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 پیش زمینه

ند در ایالت  بنگال اتفاق جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش تاریخچه بسیار طوالنی دارد. اولین فعالیت ها و شورش های کارگری ه

در بنگال یک کنشگر اجتماعی بنام دین بانذو میترا و تعدادی از همفکران روزنامه نگار وی به شرایط بد و غیر  1860افتادند. درسالهای 

تار برده گونه با انسانی کارگران کشاورزی دست به اعتراض زدند. او نمایشنامه ای تحت عنوان "نیل دارپان" نوشت، که نمایشی درباره رف

 بوته چینان نیل بود. این نمایش دراماتیک تأثیرات ژرفی بر افکار عمومی و بویژه برنخبگان اجتماعی گذاشت. مردم می توانستند شرایط کار

وبجی سار 1875بیرحمانه وغیرانسانی کارگران مزارع را بخوبی احساس کنند. این در عمل آغاز جنبش کارگری بود. چندین سال بعد در 

شاپوری هم در بمبئی به اعتراض گسترده ای علیه شرایط سخت کار دست زد و آن را به اطالع وزیر داخله هند رسانید. در ادامه نخستین 

را بدنبال داشت، اما این قانون خواست  1881تشکیل شد که تصویب قانون کارخانه ها در سال  1875کمیته کار کارخانه ای در همان سال 

ان را براورده نمی کرد و در آن هیچ مقرراتی برای کار کودکان و زنان پیش بینی نشده بود. کمیسیون دیگری برای کار کارخانه های کارگر

تشکیل شد. در همان سال هم کنفرانسی در بمبئی )که االن ممبئی نامیده می شود( تشکیل شد که وسیله کارگران کارخانجات  1884ها در 

 6:30این کنفرانس خواستار یک روز استراحت هفتگی در یکشنبه ها، نیم ساعت استراحت روزانه، ساعات کار سازمان داده شده بود. 

 ام ماه و پرداخت کمک هزینه در صورت مجروح شدن در محیط کار شده بود. 15صبح تا غروب افتاب، پرداخت حقوق ها حداکثر تا 

بافندگی خواستار تعطیل یکشنبه ها و ترتیب هماهنگ در پرداخت حقوق و مزایا و در بمبئی کارگران کارگاه های سوزنی و  1889در سال 

پرداخت مناسب برای حوادث شدند. نوعی فعالیت برای سازماندهی اتحادیه های صنفی در این منطقه از شبه قاره هند از همان سالهای 

وسیله خیرخواهان و اصالح طلبان اجتماعی رهبری می شدند که آغازین قرن هجده شروع شده بود. در آن دوران اتحادیه های صنفی عمدتاً 

 کارگران را سازمان می دادند و از آنها علیه شرایط اسفناک و غیرانسانی در محیط کار دفاع می کردند. یکی ازین افراد آناسویا سارابهای

فعالیت های اتحادیه های صنفی انگلیسی بود، پس از  بود: دختر یک کارخانه دار در احمدآباد. او که به انگلستان سفر کرده بود و ناظر

تصمیم گرفت با کارگران صنایع پارچه بافی  1914بازگشت به هند در سال 

و اقشار تهیدست احمدآباد کار کند. او مدرسه و مراکز رفاه عمومی در 

مناطق کارگری تأسیس نمود و برای بهبود شرایط زندگی کارگران و طبقات 

 کمک زیادی کرد. تهیدست اجتماعی

، کارگران کارخانه های پارچه بافی احمدآباد برای افزایش 1917در سال 

حقوق دست به اعتصاب زدند. آناسویا از رهبران آن اعتصاب بود. کارگران 

در یک اتحادیه صنفی تحت ریاست  1917پارچه بافی احمدآباد در دسامبر 

رگران به اضافه حقوق او منسجم شدند. اعتصاب به پیروزی دست یافت و کا

مورد تقاضایشان دست یافتند. اولین اتحادیه عادی برای کارگران ریسندگی 

تأسیس شد که با تشکیل اتحادیه هایی برای سایر  1920احمدآباد هم درسال 

بخش های کاری ادامه یافت. در همین سال اتحادیه دیگری در مدرس تشکیل 

این تشکل وسیله ب پ وادیا، شد که اتحادیه کارگران مدرس نام گرفت. 

تحت مدیریت و راهنمایی های خانم دکتر آنی بسانت بوجود آمد. اما رشد و 

گسترش اتحادیه ها در واقع با پایان جنگ جهانی اول شدت یافت و در ادامه 

 اتحادیه های فراوانی در سراسر هند بوجود آمدند.

انقالب بلشویکی اتفاق افتاد.  1922تا  1919چندین اعتصاب در سالهای 

روسیه واکنش هایی، مانند جاهای دیگر، در هند هم داشت. پیروزی 

بلشویک ها نشان داد که یک جنبش سازمان یافته کارگری توان آن را دارد 

که کنترل دولت را بدست بگیرد. جنبش کمونیستی در هند به سازماندهی 

می کرد: اول،  کارگران در اتحادیه های صنفی پرداخت  و اهدافی را دنبال

تامین خواست های عاجل مانند حقوق و دستمزد باالتر و شرایط کاری بهتر، و در نهایت ایجاد جنبش بلند مرتبه ای که بتواند حاکمیت 

 بورژوازی را سرنگون کرده و هند را از استعمار بریتانیا بیرون بیاورد. این اهداف باعث تسریع و گسترش جنبش اتحادیه ای شد. در سال

( تشکیل شد که نتیجه همسویی چندین ایدئولوژی بود. کمونیست ها و ملیون همه AITUCکنگره اتحادیه های صنفی سراسری هند ) 1920

در آن مشارکت کردند. بعدها پس از استقالل هند، رهبری کارگری متحد در حزب کنگره ملی از کنگره اتحادیه های سراسری خارج شد و 

 اتحادیه های صنفی هند را بوجود آورد. کنگره ملی 1947در سال 
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 شیخ مجیب الرحمان، رهبر و بنیانگذار بنگالدش

قانون اتحادیه های صنفی هند را معرفی کرد. قبل از آن کارگران هند از حقوق ابتدائی و آزادی اجتماع و  1926حکومت استعمار در سال 

ید و از زوایای معینی حقوق تشکل محروم بودند. قانون اتحادیه های هند با این هدف تصویب شد که "امکان ثبت اتحادیه ها را فراهم نما

 قانونی منتسب به اتحادیه های ثبت شده را برسمیت بشناسد".

برسمیت شناخته شد. در این قانون هیئت  1929حق اعتصاب در نهایت در جریان تصویب قانون رفع اختالف اتحادیه های صنفی در سال 

شده بودند. این قانون همچنین اعتصاب را در صنایع آب و برق و تلفن و  رفع اختالف و داوری و دادگاه تحقیق برای رفع مناقشات پیش بینی

 خدمات عمومی ممنوع کرده بود.

در دوران پاکستان سه مرکز ملی در پاکستان شرقی وجود داشتند: فدراسیون کارگری شرق پاکستان، فدراسیون مزدور )کارگری( و 

مونیست بود. عالوه بر این فدراسیون های مرکزی، حزب سوسیالیست انقالبی فدراسیون پوربو سرامیک پاکستان، که تحت رهبری حزب ک

(RSP هم رهبری فدراسیون چوتکال سرامیک را، با نفوذ زیادی در تشکل کارگران جوت میل، در دست داشت. اعتصاب این کارگران در )

 توسط همین فدراسیون سازماندهی شد.  1967و  1964

تعداد قابل توجهی از قوانین و سیاست های کارگری وسیله دولت های مختلف اعالم و به اجرا گذاشته شدند.  از زمان تاسیس کشور پاکستان،

و  1969معرفی شد. سپس "قانون روابط صنعتی" در سال  1969تقریباً دموکراتیک ترین آنها وسیله دولت سپهبد هوائی نورخان درسال 

فی و قانون رفع اختالفات کاری تصویب گردیدند. برای اولین بار مقررات تعیین حداقل پس از اعالم آن، قانون ادغام اتحادیه های صن

نوشته شد که حداقل حقوق و دستمزد را برای کارگران غیر متخصص تعیین می کرد. این ها همه در پس زمینه اوج  1969دستمزد درسال 

پاکستان اتفاق افتاد که در پشتیبانی از جنبش بست نشینی )قیارو: مخالفت و شورش کارگران در برابر حکومت نظامی ژنرال ایوب خان در 

Ghearo.برای دریافت حقوق کارگران بوجود آمده بود ) 

قیام توده ای دانشجویان، کارگران و جنبش سیاسی، ژنرال ایوب خان را مجبور به استعفا کرد و حاکم نظامی جدید قول اصالحات سیاسی و 

د پارلمان و حق تشکل در اتحادیه های دموکراتیک، انتخابات آزا

صنفی را داد. با این بست نشینی ها رهبران قدیمی اتحادیه ها از 

قدرت پایین کشیده شدند و بجایشان رهبران جدید با مواضع 

سیاسی تر به رهبری رسیدند. سه مرکز جدید ملی هم شکل 

گرفتند، لیگ جاتیو سرامیک، اتحادیه صنفی کندرا و فدراسیون 

نگجوکتا سرامیک، که متشکل از سه حزب سیاسی عمده سا

 بود، تأسیس گردیدند. RSP، سندبادی دال CPBعوامی لیگ، 

احزاب مختلف سیاسی سعی می کردند که با سازماندهی 

کارگران و از این طریق تأمین قدرت کنند. این مسئله باعث پدید 

تحادیه آمدن اتحادیه های بیشتر و در عین حال انشعاب در میان ا

های موجود شد. در فاز نهایی چالش برای آزادی در پاکستان، 

کارگران و اتحادیه های صنفی نقش های عمده بازی کردند. در 

جنبش تمرد علیه حکومت نظامیان، اتحادیه ها  1971مارس 

نقش با اهمیتی بازی کردند و در عمل قدرت را بدست گرفتند و 

  الرحمن می گرفتند.دستوراتشان را از رهبری شیخ مجیب 

پس از استقالل بنگالدش، دولت مجبور شد مؤسسات و صنایعی 

که صاحبانشان به پاکستان گریخته بودند را تحت کنترل خود 

درآورد. نتیجتاً پس از استقالل مالکیت بخش صنعتی بصورت 

 ذیل تقسیم شده بود:

 نوع مالکیت درصد  

 تحت مالکیت خصوصی پاکستانی 47  

  34 E.P.I.D.C: 

 تحت مالکیت بنگالدشی 18  

 تحت مالکیت خارجی 1  

تصرف شده و  1972بود یا بحال خود در بنگالدش به جا گذاشته شده بود، که در مارس  EPIDC% مالکیت صنایع در دست 81مجموعا 

ت کنترل شرکت های بخش های دیگری % برای فروش به بازار عرضه شد، که بعداً تح4% صنایع ملی اعالم شده و بقیه 77از آن میزان 

قرار گرفتند. بعالوه صنایع پارچه بافی، قند و مؤسسات مالی و برخی دیگر از صنایع سنگین هم ملی شدند. در نتیجه ناگهان اتحادیه های 
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امین  7ماندهان ارتش بگالدش و ضیاء الرحمان، از فر

 هور این کشورمرئیس ج

نایعی که مدیریت شان صنفی با وظایف گسترده ای روبرو شدند که برای آن آمادگی نداشتند، از جمله وظیفۀ اداره و مدیریت مؤسسات و ص

از طرف کارفرما قطع شده بود. در نهایت برای مدتی اتحادیه ها مسئول مدیریت اجرائی در تعداد زیادی از صنایع و مؤسسات بزرگ 

 بنگالدش بودند. البته منفعت طلبانی هم بودند که برای نفع شخصی به اتحادیه ها می پیوستند.

را تائید کرد، با این شرط که مقرراتی را برای نظارت بر روابط کارگری  1969نعتی" مصوب بنگالدش "قانون روابط ص 1972در سال 

 و رفع اختالف به آن بیافزاید. ضمناً روز اول ماه مه برای اولین بار روز تعطیل عمومی شناخته شد.

ارگری در صنایع عمومی را ترمیم نماید. کمیسیون دستمزد کارگران صنعتی بوجود آمد تا سطح دستمزد ها و سایر منافع ک 1973در سال 

ه قانون کارکنان صنایع تولیدی دولتی )شرایط خدمت و مواد قانونی( اجرائی شد تا اشل حقوق و دستمزد و سایر منافع کارگران را که قبالً ب

 تصویب کمیسیون دستمزدها رسیده بود، کنترل نماید.

 

 صنفی محدودیت و ممنوعیت هایی بر فعالیت اتحادیه های

پس از استقالل بنگالدش کارگران ازادی های قابل توجهی را در فعالیت اتحادیه ای شاهد بودند. بیشتر سندیکا ها در سطوح کارگاهی به 

مرکز کارگری "جتیو سرامیک لیگ" وابسته به حزب حاکم پیوسته بودند. تعداد بیشتری از اتحادیه های جدید هم در سطح کارگاهی به ثبت 

دند. جنبش سندیکایی به وسیله پرقدرتی برای رسیدن به کنترل در کارگاه ها، کارخانه ها و سایر مؤسساتی که با خروج صاحبان می رسی

تقال قبلی شان عمالً بی صاحب شده و در اختیار دولت قرار گرفته بودند، تبدیل شد. الیت سیاسی هم به اتحادیه ها پیوسته بود تا از منافع ان

صنایع و مؤسسات سود ببرد. بطور سنتی بیشتر کارگران غیر محلی بودند و از خارج منطقه استخدام می شدند، ولی حاال قدرت در این 

سکنه محلی هم بیشتر مایل بکار در این مؤسسات بودند، زیرا کارگران صنعتی حقوق و دستمزد بیشتری از کارگران عادی دریافت می 

اکنان محلی و غیر محلی در مناطق کردند. شورش ها و درگیری هایی بین س

صنعتی بوقوع می پیوست. بدترین این درگیری ها در محله های صنعتی 

چیتاگونگ و تونگی اتفاق افتاده بودند. حزب حاکم محلی برای آن که کنترل 

اتحادیه را که از کارگران غیر محلی تشکیل شده بود بدست بگیرد، به 

 حلی دست زده بود.تبلیغات و تحریک علیه کارگران غیرم

در کنترل اتحادیه ها نخبگان محلی دنبال منافع چند الیه ای بودند: اول آن که 

می توانستند محصول کارخانه را بقیمت نازل در کارخانه بخرند و با قیمت 

باال به بازار عرضا کنند، دوم آن که مواد اولیه را به قیمت ارزان می 

تحویل می دادند، سوم آن که افراد خریدند و به قیمت باال در کارخانه 

خودشان را برای کار به کارخانه تحمیل می کردند و از این راه کنترل 

کارخانه و اتحادیه را بازهم بیشتر تحکیم می کردند. از این طریق نفوذشان 

بر سیاست های منطقه ای هم افزایش می یافت. قیمت پنبه، نخ، پارچه، چرم، 

د دیگر در بازار و در کارخانه تفاوت محسوس روغن صنعتی و بسیاری موا

دارد. در نتیجه با داشتن نمایندگی شرکت محصوالت شیمیایی کوه نور، که 

تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، یکشبه می توان از این تفاوت 

قیمت میلیونر هم شد. همین شرایط در صورت دریافت سهمیه از کارخانه 

سیا و کارخانه تولید کبریت ذاکا در پوستوگوال می تواند پنبه ماسلین در کاپا

 سود و بهره الیت محلی در آن مناطق را بطور چشمگیری افزایش دهد.

 

 اهداف و مسائل مربوط به جنبش اتحادیه های صنفی

تغییراتی در دولت اتفاق افتاد که با تغییرات عمده در  1975در ماه اوت 

سیاست های سوسیالیستی دولت مجیب  سیاست های اقتصادی ادامه یافت.

خاتمه یافت و سیاست خصوصی سازی های دولت جدید ضیاءالرحمن 

جانشین آن شد. خصوصی سازی با توقف ملی سازی و سرمایه گذاری در 

ه اند، ادامه ( آغاز شد. این سیاست اقتصادی وسیله تمام دولت هایی که از آن زمان تاکنون در بنگالدش بسر کار آمدSOEصنایع دولتی )

 یافته است.

حزب حاکم فعلی عوامی لیگ برای توسعه خصوصی سازی ها و تسریع آن مؤسسه هیئت خصوصی سازی را بوجود آورد که مسئولیت 

شناسایی صنایع تحت حاکمیت دولت و فراهم کردن مقدمات برای خصوصی سازی را بر عهده دارد. یک آمارگیری در میان موسسات 

گذاری در آنها متوقف شده، نشان می دهد که فقط تعداد اندکی از آنها با تمام توان کار می کنند، برخی نیمه وقت کار دارند  دولتی که سرمایه

و بسیاری اصالً فعال نیستند. تعداد کارگران در این مجموعه بنحو چشمگیری کاهش یافته است. بخش های پیشتاز مانند  کنف و پارچه بافی 

 های سنتی پرتوانی وجود داشتند، حاال دیگر بعلت کاهش تعداد کارگران و اعضای اتحادیه فاقد توان عملی اند.که در آن اتحادیه 
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شرایط ناایمن کار اعتصاب کارگران نساجی به  –، بنگالدش 2013سپتامبر 

 و دستمزد کم

برای حمایت از حقوق اتحادیه ها و حفظ مشاغل، سندیکاهای بنگالدش در یک فدراسیون گسترده "سرامیک کارماچاری  1983در سال 

نامه عملی را سازمان دادند تا خواستهایی از قبیل امنیت شغلی، افزایش دستمزدها، حقوق ( متشکل شدند، و چندین برSKOPاویکا پریشاد" )

به توافقی دست یافتند که کمیسیونی برای تعیین ساختاری جهت تنظیم  SKOPدولت و  1984اتحادیه ای و غیره را پیش ببرند. در سال 

. از دیگر امور حائز اهمیت یکی امنیت شغلی در صنایع واگذار شده بود و دستمزد ها بوجود آورند، که البته فقط در بخش دولتی تشکیل شد

دیگری توقف واگذاری های بیشتر بدون مشورت با کارگران. این بخش ار موافقتنامه هم از سوی دولت به اجرا گذاشته نشد. مورد دیگر 

 هاد قوانین تازه در این باره بود.توافق بر سر تشکیل کمیسیونی برای تنظیم روابط دموکراتیک تر کارگری و پیشن

 

 حداقل دستمزد در سطح ملی

در حال حاضر هدف اصلی جنبش اتحادیه ای دستیابی به یک کف دستمزد در سطح ملی است. اما مخالفت شدیدی از سوی کارفرمایان برای 

 ی صنفی و محلی تعیین گردد. مزید بر آن ادعا میتعیین چنین حداقلی وجود دارد. آنان معتقدند که این دستمزد حداقل باید در سطوح بخش ها

شود که بسیاری از کارفرمایان در این بخش ها ممکن است توان پرداخت دستمزد در این حد را نداشته باشند. از سوی دیگر اتحادیه ها 

موزش برای همه الزم آالمتی و یک زندگی حداقلی با بهداشت مناسب و س نظرشان بر این است که کف حداقلی حقوق و دستمزد برای تامین

است. این استاندارد به نظر انها حق برابر همه شهروندان است. استدالل دیگر اتحادیه ها این است که کارگران یک کاال نیستند، بلکه هم 

ست و هیچ کس نباید در زیر عامل تولید اند و هم به تولید می افزایند. حداقل دستمزد نشانه ای برای جامعه است که این استاندارد حداقلی ا

 خط آن محکوم به زندگی باشد. همچنین اهمیت دارد که کارفرمایان تولید را به سطح باالتری از ساختار فنی و ارزشی ارتقاء دهند تا نیروی

نمایند. اتحادیه ها عالوه بر کار بهتر در رقابت با سایر کارفرمایان را جلب نمایند؛ بجای آن که دائما شرایط زندگی، کار و تولید را نازل تر 

این درخواست می نمایند که بطور عادی و مستمر کف حداقل دستمزد ها و حقوق باید بر اساس رشد تورم و کاهش ارزش پول اصالح 

 گردد.

 

 تجاوز به حقوق اتحادیه های صنفی

میلیون است  1.3شتغال دراین بخش اکنون بیش از یک صنعت جدید برای تولید البسه در بنگالدش ظهور کرده است. رشد ا 80از آغاز دهه 

که اکثرشان را زنان بدون هیچ سازماندهی در اتحادیه ها تشکیل می دهند. کارفرمایان در این بخش به هیچ وجه اجازه نمی دهند که 

دیه ها سکوت اختیار کرده کارگران به سازماندهی بپردازند. وزارت کار و صنایع هم بطور مشکوکی در بارۀ این تجاوز به حقوق اتحا

است. دولت همچنین از فعالیت اتحادیه ها در مناطق 

( جلوگیری می کند. دولت از EPZآزاد صادراتی )

( تحت ILOسوی ایاالت متحده و سازمان جهانی کار )

فشار است تا فعالیت اتحادیه ها را در این مناطق آزاد 

ن کند. کارفرمایان در مناطق آزاد اجازه دارند بدو

پرداخت مالیات و تعرفه های گمرکی مواد اولیه خام و 

سایر تجهیزات الزم را برای تولید وارد کنند و عالوه 

بر آن از انواع تخفیف های مالیاتی هم استفاده نمایند. 

هدف آن است که فضایی برای رقابت در بازار 

صادرات فراهم شود و سرمایه گذاران را به سرمایه 

ق تشویق و جذب نمایند، شاید که به گذاری در این مناط

انتقال تکنولوژی و استخدام نیروی کار و تولید درامد 

بیشتر کمک نماید. تقریبا در تمام مناطق ازاد همین 

شرایط وجود دارد و سرمایه گذاران از مشوق های این 

 چنینی استفاده می برند.

سؤال اکنون این است که در عمل چه مقدار اشتغال در 

اطق ایجاد می شود و تا چه مقدار انتقال این من

تکنولوژی و سرمایه صورت گرفته است؟ تا کنون دو 

منطقه آزاد موجود کمتر از یک صدهزار کار ایجاد 

کرده اند و بیشتر تولیدات هم در پارچه بافی، کفشدوزی و سایر صنایع کوچک بوده است که در نتیجه اشتغال محدودی هم ایجاد کرده اند و 

ال تکنولوژی قابل توجهی هم دیده نشده است، ولی دولت زمین های زیاد، برق و آب و سایر تجهیزات زیربنایی و مدنی را در اختیار این انتق

ین کارفرمایان قرار داده است. سوال مهمتر این است که چرا فعالیت اتحادیه ها در این مناطق باید ممنوع باشد؟ به عالوه باید توجه داشت ا

وردی نیست که سرمایه گذاران بدان نیاز دارند. صلح و عدم اختالل در محیط کار و روابط صنعتی کار در جذب سرمایه خارجی تنها م

اهمیت دارد، مضاف این که آن ها همچنین به زیرساخت های اداری نظیر سیستم بانکی و امکانات مخابراتی و ساختمان های مناسب و راه 

 عدم فعالیت اتحادیه ها نیاز دارند.و ارتباطات گسترده بیش از 



 

 81از  8صفحۀ  

سامان دادن به کار کوکان، و نه هنوز منع کار کودکان، یکی از بزرگترین 

 چالشها در روابط کار در بنگالدش

 قانون کار 

از دوران استعمار بریتانیا تا کنون بنگالدش قانون کار و مقررات و آئین نامه های متعددی داشته است که از سوی دولت در زمان های 

ین تصویب شده یکسان نیست به نحوی متفاوتی تصویب شده و بعضا با یکدیگر هم در تضاد بوده اند. بطور مثال تعریف کارگر در تمام قوان

، قانون تأسیس مغازه ها و 1969، قطعنامه روابط صنعتی 1965که در نوع استخدام و تطابق با شرایط، به نتایج متفاوتی می انجامد. قانون 

هریک تعریف  1923، و قانون جبران خسارت و صدمه در محیط کار 1936، قانون دستمزد ها 1965، قانون کارخانه ها 1969مؤسسات 

 متفاوتی از کارگر دارند.

حاکی است که محل کار رئیس و دبیر کل یک اتحادیه صنفی را نمی توان از محلی به محل دیگر  IROاز قانون روابط صنعتی 4Bبخش 

 44رد. بنگالدش آمده است که کارگران یک مؤسسه دولتی را می توان منتقل ک 1986منتقل کرد، اما در قانون کمپانی های دولتی مصوب 

پنج قانون مرکزی کار مانند قانون  1965قانون مختلف حاکم بر روابط کارگری را از دوران بریتانیا و پاکستان به ارث برده است. در سال 

ده و تأسیس کارخانه ها، قانون اتحادیه های صنفی، رفع اختالفات صنایع، استخدام کارگران، و قانون تأسیس مغازه ها و مؤسسات لغو ش

 مورد بازنگری قرار گرفتند. 

چندین متمم و تغییر به قانون روابط صنعتی در زمانهای مختلف اعمال شدند. درکل قانون کار و چارچوب مقررات روابط کارگر با محیط 

ر، شرایط کار، کار نشان می دهد که بنگالدش از یک سری قوانین متعدد و پیشرفته برای دفاع از حقوق کارگران و ایمنی در محیط کا

بازپرداخت خسارت برای حوادث در محل کار و صدمه منتهی به ناتوانی جسمی، مرگ، اخراج و منتظر خدمت شدن، و مرخصی بارداری 

 و بطور عام منافع کارگری برخوردار بوده است.

گری تنظیم نماید. کمیسیون گزارش تشکیل شد تا یک قانون جامع و واحد برای روابط کار و کار 1992یک کمیسیون قانون کار در سال 

به دولت تسلیم کرد ولی آن گزارش هنوز انتشار بیرونی نیافته و به قانون هم تبدیل نشده است. فعاالن اتحادیه  1994اولیه خود را در ژوئن 

واد ان که فعالیت اتحادیه ها ها که در کمیسیون عضو بوده اند مراتب نارضایتی خود را از گزارش ابراز داشته و اعتراضشان را به برخی م

 را در محیط کار محدود می کند اعالم کرده اند.

برخی مواد قانون کار پیشنهادی حقوق کارگران را در سازماندهی و تشکل بسیار محدود می سازد. قانون ظاهراً بسیاری از اتحادیه های 

تحادیه های جدید را بسیار دشوار می سازد. اتحادیه های موجود موجود را با خطر حذف و انحالل روبرو ساخته و از طرف دیگر تشکیل ا

برسمیت شناخته نشده و بر طبق قانون جدید باید دوباره ثبت قانونی شوند.  طنز قضیه در این است که این کمیسیون با فشار و خواست 

اتیک تر برای حفظ و حمایت از حقوق کارگران اتحادیه های موجود برای تامین قوانین یکنواخت و فراگیر بوجود آمد تا قانونی دموکر

ب تصویب شود. ولی اکنون اتحادیه ها دریافته اند که پیشنویس قانون جدید در واقع به نفع انها نیست و قوانین سابق از پیشنویس جدید مناس

 تر بوده است.

قوانین اصلی موجود و معتبر در حال حاضر به قرار 

 ذیل اند:

ارت ناشی از سوانح در قانون بازپرداخت خس •

 1923محیط کار 

 1923قانون کار کودکان )تعهد اشتغال( مصوب  •

 1937قانون پرداخت دستمزدها مصوب  •

قانون مسئولیت و تعهدات کارفرمایان مصوب  •

1938 

 1961آئین نامه حداقل حقوق و دستمزدها مصوب  •

 1965قانون تأسیس مغازه ها و اصناف مصوب  •

 1968بندی مشاغل کارگران مصوب قانون طبقه  •

 1965قانون تأسیس کارخانجات مصوب  •

 1969آئین نامه روابط صنعتی مصوب  •

این قوانین و مقررات در کل مبنای طبقه بندی شغلی 

کارگران را فراهم نموده اند و شرایط کاری مربوطه را 

از قبیل مرخصی، پرداخت دستمزد و پاداش، شرایط 

 و ضوابط برای حل اختالف و رسیدگی به شکایات تبیین نموده اند. اخراج و خاتمه خدمت

 

 ساختار اتحادیه های صنفی

)و متمم های بعدی آن( برای تقنین فعالیت اتحادیه های صنفی و دفاع از حقوق کارگران در تشکل و  1969آئین نامه روابط صنعتی مصوب 

فی بایست در دفتر رسمی اتحادیه های صنفی به ثبت برسند. ساختار اتحادیه های پیوستن به اتحادیه ها تنظیم شده بود. اتحادیه های صن

تشکل ساده کارگران در محل کارگاه، دوم  -صنفی در بنگالدش را می توان به سه بخش تقسیم کرد: اول اتحادیه های صنفی نمونه ابتدائی 

خصص یا صنعت مشابه تشکیل میگردد، مانند فدراسیون کارگران فدراسیون صنعتی یا صنفی که از تجمیع چند اتحادیه صنفی مربوط به ت
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رفرمهای انجام یافته در این اتحادیه های کارگران نساجی بنگالدش در اثر 

 بخش گسترش قابل توجهی یافته است.

کنف ساز و فدراسیون کارگران پارچه بافی و فدراسیون کارگران لباس دوز، و سوم اتحادیه های ملی صنفی که فدراسیون سراسری اتحادیه 

ها فارغ از نوع صنف و رشته کاری انهاست. عالوه 

ند که در صنایع بر این ها اتحادیه های صنایع هم هست

خاص شکل گرفته اند، مانند سندیکای کارگران راه 

آهن یا سندیکای تکنیسین های راه آهن بنگالدش و 

 غیره.

افرادی که در کارگاه اشتغال ندارند، نمی توانند در 

کمیته های اتحادیه های نوع اول عضو باشند، ولی می 

توانند به عضویت کمیته های فدراسیون های صنعتی 

فدراسیون های ملی انتخاب شوند. طبق قانون فوق یا 

اتحادیه های ثبت نشده حق فعالیت بعنوان اتحادیه را 

ندارند. چنانچه تنها یک اتحادیه در درون یک کارگاه 

یا بخش صنفی وجود داشته باشد، آن اتحادیه بعنوان 

نماینده رسمی کارگران در مذاکرات بر ای قرارداد 

وط بر این که حداقل یک جمعی شرکت می کند، مشر

سوم کل اعضا در آن اتحادیه عضو باشند. چنانچه 

بیش از یک اتحادیه مشابه در کارگاه یا بخش صنفی 

وجود داشته باشد، با دریافت اولین درخواست برای 

سال انتخاب خواهد نمود، مذاکره دفتر ثبت رسمی اتحادیه ها با رای مخفی از بین اعضا اتحادیه نماینده کارگران عضو صنف را برای دو

 مشروط بر آن که حداقل یک سوم کل کارکنان به آن اتحادیه رای داده باشد.

قبال هیچ محدودیتی برای عضویت غیر شاغلین در اتحادیه ها وجود نداشت، محدودیت ها از وقتی آغاز شدند که دولت نظامی وقت قانون 

سنت و تاریخ جنبش کارگری در بنگالدش چنین بوده است که همیشه افراد غیر  ترمیم کرد. 1980ژوئیه  26روابط کار صنعتی را در 

شاغل در اتحادیه نقش سازماندهی و اداره اجرائی را بر عهده داشته اند. همواره فعاالن سیاسی و اجتماعی در تشکل اتحادیه ها هم دست 

این مورد نداشته اند و فقط درصد محدودی از اعضای کمیته ها را  داشته اند. کشورهای همسایه مثل سریالنکا، هند و دیگران محدودیتی در

( هم محدودیت خاصی برای عضویت ILOکه می توانند از خارج اتحادیه باشند، مشخص نموده اند. پروتکل های سازمان بین المللی کار )

خارج، اموال و دارائی ها و تعهدات شان را طبق فرم اعضا از خارج اتحادیه ندارد. اتحادیه ها موظف اند گزارش ساالنه مالی از درامد و م

 های استاندارد به دفتر ثبت اتحادیه ها تسلیم نمایند که همچنین شامل لیست تغییرات در هیئت مدیران و مسئوالن هم هست.

 

 ثبت اتحادیه های صنفی

اتحادیه ها مراجعه و ضمن تسلیم مدارک ضرور دال  برای ثبت اتحادیه صنفی داوطلب باید به مدیریت مشترک اداره کار و دفتر رسمی ثبت

بر احراز شرایط، درخواست ثبت نماید. برای فدراسیون های صنعتی یا اتحادیه های ملی هم همین دفتر مشترک مسئول ثبت نام است. 

 اتحادیه های ملی اتحادیه هایی اند که در سراسر کشور عضو دارند مانند بانک ها و راه آهن و سایرین.

نفری  5نفر عضو هیئت مدیره  50نفر عضو دارند. بر ای اتحادیه های تا  30تا  5کمیته اداری اتحادیه باتوجه به تعداد کل اعضایشان از 

 نفری توصیه می شود. 30عضو هیئت مدیران  5000کفایت می کند و برای اتحادیه هایی با 

ت رسمی اتحادیه ها تحویل دهد. این مدارک عبارت اند از لیست اعضا، قطعنامه داوطلب ثبت اتحادیه باید تمام مدارک الزم را به دفتر ثب

مجمع عمومی که در آن تشکیل اتحادیه تصویب شده است، لیست اعضای هیئت مدیره، صورتجلسه و امضای حاضران در مجمع، اساسنامه 

اف ان و موضوعاتی را که درامدهای اتحادیه در آن می توانند اتحادیه و فرم درخواست ثبت رسمی اتحادیه. اساسنامه باید نام اتحادیه و اهد

صرف شوند، مشخص نماید و نحوه احراز عضویت و ترتیبات پرداخت حق عضویت در اتحادیه را نیز ابراز نماید. ترتیبات مربوط به 

لی و رسیدگی به شکایات و همچنین نحوه انتخاب و تغییر هیئت مدیران و مسئوالن، شیوه قانونی ترمیم و تغییر در اساسنامه، بازرسی ما

 انحالل اتحادیه هم اجزائی از اساسنامه را تشکیل می دهند.

حق مذاکره جمعی را در برخی بخش های ملی شده در موضوعاتی مانند حقوق و  1985آئین نامه کارگران صنایع تولیدی دولتی مصوب 

انتقال، پرداخت عیدی و پاداش و سایر مزایا ممنوع می نماید. تعداد دیگری  دستمزد، مرخصی، اجاره مسکن، هزینه های درمانی و نقل و

 را بر بعضی از انواع مؤسسات محدود می کنند. 1969از ائین نامه ها و مقررات هم هستند که شمول قانون روابط صنعتی مصوب 

 

 1965قانون استخدام کارگران )فرمان جاری( مصوب 

بدستور کارفرما بدالیل ویژه، انتظار خدمت، انتقال و اخراج و نحوه رسیدگی به شکایات و پرداخت این قانون مرخصی و تعطیل کار 

دهد. عالوه بر این قانون انواع دیگری از مقررات و قوانین وجود دارند مانند قانون مغازه و مؤسسات  غرامت به کارگران را پوشش می

، و مقررات 1974، شرایط خدمت کارکنان روزنامه ها مورخ 1965مورخ ، قانون استخدامی برای انتقال آب 1965کوچک مورخ 
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میزان آمیختگی احراب سیاسی و اتحادیه های کارگری در بنگالدش یکی از 

 باالترینها در سراسر جهان است 

. این قوانین 1980استخدامی کارگران بندرگاه مورخ 

بر نحوه استخدام و شرایط کاری در بخش های خاص 

خود نظارت می نمایند، ولی ضرورت ندارد که همه 

بخش های کارگری و مؤسسات حرفه ای، عالوه بر 

، لزوماً مقررات جاری 1965گران قانون استخدام کار

ویژه داشته باشند. در نتیجه اختیارات زیادی به 

کارفرمایان داده شده تا به تمایل خود برای محیط کار 

مقررات ویژه تدوین کنند یا این که از قانون سراسری 

استفاده نمایند، اما مقررات محیطی نباید نسبت به حقوق 

تر و نامطلوب تر  کارگران در قانون ملی سختگیرانه

باشد. بر این اساس می توانند موادی را از قانون 

عمومی حذف یا اضافه کنند، ولی باید در کل استاندارد 

همسانی و هماهنگی را بین کارگران از نظر شرایط 

کار و مزایای شغلی در بخش های مختلف بالنسبه حفظ 

نمایند. مقررات جاری و ائین نامه های اجرائی باید 

ی تایید و بررسی به بازرس ویژه کارگاه و موسسه برا

 ارائه شوند.

قوانین ذکر شده در باال شامل مقررات مناسبی در 

حمایت از حقوق کارگران اند. ولی در عمل وضع روابط کاری در بنگالدش بسیار بد است. یک رهبر جنبش کارگری در تأکید بر این نظر 

شت است اما در واقع به جهنم می ماند. عالوه بر این با اجرای " قانون خدمات ضروری" دولت می گوید که این رابطه در ظاهر شبیه به

 می تواند تمام فعالیت های کارگری از جمله اعتصاب و چانه زنی برسر شرایط را ممنوع کند.

با ثبت اولیه آغاز شده و تمام اقدامات  بر طبق قانون تمام فعالیت های اتحادیه ها تحت کنترل شدید مدیریت کارگری قرار دارد. این نظارت

اتحادیه ها از قبیل حسابرسی، جلسات، اعتصاب و غیره را شامل می شود که نشاندهنده تشدید کنترل های قانونی وزارت کار است و 

ست. اتحادیه ها حتی از همزمان نشان دهنده کاهش توان و قدرت اتحادیه هاست که همه فعالیت هایشان تحت نظر قرار گرفته یا ممنوع شده ا

پرسش از کارفرما درباره وضعیت کارگران، اخراج و انتقال، تنزل شغل و مجازات آنان هم ممنوع شده اند، چرا که تمام این اقدامات با 

 قانون فوق جزء اختیارات کارفرما شناخته شده اند.

شناخته شده است. اختیارات بالمنازع کارفرما به استخدام،  بنابراین کارفرما صاحب اختیار کامل در امور کارگری در محدوده کارگاه

و ترفیع، انتقال )بجز مسئوالن اتحادیه( و تعیین حوزه کاری توسعه یافته است. در نتیجه اتحادیه ها از امکان مبارزه برای تأمین خسارات 

د شکایت به سربازرس کارگاه، مسئول دائره کار و رفع تبعیضات به کارگران عضو هم محروم شده اند. تنها امکان اعتراض در این موار

 دادگاه کارگری است.

 

 ضعف ها و توانائی ها

فدراسیون مرکزی تاسیس شده اند، هیچ یک از این فدراسیون ها توانائی برپاکردن یک چالش سراسری در کشور را  23گرچه تا بحال 

ای چنین کنش هایی را ندارند. تقریباً تمام احزاب سیاسی برای خود اتحادیه بطور مستقل ندارد. آنها سازماندهی الزم یا امکانات مالی بر

وابسته دارند که بجز معدودی بقیه برای هر نوع اقدامی به امکانات سازمانی و مالی حزب مربوطه متکی اند. بزرگترین تشکیالت در میان 

ت در دولت تغییر کند اتحادیه ها هم جابجا می شوند. اتحادیه های اتحادیه های کارگری هم بالطبع به حزب حاکمه تعلق دارد و هرگاه قدر

صنفی در اینجا همچنین وابسته به کمک های فدراسیون های بین المللی اتحادیه های صنفی و بنیاد های مالی مربوطه اند. آنها برای 

تحادیه ای کمک مالی عرضه می کنند. هزینه برگزاری سمینارها و کنفرانس ها و چاپ و توزیع انتشارات و نشریات و سایر خدمات ا

مسافرت برای شرکت در کنفرانس های بین المللی هم از همین منابع مالی تأمین می گردند. برخی از رهبران اتحادیه ها تمام وقتشان را 

وی مسائل کارگری اتحادیه صرف تهیه گزارش و مقاله، تنظیم برنامه سفر خارجی و گرفتن ویزای سفر می کنند و دیگر وقتی برای کار ر

  ندارند.

مساله وابستگی مالی به احزاب سیاسی به یک خصیصه جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش تبدیل شده است. مثالی در این مورد اتحادیۀ 

ون بین المللی سراسری کارگران بنگالدش )جاتیو سرامیک لیگ( شاخه کارگری حزب عوامی لیگ است که حاال در نقش نماینده کنفدراسی

( که متمایل به اتحاد WFTU( عمل می کند. قبال همین اتحادیه به فدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی )ICFTUاتحادیه های صنفی )

شوروی بود، وابسته بود. با انحالل اتحاد شوروی و دولت های سوسیالیستی اروپای شرقی فدراسیون جهانی منابع و امکانات مالی خود را 

ست داد و تعداد اعضایش نیز کاهش یافت، بطوری که دیگر قادر نبود بلیط هواپیما و هزینه اقامت در هتل متروپول و اوکراین را برای از د

رهبر عوامی لیگ، شیخ حسینا، شخصاً برای عضویت اتحادیه جاتیو سرامیک  80نمایندگان اش در مسکو به عهده گیرد. گرچه در دهه 

اقدام کرده بود، اما اتحادیه پس از او برای تغییر عضویت به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه  ی اتحادیه های صنفیلیگ در فدراسیون جهان

 های صنفی هیچ وقتی را تلف نکرد.
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 علیرغم پراکندگی اتحادیه ای در بنگالدش، کارگران به شمول
 زنان کارگر، حضور قابل توجهی در اتحادیه ها دارند

گرچه برای وحدت اتحادیه های صنفی فشار زیادی 

از پایین و بدنه اعضا به اتحادیه وارد می شود، اما 

ب بیشتر شبیه به زائده اتحادیه های وابسته به احزا

های حزبی عمل می کنند. طبق فرمان صادره وسیله 

فدراسیون  1977ژنرال ضیاءالرحمن در سال 

مرکزی اتحادیه های صنفی باید در دفتر ثبت رسمی 

و مدیریت کارگری ثبت نام می کردند. لیست ذیل 

اتحادیه هایی را که از آن زمان ثبت نام کرده اند، 

ه تاریخ ثبت ذکر شده در این نشان می دهد؛ گرچ

لیست لزوما بمعنی تاریخ شروع کار اتحادیه ها 

 نیست.

