه بود، چرا کھ این امر در محدوده اتحادیھ ھای صنفی در سطح ملی و کشوری شناختھ می شد. تنھا در دھھ بطور مشخص رد شد
بود کھ امید ھای اروپایی در بین اعضا رشد پیدا کرد و راه حل ھای ملی و ساختار ھای شرکتی کشوری نشان دادند کھ  ١٩٨٠

با جھانی سازی اند. تغییرات استراتژیک در کنگره اتحادیھ ھای ناکافی و ناتوان از حل مسائل مربوط بھ فشار ھای رقابت 
) و اعضای کنفدراسیون اتحادیھ ھای صنفی بریتانیا، از ردشدن ادغام اروپایی تا تایید راه حل اروپایی در پاسخ بھ TUCصنفی (

ی کرد اتحادیھ ھای . مضاف این کھ پرزیدنت ژاک دلورس سعETUCتاچریسم و کمیسیون اروپا و بعد اصالح جھت گیری 
باعث  ETUCصنفی را بیشتر با پروسھ تصمیم گیری ھای اروپایی درگیر کند. این درک نوین در میان اعضای کنفدراسیون 

  صدور بیانیھ حمایت از یک بازار مشترک داخلی تحت شرایط مشخصی شد:

  با یک برنامھ سیاسی برای اقتصاد کالن ھمراه
را محدود  باشد کھ بیعدالتی ھای منطقھ ای

  نماید و ھدف ایجاد کار را دنبال نماید، و
  بھ تشکیل فضای اجتماعی اروپایی کمک

  نماید، و
  در توسعھ یک سیاست صنعتی اروپایی پیش

  قدم شود.
در دھھ اول عمر خود عمال  ETUCپس از آن کھ 

نقش یک تشکل نرم و انعطاف پذیر بھ منظور 
د، البی از مؤسسات اجتماعی را بازی کرده بو

پروژه بازار واحد بار دیگر ایده ادغام درونی 
اعضای کنفدراسیون را جان تازه بخشید کھ 

  ختم شد.  ١٩٩١سرانجام بھ پذیرش یک برنامھ گسترده برای اروپایی سازی سیاست ھای اتحادیھ ای در جریان کنگره 
ھا و بحث و جدل ھای گسترده در باره بھ شک و تردید  ETUCتالش ھا برای سازمان دھی یک گفتمان اجتماعی بین اعضای

"راه و روش ھای اروپایی سازی اتحادیھ ھای صنفی" در گرفت کھ طبیعت کنفدراسیون و تنوع دیدگاه ھای درونی اعضا در ان 
  را آشکار ساخت.

ساختار آن نسبت بھ پدیده فراملیتی  ETUCاین شرایط بھ نوعی سازش و توافق ماھوی بر سر لغو محدودیت دیدگاه  ١٩٩٣در 
منتھی گردید و بیانیھ ای را بدنبال داشت دایر بر این کھ فعالیت اتحادیھ ھای صنفی اروپائی فقط مکمل سیاست ھای ملی است و 

بھ جایگاه فعالی برای شکل دادن بھ سیاست اجتماعی  ETUCسعی دارد امنیت حداقلی کنش ھای کارگری را تامین نماید. اما تا 
طول کشید. در این موقع بود کھ حق وتو اعضا در آن ملغی شد و  ١٩٩٧و  ١٩٩٦تا بحث ھای استراتژیک  اروپا باز گردد، کار

ً جا افتاد. کنفدراسیون در آن زمان ابتکار چانھ زنی با ھمراھان اجتماعی در ارتباط با قانونمندی  اصالحات ساختاری بیشتر عمال
  ون اتحادیھ ھای آلمان بدست گرفت.کارکنان نیمھ وقت را علیرغم مخالفت صریح کنفدراسی

در نتیجھ دو اتفاق، یکی برسمیت شناختن رای اکثریت و حذف حق وتو و دیگری رفع ابھام در کنترل تصمیم گیری ھای 
افزایش داد و تشکل ھای ملی را  ETUCکنفدراسیون وسیلھ واحد ھای عضو، در عین تناقض اعتماد اعضا را بھ سیاست ھای 

  ن بھ پذیرش درجھ ای از اروپایی سازی ترغیب نمود، پدیده ای کھ تا یکی دو سال قبل از آن غیرقابل قبول بود.علیرغم مقاومتشا
 بھ شکل ذیل فرمولھ کرد: ١٩٩٩کنفدراسیون اروپایی اتحادیھ ھای صنفی سرانجام اھداف خود را در آئین نامھ ی سال 

 حادیھ ھای صنفی،ترغیب آزادی ھای سیاسی و تاکید بر حقوق بشر و حقوق ات 
 ،لغو ھرنوع تبعیض و توصیھ بھ رفتار برابر با زنان و مردان 
 ،توسعھ اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشتن تعادل جغرافیائی و زیست محیطی 
 دموکراتیزه کردن اقتصاد، و 
 ،دسترسی آزاد بھ کار تولیدی برای ھمھ 
 ی کار،توسعھ و بھبود آموزش فنی و حرفھ ای و تربیت مداوم نیرو 
 .بھبود مستمر شرایط زندگی و کار  
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  در راه یک اتحادیۀ اروپائی

 مشارکت در گفتمان اجتماعی اتحادیھ اروپا
نجا کھ بھ توافق آورد. تا بھ ھمراه آمشکالت تازه ای را ھم با خود  ETUC در سطح اروپا، عرضھ اھداف و استراتژی ھای

تصمیم  پایی از نظر قانونی تاثیری بر، ھمکاریھای اجتماعی شرکای ارومی شد طن مربوآتکل اجتماعی وماستریخت و پر
 را کارگران ھم کارفرمایان و ھمکھ تنھا ارگانی ، )FSCاجتماعی اعضا نداشت. کمیتھ اجتماعی و اقتصادی (- گیریھای سیاسی

طرفھ در امور اجتماعی تصمیم می  کھ شورا یک درحالی ؛ھم بصورت جزئی داشتآن کرد، تنھا نقش مشاورتی  نمایندگی می
کھ در سطح شورای اقتصادی تصمیم گرفتھ  نآبجای  ند،شد بطور کلی اما مسائل اجتماعی در سطوح ملی تدوین میگرفت. 

 شود.

پیشنھاد مشارکت بیشتر کارفرمایان و اتحادیھ ھای صنفی از آغاز 
بدلیل مخالفت کارفرمایان بھ ویژه مطرح بود. اما  ١٩٧٠دھھ 

بود کھ تحت  ١٩٨٠دھھ واقعیت اجرائی پیدا نکرد. تنھا در میانھ 
 ً سازمانیافتھ برای  ریاست پرزیدنت دلورس یک مجمع ظاھرا

)  UNICE, CEEP, EIUC( کارفرمایان و تشکل ھای کارگری
 "تحت عنوان "گفتمان اجتماعی دوشِس وال –در سطح اروپایی 

 تشکیل شد.
بدلیل امتناع کارفرمایان از ورود بھ یک قرار الزم االجرا، این 

چانھ زنی ھا تنھا منتج بھ توافق ھای کلی و بیانیھ ھای مذاکرات و 
کھ بر موانع موضوع سیاست  ندو قادر نبود ندشد غیرالزام آور می

ً  اماد. نھای اجتماعی در شورا فائق آی پارلمان و  کمیسیون تدریجا
از فعالیت ھای ھماھنگ کارفرمایان و کارگران  ESCاروپا، و 

ت ھای فعال تر اجتماعی در کردند و از طریق سیاس حمایت می
دادند. تنھا در  میبھ آن توان بیشتری  )EC( شورای اقتصادی

را بعنوان  بود کھ شورای اقتصادی خود ١٩٨٠سالھای پایانی دھھ 
  حامی مذاکرات جمعی اروپایی تثبیت کرد.

پیشرفت بیشتر در گفتمان اجتماعی با تدوین چارچوب اجتماعی 
سیاسی کمیسیون اروپا - مھ اجتماعیشورای اقتصادی و تبیین برنا

ماده ای خود  ١٥برنامھ  ETUCممکن شد. قبل از آن  ١٩٨٩در 
را برای "اروپای اجتماعی" ترسیم نمود، کھ خواستار حقوق 

اجتماعی حداقلی در گستره ھای مختلف و مشارکت بیشتر - سیاسی
ت این برنامھ در اساسنامھ شورای اقتصادی ادغام شد. با در نھای کارفرمایان و کارگران در تصمیم گیری ھای اروپایی شده بود.

مشخص و مستدلی ھای برنامھ اجرائی خود کمیسیون پیشنھاد م اجرائی نیافت. درالزااین وجود بدلیل مخالفت بریتانیا، اساسنامھ 
 کارفرمایان اروپا را برای مشاوره با کارفرمایان و کارگران در تعدادی از طرح ھای قانونی جدید بکار گرفت. سازمان

UNICE  ًاجتماعی اروپایی در اصول مخالفت کرده بود، قانع شده بود کھ در امر مشاوره - با وضع ھر قرار سیاسی کھ قبال
  منتھی گردید. ١٩٩١کھ بھ قرار ماستریخت و قرارداد اجتماعی ؛ امری بعنوان "کمپانی" مشارکت نماید

  تکل اجتماعی ماستریختوپر
شرده، قرار اجتماعی سرانجام در توافقنامھ ماستریخت ادغام شد، گرچھ تنھا بعنوان یک متمم بھ توافق اصلی. بدنبال مذاکرات ف

بنابراین پس از ماستریخت سیاست اجتماعی اروپایی دو پایھ قانونی داشت: از یک سو اصول سنتی (قدیم) قرارداد، و از سوی 
تکل وقرار پر ١٩٩٩ضو بجز بریتانیا الزم االجرا بود. در سال تکل اجتماعی کھ در ھمھ کشورھای عودیگر مقررات پر

 ن پیوست.آاین اساس بھ اجرای  اجتماعی تقریبا بدون تغییر در تعھدنامھ آمستردام ادغام شد و بریتانیا نیز بر

دارد. توافقنامھ  تکل اجتماعی بشمار گسترده در زمینھ قوانین کار و ھمچنین کنترل سیاست ھای اجتماعی لزوم اجراییوقرار پر
باره مشارکت کارفرمایان و کارگران در سطح اروپایی دارد. از زمان تصویب ماستریخت، کمیسیون  ھمچنین مواد مھمی در

 ً  اجتماعی مشورت نماید. شرکای اجتماعی می- باره قوانین و مقررات سیاسی موظف است با شرکای اجتماعی در اروپایی قانونا
ن قرار آیادداشت بھ کمیسیون اروپایی تمایل شان را بھ شرکت در  یک را متوقف کنند و بوسیلھ توانند روند قانونگذاری 

اساس مشارکت  یا بصورت یک توافق جمعی "بدنبال شرایط و روند خاص آن بر تواند اجتماعی اعالم نمایند. چنین توافقی می
یین نامھ یا تصمیم آسیون اروپایی در دستور اجرائی، ھموندان اجتماعی با کشورھای عضو" یا بصورت قانونی "با تصویب کمی
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تظاھرات  :٢٠١١ژوئن  ٢١ ETUC   در لوکزامبورگ علیھ ریاضت کشی و
کارگران اروپابرای اعمال بر الگوی اقتصادی اتحادیۀ اروپا   

اساس توافق اجتماعی الزم  توانند اجرای قرار را کھ بر در ھر دو صورت، کشورھای عضو می قانونی" لزوم اجرائی بیاید.
بھ نمایندگی یا است کھ ھموندان اجتماعی این االجراست بھ ھموندان اجتماعی در سطح ملی و کشوری ابالغ نمایند. نکتھ اساسی 

یید أنمایند، بدین معنی کھ تصویب ھموندان اجتماعی در سطح کشوری ت سسات اروپایی در اجرا مشارکت میؤدر مشارکت با م
  استقالل ملی ھمراه با تابعیت از قوانین الزم االجرای کمیسیون اروپایی ھم ھست.

  جتماعیتجربھ عملی کنفدراسیون اتحادیھ ھای صنفی اروپایی در گفتمان ا
تکل اجتماعی ماستریخت مشخص نکرده بود کھ کدام فدراسیون ھای اروپایی در گفتمان اجتماعی درگیر خواھند شد، واگرچھ پر

ن شرکت آطور کھ از زمان گفتگو ھای دوشس وال در  را، ھمان ETUC, CEEP, UNICEکمیسیون اروپایی و شورا نقش 
یین نامھ ای برای مبادالت و تعامل بین ھموندان اجتماعی آکھ ھیچ  حالی . در عینداشتند، در پروسھ گفتمان اجتماعی تایید کرد

 ھنوز معتبر بود. بنابراین در عمل بلوک کارفرمایان ١٩٩٠در این گفتگو ھا تدوین نشده بود، پروسھ تدوین شده در دھھ 
UNICE  وCEEP  ً   ایستاده اند. ETUCدر برابر نماینده کارگران   متحدا

نفر از ھر طرف زیر نظر یک میانجی بیطرف در آن شرکت  ٢٨شود کھ  معی در یک نشست و میزگرد برگزار میمذاکرات ج
نمایند. ھر سھ طرف مذاکره باید نتیجھ مذاکرات را  دارند و دستور جلسھ را یک کمیسیون ھفت نفره از افراد بانفوذ پیشنھاد می

پذیرش این توافقات از  CEEPو  ETUCد پذیرش قرار دھند. در تصویب کنند و سپس از طریق روند درونی ھر جناح مور
  گیرد.  تصویب بر اساس اجماع صورت می UNICEتاکنون از طریق رای اکثریت صورت گرفتھ است، و در  ١٩٩٥سال 

مشاوره با ھموندان اجتماعی برای اولین بار 
در جریان مذاکره برای تشکیل  ١٩٩٣درسال 

رد مذاکرات جمعی شد. کمیتھ ھای اروپایی کار وا
آن را "شاھکاری در ابعاد  ETUCزمان  در آن

با  UNICEکھ ھمزمان  اجتماعی" نامید در حالی
کھ عھدنامھ ماستریخت  آن مخالفت کرد. بعد از آن

ً  ،تکل اجتماعی اجرائی شدندوو پر  نھایتا
باره گفتگو ھا  ماده شدند کھ درآکارفرمایان 

 ؛روبرو شد صحبت کنند، کھ باالخره با شکست
چرا کھ کنفدراسیون صنایع بریتانیا در درون 

UNICE   ن مخالفت کرد. آبا اقدامات گسترده
کرد کھ در مطرح بھ شفافیت  ETUC کنفدراسیون

تحلیل نھایی از تصمیم گیری شورا بیشتر از 
کوچکترین مخرج مشترک توافق اتحادیھ صنفی با 

UNICE  انتظار داشت. شورا سپس یک
عادی را تصویب کرد، کھ گرچھ  دستورالعمل

معرفی  ETUC بعنوان موفقیت بزرگی از سوی
یک متمم کوچک بھ ساختار ملی  اما عمالً  ،شد

نمایندگان کشورھای دیگر بیشتر نبود کھ اصالح 
  داد. گسترده در ساختار ملی کشورھای عضو را ھم نوید نمی

گفتمان اجتماعی تاحدودی مستحکم تر شده بود کھ  ،وند ھای عادیعلیرغم عدم موفقیت مذاکرات با ھموندان اجتماعی در سطح ر
ن اتحادیھ ھای ملی و اروپایی را در برمی گرفت کھ مسئوال EWCرا در آینده امکان پذیر نمود: پروسھ مذاکرات  نآتوسعھ 

  باعث شد نقش جدی تری را در تبیین روابط صنعتی اروپایی بازی کنند.
قی بین ھموندان اجتماعی کھ الزم االجرا باشد منتج بھ قانونی درباره حداقل سھ ماه مرخصی برای دومین تالش برای تنظیم تواف