 

 

 

 

 

 لیست فدراسیون های اتحادیه صنفی که در دفتر رسمی کارگری به ثبت رسیده اند

 

 
 نام اتحادیه

شماره و تاریخ 

 ثبت
 وابستگی سیاسی

وابسته به 

 سازمان جهانی
 توضیح

 یفدراسیون اتحادیه های کارگر 1
BAJAFE-1 

30.08.1977 

گروه  کمونیستی 

 بنگالدش
  

 مرکز اتحادیه های کارگری بنگالدش 2
BAJAFE-2 

19.10.1977 

حزب کمونیست 

 بنگالدش
WFTU  

 فدراسیون جامع کارگری بنگالدش 3
BAJAFE-4 

06.07.1978 
 WCL 

قبال با حزب سوسیالیست 

 ملی بنگالدش

 انجمن اتحادیه های کارگری بنگالدش 4
BAJAFE-5 

27.10.1978 
   

 اتحادیۀ ملی کارگران 5
BAJAFE-6 

04.12.1978 
 WFTU 

قبال با گروه کارگری 

 ملی

 گروه کارگری ملی بنگالدش 6
BAJAFE-7 

26.04.1979 

حزب ملی 

 بنگالدش

 

ICFTU  

 اتحادیۀ کارگری ملی بنگالدش 7
B-1676 

02.10.1973 
 ICFTU  

 شفدراسیون کاالیان کارگران بنگالد 8
BAJAFE-8 

15.05.1980 
   جماعت اسالمی

 فدراسیون ملی کارگران، بنگالدش 9
BAJAFE-9 

31.12.1980 
  WFTU حزب کارگر

 فدراسیون اتحادیه های صنفی بنگالدش 10
BAJAFE-12 

21.03.1983 
   کانون نویسندگان

 اتحادیۀ سراسری کارگران 11
BAJAFE-13 

28.04.1983 
 WFTU قبال با  ICFTU عوامی لیگ

 کنگره اتحادیه های آزاد صنفی 12
BAJAFE-16 

15.12.1983 
 1CFTU  
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 ان در بنگالدشسالمت و حقوق کارگر

 فدراسیون کار بنگالدش 13
BAJAFE- 17 

29.05.1984 
   

 حزب ملی کارگر 14
BAJAFE-19 

23.03.1980 
  1CFTU حزب ملی کارگر

 فوروم ملی کار بنگالدش 15
BAJAFE-20 

23.08.1987 
 دیگر موجود نیست  

 ی کارگران بنگالدشفدراسیون مل 16
BAJAFE-21 

29.09.1987 
   

 جبهۀ کارگران سوسیالست 17
BAJAFE-22 

05.12.1988 

حزب سوسیالیست 

 بنگالدشی
  

 اتحادیۀ ملی کارگران بنگالدش 18
BAJAFE-23 

26.02.1990 

حزب سوسیالیست 

 ملی بنگالدش
  

 فوروم ملی کار 19
BAJAFE-24 

19.03.1999 
 باحزب کار ادغام شد  

 فدراسیون ملی اتحادیه های صنفی 20
BAJAFE-25 

28.05.1990 
   

 فدراسیون ملی کارگران 21
BAJAFE-26 

30.05.1990 
  

 با گروه کارگری ملی

 ادغام شد

 فدراسیون کارگران بنگالدش 22
BAJAFE-27 

16.08.1992 
   

WFTU: فدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی 

ICFTU: حادیه های صنفیکنفدراسیون بین المللی ات  

WCL:  )کنفدراسیون جهانی کار )قبال کارگران مسیحی جهانی 

 

 خدمات درمانی

گرچه سیاست خدمات درمانی در بنگالدش توصیه کرده است که تأسیسات درمانی ویژه برای کارگران جدا از سایر مراکز درمانی احداث 

ه دالر( در ماه ب 2تاکا )نزدیک به  200تا  150خود وجه نقدی ثابت معادل  شود، اما کارکنان دولت و بقیه نیروی کار برای نیاز درمانی

عنوان بخشی از حقوق و مزایا دریافت می کنند. این مبلغ آنقدر ناچیز است که هیچ کمکی به کارگران در صورت بیماری نمی کند. مضافاً 

ی درمان برایند. در مراحل اولیه بیماری معموال به داروخانه مراجعه می انها نمی دانند به کجا باید مراجعه کنند و نمی توانند از هزینه واقع

مجبور می شوند به داروی گیاهی و سایر روش های  -که معموال هم مؤثر نیستند  -کنند تا دارو دریافت کنند. اگر این دارو ها اثر نکنند 

عالج و مهمتر مانند وبا، آبله، سل و بیماریهای قلبی و روانی به درمانی غیر حرفه ای بسنده کنند. بعضی اوقات هم با وجود بیماریهای ال

 درمان های روحی و امثال ان رجوع می نمایند. تازه وقتی که بیماری پیشرفته تر می شود، آنها مجبور می شوند خود را به بیمارستان دولتی

و بدون داشتن آشنا و رابطه  استنوبت پذیرش در آن بسیار طوالنی  برسانند تا شاید در انجا بستری شوند. این بیمارستانها بسیار شلوغ اند و

امکان ورود به آن موجود نیست. اگر هم پذیرفته شدند، امکان تهیه دارو و پرداخت سایر هزینه های پزشکی امثال دارو و آزمایش و تست 

 می گیرند از امکانات کارگری بسیار فراتر اند. های البراتوار و عکسبرداری و غیره که عمدتاً هم در بیمارستان های خصوصی صورت

در اکثر موارد آنها باید به بیمارستان های خصوصی 

مراجعه کنند که بسیار گرانتر اند. بعضی مجبور می 

شوند زمین و سایر امالک و دارائی شان را بفروشند 

تا از عهدۀ مخارج بیماری برآیند. بسیاری هم اصالً 

ه نیستند و باید برای تامین قادر به تامین این هزین

مخارج درمان با مرگ دست و پنجه نرم کنند. خدمات 

درمانی بدین دالیل عمدتاً وسیله دولت براورده می 

شود، وزارت بهداشت و رفاه خانواده مسئول این 

خدمات است. بعضی پروژه های چند منظوره در 

وزارتخانه های مختلف هم بهداشت، برنامه ریزی 

غذیه و انواع ذالک را تحت نظر وزارت خانواده، ت

بهداشت و رفاه خانواده عرضه می نمایند. عالوه بر این برخی شهرداری ها، موسسات شهری، ارتش، پلیس و اداره راه آهن نیز به عرضه 

 ضه می نمایند.خدمات درمانی می پردازند. سازمان های غیر انتفاعی هم هستند که خدمات بهداشتی و برنامه ریزی خانواده را عر
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قراردادی "سازمان سالمت ملی" سریناگار  کارگران: اعتراض 2017مارس 

 در ایالت کشمیر برای تأمین خدمات درمانی

اداره کار و رفاه کارگران هم شاخه ویژه ای برای خدمات رفاه خانواده و تغذیه برای کارگران تأسیس کرده است. چندین مرکز رفاه 

کارگران در مراکز صنعتی مختلف وجود دارند تا در شرایط اضطراری بتوانند خدمات اورژانس را به کارگران عرضه کنند، اما در حقیقت 

ران در آن مراکز هیچ نوع خدمتی دریافت نمی کنند. درضمن کارگران خودشان هم به این مراکز مراجعه نمی نمایند و بر این باور اند کارگ

که خدمات عرضه شده ناکافی و بیفایده است. پزشکان و سایر بهیارانی که باید در محل حضور داشته باشند بندرت قابل رویت اند. حتی اگر 

ند وسایل و تجهیزات پزشکی و درمانی به اندازه کافی نیست. نیاز به بحث نیست که سیستم کافی و مناسب بهداشت و درمان نه افراد هم باش

تنها برای سالمت کارگران ضروری است بلکه به تولید هم کمک می نماید. با افزایش عمر متوسط کارگران و کاهش ایام بیماری می توان 

مرخصی استعالجی کاسته شده و تولید و بهره وری از ساعت کار افزایش یابد. فعال بودن مراکز بهداشت و  انتظار داشت که از روزهای

درمان در محیط کارگاه منافع دیگری هم از جمله کاهش خسارت ناشی از کار و کاهش بیماری های قابل عالج در مراحل اولیه و پیشگیری 

 ی استعالجی زنجیره ای دارد.از شیوع آن در بین سایر کارگران و مرخصی ها

تحقیق جدیدی که وسیله انجمن توسعه انسانی و زیست محیطی در بین کارگران شاغل در کارگاه های دباغی "هزاریبگ" در داکا انجام شده 

و عدم % کارگران دباغ به دلیل آلودگی های محیط کار 90سال است. نزدیک به  50نشان داد که متوسط سنی عمر کارگران کمتر از 

% هم مبتال به 32% به زخم معده دچار می شوند و 58سالگی از بین می روند. نزدیک به  50دسترسی به درمان مناسب قبل از رسیدن به 

% تب روماتیسمی دارند. نایب رئیس بهداری دکتر محمد حسن علی می گوید "آلودگی های صنعتی، فاضالب 11فشار خون باال هستند و 

منتشر شد. وضعیت مشابه ای در کارگاه های  2000فوریه  28چرم دالیل اصلی این بیماری ها در گزارشی است که در مایع و گردوغبار 

نخ ریسی و پارچه بافی هم دیده می شود که از آسم و سایر بیماریهای تنفسی رنج می برند که ناشی از ریزگرد های محیط کار است. اتحادیه 

کلینیک، مرکز درمانی و بیمارستان ویژه کارگران. اگر سیستم  -ل پیداکردن سیستم درمانی مستقل بوده اند های صنفی بنگالدش همواره بدنبا

از درمانی مستقلی توسعه یابد فشار بر سیستم دولتی را هم پایین خواهد آورد و عالوه بر این باعث خواهد شد که سیستم درمان عمومی بتواند 

 نیاز را پرورش دهد. درون توسعه یابد و تخصص های مورد

هند و پاکستان هم سیستم درمانی ویژه کارگران در بخش صنایع و مجموعه اتحادیه های کارگری دارند. در دیدار اخیرم از دو کشور هند و 

پاکستان برای بررسی روابط صنعتی که به همراهی نمایندگان اتحادیه های کارگری بنگالدش و با حمایت مؤسسه مطالعات کارگری 

بنگالدش ترتیب یافته بود، در ایالت پنجاب پاکستان با سیستم بسیار گسترده و قابل تحسینی از خدمات درمانی برای بخش صنایع تولیدی 

روبرو شدیم. این سیستم تنها وسیله کارفرمایان و بدون کمک دولتی تأمین مالی شده است. تنها در مراحل ابتدائی تاسیس سیستم از طرف 

و برپایه  1967ای ساختاری و زیربنائی عرضه شده است. این برنامه تحت عنوان "طرح تامین اجتماعی کارگران" درسال دولت حمایت ه

( تاسیس شده PESSIقانون ایالتی تأمین اجتماعی کارگری بوجود آمده بود. براساس این قانون مؤسسه تأمین اجتماعی کارکنان پنجاب )

ه خدمات پزشکی به کارکنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بعالوه درمان صدمات در عرض PESSIاست. هدف اصلی از تأسیس 

هزار نفر عضو خانواده انها  30مؤسسه صنعتی و تجاری و  24000کارکنان شاغل در  498000محیط کار است. در حال حاضر بیش از 

 به اعضا و خانواده شان خدمات درمانی عرضه نماید. دفتر حوزوی دارد تا 14دفتر منطقه ای و  13تحت پوشش این مؤسسه اند که 

% حقوق و دستمزد پرداختی 7سهم تأمین اجتماعی است که از صنایع و بنگاه های تجاری عضو بر اساس نرخ  PESSIمنبع درآمد اصلی 

آن که در این سیستم پذیرفته  روپیه درماه دریافت می نمایند به حساب مؤسسه واریز می شود. کارگران پس از 3000به کارکنانی که تا 

روپیه تجاوز کند. در آن صورت البته کارفرما موظف  3000شوند دیگر برای همیشه عضو خواهند بود، حتی اگر بعداً حقوقشان از سقف 

 روپیه را بپردازند. 3000% حقوق مازاد بر 7به پرداخت سهمیه باالی سقف نیست و کارگران خودشان باید معادل 

PESSI ات کامل درمانی و پزشکی را به تمام خدم

اعضا و خانواده شان عرضه می کند. این خدمات 

شامل مشاوره، معالجات درمانی داخلی و خارجی، 

عملیات پزشکی اورژانس هم می شود. کلینیک هایی 

برای عرضه خدمات مقدماتی پزشکی به بیماران 

سرپایی وجود دارند و درمانگاه ها و بیمارستانهای 

تخت دارند و بیمارستانهای  50تا  30که کوچک 

تختخواب هم در این مجموعه  100بزرگتر با بیش از 

تأمین درمانی برای کارگران فعال اند و خدمات 

تخصصی، جراحی، رادیولوژی، ارتوپدی، آزمایشگاه 

های ویژه، دندانپزشکی، بیماریهای قلبی و غیره را 

ه تر عرضه می نمایند. حتی خدمات درمانی پیشرفت

مانند جراحی قبل، مراکز دیالیز برای کلیه هم در این 

هفده آمبوالنس در  PESSIسیستم قابل دسترسی است. 

بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی در اختیار دارد. 

هر بیماری که در بیمارستان پذیرفته می شود معادل 

ئت مدیره اداره می شود که از میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و روپیه در روز خرج غذا دریافت می نماید. سیستم وسیله یک هی 0.4

 دولت انتخاب می شود.
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روپیه حقوق دریافت کنند وسیله این سیستم از خدمات درمانی  3000هندوستان هم طرح خدمات درمانی مشابه ای دارد. کارگرانی که تا 

باهم تفاوت دارد. در برخی ایاالت تمام کارگران غیر فصلی که از برق استفاده برخوردار می شوند که مزایا و پوشش آن در ایاالت مختلف 

ن می کنند و ده نفر یا بیشتر کارمند دارند و کارگاه هایی که از برق استفاده نمی کنند ولی بیش از بیست نفر کارمند دارند، تحت پوشش ای

طرح خارج اند. سیستم هفت نوع پوشش عرضه می کند ازجمله پوشش طرح قرار دارند. معادن و کارگران فصلی و مزارع از پوشش این 

درمانی دوران زایمان، پوشش افراد وابسته خانواده، حمایت از ناتوانی های جسمی، مخارج کفن و دفن، و حمایت های بازسازی و 

می گیرند. خدمات تأمین  بازپروری بعد از حوادث. بجز در مورد خدمات درمانی و پزشکی سایر حمایت ها بصورت نقدی صورت

" عرضه می شود که از مشارکت دولت مرکزی دولت های ایالتی، مشاغل ESIS –اجتماعی وسیله شرکت "طرح دولتی بیمه کارکنان 

حرفه پزشکی و پارلمان هندوستان تشکیل شده و وسیله نمایندگان انها اداره می شود. یک شورای عالی پزشکی هم به مؤسسه تأمین 

 در امور درمانی مشاوره می دهد.اجتماعی 

سه کالسه از خدمات درمانی وسیله این طرح پوشش داده می شوند: خدمات درمانی محدود، خدمات درمانی کامل، و محدوده توسعه یافته 

موسسه میانی از هر دو. تمامی افراد تحت پوشش سیستم تأمین اجتماعی خدمات درمانی کامل دریافت می کنند صرف نظر از این که 

عرضه کننده خدمات دولتی باشد یا غیردولتی. افراد خانواده اعضا اما فقط از خدمات محدود یا توسعه یافته برخوردار می شوند که ممکن 

است خدمات کامل نباشد. خدمات غیر پزشکی شامل برخی بیماری های جزئی، ناتوانی جسمی و مزایای وابستگان می شود که بصورت 

 ت می گیرد.پرداخت نقدی صور

تأمین مالی طرح را کارفرمایان و کارکنان مشترکاً برعهده دارند. دولت هندوستان در این طرح مشارکت مالی ندارد ولی دولت های ایالتی 

% از 1.5% از دستمزد را و خود کارگران هم 4% هزینه واقعی درمان عرضه شده را متقبل می شوند. کارفرمایان هم معادل 8تا حدود 

خدمات خود را فقط به کارگران متشکل در صنایع عرضه می نماید، ولی  ESISودستمزد ها را به صندوق طرح واریز می نمایند.  حقوق

گروه پر جمعیت تر کارگران در بخش های غیر رسمی را پوشش نمی دهد،. مضافاً رهبران جنبش کارگری هند معترض اند که خدمات 

 کیفیت پایین است.ناکافی و با  ESISعرضه شده وسیله 
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دکتر نارانایان، از رهبران جنبش کارگری و نخستین 

 پرزیدنت "کنگرۀ اتحادیه ای کارگری مالزی

 آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی

 ناگیاه راماسامی

 مالزی –دانشگاه پوترا 

 ترجمه: گودرز

 

 چکیده

جهانی سازی در اینجا ماندگار است و مقاومت پذیر نیست، واقعیتی اقتصادی است و موجودیت جنبش اتحادیه ای را در بسیاری از کشورها 

الیزاسیون چالش های متفاوتی در مقابل اتحادیه ها قرار گرفته است. این گزارش شرایط متغیر و چالش های موجود در تهدید می کند. با گلوب

برابر جنبش کارگری را بررسی کرده و کنش های حساس رهبری جنبش را در مقابله با چالش های روبرو به بحث می گذارد. سازماندهی 

باید هدف این تالش باشد. نحوه عرضه خدمات به اعضا موضوع ” e“1ید کارگران از جمله نسل کارگران غیر متشکل و بسیج نسل های جد

 دست بزنند.”  e“کلیدی دیگر است. اتحادیه های صنفی، اگر مایل به بقا در این عصر اند، الزم است که خودشان به بازسازی با ساختار 

 مقدمه -1

سعه اتحادیه های صنفی قصد این مقاله آن است که بررسی اجمالی از تو

در سالهای اخیر و شرایط حاضر را عرضه کند و از آینده اتحادیه های 

صنفی در مالزی براوردی ارائه دهد. این گزارش محیط متغیر کسب و 

کار و چالش های پیش روی جنبش کارگری را بررسی خواهد کرد. 

ه می نقش اتحادیه ها در مالزی محدود به رابطه دولت و کارفرماست ک

تواند تراکم نازل و درصد پائین عضویت در اتحادیه ها و مشکالت 

ناشی از آن، از جمله تشکیل اتحادیه، برسمیت شناختن اتحادیه، نفوذ 

اتحادیه، و فروپاشی اتحادیه ها را توضیح دهد. با این وجود این مقاله 

قصد آن را ندارد که به همه سؤاالت پاسخ دهد، و درعمل سؤاالتی را 

م مطرح خواهد کرد و مالحظاتی را درباره شکل گیری های آینده ه

 جنبش اتحادیه ای عرضه خواهد کرد.

 جهانی سازی -2

ورزوال پیشنهاد می کند که سه مرحله و موج را در جهانی سازی 

متمایز کنیم. موج اول دوران استعمار و موج بعدی دوران 

ورهای صنعتی و پسااستعماری، مراحل اولیه جهانی شدن بودند. کش

کمپانی های بین المللی سراسر جهان را برای کشف محل سرمایه 

گذاری، بازارهای صنعتی، شرکای تجاری، منابع مواد اولیه و نیروی 

کار ارزان می گشتند. نیروهای پسااستعماری عمدتاً در دوران نهایی 

کشورهای صنعتی شکل گرفته بودند که در آن سرمایه داری توسعه 

و سرمایه های صنعتی و مالی در آن در انحصارات بزرگ یافته 

 متشکل شده و دائما بدنبال تصرف منابع مواد اولیه و نیروی کار ارزان و بازار توزیع بودند.

در سراسر جهان ظاهر و احساس می شد، و احتماال حضور سنگین خود را   1990موج سوم جهانی شدن به نظر ورزوال در نیمه دوم دهه 

تانه قرن بیست و یکم در همه جا اعمال کرد. این موج سوم با بلندای تولد اقتصاد دوران اطالعات جهانی همزمان شد و ظهور و نهایتاً در آس

بخشی که محصوالت اطالعاتی را تولید، پرورده، پردازش، توزیع و —غلبه بخش اطالعات بر کشورهای توسعه یافته صنعتی نشانه آن بود

. اتحادیه های صنفی بر ضد انعطاف و جهانی شدن اند، اما کارگران خواهان ارزان ترین مواد غذایی، اتوموبیل و سایر بازاریابی می کند

 تولیدات و محصوالتی اند که در واقع موتور فعال کننده جهانی شدن اند.

در مقابل تعهدات به امنیت کاری، مزایای ارشدیت در زمینه اقتصاد نوین جهانی اما کارفرمایان بدنبال انعطاف در تولید و نیروی کار اند و 

 شغلی و سایر منافع و مزایائی که کارگران را به محل کار متعهد می سازند، مقاومت می کنند.

 نزول در جنبش اتحادیه ها -3

ندهی کارگران در مؤسسات کاهش تراکم عضویت در اتحادیه ها را می توان به چند مساله مرتبط دانست: عدم توانائی اتحادیه ها در سازما

جدید می تواند نتیجه کاهش تمایل کارگران به عضویت در اتحادیه ها و مخالفت سرسختانه کارفرمایان و مدیران کارگاه ها با تشکل 

                                                           
 استفاده شده است کنایه از دوران دیجیتال است. “e”توضیح مترجم : هرجا از عبارت 1
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تراکم  ، سالی که2012یکی از تجمعات موفق کارگران مالزی در سال 

 درصد تقلیل یافته بود 6.44اتحادیه ای به 

ز جمله کارگران، و تغییرات خصمانه با اتحادیه ها در فضای سیاسی و قانونی کشور علیه مذاکرات و چانه زنی جمعی و اقدامات مدیریت ا

ایجاد موانع کاذب مدیریتی باشد. می توان مؤثرترین عوامل کاهش تراکم عضویت اتحادیه ها در مالزی را افزایش مقاومت مدیران با تشکیل 

اتحادیه های جدید، کاهش تمایل کارگران به عضویت در انها، و شرایط سخت تر اقتصادی در اثر شیب تمایل قوانین و مقررات به سمت 

 ارفرمایان دانست.منافع ک

، دبیر کل کنفرانس اتحادیه  Barberناشی از آثار جهانی شدن اند. باربر یاتحادیه ها در سراسر جهان هدف حمله مشابه نیروها و سیاست ها

بکه ادعا کرد که افزایش رقابت در بازار جهانی شده و تحرک سرمایه، باالرفتن تولیدات در ش 2003در سال  TUCهای صنفی بریتانیا 

های فرامرزی همراه با برونسپاری کار، سیاست نئولیبرالی در اقتصاد، شیب سریع نواوری های تکنولوژیک، خصوصی سازی، انقباض 

در بخش های تولید صنعتی، گسترش و توسعه بخش خدمات، تغییرات در روند تولید، و افزایش مقاومت کارفرمایان به تشکیل اتحادیه های 

گاه های مناسب برای تشکل های کارگری را با کاهش محسوس روبرو نموده است و گرفتاری های سازماندهی کارگران، تعداد کار

کارگران را به شدت افزایش داده و در نتیجه تمایل کارگران به عضویت در اتحادیه ها را هم کاهش داده است. قوانین ضعیف برای اجرا و 

 های کارگری افزوده اند. اعمال قوانین کار هم به مشکل عضویت در تشکل

 

 اقشار کارگران در مالزی -4

بوضوح تغییر و تحرک عمده ای در بخش های کارگری اتفاق افتاده است. تعداد کارگران شاغل در بخش صنایع اولیه نسبت به تعداد کل 

بی در بخش صنایع درجه دو % بود. این کاهش نس15.08%، و 18.66% ، 20.4به ترتیب  2005و  2000و  1995کارگران در سالهای 

% دیده می شود. اما در تعداد کارگران صنایع بخش سوم افزایش دیده شده است یعنی 29.42%، و 31.89%، 31.91هم به ترتیب معادل 

%. این شیفت بسمت بخش سوم مشخصاً در روابط کار و صنعت تغییری عمده داده است. بطور مثال 55.5%، و 49.45%، 47.69معادل 

کاهش عمده ای در عضویت در اتحادیه ملی کارگران زراعی بوده و همزمان تراکم عضویت در اتحادیه های مالزی بشدت کاهش  باعث

یافته است. این تغییر در شرایطی بوقوع پیوسته که درعمل از درصد بیکاری کاسته شده است و متوسط درامد سرانه هم از بحران اقتصادی 

، به 1990در سال  0.442رف مدام افزایش یافته است، نرخ بیعدالتی هم براساس محاسبات گینی بدتر شده و از به این ط 1997آسیا در سال 

 افزایش یافته است. 2004در سال  0.462و سپس تا  1999در سال  0.452

 

 تشکل اتحادیه ای در مالزی -5

جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی با چالش های 

از سیاست های متعددی روبروست، مشخصا 

نولیبرالی تا ساختار متغیر اشتغال. سندیکاهای 

مالزیایی عموما کوچک، متفرق و همچنین محلی اند. 

یک دلیل آن هم قوانین بسیار محدودکننده اتحادیه های 

 است. 1959صنفی مصوب 

اتحادیه ها را می توان ابزار عمده برای حفظ و 

یر سابق حمایت از منافع کارگران دید. اما نخست وز

دکتر مهاتیر معتقد بود که اتحادیه ها ارکان زائدی اند 

که در سیاست های توسعه ملی نقش عمده ای ندارند و 

به عبارتی مطیع و محافظه کار اند. تعداد زیاد اتحادیه 

های کوچک باعث تفرق در میان جنبش سندیکایی بر 

اساس صنف، نوع اشتغال و حرفه، صنایع، مؤسسات 

ست که با ناحیه و مکان و قومیت منطقه ای مادر شده ا

از جمله جغرافیای مالزی که به شبه جزیره و دو  -

 هم این تقسیم بندی ها افزایش می یابند. -ایالت صباح و سراواک تقسیم شده 

ه تشکیل اتحادیه را بدهد ساختار قانونی و محیطی به نفع توسعه و بسط یک جنبش پرتوان اتحادیه ای نیست. دولت قدرت فائقه دارد که اجاز

یا آن را مانع شود. در محیط کارگاهی حق مذاکره جمعی از شمول انتقال، ترفیع، اخراج، واگذاری کار و حق اتحادیه برای استفاده از 

مان اجتماعی اعتصاب براساس قانون استثنا شده است. در نتیجه کورویال می نویسد که محدوده عملی حق مذاکره جمعی مستقیما بر حدود گفت

 تاثیر گذاشته و از همین روی بخش عمده ای از جمعیت کارگران از حق تشکل محروم شده اند.

 

 عضویت در اتحادیه ها -6

کاهش یافته است. واضح است که گرچه تعداد  2003در سال  1296به تعداد  1982در سال  1945متوسط تعداد اعضای اتحادیه ها از رقم 

اتحادیه  246فته است، افزایش تعداد اتحادیه ها بیشتر در بخش هایی صورت گرفته که عضو کمتری دارند. بطور مثال اتحادیه ها افزایش یا

اتحادیه افزایش یافته  581به  2003و درسال  501به  1997بوده است، اما این تعداد در سال  5000زیر  1982تعداد اعضایشان در سال 

 .2003در سال  28به  1982در سال  26نفر تنها رشد ناچیزی داشته اند: از  5000عضویت باالی است. برعکس تعداد اتحادیه هایی با
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 : اعتراض به فساد در شبکۀ بانکی2013آوریل 

کاهش  2000% درسال 7.87و  1995% در سال 9.24که به  1990% در 9.35تراکم عضویت در اتحادیه ها در مالزی پایین است، 

عضویت در اتحادیه ها بازهم در سالهای بعد کاهش نشان داد و  % داشته است، ولی تراکم8.5به  2002یافت. گرچه افزایش جزئی در سال 

 رسید. 2006% در سال 7.8به 

 تعداد اعضا
 تعداد اعضا تعداد اتحادیه ها

1982 1986 1990 1997 2002 2003 1982 1986 1990 1997 2002 2003 

 8,698 6,419 11,355 4,601 3,153 2,660 162 157 127 99 69 46 100زیر 

100-200 39 54 72 76 94 99 5,988 7,727 10,237 17,489 12,714 12,993 

201-500 50 82 85 113 128 136 16,150 27,748 27,715 38,957 40,781 49,771 

501-1000 42 65 76 82 84 88 28,856 46,509 52,325 65,132 54,828 64,282 

1001-2000 39 47 50 67 50 55 53,917 65,131 72,622 95,727 67,565 81,374 

2001-5000 30 37 35 36 45 41 92,260 117,149 109,045 125,180 126,754 132,838 

5001-10000 20 16 19 11 18 16 136,693 112,889 130,437 82,472 103,139 135,376 

 303,811 349,829 298,373 251,517 225,518 191,891 12 18 14 10 9 6 10000باالی 

 789,163 745,334 734,685 659,120 606,494 529,046 609 594 526 446 379 272 جمع

اتحادیه صنفی در کشور وجود  600با توجه به این که 

دارند، سؤال عمده این است که چرا تمام آنها وسیله 

نمایندگی نمی  MTUCکارگری ملی مالزی مرکز 

شوند. با افزایش نیروی کار، آیا نباید این کارگران از 

بهترین حمایت ها و امکانات برای دفاع از حقوق 

کارگری خود در مقابل اعمال کارگرستیزانه برخوردار 

باشند؟ آیا برنامه ای برای جلب نیروی کار در اتحادیه 

مایتی مرکز ملی وجود های ناوابسته به درون چتر ح

دارد؟ اگر تعداد بیشتری از مردم به کار اشتغال دارند، 

چرا تعداد کمتری از آنان به اتحادیه ها می پیوندند؟ این 

سوال اصلی بود که وسیله دنیس مک شینیک عضو 

حزب کارگر در پارلمان بریتانیا مطرح شد. همین 

ای سواالت درباره مالزی هم اعتبار دارند. در جدوله

تعداد اتحادیه ها در بخشهای  -زیر برخی داده ها 

مختلف، تعداد اعضای آنها و تراکم اتحادیه ای )نسبت 

کارگران عضو اتحادیه به کل کارگران( در بازۀ زمانی 

 ارائه شده اند. 2005تا  1995

 نوع اتحادیه صنفی
 سال معیار

1995 2000 2001 2002 2003 2004 Jan-Sept 2005* 

 385 380 380 376 364 351 281 خصوصی

 130 130 127 130 131 127 135 دولتی

 88 87 88 79 83 85 88 دولت محلی

 603 597 595 585 578 563 504 جمعا

 عضویت در اتحادیه ها نوع اتحادیه

 425,638 418,381 420,821 448,781 432,867 422,299 396,663 خصوصی

 309,207 296,139 298,000 295,132 284,008 236,524 226,823 دولتی

 66,106 68,139 69,798 67,559 68,006 75,214 82,767 دولت محلی

 800,951 782,659 788,619 811,472 784,881 734,037 706,253 جمعا

 جمعیت شاغل

 10,043,700 9,986.60 9,840,000 9,542,600 9,535,000 9,321,700 7,645,000 کل کارگران کشور

 7.97 7.84 8.01 8.5 8.23 7.87 9.24 اکم عضویتتر
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به  سال گذشته سازمان بین المللی کار به شرایط کارگران مهاجر در مالزی

 دولت این کشور اعتراض کرد و خواهان بهبود این شرایط شد 

 امور مالی -7

 حق عضویت ساالنه برای اعضای اتحادیه های وابسته -7.1

به تصویب  1978است، که در سال  2رینگت مالزی 1 مرکز کارگری ملی مالزی[حق عضویت ساالنه برای اعضای اتحادیه های وابسته ]به 

هزینۀ تقریباً همه چیز در طی این سالیان چندین برابر شده است، اما حق عضویت در اتحادیه ها در همان کمیته مالی آن رسیده بود. گرچه 

در قطعنامه خود اعالم کرد که افزایش حق عضویت می  1992نرخ سی سال پیش تثبیت گردیده و افزایش نیافته است. هیئت امناء در سال 

رینگت مالزی در سال  1ایان توجهی بکند. بر اساس نرخ متوسط تورم ارزش کمک ش MTUCتواند به وضعیت مالی مرکز کارگری 

رینگت در حال حاضر است. آیا اتحادیه ها می توانند امور اساسی خود را با این مبلغ تامین نمایند؟ آیا نیازی  0.39چیزی در حدود  1978

 ست؟به بررسی مجدد و بروز کردن نرخ عضویت در اتحادیه ها پس از سی سال نی

 MTUCحق عضویت در مرکز اتحادیه های صنفی مالزی  -7.2

تعدادی از اتحادیه های عضو مرکز مدتهاست که هیچ گونه منافعی از عضویتشان نداشته اند و برخی از آنان هم تعداد زیادی کارگر عضو 

شر این گزارش، مجتمع مالزیائی مؤسسه دارند. در نتیجه این وضعیت برای جنبش کارگری اصال خوب نیست. حدوداً دو هفته قبل از ن

( یک عفو عمومی صادر کرد که بر اساس آن کارکنانی که در پرداخت حق عضویت تأخیر داشته اند MAICSAدبیران و کارکنان اداری )

طبق کردن اتحادیه بتوانند با پرداخت مبلغ جزئی عضویت خود را بروز نمایند. آیا این استراتژی مناسبی برای بروز کردن عضویت ها و من

 بنام همبستگی کارگری خواهد بود؟

 

 چالش های پیش روی جنبش کارگری -8

مسائل زیادی روبروی جنبش کارگری قرار دارند که به چالش های مهمی در برابر توان اتحادیه ها برای حمایت از کارگران تبدیل شده اند. 

 برخی از این مسائل بقرار زیر اند:

( MNCsهای چند ملیتی )قدرت و نفوذ شرکت  •

به بعد که با سیاست های ضد  1970از سال 

اتحادیه ای شان چندبرابر شده است. این سیاست 

ها مانع رشد و نفوذ اتحادیه ها شده اند، 

استاندارد های تثبیت شده حداقلی را منحل کرده، 

و مانع تصویب قوانین الزم برای تعیین حداقل 

معی اتحادیه ها دستمزد ها شده، قدرت مذاکره ج

را ازبین برده و همزمان بازار را از کارگران 

 مهاجر خارجی اشباع کرده اند.

لیبرالیزه کردن تجارت و محدود کردن قانون  •

کار که ناشی از جهانی سازی و گلوبالیزاسیون 

 است و باعث رقابت در بازار می گردد.

توسعه تکنولوژی بدون درنظر گرفتن اثرات آن  •

 گران.بر زندگی کار

استاندارد های پایه کار و عدم مطابقت با  •

در آزادی تحزب و حق تشکل و  87کنوانسیون 

هماهنگ باشد. قرارداد با پیمانکاران جزء و برونسپاری کار به پیمانکاران  98و  87عدم وجود قوانینی که با روح کنوانسیون های 

 خارج از کشور.

 ا از بسیاری فعالیت های اقتصادی منع می نماید. قوانین نامناسب کار داخلی که اتحادیه ها ر •

قدرت چانه زنی و نفوذ کمپانی های چندملیتی افزایش چشمگیر یافته است. بهانه آنها این است که استاندارد های کار و مواد قانونی  •

 پوشش دهنده حقوق کارگران باعث فرار سرمایه گذاران از بازار مالزی می شود.

ساختاری، ادغام شرکت ها، و خرید شرکت های کوچک تر، بویژه وسیله چندملیتی ها، و کوچک سازی مداوم روند دائمی تغییرات  •

 نیروی کار باعث ازبین رفتن مشاغل، کار، و شرایط زندگی در سراسر جهان شده است.

 سیستم سنتی کار تغییر کرده است و بیشتر بسوی انعطاف در نوع کار میل می کند. •

 متمایل به ساختار افقی و افزایش شدت کار شده است. بازسازی ساختاری، •

 حفاظت از محیط زیست •

رقابت صدمه انگیز "نزول به اعماق"، کاستن از هزینه به هرقیمت وسیله کارفرمایان ناعادل و نتایج گسترش پروکاریا )الیه های  •

 متنوع با وضع نامطمئن و متزلزل کاری(.

                                                           
 سنت امریکاست. 23نرخ مبادله ارزی برای رینگت مالزی درزمان نشر این ترجمه معادل  2



 

 80از  19صفحۀ  

. این وضع مالزی از دو قسمت مجزا، با فاصلۀ بسیار از هم تشکیل شده است

 فعالیتهای سندیکائی همراه داشته است  مسائل خود را از جمله در

مال باالتر تبعیض نسبت به زنان، دستمزد های پایین تر برای زنان، شرایط نامناسب کار افزایش مشارکت زنان دربازار کار، احت •

 زنان و سوء استفاده جنسی از آنان.

 تجاوز به حقوق اتحادیه ای •

 مصرف زدگی، مسائل زیست محیطی و اجتماعی مانند مواد مخدر، اعتیاد به الکل و دخانیات، اچ ای وی، و ایدز و مشکالت درمانی. •

 

 برنامه کار مناسب  -9

تحت عنوان کار  ILOاقدام برای بهبود وضعیت زندگی و شرایط کار کارگران بخش عمده ای از اهداف استراتژیک سازمان جهانی کار 

مناسب برای همه است که شامل اشتغال، به رسمیت شناختن حقوق و کرامت انسانی، حمایت اجتماعی، و گفتمان می گردد. به عنوان بخشی 

 برنامه کار مناسب اتحادیه های صنفی، اتحادیه نمی تواند کار اجباری را تحمل کند یا نادیده بگیرد. اتحادیه باید نقش برجسته ای را دراز 

محدوده های کار کودکان، کارگران مهاجر، کارگران خانگی، تبعیض در کار و مبادالت غیر رسمی بازی کند. شیوه ها و اعمال متفاوتی در 

د بکار گرفته شده اند که می توان آنها را در سه ستون تفکیک کرد: تحقیق و جمع آوری اطالعات، باالبردن سطح آگاهی عمومی، این موار

 و بسیج برای کاهش آسیب پذیری.

 

 COLAحداقل دستمزد و تعادل حقوق با افزایش هزینه زندگی  -10

تقاضایش برای تصویب قانونی ناظر بر حداقل دستمزدها و جلوگیری  عدم رضایت خود را از رد MTUCمرکز اتحادیه های صنفی مالزی 

 از ورود میلیونها کارگر مهاجر که در شرایط نامناسب با حقوق ناچیز در کشور کار می کنند اعالم داشته است. این مرکز دولت را به اقدام

 عامدانه برای پایین نگاه داشتن دستمزد ها متهم می نماید.

لی که کف حقوق کارگران را برای مرخصی ساالنه، مرخصی استعالجی، تعطیالت عمومی، ساعات کار، و چند موضوع قانون اشتغال فع

جزئی دیگر را تعیین می نماید، درباره مسئله اصلی و مهمتر دستمزد ها ساکت است. عدم وجود یک ماده مشخص درباره کف حقوقی باعث 

رینگت  900باید ترمیم شود و یک حداقل دستمزد معادل  1955ارد که قانون کار مصوب تأکید د MTUCسوء استفاده گسترده شده است. 

مالزی را تثبیت نماید. پافشاری بر این درخواست بر این اساس است که تعیین حداقل دستمزد ها شیوه ای برای حفاظت از کارگران آسیب 

 راه تقسیم عادالنه ثروت است. پذیر و مانع از سوء استفاده از آنان است و در عین حال قدمی در

عالوه بر تثبیت حداقل دستمزد، مرکز اتحادیه های صنفی مالزی و سایر تشکل های مشابه خواستار تنظیم رابطه ای بین دستمزد ها با تورم 

 رینگت( شده اند. 300و معادل نمودن حقوق با افزایش هزینه زندگی )
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حادیه ها و بازسازی تشکل های در بازسازی ات

کارگری و تجمع اتحادیه ها ضروری است تا بتوان با 

مشکالت کار و اشتغال روبرو شد. هدف آن است که با 

تقویت و بروزسازی استراتژی اتحادیه ها نزول 

چشمگیر عضویت در اتحادیه ها را متوقف و برعکس 

آن را به رشد تبدیل نمایند. بسیج اتحادیه ها برای 

عضوگیری و نگرانی از برنامه اجتماعی را به این 

مسائل اتحادیه ها  –صورت می توان تشریح کرد که 

مشکالت اجتماعی اند و بالعکس مسائل اجتماعی با 

 مشکالت اتحادیه ها گره خورده اند.

گرچه مطالعه مشخصی درباره درصد عضویت 

جوانان در اتحادیه ها موجود نیست، پژوهش هایی در 

لیا، نیوزیلند و امریکای شمالی و اروپا نشان می دهند که عضویت جوانان در اتحادیه ها کاهش داشته است، و در برخی کشورها استرا

بصورت نگران کننده ای این نزول دیده می شود. نگرش نسل های جوان تر به کار متفاوت است و آنها به مزایای غیر کاری بیشتر عالقه 

حادیه ها هم تمایلی نشان نمی دهند. عدم موفقیت در جلب و بسیج جوانان به فعالیت اتحادیه ها تاثیرات مخربی در دارند و به عضویت در ات

 آینده خواهد داشت.

نایب رئیس  19کار سازماندهی اساساً حول عضوگیری و نگاه داشتن این اعضا با اتحادیه متمرکز است. مرکز اتحادیه های کارگری مالزی 

از آنها کمیسیون ها و گروه هایی را پوشش می دهد. با توجه به این که رشد تعداد اتحادیه ها بسیار محدود بوده است آیا این دارد که هریک 

مسئولین به وظایف خود بخوبی عمل کرده اند تا بتوانند غیر متشکل ها را سازمان دهند؟ ضعف اتحادیه ها در تشدید فعاالنه عضویت جدید و 

ه بخش های غیر سنتی کارگران مانند زنان، کارمندان، و پیداکردن شیوه های نوین و نوسازی استراتژی بسیج اعضا و گسترش نمایندگی ب

 اتخاذ تاکتیک های مدرن در جلب اعضا احتماالً به کاهش تراکم اعضای اتحادیه ها نسبت به کل نیروی کار کمک کرده است.
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 ! این بچه های اتحادیه دست به کار سازماندهی روبوتها شده اندربانق

 1997و در بیانیه لنگ کاوی در سال  1989حادیه های صنفی مالزی، بیانیه امناء در سال مسئله سازماندهی در هردو بیانیه رسمی مرکز ات

صریحاً ذکر شده است. در بیانیه امناء به صباح و ساراواک، دو ایالتی که به علت دوری از مرکز در معرض تبعیض فراوان اند، توجه 

اتحادیه و سازماندهی غیر متشکل ها نیز مورد توجه قرار داشت. در  خاص شده بود. نیاز به کارگران تمام وقت برای تبلیغ عضویت در

موظف گردیده بود.  1997به بسیج خانه به خانه برای سازماندهی تا ژوئیه  MTUCاعالمیه لنگ کاوی قراری تصویب شده است که در آن 

یا عدم نتیجه گیری این برنامه ها نیاز به بررسی  ذکر شده بود. البته موفقیت 2000هدف این بسیج درعضوگیری یک میلیون کارگر تا سال 

 کامل تر دارد.

از عضوگیری عناصر غیر وابسته هم صحبت شده است. همچنین در آن بیانیه سمینارها، کالس های درسی،  1992در بیانیه امناء مصوب 

اهداف جنبش کارگری بکار گرفته شوند. سؤال و جلساتی شامل گفتمان عمومی پیش بینی شده بودند تا برای تقویت آگاهی جمعی نسبت به 

 مرکزی این است: آیا این وظایف به انجام رسیده اند؟
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هر نسل جدید از کارگران بیشتر از نسل قبل با تکنولوژی اطالعاتی سازگاری دارد و در زندگی روزمره به آن متکی است. اتحادیه ها هم 

اده بهینه نمایند و اطالعات در مورد منافع و مزایا، اعتصابات، اختالفات، مذاکرات صنفی، و بسیج و هماهنگی توانند از این پدیده استف می

عملیاتی را در سطوح محلی و حتی بین المللی به اعضای خود و جنبش کارگری منتقل کنند. جنبش کارگری باید از این امکان تکنولوژیک 

 تاثیر بگذارد.” e“هد بر نسل کمال بهره را ببرد، بویژه اگر می خوا

براساس منافع مورد انتظار آن است، که شامل موارد ذیل می شود: ارتباط ساده تر و سریع تر با اعضای ” e“تاکید مکرر بر اتحادیه 

الع رسانی اتحادیه، اطالعرسانی به عموم از کنش های سازمانیافته جنبش، گرفتن عکس العمل و پاسخ به کنش ها و مسائل مربوطه، اط

درباره اجتماعات، سمینارها و کارگاه های آموزشی، 

اطالعات درباره فعالیت های آموزشی و علمی، پیوند با 

تشکل های بین المللی و عرضه امکانات برای دسترسی به 

 تحقیقات و اسناد و مدارک بین المللی درباره جنبش کارگری.

نند که کارگران اتحادیه ها باید تارنماهای جذابی را تدارک ببی

را به سمت فعالیت ها و سازماندهی های جنبش جلب نمایند، 

و با استفاده از رایان نامه ها )ایمیل( و لیست های رایانه ای 

پیام های خود را به اعضا و کنشگران در حوزه ها و کمپانی 

 های مورد هدف برسانند.

آنها همچنین باید کارگران مایل به فعالیت های جنبش را 

شویق نمایند از امکانات اینترنت برای تماس گرفتن با ت

در زمان غیر فعال  -همکاران و ارسال اطالعات به آنان

استفاده نمایند. این ارتباطات  -کاری و خارج از ساعت کار

ارزان و مؤثر اند. کنشگران دیگر الزم نیست از تلفن و 

ا فرستادن نامه و جلسات بعد از ساعت کار استفاده کنند ت

بتوانند به تبلیغ عضویت در اتحادیه بپردازند که هم هزینه 

 بردار و هم وقت گیر است.

شامل ” e“ای استفاده از اتحادیه ربرخی از دالیل قانع کننده ب

 موارد زیر است:

وسیعی از امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلویزیون های دوطرفه، تلفن های هوشمند، کنسول های بازی اینترنتی و گستره  •

 تجهیزات الکترونیکی دیگر.

 کاهش قابل توجه هزینه در نرم افزار و سخت افزار الزم برای دسترسی به این دستگاه های الکترونیکی •

عضویت در اتحادیه ها همچنان نیاز به عرضه خدماتی دارد که فقط در شیوه های الکترونیکی قابل تامین است تا هم سریع بوده و هم  •

 خصی انطباقی به عضو گردد.شامل خدمات ش

 آن است که بدون آن اتحادیه ها با عاقبت ناپدید شدن از صحنه روبرو خواهند بود.” e“مهمترین دلیل برای اثبات نیاز به اتحادیه های  •

ای ( برای مدرنیزه کردن خود و نفوذ در و جلب عضو در کمپانی هICTاتحادیه ها بدون تکنولوژی های مخابراتی و اطالعاتی ) •

 الکترونیکی و تکنولوژیک دائما با نزول در تعداد عضو و کاهش تراکم عضویت روبرو خواهند بود.

)گرچه این  ICTعدم دسترسی کارگران عضو به ترمینال اطالعاتی، عدم سرمایه گذاری در ” e“احتماال مشکل عمده در برابر اتحادیه های 

و پست، و توزیع مدارک کاغذی خواهد شد(، و چالش با ساختار کنونی قدرت  سرمایه گذاری در عمل باعث کاهش هزینه چاپ و کپی

اطالعات و کنترل بین آنها که بهتر قادر به اعمال کنترل اند، توزیع می شود بجای آن که بطور سنتی ” e“خواهد بود )در یک تشکل کامال 

 در هرم باالی تشکیالت متمرکز شود(.
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 بدترین کشورها برای کارگران 24: مالزی یکی از 2014سنجش سال 
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یکی از چهار شاخه پایه ای و حقوقی از هشت کنوانسیون سازمان بین المللی کار حق تشکل و سازماندهی و حق مذاکره جمعی است. 

)حق  98( و کنوانسیون 1948)حق تشکل و حفاظت از حق سازماندهی کنوانسیون  87کنوانسیون های این بخش ازجمله شامل کنوانسیون 

می گوید که تمام تشکل های کارگران و کارفرمایان حق  87( است. کنوانسیون 1949ای مذاکره جمعی کنوانسیون سازماندهی و تشکل بر

لیت های دارند که قوانین اساسنامه و مقررات خودشان را تنظیم نمایند، کامال آزاد اند که نمایندگان و مسئولین اداری خود را انتخاب کنند، فعا

برنامه هایشان را تنظیم نمایند. عدم تأیید و پذیرش این کنوانسیون توسط دولت ها به مثابه انکار حق آزادی برای  اتحادیه را خودشان تعیین و

 دارد. (TUA)تشکل و سازماندهی است و تأثیر فاحشی در پذیرش در سازمان جهانی اتحادیه های صنفی 

 متکی بر پالتفرم اینترنتی است.( اتحادیۀ Electronic Unionیا  E-union” )e“* منظور از اتحادیۀ 
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 جومو، تاد، و مایمونه براین اعتقاد اند که کارفرمایان از تاکتیک بتعویق انداختن بی انتهای درخواست تشکیل اتحادیه برای کنترل نیروی

انها را از محیط کار دور نگهدارند و یا به  کار استفاده می کنند، کنشگران را هدف گرفته حتی با ترفیع پست آنان سعی بر این دارند که

تشکیل یونیون های تحت کنترل کارفرما دست می 

زنند. مشکل برسمیت شناختن اتحادیه ها و در واقع 

عدم وقوع آن وسیله کارفرمایان مسئلۀ قدیمی است. 

فعاالن کارگری کارفرمایان را متهم می کنند که عمداً 

ویق می اندازند، در پذیرش رسمی اتحادیه ها را به تع

حالی که به شیوه های مختلف محیط کار را با اقدامات 

کارگرستیزانه خویش غیرعادالنه تر از پیش می 

سازند. در یک نظرسنجی مرکز اتحادیه های کارگری 

% از مسئوالن اتحادیه 31، 1970مالزی در میانه دهه 

ها گفتند که کارفرمایان شان مسئوالن اتحادیه را به 

ق دورتر منتقل کرده اند تا از انجام وظایف مناط

 اتحادیه ای خود محروم گردند.

کارفرمایان می گویند برای امکان رقابت در بازار و 

افزایش مشاغل باید هزینه دستمزد کارگران را پایین 

بیاورند، تفاوت تخصص ها را کاهش دهند و با وضع 

قوانین جدید امکان استخدام هرچه بیشتر کارگران 

هاجر را فراهم نمایند، انتقال کارگران و انعطاف در م

 استخدام و مشاغل غیر رسمی و موقتی را افزایش دهند.
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یکی از سیاست ها و استراتژی های کشور این بوده است که سطح دستمزد ها پایین نگاه داشته شود تا بازار مالزی برای سرمایه گذاران 

ی رجی و کمپانی های بین المللی جذاب باشد، تا بتواند در بازار بین المللی رقابت کند. در نتیجه کارگران خارجی بطور قانونی و غیرقانونخا

از طریق اندونزی، تایلند، برمه، فیلیپین، کامبوج، سریالنکا، هندوستان، نپال و بنگالدش برای کار به مالزی وارد می شوند. این روش 

راحت و بدون هزینه ای است تا کارگران را بخدمت گرفت، و اما در عین حال خیلی آسان است که از آنان سوء استفاده کرده و به بسیار 

حقوقشان تجاوز نمود. به استناد گزارش ناواموکندان سیستم رسمی استخدامی در مقابل شیوه های غیر رسمی بشدت تضعیف شده است و 

اتچی های واسطه کنترل را بدست گرفته اند. در حالی که کارگران غیرقانونی در سیستم رسمی ثبت نمی شوند و برای آن کارفرمایان و کنتر

اشته در نتیجه قابل شناسایی نیستند، کارگران قانونی با تاکتیک های متنوع وسیله کنترات های واسطه و کارفرمایان از اتحادیه ها دور نگاه د

الهای اخیر آن است که سازماندهی اتحادیه ها باید شامل کارگران خارجی هم باشد. این یک شمشیر دولبه می شوند. سیاست های دولت در س

است: از یک طرف ظاهراً باعث می شود در راه عضویت کارگران خارجی و در نتیجه حمایت از آنان تسهیالت ایجاد نماید اما از سوی 

جاد می نماید. چرا که ماهیت کار فصلی و موقت کارگران خارجی باعث می شود آنها دیگر چالش های بزرگی را در برابر اتحادیه ها ای

 تمایلی به عضویت نداشته باشند، زیرا از عضویت شان منافعی حاصل آنان نمی شود.