تمامی حقوق کارگران کھ وسیلھ شرکای اجتماعی تضمین شده بود.  ظحفو با تامین  ،کارگرانی شد کھ در انتظار فرزند اند
تصویب شد. تالش فوق موفقیت آمیز بود  ١٩٩٦اروپا در  براساس این توافق، کمیسیون فرمانی را صادر کرد کھ وسیلھ شورای

ن حمایت کردند تا نشان دھند کھ توافقات جمعی الزم االجرا تحت نظارت عھدنامھ آ کھ دوطرف باضافھ کمیسیون از چرا
 ً بت، کار دستورالعمل ھای اجرائی دیگری برای کار نیمھ وقت، قراردادھای با مدت ثا ماستریخت قابل دسترس است. متعاقبا

ً  ندازراه دور، ھمگی ابتدا بعنوان بخشی از توافق مشارکت اجتماعی تنظیم شد بصورت دستورالعمل اجرائی ترجمھ  و سپس عینا
  و بتصویب قانونی رسیدند. 
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: استقبال نیروھای کارگری ایرلند ز فراخوان اروپائی ٢٠١٠سپتامبر  ETUC 
 برای اعتراض بھ کاھش و قطع بودجھ ھای اجتماعی

 مجبور شد برای قرارداد کار ETUCپذیرفت. با این وجود  ن شد کھ شورا تصمیمات ھموندان اجتماعی را عمالً آبنابراین نتیجھ 
میان سوابق محدودی پیش ببرند. از  نھا توانستند مقررات را ازآموقت دست بھ سازش عمده ای با کارفرمایان بزند، چرا کھ 

سوی دیگر دستورالعمل برای قراردادھای با مدت ثابت بر توافق بسیار مبھمی از مشارکت اجتماعی استوار بود کھ تنھا در 
در بسیاری کشورھای دیگر قوانینی پیشرفتھ تر و کاملتر از دستورالعمل اروپایی قبال در  کھ ن دیده شد، در حالیآبریتانیا اثر 

. بھ عبارت دیگر در ھر دو مورد، ھم برای کار نیمھ وقت و قراردادھای با مدت ثابت نماینده کارگران بھ ندحال اجرا بود
کھ ھموندان اجتماعی را در ھمھ سطوح سیستم متنوع  نآفقط برای  ،دستورالعمل ھایی با استاندارد ھای نازل تری رضایت دادند

  اروپایی بھ پیش برانند.

 ١٩٩٠ھ یک بازبینی عمومی ھمچنین باید در نظر داشتھ باشد کھ چندین قرار پیشنھادی دیگر ھم از طرف کمیسیون در دھ
طرح برای کار موقت، تبعیضات بطور مثال  –مطرح بودند، ولی بھ مذاکرات شرکای اجتماعی یا توافق جمعی منتھی نشدند 

  جنسیتی و جمع آوری اطالعات کارگری در سطوح ملی از آن جملھ بودند.
  نتیجھ گیری این بخش

ھمھ با مھر اروپایی سازی و فراملیتی کردن از یک سو و حفظ  ETUCاستراتژی، بحث ھای درونی و اصالحات کنفدراسیون 
و مشارکت آن  ETUCی دیگر شناختھ می شد. این موضوع در ساختار سازمانی استقالل فدراسیون ھای ملی اتحادیھ ھا از سو

این شرایط  ١٩٩٠در سطح اروپا و تمایل بھ تنظیم مقررات برای سیاست ھای اجتماعی بشیوه اروپایی دیده می شد. در آغاز دھھ 
ا سازمان می داد. از آنجا کھ حمایت قرار ھای اجتماعی ای را بھ پیش براند کھ گفتمان اجتماعی اروپا ر ETUCباعث شد کھ 

محدودی از طرف شھروندان در سطح ملی ابراز می شد، حق تصمیم گیری مدیران در آغاز زیر سؤال رفتھ بود و بھ اتحادیھ 
ھای ملی توان آن را داده بود کھ استقالل خود را در تصمیم گیری ھای اروپایی بیشتر اعمال نمایند. تنھا در مذاکرات بر سر 

را بشکل "سری بدون  ETUCبود کھ اختالف بین این دو دیدگاه ترمیم شد. دیگر نمی شود  ٩٦و  ١٩٩٥ستراتژی در سال ھای ا
بدنھ" فرض کرد. اعتبار و مشروعیت کنفدراسیون ھم در بین اعضا و ھم در میان عموم اروپاییان بھبود یافتھ است. با حذف حق 

  سی اجتماعی در سطح اروپایی امکان پذیر شده بود.، برخورد با مقررات سیاETUCوتو اعضای 
با پذیرش معاھده ماستریخت، موقعیت قانونی 

ھموندان اجتماعی در سطح اروپایی کامال بھبود 
یافت. کارفرمایان و کارگران از حقوق برابر در 

سیاسی در - تصمیم گیری ھا در امور اجتماعی
شورا برخوردار شدند. آنھا اکنون می توانند در 

تنظیم مقررات بطور مستقل یا در مؤسسات اروپائی 
اعمال نفوذ نمایند. گرچھ ھنوز وزنھ جایگاه 

ETUC  در مقابل نمایندگان کارفرمایان در مسایل
سیاسی و سیاسی اجتماعی مشروط بھ دیدگاه شورا 

در موضوع مورد بحث است، بیشتر کارفرمایان در 
ظر پذیرش موافقتنامھ ھای ھموندان اجتماعی منت

فشار از تصمیم گیری ھای شورا می مانند. بنابراین 
وابستھ بھ تمایل  ETUCقدرت چانھ زنی ھای 

شورا بھ تصویب مقررات در تفاھم با خواست 
اتحادیھ ھای صنفی است. اضافھ بر این در بین 

نمایندگان اتحادیھ ھای صنفی (وھمچنین در میان 
اروپایی وزن مشابھ یا حتی مھم تری در چانھ زنی ھا از خود موضوع مورد  کارفرمایان) اصل ادامھ توسعھ مشارکت اجتماعی

  مذاکره داشتھ است.

در مرز باریک میان اروپایی سازی و حفظ استقالل ملی اتحادیھ ھای صنفی بازی می کند. اھمیت سیاسی  ETUCکنفدراسیون 
د با اصل سیاست برای ادغام اروپایی اتحادیھ ھای صنفی گفتمان اجتماعی، بالنتیجھ کمتر از آن کھ بھ نتیجھ کنش ھا مربوط باش

تعریف می شود، حداقل بطور سمبلیک در سیستم تصمیم گیری در سیاست گذاری ھای اروپایی نقش عمده دارد. بطور کلی 
قش ھموندان ھموندان اجتماعی بعنوان شرکای چانھ زنی ھا در فضای اجتماعی سیاسی اتحادیھ اروپا نقش بسیارعمده ای دارند. ن

ً نزدیک بھ صفر است.   اجتماعی اما فقط در امور اجتماعی سیاسی دیده می شود و در امور اقتصادی و مالی تأثیرشان تقریبا
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 ای در بوتسوانا بھ فقر اتحادیھ SATUCCاعتراض کمیتۀ اجرائی 

در مسائل اقتصادی و مالی، کھ ریشھ مرکزی ادغام اروپایی است، ھمیاری و تعاون ساختاری وجود ندارد. در ارزیابی روابط 
  الزم است کھ مراتب ذیل را بحساب آورد: صنعتی (روابط کار) اروپایی

در مقام مقایسھ  .در این باره کھ چھ مواردی تابع سابقھ ملی اند و چھ مواردی تابع رژیم بین المللی یا اروپایی، نظر ھا متفاوت اند
ظر موقعیت طبقھ کار با رژیم ھای بین المللی، روابط نوظھور صنعتی در اتحادیھ اروپایی بسیار ضعیف و ناکافی است. اما از ن
، پیشرفت WTOدر سایر ترتیبات منطقھ ای اتحادیھ ھا و در سایر سازمان ھای بین المللی شبیھ بھ سازمان تجارت جھانی 

 نمایندگان اتحادیھ ھا و استاندارد ھای کارگری در فضای اتحادیھ اروپا نتیجھ چشم گیر داشتھ است.