ن درصد کارگران خارجی را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند. ای 70نشان دادند که  MTUCکرویز می نویسد که نظرسنجی های 

کارگران از سابقه کار طوالنی و تأمین حفاظت اجتماعی بهره نمی برند. حق عضویت پرداختی وسیله این گروه به سازمان تامین اجتماعی 

SOCSO  و صندوق بازنشستگی کارگرانEPF  بقدری نازل است که عمالً بحساب نمی آید و در نتیجه در صورت سانحه، مصدومیت و

را شامل نمی شود. در صورت اخراج و از دست دادن شغل هم، هیچ امکانی برای کمک به ایشان موجود  مرگ هیچ نوع پوشش و کمکی

 نیست، بویژه که اکثر قراردادها شفاهی و غیر رسمی است.
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 تظاهرات کارگران مالزی به قانون "اجارۀ نیروی کار".: 2016آوریل 

ده نویسی: "احترام به حقوق اساسی کارگران"شعار پر  

ناامن و  کارگران غیررسمی وسیله قانون کار حمایت نمی شوند و در نتیجه از حقوق پایه و اساسی کار نیز بهره مند نمی گردند. در شرایط

ناسالم کار می کنند، دستمزد نازل و غیردائم دریافت می کنند و برخالف مقررات  با ساعت های طوالنی کار و بدون آموزش الزم و نه 

حتی دسترسی به امکانات بهداشتی و پیشرفت های تکنولوژیک بکار اشتغال دارند. آنها عالوه بر این با انواع تبعیضات از جمله آزار جنسی 

 سوءاستفاده های دیگر مانند اخاذی و ارتشاء روبرو می شوند.و 

در مالزی کارهای غیر رسمی معموالً وسیله کارگران خارجی انجام می شوند. کارگران مهاجر از مزایای حداقلی در استخدام برخوردارند. 

مسوالن دولتی هم قرار دارند. در مالزی کارگران وجود دستمزد و مزایای کم کارگران خارجی مورد تبعیضات و سوء استفاده کارفرما و  با

 MTUCپایه درعین حال باید با کارگران ارزان مهاجر که از کشورهای همسایه می آیند نیز رقابت کنند. مرکز اتحادیه های صنفی مالزی 

دولتی دارد. شرایط و طبیعت وجود  به روند های تنظیم سیاست های کار دسترسی ندارد و بالنتیجه نفوذ ناچیزی در روند تصمیم گیری های

(، عدم امکان عملی برای تأثیرگذاری بر روند ها از یک سو و تهدید به سوء استفاده و تجاوز به حقوق از MTUCدر سایۀ این مرکز )

 سوی دیگر را باعث گردیده است.
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د، اهداف جمعی وسیله سیستم استخدامی دولتی مورد تهدید قرار دارند برای آن در مالزی که اتحادیه های صنفی بشدت زیر نظارت قانونی ان

که بازار کار انعطاف داشته باشد، تولید افزایش یابد، و حقوق فردی و اهداف اقتصادی پیگیری شود. در عین حال با دخالت و مشارکت 

صنفی حضور کارکنان احزاب سیاسی را در مشاغل اداری اتحادیه اتحادیه ها در امور سیاسی بشدت مخالفت می شود، و قانون اتحادیه های 

ها ممنوع کرده است. وزیر نیروی کار و مشاغل معتقد است که "اتحادیه های سیاسی باعث اختالف وسیع داخلی در جنبش اتحادیه های 

 صنفی می شوند و موفقیت آن را در پیگیری اهداف صنفی اتحادیه با مشکل روبرو می سازند."

روند  صنفی در امور سیاسی، رهبران مرکز اتحادیه های صنفی مالزی هایا عدم تمایل دولت ائتالفی پس از استقالل به مشارکت اتحادیه ب

 ، دراین باره نوشت:MTUC"نه به سیاست" را توصیه می کردند. ازجمله پی اس ناتان، دبیرکل مرکز 

شویم، و مداخله سیاستمداران و احزاب سیاسی را هم در امور اتحادیه ها "ما کارگران تصمیم قاطع داریم که در سیاست وارد ن
تحمل نخواهیم کرد. جنبش اتحادیه های صنفی مالزیایی آزاد، مستقل، و دموکراتیک است و ما کارگران مایلیم آن را به همین 

 (MTUC 1958-59صورت حفظ کنیم." )گزارش ساالنه 

معرفی کرد، تغییر نمود. این قوانین رابطه کاروکارگری را از شکل  1967وانین محدودکننده را در درعین حال این روند وقتی که دولت ق

داوطلبانه به سیستم اجباری تبدیل می کردند. فعالین 

اتحادیه ای برداشتشان این بود که دولت اتحادیه ها را 

در استراتژی خود برای توسعه به حاشیه می راند. پس 

در روند سیاسی شدند. چندماهی خواستار رشد مشارکت 

مرکز اتحادیه های  1969قبل از انتخابات سراسری 

مالزی مانیفست خود را تحت عنوان "منشور صنفی 

کارگری" منتشر کرد که اهداف و آمال جنبش کارگری 

را تدوین نموده بود. آنها همچنین نمایندگانی از حزب 

د که حاکم و احزاب مخالف را در انتخابات حمایت کردن

از منشور پشتیبانی کرده بودند. درعمل این بمثابه تغییر 

از "نه به سیاست" به روش "با سیاست" واما با حفظ 

 بیطرفی در درگیری حزبی بود.

ایده تشکیل یک حزب  1970در سالهای پایانی دهه 

برای کارگران مورد بحث قرار گرفت. کمیته  سیاسی

که  قطعنامه ای را تصویب کرد MTUCاجرائی 

دبیرکل را موظف می کرد مقدمات مشارکت کارگران 

را در امور سیاسی فراهم نماید. در انتخابات سراسری 

مرکز اتحادیه های صنفی موضعگیری بحث  1990

انگیزی را اتخاذ کرد و تصمیم گرفت لیستی از 

کاندیداهای خود را برای انتخابات معرفی نماید. در 

نام  MLOافقت کرد که جبهه ای برای نمایندگان اتحادیه های صنفی تشکیل شود که سازمان کارگران مالزینتیجه این اقدام دولت مالزی مو

پیوست. این واقعه  MTUCاین سازمان منحل شد و اتحادیۀ وابسته ان هم به  1996تشکیل شد. اما در ماه مه  1990گرفت و در ماه ژوئیه 

 در ائتالف با دولت همزمان شد. UMNOبه تشکل  MTUCبا پیوستن زینال رامپاک دبیرکل  1996در سال 

فریمان می نویسد که اتحادیه های صنفی در مناطق دیگر بعنوان عناصر دموکراتیک برای استقرار دموکراسی و بازار آزاد مبارزه کرده 

آفریقای جنوبی در ازمیان بردن  اند. جنبش همبستگی برای سرنگونی امپراطوری شورائی در لهستان کمک کرد، کنگره اتحادیه های صنفی

رژیم آپارتاید نقش بازی کرد. اتحادیه های صنفی در زیمبابوه علیه رئیس جمهور موگابه ایستادند و مانع اشغال سرمایه خصوصی شدند و 
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 راهپیمائی کارگران مالزی در اعتراض به سیاست حداقل دستمزد

و نیروی  2001ادی در برابر تخریب اقتصاد مقاومت کردند. اتحادیه های پرونیست باعث استقرار و ثبات در آرژانتین پس از بحران اقتص

قابل اعتماد در بازگشت ثبات اقتصادی در آن کشور بوده اند. فریمان همچنین ادعا می کند که اتحادیه های آزاد صنفی در فاصله نه چندان 

 دور باعث استقرار دموکراسی در چین هم خواهند شد.

های صنفی در مالزی هم باید وارد سیاست شوند یا نه. تصمیم بر  این سوال را به سطح آورد که آیا اتحادیه 1989بیانیه هیئت امنا در سال 

آن قرار گرفت که جنبش کارگری در سیستم دولتی نمی تواند برای همیشه از سیاست بدور باشد، و تاکید شد که یک اتحادیه صنفی یک 

 عمده ای نمی تواند بازی کند.در سیستم سیاسی مالزی نقش  MTUCسازمان سیاسی است اما نه یک حزب سیاسی؛ بر این اساس 

تشکیل شده بود بعد ها بی نتیجه و بی اثر خوانده شد و از این روی  1978کمیته اقدام سیاسی که براساس بیانیه ارتفاعات کامرون در سال 

کمیته را بر دوش  تصمیم به بازسازی آن گرفت و یک دفتر سیاسی را بوجود اورد که نقش فعالیت های سیاسی آن 1989قطعنامه امناء در 

 بگیرد. ولی گزارش ها از شرایط فعلی حاکی است که این دفتر هم فعالیتی ندارد و عمالً بی اثر شده است.

 

 اتحادیه رهبری - 17

رهبری اتحادیه ها یک تعهد است، تعهدی به بهبود شرایط زندگی و دفاع از حقوق صدهاهزار نفر از کارگران. براین مبنا برخی پرسش 

 که باید درباره رهبری پرسید بقرار ذیل است:هایی 

 آیا رهبران به اندازه کافی تالش می کنند؟ -1

 آیا همه اعضا فعاالنه در جلسات اتحادیه شرکت می کنند؟ -2

 آیا همه قطعنامه ها و تصمیمات جمعی به اجرا درمی آیند؟ -3

 ؟ آیا نقاط مشخصی در میانه راه برای آزمون موفقیت اجرای تصمیمات وجود دارد -4

 آیا برای دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا حلقه های بازخورد موجود است؟ -5

برخی از یونیون ها بنظر ضعیف دیده می شوند، پاره پاره شده و به محیط درگیری های سیاسی نزول یافته اند، بجای آن که به خدمات 

 گسترده تر برای منافع اعضا اختصاص داشته باشند.

و  MTUC( هم" Jomoخشی از مسئولیت ضعف جنبش کارگری را بر دوش رهبران کارگری می گذارد. جومو )( بAyaduraiآیادورای )

را در این مورد نقد می کند که نتوانسته اند برای مقابله با قوانین  CUEPACSهم کنگره اتحادیه کارکنان در بخش دولتی و خصوصی 

تقویت مواضع کارگری بعمل آورند. تالش های متعدد برای وحدت این دو اتحادیه دولت در کنترل و تضعیف اتحادیه ها اقدام مقتضی برای 

 در یک مرکز واحد سراسری به نتیجه نرسید و جومو معتقد است که شکست این تالش ها نتیجه رقابت منافع فردی رهبران انها بوده است.

باعث این تصور شده است که نادیده انگاشته شدن اتحادیه ها  بحران های درون اتحادیه ها و بین گروهبندی های داخل مرکز ملی کارگری

فقدان یک مرکز تحقیقاتی است که بصورت حرفه ای اداره  MTUCوسیله دولت ناشی از این اختالفات است. برخی از ضعف های عمده 

هام سوء استفاده از منابع مالی وسیله شود، عدم تمایل به حل اختالفات درونی و بیرونی سازمان است و باعث ناامیدی بیشتر می شود. ات

 رهبران اتحادیه هم باعث نمی شود که اتحادیه ها از دید اعضا و مسئوالن قانونی در جایگاه مثبتی دیده شوند.

رهبری شامل کلیه مسئوالن اداری مرکز و اعضای 

شورای عمومی و مسئوالن اتحادیه های عضو است. 

باشند و پیشبرد آنها باید فعال و متحرک و پیشگام 

اهداف آینده جنبش را تسریع نمایند. رهبران همچنین 

 باید:

 به لزوم همبستگی بیشتر اعتقاد راسخ داشته باشند. •

از اهداف، تنگناها و جهت حرکت جنبش درک  •

 صحیح داشته باشند.

از تعهد اخالقی و وجدان کاری باال برخوردار  •

 بوده و به این صفات شهره باشند.

وطه مطلع بوده و روحیه پژوهشگر در امور مرب •

 و پیگیر داشته باشند.

فعال باشند، متعهد و مصمم بوده و خواهان حفظ  •

منافع کارگران از جمله اقشار آسیب پذیر از زنان 

 و کارگران مهاجر باشند.

از روند دموکراتیک در درون جنبش حمایت کرده  •

 و بدان پایبند باشند.

وله و انسجام صادق بوده، صمیمانه در وظایف مح •

 تشکل تالش نمایند.
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 : اعتراض به "اتحادیه شکنی"2014اکتبر 

 به اصول زیر بعنوان وظایف رهبران اتحادیه تاکید می نماید: 2004مصوب  ICFTU-APROسیاست آموزشی 

 سیستم مؤثر مدیریت اتحادیه ها را اعمال نمایند. •

 برنامه استراتژیک اتحادیه را طراحی و اجرا و نتیجه آن را بازبینی نمایند. •

 مول بانوان آموزش داده و برای گرفتن مسئولیت تشویق نمایند.رهبران اینده را بش •

 از مشارکت اعضا در فعالیت های اتحادیه استقبال نموده و آن را تشویق نمایند. •

 برنامه های سازماندهی و ساختاری را طراحی و توسعه آن را ارزیابی نمایند. •

 و موفقیت آن را ارزیابی نمایند. بسیج برای توسعه تشکل ها و اداره امور اقتصادی آن را طراحی •

تمام اینها در همه سطوح اعتماد و احساس مسئولیت را بر دوش رهبران اتحادیه می گذارد و درنتیجه افراد متعهد و مسئولیت پذیر را برای 

 گرفتن موقعیت رهبری ترغیب می نماید.

 

 عرضه خدمات با کیفیت -18

رضه شده به اعضا وابسته است. اتحادیه ها باید استاندارد باالیی در عرضه خدمات داشته باشند و آینده جنبش اتحادیه ای به کیفیت خدمات ع

موفقیت در عملکرد هایشان که سنجش سیستمی برای 

این روز ها برای ارزیابی عملکرد مؤسسات 

خصوصی هم بکار می رود. در سیستم های تکنولوژی 

دمات اطالعات و مخابرات معاصر، دریافت کنندگان خ

نه تنها به سرعت در عرضه بلکه به کیفیت خدمات هم 

نگاه می کنند. باید به اعتراض اعضا بطور مطلوب 

توجه شود و آنها متناوبا در جریان پیشرفت امور و 

اصالحات قرار گیرند. یکی از دالیل مطمئن ازدست 

دادن اعضای اتحادیه در عدم رسیدگی به اعتراضات و 

در عدم پاسخگویی و اطالع اشکاالت است و دیگری 

رسانی ضعیف از روند رسیدگی و اصالح امور. 

آموزش مرتب و توسعه آن از اهمیت خاص در 

پرورش کارمندان، مسئوالن و رهبران اینده اتحادیه 

 دارد.

پیتر مندلسون وزیر کشور در تجارت و صنایع بریتانیا 

می گوید: "اتحادیه های صنفی نمی توانند و نباید برای 

رضه خدمات بر دولت تکیه کنند تا برایشان اعضای بیشتر بیاورد." اتحادیه ها باید خودشان در کسب موقعیت در جنبش پیروز بشوند و ع

شان نشان دهند که خدماتشان برای کارگران ارزش کافی دارد تا بتوانند اعضای بیشتر را به اتحادیه جلب نمایند. رهبران اتحادیه باید از خود

ه آیا خدمات با کیفیتی را به اعضا عرضه می کنند یا نه؟ در این روند گرفتن انتقاد ها و نظرات از طریق حلقه های بازخورد بپرسند ک

 اهمیت ویژه دارد. 

 

 بازبینی سه قطعنامه -19

ورای عمومی وسیله ش MTUCسه قطعنامه یا منشور، پایان نامه سمپوزیوم شورای عمومی اعضا و نمایندگان بخش ها و حوزه های 

. 1997، و قطعنامه النگکاوی 1989، قطعنامه امنای سرحدات 1978تصویب شده اند، که عبارتند از: قطعنامه سرحدات کامرون مصوب 

یک خصوصیت کلیدی هر برنامه استراتژیک نه فقط پیش بینی تمهیدات اجرای آن، بلکه بررسی و بازبینی آن در مراحل اجرائی است. 

بازبینی خود قطعنامه هم ضرورت یابد و بررسی انتقادی آن برای براورد دستاورد ها و راهگشائی برای آینده آن مثمر  حتی ممکن است که

 ثمر خواهد بود و داوری درباره علل ضعف های احتمالی و نحوه اصالح روند پیشرفت از اهمیت برخوردار است.

 سواالت مرتبط با این بحث که می توان پرسید: برخی

 فقیت هایی داشته ایم؟ تا کجا می شود پیش رفت؟چه مو •

 چه کارهای بیشتری می توان انجام داد؟ •

 آیا همه اهداف حاصل شده است؟ اگر نه در کدام اهداف موفق نبوده ایم؟ •

 آیا تحقیقی صورت گرفته است تا دلیل عدم موفقیت در آن اهداف را شناسایی کنیم؟ •

 فوق الذکر بعمل آمده است؟ آیا هیچ بازبینی میان راهی از منشورهای •
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 جمع بندی و نتیجه نهایی -20

کل تعداد اتحادیه ها و اعضای آنها در حال افزایش بوده است. با این وجود درصد رشد آنها با درصد رشد نیروی کار تناسب ندارد، در  در

ایداری در محیط کار مشاهده می شود، یعنی تعداد نتیجه این تفاوت تراکم عضویت در اتحادیه ها در حال کاهش است. از سوی دیگر تغییر پ

کارگران متخصص و تعداد زنان افزایش یافته و در عین حال طرح و نحوه استفاده از تکنولوژی های اطالعاتی و مخابراتی در محیط کار 

 نیز با تحرک و سیالیت بیشتری روبرو بوده است.

ب و حفظ سرمایه های خارجی و لزوم درگردش بودن و بازآفرینی سرمایه در بازار کار مالزی بر بازار جهانی، همراه با نیاز به جذ اتکای

با چالش های اساسی روبرو بوده است. اما جنبش اتحادیه های صنفی مدام باید در نوعی چالش صعودی برای سازماندهی کارگران 

 باشد. غیرمتشکل در اتحادیه ها درگیر

پیشنهادات مطرح شده در این گزارش نافی استفاده اتحادیه ها از شیوه های سنتی سازماندهی از جمله به توضیح است که هیچ کدام از  الزم

دیدار رودررو با اعضا و بسیج کارگران غیر متشکل نیست. هدف این مقاله ارائه پیشنهاد برای روش های نوین و درعین حال انعطاف 

اتحادیه ها باید مدرن تر و با خالقیت بیشتر به سازماندهی و خدمات به اعضای خود پذیری بیشتر و استفاده از تکنیک های بروز تر است. 

 فکر کنند. مهم آن است که بیشتر و بهتر و بروشی سیستماتیک و پیشگامانه به این امور برخورد کرد.

مقابل تهدیدها و فرصت های ناشی از  تر درچالش بر سرراه رهبران اتحادیه ها آن است که جنبش اتحادیه ای بسازند که بتواند بطور مؤثر

چندجانبه تجاری مقاومت کرده و از حقوق کارگران عضو دفاع نمایند. رهبران همچنین  نفوذ شرکت های چندملیتی و گسترش قراردادهای 

یه های در نتیجه باید خود را باید برای اتحاد با سازمان های جامعه مدنی و اعتالی همبستگی با اتحادیه های بین المللی اقدام نمایند. اتحاد

 دائما نوسازی کرده و در چشم جامعه عمومی بعنوان عناصر مسئول و مطرح دیده شوند.

 اتحادیه های صنفی می توانند به پیشرفت بهداشت و امنیت محیط کار، تثبیت کار مناسب و توسعه گفتمان اجتماعی کمک نمایند. بنابراین مهم

سمیت شناخته شدن وجود اتحادیه ها فعال باشند و اتحادیه ها هم باید ضرورت و منافع وجودیشان را به است که کارگران در تثبیت بر

ان اعضای بالفعل و بالقوه نشان داده و تضمین نمایند. در نهایت، آینده اتحادیه ها در مالزی و توانایی انها برای ابراز نقش فعال در جری

ای اجرائی در ارتباط با دولت و کارفرمایان شکل می گیرد و به موفقیتشان در جذب هرچه بیشتر جنبش کارگری با امکان نفوذ در سیاسته

 کارگران و تداوم عضویت انها بستگی خواهد داشت.
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 نقشۀ ویتنام

 تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام -اتحادیه های صنفی در حال گذار

 1اروین شوایتزلم

 ترجمۀ گودرز

 

 دیباچه

یک با حزب کمونیست ویتنام درهم تنیده اند و هنوز باید اتحادیه های صنفی از نزد

نقش شان را بعنوان نماینده مستقل منافع واقعی کارگران پیدا کنند. آنها رسماً 

مستقلند، ولی در واقعیت هنوز نوار انتقالی حزب کمونیست اند و مسئوالن انها در 

رشدیابنده سرمایه ردیف کارکنان دولت حساب می شوند. با این وجود، نفوذ هردم 

گذاران خارجی و افزایش اعتصاب های غیرمجاز فشار زیادی بر کنفدراسیون 

، بعنوان تنها اتحادیه صنفی قانونی در کشور، (VGCL)عمومی کارگران ویتنام 

وارد می نماید. این فشار هم از نظر خودآگاه ایدئولوژیک کنفدراسیون و هم بر 

د. این شرایط باعث معضل بزرگ سیاسی برای تاثیر می گذار رفتار تشکیالتی آن

 VGCLکنفدراسیون شده است و اگر تغییری در رابطه کارگری بوجود نیاید و 

مایل نباشد با این چالش ها روبرو شود، کارگران به مبارزه برای بهبود شرایط کار 

 دست خواهند زد و کنفدراسیون عمالً از موضوعیت وجودی تهی خواهد شد.

سیون برای ایفای نقش نمایندگی واقعی و مستقل کارگران و در جهت اگر کنفدرا

احقاق منافع کارگران در ویتنام اقدام کند، الزم است که مستقل از حزب و دولت 

ویتنام برایند داشته باشد. این گزارش درباره پیشینه تاریخی جنبش کارگری در 

اهد کرد و ارزیابی خود ویتنام در زمینه سیاسی و اقتصادی اطالعاتی را عرضه خو

را از روند کنونی رابطه صنعتی )کار( و استراتژی که از سوی نقش آفرینان جنبش 

درحال پیاده شدن است با هدف توجه به مذاکرات جمعی و کنش های صنعتی ارائه 

 خواهد نمود.

 

 اطالعات تشکیالتی

نگامی که باز می گردد، ه 1929تاریخچه اتحادیه های صنفی در ویتنام به سال 

تعدادی از اتحادیه های محلی اولین فدراسیون اتحادیه ای را تشکیل دادند، حدوداً 

تشکیل و به حزب  1930یکسال قبل از آن که حزب کمونیست هندوچین در سال 

اری فرانسه بودند و از کمونیست ویتنام تبدیل شود. اتحادیه ها از همان آغاز بخشی از مبارزه برای استقالل علیه حکمرانان تشکیالت استعم

همین رو از همان زمان بطورغیرقانونی و زیرزمینی فعالیت می کردند تا این که پرزیدنت هوشی مین استقالل ویتنام را در دوم سپتامبر 

ها تشکل حزب کمونیست کنفدراسیون عمومی کارگران را تشکیل داد که به همان نام و بعنوان تن 1946در هانوی اعالم کرد. درسال  1945

  تاکنون در کل ویتنام حضور داشته است. 1975قانونی در ویتنام شمالی و بعد از اتحاد دو جبهه در سال 

سیاسی سیستم تک حزبی لنینیستی، اتحادیه های صنفی یک تشکل خلقی تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام و بخشی از "جبهه  شرایطدر 

ی جمع شده و هماهنگ می شوند. با این وجود برخالف اتحاد بانوان ویتنام، و اتحادیه دانشجویان میهنی" اند، که در آن تمام سازمانهای خلق

ویتنام و دیگران اتحادیه صنفی از نظر سیاسی شرایط ویژه ای دارد، چرا که در یک ماده واحد از قانون اساسی ویتنام، ماده ده قانون 

تنها اتحادیه کارگری رسمی در ویتنام و نماینده تمامی اعضای طبقه  VGCLاساس بر این اساسی، فعالیت آن تعریف و مشخص شده است. 

کار در ویتنام است، و نه تنها کارگران عضو در اتحادیه. پرزیدنت اتحادیه معموالً عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هم هست و عالوه 

 عی هم حضور یابد.بر این مجاز است که در جلسات کابینه در باره مسائل اقتصادی و اجتما

 113000میلیون نفر است که در  7.9تعداد اعضای اتحادیه بالغ بر  2013در سال  VGCLبرطبق آمار ارائه شده وسیله کنفدراسیون 

اتحادیه پایه عضویت دارند. اکثریت انها در مؤسسات دولتی و شرکت های وابسته به دولت اشتغال دارند. اتحادیه های صنفی در بخش 

یا شرکت های خارجی هنوز اقلیتی از کل را تشکیل می دهند، اما تعدادشان درحال افزایش است. از انجائی که دولت ویتنام خصوصی 

افزایش می یابد تا در بخش خصوصی هم به عضوگیری برای تشکل  VGCLبتدریج درحال خصوصی سازی صنایع دولتی است، فشار بر 

 های کارگری اقدام نماید.

% حق عضویت که بعضاً هم جمع آوری 1درباره وضعیت مالی کنفدراسیون عمومی کارگری ویتنام آسان نیست. عالوه بر کسب اطالعات  

% از کل حقوق های پرداختی به 2نمی شود تا عضویت در اتحادیه را جذاب تر سازد، شرکت های کارفرمایی هم برطبق قانون باید 

                                                           
1- Erwin Schweisshelm, Head of Office, Friedrich-Ebert-Stiftung, Vietnam Office 

 



 

 80از  27صفحۀ  

: اعتراض به بی تفاوتی دولت نسبت به مناسبات کارگر و 2015ریل آو

 کارفرما در ویتنام 

( در کارگاه بپردازند. نیمی از حق عضویت های VGCL) ون عمومی کارگران ویتنامکنفدراسیکارکنان را به اتحادیه کارگری عضو 

حاصل معموالً در خود اتحادیه کارگاهی مصرف می شود و بقیه به بخش های مختلف در کنفدراسیون انتقال می یابد. از سوی دیگر 

پخانه بزرگ و چندین روزنامه و نشریه از ان جمله اند، و کنفدراسیون دارایی زیادی هم بصورت امالک و تأسیسات در اختیار دارد، یک چا

کار می کنند  VGCLکارمند تمام وقت برای  8000برای حقوق کارکنان اداری خودش هم از یارانه های دولتی استفاده می کند. نزدیک به 

 دارند.و نزدیک به سیصد هزار نفر هم در سطوح مختلف بعنوان داوطلب با اتحادیه های پایه همکاری 

منطقه و ناحیه و شهرهای بزرگتر. عالوه بر این اتحادیه های صنفی  63با شعبی در  متمرکز کنفدراسیون تاحدودی پیچیده است، ساختار

هم وجود دارد. اتحادیه های مقیم در شرکت های بزرگ هم مستقیماً زیر نظر  VGCLشعبه زیرمجموعه  22بخشی و ایالتی و منطقه ای در 

VGCL کنند، و فدراسیون های کارگری در مناطق صنعتی هم وجود دارند. تمام اینها کنش صنعتی را در صنایع مهم بسیار دشوار  کارمی

است و بعنوان یک اتحادیه بخشی کار می  VGCLتحت نظر   (VNUTG) می سازد. بطور مثال اتحادیه ملی صنایع بافندگی و دوزندگی 

هزار نفر است. در عمل اما  130ن یک فدراسیون عمومی متولد شد. تعداد اعضای آن بالغ بر رسماً از درو 2007کند. مؤسسه درسال 

% بقیه در کمپانیهای خصوصی ویتنامی کار می کنند و 20اعضای آن کارمند یک کمپانی عظیم وابسته بدولت بنام وینتکس و تنها  80%

ما هزاران کارگاه دیگر پارچه بافی و دوزندگی هستند که در فدراسیون اتقریباً هیچ یک از اعضا در شرکت های خارجی اشتغال ندارند. 

VNUTG  یستند ولی از طریق اتحادیه های بخشی یا منطقه ای به نعضوVGCL  متصل می شوند. این شرایط باعث شده است که اتحادیه

 در عمل بسیار کم اثر و بدون نفوذ سازد. نماینده پارچه بافان و لباس دوزان را به یکی از مهمترین صنایع موجود در ویتنام را

 

 از هماهنگی تا تضاد –اتحادیه های در انتقال 

و بازسازی ساختاری اقتصاد  Đổimớiصنعتی در ویتنام درحال گذار و تغییرات عمده است و تحت تأثیر پروژه گشایش اقتصادی   روابط

ویتنام در متن انتقال از جهتگیری های سوسیالیستی به 

لیزاسیون و یک بازار جهانی قرار دارد. این گلوبا

بسیار هماهنگ و بدون  2004روابط تا حدود سال 

به این طرف  2005تضاد در جریان بود. اما از 

افزایش بیشمار اعتصابات و اعتراضات دیده شده است. 

گزارش  2005و  1995توقف کار بین سالهای  978

مورد  4299شده بود. در دهه بعدی اما این تعداد به 

افزایش یافته است. رهبری حزب کمونیست ویتنام 

(CPV)  و دولت به این افزایش اعتصابات با حساسیت

فراوان برخورد کرده اند، چرا که نارضایتی های 

اقتصادی و اجتماعی همواره با خطر تغییرات سیاسی 

همراه اند. اما تاکنون عکس العمل آنها تنها با احتیاط 

درعین حال کنفدراسیون ها هم به  فراوان بوده است و

 شرایط با دقت می نگرند و بدنبال راه حل مناسب اند.

 1995تنها زمانی که قانون کاردر سال  اعتصابحق 

وضع شد به کارگران ویتنام داده شد. در سالهای پس از 

منزوی دیده  آن اما تنها اعتصابات بصورت محدود و

مورد به  762با  2008با افزایش شدید روبرو شد. امواج اعتصابات در سال  2005اگهان در سال می شد. اما این روند بسیار یکنواخت ن

مورد رسید. از آن زمان تا کنون دوران  981به  2011اولین اوج خود رسید. بدنبال یک نزول کوتاه مدت  تعداد اعتصابات دوباره درسال 

تا  1995مورد. در نمایۀ زیر تعداد اعتصابات از سال  355با  2013و درسال اعتصاب  539با  2012آرام هم وجود داشته؛ مانند سال 

 نشان داده شده است. 2013

با این وجود دالیلی موجود اند که نشان می دهند حتی در ویتنام روابط کارگری تابع منافع کارگران و سرمایه است. توجه دقیق تر بر 

% در محل سرمایه 80نماید؛ اعتصابات بیشتر در بخش خصوصی اتفاق می افتند و تقریبا  اطالعات درباره اعتصابات چند نکته را فاش می

% کل 30بوده است. صنایع پارچه بافی بیش از هر بخش دیگر تحت تاثیر اعتصاب قرار گرفته اند، با  (FDI)گذاری مستقیم خارجی 

 ور رخ داده اند.اعتصابات، در نتیجه بیشتر توقف کار هم در مناطق بشدت صنعتی جنوب کش

از طرف دیگر اعتصابات در ویتنام چند شاخصه قابل اعتنا دارند. آنها تقریبا همیشه صلح آمیز اند. به همین دلیل هم هست که اعتصابات 

وسیله مقامات محلی و پلیس معموال تحمل شده است. از سوی دیگر اعتصابگران حضور پلیس را تضمینی برای امنیت خودشان در مقابل 

شونت نیروهای امنیتی خصوصی وابسته به شرکت های کارفرما می بینند. نکته دیگر در اعتصابات ویتنام عدم وجود رهبری مشخص خ

و  است. در مورد توقف کار اکثر مواقع کارگران بطور خودانگیخته در مقابل ساختمان کارگاه اجتماع می کنند و در انتظار نمایندگان اتحادیه

ایستند، که واسطه انتقال درخواست کارگران به مدیران کارفرما خواهند شد و برای رسیدن به توافق از سوی آنها مذاکره مسئولین محلی می 

 خواهند کرد.
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2017تا  2008تمزد از حداقل دس  
 مبادله تجاری بین ویتنام و امریکا به میلیارد دالر

 : تعداد اعتصابات در ویتنام1جدول 

 

 منبع: کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام، وزارت کار و مطبوعات محلی

م، توان بسیج کارگران کامالً قابل توجه است. شرایط زندگی متمرکز کارگران و استفاده از پیام اما بدون رهبری مشخص و هماهنگی الز

گرچه نظریه پردازان نقش عمده را در برنامه ریزی و طراحی  های الکترونیک و تکست برای هماهنگی بین کارگران بسیار کارساز است.

مانند تا از گزند تحریکات و تهدیدات کارفرمایان در امان بمانند. این نگرانی و ترس  اعتصابات بازی می کنند، اما آنها عمدتاً در حاشیه می

بی علت هم نیست چرا که تقریبا تمام اعتصاب های سالهای گذشته غیرقانونی و بدون مجوز بوده است. قوانین کار در ویتنام فقط در تحت 

ایط چنان غیرقابل توجیه است که اکثر اعتصابات بدون مجوز و بطور شرایط خاصی اجازه اعتصاب به کارگران را می دهند و این شر

 ناگهانی و بعنوان آخرین چاره شکل می گیرند.

 حداقل دستمزد کارگران صنایع در ویتنام   نمایه مبادله تجاری بین ویتنام و امریکا به بیلیون دالر      

 دُنگ ویتنام است( 22،700)یک دالر آمریکا معادل 

راین محدودیت ها، یک تغییر کیفی هم درسال های اخیر مشاهده شده است که این به کنش های اعتصابی بر می گردد. در سالهای عالوه ب

دلیل عمده توقف های کار غالباً ناشی از عدم رعایت قانون کار و دخالت در حقوق کارگران )بطور مثال عدم پرداخت  2000و  1990

اجتماعی، اضافه کاریهای فوق معمول، و گاهی اوقات مجازات های خشونت بار( ازسوی کارفرما بوده  حقوق، نپرداختن حق بیمه تأمین

است. گرچه این نوع توقف های کار بدالیل کامالً موجه قانونی هنوز ادامه دارد، اعتصابات وابسته به منافع جدید هم از اهمیت برخوردار 

یت اقتصاد در جهان، تقاضا برای افزایش حقوق هم بیشتر شده است. فشار برای این گردیده اند. در نتیجه تورم شدید ناشی از وضع

، نرخ ایندکس بهای مواد 2011و  2008درخواست ها از طریق اعتصاب به کارفرما منتقل می شود. همزمان با اوج اعتصابات در سالهای 

باالی اعتصاب بدون موجز نشان می دهد که سیستم موجود برای % نسبت به سال قبل ازآن رسید. تعداد 24.4% و 32.7غذایی به اوج خود 

 حل اختالف توانایی رفع مشکالت را ندارد و شرایط قانونی به اندازه کافی قادر به پاسخگویی عادالنه به حوزه های مورد سؤال نیست.
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 : اعتصاب بابت دستمزد کم و شرایط دشوار کار در ویتنام2017سپتامیر 

 در روابط صنعتی VGCLنقش کنفدراسیون عمومی کار ویتنام 

قانون کار ویتنام تبیین مکانیزم های رفع اختالف طبق 

گردیده است اما بنظر نمی رسد که کامال موثر بوده 

باشد. تنها دومورد هست که وسیله شورای داوری کار 

در هانوی، یکی از ارکان رفع اختالف، طی 

حل و فصل شده است؛ موسسه  2007-1997سالهای

همکارشان در هوشی مین سیتی هم فقط یک پرونده را 

بیشتر متخصصین مسئولیت شکست حل و فصل نمود. 

ها را بر دوش کنفدراسیون که روابط تنگاتنگی با 

دولت و حزب دارد، و اتحادیه های صنعتی و تجاری، 

 که تحت یک چتر واحد فعالیت می کنند، می گذارند.

فعالیت اتحادیه های صنفی که زیر پوشش کنفدراسیون 

ع ( نیستند در ویتنام ممنوVGCLعمومی کار ویتنام )

است. کنفدراسیون نقش حساسی در روابط صنعتی 

بعنوان نماینده طبیعی منافع کارگران بازی می کند. 

سایر مدل های نمایندگی، از جمله شوراهای کار، 

مشابه روش معمول در آلمان، در ویتنام موجود نیست. 

د. این البته از چند جنبه مشکل آفرین است: اول آن که وابسته ان VGCLدرنتیجه کارگران بطور کامل برای اعمال و پیگیری منافع خود به 

مسئولین اتحادیه ها بویژه در سطوح شرکت ها تا همین اواخر هیچ صالحیت و تجربه ای در مذاکرات جمعی برای منافع کارگران نداشتند. 

ند. و مهمتر از آن این که مسئولین اتحادیه ها دوم آن که مسئولین اتحادیه ها همزمان مشاغل باالیی در مدیریت و امور پرسنلی شرکت ها دار

 برای دستمزد و ادامه اشتغال خود وابسته به نظر کارفرما و مسئولین کارگاه هستند.

مجبور است بین وجود بعنوان یک مؤسسه جامعه مدنی و یک مؤسسه دولتی تعادل دشواری را حفظ نماید. حزب  VGCLآن که  سوم

دست دادن موقعیت خود درمیان اقشار کارگری است، از کنفدراسیون برای تامین نفوذ مورد نیاز در میان  کمونیست ویتنام که نگران از

سعی دارد که ارتباط با حزب را در سطح ملی تقویت نماید تا بتواند بر وزنه خود در  VGCLطبقه کارگر استفاده می کند. در عین زمان 

ردن منافع کنفدراسیون با منافع حزب، باعث صدمه به موقعیت آن درمیان اقشار کارگری روند تصمیمگیری های کشوری بیافزاید. گره خو

شده، در عین حالی که چهره آن نیز بعنوان عامل حزب خدشه دار گردیده است. رهبران حزبی در مجامع عمومی مؤکداً اظهار می کنند که 

VGCL ین وجود نقش سیاسی اتحادیه ها در تضاد مستقیم با اصل وجودی حزب باید از منافع اصولی و قانونی کارگران دفاع نماید. با ا

 کمونیست ویتنام قرار دارد.

 VGCLنتیجه در یک طرف قضیه اتحادیه های صنفی نمی خواهند یا واقعاً نمی توانند منافع کارگران را نمایندگی کنند و از طرف دیگر در

دارد. نیروی کار اما برای اعتصاب های غیرقانونی بعنوان آخرین امکان برای اساساً در درگیری های کارگران و کارفرما مشارکت ن

 دستیابی به خواسته هایش فراخوان می دهد، چراکه در ویتنام، براساس قانون کار، کارگران باید همیشه وسیله کنفدراسیون نمایندگی شوند و

 ند رفع اختالف اعالم شود.اعتصاب باید وسیله نماینده صنفی در جریان مذاکرات جمعی و در رو

تنها با احتیاط به امواج اعتصابی عکس العمل نشان داده است. استراتژی اصلی فدراسیون در باالبردن مشارکت در اتحادیه  VGCLبحال  تا

صاب ها در ها بویژه در بخش خصوصی بوده است. در نگاه اول، این سمت گیری را نمیتوان بسادگی رد کرد، چرا که در اکثر موارد اعت

بخش خصوصی اتفاق می افتند. برعکس، اعتصاب ها در بخش دولتی، که درآن بیشتر کارگران در اتحادیه متشکل هستند، وقوع اعتصاب 

بسیار نادر است. با این وجود باید درنظر داشت که در کمپانی های خصوصی هم که درآنها اتحادیه تشکیل شده است بازهم شاهد وقوع 

در واقع دلیل مهمتر برای تعداد زیاد اعتصابات در بخش خصوصی آن است که کارگاه های شرکت های خارجی سرمایه  اعتصاب هستیم.

چندین برنامه آموزشی درسالهای اخیر  VGCL( عمدتاً در مناطق با حداقل دستمزد قرار گرفته اند. مضاف بر این FDIگذاری مستقیم )

اتحادیه در مذاکرات جمعی برای تامین منافع کارگران آغاز کرده است. همان طور که در باال  برای باالبردن گنجایش مدیران و مسئوالن

طرح شد این از مهمترین نیاز های اتحادیه ها است ولی همچنان مهمترین مشکل موجب ناتوانی اتحادیه ها در نمایندگی اصولی از منافع 

 کارگران است.

 

 نی و افزایش نرخ حداقل دستمزدعکس العمل مسئولین: ترمیم چارچوب قانو

سمتگیری را برای رسیدن به راه حلی قابل قبول در پیش  اند و چندین حزب کمونیست ویتنام و دولت هم حاال مشکل نمایندگی را پذیرفته

یش اعتصابات در ترمیم و اصالح شده است. بدنبال افزا 2007و  2006، 2002گرفته اند. درنتیجه چارچوب قانونی اتحادیه ها در سالهای 

متوقف نمود. اما  2012سالهای بعد دولت پیگیری الیحه پیشنهادی برای قوانین کار و چارچوب قانونی اتحادیه ها و کنفدراسیون را  در سال 

 هم اجرائی گردیدند. 2013قوانین فوق الذکر دوباره مطرح و تصویب شدند و از ماه مه  2013درسال 
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میلیارد دالر سرمایۀ گذاری  16به رکود  2016صدای ویتنام: "ویتنام در سال 

 خارجی در کشور دست یافت"

ایجاد یک ماخذ قضایی، مکانیزم های رفع اختالف با 

شورای آشتی و رفع اختالف صنایع، ساده و 

کارآمدتر شد. امید می رود که جلسات مشترک فصلی 

بین کارکنان و کارفرمایان به درک مشترک طرفین 

کمک کند. مضاف براین کارکنان شرکتهای بدون 

اتحادیه در سطح باالتر کارگاه اتحادیه حاال باید وسیله 

. تا چندی قبل از این اصالحات، مدلی نمایندگی شوند

شبیه به شوراهای کارگران آلمان در پیشنویس قانون 

آن فصل ترمیم  VGCLوجود داشت، که تحت فشار 

گردید، چرا که نگران کاهش مونوپولی خود در این 

رابطه بود. با این وجود پیشرفتهایی در بخش 

مذاکرات جمعی در قانون روابط صنعتی مابین 

و اتحادیه ها حاصل آمده بود. این ترمیم  کارگران

باعث گشایش های قانونی در توافق های جمعی و 

گسترده در تمام صنایع گردیده است. در عمل در 

کنفدراسیون  2013یازدهمین کنگره در ژوئیه 

عمومی تصمیم گرفت بسیج عمومی برای توافق های 

بهتر در مذاکرات جمعی را افزایش دهد و از ان 

م موفقیتهایی داشته است. اما از آنجائی که زمان ه

پیش بینی نشده است توان و امکانات  VGCLضرورت اعتصاب بعنوان آخرین راه حل موجود برای مذاکره جمعی در اسناد استراتژیک

 مذاکرات جمعی بسیار محدود خواهد بود.

ریم در موارد تخلف از قانون، وسیله تعدادی از متخصصان مهم دیگر، که اما تاکنون پاسخ درخوری نگرفته است: استفاده از تح موضوع

بعنوان سوء استفاده از قانون مورد نقد قرار داشته است. تخلف از قوانین از سوی کارفرما معموال با جریمه های بسیار نازل روبرو شده، 

ه بجای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ترجیح انهم اگر کشف شده باشد. این البته به رسم مرسوم این روزهای شرکتها تبدیل شده است ک

می دهند فقط جریمه را بپردازند و مجبور نباشند برای پرداخت آن بطور مثال از بانک وام بگیرند. سیستم رفع اختالف همچنان طوالنی، 

. نه تنها اعتصابات ادامه می یابند دشوار و پیچیده است، به این معنی که ارتباطات بین کارگر و کارفرما بالطبع محدود و غیر متبوع است

 است. VGCLبلکه همچنان غیرقانونی اند. مشکل عمده همچنان عدم وجود نمایندگی از منافع کارگران وسیله

اصلی این است که ایا از طرق قانونی این مشکل قابل حل است یا نه. چی و واندن بروک به نتیجۀ مشابهی رسیدند: "تغییر در روابط  بحث

برای تجدیدنظر در تعریف خود در نمایندگی از منافع کارگران وابسته است و به مقدار  VGCLو توانائی بیشتر بر امکانات صنعتی 

گورکی ژیراچکی، تاکید می کند که "اجرا و  ILOمحدودتری بر تبیین چارچوب های قانونی جدید." دبیر منطقه ای سازمانی جهانی کار 

 خود قانونگذاری می طلبد."اعمال قوانین تالش بیشتری از 

 2014%( در اول ژانویه 15دیگر دولت بر افزایش تدریجی حداقل دستمزد ها استوار است. آخرین افزایش نرخ حداقل دستمزد ) استراتژی

 دالر 128منطقه ویتنام اتفاق افتاد و در حال حاضر در شهرهای بزرگ مانند هانوی و هوشی مین سیتی )منطقه یک( معادل  4در 

دالر است. پس از آن که اهداف سیاست های اقتصادی ویتنام در جذب  90( معادل 4آمریکاست و در سایر شهرهای دورافتاده )منطقه 

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تثبیت گردید، اکنون تمایل بر آن است که به رشد عامه مردم توجه بیشتر شود. گرچه طی دو دهه اخیر 

را پوشش می دهند. برطبق  2011% هزینه زندگی درسال 70تا  60چندین بار افزایش یافته است اما حقوق ها تنها کف حداقل دستمزد ها 

% هزینه زندگی افزایش یابد. باید منتظر بود و دید که آیا این امید 100به  2015برنامه های دولت امید می رود که حداقل دستمزد ها تا سال 

ه دیده شده که اکثر مواقع این افزایش ها با باالرفتن نرخ تورم روبرو بوده است. بعنوان یک راه حل همچنین جامه عمل می پوشد یا نه، گرچ

 VGCL( و کنفدراسیون MOLISAیک شورای ملی دستمزد ها وسیله قانون ترمیم شده اخیر بوجود آمد که از نمایندگان وزارت کار )

تورم و حداقل دستمزدها و نظارت بر اجرای آن در سطح شرکت هاست. براین اساس  تشکیل می شود و از وظایف آن هماهنگ نمودن نرخ

 توصیه نمود. 2015% به حداقل دستمزد ها را برای ژانویه 15شورا افزایشی معادل 

 

 اشکاالت ساختاری همچنان برقرار اند

ند که بتواند در مقابل برنامه های گسترده صنعتی و دولت هیچ کدام نمی توانند راه حل قابل قبولی ارائه ده VGCLکنفدراسیون عمومی 

به بعد توضیح داد؟ شکی نیست که توسعه اقتصاد کالن  2011ایستادگی کند. پس چگونه می توان کاهش شدید تعداد اعتصاب ها را از سال 

% بود. برای اولین بار 4فقط  2014 در ویتنام دلیل اصلی این روند بوده است. تورم در محدوده تک رقمی مهار شده است، و در اوایل سال

، ثبت شد؛ در حالی که اقتصاد 2011-2007در این سال افزایش واقعی دستمزد ها، همراه با افزایش حداقل دستمزد در مقایسه با سالهای 

لی ادامه بازنگشته بود. هنوز هم روند ورشکستگی مؤسسات خصوصی مح 2008جهانی هنوز به سطح قبل از بحران مالی و اقتصادی 

 دارد و این بنظر می رسد باعث شکیبایی بیشتر کارگران در موقع اعتراض و درخواست افزایش حقوق شده است.
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 ، که امروزه کمتر دیده می شود2009سال از اعتراضات 

باید درنظر داشت که هنوز مشخص نیست شورشهای ضد چین، که باعث صدمات و مرگ بسیاری شد، و در نیمه ماه مه در ویتنام اتفاق 

های ویتنام مربوط بود، تا چه اندازه بر روند سرمایه گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت. این شورشها از افتاد و به اعزام کشتی نفتی چینی به آب

نوع اعتصابات خودانگیخته و غیرقانونی نبودند، گرچه ناظران خارجی بر این نظر بودند که شرایط ناگوار کار و زندگی کارگران، بویژه 

 بی تاثیر نبوده است. در کارگاه های کره ای و تایوانی، در شورش ها

چندتن از ناظران دلیل کاهش اعتصاب ها را در بهبود تدریجی قراردادهای جمعی می بینند، که تقریبا هیچ وقت از محدوده الزامات قانونی 

تنام هنوز فراتر نمی رفت. اما واضح نیست که این روند پایدار خواهد بود. واضح است اما که کاستی های اصولی در روابط صنعتی در وی

درمان نشده است. تعداد اعتصاب ها در هرحال در حد متوسط است. تا زمانی که نرخ تورم در حد نازلی مهار شود و دستمزد های واقعی 

دیده می شد، با وجود رفع نشدن مشکالت ساختاری، احتماال باز نخواهد گشت.  2011سقوط نکند، می توان فرض کرد شرایطی که در سال 

رار باشد که یک رکود اقتصادی مجدداً حادث شود، افزایش اعتصاب های غیرقانونی و خودانگیخته دوباره به ویتنام باز خواهد اما اگر ق

در این صورت سؤال اصلی این است که تا کی اعتصابات غیرسیاسی باقی خواهند ماند، و تا چه زمانی حزب کمونیست می تواند با گشت. 