  )SATUCCقا (شورای ھمیاری اتحادیھ ھای صنفی جنوب آفری
  SATUCCتوسعھ تاریخی  شورای 

  ساختار عضویت
در سال  )Southern African Trade Union Co-ordination Council( شورای ھمیاری اتحادیھ ھای صنفی جنوب آفریقا

در  OATUU در آغاز وابستھ بھ سازمان متحد اتحادیھ ھای صنفی آفریقاییاین تشکل در گابرون بوتسوانا تشکیل شد.  ١٩٨٣
گرفت کھ شامل موزامبیک، زیمبابوه، زامبیا،  فدراسیون ملی اتحادیھ ھای صنفی را دربرمی ٩جنوب آفریقا بود. شورا در ابتدا 

شد. موضعگیری ایدئولوژیکی سازمان با اختالفات شرق و  آنگوال، بوتسوانا، نامیبیا، افریقای جنوبی، سوازیلند و تانزانیا می
 ی از فدراسیون ھای عضو شورا با کمونیست ھای بین الملل و فدراسیون جھانی اتحادیھ ھای صنفیشد، برخ غرب تعریف می

WFTU ھم خط بودند و برخی متمایل بھ غرب و کنفدراسیون اتحادیھ ھای آزاد صنفی ICFTU  ھمرنگ بودند، و برخی دیگر
زمان از تبعید  نآدر  ATUCC و SACTU بیمستقل بودند. بزرگترین فدراسیون ھای اتحادیھ ھای صنفی آفریقای جنوھم 

بود  ١٩٩٤زاد در افریقای جنوبی در آو اولین انتخابات  ١٩٩٠شدند. تنھا پس از پایان جنگ سرد و استقالل نامیبیا در  اداره می
  بر اختالفات ایدئولوژیک میان اعضای خود فائق آمد. SATUCC کھ شورای

دیھ ھا ارتباط برخی اتحا امروزه مشکالت ناشی از
با احزاب حاکم در کشورشان (بطور مثال در 

افریقای جنوبی و نامیبیا) از یک سو و مخالفت 
شدید برخی دیگر با دولت ھای حاکم است (مانند 

زیمبابوه و سوازیلند). مشکل دیگر ناھمگونی 
سطح توسعھ دموکراتیک در کشورھای عضو 

SADC  است کھ در شکل ساختار سازمانی
فی و موضعگیری ناھمگون شان اتحادیھ ھای صن

دھد. این  در مقابل قدرت حاکم خود را نشان می
شرایط ھمچنین باعث دشواری در فرمولھ کردن 

مواضع مشترک در قبال مسایل منطقھ ای و ارائھ 
یک استراتژی ھمگون و جبھھ متحد در مقابل 

  گردد. جھان خارج می
فدراسیون اتحادیھ ھای صنفی ملی و فرامنطقھ  ١٣
تجمع یافتھ و متحد شده اند.  SATUCCدر  ای

شود بقیھ کشور ھا ھر کدام با یک فدراسیون  نمایندگی می NACTUو  COSATU بجز آفریقای جنوبی کھ با دو فدراسیون
  شوند. ملی نمایندگی می

SATUCC جلوگیری میمانند لسوتو،  ،از حضور برخی مراکز ملی، اگر در آن کشورھا بیش از یک مرکز وجود داشتھ باشد 
 SADC، ھمھ کشورھای عضو ندپیوست SADCبھ  ١٩٩٧نماید. بجز در جمھوری دموکراتیک کنگو و سیشل کھ در سال 

  یافتھ اند. عضویت SATUCCحداقل یک شورای صنفی دارند کھ در 

ھم در  -المللی دبیرخانھ ھای بین - اتحادیھ ھای صنفی در بخش ھای حرفھ ای مختلف کھ بطور منطقھ ای سازمان یافتھ اند
SATUCC  ھمکاری ھای نزدیکی  ١٩٩٧با کنفدراسیون ارتباط دارند. ازسال بھ این سو ١٩٩٥نمایندگی نمی شوند ولی ازسال

  و دبیرخانھ ھای بین المللی مجمع ھای ساالنھ بحث و گفتگو تشکیل شده است. SATUCC بین
% کارگران در اتحادیھ ھای رسمی حرفھ ای ٤٢ط ، در سطح ملی بطور متوسSADCبابت تراکم عضویت در مناطق  از

ً ٢٥کھ فقط  عضویت داشتھ اند (بیش از بریتانیا، آلمان و ایتالیا). اما از آنجائی ھ ب % جمعیت قادر بھ کار در جنوب افریقا رسما



 

 ۶٠از  ۵۵صفحۀ   

 ھمکاری بھ ما قدرت می بخشد تا آینده را بسازیم

در ضمن . استابد و روند عضویت رو بھ کاھش ی % کاھش می١٤کار اشتغال دارند، نمایندگی واقعی در اتحادیھ ھا بھ رقم 
تراکم عضویت و نمایندگی  ،شود شامل نمی SADCتمام اتحادیھ ھای صنفی را در تمام کشورھای محدوده  SATUCC چون

 SATUCCشود کھ نقش  در نتیجھ دیده می. % خواھد بود٦حدود  ١٩٩٨ھم کمتر و در سال  از تمام نیروی فعال اقتصادی باز
  است.ود و جزئی در کل مذاکرات منطقھ ای کار بسیار محد

  ساختار سازمانی

ً در آنچھ در آغاز کمیتھ ھماھنگی اتحادیھ ھای صنفی جنوب آفریقا نامیده می سال  شد، سازمان چتری ای بود کھ نامش را بعدا
)  تغییر داد. در آغاز شورای ھماھنگی از یک ھیئت SATUCC( بھ شورای ھماھنگی اتحادیھ ھای صنفی جنوب آفریقا ١٩٨٣

چھار نماینده از موزامبیک، بوتسوانا، تانزانیا و زامبیا تشکیل می شد، و یک نماینده زن بعنوان نماینده پنجم. در کنگره  مدیره با
، مجمع عمومی تصمیم گرفت کھ شورا را بصورت مؤسسھ خودگردان و مستقل از سازمان وحدت اتحادیھ ١٩٨٤ماِسرو درسال 

بیرخانھ و دبیر کل برای آن برگزید. پس از چندین انتقال مکان دفتر مرکزی در آورد و یک د OATUUھای صنفی آفریقایی 
شورا و دبیرخانھ آن بدلیل درگیری ھای سیاسی کھ فعالیت اتحادیھ ھا را محدود می کردند، سرانجام دفتر نمایندگی دائمی شورای 

  در گابرون بوتسوانا افتتاح شد. ١٩٩٦ھماھنگی در سال 
شورا اکنون کنگره است،  باالترین ارگان اداری

کھ در آن ھر چھارسال یک بار نمایندگان تمام 
کشورھای عضو شرکت می کنند. کنگره برنامھ 

ھای عملی عمومی را تصویب می کند و 
اعضای شورای مدیران را انتخاب می کند کھ 
سالی دوبار جلسھ حضوری دارند و مأموریت 

اجرای وظایف سیاسی شورای ھماھنگی را در 
  ھ بین کنگره ھا بر عھده دارند.فاصل

دبیرخانھ مسئول امور اداری روزانھ، تصمیمات 
اجرائی و نمایندگی شورای ھماھنگی در محافل 

اداری و اجتماعی است، اما امکانات بسیار 
محدودی در اختیار دارد. بجز دبیرکل، یک 

نفر دیگر ھم برای سالمت و ایمنی  ٣منشی و 
ً شورا محیط کار در استخدام دبیرخا نھ اند. اساسا

با امکانات مالی و انسانی محدودی روبرو است. 
از سوی  SATUCCطبق اساسنامھ بودجھ مالی 

فدراسیون ھای کشوری تامین می شود، اما بدلیل ضعف مالی اعضا وضعیت مالی سازمان چندان مناسب نیست. شورا عالوه بر 
دولت ھا و سازمان ھای بین المللی تامین می گردند، متکی است. این  این بھ دریافت کمک ھای مالی و پروژه ھایی کھ وسیلھ

  کمک ھا البتھ با دستورات و شرایط محدود اجرائی ھم روبرو اند، کھ شورای ھماھنگی باید از آنھا تبعیت نماید.