 و غیر اصولی برخورد کند.مسائل کارگری بصورت ظاهری 

 

 جمعبندی

سال انتقالی از یک اقتصاد برنامه ریزی شده به  25

اقتصاد بازار آزاد قطعا روابط صنعتی را در ویتنام 

دگرگون ساخته است. رسماً ایدئولوژی دولتی به ظاهر 

جامعه سوسیالیستی پایبند است که در آن تضادی بین 

رد و در نتیجه کارگران و صاحبان سرمایه وجود ندا

روابط صنعتی با تعادلی هارمونیک برقرار است. در 

عمل اما تحرکات رشد و توسعه، ادغام در اقتصاد 

جهانی، و ظهور کارآفرینان و سرمایه گذاران ویتنامی 

و خارجی در اقتصاد کارگران را تحت فشار مشابه ای 

 با سایر نقاط جهان قرار داده است.

ایین تر از حداقل نرخ، رشد رقابت برسر دستمزد های پ

تعداد مشاغل متزلزل و نامطمئن )پروکاریا(، سطح 

نازل تأمین اجتماعی و غیره. از انجائی که روند 

اصالحات با اصالحات سیاسی هماهنگ نبود و 

هنوز  VGCLکنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام 

خود را نیروی انتقالی حزب کمونیست ویتنام می بیند، 

ی صنفی نیز نتوانسته اند خود را به عنوان اتحادیه ها

نماینده واقعی و مستقل منافع کارگران تثبیت نمایند. از سوی دیگر در برخی از رشته ها کنفدراسیون عمومی توانسته قدم های مهمی را 

ند با استفاده از شبکه گسترده ای از بسوی ساختار اصلی اتحادیه ای، که حافظ منافع اعضا در اختالفات با کارفرمایان باشد، بردارد تا بتوا

امکانات اداری برای کمک و حمایت قانونی از کارگران بطور مستقیم وارد صحنه شود و یا از طریق مذاکره جمعی نتایجی بمراتب بهتر از 

انونی و مذاکرات برای بهبود حمایت ق VGCLقانون کار بدست آورد. تا جائی که سیستم سیاسی یک واقعیت موجود است، فعالیت های 

مرسوم  جمعی باید حمایت شود. با این وجود قانونگذاران باید موادی از قانون را ترمیم نمایند که مانع از استفاده اتحادیه ها از مکانیزم های

یر این در مبارزه صنفی، از جمله حق اعتصاب و سایر کنش های صنعتی به عنوان اخرین مرجع در مذاکره با کارفرما می شود. در غ

 صورت رابطه بین کارفرما و کارگران در ویتنام هیچ گاه به سطح برابر نخواهد رسید.
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، آن ی سنتیصنایع دستبرای ورود ارمنستان به اتحاد شوروی، 

این صنعت، که پیشتر در . بود نقطۀ عطفیک خاصه فرشبافی، 

خانواده های روستائی از نسلی به نسل دیگر دست به دست می 

شد، پا به میدانهای تجاری گذاشت. تغییرات سیاسی و اجتماعی 

نیز در فرشبافی ارمنستان شوروی انعکاس یافتند و تمهای 

 مذهبی نکوهش شدند

 دشواری و چالش ها –اتحادیه های صنفی ارمنستان 

 2، تیلمان آلکساندر بوش1تیروهی آ نظارتیان 

 2017فوریه  -بنیاد فردریک ابرت  –دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی 

 ترجمه: گودرز

 

 داز اتحادیه های صنفی در ارمنستانچشم ان

انها قادر نیستند  سابقه کمونیستی جمهوری هنوز هم باقدرت بر عملیات و ساختار اتحادیه های صنفی ارمنستان نفوذ دارد. در نتیجه •

 د وجود دارد.بطور مستقل و سازمان یافته از حقوق کارگران دفاع کنند. قرارداد های جمعی نیز تنها در برخی شرکت ها بطور منفر

هیچ گفتمان و همکاری مشترک بین اتحادیه ها و احزاب سیاسی وجود ندارد. عالوه براین نمایندگان اتحادیه ها بندرت در گفتمان غالب  •

 اجتماعی شرکت دارند و بالطبع انها در سیاست و اصالحات کمترین نفوذ را نشان می دهند.-درباره مسائل سیاسی

و اقتصاد بازار آزاد پس از سقوط کمونیسم آن است که تعداد بخش های اتحادیه های صنفی از تعداد  یکی از آثار خصوصی سازی •

سکتور های اقتصاد بیشتر است. این بدین معنی است که اتحادیه ها در حال رقابت در میان خود برای جذب اعضا هستند. برخی از آنها 

 اهش تعداد اعضا رنج می برند.هم دائما با دشواری به حیات ادامه می دهند و از ک

کلید بقای اتحادیه های صنفی ارمنستان بعنوان مدافع حقوق کارگران در آینده، یک رفرم ساختاری گسترده است. آنها همچنین نیاز دارند  •

 که ارتباط فعال و مستمر با جامعه مدنی و احزاب سیاسی داشته باشند.

 

 خالصه ای از تاریخچه اتحادیه ها 

 تحاد شورویدوران ا

تاسیس  1907و  1905صنفی ارمنستان در سالهای های اولین اتحادیه 

شدند و در دوران اتحاد شوروی هم ادامه یافتند. پس از استقرار دوران 

اتحاد یه ها از یک تشکل اجتماعی  1922شورائی در امنستان در سال 

اتحادیه به ساختار دولتی تغییر یافتند که درخدمت سیستم سیاسی هم بود. 

اقتصادی که شامل بخشی از وظایف -ها به بازتوزیع سرمایه سیاسی

دولتی هم می شد کمک می کردند که از جمله مدیریت صندوق 

 بازنشستگی و توزیع منافع اجتماعی را دربرمی گرفت.

با این وجود اتحادیه ها درقبال اعضای خود مسئولیتی را احساس نمی 

ور اتوماتیک مشمول عضویت در کردند، گرچه برطبق قانون و بط

اتحادیه بودند؛ هر کارگری بطور اتوماتیک عضو اتحادیه بحساب می 

 آمد.

در دوران شوراها دولت کارفرمای همه مردم بود، کارفرمایان دولتی و 

کارگران از حقوق برابر )هرچند محدود( در محیط کار برخوردار 

ران از دولت حمایت بودند. اتحادیه ها با نظارت بر شرایط کار کارگ

و از سطح  ودندمی کردند. آنها مسئول حاکم و نه فقط نماینده کارگران ب

 باالی احترام در محیط اجتماعی برخوردار بودند.

 پس از دوران شورائی

پس از انحالل اتحاد شوروی، اتحادیه های صنفی بیشتر توان و نفوذی 

وجود ساختار و رفتار دوران شورائی همچنان تاثیرات ماندگار خود را بر آنچه اتحادیه ها را که از دولت می گرفتند، از دست دادند. با این 

و اعضا و جامعه انجام می دهند و از اتحادیه انتظار دارند، حفظ کرده است. سیستم سیاسی نوین ارمنستان، توسعه جامعه مدنی و همزمان 

 عه بالطبع اتحادیه ها را هم مجبور به تغییر می نماید.تغییرات اجتماعی، رفرم و اصالحات سیاسی در دولت و جام

                                                           

با اتحادیه های کارگری  2006خانم تیروهی آ نظارتیان، وکیل حقوقی و مدافع حقوق و متخصص قوانین کار از سال  -1

 . وی در حال حاضر مدیر مرکز تمپوس برای محافظت از حقوق اجتماعی است. ارمنستان کار کرده است

بنیاد -ف این گزارش در اداره منطقه ای برای جنوب قفقازتیلمان آلکساندر بوش کارشناس علوم سیاسی است و در زمان تالی -2

 . فردریش ابرت، به کارآموزی اشتغال داشت
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 (CTUAراهپیمائی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ارمنستان )

 اتحادیه های صنفی امروز

هنوز کامالً مشخص نیست که چگونه اتحادیه های مستقر در ارمنستان در سیستم جدید سیاسی عمل خواهند کرد و چگونه به تقاضاهای 

 شگریشان تأثیر خواهد گذاشت.عمومی پاسخ خواهند داد، چقدر کاربرد خواهند داشت، و چه مواردی بر کن

اتحادیه ها مجبور شدند که مزایای وابستگی به دولت را از دست بدهند، اما از این که حال به عنوان بخشی از جامعه مدنی چگونه فعالیت 

تأثیر می  می کنند، اطالعات محدودی جمع آوری شده است؛ در این باره که فضای اجتماعی و سیاسی در کشور چگونه بر اتحادیه ها

گذارد، و اتحادیه ها چگونه به روند دموکراتیزه کردن اجتماعی در ارمنستان کمک می کنند. با از دست دادن بسیاری از امکانات دوران 

شورائی، اتحادیه های صنفی پرستیژ و احترام آن زمان را نیز از دست داده اند و بسیاری از رهبرانشان هنوز هم در اندوه از دست دادن 

 وران طالیی بسر می برند و به غلط در انتظار بازگشت سازمانهای دوران شوراها هستند.د

چشمگیر عضویت در اتحادیه ها تنها ناشی از کمبود پرستیژ نیست بلکه به مقدار زیاد به بیکاری و کاهش اشتغال هم مربوط است. از  کاهش

 ارگران( نیز قابل بحث است.سوی دیگر اهمیت و نقش اتحادیه ها در نمایندگی از اعضا )ک

اقتصادی، اصالحات سیاسی هم پایه قانونی برای اتحادیه ها بوجود آورده است. قانون اتحادیه های صنفی -صرف نظر از تغییرات اجتماعی

ع اشتغال و وظیفه اصلی انها را چنین تعریف می کند: معرفی بعنوان نماینده کارگران و دفاع از مناف 2000دسامبر  5ارمنستان مصوب 

سایر نیازهای اجتماعی مربوط به شغل و حقوق کارگران در مقابل کارفرما و اشخاص حقوقی دیگر. قانون به جهتگیری نزدیکتر اتحادیه 

های صنفی به دفاع از حقوق بشری کارگران کمک نمود، اما اتحادیه ها در تغییر اساسی مدل فعالیت سنتی شان هنوز با دشواری روبرو 

ز آن مهمتر این که کارایی هر نوع چارچوب قانونی بدلیل کاهش اشتغال و تبعیضات قانونی نسبت به کارگران شدیداً زیر سؤال است، اند.  ا

بویژه که عدم اطالع عمومی از قوانین هم باعث تشدید عدم رعایت آن می گردد. اتحادیه های صنفی عمال در چنگ کارفرمایان اسیر اند که 

 ارامد قوانین اند.مانع از اجرای ک

 

 ساختار و عملکرد اتحادیه های صنفی ارمنستان

 ساختار و  کنشگری اتحادیه ها

در ارمنستان، اتحادیه های صنفی در یک ساختار 

هرمی متشکل شده و کار می کنند. مؤسسات پایه و 

اتحادیه ها در پایین ترین سطح هرم قرار دارند. 

یه های منطقه ای بیشترشان در فدراسیون هایی از اتحاد

متشکل شده اند که بصورت  (TTU)و یا جغرافیائی 

بخشی یا فرامنطقه ای عمل می کنند. رده باالتر شعبه 

است که در  (BRTU)اتحادیه های صنفی جمهوری 

ان "شعبه" در ارتباط با نوع صنف و سکتور بوده و 

"جمهوری" نماینده فعالیت در سطح ملی است. تا سال 

فدراسیون  24در  TTUهای منطقه ای اتحادیه  2012

BRTU  متشکل شده بودند و مجموعاً کنفدراسیون ملی

را در رأس  (CTUA) اتحادیه های صنفی ارمنستان

فعالیت فدراسیون های  CTUAهرم بوجود آورده اند. 

BRTU  را هماهنگ می نماید و از منافع آنان دفاع می

همه است که  CTUAکند. هیئت دبیران مسئول اداره 

 فدراسیون ها را نمایندگی می کند.

 نفوذ سازمانی از طریق نمایندگی

ساختار سازمانی اتحادیه های صنفی بدین معنی است 

مستقیماً با اندازه آن فدراسیون وابسته است. بزرگترین فدراسیون ها همزمان بیشترین  BRTUکه تصمیمات گرفته شده در سطوح باالی 

مدیره، دبیرکل و قائم مقام او را انتخاب می کند. یک دبیرکل و دو هیئت دارند که   CTUAکنفدراسیونعمومی مجمع تعداد نماینده را در 

در مجمع حضور پیدا می کنند. در نتیجه نفوذ فدراسیون ها در  BRTUنفر عضو از طرف هر فدراسیون  5000نماینده برای هر 

علوم و -آموزش و پرورش BRTUطح و در کارگاه متمایز است. دو فدراسیون کنفدراسیون ها به نسبت تعداد اعضا و  ظرفیت ان در س

 آموزش عالی بیشترین نفوذ و توان اعمال فشار را دارند.
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 راهپیمائی اعتراضی اتحادیه های کارگری در خیابانهای ایروان

  فعال و با نفوذ (BRTU)اتحادیه های سراسری یا فدراسیونهای بخشی 

 اتحادیه های بخشی بزرگ 

تمی نداشته اند و کارکنان غیر رسمی ندارند، بسیار وسیع است. اما تعداد عضویت در اتحادیه ها در بخش هایی که تغییرات گسترده سیس

اعضا و نفوذ رسمی اتحادیه ها با شکل ساختاری و گنجایش و فعالیت های سازمانی آنها چندان ارتباطی ندارد، چراکه عضویت بسیاری از 

ضویت را به آنان یادآور می شوند، برخی تصمیم به خروج می اعضای این اتحادیه ها در عمل تعلیق شده است. زمانی هم که لزوم تمدید ع

برخی از اعضا هم گیرند. ازاین رو برخی از فدراسیون ها بجای تذکر تمدید عضویت افراد ترجیح میدهند اصالً به آنان یادآوری نکنند. 

یون های زیادی امکانات مالی و انسانی خود را ممکن است بخواهند نفوذ را در کنفدراسیون در انحصار خودشان داشته باشند، البته فدراس

 اصالً به میدان نمی آورند و برای گفتمان اجتماعی و پاسخگویی به نیازها و حقوق کارگران مشارکتی ندارند، زیراکه منبع مالی شان بیشتر

 از اعضا توسط کارفرما تامین می شود.

 اتحادیه های بخشی کوچک

یون های مشتغل در بخش خدمات، کشاورزی و امور بانکی با تغییرات عمده سیستمی روبرو شدند. بسیاری پس از استقالل ارمنستان، فدراس

از اتحادیه ها تقریبا تمام اعضایشان را ازدست 

دادند و مجبورشدند با اصالحات درونی و در 

هماهنگی با سازمان های بین المللی کار خود 

را بازسازی کنند. امروز این اتحادیه های 

کوچک  (BRTU)راسری یا فدراسیون ها س

عضو دارند،  6000تا  3000تر شده اند و فقط 

در عین حال اعضایشان فعال تر و  با انگیزه 

تر اند و عمدتاً به نسل جوان تری تعلق دارند 

که از روحیات دوران شوروی دور شده و 

مصمم اند از منافع شغلی خود دفاع کنند. البته 

بسیج نیروی این اتحادیه گنجایش سازماندهی و 

 ها از اتحادیه های بزرگتر سابق بیشتر است.

 مدرن سازی و گذار ساختاری

، برخی از فدراسیون ها سعی 2012از سال 

کرده اند به مدرن کردن ساختار سازمانی شان 

کاهش داد. اما هنوز  20راسیون ها را به دست بزنند تا بتوانند تعداد اعضا را حفظ کنند. اصالحات شامل ادغام هایی می شد که تعداد کل فد

هم تعداد فدراسیون ها از تعداد بخش های متمایز اقتصادی بیشتر است، این موضوع به اختالفات ناسالم و رقابت های غیر ضرور در درون 

یه های سایر فدراسیون ها بخش های اقتصادی می انجامد. این روز ها شاهد ایم که برخی از فدراسیون ها برای دستیابی و کنترل اتحاد

بیشتر انرژی مصرف می کنند تا در دفاع از حقوق و منافع کارگران عضو خودشان، در حالی که اتحادیه های عضو برای بقای خویش با 

 چالش های جدی روبرو اند.

انسته و برای اتحادیه های ساختار هرمی اتحادیه های سراسری یا کنفدراسیون ها در اساس رابطه غیر هرمی اتحادیه ها را مجاز د

زیرمجموعه خود استقالل عملی قائل شده است. با این وجود اتحادیه ها در سطوح مختلف مسئولیت های مشترکی دارند؛ هر سازمان سطح 

اختاری به پایین باید به سازمان رده باالتر حق عضویت بپردازد و سازمان باالتر هم در عوض باید مشاوره سازمانی و سایر حمایت های س

 اتحادیه رده پایینتر عرضه کند. اما سازمان رده پایین در قبال فعالیتهایش مستولیتی در مقابل سازمان ردۀ باالتر ندارد.

 

 گفتمان اجتماعی و مشکالت ان

 پایه حقوقی

قرر می کند که یک اتحادیه حق ارمنستان بطور کلی تمرین در گفتمان اجتماعی را تقویت می کند. قانون اتحادیه های کار در ارمنستان م

می تواند با  (CTUA) اتحادیه های صنفی ارمنستاندارد با کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی قرارداد جمعی امضا کند، و کنفدراسیون 

ی ناظر که دولت دولت وارد مذاکره جمعی شده و قرارداد جمعی امضا کند. اتحادیه ها در عین حال مجبورند از آیین نامه های بین الملل

 ارمنستان جزء امضاکنندگان آنهاست، تبعیت نمایند.
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 CTUAدر ایروان به دعوت  2017از راهپیمائی روز اول ماه می 

 عمکرد کنونی

فدراسیون ها بیش از هزار موافقتنامه جمعی امضا کرده اند، اما در بسیاری از مواقع موفقیت توافق به نوع کارفرما و موقعیت ارزشی و 

 سرمایه اجتماعی رهبران اتحادیه مربوطه بستگی داشته است.

آوریل  27دو قرارداد سه جانبه امضا کرده اند ) RUEAو اتحادیه کارفرمایان جمهوری ارمنستان  CTUAارمنستان و کنفدراسیون دولت 

(.  متخصصان اما معتقد اند که در نتیجه کم تجربگی مذاکره کنندگان با توافقات سه جانبه، این قرارداد ها یک 2015و اول اوت  2007

 ع از رشد آنها به  سوی یک کنش سیاسی گردیده است.شکل توضیحی دارد که مان

 فعالیت ها و عملکردهای اتحادیه های صنفی

سازماندهی فعالیت های تفریحی و برنامه ها )فرهنگی و  -1اتحادیه ها در درجه اول فعالیت هاشان را در دو سمت هدایت می کنند: 

های آموزشی در امور اجتماعی، حقوق بشری و کارگری. بیشتر برنامه های فعالیت  -2ورزشی( و عرضه خدمات حمایتی )منافع مالی(، و 

 اتحادیه ها یک قسمت تفریحی و اجتماعی هم دارد، که اعضا بدلیل عدم آگاهیشان از نقشی که اتحادیه ها در مقابل کارفرما می توانند بازی

 ط با بهداشت و امنیت شغلی بوضوح و بشدت ناکافی است.کنند، آن را همیشه انتظار می کشند. اقدامات عملی اتحادیه ها درارتبا

 

 پرسنل

بسیاری از رهبران اتحادیه ها، بویژه در بخش های 

و برخی از فدراسیون  -ابتدائی و سازمان های محلی 

درک درستی از وظایف اتحادیه ها ندارند،  BRTUها 

و قصد و میل سیاسی برای درگیرشدن در صحنه 

کارگری از خود نشان نمی  عمومی برای اختالفات

دهند، مضاف برین ضعف مدیریت و نداشتن مهارت 

های سازمانی هم در ایشان آشکار است. با این وجود 

بسیاری از اعضا تنها برنامه ریزی برای تفریحات و 

فعالیت های ورزشی و منافع مادی اوج انتظارشان از 

اتحادیه را تشکیل می دهد؛ همان طور که در دوران 

وی رسم اتحادیه ها بود. اتحادیه های مدرن اما شور

حمایت اجتماعی عرضه می کنند و از حقوق کارگران 

 و امنیت آنها دفاع می نمایند.

 ( داده شده است.CTUAدر جدول زیر اطالعات کلی در مورد کنفدراسیون اتحادیه های صنفی ارمنستان )

 تاریخ تاسیس 1992اول اکتبر 

 پرزیدنت (2007خاب ادوارد توماسیان )انت

 قائم مقام دبیرکل (2007خاچیک اراکلیان و بوریس خاراتیان )انتخاب 

 اعضای اصلی فدراسیون بخشی از اتحادیه های جمهوری 20

 سازمان ابتدائی 753و  BRTU 24عضو در  296.645: 2009-2010

 سازمان ابتدائی 700و  BRTU 20عضو در  208.000: 2014-2015

 تعداد اعضا

، پرداخت میشود BRTU% حقوق عضو وسیله سازمان ابتدائی به 1حق عضویت ساالنه معادل 

در حساب بانکی  CTUAپرداخت مینماید. بودجه  CTUAدرماه به  AMDدرام  20.000که 

 سپرده میشود که از بهره ان هزینه اجرائی ماهانه تامین میگردد. 

 بودجه و منابع مالی 

 2.994.000 –جمعیت ارمنستان 

 1.194.000 –تعداد کارکنان ارمنستان 

 % کل کارکنان(17.4) 208.000 –تعداد اعضای اتحادیه ها 

سطح عضویت در اتحادیه 

 صنفی

اتحادیه های صنفی )بشمول وابستگی مالی( نسبتا مستقل از احزاب، دولت و موسسات دیگر 

 مایت مینماید.سیاسی هستند. دولت نه در امورشان دخالت میکند و نه از ایشان ح

 وابستگی سیاسی موضع/

CTUA  عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی(ITUC) .عضویت در سازمان های  است

 بین المللی
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اتحادیۀ : مبانی قرارداد جمعی کار موضوع سمیناری به سازمانگری 2017ژوئن 

   ILO , Industri allرمنستان، با مشاکت کارگران صنعتی ا

 است. (BRTUجدول زیر شامل اطالعات از تعداد اعضای اتحادیه های تحت پوشش اتحادیۀ های صنفی بخشی )

 (BRTU)خش نام فدراسیون اتحادیه های ب تعداد اعضا

 فدراسیون اتحادیه های صنایع کشاورزی 5.195

 فدراسیون کارکنان مؤسسات بهداشتی  18.750

 فدراسیون کارکنان تجاری، توزیع غذایی، تعاونی ها و شرکت ها  2.157

 فدراسیون اتحادیه های بخشی ماشین آالت کشاورزی، ساختمان و تولیدات کاغذی و تولیدات چوب و جنگلی 1.683

 فدرراسیون کارگران صنعتی 3.840

 فدراسیون کارکنان مؤسسات مالی و حرف تجاری 4.570

 فدراسیون کارکنان مؤسسات اموزش عالی 19.980

 فدراسیون کارکنان راه آهن و حمل و نقل  4.123

 فدراسیون کارکنان اتحادیه ها 10.681

 فدراسیون کارگاه های الکتریک و برق  2.003

 اسیون کارکنان صنایع سبکفدر 2.305

 فدراسیون کارگران منابع و صنایع متالورژی و جواهرات 6.263

 فدراسیون کارکنان شهرداری ها و مؤسسات توزیع آب و برق 5.719

 فدراسیون کارکنان آموزش و علوم  67.560

 فدراسیون کارکنان مؤسسات فرهنگی 10.750

 و  صنایع مصالح ساختمانی فدراسیون کارکنان صنایع ساختمانی 9.658

 فدراسیون کارکنان دولت و امور عمومی و شهرداری ها 11.127

 فدراسیون کارکنان بخش خدمات، مواد غذایی و ماهیگیری و شیالت  5.262

 فدراسیون کارکنان تکنولوژی، صنایع هوایی و مخابرات 1.417

 فدراسیون کارکنان ارتباطات و راه و ترابری 3.570

 BRTUخالصه ای از اعضای فدراسیون های اتحادیه های  - 2شمارۀ  جدول

 حوزۀ بیرونی اتحادیه های صنفی ارمنستان

 قوانین کار در ارمنستان

 تعهدات بین المللی و قانون اساسی

  (ILO)عهدنامه سازمان بین المللی کار 23ارمنستان 

را تصویب کرده است که چارچوب قوانین کار در 

می دهند. ارمنستان خود را متعهد به  کشور را تشکیل

 11اجرای استاندارد های بین المللی مانند ماده 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می داند، که در آن 

تشکیل اتحادیه های صنفی بعنوان یک حق بنیادی به 

 رسمیت شناخته شده است.

قانون اساسی ارمنستان اصول پایه در ارتباط با  28ماده 

نی اتحادیه های صنفی را تبیین نموده است: جایگاه قانو

"همه مردم از حق تشکل آزاد  برخوردارند و می توانند 

 یک اتحاد صنفی را انتخاب کرده، به آن بپیوندند."
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: اعتراض کارگران الستیک سازی "نایریت" به عدم پرداخت 2015ایروان، می 

 اعالم ورشکسنگی کرد 2016دستمزدها. این کارخانه در دسامبر 

 حوزۀ بیرونی اتحادیه های صنفی ارمنستان

 قوانین کار در ارمنستان

 مقررات قانونی

ها و  قانون کار و کد کارگری ارمنستان حقوق اتحادیه

وظایف انها را تبیین نموده و جایگاه قانونی ایشان و 

روش کنشگری ایشان را مقرر نموده است. قانون به 

مسائل مقرراتی در رابطه با تاسیس اتحادیه ها، فعالیت 

ها، روابط عمومی و ارتباط با موسسات خصوصی و 

حمایت از حقوق اعضایشان می پردازد. کد کارگری 

ا و اتحادیه و نمایندگان ان را مدون نیز رابطه بین اعض

 نموده است.

 حقوق عمومی و تعهدات

اتحادیه های صنفی حق دارند که لوایح قانونی و متمم 

اصالحی بر انها را تسلیم نمایند، ضمنا اتحادیه ها 

مختارند که در ارتباط با امنیت محیط کار، شرایط 

 عمومی کار و حقوق اجتماعی اعضای اتحادیه میتوانند

توصیه هایی به قانونگذار تسلیم کنند. عالوه بر اینها، 

 انها از یک رای مشورتی در دولت هم برخوردار شده اند که می توانند برای پیشبردن توصیه هایشان ازان استفاده کنند. اتحادیه ها مجازند

برای نشان دادن مواضع خود دست بزنند و یا در  جلسات عمومی برگزار کنند، و همچنین به قطع کار، راهپیمایی اعتراضی و سایر تجمعات

تشویق و ترغیب حمایت عمومی از خواست های کارگری اقدام نمایند و در مذاکره جمعی با دولت، مسئولین محلی وکارفرمایان شرکت 

 کنند. با این وجود اما بیشتر اتحادیه ها از فعاالنه در اتخاذ این کنش های قانونی پرهیز مینمایند. 

رفرمایان موظف هستند که به فعالیت های اتحادیه ها احترام بگذارند و کارگران را برای ممانعت از آن تحت فشار قر ار ندهند. انها کا

همچنین باید با نمایندگان اتحادیه ها در موقع اتخاذ تصمیمات مهم موثر در شرایط کارگران مشورت کنند و به مذاکرات جمعی فرصت کافی 

 اعطا نمایند.

عالوه بر این چارچوب، سایر شرایط نیز ممکن است که باعث انحراف سمت مؤثر کنش های اتحادیه ها  و حمایت از حقوق کارگران گردد. 

ه یکی آگاهی ناکافی از مسیر پیچیده قوانین که معموالً به مقررات دیگر هم رجوع می کند. رهبران اتحادیه ای و کارکنان این تشکل ها همیش

و مقررات موجود اشراف کامل ندارند. قانون ضعف ندارد، بلکه پیچیدگی های قانونی و عدم آگاهی در سطح اتحادیه است که مانع  بر قوانین

 استفاده مؤثر اتحادیه از آن می شود.

 حق اعتصاب و حدود آن

ه مقرر می دارد کارگران وقتی مجاز به مانع قانونی دیگر برای اعمال فشار در جریان مذاکرات جمعی "قوانین اتحادیه های صنفی" است ک

اعتصاب اند که کارفرما نسبت به وظایف مندرج در قرارداد تخلف کرده باشد. این بدین معنی است که قبل از امضای قرارداد جمعی امکان 

 اعتصاب وجود ندارد.

وندد به معنی شکست مذاکرات است. در عمل کد کارگری فرض را برین قرار داده است که اگر هریک از طرفین مذاکره به اجرای ان نپی

کارفرما میتواند از مذاکره سرباز زند و هیچ امکانی برای مجبور کردن ان به مذاکره وجود ندارد. ماده قانونی فوق عمال سازماندهی یک 

در طول سالها بوجودامده مانعی  اعتصاب قانونی را غیر ممکن میسازد. تمام این موارد اما در ارتباط با توافقات جمعی که در سطح ملی و

 کند. ایجاد نمی

 ً از انجائی که قوه قضایی یک نهاد مستقل و بیطرف دیده نمی شود، عمالً غیر ممکن است که بتوان در دعواهای مربوط به شرایط   مضافا

 کار ایمن برای کارگران است. غیر ایمن و خطرناک کار در دادگاه برنده شد، با وجود آن که کارفرما قانوناً موظف به تأمین محیط

این بدین معنی است که اتحادیه ها می توانند از نفوذشان بدلیل حق قانونی مذاکره جمعی و همچنین الزامی که برای جلب رضایتشان در 

رار می گیرد و بطور برخی امور اداری کمپانی ها طبق قانون وجود دارد،  استفاده کنند.  با این وجود روند قانونی بندرت مورد استفاده ق

 گسترده انکار شده است و باعث می شود رابطه نابرابر دولت و اتحادیه به همین شکل ادامه یابد.
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 ربران ارمنی در استانبول، سالهای نخست قرن بیستمبا

 حوزۀ بیرونی اتحادیه های صنفی ارمنستان

 موانع در راه فعالیت اتحادیه ها

ر کرده است. این تغییر عکس العملی از آن نقش یک عضو اتحادیه صنفی در ارمنستان و اهمیت ان در دوران پس از حکومت شوراها تغیی

است که بیشتر شهروندان شاغل باور ندارند که کیفیت کنشگری یک اتحادیه به اعضای آن وابسته است؛ بسیاری از کارکنان هیچ ارتباط 

ه است تا مشکالتشان را حل علت و معلولی بین خودشان و رفتار اتحادیه شان احساس نمی کنند. آنها فکر می کنند مسئولیت رهبران اتحادی

نمایند. تحول پایه ای در طبیعت اتحادیه های صنفی باعث احتیاط آنها در گسترش ظرفیت ها شده است تا بتوانند اعضا را برای برخی 

 کنشگری ها و اقدامات بسیج نمایند.

 سیاست های جنسیتی در اتحادیه های صنفی

داوطلبانه  گرچه بسیاری از کارکنان فعال در فعالیت های

اتحادیه ها زن هستند، نابرابری جنسیتی یک مشکل عمده 

است. در سطح فدراسیون ها، نه تن از بیست پرزیدنت 

زن هستند. در عین حال مردان سه  BRTUفدراسیون 

برعهده  CTUAمسئولیت کلیدی ای را در کنفدراسیون 

 دارند که امورمالی و توان های عملی را کنترل می کنند.

ره جهانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی در کنگ

ITUC  در برلین تشکیل شد، کنفدراسیون  2014که در سال

ارمنستان پذیرفت که بعنوان عضوی از کنفدراسیون بین 

المللی مسئول تضمین برابری جنسیتی باشد. با این وجود 

هیچ قدم عمده ای از طرف کنفدراسیون ارمنستان در این راه 

شته نشده است. ارمنستان همچنین در جنبش "مارا بردا

بحساب بیاورید" که برای افزایش نقش زنان در رهبری 

جنبش اتحادیه ای آغاز شده بود، شرکت نکرد. این کاستی ها 

در تمام بخش های اتحادیه های ارمنستان در شعب حرفه ای 

مختلف هم ادامه یافت. زنان بیشتر فعالیت های اتحادیه را 

ت نامرئی برعهده دارند، و در سطوح پایین اتحادیه ها بصور

کار می کنند ولی در رسیدن به مسئولیت ها در تصمیم گیری 

 ها همیشه با سقف شیشه ای برخورد می کنند.

 

 اتحادیه ها به عملکرد اصلی خود واقعیت می بخشند

 اصل عمومی

( بهبود شرایط کار و تضمین امنیت محیط کار ، 2رکنان در محل کار ، ( حفظ حقوق کا1در یک شرایط عمومی وظیفه اصلی اتحادیه شامل 

( و نمایندگی عملی از منافع و حقوق کارکنان است. قویترین ابزار در اختیار اتحادیه و هدف اصلی انها امضای توافقات جمعی و چندجانبه 3

 برسر مسائل مختلف کارگری است.

 کنشگری اتحادیه ای در ارمنستان

رای توافق جمعی یک وظیفه نسبتاً نوین برای اتحادیه ها در امنستان است، و یکی از دالیل اصلی این وضع که بیشتر طرفهای مذاکره ب

مذاکره بدون تزلزل و تا پایان تلخ مذاکرات بر مطالبات خود پامی فشارند و روند مذاکرات نتایج مشخص بسیار محدودی دارد. فرهنگ 

بطور کامل توسعه نیافته است، بویژه برای اتحادیه ها که ترجیح میدهند در مقابل سیاستمداران به مخالفت مذاکره و چالش سیاسی هنوز 

 نایستند.

همکاری در حل مسائل اجتماعی و کاری را مورد تاکید قرار می دهد، و از مکانیزم اجرائی و  2015دومین توافق جمعی جمهوری مورخ 

رسیده باشند، به  BRTUر است. عالوه بر توافقات ملی، دیگر توافقات جمعی که به امضای دولت و کمیته نظارت از آن خود نیز برخوردا

وجوهی از بخش اقتصادی معین انتظام می بخشند. هستند بسیاری مؤسسات و اتحادیه های کوچکتر هم، که قرارداد های جمعی کم دامنه ای 

 را امضا کرده اند.
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 ، وان ترکیه 1907دختران قالیباف ارمنی در امپراتوری عثمانی، سال 

 نفوذ و تاثیر قراردادهای جمعی

چه این گونه قراردادهای ملی در ارمنستان بسیار نادر اند، اما زمینه هایی موجود است که فرض کنیم چنین توافقنامه هایی می توانند به گر

اقتصادی کشور کمکهای شایانی بنمایند. با این حال، اتحادیه های صنفی برای ترویج بیشتر این وظایف اصلی کمتر تمایل -توسعه اجتماعی

هند. کنشگری اتحادیه ای نشان می دهد که در مورد حداقل دستمزد ها توان ساختاری کافی موجود نیست: صرفنظر از تسلیم نشان می د

 بیانیه هائی با این مضمون، هیچ ابتکار مشخصی برای ثبت نارضایتی و ارتقاء آن به عمل دیده نمی شود. 

مانی امضا شوند، به نوعی شخصیت بیانی و اعالمی دارند؛ در ارتباط با توافقات جمعی مشمول الزام قانونی که در سطوح مختلف ساز

شرایط اجتماعی و محیط کار نقش عمده ای از نظر 

قانونی بازی نمی کنند، و برای حقوق و منافع کارکنان 

 هم هیچ موضعی را ترویج نمی نمایند.

این را می توان تا آنجا ریشه یابی کرد که برخی از 

ک فقط یک  کارفرما را پوشش می اتحادیه های کوچ

دهند. کارگران رسماً به اتحادیه می پیوندند، اما خواسته 

و نظراتشان هیچ گاه به بحث گذاشته نمی شود. 

وضعیت نامنسجم اقتصادی فعلی در ارمنستان به 

کارفرمایان دست باالیی را نسبت به کنشگری اتحادیه 

نفوذ داشته  ها داده است؛ آنها می توانند بر اتحادیه ها

باشند و جلوی اجرائی شدن مواد قرارداد های جمعی را 

بگیرند. برخی از کارفرمایان بسادگی برخی از مواد 

قرارداد را،  که با منافعشان سازگار نباشد، نادیده می 

گیرند. این رفتار غیرقانونی تنها بدلیل توافق نامرئی 

افع اتحادیه های غیرفعال حافظ من -اتحادیه های زرد 

 کارفرما، و هماهنگ با آنها عملی می گردد.

 

 جنبش های اجتماعی و نفوذ متغیر اتحادیه های صنفی

نشانه دیگری از ناتوانی اتحادیه های صنفی در اجرای وظایف ابتدائی شان و نمایندگی کارگران در حمایت از منافع آنان، مشخصاً آن است 

که اجرای وظایف آنها را به عهده گرفته اند. بیشتر فعاالن جامعه مدنی در ارمنستان حتی به  که در برخی موارد عامل های دیگری بوده اند

، زمانی که دولت نرخ مصرف برق را باال برد، بسیار آشکار شد. این اقدام بطور 2015وجود اتحادیه ها واقف نیستند. این موضوع در سال 

لی صورت گرفت که نرخ دستمزد ها همچنان پایین ماند و پیشتر نرخ تورم باال رفته اقتصادی موجود، و در حا-عام در شرایط فقر اجتماعی

روز با درخواست عدالت اجتماعی در سراسر ارمنستان برپا شدند، تا سرانجام دولت عقب نشست.  15بود. راهپیمایی های اعتراضی برای 

یچ حزب یا نیروی سیاسی قرار گیرد، به نتیجه رسید اما مایه تأسف این نخستین بار بود که اعتراضی بدون آن که مورد هدایت یا رهبری ه

 این که حتی اتحادیه های صنفی هم در آن هیچ نقشی بازی نکردند.

 200درم به  100اتفاق افتاد، زمانی که شهرداری ایروان نرخ بلیط اتوبوس ها را دوبرابر کرد و از  2014بسیج نیروی مشابهی در تابستان 

داد. توده گسترده شهری دست به اعتراض در مقابل ساختمان شهرداری زدند و رانندگان اتوبوس ها مردم را مجانی سوار درم افزایش 

در اعتصاب شرکت کردند اما اتحادیه ها بصورت رسمی نقشی در این حرکت  BRTUکردند. اعضای اتحادیه های صنفی و پرزیدنت 

 برعهده نگرفتند.

 

 ی صنفینفوذ سیاسی اتحادیه ها -4

شاهد بودیم که اتحادیه های صنفی در ارمنستان به اندازه ضرور از حق خود برای کنش سیاسی از جمله تسلیم و پیگیری قوانین و اصالح و 

پیشنهاداتی را برای ترمیم مقررات کار تسلیم  2010و  2009در سال آنها اما ترمیم لوایح مربوط به حقوق کارگران استفاده نمی کنند. 

پیشنهادات وسیله قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و اتحادیه ملی به اقداماتی در جریان بررسی ان دست زد، اما این این ند. برخی از نمود

 کنش های معدود نشان نمی دهد که اتحادیه ها در ارمنستان مؤسسات قدرتمندی در صحنه مبارزه برای حقوق کارگران به حساب می آیند.

 

 ب سیاسیهمکاری با احزا

و اتحادیه ها معموال سعی می کنند بطور علنی با احزاب سیاسی مشارکت نداشته باشند. اما برخی از اعضای اتحادیه ها عمالً چنین کرده اند 

این تجربه را مثبت ارزیابی می کنند. با این وجود کنفدراسیون اتحادیه ها و هیچ یک از اتحادیه های بخشی چنین کنش های معدودی را 

اعضای احزاب  -2تعداد زیادی حزب سیاسی موجود است،  -1توصیه نمی کنند. بیشتر اتحادیه ها با احزاب همکاری نمی کنند زیرا: 

ا خودشان به اتحادیه ها وابسته اند. برعکس این وضع هم واقعیت دارد، یعنی احزاب هم تمایلی به همکاری با اتحادیه ها نشان نمی دهند، چر

 ه ای در صحنه سیاسی کشور نمی بینند و نمی خواهند وجهه خود را با نفوذ آنها تضعیف نمایند.که انها را وزن
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 اجتماع "اشغال کن!" در برابر شهرداری ایروان، بی حضور اتحادیه ها 

 

 همکاری با سازمانهای غیر دولتی

 1990اتحادیه ها اخیراً برای همکاری با سازمانهای غیر دولتی ابراز امادگی کرده اند. از زمانی که عناصر جامعه مدنی از سال 

ان شدند، پروژه های مدنی در تمام عرصه های زندگی عمومی بصورت سازمانهای غیر دولتی پدیدار شده وارد فضای سیاسی ارمنست

اند، که از برخی حمایت های مالی و ساختاری خارجی هم استفاده می کنند. برخی از این سازمانها اکنون بر روی حمایت از حقوق 

را هر زیدولتی هیچ کنش مشترکی نداشته و طرح مشترکی ارائه نداده اند،  کارگری فعال اند. تاکنون اتحادیه ها و سازمان های غیر

 یک دیگری را در رقابت با خود دیده یا هنوز زمینه مشترکی برای همکاری پیدا نکرده اند.

ارمنستان برخی از تشکل های غیردولتی به تبعیض در محیط کار پرداخته اند و گفتمان حاضر بر روی یک الیجه برای منع تبعیض در 

 متمرکز شده است. درنتیجه یک بار دیگر می بینیم که اتحادیه ها در یک موضوع با تأثیر مستقیم بر حقوق کارگران عمالً غایب اند.

 

 همکاری با سازمان های بین المللی

اتحادیه های صنفی ارمنستان البته از نزدیک با 

مؤسسات و تشکل های بین المللی همکاری می کنند و 

ه های مشترک اجرا می نمایند. آنها همچنین پروژ

عضو تشکل هایی مانند کنفدراسیون بین المللی اتحادیه 

اند. مهمترین نتیجه این همکاری  ITUCهای صنفی 

ها همیاری در سازماندهی سمینار ها و کنفرانس های 

بین المللی در ارمنستان است، که بازده عملی ان مبادله 

 و دانش تخصصی است.تجربیات و انتقال آگاهی 

 

 پدیداری و ارتباطات سیاسی

اتحادیه های صنفی در صحنه سیاسی و اجتماعی 

ارمنستان به ندرت بچشم می آیند. هیچ یک از اعضای 

پارلمان ملی به اتحادیه ها تعلق ندارد و هیچ نیروی 

سیاسی موجود در صحنه در مالء عام از اتحادیه ها 

گر صحنه سیاست نیستند دفاع نمی کند. اتحادیه ها بازی

و در طول سالها استراتژی و روش کارشان را تغییر 

نداده اند. بجای همکاری با شرکای اجتماعی داخلی 

شبیه سازمان های غیر دولتی، احزاب سیاسی و سایر 

مؤسسات سیاسی اتحادیه ها تنها با سازمان های بین 

المللی همکاری کرده اند، که این امر به آنان برای 

 زی کردن نقش مشهودتری در صحنه داخلی کمکی نکرده است.با

 

 امید برای سالهای درراه -5

-گرچه اتحادیه های صنفی ارمنستان هنوز تحت نفوذ سنن و اخالق دوران شوروی اند، اما بیش از پیش با فضای دائماً در حال تغییر سیاسی

چالش ها همزمان با تغییرات اجتماعی ناشی از آن، نیازمند توسعه استراتژی  قانونی روبرو می شوند. آنها برای فائق شدن بر این-اجتماعی

د هایی هستند که آنان را با سایر بازیگران صحنه کارگری ارتباط دهد و کنش هایشان را در جامعه بیشتر مرئی سازد. آنها همچنین نیاز دارن

ضا بکار گیرند. اگر اتحادیه ها خود را به عرضه منافع در حمایت روش ها و برنامه هایی برای اشتراک مساعی درونی در جهت بسیج اع

از حقوق کارگران و افزایش درآمد و اجرای سایر وظایف خود متعهد بدارند، در بسیج اعضا و  حفظ تعهد آنان به اتحادیه هم موفق تر 

 خواهند بود.

 

 عوامل خارجی

 امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ارمنستان

دی از کنوانسیون های سازمان جهانی کار بر مشارکت اتحادیه های کارگری در روند های سیاسی تاکید دارند، قوانین داخلی نیز گرچه تعدا

می باید بر اجرای این اهداف پافشاری نمایند. آیین نامه کارگری، قانون اتحادیه های صنفی، و موافقتنامه مذاکرات مشترک جمهوری 

الزم را برای کنش های فعال اتحادیه ها تبیین نموده است. بنابراین واضح است که اتحادیه ها به دالیل درونی و ارمنستان چارچوب قانونی 

 بی عملی در این موارد جلوی پیشرفت خود را می گیرند.
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 اول ماه می به سازماندهی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ارمنستان

زاد، دموکراتیک و یک نشانه کمبود مردمساالری در ارمنستان در عمل سیستم بسته سیاسی کشور است که مانع توسعه اتحادیه های صنفی آ

فرهنگی کشور و فرهنگ سیاسی، و بطور عام عدم وجود مشارکت مدنی در سیاست، در ساختار و بی -فعال شده است. فضای اجتماعی

 عملی اتحادیه های صنفی هم منعکس است.

ر نامطمئن بوده و از جهاتی فاقد یک عامل دیگر در بی عملی اتحادیه ها در ارمنستان فضای ناپایدار کار و کسب در کشور است. بازار کا

مقررات مشخص است. اضافه بر این تعادل الزم بین عرضه و تقاضا در بازار کار وجود ندارد، مثالً تقاضای کمی برای حرفه هایی مانند 

بیشتر بدنبال  مهندسی و متخصص شیمی وجود دارد، در حالی که این تحصص ها زمانی بسیار مورد توجه بودند. کارفرمایان این روز ها

تخصص در علوم و فنون تکنولوژیک اند و کارکنان بخش خدمات )خدمتکار رستوران، بار و هتل، مدیر  و صندوقدار سوپرمارکت، و 

 انباردار(. این شرایط به کاهش تعداد اعضا در اتحادیه ها می افزاید و به نفع کارفرمایان در مذاکرات جمعی می انجامد. مضاف بر این که

 هزار نفر را شامل می شود تقریباً دوبرابر اعضای اتحادیه هاست. 480اد کارگران غیر رسمی که تعد

 

 عوامل داخلی

 منابع مالی

به دلیل عدم کفایت منابع مالی،  BRTUاتحادیه های صنفی هنوز هم درگیر تحکیم پایه های مالی خودشان اند. بیشتر فدراسیون های بخشی 

 قانونی مؤسسات تابعه شان عاجز اند. این کاستی البته بر موارد ذیل هم تاثیر منفی دارد:-مالیدر تأمین تمامی نیازهای 

 پیگیری قضایی .1

 کنش هایی در دفاع از حقوق کارگری )اعتصاب و توقف کار( .2

 هماهنگی فعال با رسانه ها .3

 توسعه و استفاده از داده های آماری )مثال از اعضا( .4

 طالعات و ارتباط عمومی و بسیج نیرو در حمایت از اعضاکاربری تارنماهایی برای عرضه ا .5

 و در نهایت هدایت کمپین های بزرگ برای توسعه برنامه ها و بسیج عمومی در دفاع از منافع کارگران. .6

ی در طبیعتاً این وضعیت با کاهش حق عضویت دریافتی از اعضا دائماً وخیم تر می گردد، که ممکن است برای اعضا بی تاثیر باشد ول

مؤثر بودن کنش اتحادیه ها تاثیرات منفی دارد. در واقع کنش موثر تر برای جذب نیرو و عضوگیری تأثیر مثبت خواهد داشت و اعضا را به 

پرداخت حق عضویت بجای خودداری از آن ترغیب می نماید، و بالطبع در افزایش حقوق کارکنان اتحادیه و در نتیجه فعالیت مؤثر و مفید 

 ید به فایده خواهد بود.آنان مف

 پرسنل و عضوگیری

بیشتر کارکنان اتحادیه ها هنوز اصول قدیمی و سیستم 

ارزشی از کارافتاده ای را در رابطه با مسئولیت 

اصلی اتحادیه ها دنبال می کنند و اعضا نیز درست 

نمی دانند که چگونه می توانند به موفقیت اتحادیه شان 

به درگیری و مبارزه سیاسی کمک کنند. آنها انفعال را 

 ترجیح می دهند.

بیشتر اتحادیه ها از نبود مسئولین جوان، با انرژی، 

مقاوم و فعال رنج می برند. بیشتر کارکنان هم تجربه 

مذاکره جمعی ندارند و درباره حقوق کارگران 

اطالعاتشان محدود است )بویژه در تشکل های سطح 

لوژی های نوین هیچ سازمانی پایین تر( و البته در تکنو

آموزشی ندارند.اتحادیه هایی که دست به مدرن سازی 

زده اند جوانان را بهتر جلب می کنند و می توانند 

 اصالحات ساختاری را سریعتر به اجرا بگذارند.

 

 امکانات و توانایی ها

 آنهاست: حادیه ها باید بر قدرت و توانائی های ذاتی خود متکی باشند، که تعداد باالی اعضایات

 حضورشان در تمام مناطق ارمنستان -1

عضویتشان در سازمان های بین المللی که به سرمایه اجتماعی و اقتصادی و انسانی شان در حمایت از پروژه ها می افزاید )به شکل  -2

 ارتباطات سازمانی و فردی، حمایت مالی و ساختاری، انتقال دانش و سمینار های تخصصی(
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: درگیری نیروهای انتظامی و معترضان به اصالح 2014ایروان، مارس 

 نظام بازنشستگی

 رمایان که می تواند به همگامی در مذاکرات بیانجامدرابطه تاریخی با کارف -3

-دولت-جایگاه قانونی شان در مشارکت اجتماعی که می تواند به مذاکره در مسائل کارگری، معموالً در فرم سه جانبۀ کارفرمایان -4

ه و ترمیم مقررات مشاوره بدهند کارگران، که به انان اجازه می دهد در روند تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، درباره قوانین تاز

 و برای لوایح توصیه صادر نمایند.

جایگاه کنفدراسیون ملی اتحادیه های ارمنستان: می تواند در مذاکرات جمعی از طرف اتحادیه های عضو شرکت کند و برای تغییرات  -5

 قانونی در جهت بهبود وضعیت فدراسیون های بخشی و اتحادیه ها گفتگو نماید.

 

 اتوصیه ه

 پنج نکته ذیل برای اصالحات در اتحادیه ها ارزشمند اند:

 اتحادیه ها باید برنامه ها و کنش هایی را پیگیری کنند که با حقوق کارگران در بخش های غیر رسمی هم ارتباط داشته باشد تا بتوانند به -1

 عضو گیری در میان انها موفق شوند.

امور قانونی و حقوقی کارگران بیافزایند تا اعضا را در محیط کار فعال نمایند و انها را  اتحادیه های صنفی باید بر شدت فعالیت شان در -2

به شرکت در بسیج های رسمی اتحادیه ها ترغیب نمایند و به این وسیله دادخواهی منصفانه کارگران و شرایط کاری ایمن و مناسب را 

 تسهیل کنند.

به دفتر روابط  CTUAکنفدراسیون سراسری  -3

ی و آمار و تحقفیق نیاز دارد تا در آموزش عموم

و تربیت کارکنان و افزایش آگاهی عمومی از 

طریق فعالیت های رسانه ای توفیق حاصل 

 نمایند.

تعاون و همکاری شبکه ای در سطح فدراسیون  -4

باید افزایش یابد، بطور مثال با  BRTUها در 

برگزاری جلسات متناوب گروه های کاری در 

 ح بخش های حرفه ای.مناطق و در سط

اتحادیه های صنفی باید به همکاری و همیاری  -5

با سازمانهای غیرانتفاعی و اتحادیه های بین 

المللی که به مسائل کارگری می پردازند 

 بیافزایند.

اجرای این اصول به اتحادیه ها کمک خواهد کرد که 

اف جدید بیافزایند. روش های منسجمی از این نوع به دولت ارمنستان بر تعداد اعضا، از جمله در بخش های غیر رسمی، و کار بر روی اهد

هم کمک خواهد کرد و بر شناسایی عمومی از اتحادیه ها و آگاهی شهروندان از حقوق مدنی و وظایف انها خواهد افزود و به جوانانی که 

سازی در نمونه های کاری و اجرای رهنود های بین وارد بازار کار می شوند یاری خواهد رساند. بهینه سازی روند های داخلی، شفاف 

 ."المللی می تواند اتحادیه های صنفی را به ساختارهایی تغییر دهد که شعارشان را منعکس می نماید دایر بر این که "ما با هم توانمند ایم

، و برای تدوین آرمانهای اتحادیه ای بسیج نوینی در آینده نزدیک، اتحادیه های صنفی باید برای استخدام کارکنان جوان تر برنامه ریزی کنند

سازمان دهند و سعی نمایند تا بتوانند برای مشکالت اعضا و کارگران غیر عضو راه حل هایی پیدا کنند. اتحادیه ها باید در امر تصمیم 

بات در بسیاری از فدراسیون های انتخا 2017گیری دخول نمایند و برای توسعه مدرن و پیشرو توسعه اجتماعی مبارزه کنند. در سال 

به پایان خواهد رسید. تعداد بیشتری از کارکنان اتحادیه ها از اقشار متنوع سنی،  CTUAو دوره پنج ساله کنفدراسیون  BRTUبخشی 

نده اتحادیه های جنسی و هویتی باید استخدام شوند تا رهبری اتحادیه ها را به شیوه های مدرن و امروزی بر عهده گیرند. در پنج سال آی

و به این وسیله جایگاه خودشان را در زندگی  -صنفی ارمنستان می توانند بر مشکالت فعلی غلبه کنند و توجه و عالقه اعضا را جلب نمایند

 سیاسی و اجتماعی ارمنستان ارتقاء دهند.
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  چند روز پیشتر از آن قدرت را به دست گرفته بود.

 چارچوب قانونی برای اتحادیه های صنفی در اتیوپی: یک دیدگاه تاریخی

 ایمهاری رید

 ترجمه گودرز

 2013ژوئیه   LGDمجله حقوق، عدالت اجتماعی و توسعه جهانی

 

 دیباچه

 ً تأکید می شود که انسان حیوانی اجتماعی است و قابل تصور نیست که فرد انسانی را خارج از محیط اجتماعی زندگی  غالبا

انسته اند در طی قرون بر دشواری های طبیعی تعریف نماییم. در واقع جوامع سنتی بر اساس کنش جمعی و بود اجتماعی شان تو

و خطرات محیطی غالب آیند. بنابراین حرکت و کنش جمعی یک مشخصه ذاتی خانواده بشری بوده و انکار آن غیر طبیعی 

است. در جهان مدرن نیز تجمع و حرکت اشتراکی مایه و منبع قدرت و بنوعی وسیله ابراز صدای متحد در راه منافع مشترک 

 ته می شود.شناخ

از زمان تاسیس خود براین باور بوده است که حق آزادی اجتماع و  ILOازدیدگاه روابط صنعتی، سازمان جهانی کار 

سازماندهی جمعی از اهمیت خاص برخوردار بوده و شالوده و بنیان عدالت اجتماعی و صلح پایدار در جهان را می سازد. در 

ر مفروضاتی بوده است که نتیجه توافق و مشارکت سه جانبه دولت، کارفرمایان و واقع وجود سازمان جهانی کار متکی ب

کارگران در گفتمان فعال اجتماعی است. در اتیوپی 

قوانین ناظر بر حضور اتحادیه ها و فعالیت آنها به 

برمی گردد. از آن زمان، سه حکومت  1963سال 

بر سر کار بوده اند که هریک با نیروی نظامی 

سال،  44دیگری شده اند. سلطنت پس از جانشین 

، با کودتای نظامی سرنگون شد و 1974در سال 

آن هم پس از هفده سال با نیروی ارتش جایگزین 

شد که این آخری بیست سال است که در قدرت 

است. هر یک از این دولتها قانون کار ویژه خود 

-را داشتند که منعکس کننده ساختار اقتصادی

ی هریک بوده است. این تحقیق بر اجتماعی و سیاس

 1923این دیدگاه است که گرچه اتیوپی از سال 

نیز جزو  1963بوده و از سال  ILOعضو 

بوده است،  98و  87امضاکنندگان کنوانسیون های 

اما سطح مطابقت اتیوپی با این کنوانسیون ها و 

هماهنگی قوانین و مقررات داخلی با این معاهدات 

 در حد ایده آل نیست.بین المللی هنوز 

 

 آزادی اجتماعات و سازماندهی جمعی: منابع بین المللی

پایه اصلی قانونی برای آزادی تجمع در انجمن ها در سطح بین المللی در حقوق جهانی بشر، در پوشش جهانی و منطقه ای آن تبیین شده 

 1966و معاهده حقوق مدنی و سیاسی مصوب  (UDHR) 1948است. در میان ابزار موجود می توان از بیانیه جهانی حقوق بشر مصوب 

(ICCPR) 1966اجتماعی مصوب -و معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی (ICESCR)  بیانیه  1-20نام برد. از نظر محتوایی ماده

معاهده بین المللی حقوق  22ماده  جهانی حقوق بشر تأکید دارد که "همه افراد از آزادی حق تجمع صلح آمیز و تشکیل انجمن برخوردارند."

مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید که "هرکس حق دارد آزادانه با دیگران انجمن داشته باشد، از جمله حق تشکیل یا عضویت در 

"حق هرکس برای اجتماعی نیز موادی دارد که بر -اتحادیه صنفی برای حفاظت از منافع خود." معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی

 تشکیل و عضو شدن در اتحادیه و یونیون مورد انتخاب خود" تأکید می نماید.

ابزار مشابهی هم در سطح منطقه ای وجود دارد که در آن حق آزادی تشکیل انجمن و تجمع تبیین شده است، از آن چمله اند: معاهده تروپایی 

. تصمیم ]مقامات 1980، و منشور حقوق بشر و مردم آفریقا مصوب 1969، معاهده حقوق بشر آمریکا مصوب 1950حقوق بشر مصوب 

 اتیوپی[ هم براین شده بوده است که به این سه معاهده بپیوندند.
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منلیک دوم، امپراتور مصلح و استقالل طلب 

 اتیوپی در دهۀ نخست قرن بیستم 

آن گونه که معاهدات حقوق بشری در جهان نگاشته شده اند، این معاهدات چارچوب گسترده ای را فراهم می آوردند که در هر کجا حق 

ن مورد پذیرش قرار گیرد. آنها تمام ترکیبات متنوع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در زندگی اجتماعی افراد پوشش تشکل و تشکیل انجم

می دهند. حق تشکل ممکن است از تشکیل احزاب سیاسی تا مؤسسات حمایت از مصرف کنندگان یا باشگاه های تفریحات ویژه را شامل 

ورسای  1919در حقیقت معاهده  حق هم برای کارکنان و هم برای کارفرمایان قابل استناد است. گردد. در ارتباط با روابط استخدامی، این

، که بر "حق تشکیل انجمن برای تمام مقاصد قانونی وسیله کارکنان و کارفرمایان" تأکید دارد، از مدارکی است که از ILOمنبع و ماخذ 

 اهمیت ویژه در شرایط اضطراری و خاص برخوردار است.

بر چهار اصل مهم تأکید گذاشت که یکی از آنها آزادی تشکیل انجمن ها و تشکل جمعی بود. عالوه  ILOبر تعهد  1944در  فیالدلفیایانیه ب

مشروط به پذیرش اساسنامه و از جمله بیانیه فیالدلفیا شد که در آن حق تشکل و آزادی پیوستن  ILOبر آن عضویت در سازمان جهانی کار 

بود که این حق به صورت اصلی قانونی و قابل  1948در سال  87تأکید شده بود. با وجود تمام اینها تنها پس از تصویب معاهده به اتحادیه 

 اجرا و اعمال برای کارگران و کارفرمایان پذیرفته شد.

ارگران بودند که بطور مهم است که ذکر شود، گرچه این حق به کارفرمایان و کارگران هردو داده شده است، اما در عمل این ک

عاجل خواستار تشکل و حق تجمع بوده اند. این آرزو برای تجمع و سازماندهی از ضعف موقعیت ایشان در مذاکرات فردی 

ناشی می شود. قبالً هم گفته شد که سازماندهی به توان بیشتر و حضور قدرتمند تر می انجامد. مدارک و آمار موجود در کمیته 

تأیید می کند که بیشتر شکایات رسیده که به موانع در روند حق سازماندهی مربوط است از طریق اتحادیه ها آزادی سازماندهی 

تسلیم شده است. باید توجه داشت که از سوی دیگر یک کارفرمای منفرد و مجرد هنوز هم از قدرت سرمایه بعنوان یک بازیگر 

 جمعی برخوردار است.

ات بین المللی این حق "تشکل و آزادی سازماندهی برای کارگران" را ستایش می کرده اند و در واقع، بیشتر نویسندگان معاهد

هم  ILOهر وقت که الزم می شد، ماده ای را برای پاسخ دادن به این نیاز به عهدنامه می افزایند، گرچه در کلیات اساسنامه 

با این وجود نباید نتیجه گیری کرد که "حق تشکیل انجمن"  "آزادی تشکیل اجتماع برای کارفرمایان و کارگران" تاکید شده است.

برای کارفرمایان کامال بیمورد است. برعکس، در برابر کارگران متشکل، کارفرمایان منفرد ممکن است احساس ضعف بکنند و 

 از مذاکره جمعی با کارگران پرهیز نمایند و در نتیجه نیاز به تجمع کارفرمایان هم ضرورت می یابد.

در آفریقا موضوع اتحادیه ها به ظهور دوران صنعتی و آنهم بیشتر به حاکمیت استعماری مربوط می شود. با توجه به این که 

دوران صنعتی و روابط صنعتی با قدرت های استعماری وارد محیط آفریقایی شدند، فعالیت اتحادیه ای در زمینه قاره آفریقا 

رد. روابط صنعتی استعماری خود را در میان سایر امور، در رفتار تبعیض آمیز بطور چندین هدف و مسئولیت را پیگیری می ک

عام و تبعیض در پرداختها بطور خاص نسبت به جمعیت محلی در مقایسه با کارکنان خارجی نشان می داد. بسیج و اعتراض 

نفی در آفریقا تبدیل شد. مهمتر این که جنبش فعال در مقابل این تبعیض رفتاری عمالً به یکی از مهمترین اهداف اتحادیه های ص

اتحادیه ای به صدای سازمان یافته در مقابل استثمار کارگران وسیله سرمایه 

تبدیل گردید، در عین حالی که چهره اساسی در اعتراض و مقاومت در مقابل 

استعمار هم بود. از این رو ابعاد انسانی، اقتصادی و سیاسی هم داشت که در 

 مپوشی این اهداف هم در آن قابل رؤیت بود.نتیجه ه

 

 روز های اولیه تجمع کارگری در اتیوپی

توسعه روابط صنعتی بنحو عمده ای با ظهور صنایع و روابط صنعتی همراه 

بود. پایه اقتصادی رابطه صنعتی بسیار سازنده بود و در مواقعی نیز با 

همان آغاز باید پذیرفت  درگیری کار و سرمایه همراه می شد. از این منظر، از

که روند تولید سرمایه داری در اتیوپی هم آهسته بود و هم بطور کامل توسعه 

نیافت. روابط کارگری در اتیوپی کم و بیش نتیجه انتقال بسیار بطئی و طوالنی 

به رشد اقتصادی و اجتماعی است. در عین حال هم قابل بحث است که شرایط 

ر پا گرفته است بطور منفی بر توسعه روابط فرهنگی و قانونی که در کشو

 سرمایه داری تاثیر داشته است.

از نظر فرهنگی، جامعه اتیوپی به کار و کارگران نگاهی از موضع باال داشته 

است و تقریباً هم تجارت و هم کار یدی را خوار می شمرده است. در واقع، یک 

ست، بردگی بدست می ضرب المثل اتیوپایی هست که میگوید: "از شایستگی د

آید، و از زیرکی زبان ارباب حاصل می گردد." چنین دیدگاه اجتماعی باعث 

( شده بود که در سالهای Menelik IIانتقاد و تأثر امپراتور منلیک دوم )
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  1913پل راه آهن فرانکواتیوپی بر رودخانۀ گوتا، 

 صادر کرده بود: 1908آغازین قرن بیستم در اتیوپی حکومت می کرد و این بیانیه را درسال 

خاطر کارشان توهین می کنند باید به این کار خاتمه دهند. شما بر اساس این توهین ها و "کسانی که به کارگران ب
لطماتی که می زنید باید از کشور من خارج شوید، بدون آن که به صنعتگرانی که گاوآهن را می سازند دسترسی داشته 

 ن توهین رواداشته است."باشید. از این پس هریک از شما که به این کارگران توهین کند شخصاً به خود م

آغاز قرن بیستم بود که شیوه تولید سرمایه داری در اتیوپی ظهور یافت. پیروزی نیروهای اتیوپی در نبرد ادوا علیه نیروهای 

اشغالگر ایتالیا موفقیت بزرگی برای امپراتور منلیک دوم بود که درخشش چشمگیری در جهان به او داد. این پیروزی باعث شد 

اتور بتواند با قدرت های اروپایی وارد مذاکره همسطح بر سر موضوعات مورد عالقه اتیوپی بشود. در نتیجه، او که امپر

توانست روابط رسمی سیاسی با ابرقدرتهای اروپایی آن زمان )بریتانیا، فرانسه و ایتالیا( برقرار نماید که در سرزمین های 

 همسایه اتیوپی حضور استعماری داشتند.

ای همسایه اتیوپی در آن زمان همه در اشغال این قدرتهای اروپایی بودند. اریتره تحت اداره استعماری ایتالیا، سودان کشور ه

تحت اداره بریتانیا، جیبوتی تحت استعمار فرانسه بود و کنیا هم در اختیار استعمار بریتانیا قرار داشت. عالوه بر اینها هر سه 

زی بودند )سومالی لند ایتالیا، سومالی لند فرانسه و سومالی لند بریتانیا(. از طریق مرزهای دارای تصرفاتی در سومالی امرو

طوالنی و متخلخل اتیوپی عوامل، ایده ها و عقاید سرمایه داری به جامعه فئودالی اتیوپی معرفی می شدند و نفوذ می کردند. در 

به کلیسا و نمایندگان سیاسی و دیپلومات ها نقش بازی می کردند.  این رابطه عواملی مانند میسیونرهای مذهبی، مدارس وابسته

در نتیجه برخالف اروپا که سرمایه داری نتیجه و بازیافت دینامیسم اقتصادی و تحوالت درونی سیستم بود در اتیوپی ارتباط 

می گرفت و ریشه  بیشتر از طریق تحمیل و شیوع نفوذی و سرریز شدن خصوصیات سیستم از سرزمینهای همسایه صورت

 درونی کمتری داشت.

روند سنتی بسوی توسعه سرمایه داری در بسیاری از کشورهای صنعتی بصورت تحول اقتصاد از کشاورزی سنتی به 

کشاورزی صنعتی و از تولید صنایع دستی و صنایع سبک به تولید ماشینی در جریان بوده است. به عبارتی، در آغاز کشاورزی 

گرفته و سپس به مرور صنایع و بخش خدمات به عنوان مکمل این تحول اجتماعی وارد عرصه شده است. و صنایع سبک پا 

ازین منظر، می توان مدعی شد که در اتیوپی توسعه سرمایه داری به شکلی غیر معمول از رشد و توسعه بخش خدمات آغاز می 

 داری بودند که وارد جامعه اتیوپی شدند.شود. راه آهن، مخابرات و خدمات بانکی اولین نشانه های سرمایه 

شروع ساختمان خط آهن کمپانی فرانکواتیوپی در 

و ایجاد ارتباط تلفن و تلگراف در همان  1889

مسیر توسط همان شرکت و ادغام بانک ابوسینا در 

نشانه های اولیه توسعه  1905بانک ملی مصر در 

سرمایه داری در تاریخ اتیوپی بود. این تحوالت 

قتصادی این ادعا را تقویت می کنند که توسعه ا

سرمایه داری در اتیوپی محصول تکامل مکانیزم 

های درونی نبود و عمدتاً نتیجه نفوذ مؤثر عوامل 

 وارداتی بوده است.

صرف نظر از سمت و سوی توسعه صنعتی اما 

واضح است که این تحوالت باعث جلب تعداد قابل 

ص مناطق مالحظه ای از ساکنان غیر متخص

حاشیه ای به شهرها شد. با توجه به آن که 

کارگران متخصص برای صنایع از خارج می 

امدند این امکان برای اتباع اتیوپی فراهم شده بود 

کار کنند و آموزش ببینند. این همکاری به کارگران اتیوپیائی  تا در کنار و عمدتاً تحت مدیریت متخصصان فرانسوی و ایتالیائی

اجازه داد در روابط صنعتی تجربه پیدا کنند و بیاموزند که در قاره اروپا این روابط چگونه اداره می شوند. در واقع در شرکت 

 راه آهن فرانکواتیوپی کارگران با اتحادیه های کارگری در فرانسه در تماس ممتد بودند.

ین حقیقت که کارگران اتیوپیائی امکان یافتند که در کنار متخصصان اروپایی کار کنند آنها را به سیستم پیشگامی در روابط ا

صنعتی آشنا کرد. آنها توانستند از این شیوه در گوشه ای از جهان بهره ببرند که بطور طبیعی در بن بست صنعتی قرار داشت. 

یتالیا در جریان جنگ جهانی دوم و هجوم کارگران و سرکارگران ایتالیائی منافع این رابطه به خصوص با اشغال اتیوپی توسط ا

پیشرفته صنعتی برای اتیوپی واضح تر می گشت. با این وجود، کارکردن در فاصله نزدیک با خارجیان گرچه به تجربه آنان در 

عام و تبعیض در دستمزد و مزایا نسبت به اتیوپیائی ها رابطه صنعتی می افزود، اما در عین حال باعث تبعیض در رفتار بطور 
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 1912 ایستگاه قطار دیرالدوا،

شده بود. گرچه همه کارگران کم و بیش خواسته ها و اعتراضات مشابه درباره کارفرما داشتند، کارگران اتیوپیائی موضوعات 

پرداخت های خاصی هم برای عدم رضایت و اعتراض داشتند، چرا که با خارجی ها بطور عام بهتر رفتار می شد و نسبتاً 

 مناسب تری نسبت به کارگران محلی داشتند حتی اگر کار مشابه انجام می دادند.

از هر سوی که بنگریم شاهد نگرانی کارگران از شرایط کار خواهیم بود، از جمله ساعات مضاعف کار و نبود حق مرخصی از 

بود که به مرخصی استعالجی یک کارگر مربوط بود. هر نوع. بطور مثال اتفاقی بود که باعث عدم رضایت شدید کارگران شده 

در کارخانه اتیوفایبر که دویست کارگر داشت، یک کارگر زن بعلت بیماری در کارخانه حاضر نشده بود و یکی از بستگانش 

گان بیمار او بموقع به مسئول کارگاه اطالع داده بود ولی کارفرما آن را نپذیرفت و مشکوک بود که بیماری او حقیقت دارد. بست

را در عین بیماری برای بازرسی کارفرما به کارگاه برده بودند اما بیمار در راه بازگشت از کارگاه بعلت شدت بیماری بردوش 

 بستگانش جان داد و از بین رفت.

بالفاصله پس از این واقعه، یک اعتراض و 

تظاهرات غیر مترقبه در میان جوامع کارگری 

ای در کارگاه اتیوفایبر بطور عام و بشکل ویژه 

آغاز شد.  در واقع قبل از این واقعه اعتصاب 

دیگری در دیر الدوا در کارگاه شرکت راه آهن 

 1500اتیوپی اتفاق افتاده بود که در آن -فرانکو

کارگر بشمول فرانسویان، ایتالیائی ها، یونانی ها و 

اتباع جیبوتی و اتیوپی شرکت داشتند و خواستار 

، کاهش ساعت کار و شرایط بهتر افزایش حقوق

کار شده بودند. این اقدامات هماهنگ به همه نشان 

داد که تفاوت ملیت و سایر متغیرهای بین کارگران 

مانع همسویی انها برای مبارزه و چالش در محیط 

 کار در راه منافع مشترک نیست.

م "سندیکای کارگران راه آهن اتیوپی" تشکیل داده بودند، اتیوپی یک نهاد خودیاری بنا-در آغاز کارکنان شرکت راه آهن فرانکو

که از ان طریق کارگران در نیاز مالی بطور افقی به کمک یکدیگر می آمدند. از آنجائی که تشکیل اتحادیه ها قانونی نبود، این 

اتیوپی -ت راه آهن فرانکوسندیکای شرک 1947تنها راه ممکن برای تشکل بنظر می آمد. با گذشت زمان و تغییر شرایط در سال 

عمالً مورد پذیرش کمپانی قرار گرفت و متعاقباً موفق شد کمپانی را مجبور به کاهش تفاوت دستمزد بین اتباع اتیوپی و کارگران 

 خارجی بنماید؛ اخراج کارگران را محدود سازد و شرایط محیط کار را بهبود بخشد.

در بسیاری مؤسسات دیگر کشور را هم ترغیب نمود تا برای تشکیل انجمن هایی اتیوپی کارگران -پیروزی های کارگران فرانکو

حول بیمه اجتماعی و همیاری و دوستی پیشقدم شوند که در زبان محلی ایدیر، عقوب و مرداجا نامگذاری شده بود. این انجمن 

دمحورانه و خودسرانه کارفرمایان از های خودیاری در رفع نیازها و کمک به وضعیت دشوار اقتصادی که ناشی از اقدامات خو

 قبیل اخراج، عدم پرداخت دستمزد در زمان جرح و صدمات در محیط کار، سن باال و بیماری بود، تالش می کردند.

در مراحل ابتدائی جنبش کارگری در اتیوپی که تشکیل اتحادیه هنوز بطور قانونی مجاز نبود، کارگران راغب بودند که در 

و همیاری مشارکت نمایند. گرچه این تشکل ها مستقیماً با کارفرما معامله ای نداشتند ولی در مناطق دیگری هم جوامع تعاونی 

تجربه مشابه به صورت انجمن های دوستی و همیاری در مقدمه برای تشکل های رسمی کارگری بکار گرفته شده بودند که 

 .بطور افقی در شرایط سخت کاری به کمک همکاران می آمدند

 

 پذیرش آزادی اجتماع و تشکل در قانون اساسی اتیوپی

، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاجگذاری امپراتور هایل سالسی، آزادی 1955با اعالم بیانیه ترمیم قانون اساسی اتیوپی در سال 

ترمیم شده را ، با یادداشت زیر در مقدمه،  اجتماعات و تشکل در اتیوپی به رسمیت شناخته شد. امپراتور هایل سالسی اول طی حکمی قانون 

 به رعایا ابالغ نمود:

وسیله اعالم کرده و دستور می دهیم از امروز متمم قانون اساسی برای تأمین منافع و  سالسی اول... بدین "ما هایل
 تأمین اجتماعی و پیشرفت مردم عزیزمان به اجرا درآید."

عی فجایع جنگ جهانی دوم بر خودآگاه مردم جهان تازه بود و نگرانی درباره حقوق زمانی بود که هنوز آثار اجتما 1950دهه 

انسانها بر وجدان جامعه بین المللی سنگینی می کرد. بویژه آن که در زمانی بالفاصله پس از آن بود که بیانیه جهانی حقوق بشر 

(UNDHR به اتفاق آراء در )کارگران مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار  پذیرفته شده بود. در این بیانیه حقوق 1948
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: نظامیان و مهاجران ایتالیائی در حال ترک اتیوپی1935  

به آن پیوسته و  1923گرفته بود. همان طور که قبال ذکر شد اتیوپی یکی از قدیمی ترین امضاکنندگان لیگ ملل بود که در سال 

نامه مهم در این باره از پس از تبدیل لیگ به سازمان ملل متحد هم در آن باقیمانده بود. مضافاً این که همین دوران شاهد دو عهد

درباره مذاکره برای قرارداد جمعی که به  98درباره آزادی تجمع و عهدنامه  87بود: عهدنامه  ILOطرف سازمان جهانی کار 

 به تصویب رسیدند. 1949و  1948ترتیب در سالهای 

الیا بود از طریق تصمیم سازمان ملل در مستعمره ایت 1946تا  1890عامل دیگر که باید درنظر داشت آن است که اریتره که از 

بین متفقین و  1946در یک رابطه فدرالی با اتیوپی در آمد که بخشی از توافقنامه کنفرانس صلح پاریس در سال  1950سال 

ایتالیا برای سرنوشت مستعمرات ایتالیا بود. در 

 1952ادامه این ترتیبات فدرالی، اتیوپی درسال 

به عنوان عضو فدرالی به طبق فرمانی اریتره را 

مالکیت امپراتوری خود ملحق ساخت. در تحت 

حاکمیت استعماری ایتالیا، کارگران اریتره بالنسبه 

امکانات بهتری از اتیوپی برای تشکیل اتحادیه در 

اختیار داشتند که در اتحادیه های صنفی قانونی از 

ظهور یافته بود. در مقام مقایسه با  1940سال 

سعه صنعتی و روابط صنعتی ددر اتیوپی، تو

اریتره به دلیل حضور طوالنی و بی وقفه استعمار 

ایتالیا پیشرفته تر بود. در نتیجه از نظر سیاسی 

مناسب تر بود تا روابط کارگری اریتره که در 

دوران استعمار بدست آمده بود همچنان در دوران 

 تابعیت فدرالی اتیوپی حفظ شود.

داخلی اتیوپی هم افزایش  عالوه بر این در مناطق

تعداد کارگران محسوس بود، و تمرکز جغرافیائی بدلیل تاسیس و توسعه صنایع پارچه بافی، نوشابه و کارخانجات تولید قند 

طبیعتا موجب افزایش تعداد کارگران شده است. گرچه  تعداد کارگران با ملیت اتیوپیائی در آن زمان بیش از پنجاه هزار نفر 

تمرکز آنها در فاصله کمی از خط آهن آدیس آبابا به دیر دعوا که یک کریدور اقتصادی به حساب می آمد چشمگیر بود،  نبود، اما

چراکه در این کریدور وجود شبکه های مخابرات و نیروی برق مطمئن بود. این تمرکز جغرافیائی از سوی دیگر این امکان را 

ت تر بتوانند بر دولت برای تامین نیاز های طبقه کار فشار وارد نمایند. از برای تشکل های کارگری فراهم می کرد که راح

 اینرو می توان گفت که ادغام حقوق کارگران در متمم قانون اساسی توجیه ملی و بین المللی داشت.

که به  یک فصل کامل را به حقوق و وظایف ملت اختصاص داد. در میان حقوق مصرحه 1955متمم قانون اساسی مصوب سال 

حقوق کارگران مرتبط بود "آزادی بیان"، "حق تجمع صلح آمیز"، و حق "پیوستن به و تأسیس انجمن ها و مؤسسات قانونی" 

بود. اما در نوشته های باهرو میخوانیم که در نظر گرفتن "اصولی درباره حقوق بشر و آزادی بیان و اجتماع" در قانون اساسی 

توجه بود چرا که در هر جا به آن شروطی مانند "در محدوده قانون" و "به شرط مطابقت با قانون" تنها به عنوان فرمالیته مورد 

به آن اضافه شده است. به نظر باهرو این اقدام بنوعی تمرین بهبود چهره دولت در انظار عمومی و اقناع نهاد های بین المللی را 

 احترام به حقوق بشر باشد. در مد نظر داشت، بجای آن که صرفا نگران تامین حقوق و

اکثر مواد قید شده در قانون اساسی، اما، با افزودن عبارت "در تطابق با موازین قانونی" آمده است. این به نحوی بر ضرورت 

تصویب قوانین جدیدی که این حقوق را تبیین نماید، پا می فشارد. درنتیجه متمم قانون اساسی الزم بود که با تصویب سلسله 

ین جدید پیگیری شود که جزئیات تشکیل اتحادیه ها را از نظر تعداد حداقل اعضا، ائین نامه ثبت انها و سازمان مسئول برای قوان

هیچ معیاری  1963ثبت اتحادیه ها و نظارت بر ان را مشخص نماید. فلذا در عمل تا تصویب قانون روابط صنعتی در سال 

هم موادی  1960، قوانین مدنی مصوب 1963سی موجود نبود. باید پذیرفت که قبل از برای استفاده از این حقوق در قانون اسا

درباره تشکیل انجمن ها و مؤسسات جامعه مدنی داشت، گرچه در مورد تشکیل اتحادیه های صنفی و یا به منظور مذاکره جمعی 

 در مسیر منافع کارگران بکار نرفته بود.

گام مهمی بجلو در توسعه حقوق کارگران بود اما از محدودیت  1955اساسی مصوب بطور خالصه باید گفت که متمم قانون 

های ان نیز نباید چشم پوشی نمود. همان طور که در باال ذکر شد، مواد متمم قانون اساسی ائین نامه ها و مقررات ضروری 

حقوق در عمل سالها به تعویق بیافتد. برای اجرائی ساختن آزادی تشکل های صنفی را با خود نداشت که باعث شد اجرای این 

آنها آزادی تجمع و حق تشکل را برسمیت شناختند اما انرا منوط به مقررات قانونی ساخته بود که هنوز تا هشت سال بعد هم 

 بطور طبیعییا به عمد آماده نبود. همین موضوع قصد بنیانی و نیت امپراطور را برای برسمیت شناختن این آزادی بزیر سوال
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 رهبران کودتای نظامی اتیوپی

 برد و همان گونه که باهرو می گوید شک و تردید هایی را در باره واقعیت تمایل سیاسی او تشدید نموده بود.

در نتیجه کارگران تصمیم گرفتند تا بطور غیابی و مخفیانه جلساتی را برای نحوه مذاکره با کارفرمایان و مقابله با آنان تشکیل 

های کارگری یازده کمپانی مخفیانه در آدیس آبابا گردهم آمدند تا استراتژی رهبران جمع 1961دهند. بطور مثال در سال 

مشترکی برای یک جبهه مشترک تبیین نمایند. در دنباله این تصمیم گیری ها چندین اعتصاب خودانگیخته و تظاهرات اعتراضی 

و به دعوت کارگران شرکت راه آهن  در کمپانی های بزرگتر بوقوع پیوست. جدی ترین اعتصاب دراین میان یک ماه طول کشید

فرانکواتیوپی شکل گرفت. خصلت زیرزمینی و تکراری این نوع اعتصابات نه فقط بر روند تولید و محیط صلح آمیز صنعتی 

تاثیر مخرب داشت، بلکه ثبات اجتماعی و پایداری آن را نیز در خطر قرار می داد و به نحوی ثبات سیاسی و مشروعیت قانونی 

ظاهر گشت. متعاقباً  1960وری را هم زیر سؤال برد، همان طور که بعداً در جریان اقدام برای کودتای نظامی در دهه امپراط

نیاز برای محدود ساختن و قانونمندی اعتصابات به هدف پیش روی تبدیل شد تا روند تولید تهدید نشود و ثبات سیاسی و اجتماعی 

 حفظ گردد.

 

 نعتی در اتیوپیتاسیس رسمی اتحادیه های ص

همان طوری که قبال گفته شد اتیوپی از سال 

 ILOبه عضویت سازمان جهانی کار  1923

درآمده بود. گرچه اساسنامه سازمان از اعضا می 

خواست که تعهد خود را به اصول پایه سازمان 

اعالم نمایند که آزادی تشکل و اجتماع یکی از 

ای این آنهاست، اتیوپی برای مدت طوالنی از اجر

تعهد در پایه ریزی مقدمات تشکیل اتحادیه ها 

سرانجام  1963خودداری کرده بود. در سال 

الیحه قانون تشکیل اتحادیه های صنعتی و روند 

اجرائی آن مطرح شد. اتفاقاً ضروری است که 

در  ILOذکر شود که در این زمان دو معاهده مهم 

هم  98و  87همین موضوع یعنی کنوانسیون های 

 ه تصویب اتیوپی رسیدند.ب

در دیباچه بیانیه روابط صنعتی بشماره 

بر اهمیت تشکل ها و حق مذاکره  210/1963

 جمعی بشرح ذیل تاکید شده است:

"ارتقاء استاندارد زندگی بطور عمده به رابطه هماهنگ و تفاهم داوطلبانه کارگران با کارفرمایان صنایع وابسته است؛ و چنین 
ل بهبود شرایط کار در تمام عرصه ها باشد و به رفع تمام اختالفات براساس مذاکرات جمعی بین کارگران و تفاهمی باید شام

 کارفرمایان از طریق نمایندگان قانونی شان صورت گیرد."

هزار عضو طی کمتر از یکسال  70تا  60اتحادیه صنفی با  109به مرحله اجرا درآمد،  1963همین که بیانیه روابط صنعتی 

تشکیل شده و به ثبت رسیدند. تعداد قابل توجه باالی اعضای اتحادیه ها که در مدت کوتاهی شکل گرفتند نشان از آن داشت که 

کارگران بشدت در انتظار متحد شدن در این تشکلها بودند. تقریباً واضح است که ضعیف ترین طرف یعنی کارگران بیشتر نیاز 

تا بتوانند به صدایی برابر با طرف مقابل دست یابند. تاریخ جنبش کارگری در سراسر جهان و به تجمع و مذاکره جمعی داشته اند 

شکایتهایی که قبال به کمیته ازادی تشکل ها در سازمان جهانی کار ارائه شده است نشان می دهد که عمده اعتراضات و 

 است و نه از طرف کارفرمایان. درخواست برای آزادی تجمع و تشکیل اتحادیه ها از طرف کارگران واصل شده

بعنوان یک تشکل کارگری  1963( در آوریل CELUچند ماه پس از صدور بیانیه، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اتیوپی )

در سطح ملی تأسیس شد. کارفرمایان هم در آن زمان تشکیالت خاص خود را داشتند. تشکیل هر دو مجمع کارگران و 

سه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت اتیوپی اجازه داد برای نخستین بار در چهل و هفتمین  کارفرمایان به مجموعه

 شرکت کند. 1963در ژوئن سال  ILOکنگره عمومی سازمان جهانی کار 

ی سه جانبه اساسنامه سازمان جهانی کار کشور های عضو را موظف نموده بود که نمایندگان رسمی خود را از سازمانها 3ماده 

به شمول کارگران )یک نفر(، کارفرمایان )یک نفر( و نمایندگان دولت )دونفر( انتخاب و به کنگره بفرستند. تا این زمان در 

نتیجه باوجودی که اتیوپی عضو سازمان بود اما نتوانسته بود در کنگره نماینده ای اعزام نماید، چراکه فاقد هیئت نمایندگی مورد 

شرکت  ILOبود. معذالک در سالهای گذشته نمایندگان دولت اتیوپی گاهی اوقات فقط بعنوان ناظر در کنگره های نیاز سه جانبه
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 سران کشورهای آفریقا در نخستین اجالس اتحادیه کشورهای افریقائی

  کرده بودند.

تصمیم برای تصویب بیانیه روابط صنعتی را می توان نتیجه چندین ضرورتی هم درنظر گرفت، بطور مثال بدلیل ترکیبی از 

ین المللی.  از منظر امور داخلی، همان طوری که گفته شد درخواست برای حق مواضع درونی، منطقه ای و حتی الزامات ب

تشکل های اتحادیه ای و مذاکره جمعی از طریق اعتصابات خودانگیخته مکررا ابراز می شد. درحالی که کارگران بشدت 

خ می کشیدند، اقدامی برای نارضایتی از بی عدالتی و عدم حمایت قانونی و سیستم موجود نامتعادل سیاسی اجتماعی را بر

قول داده بود که در میان سایر حقوق به توسعه گسترده صنایع و امکانات آموزشی در کشور هم  1960کودتای نظامی درسال 

 بپردازد، کارخانجات بیشتری تأسیس شود و به آزادی های اجتماعی و حقوق بنیادی دموکراتیک بها داده شود.

ات جدید باعث افزایش پایه کار و اشتغال شده و در نتیجه بهبود شرایط کار و حقوق و ازادی های بدیهی است که تاسیس کارخانج

بنیادی اجتماعی را هم فراهم می کرد. این امر پاسخگوی بسیاری از درخواست های جمعی کارگران بود. بنظر می رسد که 

بودند. با وجودی که کودتا عمالً شکست خورد، دولت کودتاگران با این قول و برنامه بدنبال جلب حمایت کارگران اتیوپی 

احساس کرد که برای بقای خویش نیازمند پاسخگویی به این درخواست سیاسی کارگران است تا از اقدامات مشابه در آینده 

تعهد جلوگیری نماید. بنابراین دولت در میان سایر امور تصمیم گرفت بطور مثبت پاسخگوی کارگران باشد و همان قول و 

 رهبری نظامیان را اجرا کند تا حمایت نیروی اجتماعی کارگران را بدست آورد.

با استقالل بسیاری کشورهای آفریقایی از آغاز 

به بعد می توان دید که عامل منطقه ای هم  1950

در این شرایط نقش بازی می کرد. این اقدامات 

بعنوان بخشی از تالش منطقه ای برای تشکیل 

( در جریان OAUورهای آفریقایی )اتحادیه کش

بود. آدیس آبابا پایتخت اتیوپی بعنوان یکی از 

مراکز استقرار سازمان اتحادیه انتخاب شده بود و 

اولین مجمع سران کشورهای عضو قرار بود در 

در آنجا برگزار شود. بسیاری از  1963ماه مه 

کشور های نواستقالل یافته آفریقایی در آن زمان 

هیجان انگیز اتحادیه های صنفی  از فعالیت

برخوردار بودند که عمالً به عنوان صدای 

پرشوری در مقابله با استثمار و استعمار در قاره 

منعکس می شد. مایه شرمساری در مقابل همه 

میهمانان برجسته جهانی، که به این گردهمایی 

دعوت شده بودند، می بود اگر تنها کشور مستقل و 

اره آفریقا فاقد تشکل های آزاد غیراستعماری در ق

کارگری باشد در حالی که کشورهای تازه استقالل 

 یافته در این باره چند قدم جلوتر از اتیوپی باشند. 

و حضور در کنفرانس های آن نیازمند حضور نمایندگان سه  ILOدر صحنه بین المللی، عضویت سابق در سازمان جهانی کار 

نیز ضرورت داشت که وسیله یک  98و  87تشکل ها یک پیش شرط بود. تصویب دو عهدنامه  جانبه بود و در نتیجه تاسیس

، دورانی بود که 1960مکانیزم داخلی مشروعیت اجرائی پیدا کند. بیش از اینها، دوران پس از جنگ جهانی دوم، بویژه دهه 

بخشی از آسیا )چین، کره و ویتنام( و کوبا پیدا  احزاب مارکسیست لنینیست و دیکتاتوری پرولتاریا پوشش گسترده ای در اروپا،

که بر نگرانی از تبعیض تاریخی حقوق اقشاری از جامعه  1960کرده بود. عالوه براین جنبش حقوق مدنی در آمریکای دهه 

 )کارگران، رنگین پوستان( و تبعیض های جنسیتی استوار بود از تاثیرات ویژه در سیاست برخوردار بود.

(  که ICFTUبط خصوصی بین المللی نیز در دوران مشابه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد صنفی )در سطح روا

( نماینده کارگران در بلوک شرق WFTUنماینده جنبش کارگری در بلوک غرب بود و فدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی )

ف که حوزه نفوذ ایدیولوژیک خود را توسعه دهند و برای معرفی در سازماندهی کارگری در آفریقا بشدت فعال بودند، با این هد

دوران تقدم  1960و عرضه قوانین اجرائی برای تشکیل اتحادیه ها در همه جا فشار بیاورند. بطور عام می توان گفت که دهه 

ر اتیوپی را تحت فشار جنبش های کارگری و افزایش ستیزه خویی در سراسر جهان بود. نتیجه آن که همه این شرایط امپراتو

 قرار داده بود، بطوری که بدون ان که منتظر تشکیل پارلمان بشود دستور تشکیل مجامع مربوط به رابطه صنعتی را صادر کرد.

گرچه تصویب آن بیانیه به مثابه موفقیت بزرگی برای نیروی کار تلقی می شد، قانون روابط کارگری در حاشیه بعنوان ابزاری 
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 1970کارخانۀ شکر متاهارا، یکی از مراکز کارگری اتیوپی، 

بیشتر فعالین اتحادیه های صنفی هم عمل می کرد. بطور مثال قانون جدید به موسسه ثبت شرکتها اجازه داد که برای کنترل 

لیست تمام اعضای مؤسس و مدیران و بعداً اعضای اتحادیه را نیز بعنوان مدارک موردنیاز درخواست نمایند. این مساله بالطبع 

بود. در این رابطه بیین دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه های اتیوپی در کتاب خود در تهدید تشکل ها و مدیران موسسات تاثیرگذار 

 تحت عنوان "چالش در زمان" چنین نوشت:

"ما فعالین کارگری به بسیج و متشکل ساختن کارگران در مؤسسات صنعتی ادامه دادیم، اما جو سیاسی بسیار متشنج بود و 
زدن نتایج کار ما از هیچ کاری فروگذار نمی کردند. برخی از اعضای ما را مامورین امنیتی و کاخ امپراطوری برای بهم 

 دستگیر می کردند و دیگران بطور فیزیکی تهدید می شدند."