ر شورا و اعضای کشوری عالوه بر امکانات مالی و انسانی محدود شورا باید عدم وجود ارتباطات مرتب بین نمایندگان دائمی د
فدراسیون ھا را ھم اضافھ کرد. این تا حدودی بدلیل عدم وجود زیرساخت ھای مخابراتی ضرور برای چنین تماس ھایی در 

ً معدود ھیئت   SADCبرخی کشورھای عضو  است و بخشی ھم بدلیل ابھام در وظایف دبیرخانھ در فاصلۀ تشکیل جلسات نسبتا
ً اجر ً فرھنگ ارتباط در مدیران است. نتیجتا ای تصمیمات و اصول تصویب شده تنھا در جلسات رسمی صورت می گیرد: عموما

بھ  SATUCCشورای ھماھنگی حول این جلسات شکل گرفتھ است کھ آن ھم بطور معدود عملی می شود. باید تاکید نمود کھ 
 SADCت ھای فدراسیون ھای کشوری اعضای ھیچ وجھ یک تشکیالت فراملیتی نیست، بلکھ خود را محدود بھ ھماھنگی فعالی

  می شناسد.
  اھداف و استراتژی

ھدف اصلی شورای ھماھنگی آن بود کھ از مبارزات آزادیبخش در آفریقای جنوبی و نامیبیا حمایت کند کھ باعث شده  ١٩٨٠در 
نگی سعی کرد  منافع و حقوق بود اتحادیھ ھای صنفی در سطوح ملی و کشوری ھم بھ آن بپیوندند. از ھمان آغاز شورای ھماھ

مطرح نماید. فعالیت ھای ابتدائی آن ھم شامل تھیھ و  SADCCکارگران در سراسر منطقھ را ھماھنگ نماید و آن را در سطح 
در این باره و  SADCCتنظیم گزارش ھایی در باره اقتصاد و بازار کار منطقھ ای بود و تھیھ توصیھ ھای اجرائی بھ 

  و کنفرانس ھایی برای اعضای اتحادیھ ھا. سازماندھی کالس ھا



 

 ۶٠از  ۵۶صفحۀ   

تجمع اعضای فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری آنگوال، در  :٢٠١۶ژوئن 
 اعتراض بھ آثار بحران اقتصادی در این کشور بر زندگی زحمتکشان

ھم تغییر کردند، چرا کھ  SATUCC، اھداف ١٩٩٠بدنبال توسعھ سیاسی در آفریقای جنوبی و نامیبیا در سالھای آغازین دھھ 
 "دشمن مشترک" از میان رفتھ و ناپدید شده بود. یک ھماھنگ کننده شورا در این باره نوشتھ است: "ما از یک تشکل کھ در

  آغاز فقط یک بعد سیاسی داشت بھ سازمانی با رویکرد و راھبردھایی برای توسعھ تبدیل شدیم."

این توسعھ در بازتعریف چالش ھای در برابر تشکل چتری منعکس شده است. از این رو شورای ھماھنگی بھ توسعھ ھای 
بطور مثال ناامنی در اشتغال و کاھش تعداد  –اقتصادی و اجتماعی در شکل جھانی سازی و گلوبالیزاسیون برخورد می نماید 

نکات توجھ را تشکیل می دھند. اضافھ براین توسعھ دموکراتیک در کشورھای واقع در جنوب آفریقا دیگر  -اعضای اتحادیھ ھا
موضوعات مورد توجھ اند. اھداف ثابت شورای ھماھنگی اکنون شامل تشویق و توصیھ بھ ایجاد مؤسسات آموزش حرفھ ای 

ست و ھمچنین ھماھنگی فعالیت ھا و مقررات حوزه سالمت و ایمنی محیط کار و تامین اجتماعی بعالوه توسعھ در استاندارد ا
ھای بین المللی کار و حقوق بشر. در این استراتژی، توسعھ روستایی و شرایط کار و زندگی کارگران مھاجر در منطقھ الویت 

 ١٩٩٥کارگران در جنوب آفریقا را تھیھ کرد و در سال ھ حقوق اجتماعی برای منشور پای SATUCC، ١٩٩١دارند. در سال 
  تحویل داد. SADCآن را بھ مجمع عمومی 

  شرکت در گفتمان اجتماعی جامعھ توسعھ جنوب آفریقا
  سازماندھی مشارکت اجتماعی در بخش کار و کاریابی

، ١٩٩٢) در سال SADCعھ توسعھ جنوب آفریقا () بھ جامSADCCبدنبال تبدیل شورای ھمکاری توسعھ جنوب آفریقا (
ھدفش را بر امور  SALC ید،آ کھ از نام کمیسیون برمی طور ) ھم تشکیل شد. ھمانSALCکمیسیون کار جنوب آفریقا (

و اجرای استاندارد ھای مربوطھ در کشورھای عضو  ILO یین نامھ ھای سازمان جھانی کارآکارگری از قبیل تصویب و تایید 
در کمیسیون کار یک نماینده ناظر  SATUCC راسیون اتحادیھ ھای کارگری جنوب آفریقادز نموده است. شورای کنفمتمرک

در کمیسیون کار بوجود آمد کھ وظایف و چارچوب فعالیت و قدرت  ELS بخش کارگری و استخدامی ١٩٩٥دارد. در سال 
  ش در پروتکل مربوطھ تبیین شده بود.ا اجرائی

  :ندبقرار ذیل ا ELSر سکتور کاریابی و کار اھداف گسترده ت
ھمسان سازی اقتصاد ملی، سیاست ھای   •

  اجتماعی و قضایی در حمایت از بازار کار
  قانونمندی تحرک و پویایی نیروی کار  •
  SADCافزایش بھره وری در منطقھ   •
  معرفی و ھمسان سازی سیستم امنیت اجتماعی  •
بھ امنیت ھماھنگی و ھمسانی قوانین مربوط   •

  شغلی و بھداشت محیط حرفھ ای
توسعھ و ھماھنگی در آموزش فنی کارگران و   •

  تربیت حرفھ ای
توصیھ بھ توسعھ گفتمان اجتماعی در سطوح   •

  ملی و منطقھ ای.

بود  SADCتنھا بخش از  ELS، سیسأدر ھنگام ت
کھ در سازماندھی گفتمان اجتماعی بین 

ود. این سھ کارفرمایان، کارگران و دولت فعال ب
برای بھداشت  ELS طرف ھمچنین در کمیتھ ھای

و امنیت حرفھ ای، و کار و تولید نماینده دارند و در 
بعنوان ناظر شرکت  ELSکنفرانس ھای ساالنھ 

شود کھ شامل یک نماینده کارگران یک  ھم برگزار می SADCکنند. مذاکرات سھ جانبھ در بین نمایندگان دولت ھای عضو  می
ست. زیرکمیتھ ھا ھم دارای ھفت عضو کارگری، ھفت ایک رای  و ھرکدام دارای استکارفرمایان و یک نماینده دولتی  نماینده