با نظرداشت وضع مقررات برای اعتصاب ها، "بیانیه روابط صنعتی" ضرورت مذاکره، داوری، میانجیگری و حل و فصل را 

ش شرط قبل از هرنوع کنش صنعتی مقرر نمود. بنابراین گرچه بیانیه در یک سو حق تشکل و برای رفع اختالفات کار بعنوان پی

تجمع در اتحادیه ها را برسمیت شناخت، در سوی دیگر هدفش محدود کردن تا حد ممکن هر نوع اعتصاب و کنش جمعی 

ان خباز بدست می دهد بسیار روشنگر کارگران بود. در این ارتباط روایتی که یک فعال جنبش کارگری از یک اتحادیه کارگر

 است:

اتحادیه شما دست ما را بسته است. قبل از آن که ما متشکل شویم )اجازه تشکیل اتحادیه ها داده شود( ما می توانستیم فقط 
با تهدید به اعتصاب امتیازات زیادی از کارفرما بگیریم. کارفرما می دانست که ما شوخی نمی کنیم وقتی از ترک کار 

حرف می زنیم، که حتی آرد و ماشین آالت هم دیگر امن نیست. اما حاال شما بما توصیه می کنید که ما اول باید با 
کارفرما صحبت کنیم، بعد اگر راضی نشدیم باید شکایتمان را به دایره روابط کارگری در وزارت کار تسلیم کنیم، اگر 

را باید به هیئت عالی روابط کار تسلیم نماییم. و این مسیر در همان کمیسیون با اعتراض ما موافقت نکرد بعد شکایتمان 
جا متوقف نمی شود، کارگران یا کارفرما می توانند از آن به دیوان عالی امپراطوری فرجام خواهی کنند. بله در واقع 

ختالفات را در این مسیر اتحادیه شما اتحاد ما را تضعیف کرده است. ما نه پول داریم و نه وقت یا نیروی آن که این ا
طوالنی و پیچیده پیگیری کنیم. اتحادیه شما دست ما را بسته است تا راضی به رضایت کارفرما بمانیم و هرچه او 

 (1970بخشش کند. )صدای کارگران، 

مالً تشکیل از سوی دیگر اما، کارفرمایان بنوبت خودشان بر این عقیده بودند که تصویب و اجرای بیانیه روابط صنعتی که ع

اتحادیه ها  را قانونی ساخت اقدام مناسبی در زمان توسعه و رشد صنایع در کشور نبود. کارفرمایی بطور مثال اعتراض و 

 شکایت خود را از شرایط بشرح ذیل تدوین نموده است: 

صنعتی مثل  "اتحادیه های صنفی برای اتیوپی یک کاالی لوکس است. شما به هیچ شکل مدل های کشورهای پیشرفته
فرانسه و انگلیس را دنبال نمی کنید و برعکس اقتصاد تازه متولد شده و درحال رشد ما را فلج می کنید. شما سرمایه 

 گذاری خارجی را هم به این ترتیب از ورود به اتیوپی منع می نمایید."

مقاومت در مقابل قوانین و مقررات جدید که بر 

مل طبیعی در منافع فردی استوار بود، عکس الع

رفتار اجتماعی بود و عقاید فوق الذکر بر اساس 

منافع هر گروه ناشی از واقعیت های اجتماعی 

موجود بود. گرچه می توان در حقانیت این 

نمایندگی ها تردید داشت، اما به صورت عام می 

توان گفت که نمایندگان کارگران مقررات جدید را 

در عوض محدود کننده می دیدند، کارفرمایان 

بیشتر به اثرات منفی مقررات در شرایط ویژه 

 اقتصادی و صنعتی اتیوپی معترض بودند.

علیرغم نظرات متناقضی که در باال ذکر شده است 

اما بیانیه روابط صنعتی راه را برای تدوین قانون 

کار به عنوان بخشی از حقوق مدنی از نظر 

ساختاری و محتوایی آماده ساخت. بطور مثال سه 

خصلت طبیعی ذیل از محتوای بیانیه قابل 

استخراج است: اول آن که مقررات ویژه ای را 

برای تشکیل سازمانهای صنفی در بخش صنعت به وجود آورد که حقوق و وظایف مشخصی را برای کارگران تامین نمود. دوم 

سوم آن که بیانیه یک هیئت مسئول روابط آن که جزئیات مقررات برای مذاکره جمعی و قرارداد های جمعی را تدوین نمود. و 
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 ریام، به همراه فیدل و رائول کاسترو: منگیستو هایله ما1975آوریل 

کارگری به وجود آورد که با حمایت سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت برای رفع اختالفات محیط کارگری خارج از سیستم 

روابط  دادگاهی بکار می رود. اینها همه تغییرات مهمی نسبت به قوانین مدنی موجود بودند و تغییری در پارادایم موجود برای

 کارگری بحساب می آمدند. از آن ببعد است که رفع اختالفات کارگری در فضای نوینی قابل بررسی و کنکاش می گردد.

با این تحوالت درعین حال بیانیه باعث برخی نگرانی ها هم بود ازجمله درمورد حداقل تعداد اعضا برای تشکیل اتحادیه یا 

 50لیت های سیاسی. قانون مقرر می داشت که هیچ اتحادیه ای در کارگاهی که کمتر از ممنوعیت اتحادیه ها از مشارکت در فعا

البته با تعیین حداقل تعداد کارگران در  ILOکارگر داشته باشد نمی تواند تأسیس شود. کمیته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار 

حدودیت ها نباید در راه تشکل داوطلبانه کارگران با تعیین کارگاه ها مشکل بنیانی نداشته است اما توصیه می کند که این نوع م

حداقل های بیش از معمول مانع ایجاد کند. در این ارتباط کمیته مشخصاً نظر داد که رقم حداقل پنجاه کارگر برای تأًسیس اتحادیه 

وجه به توسعه محدود صنعتی برای شرایط اتیوپی غیر واقعی و غیرالزامی است. این محدودیت به باور سازمان جهانی با ت

اتیوپی عمالً قابل اجرا نبود و تعداد کارگاه های با پنجاه کارگر در سراسر کشور بسیار نادر و عمالً مانع از تشکل صنفی 

کارگران بود. در نتیجه این قانون و الزام به حداقل اجباری تعداد کارگران در کارگاه بطور جدی جلوی فعالیت قانونی اتحادیه 

 ی صنفی را در آن زمان گرفته بود.ها

( است که اتحادیه ها را عالوه بر موارد اقتصادی از هرنوع فعالیت سیاسی 22عالوه بر اینها، قانون شامل مواضعی )مانند ماده 

آن  محروم ساخته است. قابل بحث است اگر سیاسی سازی اتحادیه ها در آن زمان نگرانی بجایی بود یا نه، حقیقت اما حاکی از

است که برخالف اتحادیه ها در بسیاری از مناطق قاره آفریقا که فعالیت جنبش کارگری با مبارزات ضد استعماری گره خورده 

بود، در اتیوپی که سنت استعمار خارجی  نماد ویژه ای نداشت، شرایط فاقد چنین خصیصه هایی بود. با این وجود محدود ساختن 

ر سیاسی و منع مداخله در امور سیاسی بیشتر در جهت خنثی سازی و غیرسیاسی کردن نیروی فعالیت اتحادیه ها به امور غی

 کارگران در مقابل ماشین دولتی بود.

در هر حال ممنوعیت عمومی فعالیت سیاسی اتحادیه ها عمالً در مقابل اصول آزادی اجتماعات و تشکل دیده می شود. در 

رای پیشبرد تأسیس اتحادیه ها در اتیوپی امری مثبت و گامی بجلو دیده می شود، تعداد مجموع با وجودی که بیانیه فوق الذکر ب

غیرمنطقی باالی اعضای مورد نیاز برای تأسیس و محروم ساختن اتحادیه ها از مشارکت سیاسی ابزاری برخالف روح و 

 عمل می نماید. ILOاهداف مکانیزم های سازمان جهانی کار 

 

 کنترل رژیم حکومت نظامی اتحادیه های صنفی تحت

امپراطور را از  1974حکومت نظامی در سال 

تاج و تخت محروم کرد و بعنوان قدرت انتقالی 

حکومت را برای هفده سال در کنترل درآورد. 

همین که دولت نظامی مستقر شد اعالم کرد که 

سیاست های اقتصادی را بر مدار ایده های توسعه 

در نتیجه مالکیت  سوسیالیستی پی خواهد گرفت.

امکانات تولیدی و توزیع کاال در کنترل دولت قرار 

گرفت. در ارتباط با ساختار سیاسی هم دیکتاتوری 

پرولتاریا برای مدل حاکمیت سیاسی به کار گرفته 

لغو شد و  1963شد. بالطبع بیانیه رابطه صنعتی 

به اجرا  1975بالفاصله قانون دیگری درسال 

گران بطور یکجانبه مجاز به درآمد که در آن کار

تشکیل اتحادیه های صنفی شدند ولی در قانون 

 جدید صحبتی از تشکل کارفرمایان نشده بود.

هماهنگ با مواضع عملی ایدئولوژیک و دیدگاه مثبت به تشکیل اتحادیه های صنفی، بیانیه کارگری دولت نظامی تعداد حداقل کارگران در 

کاهش داد. این کاهش امکان تشکیل اتحادیه ها در واحد های کوچک را افزایش داد. در نتیجه محدودیت یک واحد کاری را به بیست نفر 

های دوران امپراطوری برای تشکل کارگران به سطح قابل دسترس و منطقی تغییر یافت. در دوران کوتاهی بعد از آن و با دیدگاه 

 نواع تشکل های صنفی جمع شدند.هزار نفر از کارگران در ا 290ایدئولوژیک حاکم بیش از 

برخالف دوران امپراطوری که برخی از کارفرمایان به اقدامات تالفی جویانه علیه اتحادیه ها و فعالین جنبش کارگری دست می 

د زدند، دیگر نگرانی برای کنشگران جنبش اتحادیه ای ازمیان رفت و تا زمانی که آنها علیه سیستم سیاسی حاکم اقدامی نمی کردن

خطری هم آنها را تهدید نمی کرد. باید توجه داشت که گرچه بسیاری از مؤسسات صنفی خصوصی دولتی و ملی شده بودند، اما 
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 اتیوپی خلق: ملس زیناوی، از رهبران جبهۀ دموکراتیک انقالبی 1991ژوئن 

 2012و نخست وزیر این کشور تا سال 

مدیران انها همچنان در مدیریت باقی مانده بودند، چرا که تغییرات در مدیریت ها به سرعت عملی نبود. درهمین حال تشکل های 

دیران )که حال مخالف سیاست های ایدئولوژیک حاکم دیده می شدند( مواظب بودند که از کارگری به عنوان ناظر بر اعمال م

 سوی ایشان در امور کارگاه سابوتاژ و اخالل اقتصادی صورت نگیرد.

با این وجود قانون کار دولت نظامی دارای ویژگی خاصی هم بود که برطبق آن در سطح کارگاه ها فقط یک اتحادیه قانونی می 

تشکیل شود و نوعی انحصار و مونوپولی در ایجاد اتحادیه ها اعمال شده بود. این سیاست با شکل عملی احزاب  توانست

پرولتری در اداره امور البته هماهنگ بود. نه تنها یک اتحادیه و یک حزب سیاسی وجود داشت بلکه در اکثر مواقع همپوشانی 

دیه ای گاه رهبری احزاب سیاسی را هم برعهده داشتند و بالعکس. قابل توجه در مسئولیت ها هم دیده می شد، یعنی رهبران اتحا

آن که همان طور که قبال گفته شد، دولت امپراطوری از تمام توان خود ازجمله امکان قانونگذاری برای محدود کردن فعالیت 

فتاد که در آن اتحادیه ها و کارگران به صف سیاسی اتحادیه ها استفاده می کرد. برعکس در دولت نظامی تغییر پارادایمی اتفاق ا

 مقدم فعالیت سیاسی تشویق و تهییج می شدند و در نتیجه نقش سیاسی اتحادیه ها به دستور روز تبدیل شده بود.

نکته قابل توجه آن است که "سیاست زدگی" اتحادیه های صنفی یک چک سفید نبود که به آنها اجازه دهد با هر حزب سیاسی که 

هند همگام شوند. در واقع رسماً تنها یک حزب قانونی در آن زمان وجود داشت که آن هم در قدرت بود. در این رابطه بخوا

تشکل ملی کارگران طبق قانون موظف شده بود که برای همگامی جنبش کارگری با ارزش های سوسیالیستی اقدام کند و اتحادیه 

لت نظامی مصمم بود که کارگران را در جهت اهداف سیاسی خود بسیج نماید و ها را در این راه هدایت نماید. در نتیجه دو

سازمان دهد. اتحادیه ها هم بالتبع به صورت سیستم نقاله ای بین دولت حاکم و طبقه کارگر عمل می کردند، بدون آن که در جهت 

 اهداف مستقل طبقه برنامه مستقلی ارائه دهند.

های پایه را تابع اتحادیه های سطح باالتر می نمود که بنوعی نشانه استقرار مرکزیت  مهمتر آن که قانون جدید اتحادیه

مقرر می داشت که اتحادیه های پایه باید  50دموکراتیک بود و عمالً استقالل عملی اتحادیه های پایه را مخدوش می کرد. ماده 

اتحادیه های پایه شعبه ای از اتحادیه باالتر بحساب می آمدند. تابع و اجراکننده تصمیمات اتحادیه باالتر باشند. در نتیجه عمالً 

نهایتاً قانون تشکیل اتحادیه ملی صنفی اتیوپی را توصیه کرده بود که تمام کشور را پوشش می داد، بجای آن که اجازه دهد 

تحادیه ها اجازه می دهد مستقالً اتحادیه ها هریک مستقالً مسایل مربوط بخود را پاسخ دهند. معاهدات سازمان جهانی به تمام ا

تصمیم بگیرند و در سازماندهی رابطه با تشکل های بین المللی اقدام کنند. اما قانون جدید تنها اتحادیه ملی را مجاز به عضویت 

یز قایل در و همکاری با سازمان های بین المللی کارگری کرده بود، بدون آن که همین حق را برای اتحادیه های پایه و میانه ن

 شود.

بنوعی باید پذیرفت که قانون جدید کار علیرغم ترویج تشکل های کارگری و ترغیب کارگران به عضویت در آن در دوران دولت نظامی 

پسرفت هایی را هم شاهد بود و آن محدود ساختن استقالل تشکل های کارگران و عمالً تبدیلشان به واسطه ای از سیاست های حزبی دولت 

اتحادیه ملی بود. در عمل اتحادیه های پایه عالوه بر اعضای خود در مقابل اتحادیه های باالتر هم مسئول پاسخگویی بودند؛ شرایطی حاکم و 

براین باور است که کنترل اتحادیه های پایه وسیله  ILO سازمان جهانی کارکه می توان آن را خدمت دوجانبه نامید. در این ارتباط 

التر محدودیت هایی جدی بر حق سازمان دهی و تصمیم گیری در جهت منافع پایه ای اتحادیه ها ایجاد می نماید. از سوی کنفدراسیون های با

دیگر عدم اجازه به کارفرمایان برای تشکل ویژه خود و مشارکت در قانونگذاری های مربوطه نیز برخالف توصیه های سازمان جهانی کار 

 دی تشکل و اجتماع بحساب می آید.و عمالً مانعی در برابر حق آزا

 سقوط رژیم نظامی و روند نوین اتحادیه های صنفی

بود که  1991با سقوط رژیم نظامی از قدرت در سال 

تغییرات در مواضع ایدئولوژیک، سیاست های 

اقتصادی، و ارتباطات کار به محیط سیاسی اقتصادی و 

اجتماعی کشور عرضه شد. جو جهانی که از سالهای 

بسوی لیبرالیزاسیون اقتصادی می  1980ازین دهه آغ

رفت عمدتاً با خصوصی سازی های بزرگ و قانون 

زدایی از بازار و قیمت گذاری ها در سطوح ملی همراه 

شد. سقوط دیوار برلین و منهدم شدن بلوک کمونیستی 

نیز در این زمان اتفاق افتاد و فرسایش پایه های 

پررنگ دولت در  ایدئولوژیک و شکست حضور و نقش

 اقتصاد را به همراه آورد.

بیش از همه، اما، تهییج و تبلیغات سوسیالیستی در 

دولت نظامی که با عملکرد ضعیف اقتصادی همزمان 

بود باعث برخورد تند مخالف با ایده های سوسیالیستی 
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: اتیوپی آبستن تحوالت بعدی است. هواداران بکله گربا، 2018فوریه 

 دبیرکل سازمان اورمو آزادی او از زندان را جشن می گیرند

، که دولت نظامی را سرنگون (EPRDF)اتیوپی  شده بود. در نتیجه با وجود آن که نیروی در حال ظهور جبهه دموکراتیک انقالبی خلق

کرده بود، در گفتار و عمل تمایالت سوسیالیستی داشت، اما نه تمایل داشت و نه توان آن را که واقعیت های موجود را انکار نماید. بطور 

بنابراین صرف نظر از آن که در  عام محیط ملی و بین المللی در آن زمان برای حکومت هایی با تمایالت کمونیستی فضای مناسبی نبود.

 پس از بدست گرفتن قدرت، در نهایت مشوق بازار آزاد شد. EPRDFطرح یا فرضیه این جبهه سوسیالیست بود، اما سیستم 

با تمایالت و چارچوب سیاسی بسمت بازار ازاد، دولت آمادگی خود را برای خروج از مدیریت اقتصاد خرد ابراز داشت و 

تقالل و خودمختاری بازار اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی، بجز در سطوح باالی اقتصاد کالن، دیدگاهی برای اس

اعالم داشته بود. دولت جدید بالفاصله پس از دستیابی به قدرت خصوصی سازی در صنایع تحت حاکمیت ملی را آغازکرد. 

غ شد. برخالف قانون کار در دولت نظامی که بر اساس ابال 1993هماهنگ با این موضعگیری ها بیانیه جدید کارگری در سال 

مرکزیت دموکراتیک و دکتاتوری پرولتاریا شکل گرفته بود، قانون جدید کار بطور نسبی منافع هردو بخش کارگران و 

 کارفرمایان را نمایندگی می کرد و انعطاف پذیر تر بود.

ی بیشتری دارند به چند نکته اشاره می کنیم. برخالف قانون کار دولت کارفرمایان با قانون جدید هماهنگ برای نشان دادن این که

نظامی که به کارفرمایان حق تشکل سازمانی را نمی داد، در قانون جدید تشکل های کارفرمایی کامال به رسمیت شناخته شده 

هم محدودیت لزوم حداقل پنجاه بودند و به تساوی به هر دو گروه کارفرمایان و کارکنان عرضه می شدند. از نگاه کارگران 

به ده نفر کاهش  2003به بیست نفر کاهش داده شده بود. این محدودیت بعدا در سال  1993عضو برای تشکیل اتحادیه در قانون 

یافت که اقدامی برای تسهیل بازهم بیشتر تشکل در محیط های کوچک کارگری بود. قانون جدید همچنین تشکل کارگران در 

ی متعدد در یک محیط کارگری را مجاز دانسته بود. عالوه بر این لزوم وابستگی سیاسی به احزاب حاکم و تابعیت اتحادیه ها

اتحادیه های مبنا به فدراسیون های سراسری نیز از شرایط تشکیل سازمان ها برداشته شد.  بنابراین قانون جدید برای تشکل 

ه ها را که قبال محدود بود جدا ترغیب می نمود. بدین دالیل می توان گفت که کارگران انعطاف بیشتری داشت و استقالل اتحادی

 قانون جدید بهبودهای ویژه ای نسبت به قوانین قدیمی کار داشت. 

با این وجود باید اعتراف کرد که قانون جدید کار هم نقایص خود را دارد که از دیدگاه چارچوب قانونی برای تشکیل اتحادیه های 

بل تشخیص است. برخالف دوران امپراطوری و دولت نظامی که در آن "مدیران کارگاهی" برای عضویت در اتحادیه صنفی قا

ها تعریف محدودی داشت و اکثر مدیران میانی می توانستند به عضویت اتحادیه درآیند، در قانون جدید کار این تعریف گسترده 

ز عضویت در اتحادیه محروم ساخته بود. در قانون های کار در گذشته تعریف تر شده و تعداد بیشتری از مسئولین کارگاهی را ا

مدیریت جنبه ساختاری داشت و تنها مدیران زیر 

نظر مدیرکل و رده باالی نظارت کارگاهی و 

شرکت ها به عنوان مدیر شناخته شده و از رده 

عضویت در اتحادیه خارج شده بودند و سایر 

مستقیم با رأس  مسئولین خارج از این رابطه

موسسه می توانستند به اتحادیه های کارگری یا 

 اتحادیه های مورد نظر خود عضو شوند.

قانون کار جدید اما کارکنان مدیریتی را بجای 

دیدگاه ساختاری از منظر کاربردی تعریف می 

نماید. در نتیجه همه مدیران باال و میانی که به 

نظر از  انجام وظایف مدیریتی مشغول اند، صرف

موقعیت ساختاری شان به عنوان مدیر شناخته شده 

و از عضویت در اتحادیه محروم اند. از نظر 

قانونی وظایف مدیریتی بطور مثال شامل مجوز 

اعمال تصمیمات انضباطی است و کسانی که این 

رده ای از صدور توبیخ نامه حق را داشته باشند جزو کادر مدیریتی شناخته می شوند. معموالً تصمیمات انضباطی طیف گست

حتی شفاهی و تا تصمیماتی در حد اخراج و برکناری را شامل می شوند. از این رو آنچه در قانون مورد توجه قرار گرفته آن 

 است که هرکس که اجازه داشته باشد یکی یا بیشتر از این وظایف انضباطی را انجام دهد به عنوان یک مدیر شناخته می شود.

ترده ای که برای کادر مدیریتی بکار رفته به قول مدیر کل کنفدراسیون اتحادیه های صنفی اتیوپی در عمل بخش عمده تعریف گس

ای از افرادی را که تخصص و تجربه کار در اتحادیه های کارگری را داشته باشند از عضویت محروم ساخت. در همین ارتباط 

ان جهانی کار هم از محدود کردن حق عضویت در اتحادیه ها که منجر به کاهش باید توجه داشت که کمیته آزادی تشکل در سازم

تعداد اعضای آنها شود و یا از نظر تجربه و تخصص به اتحادیه ها لطمه بزند، حمایت نمی کند. بالطبع قانون جدید کار از این 

 را برآورده نمی سازد. ILOمنظر انتظارات سازمان جهانی کار 
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 نتیجه گیری

در ارتباط با آزادی اجتماعات و تشکل از دول عضو می خواهد که حق تشکل را به رسمیت بشناسند؛  ILOان جهانی کار سازم

تعداد حداقل کارگران در کارگاه برای تشکیل اتحادیه را در سطحی واقعی و عملی تعیین نمایند؛ چارچوب و مقرراتی را تنظیم 

و خودمختاری آنان کمک نماید؛ و تعریف کادر مدیریتی را بطور محدود مشخص نمایند که به کثرت و استقالل اتحادیه ها 

سازند، به طوری که تعداد اعضای اتحادیه ها دچار نقصان داوطلب نگردد. در این رابطه عموماً قابل ذکر است که در چهل سال 

شکیل اتحادیه ها بوده است. ارقام ناظر بر آن ( اتحادیه ها در اتیوپی شاهد تثبیت حداقل کارکنان برای ت2003تا  1963اخیر )از 

کاهش یافته که اجازه می  2003نفر در  10و به  1993و  1975نفر در  20به  1963کارگر در  50است که تعداد حداقل از 

 دهد کارگران در کارگاه های کوچک هم بتوانند به تشکیل اتحادیه اقدام نمایند.

ش حداقل تعداد کارگران برای تشکیل اتحادیه در دوران حکومت نظامیان اما مسایل صرفنظر از این تغییرات مثبت در کاه

دیگری وجود داشتند که باعث نگرانی بیشتر در سازمان جهانی کار در امر سازماندهی کارگران در جنبش اتحادیه ای شده 

بودند و از مونوپولی و انحصاری که در اختیار  بودند. همان طور که در باال اشاره شد اتحادیه ها در دولت نظامیان فاقد استقالل

سیستم تک حزبی )حزب کارگران اتیوپی( و دولت حاکم بود صدمه می دیدند. خودمختاری آنها بطور مشابه تحت تاثیر اصل 

 "مرکزیت دموکراتیک" قرار داشت، بدین معنی که اتحادیه های کوچکتر تابع تصمیمات اتحادیه های باالتر و کنفدراسیون

سراسری قرار داشتند. مضاف براین هر نوع ارتباط با سازمان های بین المللی بر طبق قانون به عهده کنفدراسیون ملی سراسری 

بود که با پوشش چتری بر روی اتحادیه ها نظارت داشت و به اتحادیه های پایه ای و سطح میانی اجازه ارتباط و همکاری با 

نمی داد. باید توجه داشت که عدم وجود استقالل و خودمختاری عمالً با فقدان امکانات اتحادیه  ساختار های بین المللی کارگری را

 ای برابری می کند.

چارچوب قانونی کنونی تعداد حداقل کارگران در محیط کارگاه را کاهش داده است. محدودیت ها بر استقالل و خودمختاری 

د داشتند، از میان رفته اند. با این وجود قانون جدید هم به سهم خود با وضع اتحادیه ها که براساس قوانین دوران نظامی وجو

تعریف گسترده برای کادر مدیران که شامل تکنوکرات ها و سرپرستان در همه سطوح می شود مانع از حضور کارکنان "یقه 

واختی باعث عدم هماهنگی قوانین کار سفید" در اتحادیه ها گردیده است. در نتیجه تاثیر مجموعه این تغییرات اما بطور یکن

گردیده است. بنابراین با وجود نود سال عضویت در سازمان  ILOاتیوپی با توصیه ها و عهدنامه های سازمان جهانی کار 

 جهانی مطابقت کامل قانون کار در اتیوپی با معاهدات سازمان جهانی هنوز هم آرزویی بیش نیست.
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توسط "کوچ گران دوم" تأسیس شد. هدف از  1920هیستادروت در سال 

 سطین بودتأسیس آن ایجاد یک اتحادیۀ کارگری در سرزمین فل

 ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی -جنبش کارگری در اسرائیل 

 بخش اول

 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه دپارتمان جامعه شناسی -شاِلو میکائیل

 ترجمه: گودرز

 درباره چه آن نوشته نشده است. بیشتر اسرائیل کارگری جنبش درباره عمیقی تاریخچه بگوئیم، تا کنون بخواهیم بطور دقیق اگر

 فدراسیون پوششی از ساختار است و بعد ۱۹۴۸اریخچه قبل از تشکیل دولت اسرائیل در تحریر شده در واقع ت کارگران تاریخ

تاریخنگار درجه اول  شاپیرو، آنیتا بدست داشته است. حتی ۱۹۲۰کارگری را از  که انحصار تشکلهای صنفی های اتحادیه

 که – جنبش در اسرائیل تاریخنگاران ترباال قرار داده است. بیش تمرکز را به نگاهی از اسرائیل، در کتابش کارگری جنبش

اختالفشان هم  گاه که دارند سیاسی موجود آن کشور های جبهه تعدادشان هم خیلی محدود است، همه وابستگی هایی به بازیگران

ه هر اجتماعی داشته باشند. سنت نگاه ب تاریخ ای پایه که توجه جدی به اصول غیرعلنی شدید است، و مانع ازآن می شود بسیار

 تاریخنگاران کارگری بعنوان نتیجه انتخاب آزادانه تعهد ایدئولوژیک باعث تضاد عملی آنها با و تاریخچه دو بخش اسرائیل

 ایدئولوژی درمی آمیزد. اجتماعی را با می شود و نگاهشان به عملکرد اجتماعی

 ، اما از مدارک موجود عرضه کنیم؛ هم ازساختاری از تاریخ را به روایت خود تحقیق بطور ناگزیر مجبور هستیم در این

و  سیاسی پژوهشگران تحقیق که در سالیان دراز هدف اصلی گردد که توجه ما معطوف به پاسخگویی به سوالی ینروست

 آکادمیسین ها بوده است و آن توضیح شاخصه، موفقیت و راز ماندگاری "هیستادروت" است.

 

 است؟ هیستادروت شده اساسی چیز باعث تمایز چه

با  هیستادروت تمایز بی رقیب در جهان پساکمونیسم است. بیشتر 7هیوالی یک اسرائیل، کارگران ارشد تشکل، 6هیستادروت

مهمی  شاخه برمی گردد. هیستادروت ۱۹۲۰موجود زمان تأسیس آن در  اروپا در شرایط کارگری نمونه های مشابه در جنبش

در آن  و استعماری بود که کلونیالیستی از جنبش

 " اقلیتی بودند8"کوچ گران اوضاع عمل می کرد.

بی زمین  9که شدیداً بر روی استفاده از مهاجران

 حساب می کردند تا بتوانند کنترل خود را بر

سرزمین های جدید تثبیت نمایند. گرچه آنها هیچ 

قدرت فوق العاده ای بر مردم بومی نداشتند ولی 

 خارجی بودند.بشدت نیازمند منابع سرمایه و کمک 

این شرایط ویژه ای بود که تشکل های کارگری ای 

را پایه گذاشت که مواضعی ملی گرایانه داشتند. 

شاخصه های کوچ گران فوق معموالً خصلت 

بورژوازی در کشورهایی ست که اتحادیه صنفی 

دارند. این شرایط ویژه در عمل به تأسیس حزب 

تماعی کارگر منتج شد و کنترل قدرت سیاسی و اج

در اسرائیل را برای حزب کارگر در سالیان دراز 

تضمین کرد. داستان هیستادروت پس از تأسیس دولت حول دیالکتیک بین این ارثیه تاریخی از سوئی و از سوی دیگر تغییرات 

ن داد که اجتماعی در صحنه سیاسی و اقتصادی اسرائیل دور می زند. سازمان کارگران و اکثر خصلت های انحصاری آن نشا

ساختاری مانا و ماندگار خواهد داشت، و عمیقاً در اقتصاد سیاسی و اجتماعی اسرائیل ریشه دوانده است. با این وجود در دهه 

 ۱۹۹۴اخیر هیستادروت ضربات مهمی خورده است و با بحران های ویژه ای روبرو بوده است. بحرانی که بالنتیجه در ماه مه 

 ر انجامید و زمینه را برای افول قدرت انحصاری هیستادروت فراهم نمود.به پایان هژمونی حزب کارگ

                                                           
6Histadrut هیستادروت یا سازمان سراسری کارگران اسرائیل، مرکز ملی اتحادیه های کارگری اسرائیل است که اکثریت اتحادیه های کارگری را در

در سرزمین فلسطین تأسیس شد و به سرعت به یکی از قدرتمندترین سازمانهای یهودیان سرزمین  1920سال اسرائیل نمایندگی می کند. این مرکز در 

 فلسطین پیش از تشکیل دولت اسرائیل تبدیل شد.   
7Hydra = هیوال، اژدهای هفت سر 
8Settlers = در این مقاله به کوچ گر ترجمه شده است  
9Immigrants = در این مقاله به مهاجر ترجمه شده است 
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: برای آزادسازی 1947متن پرچم هیستادروت به مناسبت اول ماه می 

 اسرائیل، برادری ملل، اتحاد کارگران، همبستگی با کارگران عرب و فلسطین!  

 شاخصه های اساسی

دو  -که عنوان کامل اش "سازمان عمومی کارگران اسرائیل" بود  -بسیار بیشتر از یک فدراسیون از اتحادیه های صنفی، هیستادروت 

امپراطوری گسترده مالی دارد که از جمله مالک بزرگترین بانک و زیرمجموعه اصلی هم دارد. به تنهایی و با سهامداران دیگر یک 

یک بنیاد بیمه درمانی و یک  -بزرگترین مجموعه صنعتی اسرائیل را شامل می شود. عالوه بر این مهمترین سازمانهای خدمات اجتماعی 

اکثریت بزرگی از جمعیت در اسرائیل را  مجموعه از صندوق های بازنشستگی که عمالً عرضه بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی را به

به طوری که تا همین اواخر در مذاکرات بر سر شرایط کار مدعی بود که  -پوشش می دهند. شاخه اتحادیه صنفی، آن هم کامالً بدون رقیب

 کل جمعیت حقوق بگیر اسرائیل را نمایندگی می کند. 85%

خت ها و امکانات مالی آن است، بلکه تا حد بسیاری نتیجه شاخصه های سازمانی آن توان عملی هیستادروت نه تنها نتیجه گستردگی زیرسا

تابع کنترل  -اتحادیه ها، موسسات مالی، سازمان بیمه درمانی و صندوق بازنشستگی وغیره  -نیز هست. زیرمجموعه های هیستادروت 

طرف بیش از دو سوم جمعیت اسرائیل صحبت می کند.  مرکزی گسترده و جامع آن است. تا همین اواخر هیستادروت مدعی بود که از

اعضا با ثبت نام در سازمان مرکزی به تشکیالت می پیوندند که در عوض به آنها اجازه می دهد از خدمات کل تشکیالت استفاده نمایند، که 

توصیه منابع بانفوذ فعال در کشور  حمایت اتحادیه ای فقط یکی از آنهاست. سران انتخابی و مقامات اجرایی هیستادروت همه از طریق

 انتخاب می شوند که همان مکانیزم های موجود در سیستم سیاسی اسرائیل است.

تشکل مرکزی کارگران و تمام زیرمجموعه هایش به  1948درعمل این به آن معنی است که از همان زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال 

و احزاب پیشین آن، که دولت مرکزی و ادارات محلی را هم تحت کنترل خود داشت.  وسیله یک حزب اداره شده است: حزب کارگر

امکانات بی رقیب هیستادروت برای بسیج کارگران از جانب حزب عالوه بر تامین نیازهای مالی ان، پرداخت حقوق مدیران و کارکنان و 

 1930ت حزب کارگر بر صحنه سیاسی کشور از میانه سالهای سایر نیازهای زیرساختی آن بی تردید ستون مرکزی کنترل و نفوذ درازمد

 بوده است. 1970تا اواخر 

از یک دیدگاه تاریخی، اهمیت نقش تشکل 

کارگران بسیار فراگیرتر از تأثیر آن بر سیاست 

تأسیس شد. در  1920محلی است. هیستادروت در 

فاصله آن زمان تا تأسیس دولت مستقل اسرائیل در 

ک بخش قابل اعتنایی از دوران ، بعنوان ی1948

دولت" نقش -جنینی صهیونیسم یعنی "ساختن ملت

بازی کرد. در این دوران جامعه یهودی در مناطق 

تحت قیمومیت فلسطین، و مهمتر از آن در جنبش 

جهانی صهیونیستی به لباس چندین مؤسسه شبه 

دولتی در آمد که هم در نمایندگی و هم در ارائه 

هیستادروت بخشی از این خدمات فعال بود. 

سازماندهی بود و با بقیه شاخه ها در ارتباط و 

هماهنگی ریشه دار قرار داشت. سازمان کارگری 

مسئولیت ویژه ای در کمک به مهاجرین برای 

جذب و ادغام از طریق مبادله کارگر، کلینیک 

درمانی، شهرک سازی و اسکان آنان و غیره 

ه تثبیت برعهده گرفت. خدمات هیستادروت ب

حضور معنادار یهودیان در فلسطین و ایجاد 

زیرساخت های دولت آینده، و حتی ساختار نظامی آن، کمک غیرقابل انکاری را عرضه نمود، که در موفقیت پروژه دولت جدید بسیار تأثیر 

متعهد بود، هیستادروت به اصل  گذاشت. با این وجود، اما، در همگامی با تئوری "کارگر صهیونیست" که با آن از منظر ایدئولوژیک

یعنی ادغام تمام فعالیت های با  -همبستگی کارگری نیز وفادار ماند. تعهد ویژه آن که عموماً حول آنچه به کاللیوت یا تکامل معروف است 

حتی شرایط زندگی برابر یعنی آرزوی دستیابی نه تنها به امکانات برابر بلکه  -محوریت کارگران در زیر یک سقف؛ و برابری )شیوایون(  

 و از جمله پایه دستمزد برابر برای عامه اعضای طبقه کار بخشی از آن بود.

 موقعیت مسئله ساز هیستادروت

از جنبش کارگری و رهبران آن کمک می کند، مضاف براین  این مجموعه از ثبت موفقیت های چشمگیر کامال به تصویرسازی

ری صهیونیستی هم مؤثر است. درعین حال اما در تفسیر چهره مطلوب هیستادروت در که در روایت تاریخی از سازمان کارگ

افواه عمومی چندان موفق نیست، بویژه در میان جوانان، هیستادروت با خودستایی و بدلیل استفاده های غیر موجه از موقعیت و 

تصویر می شود. این سازمان کارگری بطور  امتیاز ناشی از نفوذ در سیستم سیاسی و الیگارشی ساختاری، به شیوه مخدوشی

گسترده ای به عنوان بازیگر پشت پرده تسلط طوالنی مدت حزب کارگر بر سیاست در اسرائیل دیده می شود. در زمینه نقش آن 

ی در در مذاکرات جمعی، هیستادروت یا بصورت عامل نفوذ نابهنگام در روند اتحادیه های آزاد دیده می شود یا به عنوان ترمز
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: داوید ِرِمز و یوزف 1946تل اویو، دفتر مرکزی هیستادروت، 

اسپینساک، دو تن از رهبران هیستادروت، در مراسم تجلیل از زیویا 

 ضدنازیسم در ورشو  لوبتکین )سمت چپ(، از رهبران جنبش

روند رشد آن. تحت تأثیر تغییرات در سیاست های حکومتی که به افزایش پلورالیسم در بهداشت عمومی انجامیده اند و همچنین با 

تشدید تالش صندوق های درمانی خارج از مجموعه هیستادروت بویژه در جذب نیروهای جوانتر بازار، تعداد اعضای 

 افته است.هیستادروت در سالهای اخیر بشدت کاهش ی

از داخل و خارج جنبش کارگری، فلسفه وجودی هیستادروت بارها زیر سوال رفته است،  -در زندگی عمومی در تاریخ اسرائیل 

با این ادعا که بدالیل مختلف عمر مفید هیستادروت عمالً پایان یافته است. آنها همچنین می گویند که ضرورت وجودی 

ی دولت سازی آغاز شده بود و با تأسیس دولت اسرائیل دیگر معنای وجودی خود را از هیستادروت به عنوان مکانیزمی برا

دست داده است. به واقع نیز ظهور اقتصاد مدرن، که مؤکداً اصول لیبرالی را ستایش می کند، و شیوه های مدرن و پیچیده بازار، 

به این تصویر که هیستادروت بجای منفعت سیاسی بر کهنه شدن روش های سنتی صحه می گذارند. تغییر شرایط اجتماعی نیز 

برای حزب کارگر بیشتر به زائده آن تبدیل شده است، می افزاید. نشانه دیگر مشکالت ساختاری هیستادروت آن است که بجز 

 تعداد انگشت شمار از تاریخ نویسان بقیه محققین امروزی آن را بطور کامل نادیده می گیرند.

 

 نظرگاه تطبیقی

ی آن که بتوان از نقش خارق العاده هیستادروت در زندگی اجتماعی در اسرائیل تحلیل درستی داشت که درعین حال یک برا

دوره طوالنی را پوشش دهد، باید دقیق تر و عمیق تر ازآنچه تابحال به آن پرداخته ایم به موضوع نگاه کنیم. گرایش غالب آن 

ما به است که از دیدگاه اصولی به آن نگریست. ا

باور من این شیوه، بجای آن که تحقیق را تسهیل 

نماید، نتیجه را مخدوش می سازد. روش کم 

هیجان تر نیز آن است که تحقیق مقایسه ای 

صورت گیرد، اما این بالفاصله مشکل دیگری را 

باعث می گردد و آن انتخاب نقطه ای است که 

برای مقایسه می توان بکار گرفت. آیا باید 

را با کشورهای همگون در محیط مقایسه  اسرائیل

کرد، یا با سایر کشورهای کوچ نشین، با 

کشورهای همسایه اش در خاورمیانه، یا با 

کشورهای دموکراتیک کاپیتالیست مشابه درغرب 

که اسرائیل بسیار مایل است خود را با انها 

همطراز بداند؟ یک جواب واحد لزوماً بهترین 

یست که همه محققان به پاسخ نیست، و الزم هم ن

یک پاسخ بسنده کنند. در این مقاله من به این 

نتیجه رسیده ام که مطالعه تطبیقی با کشورهای 

 غرب ثمربخش است نه فقط بخاطر تشابه آماری بلکه بخاطر چارچوبه نزدیک سؤاالت.

 -یره ای و از آن بدتر ناشی از قضاوت این البته از این جهت مهم است که مطالعه جنبش کارگری در اسرائیل را از تحقیق عش

متملقانه و یا بدخواهانه، آزاد می سازد. یک نقطه آغاز برای مقایسه با غرب این حقیقت است که جنبش های کارگری اروپا و 

روت، روسیه مستقیم یا غیرمستقیم پیشزمینه هایی برای تجربه سازماندهی در فلسطین یهودی فراهم نمودند که به تشکیل هیستاد

به شکلی که می شناسیم، انجامیدند. بطور مشخص زمینه های فکری بلشویسم در مرکزیت بنیادی، سیاستگذاری، و عملیات 

چندمحورانه هیستادروت دیده می شوند. از نظر ایدئولوژیک، اما، هیستادروت ازهمان آغاز مشابه و نزدیک به دیدگاه های 

رهبران هیستادروت برای دهه ها در جنبش جهانی اتحادیه های آزاد فعالیت کرده  سوسیالیسم اصالح طلب بود. همراه با آن،

 بودند، درست مانند همکارانشان در حزب کارگر که در انترناسیونال سوسیالیستی فعال بودند.

شکل برنامه سیاسی داخلی جنبش کارگری و حزب کارگر اسرائیل در آغاز بر پایه سوسیال دموکراسی های اروپای غربی 

گرفته بود. بیشتر اما، رابطه اتحادیه ها و شاخه حزبی جنبش کارگری در اسرائیل، گرچه در جزئیات تفاوت هایی با 

همقطارانشان در غرب دارند، اما در بنیان با جنبش های طبقاتی در مدل آلمانی آن مشابهت ویژه می یابند. در نهایت، در ویژگی 

ها متوازن با، بلکه در بسیاری موارد مثال نزدیک از، سیستم های نئوکورپوراتیستی های ساختاری نمونه اسرائیلی نه تن

گردیده بود.  80)نوشرکت گرائی( در روابط صنعتی غرب است که باعث جذب سیستم های سیاسی غرب به نولیبرالیسم دهه 

گرهی و افق درازمدت آن که به وزنه اش کنترل مرکزی هیستادروت، تعداد اعضا و پوشش گسترده عملیاتی استثنایی، تعدد نقاط 

 در مذاکرات جمعی با دولت کمک می کرد، همه حاصل شاخصه های شرکتی آن است.
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 هیستادروت 1954آفیش اول ماه می 

از دیدگاه و زاویه سوسیال دموکراسی شرکتی، چه چیزی درمورد هیستادروت استثنایی است؟ من از این به بعد بر سه موضوع 

ه ظهور آن، و تاثیر آن بر سیاست عمومی و روابط جنبش کارگری در توجه خواهم کرد: اهداف حوزوی هیستادروت، نحو

 اسرائیل.

 

 حوزه شمول

در وجه تاریخی ترکیب اعضای هیستادروت بیش از هر چیز برشی تقریبی از جامعه اسرائیل بود تا یک برش طبقاتی. در دوران 

ع ناسیونالیستی را دنبال می کرد که مانعی در قبال خارج ، هیستادروت مواض1948پیشااستقالل، و تا حدی کمتر در اولین دهه پس از 

)غیریهودیان( برعهده داشت. هیستادروت، گرچه هیچگاه اصول همبستگی طبقاتی را انکار نکرده است، اما همواره از همان بدو تشکیل 

تنها از اتحادیه های مخصوص  1948از برای خدمت به کارگران یهودی متعهد بوده است. به همین دلیل بجز موارد بسیار استثنائی قبل 

شهروندان فلسطینی اسرائیل به  1948کارگران اعراب حمایت کرده ولی هیچگاه به اتحاد مشترکی با کارگران عرب توجه نداشت. بعد از 

 تدریج در تشکل کارگری پذیرفته شدند که در عمل ساختاری موازی داشت.

اطق اشغالی هیچگاه عرضه نشده است، با وجودی که اکثریت طبقه کار فلسطینی که در عضویت در سازمان به ساکنین غیر شهروند من

( کار می کنند قانوناً باید به ازای خدمات دریافتی به هیستادروت حق عضویت بپردازند. 1967مناطق داخلی اسرائیل )مرزهای قبل از 

تمندانه عمل می کند، بطوری که عضویت را به غیر کارگران نیز همزمان در میان اقشار مشمول عضویت، اما، هیستاروت بسیار هم سخاو

عرضه می نماید. آمارگیری از یهودیان نشان می دهد که حداقل نیمی از غیرکارگرانی که برای خودشان کار می کنند نیز از مزایای 

ق بهره وری از صندوق درمانی آن است. هیستادروت استفاده کرده اند. بدون شک جذابیت عمده این گروه برای عضویت در هیستادروت ح

 نیست. محسوسدر این باره عمالً بین کارگران و غیرکارگران یهودی در اسنفاده از مزایای هیستادروت هیج تفاوتی 

 

 پروسه تکاملی

بطور عام، جنبش کارگری اروپائی از پایین به باال رشد کرد و از بازار کار به 

زماندهی اتحادیه ای شناخته می شود از تکامل سیاست فراروئید. آنچه که اوج سا

پروسه تجمع شروع می شود که با شوراهای کارگری پایه آی آغاز شد و به 

مجامع صنعتی ملی و اتحادیه های صنعتی گسترده شد قبل از آن که به سطح 

کنفدراسیونی ارتقاء یابد. انتظار می رفت که سازه های اوج اتحادیه ای نه فقط 

ه برای افزایش دستمزد ها بکار روند )در واقع برخی حتی از حق برای مذاکر

مذاکره دستمزد هم منع شده بودند(، بلکه حتی برای نمایندگی از طرف اتحادیه ها 

در برابر دولت و برای افزایش نفوذ کارگران در تحقق آرزوها و آمال سیاسی هم 

 فعال باشند.

کامل هیستادروت دیده می شود نمی تمایز این مراحل توسعه و رشد با آنچه در ت

توانست بیشتر از این باشد. در زمان شکل گیری هیستادروت بخش صنعتی 

شهری که پایه بنیادی اتحادیه ها را شامل می شود هنوز در مراحل ابتدائی خود 

بود و بجز در بخش کشاورزی و مزارع، اتحادیه ها در اندازه های بسیار کوچک 

ند. تأسیس هیستادروت باعث اهمیت بخشیدن به ادغام و محلی شکل یافته بود

عمودی اتحادیه ها نشد، بجای آن اما، تالش ها عمدتاً درونی و برای ادغام و 

ودرآینده،  -گسترش ابزار های کارگری در کاریابی، کمک ها و همیاری شغلی 

حمایت از اتحادیه های صنفی پیش رفت. بنیانگذاران هیستادروت ائتالف چند 

گی از گروه ها و سازه های سیاسی را درمیان اسرائیلی های فاقد زمین در رن

فلسطین ایجاد کردند: کارگران کشاورزی در جستجوی کمون هایی با کمک جنبش 

صهیونیسی، صندوق های بیمه درمانی و مؤسسات کاریابی وابسته به دو حزب 

ی در کشور نوین کارگری در رقابت با هم، و کارگران مهاجری که بدنبال جاپای

بودند و از رقابت و دودستگی بین این تشکل ها که مانع پیشرفت بود نگران و 

عاصی شده بودند. نه بعنوان یک ایستگاه بین راهی برای سیاست ورزی درباره یک جنبش اساساً اقتصادی، هیستادروت در اصل بر اساس 

به تجربه آموخته بودند که تنها راه عملی برای جمع کردن و ادغام و کنترل پروژه ای از طرف حزب کارگر بوجود آمده بود. رهبران حزب 

 د.جنبش کارگران در ساختن ائتالف تشکل ها و امتناع از رقابت مستقیم بر سر انحصار مالکیت جنبش بو

 

 بازده

خاصه در سوئد دیده شده، که در کشورهای اسکاندیناوی،  -هدف استراتژیک برجسته در بهترین لحظات سوسیال دموکراسی شرکتی 

"همبستگی" است. شاخصه اساسی این تعهد تا همین اواخر اشتغال تمام وقت و تفاوت جزئی در حقوق و دستمزد هاست. در ظاهر، 

هیستادروت عضوی از همین خانواده است. بررسی بیشتر اما نشان خواهد داد که تاریخ طوالنی برای امتیاز دادن به بخش های قدرتمندی 
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 : گلدا مایر در حال سخنرانی در دفتر مرکزی هیستادروت1946تل آویو، می 

قومی سه جانبه )اشکنازی، سفاردی و اعراب فلسطینی( -نیروی کار و رشته تخلفاتی ازجمله حذف و امتیازاتی که به سلسله مراتب ملی از

 داده شده اند، کمک کرده است که همان خطوط گسل در یک بازار کار بشدت چندپاره بازسازی شوند.