  عضو کارفرما و چھارده عضو نماینده دولت ھا ھستند.
شنھاد پی ELSکھ یک گزاره بھ  نآتواند پیشنھاددھنده و آغازگر یک موضع حقوقی باشد. پس از  سھ جانب مذاکره مییک از  ھر
صورت  ELSشود. سپس مذاکره در کنفرانس  برای مشاوره ارائھ می SADCشود، موضوع بھ شرکای اجتماعی ملی در  می
 اما در بیشتر مواقع ھدف اول رسیدن بھ اتفاق جمعی است.تبدیل شود،  ھصوبمگیرد کھ ممکن است براساس رای اکثریت بھ  می
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  ، بوتسوانا: تجمع کارکنان دولت برای حقوق بیشتر   ٢٠١٣دسامبر 

شود. شورا پیشنویس قرار را  شود کھ از نمایندگان دولت تشکیل می رستاده میگاه بھ شورای وزیران ف نآتوافق بدست آمده 
  سازد. را برای تصویب در مجمع رھبران آماده می نآتصویب نموده و 

این مفھوم کھ کنفرانس و بھ  ،کند شورای ھمیاری اتحادیھ ھای صنفی جنوب آفریقا در این روند نقش ھماھنگ کننده را بازی می
خواند و مذاکرات را بین نمایندگان ھیئت ھای کشورھا ترتیب داده و این کنش ھا را تا  منتھی بھ آن را فرامی موزشیآجلسات 

دارد، رسیدن بھ مواضع  اظھار می SATUCCکھ موسی کاچینا دبیر کل  کند. چنان اداره می ELSرسیدن بھ توافق در 
کھ مداخلھ کارگران در سطوح  تدل است. اما مواردی ھم ھستمشترک در بیشتر مواقع در جریان گفتمان اجتماعی امری محتم

  شود. ملی مشکل آفرین خواھد شد و باعث پیچیدگی روند گفتگو ھای منطقھ ای می

ھمسان نیست. بطور مثال در زیمبابوه و سوازیلند کارگران  SADCباید توجھ داشت کھ ھماھنگی سھ جانبھ در کشورھای عضو 
 ً در کشورھای دیگر اتحادھایی بین کارگران و دولت از یکسو و کارفرما و  .مقابل دولت می ایستنددر  و کارفرمایان مشترکا

بعضا  ELSو در  SATUCC این ناھمگونی ھای ساختاری باعث شده کھ در سطح فراملیتی ند.دولت در موارد دیگر دیده شده ا
د. مشکل دیگر ھم این حقیقت است کھ بعضی ھیئت ھای نمشکالتی برای ھمکاری سھ جانبھ در روند گفتمان اجتماعی بروز نمای

ً  ELSنمایندگی کشوری در  ً  ند. برخی کشورھاافقط نماینده دولت  ھرسھ جناح را نمایندگی نمی کنند و بعضا قادر بھ  ھم اساسا
ت کارگران نیستند. گزارش آقای کاچینا ھمچنین حاکی است کھ مشارک EHSمین حق عضویت خودشان در گفتمان اجتماعی و أت

  در سالھای اخیر افزایش قابل توجھی داشتھ است. ELSدر 
جریان داشتھ، سالمت و ایمنی محیط کار،  AIDSو  HIV، مذاکرات با توجھ خاصی بھ مسالھ ELS در گفتمان ھای اجتماعی

و  HIVتاری درباره ییننامھ رفآیک  ١٩٩٧. در سال ندتامین اجتماعی و برابری و عدم تبعیض در درمان مورد توجھ بوده ا
AIDS  بیشتر کشورھای عضو ھم مورد پذیرش قرار گرفت. نمایندگان دولت و سایر شرکای اجتماعی  طوستبتصویب رسید و

یک قرار دیگر را درباره مقررات عمل با مواد شیمیایی در محیط کار تصویب نمودند کھ فقط در تعداد  ١٩٩٩در سال  ELSدر 
مین اجتماعی بصورت أھمچنین پیشنویس قراری را برای برقراری منافع ت ELSشود.  می اندکی از کشورھای عضو اجرا

موزش آشود. پیشبرد برنامھ ھای  مین اجتماعی میأییننامھ ای برای اجرای ھماھنگ تآماده کرده است کھ شامل آفرامرزی 
است.  در ارتباط با مقررات ضد تبعیض سسات تامین اجتماعی در مراحل مقدماتی مذاکره بین شرکای اجتماعی ؤتکمیلی در م
ییننامھ ھای آند کھ روند و ادولت ھا و سایر شرکای اجتماعی در حال مذاکره بر سر جزئیات برنامھ ای  SADCجنسیتی در 

موزی، و تحقیقات علمی قرار است سیاست آرا در کشورھای عضو ھمسان نماید. آموزش حرفھ ای، برنامھ ھای باز نآقانونی 
  ی و مقررات قانونی و مالحظات و محدودیت ھای اجرائی مربوطھ را در کشور ھای عضو مطالعھ نماید.ھای مل

) ELSتوجھ اصلی سکتور کارگری و کاریابی (
جمع آوری متوجھ در تمام این زمینھ ھای سیاسی 

اطالعات، بررسی شرایط عینی در کشورھای 
، و توسعھ پروژه ھای ملی است. SADCعضو 
ELS تصویب و اجرای قرار ھای  ھمچنین

سازمان بین المللی کار را در سطوح ملی 
کند. نمونھ  دیدبانی می SADCکشورھای عضو 

مبارزه با و  حمایت از مادران ،ین مواردا ای از
برای  ELSکھ است،  سوء استفاده از کودکان کار

دارد.  ای ن برنامھ ریزی ھای عملی گستردهآ
ای مقررات فوق شرکای اجتماعی دیگر ھم بر اجر

الذکر تاکید ویژه قایل شده اند و آن را بدون 
اختالف و با اتفاق اراء تایید کرده اند. گرچھ در 

 ئیاتمواقعی تصویب قرار با توافق بوده اما در جز
. استثنا اما چارچوب ندمشکالتی بروز کرده ا

مقررات ویژه برای حقوق اجتماعی پایھ کارگران 
موضوع مذاکرات و بحث ھای تند و داغ بوده است. در  ١٩٩٥از سال  ELSو در  ١٩٩٢ال از س SATUCCاست، کھ در 

بر سر یک سازش بھ توافق رسیدند، اما بدلیل ضمائم  ELSنمایندگان سھ جانب کارفرمایان، کارگران و دولت در  ٢٠٠١فوریھ 
برای  ELSب نھایی از شورای وزیران بھ ثر بر بودجھ کشورھا) این توافق بدون تصویؤع بازنشستگی (مبویژه درباره منا

  مشورت بیشتر برگشت داده شد.
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کشور در شھر کیپ  ٣١: راھپیمائی فعاالن کارگری از ٢٠١٧فوریھ  ١۵
 تاون در آفریقای جنوبی، برای معرفی "معدنکاری بدیل"

این چارچوب اجتماعی برای اولین بار حداقل استاندارد ھای رابطھ کارگران و امور اجتماعی را در مناطق تحت پوشش 
SADC فریقا برای ث ھا حول درخواست شورای ھماھنگی اتحادیھ ھای صنفی جنوب آحتبیین نمود. برای مدت طوالنی ب

. درخواست کارفرمایان برای شمول "حق ندکھ وسیلھ دولت ھا رد شده بود ندزد قانونگذاری درباره کارگران مھاجر دور می
ممانعت از ورود کارگران بھ محیط کار" ھم وسیلھ نمایندگان کارگری رد شد. تنھا پس از مذاکرات طوالنی و تغییرات عمده بود 

این توافق را  SATUCCرا امکان پذیر ساخت.   ٢٠٠١ا پیش نویس اساسنامھ توافق کردند کھ توافق کھ کارفرمایان سرانجام ب
پیروزی مذاکرات نامید، ولی در مقام مقایسھ با پیش نویس اولیھ تنھا نوعی سازش بر اساس حداقل مخرج مشترک موجود بود. 

ش از ھر چیز بھ عدم وجود ھماھنگی در سطح ملی بین بی ،این حقیقت کھ شورای وزیران این توافق حداقلی را ھم رد کرد
 SADC، و بھ محدودیت ھای گفتمان اجتماعی در درون ELSوزرای خارجھ و دارائی در شورای وزیران و وزرای کار در 

 با حق عمالً  ELSاساس توافق جمعی در  اشاره دارد. وزن برابر کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در مذاکرات بر
گفتمان اجتماعی ارزش خود را برای اثر تداوم جنین وضعی در . تصمیم گیری نھایی وسیلھ شورای وزیران محدود شده است

 ١٩٩٥در سال  ELSدھد. علیرغم این موضوع باید توجھ داد کھ از زمان سامان ساختار  لزوم اجرا بطور طبیعی از دست می
محل  SATUCCگرچھ  دون مشورت با شرکای اجتماعی پیش نبرده است.در امور اجتماعی ھیچ تصمیمی را ب SADC ،ببعد

  یک تشکل فراملیتی خواند. توان ھماھنگی و ھمیاری مابین اتحادیھ ھای صنفی در سطح ملی است، آن را نمی

  جمعبندی
  توان برجستھ کرد: را درباره شورای ھمیاری اتحادیھ ھای صنفی جنوب آفریقا میزیر نکات 

 با خصلت چتریسسھ فراگیر ؤم SATUCC 
را از نظر ساختاری و نقش منطقھ ای آن در 

 ،توان فراملیتی خواند گفتمان اجتماعی نمی
از کارفرمایان، کارگران و  ELSزیرا کھ 

 شود و در نمایندگان دولتی منطقھ تشکیل می
ھدف اجرائی شورا مجمعی برای ھماھنگی 

نمایندگان اتحادیھ ھای صنفی ملی در مواضع 
است. علیرغم  SADCلیت ھایشان در و فعا

 SATUCCتعداد نازل اعضا و نمایندگی ھای
این ھماھنگی در گفتمان اجتماعی با دشواری 

عدم تجانس اعضا،  –ھایی روبروست 
واگرایی مشارکت ھا در مسایل ملی، ضعف 

در ھماھنگی و مبادلھ اطالعات 
و تشکل ھای ملی اتحادیھ ھا،  SATUCCبین

و انسانی، و وابستگی بھ  ضعف امکانات مالی
کمک ھای مالی از خارج از سیستم. در نتیجھ 

فعالیت ھا و کنش ھا نھ بر اساس نیاز 
استراتژیک بلکھ بر اساس حوزه ھایی کھ 

  شوند.  تقسیم می ،شود امکان مالی برایشان فراھم می

 در روند تصمیم گیری ھایSADC در ،ELS مان اجتماعی بیشتر خصلت اجتماعی کار نقش گفت- و حول مسائل سیاسی
مشاوره ای  دارد. گرچھ شرکای اجتماعی بسمت توافق ھای اجماعی با نمایندگان دولت ھای عضو تمایل دارند، تصمیم 

بسیار  ELSدر نفوذ بر  SATUCC عھده شورای وزیران است. اضافھ بر این، امکانات اتحادیھ ھای کارگریھ نھایی ب
، با عنایت بھ تعداد کم نمایندگی اعضا و ضعف SADCدر مجامع سھ جانبھ مانند . حضور شورای ھمیاری ندمحدود ا

در موقعیت بسیار ضعیفی برای چانھ زنی در مذاکرات  SATUCCاین اصل است کھ بناچار  امکانات مالی آن، ناظر بر
ایت دولت ھای ملی وابستھ بھ تمایل و حم SATUCC قرار داشتھ باشد. در مذاکرات و در نظارت بر اجرای تصمیمات،

 مانند اعتصاب، ،کنش ملیبرخی از ابزارھای کھ شورا  نجاآبویژه از  ،عضو است. ھیچ امکانی ھم برای اعمال فشار ندارد
گفتمان اجتماعی  ،بھ استثنای معدودی از کشورھا مانند آفریقای جنوبی ،بطور عام اما باید پذیرفت کھ دارد.در اختیار نرا 

تعریفی  SADCتر از مشاوره ھای ملی بین شرکای اجتماعی است. دخالت شرکای اجتماعی در منطقھ ای بسیار جلو
  .سمبولیک در توسعھ گفتمان اجتماعی ملی در کشورھای عضو آن دارد

  باید درنظر داشت کھ با این حالSATUCC، ،موفق تر عمل کرده است.  بھ نسبت کنش دولت ھای ملی و کارفرمایان
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ھماھنگی اتحادیھ ھای  شورایساالنھ : سمپوزیوم ٢٠١۶بوتسوانا، مارس 
صنفی جنوب آفریقا زیر عنوان "استراتژیھای اتحادیھ ھای کارگری در تحکیم 

 کار درخور"

اری با چالش ھا روبرو شده است، ھمبستگی، ھمکاری و اتحاد بین فدراسیون ھای کارگری ملی ھنوز کھ شورای ھمی زمانی
ھم بسیار با قدرت تر و مدبرانھ تر از ھر تشکل کارفرمایی و تجاری دیگر در منطقھ بوده است. دولت ھای ملی ھم البتھ از 

توانستھ اند سازمان ھای مستحکم تری را برای بازار کار این زمینھ تشکل ھای کار  تنش ھای منطقھ ای لطمھ دیده اند. بر
  منطقھ ای بوجود بیاورند.

  بطور کل شرکای اجتماعی در مذاکراتSADC ند. ھیچ سکتور دیگری مانند ا تنھا در سکتور ھای کار و کاریابی مشغول
ان اعطا ننموده است. شایعاتی نآبھ  را کشاورزی، سرمایھ گذاری و مالی، تجارت و صنعت، اختیارات سازمان یافتھ ای

و سکتور ھای دیگری را در "دبیرخانھ توسعھ انسانی و  ELSکھ  ندبازسازی ھایی درراه اوجود دارند دایر بر این کھ ھنوز 
کھ بر گفتمان اجتماعی تاثیر خواھد گذاشت. با وجود این کامال ؛ امری د نمودناجتماعی" و برنامھ ھای ویژه ادغام خواھ

ً SATUCC کھ علیرغم درخواست ھایروشن است  در دبیرخانھ مشارکت نخواھند داشت. اضافھ  ، شرکای اجتماعی تماما
اجتماعی محدود بھ جمع آوری اطالعات و - در میدان ھای کارگری و سیاسی SADCو  ELS بر این، تخصص قانونگذاری

 االجرای سیاسی تدوین نمی نمایند. سازماندھی سیاست گذاریھای اجتماعی در سطح ملی است، و آنھا مقررات الزم

 کھ توسعھ، ساختار داخلی، اھداف و استراتژی ھای کنگره اتحادیھ ھای صنفی اروپایی را با شورای ھماھنگی اتحادیھ  وقتی
 نتایج زیر را می ،گیریم کنیم و نقش انھا را در گفتمان اجتماعی منطقھ ای در نظر می ھای صنفی جتوب آفریقا مقایسھ می

  :استخراج کرد توان

  عضویت در کنگره اتحادیھ ھای صنفی اروپایی نسبت بھ شورای ھماھنگی جنوب آفریقا گستردگی بیشتری دارد. اصل
%) است. ٦% از جمعیت طبقھ کار در کنگره اروپایی بسیار بیشتر از تراکم نمایندگی در شورای جنوب آفریقا (٣٠نمایندگی 

SATUCC رچھ تراکم نمایندگی ناچیز شورا باعث کاھش قدرت نفوذ در گفتمان با معضل دیگری ھم روبروست، گ
شود، توسعھ عضویت ھم باعث عدم تجانس بیشتر شده و مشکالت بیشتری را در جذب اعضا پدید  می ELSاجتماعی در 
  خواھد آورد.