اروپایی اش، که در آن افزایش دستمزد ها قربانی تضمین کار می شود را نباید به  آنالیز سطحی تعهد هیستادروت به اشتغال کامل و همتراز

اشتغال تمام وقت در اسرائیل بخش بنیادی توافق صهیونیستی بود، و بعنوان عنصر غیرقابل تردید برای  ۱۹۹۰سادگی پذیرفت. تا سالهای 

ته شده بود. سی سال تمایز بسیار قابل توجهی پیش در این مورد جذب مهاجر و کوچ گران و ثبات اجتماعی از سوی احزاب سیاسی پذیرف

 .اتفاق افتاد، وقتی که دولت حزب کارگر با اطالع کامل نه تنها یک دوره بیکاری عمده را پذیرفت بلکه آن را با تایید هیستادروت پیش برد

تادروت  بعنوان یک تشکل طبقاتی کارگران همواره مورد استثنائی بود که قائده را تایید نمی کرد؛ اعتبار هیس ۱۹۶۰کاهش رشد در دهه 

شک و تردید بود. سیاست های اجتماعی و اقتصادی که در دوران رهبری و کنترل دولتی حزب کارگر و هیستادروت پیگیری می شد، 

نگ نظری همراه بوده است، تصویرکننده خصلت دوگانه ای بود. در عمل دولت رفاه اجتماعی اسرائیل به نسبت با نوعی خست و ت همزمان

ن که بطور اصولی از طرف دولت اداره شود؛ و تاثیر کلی آبخش هایی از آن به قشر سیاسی )و خود هیستادروت( واگذار شده است، بجای 

ل نماید. در آن بیشتر در تأیید دانسته هاست و نه برای آن که مشکل بین اقوام یهودی اشکنازی و سفاردی و یا بین اعراب و یهودیان را ح

زمینه سیاست های اقتصادی، آنچه که باید در نظر داشت این است که اسرائیل برای بیش از یک دهه پس از شوک ناشی از بحران قیمت 

، برای تثبیت یک سیاست منظم اقتصادی نمره ردی گرفته است. سایر سوسیال دموکراسی های شرکت محور از این سالها و ۱۹۷۳نفت 

تمزد ها و اجماع همزمان اتحادیه ها نفع زیاد برده اند، اما اسرائیل از رشد نازل اقتصادی لطمات فراوان برده اسُت که کنترل مرکزی دس

 باعث افزایش نسبی اعتراضات کارگری و صعود نرخ تورم می گردد.

 

 آیا ایدئولوژی می تواند به حل دوگانه ها کمک کند؟

یده باشند که آیا آنچه من تصویر کرده ام مغلطه ای بیش نیست؟ اگر حقیقت دارد که هیستادروت با خوانندگان تا اینجا ممکن است از خود پرس

اتحادیه های مشابه اروپایی در ظاهر، در بدنه عضویتی خود ، روند تکامل، و تأثیر طوالنی مدت در سرنوشت اقتصاد سیاسی، تفاوت 

ی از تعهد دوگانه به صهیونیسم و سوسیالیسم نیست؟ تغییر مواضع سازمان کارگری، و چندانی ندارد، آیا اینها همه نشانه های قابل پیش بین

ترک اصول اروپایی زمانی روشن تر دیده می شود که ایدئولوژی صهیونیستی وارد تصویر می گردد. هم از این روست که هیستادروت 

هیچ ضابطه می پذیرد، چرا که هدف مهاجرت یهودیان به  کارگران عرب را محروم می کند و درعوض ورود یهودیان را به سازمان بدون

 اسرائیل و جا افتادن کوچ گران اولویت می یابد. 

بنابراین، اینجا تکامل تشکل کارگران است که براساس اصول سرمایه داری صنعتی و دموکراسی شکست خورده است، چراکه در حقیقت 

هودیان با یارانه هواداران بین المللی اش تبدیل شده بود. براین اساس اصالً تعجب ]این تشکل[ به ساختار غالب اریستوکراسی مهاجرت ی

برانگیز نیست که پس از تأسیس دولت اسرائیل هیستادروت به مثابه آپاراتچیکی در خدمت سیستم نزول کرد. مهمترین هدف صهیونیستی 

ایده آل های سوسیال دموکراتیک کارگری در همه جای دیگر  حاصل شده بود و سیاست های هیستادروت و عملیات ان در تضاد فاحش با

 جهان قرار گرفت.

اما درباره این موضوع می توان بیشتر نوشت: هر جمله از پاراگراف باال در اساس درست است، ولی در مجموع این نگرش گمراه کننده هم 

، اما جای سؤال است که آیا این تمام حقیقت درباره شخصیت هست. تعهد جنبش کارگری به صهیونیسم از نظر تاریخی غیرقابل انکار است

این جنبش است. سوال بنیادی شاید این است که چه چیز باعث شد جنبش از آغاز به آغوش صهیونیسم پناه ببرد؟ بحث در بارۀ این گزاره که 

صهیونیسم سوسیالیستی در واقع بیشتر ناظر بر 

مثابه صهیونیسم بود تا سوسیالیسم، در اصل به 

جایگزین کردن یک ایدئولوژی بجای دیگری است، 

بدون آن که پیش فرض گنجایش ایدئولوژی برای تبیین 

یک پدیده اجتماعی را بزیر سؤال ببریم. این فرضیه دو 

آرزوها و  -1پیش فرض دیگر را در خود دارد: 

امیدهای بنیانگذاران از آغاز کامالً مشخص، آزادانه و 

شده بودند )و نه در جریان عمل و اندیشمندانه انتخاب 

قبل و بعد از آن به منظور تبیین چرائی عمل مورد 

مساله گذران زندگی و  -موانع قابل توجه  -2بحث(، و 

هیچ نقش اساسی در  -تحرکات مبارزه برای قدرت 

تصمیم گیری های جنبش کارگری در نقاط عطِف 

 استراتژیک و تاریخی آن بازی نکرده اند.

هر دو فرضیه غیرقابل دفاع اند. جنبش  از نظر من

کارگری صهیونیستی و طرفدارانش همواره از این 

شعار که تاریخ را رهبران آینده نگر و ایده هایشان می 

سازند دفاع کرده اند، و مکرراً این عقیده را ابراز می 

نی سازی ارزش ها به هواداران خویش عملی سازند. کنند که جنبش های اجتماعی می توانند تغییرات سیاسی و اجتماعی را با آموزش درو
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 اجرت : نمونه ای از تداوم امواج مه1946

در نتیجه ایدئولوژی ها با این دیدگاه سنتی به مثابه انتخاب برتر و هدفمند جلوه می نمایند که پاسخگوی مالحظات سیاسی و اخالقی نیز 

انتقاد مخربی را بر تالش چپ برای  هستند. در میانه دهه بیست یکی از چهره های حزب غیرسوسیالیست هاپول هاتسیر، خایم ارلوسوروف،

تعریف جنبش کارگری صهیونیستی بر مبنای اصول ارتودوکس سوسیالیستی عرضه نمود. اما ارلوسولوروف غیرسوسیالیست در مدل ازلی 

ش سوسیالیستی اش انتقادش را با تالش برای متقاعد کردن رفقایش به پذیرش آرمان های سوسیالیستی به پایان برد، با این تاکید که جنب

 ارزش آن را دارد چرا که به بسیج از باال به پایین هرم عضویت و افزودن ارزش های اخالقی به هدف صهیونیستی کمک می نماید.

 

 ایدئولوژی و تحقیقات پژوهشی در اسرائیل

پذیرند گرچه که  برخی هم در آن  محققان بسیاری که در اسرائیل کار می کنند، بشمول تعدادی در جناح چپ، پرسپکتیو داوطلبانه را می

شک می کنند. بطور مثال، کارمی و روزنفلد بر این باور اند که ایده ها را می توان بطور ضمنی پذیرفت. آنها می گویند که دوران پس از 

بکار انداختند که به تثبیت  تأسیس دولت اسرائیل، دیوید بن گوریون و همراهانش تبلیغات میلیتاریستی بزرگی را در ستایش بزرگنمایانه دولت

سلطه شان بر دولت و درعین حال به حاشیه راندن و سرکوب بدیل چپ انجامید. از نگاه متفاوتی، ایزنشتاد معتقد بود که دوران پساانقالبی 

تأسیس دولت  می شد حدس زد که جامعه به دوران کاهش نفوذ ایدئولوژی سیر خواهد نمود. به این دلیل ساده که پس از 1948بعد از 

یده آل اسرائیل اهداف انقالبی به سرانجام رسیده و به ادامه روشهای قبلی نیازی نیست. کارمی روزنفلد و ایزنشتاد، هر دو، پذیرفته بودند که ا

نیادین توسعه و لزوماً برای همیشه بعنوان موتور تاریخ نقش بازی نخواهد کرد، اما آنها در این باره تردیدی باقی نمی گذارند که فرضیه ب

 رشد جنبش کارگری صهیونیستی در وجه ساختاری و قهرمانانه اش از قبل وسیله رهبران برنامه ریزی شده بود.

مهمترین و جدیدترین تالش برای کشیدن ایدئولوژی به میدان بررسی تاریخی مختص به جنبش کارگری اسرائیل وسیله تئوریسین سیاسی 

که در عین حال برای بررسی مناسب تر تطبیقی به تجربه اروپایی هم توجه دارد. استرنهل، در اساس، مدعی  زیِو استِرنِهل در جریان است،

است که دلیل آن که هیستادروت و حزب کارگر اسرائیل نتوانسته اند نتایج سوسیال دموکراتیکی را که از یک جنبش مترقی کارگری انتظار 

وقت بواقع به اصول پایه ای چپ اروپایی باور نداشتند و متعهد نبودند. او از جمله می گوید بن  می رود، بدست آورند، آن است که آنها هیچ

با حزب بن گوریون به  1930یکی از دو حزبی که درسال  -گوریون خودش سوسیالیسم را بعداً بعنوان یک بدیل پذیرفت و حزب ماپای 

ه سوسیالیزم بود. بنابراین سوسیالیسم در واقع یک ابزار فرصت طلبانه برای دشمن قسم خورد -ائتالف در حزب اولیه "کارگران" پیوست 

وی بود، به عبارتی یک پوسته ظاهری که برای بسیج طبقه کار و هوادارانشان، در جهت حصول اهدافی که از طرف صهیونیسم دیکته می 

 شدند، بکار می رفت.

یستی در دوران بین جنگ ها با یک سیستم اروپایی موازی بود، اما نه لزوماً با بنا به روایت استرنهیل، ایدئولوژی جنبش کارگری صهیون

سوسیال دموکراسی. برعکس او بیشتر به سوسیالیسم ملی، با دیدگاه ملی قبیله ای، توجه و ارجحیت برای تولید، و خوبتر شمردن مزاحمان 

عی الپوشانی حقیقت بود. این دیدگاه براحتی رهبران کارگری را از انگلی نظر دارد. در این میان حتی کیبوتز و زراعت اشتراکی هم بنو

انجام وظیفه برای جبران اختالف بین ادعاهای برابری طلبانه شان با وضعیت نابرابر و تبعیضات واقعاً موجود در جامعه یهودی در فلسطین 

 کردن ناسیونالیسم بر سوسیالیسم بود و نه چیز دیگر.معاف کرد. در عمل اما سنتز بین سوسیالیسم و صهیونیسم بیشتر به معنی غلبه 

استرنهیل بدرستی بر این نکته انگشت می گذارد که فاصله فاحشی بین به اصطالح سوسیالیسم سازنده در ساختار ملی که مورد ستایش 

ر اوج جنبش در واقع ادعاهای جنبش کارگری صهیونیستی بود و سوسیالیسم اصالح طلب در اروپا وجود دارد. بن گوریون و دوستانش د

سوسیالیستی را برای بدست آوردن رهبری کارگران یهودی کامالً مورد بهره برداری ابزاری قرار دادند، در حالی که مبارزه بنیادی را 

دیگر آنچه در این ظاهراً برای منافع مادی خویش علیه رقبای سیاسی و نمایندگان اقشار میانی اجتماعی بکار گرفته بودند. و اما یک بار 

روایت نادیده گرفته شده، مقایسه توضیح منفعت بنیاد 

 تعهدات جنبش کارگری به صهیونیسم است.

 

ریشه های همسری جنبش کارگری با 

 صهیونیسم

مدارک تاریخی نمی توانند این فرضیه را ثابت کنند که 

صهیونیسم بخاطر حمایت باطنی از کارگران برنده شد. 

ر مورد عالقه عمومی آن را مخفی در واقع گرچه تفک

می سازد، حقیقت آن است که برای اکثر یهودیانی که 

در نیمه اول این قرن به فلسطین رسیدند عقاید مربوط 

به صهیونیسم از اهمیت خاصی برخوردار نبود یا در 

در مقابل نیم  1880سطح حداقل قرار داشت. در سال 

زندگی  هزار یهودی در فلسطین 24میلیون عرب فقط 

می کردند. اولین آلیاء )موج مهاجرت( ثبت شده در 

صهیونیسم مدرن کمی پس از آغاز قرن بیستم صورت 

 گرفت. 
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 "مین گردهمائی "کارگران جوان 4آغاز حیات "کارگر صهیونیستی": ، 1905

تحت تاثیر فضا و تصویب قوانین یهودستیزانه و آزار یهودیان در روسیه و رومانی، حضور تازه مهاجران از این دو کشور جمعیت یهودیان 

سنتی مهاجرین آلیاء اول زمین را خودشان می خریدند و مانند کلونیالیست های اروپایی و فرانسوی برآن  را در فلسطین دوبرابر کرد. بطور

کار می کردند تا حضور خود را تثبیت نمایند. سی و پنج هزار مهاجر آلیاء دوم عمدتاً از مهاجران روس بودند و دهسالی قبل از شروع 

رایط بسیار دشوار زندگی در آنجا اکثریت قابل اعتنای آنان سوسیالیست و صهیونیست مدرن جنگ جهانی اول به مقصد رسیدند. در برابر ش

بودند که کشور خود را ترک کرده و به اینجا امده بودند و بیشترشان در مقصد جزو مؤسسان جنبش بودند و بعدها به رهبری سازمان های 

 کارگری می پیوستند.

جهانی اول به چهارصد سال کنترل عثمانی بر فلسطین خاتمه داد. با حمایت ماندات ملل متحد،  پیروزی متحدین بر نیروهای ترک در جنگ

کنترل فلسطین به بریتانیا داده شد. در غروب حاکمیت بریتانیا هم یک بیانیه رسمی صادر شد که "تشکیل یک خانه ملی برای ملت یهود" را 

اضافه شدند که مجموعاً اولین  1919دیگر به شصت هزار یهودی باقیمانده در سال توصیه می کرد. در سومین آلیاء سی و پنج هزار نفر 

نسبت اعرلب به یهودیان معادل هشت به یک بود. تا آن  1923مهاجرت سازمان یافته صهیونیستی را نمایندگی می کند. با این وجود در 

صد آمریکا بود. اما با قوانین جدید و سخت مهاجراتی که در سال زمان مهاجرت دسته جمعی یهودیان از روسیه و اروپای شرقی بیشتر به مق

به تصویب رسیدند، دروازه های امریکا دیگر بسته شدند. اولین گروه هایی که تحت تأثیر این محدودیت ها قرار گرفتند، خرده  1924

تا  1924یک به شصت هزار نفر مهاجر را از بورژواهای لهستانی بودند که ریشه های آلیاء چهارم را تشکیل می دادند. این گروه نزد

هزار نفر از یهودیان آلمانی  190به فلسطین گسیل داشت. یک دهه بعد اما بیشترین موج مهاجرت های قبل از تأسیس اسرائیل، شامل  1926

 ندگی به فلسطین وارد شدند.بود که با تشدید تهدید های نازیسم و رکود اقتصادی در اروپا به پناه 1936تا  1932و اتریشی در فاصله 

بسیاری از فعاالنی که در رهبری جنبش قرار داشتند )و بعد ها هم در دولت( به عنوان سوسیالیست های متعهدی با آلیاء دوم و سوم به 

ی سالهای پس از فلسطین مهاجرت کرده بودند. در واقع در میان یهودیان فلسطین، به میزانی قابل قیاس با اروپا، کمونیسم در جنبش کارگر

در روسیه و سالهای بعد از جنگ جهانی اول، در حال اوجگیری و رشد بود. همچنین قطعاً ادعای ثبت شده با مدارک کافی  1917انقالب 

است که در سالهای قبل از فتح فلسطین بوسیله بریتانیا، اکثریت مهاجران پیشگام وابسته به موج دوم یهودیان از قشر یهودیان مدرن و 

 ً نمی  اصالح طلب بودند که نه به صهیونیسم وفادار ماندند و نه حتی بطور کلی به فلسطین. وجود یا عدم وجود این یا آن اعتقاد و باور حقیقتا

 تواند تسلط انگیزه ها و محرکهای ملی را در جنبش کارگری اسرائیل توضیح دهد.

ش صهیونیستی را می توان از نگاه محاسبات رئال پولیتیک تفسیر کرد. از تمایل و همبستگی بین جنبش کارگری یهودی در فلسطین و جنب

طریق مشارکت با صهیونیسم سازمانیافته، نخبگان 

جنبش کارگری به امکانات و مواد الزم سیاسی دست 

می یافتند، که نه تنها به دسترسی به شبکه وسیع اعضا 

کمک می کرد بلکه با نیروهای مخالف نیز اتصال می 

پرستیژ و سرمایه های مالی و ساختاری  یافت.

هیستادروت با تالش فراوان برای جذب، جلب و 

مقهورساختن مخالفین از چپ و راست بکار برده شد. 

این موقعیت حیاتی بین بزرگترین نیروی سازمانیافته 

جامعه مدنی یهود و ساختار شبه دولتی جنبش 

ای صهیونیستی بود که به هیستادروت امکانات گسترده 

 برای نفوذ در سیاست و ساختار حکومتی را داد.

درحالی که از منظر نخبگان همبستگی هیستادروت و 

صهیونیسم بدون منفعت نیست، بازهم موضوع یک 

سوال مهم می تواند باشد: چرا این سرمایه بزرگ مالی 

و لجستیک در اطراف هیستادروت این قدر برای 

جذابیت پیش  اعضا جذاب بود؟ شاید برای آن که این

پاافتاده چیزی بیشتر از تاکید بر ایدئولوژی درونی شده 

با اولویت های صهیونیستی نبود. شاید در این صورت 

این پیش فرض بتواند توجیه کننده و معرف رفتار 

ر در فلسطین چنان جنبش کارگری اسرائیل باشد. من این مجادله را رد می کنم. مشکالت موجود درسر راه جاافتادن شهرک نشینان مهاج

یا به  –جدی بود که آنان آزادی زیادی برای مالحظات ارزشی در انتخاب بدیل نداشتند. در نتیجه منافع اقتصادی مهاجرین بدون ملک 

 عبارت خودشان طبقه کارگر یهودی فلسطین، در تبیین دالیل رفتار ایشان غیرقابل اغماض است.

 

 نقش منافع اقتصادی

ان پرولتر مملو از دشواری بود. در بازار کار اکثریت مهاجران یهودی در رقابت با کارگران بومی فلسطین در مواضع عینی کوچ گر

موقعیت ضعیف تری قرار داشتند، چرا که کارگران بومی ضمن تولید کار کمتر، دستمزدشان هم بمراتب بیشتر بود. بیشتر کارگران بومی 

ی که کارگران مهاجر عمدتاً تنها روزیشان از دستمزد کار تأمین می شد. در عین حال نحوه را نیمه پرولترها تشکیل می دادند، درحال
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 پوستری از هیستادروت:
 صهیونیزم پیشاهنگ، سوسیالیزم رزمنده

زندگانی مهاجرین هزینه بردار تر بود و تأمین مایحتاج روزانه شان گران تر از بومیان بود. نکته دیگر آن بود که برخالف استعمارگران 

توانستند زمین برای توسعه و کار تهیه کنند، در فلسطین پیدا کردن و خرید زمین دیگر اروپایی که در همه جا مجانی و یا به ارزانی می 

 ارزان به علت قرن ها مسکونی بودن منطقه تقریباً غیرممکن بود و تنها سازمان های مستحکم و کوچ گران ثروتمند قادر به تأمین این هزینه

 بودند.

مین موج مهاجران از درگیری با برزخ مورد اشاره در باال نجات یافته بودند، چرا که در آغاز، همزمان با گذار به قرن بیستم، پیشگامان دو

بارون دا روثچلد حاضر شده بود حقوق و دستمزد یهودیانی که در مزارعی را که در فلسطین تأسیس کرده بود، مشابه با سیاست های 

بارون سعی داشت از مهاجران نو بدین شکل حمایت نماید، و قطعاً برای کلونیالیسم فرانسوی در الجزایر سوبسیده نماید. قابل توجه است که 

ممکن آن که به آن ها این شانس را بدهد که بتوانند بعنوان کشاورزان مستقل در فلسطین خود را تثبیت نمایند، پیشگامان موج دوم هم احتماالً 

 یی بیابند.  بود در کنار امواج قبلی مهاجران در حاشیه های تاریخ صهیونیستی جا

که باعث شد مهاجران جدید در رقابت و با شرایط نابرابر نسبت به کارگران  1900این نتیجه پایانی، اما با خروج تشکیالت روثچیلد در 

عرب قرار گیرند، فراموش شده است. تالش آنها برای خنثی ساختن خطر بسیار با پیش بینی های تئوری تقسیم بازار کار بین دستمزد های 

باال و پایین سازگار است. در بین پاسخ های موجود به شرایط فوق می توان یکی به سعی در کاهش هزینه ها با اتخاذ روش های عربی، و 

دیگری تبلیغ "کارگر عبری" که قصد داشت استخدام اعراب را در مؤسسات یهودی ممنوع نماید، اشاره کرد. بزودی اما بر همه مهاجران 

انفرادی قادر به دستیابی به هیچ چیز نخواهند بود. برای آن که به هدف اشتغال "کارگر عبری" دست یابند در اواخر روشن شد که بطور 

دو حزب خرده پا تأسیس کردند: یکی که کپیه ای از شاخه سوسیالیستی صهیونیسم بود و دیگری که خصلت غیرسوسیالیستی  1905سال 

 بومی داشت.

ی بود که کنشگران در جنبش نوظهور کارگری به چندین نتیجه گیری اساسی دست یافتند. اول آن که اربابان در این دوران بنیانی و تجرب

مزارع یهودی تنها درصورتی حاضر بودند کارگران هم مذهبشان را استخدام کنند که احساس کنند کارگران عرب برای زندگی شخصی آنان 

رگران یهودی، در جای خود، برای بقاء کشور یهودی و منافع امنیت ملی در و حضور اجتماعی شان خطری محسوب می شوند، و کا

 فلسطین بپا برخیزند. دوم آن که با اجماع تعاونی های زراعی و سوبسید کارفرمای جدید بتوانند هزینه کارگر عرب را جبران کنند و در عین

ین مالک جدید بزودی در صحنه حضور یافت و در تحت نام حال نیروی سیاسی عظیمی برای خنثی کردن نیروی مالکان بکار گیرند. ا

 تأسیس شد. 1908"سازمان جهانی صهیونیستی" ظاهر و در سال 

 

 منافع مشترک جنبش کارگری و صهیونیسم

منافع کارگران و جنبش صهیونیستی در فلسطین در پایان کامال همگرایی داشت، و 

ستعماری شهرک سازی ها در شکل گیری یک ائتالف طوالنی مدت بین جنبش ا

بدون ساکنان و جنبش کارگری بدون کار موفق بود. تأثیر فوری این وضعیت آن 

بود که اولین کمون های زراعی به سرعت تأسیس شدند. حمایت سازمان جهانی 

صهیونیستی به جنبش نوپای کارگری کمک کرد تا سنگرهای جدیدی را علیه 

مله آموزش دهقانی برای افزایش بازده رقابت کارگران عرب تثبیت نماید، از ج

تولیدی کارگران یهودی، مؤسسات کمک رسانی جمعی که در زیر چتر سازمانی 

مؤسسات کارگری محلی، و مقدار معتنابهی سوبسید مستقیم به کارفرمایان، مشروط 

 به آن که از کارگران یهودی استفاده کنند.

، تازه واردانی که با امواج 30و  20برخالف مهاجرت های گسترده در دهه های 

دوم و سوم رسیدند و در میانشان بنیانگذاران جنبش کارگری هم قرار داشتند، عمدتاً 

به اختیار ایده آلیست بودند. اما تنها صهیونیست ها نبودند که آنها را به ائتالف با 

سازمان جهانی صهیونیستی فرا می خواندند. در این زمان کارگران )و حتی جنبش 

ارگران در هجرت که به آن وابسته بودند( از نمایندگی در سازمان جهانی منفعت ک

می بردند. در واقع اعضای خرده بورژوای جنبش صهیونیست و بویژه نخبگان آن 

)بشمول جاذبین یهودی که با امور مالی هم ارتباط داشتند( از سوی سوسیالیست ها 

 ند.غریبه و یا حتی دشمن طبقاتی به حساب می آمد

مهمترین وجه همکاری ها در مبادله بود. کارگران پیشگام، برخالف بسیاری از 

مهاجران صهیونیست، حاضر بودند به فلسطین منتقل شوند. آنها حاضر بودند 

فعاالنه با کارگران عرب رقابت کنند یا برای حذف آنان کمک نمایند، بجای آن که 

 حضورشان را با استخدام اعراب تحکیم نمایند.

برخالف کشاورزان، آن ها را می توانستند به مدل چهارچوب اقتصادی که استقالل 

یهودیان را تحکیم نماید ترغیب نمایند، که به پذیرش و اشتغال یهودیان مهاجر بدون 

بیت کوچ به ملک کمک نماید. نهایتاً کارگران از سر اعتقاد یا ضرورت زمان حاضر بودند بزرگترین نقش ها با کمترین منفعت در تث
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 تظاهرات نیروهای چپ اسرائیل علیه اشغال

سرزمین یهودی را بپذیرند. امکانات و بدیل های جنبش کارگری بسیار محدود بود. با جنگ جهانی اول، مشکل رقابت با اعراب در مزارع 

با یا با دستمزد کار یا  -با حذف اشتغال برای کارگران یهودی با دستمزد های باال. بدیل ها -کشاورزی مکانیزه به شکل نامطلوب حل شده بود

 عمال بدون کمک مالی گسترده از طرف صهیونیست های جهان غیرعملی بود. -استقرار در کمون های دورافتاده

اختار نیاز مشارکت صهیونیستها و کارگران بر هیستادروت تأثیر غیر قابل انکاری وارد کرده بود. این نیاز ها راه درازی را باید بپیماید تا س

احد که بطور غیر مستقیم از سوی احزاب سیاسی اداره می شد( یا عملکرد ویژه ان را )شناخت تغییر از ویژه هیستادروت )یک سازمان و

یک اتحادیه کارگری ساده به سازمانیکه همزمان مسئول ایجاد اشتغال و سازماندهی ان است( توضیح دهد. ابداعات ساختاری که 

گسترده از سازمان جهانی صهیونیسم بود. در عین حال مسئولیت انحصاری هیستادروت به آن دست زد پیش نیاز دریافت کمک های مالی 

تمام فعالیت های اجرائی تمام سازمان های کارگری را برعهده گرفت، در حالی که ارتباط مستقیم بین خدمات و رقابت سیاسی را هم حذف 

 کرده بود.

ور یک شهرنشینی گسترده و تشدید آن در میانه دهه بیست، فعالیت در ارتباط با کنش های اتحادیه صنفی باید توجه داشت که علیرغم ظه

های اتحادیه ای همچنان نقش حاشیه ای در ساختار سازمانی هیستادروت بازی کرد. در واقع رهبری هیستادروت تالش زیادی برای کنترل 

. برخالف توافق های طبقاتی که در برخی و محدود ساختن پیگیری کارگران برای منافع فوری در گفتمان روابط اشتغالی بکار گرفت

کشورهای اروپایی در بین دو جنگ جهانی اتفاق افتاد، موضعگیری های محدود کننده هیستادروت ناشی از تحوالت شرکتی محور در 

اساس نیازهای  روابط صنعتی نبود. بلکه برای تأمین منافع در چانه زنی با جنبش صهیونیستی، نخبگان جنبش کارگری محدودیت ها را بر

 صهیونیسم بویژه در ترغیب مهاجران به فشار درونی تبدیل کردند. به همین دلیل مباحثه بیشتر بر این پایه بود که هیستادروت باید مذاکره

ش جذب برای ایجاد و حفظ اشتغال اعضا و کمیت حداقل دستمزد یهودیان را چنان پیش ببرد که مانع ورود سرمایه گذاران و صدمه به گنجای

 کشور نگردد.

رهبران هیستادروت و سازمان جهانی صهیونیسم در این نگرانی شریک بودند که منطق عمل مشترک در بازار کار ممکن است کارگران 

 یهودی را به مشارکت با همکاران عربشان علیه کارفرمایان یهودی موئتلف سازد. در قبال این مسئله اما مواضع "ساختارنگرانه" بدیل قابل

دوامی ارائه می داد، بطور مثال استخدام در کنسرسیوم هایی که برای حاکم جدید ماندات فلسطین راهسازی می کردند. این نوع کارها 

ا آن دستمزد های قابل اتکایی را می پرداختند که با فشار سازمان یافته صهیونیستی بر بریتانیا تأمین شده و به هیستادروت کانالیزه می شد ت

 ی خرید ابزار و چادر مسکونی کارگرانی که استخدام می شدند بکار ببرد.را برا

 

 پس از دوران سازندگی

در توضیح یگانگی نمونه اسرائیل از یک دیدگاه تطبیقی به موضوع، تا بحال من بر دوران سازندگی بیشتر توجه داشته ام و در سطحی 

بر پایه بدیل های اقتصاد سیاسی و ایدئولوژیک و نامحدود به دوران سازندگی ماقبل  ابستره به آن نگاه کرده ام. در دنباله اما بر تفسیری

خواهیم پرداخت. منظور آن است که نشان بدهم و ثابت کنم که رابطه تنگاتنگ هیستادروت با نقاط عطف حساس در تاریخ اقتصاد  1948

 سیاسی اسرائیل از تاسیس دولت به بعد چگونه بوده است.

گ اول اعراب و اسرائیل محدوده در نتیجه جن

% افزایش یافت در حالی که 20سرزمینی اسرائیل 

% کاهش 80جمعیت اعراب در آن محدوده بیش از 

ارتش اسرائیل مقاومت محلی و  1948یافت. در پایان 

ارتش های متخاصم از کشورهای پیرامونی را شکست 

داده بود، به طوری که نقشه سازمان ملل برای تشکیل 

ولت فلسطینی را هم مخدوش ساختند. در زمینه یک د

مرزی ماندات فلسطین، کمی بیشتر از یک دهم جمعیت 

عرب منطقه تحت سلطه اسرائیل باقی مانده بود. بین 

ششصد تا هفتصد و پنجاه هزار تن از اعراب بزور از 

سرزمین فلسطین رانده شدند و یا مجبور به پناهنگی 

ت کنترل اردن و مصر شدند و بقیه نیز در مناطقی تح

 قرار داده شدند.

تعدادی  1951و  1949مهاجرت های انبوه بین سالهای 

را به کشور  1948معادل کل جمعیت یهودی قبل از 

تازه برسمیت شناخته شده اسرائیل وارد کرد. نیم بیشتر 

انه شان در جریان جنگ جهانی دوم نابود شده بود. بقیه تازه واردان یهودیان اروپای شرقی بودند، عمدتاً رومانیایی و لهستانی که خانه و کاش

 از یهودیان شمال آفریقا و خاورمیانه می آمدند، عمدتاً از یمن و عراق. مهاجرت یهودیان سفردی )به زبان عبری میزراقی(، بیشتر ناشی از

و پیروزی ارتش آن در جنگ بود. اما هر دو بحران های سیاسی و اوجگیری یهودستیزی در کشور های عربی بدنبال تشکیل دولت اسرائیل 

بخش مهاجرین یهودی بشدت برای تأمین عمق نیروی نظامی، پر کردن سرزمین های خالی، تأمین نیروی انسانی در کمون های زراعی و 

این روی نشان  برای نوسازی اقتصاد مدرن که برای ایجاد استاندارد اروپایی زندگی در کشور جدید ضرور بود، ترغیب می شدند. از
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 از مهاجران "غیرقانونی" بر عرشۀ هاگانا، در ورود به بندر حیفا گروهی 

خواهم داد که چگونه چارچوب برقرار شده بطور خالصه چند شاخصه هیستادروت را که تحوالت کثیری را در دوران خود پشت سر 

 گذاشته، از جمله تحول از سیاست دفعی تا جذب کارگران فلسطینی، را تعریف می نماید.

 

 نیروی کار یهودی و فلسطینی

یک انقالب استراتژیک مهم در جنبش صهیونیستی بشمار می رفت. در دوران  1948ر عبری" پس از از میان رفتن جنبش "نیروی کا

استعماری و دولت سازی، تأکید بر انحصار کار برای یهودیان در اقتصاد یهودی برآمد دو نیروی مضاعف دینامیک بود. از نظر اقتصادی 

ین بود تا انحصار کار را برای خودشان در بازار کار از رقابت با کارگر عرب تقاضا برای "کارگر عبری" ناشی از فشار یهودیان فاقد زم

پیامی که هم برای جلب  -ارزان محفوظ بدارند. از منظر سیاسی اما نشانه این بود که کارگر یهودی در جبهه مقدم مبارزه ملی ایستاده است 

 می را به تالش کارگران جلب می نمود. حمایت صهیونیسم سازمان یافته بکار می آمد و هم توجه جامعه عمو

یک مقایسه مردمشناسی نقش مهمی را در این میان بازی می کند: جمعیت عرب فلسطین به اندازه ای بود که بخودی خود احساس خطر را 

روی مخالف ملی. تحت برای مهاجرین یهودی تشدید نماید، هم در بازار کار به عنوان نیروی کار ارزان، و هم از نظر سیاسی به عنوان نی

شرایط دیگری، یهودیان ممکن بود به بدیل متفاوتی روی کنند که به نفع ایده های سیاسی خودشان باشد و به خنثی ساختن خطر احتمالی از 

 سرکوب سیاسی و به حاشیه راندن اقتصادی اعراب دست بزنند.

استرالیا بوضوح مشکل اساسی در عدم تعادل مردمشناسی جمعیت در اما در مقایسه تطبیقی با مستعمرات اروپایی در افریقای جنوبی و 

و این مانع از آن بود که شیوه  -یهودیان قادر نبودند اعراب را بالکل "جاروکنند"  -فلسطین بود که مانع از تفوق جمعیتی یهودیان بود 

ودیان کنترل مستقیم دولتی را هم در دست نداشتند و نمی اروپائیان در مناطق دیگر در فلسطین قابل اجرا باشد. حقیقت دیگر آن بود که یه

توانستند تمام خواست های خود را بر اکثریت بومیان عرب تحمیل نمایند. نتیجه آن بود که مشکالت بازار کار، به شیوه های معمولی که 

ذفی و یا با انحصار و ایجاد سیستم کاستی نمونه یا به زور ح -کارگران ارزان را از میدان رقابت در بازار کار بدر کند، غیرقابل حل بود 

هند که عمالً به تبعیض رسمی نسبت به نیروی کار ارزان دست بزند و در عوض کارگر خودی را با دستمزد باالتر به کار های مطلوب 

ر محیط و احکام اجرائی بگمارد. صهیونیست ها فقط می توانستند بطور محدودی اعراب فلسطینی را برای پذیرش حضور آنها و سلطه ب

 تحت فشار قرار دهند.

 نیروی کار یهودی و فلسطینی

به سادگی می توان نشان داد که بر اساس این تحقیق چرا فرضیه "کارگر عبری" با تأسیس دولت اسرائیل به موضوعی ثانوی و حاشیه ای 

قالبیگری نبود. ساختار دولتی از نیاز به استعمار گذر کرده بود تبدیل شد. عامل این وضعیت خستگی اخالقی، "پایان ایدئولوژی" یا فرجام ان

و وارد مرحله سازندگی محیط زندگی یهودی خودکفا شده بود. از دیدگاه ملی، دیگر ضرورت نداشت که یهودیان کار یدی را خودشان انجام 

البته تا  -ی یهودیان را توجیه و ترغیب می نمود دهند. برعکس از دیدگاه صهیونیسم دالیل متعددی وجود داشت که کار کردن اعراب برا

 جایی که برای کارگران یهودی تهدیدی ایجاد نمی کرد، و می توانست عمالً مانع از هر نوع حرکت اخاللگرانه از سوی اعراب گردد.

همزمان، خطری که از طرف کارگران عرب احساس 

می شد بشدت کاهش یافته بود: اوالً از موضوعیت 

فاحشی کاسته شده بود، چرا که مرزهای  خطر بطور

کشور تازه تثبیت شده و نفوذ در آن غیرممکن تر شده 

بود و اخراج سکنه عرب آنچه اسرائیل خوانده می 

شود، تقریبا کامل شده بود. ثانیاً جداسازی محیط زندگی 

جوامع اعراب از یهودیان و تصمیم رژیم حاکم که 

ده بود، به اعراب را تحت حکومت نظامی قرار دا

دولت اجازه می داد کار کردن اعراب برای یهودیان را 

قانونمند نماید. ثالثاً با مستقل شدن دولت یهودیان، تأمین 

بسیاری از منافع کارگران یهودی را قانوناً در اختیار 

ازجمله استخدام  -مراکز سیاسی و دولتی قرار داده بود 

 دولتی، رایانه و سوبسیدهای اختصاصی برای

کارفرمایان در صورت استخدام یهودیان، و سایر 

سرمایه گذاری های اجتماعی )حداقل دستمزدها، تأمین 

 مسکن، بیمه درمانی، آموزش عمومی و غیره(.

در ظاهر امر، مهاجرت های گسترده در چند دهه اول 

ی بوده باشد. بدنبال نزول فشار و کشش هایی تأسیس دولت اسرائیل ممکن است که باعث محدودیت هایی در توسعه این مکانیزم های دفاع

نزدیک به نیم میلیون یهودی به اسرائیل مهاجرت کردند. نیمی از  64تا  1955که در افزایش موج مهاجرت های گسترده مؤثر بود، در دهه 

جمعیت اسرائیل به دو و نیم میلیون  1965آنها از شمال آفریقا، عمدتاً از مراکش، و یک سوم از اروپا، عمدتاً از لهستان و رومانی. تا سال 

 % آنها یهودی بودند.90رسید که تقریبا 
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 : بن گوریون در حال سخنرانی برای اعضای هیستادروت1924سپتامبر 

حذف کارگران عرب از بازار کار دیگر با منافع هیستادروت یا دولت اسرائیل سازگار نبود. تا آن زمان  1950با این وجود، در پایان دهه 

و وارد دوره رشد سریع شده بود، در نتیجه مسئله استخدام کارگران بازار اسرائیل از شوک ناشی از موج های اولیه مهاجرت گذر کرده 

عرب هم دیگر مشکلی نداشت. مهمترین حاصل این آرامش البته تصویب قانون خدمات ملی کار بود که عمالً سرویس هیستادروت برای 

وندان عرب اسرائیل قانونی ساخت. با این کاریابی و تعویض و انتقال کارگر را منحل می کرد و عضویت در هیستادروت را هم برای شهر

قدم ها، اما، نه دولت و نه هیستادروت به سمت رفع تبعیض نسبت به رنگین پوستان حرکت نکردند. کامالً برعکس، سازمان کاریابی دولتی 

رحال کارهای موجود که انحصار عرضه این خدمات را در دست داشت در مناطق سکونت اعراب اصالً تاسیس نشده و شعبه نداشت. به ه

هم در مناطق یهودیان بود که اعراب به آن وابسته بودند، و قانوناً یهودیان ساکن این مناطق اولین حق انتخاب را برای کار عرضه شده 

ان داشتند. تا آنجا که به هیستادروت مربوط می شود، در نقش کارفرما در مؤسسه کارگری بطور انحصاری تمام کارکنان خود را از می

یهودیان انتخاب می کرد و به عنوان یک سازمان تشکل کارگران گرچه بشدت برای جذب اعراب فلسطینی هم کار می کرد، ولی در عمل 

 برای کار با اعراب و فلسطینیان عضو به موازات دولت هیستادروت هم بخش های ویژه شکل داده بود.

نقش بازی می کرد، انواع روش ها و مجموعه ای از مشوق های مثبت و تهدیدات  از این راه هیستادروت به مثابه یک ابزار قدرت سیاسی

ک منفی را بکار می برد تا اعراب را در برابر قدرت فائقه دولت تسلیم نماید و آنها را به ماشین رای برای حزب کارگر تبدیل نماید. به کم

ت و امکانی که برای کشاندن فعاالن عرب به همکاری با خود و کار کنترل بر بهداشت عمومی و سایر خدمات اجتماعی که در انحصار داش

در دولت به دست آورده بود می توانست اعراب را جلب نماید. این شرایط تغییراتی را در فعالیت های هیستادروت ایجاد می کرد، اما در 

مشترک ریشه داشت و بیشتر یک مبادله سیاسی بود. در طبیعت رابطه آن با مراکز سیاسی تغییری نداد. مثل گذشته، این همکاری در منافع 

هدف  1948حالی که در دوران قبل از استقالل خدمات سیاسی هیستادروت به جهت دفاع از اصل جداسازی یهودیان و اعراب بود، پس از 

 اصلی دولت و حزب به تشویق الحاق و ادغام کنترل شده اقلیت عرب در جامعه اسرائیل تبدیل گردید.

 

 ار، سرمایه و دولت، پس از تأسیس اسرائیلک

به دلیل آن که نقش هیستادروت در استعمار، ساختار دولت، و بسیج سیاسی با انجام وظیفه محدود در نمایندگی کارگران همپوشی زیادی 

باط دولتی )یا بهتر است داشت از همان لحظه تأسیس هیستادروت بیشتر در خدمت سرمایه داری )بعنوان کارفرما و کار آفرین( و در ارت

بگوئیم دولت در حال تأسیس( بود تا فعالیت در جنبش کارگران. در ظاهر امر، پایان دوران استعمار و دولت سازی هر نوع انگیزه 

مؤسسات سیاسی در جامعه یهودی را برای واگذاری برنامه های خدمات عمومی و اجتماعی بیشتر به هیستادروت زیر سؤال می برد. 

بود که ضرورتی برای ادامه نقش هیستادروت در جذب و ترغیب مهاجرین، خدمات اجتماعی، و کنشگری اقتصادی وجود نداشت.  واضح

مقدر هم نبود که حزب کارگر برای بسیج های کارگران و سازماندهی کارگران به مؤسسه کارگری متکی باشد. از نگاه هیستادروت اما، 

ار می رفت قدرت و امکانات آن را توسعه دهد و نفوذ در دولت برای گسترش اقتدار و افزایش توان تأسیس دولت موقعیتی بود که انتظ

 سازمان با حمایت رژیم حاکم مؤثر باشد.

رهبر طوالنی جنبش کارگری دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل شد. او مصمم بود که خدمات و فونکسیون های شبه دولتی را که 

شبح  -بش های مدنی و سیاسی واگذار شده بود، جذب و در ساختار دولت جدید متحد و ادغام نماید. او موفق شد ارتش را ملی کند قبالً به جن

اما نتوانست هیستادروت را متقاعد نماید که از کنش های شبه دولتی خود دست بردارد. یک دلیل عمده برای  -ترسناکی برای چپ و راست 

ن جبهه عدم توانایی او در بیان شفاف منافعی بود که مدعی بود می تواند از این تغییرات حاصل شود بدون آن که شکست بن گوریون در ای

به ساختار خدمات اجتماعی موجود لطمه ای بزند. سود دولت در این میان با هزینه اداری و سایر مخارج مربوط به این سرویس ها جبران 

 ادروت در دولت توجیه اقتصادی نداشت.می شد به طوری که ادغام وظایف هیست

کشیدن خدمات هیستادروت به داخل دولت همچنین باعث درگیری پرهزینه دولت در نبردی سیاسی با یک متحد قدرتمند می شد. از آنجا که 

رهبران دولت و سازمان کارگری نمایندگان یک حزب 

سیاسی بودند مساله در نهایت وسیله محاسبه سود و زیان 

یر ان بر حزب حل و فصل شد. در حالی که بن و تأث

گوریون طرفدار ساختن پایه حزب حول محور دولت 

بود، این استراتژی قابل رقابت با امکانات هیستادروت 

در جذب آرا برای دولت کارگر نبود. مضاف بر آن 

همان طوری که قبال گفتیم در زمینه کارگران عرب 

مبادله سیاسی از تأسیس دولت افق گسترده تری را برای 

طریق هیستادروت امید می داد. قانونی شدن سیاست 

اقتصادی و نقش دولت در تنظیم دستمزدها بیشترین نرخ 

بازدهی بود که هیستادروت می توانست ارائه نماید. از 

سایر منافعی که هیستادروت برای دولت داشت نقشی 

بود که سازمان کارگری )هیستادروت( در سیاست 

ارتباط با کشورهای جهان سوم بازی می خارجی در 

 کرد که از پذیرش رسمی اسرائیل سرباز زده بودند.

حتی بدون منافع سیاسی حزبی ناشی از یک هیستادروت 

قدرتمند برای حزب حاکم، تا آنجا که به جریان اقتصادی مربوط بود، دالیل خوبی برای دولت حاکم وجود داشت تا هیستادروت را در این 
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کارگران مهاجر فلسطینی در اسرائیل: هستند پژوهشگرانی که از آپارتاید 

 اسرائیلی، از جمله توسط هیستادروت، می نویسند 

ریک کند. سالهای اولیه اسرائیل با مشکالت عدیده در اقتصاد کالن روبرو بود. زیر فشار شدید دولت، هیستادروت موافقت کرد که منافع ش

در باره اقتصاد ریاضتی همکاری کند و افزایش کف دستمزد ملی را در حد نرخ تورم معادل افزایش هزینه زندگی ثابت نگه دارد ولی اجازه 

ارتباط مستقیم با افزایش تولید به کارگران پرداخت شود. این توافق برای ایجاد سیستم پرداخت های نابرابر، در عمل به  دهد پاداش هایی در

منزله کاهش دستمزد متوسط کارگران بود. هیستادروت به این کاهش دستمزد ها با نادیده گرفتن مداخالت دولت و دستکاری در ایندکس 

 مضافاً اجازه داد که دولت به استخدام کارگران مهاجر زیر حداقل رسمی دستمزد اتحادیه ها دست بزند.رسمی هزینه زندگی کمک کرد و 

در دهه صلح نسبی در جنبش کارگری که بدنبال تأسیس دولت اتفاق افتاد، کارکردهای سیستم شرکتی به عنوان بخشی از محدودیت های 

ل می شدند. از جمله این تاکتیک ها می توان از دوگانگی در بازار کار، سوبسید مدیریت شده وسیله دولت بر مجاهدت های کارگری اعما

سازمانی و سیاسی نام برد. رهبری هیستادروت قدرت تشکل کارگری را مورد سوء استفاده قرار داد تا بتواند -های دولتی و دیسیپلین حزبی

 خود را از تأثیر مبارزات خشن کارگران صنعتی حفظ نماید.