  ساختار سازمانی کنگره اروپایی در حال
شود.  حاضر از اِِلمانھای مختلفی تشکیل می

ران از یک اکثریت نسبی برای ھیئت دبی
تصمیم گیری در ارتباط با مذاکرات و چانھ 

زنی ھای اروپایی و برای تصویب توافقنامھ 
ً  ھای شرکای اجتماعی بھره می  جوید. مضافا

ETUC  خود در مذاکرات مابین شرکای
اما  SATUCCکند. در  اجتماعی شرکت می

مواضع نماینده کارگری فقط بعنوان راھنمایی 
 رود. در حالی اتحادیھ ھای ملی بکار می برای

کھ ھیئت دبیران کنگره اروپایی چھار بار در 
دھد، و فعالیت ھای  سال تشکیل جلسھ می

شود،  عادی وسیلھ ھیئت اجرائی مدیریت می
فقط سالی دوبار  SATUCC ھیئت مدیران

کنند و در فاصلھ مابین جلسات  دیدار می
  گیرد. عملی صورت می ھماھنگی بسیار نازلی برای اقدامات

 مین أگرچھ سازمان چتری اروپایی منابع مالی و انسانی معدودی دارد، با این وجود فعالیت و شرکت در گفتمان اجتماعی را ت
ً  SATUCCنماید. ازسوی دیگر می بھ کمک مالی وابستھ است کھ بیشتر  در این باره با مشکالت بیشتری روبروست، عموما

ھم کمک ھایی  ELS ھای مشخص اختصاص یافتھ است. شورا در زمان حضور در کنفرانس ھایمواقع فقط برای پروژه 
شود کھ برخی اوقات نمایندگان شرکای اجتماعی از شرکت در  لھ باعث میئنماید. ھمین مس از دولت ھای ملی دریافت می

زنند. علیرغم این دشواری  سر باز میمین مالی ھزینھ شرکت آنھا در جلسات أچراکھ دولت ھا از ت ،شوند گفتمان محروم می
  ند کھ این ترتیب باید ادامھ یابد تا دولت ھا بھ مسئولیت ھای سیاسی خود واقف گردند.ااما اتحادیھ ھای صنفی براین باور 

 در موضع گیری ھای استراتژیک، بحث ھای درون کنگره اروپایی اتحادیھ ھای صنفی ETUC  حول این محور بود کھ
سیاسی باید در سطح ملی یا اروپایی پذیرفتھ - یا مقررات اجتماعیآشی را باید در سطح اروپایی بازی کند، و سازمان چھ نق

شود. تنھا پس از معرفی بازار داخلی اروپا و سازمانیابی گفتمان اجتماعی بود کھ تمایل برای نفوذ عملی بیشتر بر تصمیمات 
بیشتر بر چالش ھای آزادیبخش تمرکز  SATUCCگر در آغاز در سطح اروپایی مطرح شد و پایھ گرفت. از سوی دی
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داد و تنھا پس از دموکراتیزاسیون در  داشت، و بھ منافع و انتظارات کارگری توجھ کمتری بجز در سطوح محلی نشان می
  پیوست. ELSبھ گفتمان اجتماعی در  ١٩٩٠نامیبیا و افریقای جنوبی بود کھ در سالھای میانی دھھ 

 ه اجتماعی ماستریخت، نمایندگان کارگری و کارفرمایان اروپایی از اعتبار برابر بعنوان مشاور در برپاییپس از معاھد 
 سیاسی برخوردار شدند، و بعنوان بازیگران معتبری در فرایند قانونگداری اروپایی برسمیت شناختھ می- مقررات اجتماعی

 کنند، نمایندگان کارگری می مستقل از دولت ھای ملی عمل می مالً شوند. بھ دلیل ساختار دو وجھی گفتمان اجتماعی، آنھا کا
 ً کھ  اجرا نمایند. وقتی توانند در مذاکرات و توافق ھای الزم االجرا با نمایندگان کارفرمایی وارد شده و تصمیمات را مستقیما

را و کلمھ بھ کلمھ آاتفاق ھ اعی بمصوبات شرکای اجتم -  کھ معموال چنین است - شود یید میأاین توافقات با تصمیم شورا ت
  گردد.  تصویب می

  موقعیت قانونی شرکای اجتماعی در جامعھ توسعھ جنوب آفریقا، از سوی دیگر، سطح پایین تری دارد. گفتمان اجتماعی در
ELS ایی درحق تصمیم گیری نھ ،نداسنده کند و نمایندگان دولت در شورای وزیران بتواند بھ توصیھ نامھ ھایی  تنھا می 

مده را دارند. مضافا نمایندگان کارگری در مذاکرات سھ جانبھ نھ تنھا با نمایندگان کارفرمایان بلکھ با آباره توافقات بدست 
  نماید. رسیدن بھ توافق را دشوارتر می ند، کھ عمالً انمایندگان دولت ھم روبرو 

 دو  تجربھ عملی در گفتمان اجتماعی نشان داد کھ ھرSATUCC  وETUC  کھ بتوانند در مقابل کارفرمایان بایستند  نآبرای
 ً باعث مقررات و محدودیت می توانست ند. تنھا با تھدید قانونگذاری از طرف شورا کھ ابھ دولت ھای محلی وابستھ  قطعا

ت کردند تا بود کھ نمایندگان کارفرمایی با یک توافق بین شرکای اجتماعی موافق ،سیاسی شود- ھای بیشتر در مسایل اجتماعی
  جلوی وضعیت بدتر را بگیرند.

  نتیجھ گفتمان اجتماعی در دو مورد متفاوت است، بویژه در اروپا کھ مقررات الزم االجراست، در مقابلELS  کھ تصمیمات
اجتماعی اروپایی و افریقایی - گردد، تصمیمات سیاسی ند. تا انجا کھ بھ محتوا برمیاو برنامھ ھای تصویب شده غیراجباری 

 ً ست کھ اجرای ا کار با توجھ بھ مخرج مشترک حداقلی قرار دارد. تفاوت اما در این ھدفشان بر حداقل استاندارد ھای مشخصا
کھ مقررات اروپایی تضمین شده و وسیلھ دادگاه  ست، در حالیا در کشورھای عضو بسیار دشوارتر SADCمصوبات 

  عدالت اروپایی قابل پیگیری است.

  ً  ETUCتمان اجتماعی و توسعھ ساختاری روابط صنعتی در سطح ملی نقش با اھمیتی بطور مساوی در شرکت در گف عموما
دھد. مداخالت شرکای اجتماعی در تصمیم  کھ نتیجھ مادی مذاکرات جمعی نشان میچنان کند، ھم بازی می SATUCCو 

ی اتحادیھ در مراحل بسیار ابتدائی است، در تک تک کشورھا گیری ھای منطقھ ای اتحادیھ اروپا در مقام مقایسھ با وضعیت
  اما بسیار پیشرفتھ تر از وضعیت در جامعھ توسعھ جنوب آفریقاست.

 ست، اگرچھ در زمینھ منطقھ ای ا برای جامعھ توسعھ جنوب آفریقا، گفتمان اجتماعی از اولویت بسیار کمی برخوردار
تواند انگیزه مناسبی برای توسعھ مشاوره  البتھ میاست. این  SADCپیشرفتھ تر از وضعیت در کشورھای عضو جامعھ 

شرکای اجتماعی در سطح ملی باشد. بخاطر باید داشت کھ کنفدراسیون اتحادیھ ھای صنفی اروپایی در امتداد برنامھ 
وپایی انتگراسیون و امتزاج اروپایی در ارتباط با ساختار و اھداف داخلی خود، و ھمچنین برای نفوذ بر تصمیم گیری ھای ار

، در SADC اساس برنامھ ھای توسعھ و انتگراسیون درونی توان داشت، کھ بنابراین، بر برنامھ موازی پیش برد. امید می
  ھم تغییراتی را در جھت تشکیل سازمانی کارآمدتر و با موضعگیری بیشتر فراملیتی ببینیم. SATUCCسطح 

  

  

  

  

  

  

  

نوشتھ شده است. عالقھ مندان بھ نتایج تجدید ساختار گفتھ شده و ارزیابی از آن می  ٢٠٠٢* توضیح بولتن کارگری: مقالۀ حاضر در سال 
  توانند بھ لینک زیر مراجعھ کنند.
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