وت بجای آن که توصیه های موجود برای خروج مرحله به مرحله ای حزب کارگر از کنترل تشکل های کارگری یا حمایت از یک هیستادر

تعهد قدیمی برای تأسیس یک تشکل ملی و سراسری برای کارگران صنایع را پیش ببرد، این تشکل کارگری یک دپارتمان داخلی پرقدرت 

نمایندگان حزب کارگر اعضای آن را تشکیل می دادند و تثبیت دستمزدها در بخش صنعتی را در برای کارگران صنعتی ایجاد کرد که 

 همکاری با سندیکای صاحبان صنایع و مسئوالن وزارت اقتصاد در دولت اسرائیل به اجرا می گذاشتند. 

تصابات بدون مجوز عملی شد که با تهدید به این تغییرات سازمانی با نوعی اجبار تکمیل شده بود، و به نوعی با کنترل حساب شده بر اع

الغای خدمات درمانی برای اعتصاب گران هم همراه بود. در چند نمونه آزمایشی که درآن انقالبیون با این تهدید ها ساکت نشدند، مسئوالن 

اسرائیل )ماپای( ضدحمله ای هیستادروت در بخش مربوط به اتحادیه ها تندی و خشونت بیشتری هم بروز دادند. حزب کارگران سرزمین 

 جدی بر احزاب مخالف که صاحب نفوذ در جنبش کارگری بودند، در حوزه روابط اتحادیه ای و کسب و کارهای تشکیالتی وارد کرد. 

د ستیزه جویان جناح چپ از پست های رهبری در کمیته های کارگری خلع شدند، همزمان با آن که در میان نیروهای کارگران مهاجر جدی

 -ند نمایندگان ماپای بر سر کار آمدند. بالفاصله بعد از آن هم نمایندگان حزبی در این پست ها گمارده شدند و کنترل کمیته ها را بدست گرفت

 همه به ابزاری برای اعمال نفوذ بکار می رفت.-تصویب وام و کمک های مالی و صدور توصیه برای افزایش حقوق و پاداش 

و سازمانی در ستیزه جویی کارگری با مکانیزم قانونی سومی، یعنی دوگانه بازار کار، تشدید میشد. در اساس  محدودیت های سیاسی

هیستادروت توان سازمانی اش را بظاهر در همبستگی با منافع کارگران ناتوان در بخش های دست دوم بازار کار بکار می گرفت. از سویی 

حادیه ها و کمیته های کارگری باز بگذارد. بجای آن اما با وجود تعهد برنامه ای به سیاست می توانست کل زمینه را برای فعالیت ات

همبستگی، سیاست ها و رفتار عملی هیستادروت باعث تشدید دسته بندی در بازار کار شد. تمایالت دوگانه در تکامل تبعیض در مورد 

اد، دیدگاه سیاسی و دوره زمانی ورود به اسرائیل با رهبران حزبی نزدیک فعالیت های اقتصادی دولت هم مؤثر بود. آنها که از منظر نژ

 بودند، قطعاً از مزایای بیشتری بهره مند می شدند.

مزایایی که به طبقه کار باسابقه و قدیمی، که در ساخت 

دولت شرکت کرده بودند، می رسید و تبعیضاتی که در 

شد،  باره اعراب فلسطینی شهروند اسرائیل اعمال می

واقعا جای تعجب ندارد. اما در میان مهاجران سالهای 

بعد از تأسیس دولت اسرائیل هم خطوط تفاوت اتنیکی 

و نژادی بین یهودیان اشکنازی و سفاردی کامالً 

محسوس بود. دلیل عمده آن هم در این نهفته بود که 

بخش عمده ای از یهودیان اروپایی از استقالل مالی 

نسبت های فامیلی، سازمانی و  برخوردار بودند یا

فرهنگی با متأخرین در میان یهودیان مهاجر که قبل از 

تأسیس اسرائیل وارد شده بودند، داشتند و بالطبع از 

ناتوانی های مهاجران جدید و نا آشنایی با محیط نیز 

بدور بودند. بدون تضمین بیمه سوانح و در فقدان تأمین 

که از آثار مهاجرت  اجتماعی مناسب و فقر شدید مالی

بود، یهودیان سفاردی )مهاجرین خاورمیانه و شمال 

آفریقا( بویژه از سوی کارفرما و دولت تازه تأسیس 

تهدید می شدند. مضاف این که بازار کارشان هم در مرکز توجه نبود و در حاشیه قرار داشت. بعضاً هم بدلیل آن که یهودیان سفاردی در 

 ا می افتادند، که در حاشیه مناطق آباد قرار داشت.شهرک های در حال ساخت ج

 اعضای باسابقه طبقه کار و اقشار باالتر اجتماعی مهاجران تازه که بالطبع اکثراً هم اروپایی و اشکنازی بودند، از مزایای بیشتری برای

صی تر در بخش های صنعتی و بازرگانی بود، ورود به اقتصاد اسرائیل بهره می بردند. این مزایا شامل ورود به پست های مدیریتی و تخص

و نیز در سطوح باالی فنی در بخش دولتی و بوروکراتیک و در اقشار تقویت شده خرده بورژوازی و بورژوازی در حال شکل گیری و 

 بشدت مورد نیاز در اقتصاد اسرائیل.
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 تناقضات موجود در اشتغال کامل

های اسرائیل به درون آن، یکی مهاجرت های انبوه مهاجران مستقل و دیگری هدایای مالی، همسویی بین دو جریان نیرومند از ورای مرز

باعث رشد شدید اقتصادی شده بود. نتیجه بدیهی آن بود که تقاضا برای کارگر بشدت باال رفت ولی عرضه نیز با ورود مهاجرین باال رفته و 

% کاهش یافت. با این وجود 4تا  3نرخ بیکاری در بخش خصوصی به حدود  1960پاسخگوی نیاز بود. طرفه آن که تا سالهای آغازین دهه 

یکی از اهداف اعالم شده هیستادروت، این ریسک را باال برده بود که رهبران اتحادیه از پایین مورد چالش بدنه قرار  -"اشتغال کامل" 

 گیرند.

باعث رشد شدید اقتصادی شده بود.  -هاجرین مستقل و کمک های مالی م -همسویی بین دو نیروی مهاجرت های انبوه فرامرزی به اسرائیل 

نرخ  1960نتیجه آن بود که تقاضا برای کارگر بشدت باال رفت و عرضه نیز با ورود مهاجرین پاسخگوی نیاز بود. تا سالهای آغازین دهه 

امل"، یکی از اهداف اعالم شده هیستادروت، ریسک % کاهش یافته بود. با این وجود "اشتغال ک4تا  3بیکاری در بخش خصوصی به حدود 

 آن را باال برده بود که رهبران اتحادیه از پایین مورد چالش بدنه عضویت قرار گیرند.

بدنه عضویت اتحادیه ها حاضر نبود که در شرایط اقتصادی موجود محدودیت ها را برای قدرت چانه زنی در تنظیم قرارداد های جمعی 

شرایط از نظر سیاسی و سازمانی محدودیت در ستیزه جویی کارگران امکان داشت که با نظم بازار به نوعی همگرایی برسد  بپذیرد. در این

تا مانع از رشد بیکاری نشود. در نتیجه فشارهایی بر رهبری هیستادروت وارد می شد تا با افزایش بیکاری در صورت افزایش دستمزدها 

 کنار بیاید.

ایان بیبشترین ضرر را از اشتغال کامل می بردند، در عوض از منافع دیگری مانند وام با نرخ بهره پایین و ماشین آالت در تئوری، کارفرم

ارزان تر و سایر سوبسیدهای دولتی بهره مند می شدند. بنابراین الزم نبود اشغال کنندگان پست های باالی شرکتی و مدیران، ضمن دریافت 

 درآمد و پاداش ساالنه شان را برای سرمایه گذاری پس انداز نمایند.حقوق و پاداشهای نجومی، 

دولت همچنین سوبسیدهایی برای مصارف خصوصی هم در اختیار اقشار یهودی قرار می داد. مهاجرین جدید )البته با واسطه های سیاسی( 

ه ای و مورد نیاز سیاسی را بپذیرند، و در عمل از از امکانات ابتدائی زندگی بهره مند می شدند که باعث می شد زندگی در مناطق حاشی

منافع دولت و حزب حاکم حمایت نمایند. در نتیجه دولت می توانست همزمان اختالف طبقاتی ایجاد کند و اختالفات منطقه ای را گسترده و 

بازار و دیسیپلین کارفرما بیشتر  در سطح توزیع نماید. به همین روش اشتغال کامل در واقع مشکل دولت بود، هرچه کارگر از نیروی

محافظت می شد، هزینه سوبسید دولتی برای کارفرما هم افزایش می یافت و نیاز به کمک مالی از خارج هم بیشتر می شد تا این خاصه 

یازهای اولیه تولید خرجی ها تامین گردد. و هرچه کارگران از کنترل بازار مستقل تر می شدند، تأمین احتیاجات و خودکفایی مالی و رفع ن

 واگذارشده به آن دشوارتر می شد.

، نقش دولت بعنوان موتور توسعه اقتصاد: بعنوان منبع تأمین نیازهای مستقیم و غیرمستقیم، تأمین کننده عام 1960و  1950در سالهای 

جهیز تولید و صادرات فراورده و سوبسیدهایی که فضای مناسب برای تجارت را ایجاد کرده بود، و بعنوان طراح مشوق هایی برای ت

واردات مواد، و جریان سرمایه گذاری های خصوصی بویژه از خارج از کشور، چندین برابر شده بود. برای آن که دولت بتواند در این اشل 

و رشد  50های دهه  باال بعنوان سرمایه گذار، مصرف کننده، و تامین کننده سوبسید ها به وظایف خود عمل کند، نیاز داشت که هم سیاست

ی جمعیت را حفظ کند و هم به منابع مالی گسترده دسترسی داشته باشد و واقعیت این بود که تمام این امکانات و پیش نیاز ها بمرور تبخیر م

ه مانند قبل بشدت کاهش یافت و امیدی هم برای آینده مهاجرت گسترد 65و  1964شدند و اثری از آنها بجای نمی ماند. مهاجرت در سالهای 

از میان یهودیان در دیاسپورا وجود نداشت. درعین حال انتقال یکطرفه سرمایه و وام های طوالنی مدت و در ارقام کالن که دولت به آن 

در  وابسته بود، هم به پایان رسیده بود. تنها رقم بزرگ باقیمانده، غرامتی بود که دولت آلمان به ازای نابودسازی جوامع یهودی اروپایی

 جریان جنگ جهانی دوم هنوز به اسرائیل می پرداخت و این نیز بزودی بایست به اتمام می رسید.

شد، و رکود شدیدی که حاصل سیاست های حزب کارگر بود و در عمل  1960" یا میانه روی های میانه دهه میتوناین روند ها مقدمه "

آهسته شدن رشد اقتصادی در این موقع، البته بدالیل خارج از کنترل مستقیم  مورد حمایت هیستادروت هم قرار داشت. حقیقت آن بود که

دولت از قبیل نزول تعداد مهاجرین و کاهش نقدینگی، غیرقابل پیشگیری بود. اما سوال عمده آن بود که سیاست در مقابل آن روند ها چه 

دولت با کمک هیستادروت، فعاالنه در زمانی که بیکاری رو به عکس العملی نشان می داد و شواهد موجود روشن و غیر قابل انکار اند. 

رشد بود از رکود و کاهش سرعت رشد حمایت می کرد. این تصمیم، چنان که اقتصاددان لهستانی میخائل خالچی "حلقه سیاسی در تجارت" 

 اقتصاد کینزی استوار شده بود.می نامد، تا حدودی یک عقب نشینی عمدی از سیاست حمایت از اشتغال کامل بود که بر تئوری 

سخنگویان رسمی هیچ سعی خاصی نمی کردند که نیت اصلی شان را از این روند کتمان نمایند. اعالم رسمی شده بود که سختگیری تشکل 

اقتصاد  کارگری اگر نه تمام بلکه بخشی از دلیل رکود اقتصادی اسرائیل است و یک موج بیکاری حساب شده بهترین و مؤثرترین درمان

، وقتی که چهل هزار متقاضی کار ثبت نام کرده بودند، وزیر دارائی اعالم می کرد که برنامه اقتصادی اش نیاز 1966خواهد بود. در ژوئیه 

به نودوپنج هزار ترک خدمت دارد. اضافه بر آن مسئولین تصویب قوانین شمارش ادواری را که کاهش درصد اشتغال را در هدف داشت، 

% کل 12.5به پایان رسید، عدم اشتغال از رقم قابل توجه باالی  1967به تأخیر می انداختند. زمانی که رکود با جنگ شش روزه در مرتباً 

 کارکنان بخش خصوصی گذر کرده بود.

که صدمات در سناریوی خاِلچی اسرائیل بعنوان بازیگر نقش محلی برای آزمایشهای سرمایه داری دیده می شد و دولت مسئولیت داشت 

جائی ناشی از اشتغال کامل به "اعتماد بنفس" بازار را ترمیم نماید یا شاهد نزول تولید و اشتغال در اثر کاهش سرمایه گذاری ها باشد. از ان

نه که در اسرائیل بیشتر سرمایه گذاری در کسب و کار با کمک های مالی مستقیم و غیر مستقیم دولتی تامین می شود، دولت احساس کرد 
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 ، تل اویو: اجتماع کارگران به دعوت هیستادروت 1957ا ماه می 

تنها الزم است که برای افزایش نرخ سود، کارگران را زیر فشار بگذارد بلکه مسئولین صنایع را مجبور نماید که به مسئولیت های سرمایه 

 داری برای بازده اقتصادی عمل کنند. 

از کارگران را فراهم آورد و بخودی خود انتظار می رفت عدم اشتغال مانع از رشد دستمزدها گردد، امکان دسترسی به گروه های بیشتری 

کنترل برای اخراج کارگران و سیاست های کاری را به مدیران برگرداند. در عین حال اما انتظار می رفت که سرمایه هم در پذیرش قسمتی 

 از هزینه ها گذشت نشان دهد. 

عمداً رو به  -در مقابل واردات حفاظت می کرد  که با سود بازرگانی باالی اسرائیل اکثر تولیدات داخلی را -تقاضای درحال رشد داخلی 

نزول داشت یا ترمیم نشده بود. شایعاتی هم وجود داشت که صنایع را در خطر فزاینده رقابت خارجی قرار می داد و گفته می شد که دولت 

نبودند و دولت استراتژی ارائه هم از ارائه کمک به صنایع تازه تأسیس خودداری خواهد کرد. در عمل اما این سیاست ها چندان موفق 

سوبسید به سرمایه داران را از سر گرفت، قبل از آن که سختگیری به قشر کار را کاهش دهد. استراتژی دولت در پشت "میتون" بر آن بود 

سرائیل و اشغال که بحران را از میدان مسئولیت خویش بیرون بکشد و به دامنه مابین کار و سرمایه منتقل سازد. اما پیروزی نظامی ا

به این استراتژی ها نقطه پایان گذاشت. این اقدامات ژئوپولیتیک باز هم دولت را به نقش توسعه گرانه  1967سرزمین های فلسطینی در سال 

خود بازگرداند، و فرمول جدیدی برای رشد اقتصادی بر اساس نیروی کار و بازار مصرف فلسطینیان، توسعه گستره ارتش، و اقتصاد 

 نعتی بر پایه کمک های بالعوض بازهم بزرگتر دولت ایاالت متحده به دولت ارائه داد.ص

در جریان رکود اقتصادی، هیستادروت، و حتی بیشتر از ان کارفرمایان خصوصی، دست باال را در روابط کارگری بدست آورده بودند. 

نظم و انضباط قشر کار به اندازه کافی سخت شده بود 

اعتصابات یک جانبه گردد و سود که مانع بروز 

بازدهی را افزایش دهد. در پیآمد "میتون" و تحت تاثیر 

خاطرات فراموش نشدنی دوران بیکاری مضاف بر 

سرخوشی ناشی از پیروزی های نظامی و سپس 

دشواری های اقتصادی جنگ سوئز، آمادگی کارگران 

در مبارزه برای توزیع عادالنه منافع بین کار و سرمایه 

حدود شده بود. معذالک هیچ یک از این منابع نفوذ م

بازدارنده قادر نبود شرایطی را که باعث آن شده بود 

بهبود بخشد. مضاف بر آن تجربه کارگران از نظم و 

انضباط دوران رکود اقتصادی قلباً آنها را در مقابل 

عامالن آن مقاوم کرده بود. در میانه "میتون" کارگران 

ران های بازار کار، دریافته بودند تضعیف شده در بح

که هیستادروت نه می تواند و نه مایل است از آنها دفاع 

کند. آنها در نتیجه خشم خود را به سمت تشکل کارگری 

 و سپس خود دولت متمرکز ساختند.

با مصدود بودن کانال های دیگر، توانمندترین کمیته  

رلمانی در سطوح منطقه ای و ملی توافق کردند. در حالی که پتانسیل این چالش ها های محیط کارگری برای یک اعتراض گسترده فراپا

برای تحول رادیکال شرایط موجود در روابط کارگری کوتاه مدت بود، بسیاری از کارگران به این باور رسیده بودند که اتکاء بخود 

، 1973و جنگ یوم کیپور در اکتبر  1960بین اواخر دهه  مهمترین سالح ایشان برای کسب نتیجه است. در سایه توسعه اقتصادی جدید

اسرائیل شاهد انقالب نوع بومی در بدنه هرم کار و سرمایه در تمام حوزه های پیشرفته صنعتی بود. بطور موازی، اقشار تحقیرشده )عمدتاً 

صندوق رای رو آوردند، که برای یهودیان به یهودیان سفاردی، ولی حتی کارگران عرب اسرائیلی( به سوی نوع جدیدی از مبارزه در پای 

سطح خیابان ها هم گسترش می یافت. این کنش ها چالش بزرگی برای اتوریته سیاسی هیستادروت ایجاد می کرد که تشکل کارگری و حزب 

و اعراب از گردونه حمایت  کار اسرائیل امیدوار بودند دوباره به کمک انتظام در بازار کار تحکیم نمایند. ترکیب خروج یهودیان سفاردی

هیستادروت و ترک طبقه میانه اما ناراضی اشکنازی، بزرگترین طوفان مرگبار را بر کنترل حزب کارگر بر اسرائیل در انتخابات سال 

 وارد کرد. بدنبال این انتخابات کنترل دولت به حزب پوپولیست ملی گرای لیکود منتقل شد. 1977

 نزول جنبش کارگری

نشان می دهد  ۱۹۷۰ان عمومی از نزول سطح نفوذ هیستادروت در جنبش کار و موقعیت و اعتبار انتخاباتی حزب کارگر در دهه تفسیر اذه

که ترکیبی از روند های مختلف داخلی و خارجی بر جنبش کارگری اسرائیل تاثیر گذاشت. نشانه تجزیه درونی سازمان از میان رفتن 

تی و افزایش بوروکراسی و فساد بود. در موضوع چالش های خارجی افراطی گری های سیاسی از موضع ایدئولوژیک و انسجام تشکیال

 ، و استقالل عمل یهودیان سفاردی و رأی اعتراضی آنان مؤثر بود.۱۹۶۷جمله بدنبال اشغال 

به عنوان بازده تغییر در روابط بین تحقیقات من درباره میتون نشان می دهند که جنبش کارگری را می توان از دیدگاه اقتصاد سیاسی نیز، 

دولت، هیستادروت و طبقه کار تحلیل نمود. استراتژی مجازات کننده ای که توسط دولت و حزب حاکم اتخاذ شده بود و بدنبال چالش های 

سر باز  1967شغال بروز کرده بود، زخم هایی را بجا گذاشت که در دوران بازسازی اقتصاد پس از ا 1960سیاسی و اقتصادی که در دهه 
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 ابرابری دستمزدهااعتراض کارگران اسرائیلی به ن

کردند. نارضایتی کارگران با جنگ یوم کیپور تشدید شد، که به حس اعتماد عمومی در حزب کارگر لطمه جدی وارد کرد و رشد اقتصادی 

 را بطور ناگهانی متوقف ساخت.

ت اهمیت داشت، هم بواسطه ریشه سیاسی اقتصادی نزول حزب کارگر بیشتر ساختاری بود. در این رابطه بویژه کاهش ثمربخشی هیستادرو

قدرت بسیج رای دهندگان و هم به عنوان نیرویی برای مدیریت سیاسی در اقتصاد که منتج از هژمونی کارگران بود. گرفتار در مسئولیت 

یش سیاسی به حزب و دولت، و ستیزه جویی نیروهای تثبیت شده کارگری و توابع آن، هیستادروت ناتوان از قطع درخواست برای افزا

دستمزدها و حمایت از سیاست های اقتصادی دولت بود و تمایلی هم به آن نداشت. در عین حال افزایش استقالل بخش های کارآفرین 

هیستادروت از شاخه سیاسی آن، و رشد ارتباطات و مبادالت با شرکت های خصوصی و دولتی، سبب می شد که دولت به دشواری بتواند از 

ی ناشی از مدیریت اقتصاد تورمی و راکد وابسته بخود دوری کند. به باور من در اثر نزول خودمختاری دولت در این تأثیر تحمیل هزینه ها

باعث خاتمه قدرت حزب کارگر و بحران شدید مالی و  1980و آغاز دهه  1970روندها بود که بحران دوگانه اسرائیل در پایان دهه 

 ید.ناپایداری سیستم دارائی در اسرائیل گرد

-1984اقتصاد سیاسی اسرائیل در سالهای 

به نقطه عطف بحرانی رسید، که بازهم 1985

هیستادروت در ان دخیل بود. بعد از انتخابات 

، حزب کارگر در یک دولت اتحاد ملی به 1984

لیکود پیوست. انگیزه اصلی لیکود در این باره ان 

بود که امید داشت حزب رقیبش بتواند بهتر با 

وت کنار بیاید. در عین حال حزب کارگر هیستادر

عالقمند بود که بتواند از دست باال در سیاست 

برخوردار گردد؛ حداقل تا جایی که بتواند متحد 

سیاسی خود هیستادروت را از خطر فزاینده در 

مورد کنش و واکنش های سیاسی اجتماعی نجات 

دهد. و در واقع در پاسخ به بهره های سیاسی و 

رهبری هیستادروت با  1985ر تابستان ساختاری د

یک برنامه گسترده ثبات اقتصادی رادیکال 

رضایت داد که بالفاصله توانست بر تورم بحرانی 

در اقتصاد نقطه پایان بگذارد. مهمتر آن که این 

رداند و نقش دولت را در مالکیت سیاست های تثبیت کننده باعث شد دولت به لیبرالیزاسیون اقتصادی دست بزند که توان کنترل دولت را بازگ

 های اقتصادی و اجرائی کاهش دهد.

موفقیت حزب کارگر در حل بحران اقتصادی و همچنین بیرون کشیدن ارتش اسرائیل از جبهه های پرهزینه و طوالنی لبنان به افزایش 

چیزی بیافزاید. بسیاری در حزب  1988 ارزش سهام حزب کمک کرد، اما نتوانست به سرمایه سیاسی آن برای انتخابات دوره بعد در

انگشت اتهام را به سمت هیستادروت گرفتند، که به مقدار زیادی گنجایش خود را برای بسیج رای دهندگان و پرستیژ حزب از دست داده بود 

باعث انشعاب در حزب  1960مشابه وضعیتی که در  1990و بعضاً به صورت هزینه سیاسی برای آن دیده می شد. در نتیجه در آغاز دهه 

شده بود، هیستادروت از طرف بخش های ناراضی حزب هدف حمالت سیاستمداران حزب، بویژه کسانی که خارج از ساختار هیستادروت 

در حزب رشد کرده بودند، قرار گرفت و منتقدین تشکیالت صریحاً مدعی شدند که هیستادروت بجای فایده به صورت هزینه و ضرر برای 

ده است، و خواستار ان شدند که حزب ارتباطات ارگانیک خود را با اتحادیه ها قطع کند و امکانات و فانکسیون های غیر اتحادیه حزب درآم

 ای خود را به دولت یا بخش خصوصی منتقل نماید.

 قراردادهای فردی حرکت میهیستادروت به اندازه کافی واقعی هستند. در بازار کار، اسرائیل بسوی روند جهانی برای  مشکالت امروزین

د. کند. این قراردادها و سایر تغییرات در رابطه استخدامی ارتباط و بستگی کارگران به اتحادیه ها را از نظر عینی و ذهنی تضعیف نموده ان

ر منفی نگذاشته است، اما به دلیل طبیعت وابستگی به هیستادروت و ارتباطش به بیمه درمانی این روندها عمالً در تعداد اعضای اتحادیه تاثی

به هرحال در مشروعیت اتحادیه و مقبولیت آن در نزد عامه تأثیر داشته است. بی سازمانی بازار کار، امکان ظاهری بخش های فاخر و 

زول سازمان یافته نیروی کار برای تامین منافع خود، و عدم عرضه هیچ حمایتی از بخش های عقبمانده در نردبان قدرت، همه باعث ن

 اعتبار هیستادروت به قعر گردید. در همین زمان نقطه اتکا برای جذب نیرو و حفظ اعضا، بیمه درمانی محافظه کار و ناکافی آن، به اندازه

 رکافی به ابزار نوین و کافی مسلح نبود تا بتواند، با وجود تعداد زیاد سالمندان عضو و هزینه باالی پوشش درمانی آنها، با رقابت جدی د

برای اولین بار پس از تأسیس اسرائیل هیستادروت شاهد از دست دادن اعضا و  1990محیط خدمات اجتماعی مقابله کند. نتیجتاً در دهه 

دشواری در جذب اعضای جدید شد. تشدید کننده بحران هم آن بود که رهبری اتحادیه ها حاضر به رفورم ساختاری نبودند تا اعتبار از دست 

ازمان برگردانند. همزمان، مؤسسات خدماتی سهامی وابسته به هیستادروت همچنان با دهه ها بحران درونی دست و پنجه نرم رفته را به س

می کردند و از کمک به اتحادیه در رفع دشواریها ناتوان بودند. تمام این شرایط به مشکالت سیاسی حزب کارگر می افزود نه تنها بخاطر 

که هزینه شان به گردن عامه بود(، بلکه به این دلیل که اقتصاد در جنبش کارگری که بشدت وابسته به کمک تصویر منفی )مؤسسات سنتی 

 دولت بود توان مانور در حزب را از آن گرفته بود.
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: اسحاق رابین و یاکوب هازان )رهبر حزب 1977ژوئن 

متحدۀ کارگران اسرائیل( پیروزی حزب کارگر در انتخابات 
 جشن می گیرندرا هیستادروت 

 دو انتخابات حساس در لحظات بحرانی

نزدیک می شد، فعالیت یک  1992در حالی که انتخابات سراسری 

رون حزب کارگر مشهود بود که دو الیحه البی علیه هیستادروت در د

برای تغییرات و اصالحاتی را در حزب پیش می راند. یک اصالح آن 

بود که سیستم رأی گیری در حزب را از شکل مخفی و پشت پرده به 

رأی گیری مقدماتی و علنی برای انتخاب کاندیداهای حزب برای 

هد علنی حزب بود که پارلمان تبدیل نماید. تغییر عمده دوم آن متوجه تع

سیستم بیمه درمانی ملی شود و به کنترل شصت ساله هیستادروت بر 

آن پایان داده شود که به موجب آن مردم برای استفاده از خدمات 

درمانی باید عضو هیستادروت می شدند. اسحاق رابین، حزب کارگر 

رهبری کرد، به نحوی که برای اولین  1992را در انتخابات  ژوئن 

ر از ریشه هایی دوری گزید که باعث قدرت حزب در گذشته بود و با

حال باعث سقوط حزب شده بود.البته این انکار تنها دلیل موفقیت رابین 

در تغییر سرنوشت دو حزب نبود، و عوامل زیر نیز در این تحول نقش 

 داشتند:

نکته چرخشی که سیاست های لیکود در باره صلح و سرزمین های  -1

بوجود آورده بود و خودداری ایاالت متحده برای تمدید و اشغالی 

 افزایش کمک های بالعوض؛

پرستیژ عمومی و تصویر اسحاق رابین به عنوان فردی که در  -2

مورد اعراب سخت است که درباره چهره نرم و صلح طلب حزب 

 کارگر مثل پادزهر برای نگرانی رأی دهندگان میانه عمل کرد.

یش بینی گروه های ناراضی از جمله تازه مهاجران آراء غیرقابل پ -3

از شوروی، شهروندان عرب فلسطینی، یهودیان سفاردی. در این لحظه سیاسی هر یک از این گروه ها دالیلی داشتند که کارآمدی احزاب 

 عمومی جذب شوند.موجود را زیر سؤال ببرند و به شعارهای حزب کارگر برای انتقال بودجه از هزینه های اشغال به خدمات 

اگر حزب کارگر می توانست اصالحات پیشنهادی رابین و ترکهای جوان را به ثمر برساند، هیستادروت دیگر با آنچه از قبل شناخته می شد 

در جو قابل مقایسه نبود. این به ویژه درباره اصالحات در بیمه درمانی حقیقت پیدا می کرد. تجربه در کشورهای دیگر نشان داده بود که 

موجود ضد اتحادیه ای در بخش خصوصی با جدا شدن مسئولیت بیمه بیکاری از اتحادیه ها تعداد اعضای تشکل ها بشدت کاهش می یافت. 

با توجه به روند جداسازی هیستادروت از حزب، تفاوت بین دولت و حزب و فدراسیون کارگری واضح تر می شد و این به نوبه خود به 

ت سیاسی طبقه کارگر و دولت در اسرائیل کمک می کرد و شخصیت عمومی هیستادروت و رابطه و کنش و واکنش تصویر مستقل مبادال

 پیچیده با دولت را تغییر می داد.

در عوض اما این سناریو کالً به تعویق افتاد، آنهائی که احتماال از رفورم ضرر می دیدند به نبرد با آن در پشت صحنه دست زدند. َحیِم 

یک سیاست ورز جوان، ورزیده و مورد عالقه عموم و از نزدیکان رابین که مخالفت درونی با هیستادروت را هدایت می کرد، دو  -نرامو

بار در انتخابات شکست خورد، بار اول به عنوان وزیر بهداشت رای اعتماد نگرفت، و بار دیگر در انتخاب به عنوان مسئول اداری حزب 

هم رد شد. ظاهر قضیه این بود رهبران سیاسی هیستادروت تنها یک پیروزی یرهزینه به دست آورده  1994ه در هیستادروت در ماه م

ر بودند. رامون یک اتحاد از لیست اخراجیان از حزب را برای مبارزه با فساد تاریخی تشکیل داد و انتقادهای کوبنده ای را علیه الیت مستق

شمگیری در آینده دست یابد. برای اولین بار هیستادروت در کنترل حزب کارگر یا هیچ یک از بنیاد آغاز کرد که امیدوار بود به پیروزی چ

 گزاران سنتی خویش نبود، و به ناچار با اتحاد گروه های کوچک رهبری انتخاب شده بود.

رگر، کارکنان و مایملک حزبی به در دوران کوتاهی که از انتخابات هیستادروت تا نوشتن این متن گذشته است، ساختار اداری حزب کا

شدت کاهش یافته است. با این وجود پروسه اصالحات هنوز تمام نشده است و همچنان امکان دارد که این پروسه بازهم متوقف شده و یا به 

راحل برنامه ریزی بیراهه ختم شود. ملی کردن بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیستادروت و ملی کردن ساختار اقتصادی آن هنوز در م

و طراحی است. هیستادروت در نتیجه هنوز از یک ساختار چتری برای اتحادیه ها فاصله دارد. سیستم مدیریت از سوی احزاب سیاسی را 

هم کنار نگذاشته است و قاعده پذیرفتن مستقیم اعضا در فدراسیون بجای عضویت غیرمستقیم از طریق اتحادیه ها را تغییر نداده است. 

دیریت هیستادروت هنوز هم در عمل به چانه زنی با دولت برای حفظ ساختار سنتی ادامه می دهد و بدنبال الزام قانونی برای پرداخت حق م

عضویت و پیشگیری از ]لغو[ به اصطالح سواری مجانی است که غیر اعضا را نیز موظف به پرداخت حق عضویت در صورت استفاده 

 از منافع می کند.
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 : حمایت هزاران کارگر از کارگران قراردادی، به ابتکار هیستادروت2015

ییرات را می توان نشانه از اصالحاتی در هیستادروت دانست که دهه ها به تأخیر افتاده بوده اند، تا آن را از یک تشکیالت شبه دولتی، این تغ

در خدمت کلونیزاسیون و اشغال سرزمین، به یک مؤسسه مستقل اجتماعی تبدیل نماید. تقریباً تمام خدمات مؤسسه کارگری با هدف کمک به 

ار اسرائیلی ایجاد شده بود و هدف تثبیت استعم

تسهیل اشغال زمین و تبعیض نسبت به سکنه و 

کارگران عرب و فلسطینی سرزمین های اشغالی را 

دنبال می کرد. قبالً دیدیم که تأسیس و استقرار 

دولت اسرائیل نتوانست نظام ساختاری را تغییر 

دهد، یک علت آن بود که هیستادروت همچنان به 

سیاسی به قشر الیت حزب حاکم و دولت  ارائه منافع

ادامه داد. دلیل دیگر نیز آن بود که جامعه مهاجران 

اشغالگر در زمینه های جدید نیاز به هیستادروت را 

افزایش می دادند. عدم سازماندهی و تبحر حرفه 

ای، مشکالت سیاسی و اقتصادی برای زندگی در 

محیط جدید و مدیریت روابط با شهروندان عرب 

دائما نیاز به هدایت و خدمات مؤسسه را ضروری 

 می نمود.

با این وجود، سوال مهم این است که چرا تغییرات 

اصالحی در ساختار هیستادروت تا بدین حد به 

تعویق افتاده بود. یک عامل می تواند در زمینه 

صهیونیستی باشد. دو شیفت بویژه حائز اهمیت  -سامشخصاً تأخیر در ورود اسرائیل به مرحله گفتمان سیاسی و اجتماعی پ –ایدئولوژی 

است. یکی آن که نسب دیدگاه هیستادروت به جهان بینی بورژوایی می رسید که منافع فردی را بر بهره وری و سود اجتماعی ارجح می 

یان، حداقل بخشی از مردم داند. دیگری تغییرات عمیق در دیدگاه عمومی در باره اختالفات ملی است که پس از جنبش انتفاضه فلسطین

 اسرائیل طرفدار اسرائیل بزرگ و ادغام سرزمین های اشغالی در اسرائیل بدون رغبت به این واقعیت تمایل پیدا کرده اند که باید برای صلح

 به نوعی سازش بر سر زمین تسلیم شد.

خواهد بود اگر بخواهیم این تغییرات را ناشی از مدرنیزه شدن در ادامه بحثمان در باره مبدأ جنبش کارگری، من بر این باور هستم که اشتباه 

و تغییرات ساختاری هیستادروت بشناسیم، اگرچه که مدرنیزه شدن و تغییرات ساختاری قطعاً به تثبیت و تحکیم تغییرات مذکور کمک کرده 

ستی دارند. بطور مثال با وجود حضور قاطع اقتصادی با نظرات مخالف خود همزی-اند. از یک نظر گفتمان معاصر ژئوپولتیک و سیاسی

نولیبرالیسم در گفتمان نخبگان اسرائیل هنوز هم بخش عمده ای از خرد جمعی در اجتماع اسرائیلی وجود دارد که ساختار دولت را مسئول و 

 عامل بهبود وضعیت زندگی و رفاه شهروندان می بیند.

گرچه هنوز زود است تا بطور قطع دالیل و ارتباط آن را پیگیری نمود، ولی توسعه اقتصاد مهمتر اما، در ادامه تحلیل من از دوران گذشته، 

به تعویق افتاده بود. در بررسی  1990سیاسی ریشه هایی را به ما معرفی می نماید که بفهمیم چرا تغییرات اصالحی در هیستادروت تا دهه 

دولت مسئولیت پیدا کرده بود که به سرعت از سیستم مالی و کارگری ما از "میتون"، به وضوح مشخص شد که هیستادروت از طرف 

مستقل شود. در این زمینه از مبارزه تغییراتی هم در ساختار اقتصادی پدید امده بود که امکان دولت برای کنترل دارائی های عمومی و 

دولت اسرائیل هم  1980اختیار می گذاشت. از اوایل دهه اقتصاد کالن را به خطر می انداخت، اما در عین حال ابزاری هم برای مبارزه در 

همین تحرکات را شاهد بود. پیدا کردن نقطه اتکای مالی و بدیل های سیاسی موجود که هم از سوی اتحادیه های کارگری و هم از طرف 

ارجی از وام های بالعوض به کمک صاحبان کسب و کار محدود می شود، و برای روبرو شدن با نقصان های ناشی از تغییر منابع مالی خ

های گسترده نظامی دولت سعی کرد که تهدید ثبات مالی در شرایط بحران های اقتصادی جهانی بویژه فشار ایدئولوژیک نولیبرالیسم را 

 کنترل نماید.

رایی بین منافع ناشی از بدست ، وقتی که دولت با بحران اقتصادی روبرو شد، امکان همگ80، در دهه 1960اما برخالف سالهای میانی دهه 

اوردن استقالل در مقابل کنترل مؤتلف سیاسی حزب حاکم، هیستادروت، دیده نمی شد. از طریق "میتون" نخبگان سیاسی اسرائیل دو آرمان 

نه های دولتی، را پیگیری می کردند: بازسازی ساختاری ارتباط دولت و اقتصاد در منظر هماهنگی رشد اقتصاد دولت محور در مقابل رایا

و دوم مدیریت تاثیرات انضباطی رکود برای بدست گرفتن کنترل سیاسی بر طبقه کارگر. در عوض رهبران جنبش برای تخریب نقش 

به بعد، چه دولت در دست لیکود بود چه در کنترل حزب کارگر، با مخالفت  1985تضمین کننده دولت بر اقتصاد و جامعه مدنی از 

 ده یا حداکثر با بی تفاوتی جنبش کار روبرو بودند.هیستادروت روبرو ش



 

 80از  72صفحۀ  

شدود"  در اعتراض به تظاهرات کارگران صنایع داروئی "آ: 2017دسامبر 

 تعطیل کارخانه

نهایتاً، شاید تصادفی نبود که لیبرالیزه کردن سیاست 

های اقتصادی اسرائیل همزمان با تالش دولت برای 

خالص کردن خویش از باری که در صحنه 

ژئوپولیتیک بر دوش ان افتاده بود، یعنی مذاکره با 

مستقیم سرزمین های فلسطینیان برای ختم موقت اشغال 

فلسطینی صورت گرفت. در هر صورت، روند رفع 

عواقب استعماری )هرچه هم که متزلزل باشد(، مانند 

تالش اسرائیل برای ادغام در اقتصاد جهانی و به 

حداقل رساندن اموال، مسئولیت ها و تعهدات دولت 

شاخصه های پنهانی مدل تشکل کارگری هیستادروت 

می سازد. حتی اگر تمایل  را از وجه نظری فاش

سیاسی رهبران کنونی هیستادروت و حزب کارگر 

برای اصالح ساختاری هیستادروت شکست بخورد، 

شتاب حرکت ساختاری برای تغییر به نظر غیرقابل 

 بازگشت به نظر می رسد.
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معلم و دیگر کارکنان  20000، ویرجینا: گوشه ای از اعتراض 2018فوریه 

 مدارس به دعوت اتحدیۀ معلمان

 (ژانوسبدیل های جنبش کارگری پس از حکم دیوان عالی ایاالت متحده )

 2018ژوئن  27وبین ژاک –کریس مانسانو 

 ترجمۀ گودرز

( حکمی صادر کرد که در ارتباط با اتحادیه های Janus) ژانوسچند ماه قبل دیوان عالی ایاالت متحده در قضاوت خویش درباره پرونده 

و تبعات آن کارگری در بخش دولتی و عمومی تأثیرات عمده خواهد داشت. مقاله زیر از مجله چپگرای جاکوبین به بررسی این پرونده 

 برای اتحادیه ها در آمریکا پرداخته است.

یک شکست مخرب برای جنبش کارگری است. اتحادیه های بخش دولتی و خدمات عمومی حاال دو  ژانوستصمیم دیوان عالی درباره 

 جنبش باز گردند.انتخاب در مقابل خود دارند: به سقوط ادامه دهند یا برعکس به بسیج و ستیزه جویی های جمعی دوران اولیه 

 

 روز رستاخیز کارگران فرا رسیده است

علیه "فدراسیون آمریکائی کارکنان ایاالت، فرمانداری ها، و شهرداری ها  ژانوسدیوان عالی آمریکا در یک رأی پنج به چهار در پرونده 

AFSCMEادیه های عمومی در همه پنجاه ایالت " عمالً مقررات جاری در ایالت های محافظه کار موسوم به "حق کار" را بر تمام اتح

کشور حاکم و ساری نمود. هیچ راهی برای شیرین سازی این زهر موجود نیست: این یک شکست بزرگ برای یک جنبش کارگری در حال 

از جنبش نزار است و حاصل موفقیت تالش چند ساله فعاالن دست راستی در قوه قضائی برای محدود ساختن هرچه بیشتر آخرین بازمانده 

 کارگری در ایاالت متحده است.

تا کنون قوانین  2012این تصمیم بنوعی شلیک تیر خالص به بدنه زخم دیده و نحیف جنبش کارگری در آمریکاست. شش ایالت از سال 

ن، ایندیانا، ویرجینیای "حق کار" را تصویب و اجرائی کرده بودند، که عمالً کارگاه های عمومی را در ایالت هایی مانند ویسکانسین، میشیگا

را تصویب کرد که فراتر از "کارگاه باز" است  10غربی به روی کارگران بدون عضویت در اتحادیه باز می کند. ویسکانسین قانون شماره 

ی وضع شده و اختیارات اتحادیه ها برای مذاکره جمعی و تضمین حداقل دستمزد ها را کامالً محدود می سازد. در آیووا و میسوری قوانین

است که اتحادیه ها مجبورند هر از چند سال ادامه کارشان را به رأی اعتماد کارکنان بخش دولتی وابگذارند. در برخی دیگر از ایاالت 

 اتحادیه ها مجبور شده اند تا هر سال از هر یک از اعضا برای کسر حق عضویت در اتحادیه از حقوقشان رضایتنامه دریافت کنند.

" فقط راه را برای دور دیگری از چالش های قضایی علیه اتحادیه ها باز کرده است. با قانون سراسری "کارگاه باز" در بخش وسژانحکم "

دولتی و عمومی، تنها باید انتظار داشت که هر لحظه یا با قانونگذاری مجلس یا با حکم دیگری از دیوان عالی تا اجرای آن به بخش 

 خصوصی هم تسری یابد.

عبارت دیگر این حکم تهدید جدی بر اصل نمایندگی به 

جمعی است، که از هم اکنون هم در دادگاه های پایین 

تر وسیله انجمن های دست راستی مورد چالش قرار 

گرفته است. نمونه های غیر سنتی مجامع کارگری 

مانند مراکز کارگران و سایر تشکالت کارآمد کارگری 

ه نهایی محدودیت و نیز هدف قرار گرفته اند. نتیج

واژگونی سرمایه سیاسی کارگران است و اتحادیه ها و 

طبقه کار بزودی خود را با تعداد بازهم کمتری از 

امکانات و تسهیالت حقوقی برای تشکل صنفی و 

مذاکره جمعی روبرو خواهند دید که در صد سال اخیر 

 بیسابقه بوده است.

ارگری در هیچ شکی وجود ندارد که چشم انداز جنبش ک

بخش عمومی بسیار تاریک و محدود است. با این 

وجود اعتصاب ده ها هزار تن از معلمان در ماه های 

اخیر نشان می دهد که دلیلی وجود ندارد که ما را به 

شکست در مبارزه و تسلیم شدن در مقابل فشار متقاعد 

 نماید.

جنبش کارگری در آمریکا نیست. اگر ما بتوانیم پوالریزه شدن بدیل های موجود " و پرونده های مشابه به مثابه حکم مرگ باقیمانده ژانوس"

را تشخیص دهیم، خواهیم توانست از شرایط بدتر از این جلوگیری کینم: به وضع موجود ادامه دهیم یا به بازنگری بنیانی در ساختار و 

 تر و فعاالنه تر بپردازیم؟ استراتژی های چهار دهۀ اخیر که این نتیجه را بوجود آورده اند، دقیق
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 کوششی برای دزدیدن صدای من است! ژانوس

 حمله به بخش عمومی و دولتی

تهاجم قوای قضایی و مقننه ایاالت متحده به اتحادیه های کارکنان بخش عمومی و دولتی را باید در یک حرکت هماهنگ مالحظه کرد که 

رکود بزرگ اقتصادی حداکثر استفاده  بخش دولتی و خدمات عمومی را بطور کل هدف قرار داده است. سیاستمداران هر دو حزب از دوران

را کردند تا رژیم ریاضت اقتصادی را برقرار کنند که بخش بزرگی از بودجه خدمات عمومی و دستمزد کارکنان را کاهش داد، و همچنان 

 هم با وجود پایان رسمی بحران، ادامه دارد.

همواره تعداد کارکنان  2014ید نشان می دهد. از آن سال به بعد تا کاهش شد 2010عموماً در همه جا تعداد مشاغل دولتی نسبت به ماه مه 

تاکنون سابقه نداشته است. استخدام های  1939بخش عمومی کاهش یافته است، پدیده ای که از زمان تاسیس اداره آمار اشتغال در سال 

. در حال حاضر تعداد کل کارکنان دولتی 2008تصادی دولتی بعد از آن آغاز شده ولی با نرخی به مراتب کمتر از دوران قبل از بحران اق

 2009در واقع سال  -تا کنون بوده است  2009است، در حالی که بیشتر مشاغل از دست رفته از سال  2010هزار نفر کمتر از سال  670

 بحران ها رسماً پایان یافت.

تر این تهاجم بر خدمات عمومی و اشتغال دولتی، الزم است که  ارقام بطور تجریدی نمی توانند داستان را توضیح دهند. برای درک واضح

% 17.5% است که نسبت به رقم 15به سهم کارکنان دولتی و خدمات عمومی از کل اشتغال توجه کنیم. در حال حاضر این سهم نزدیک به 

بود که سهم کارکنان  1960ار در سال بود. آخرین ب 1975% که در سال 19باز هم کاهش نشان می دهد، بگذریم از رقم  2010در سال 

 دولت به کل اشتغال تا بدین حد نازل رسید.

گرچه ممنوعیت کلی استخدام در بخش دولتی و خدمات عمومی ظاهراً پایان یافته است، مؤسسات دولتی بسادگی از استخدام معلمان، 

پلیس و مهندسان راه و ساختمان در ادارات راه و شهرداری ها کتابداران، آتش نشان ها، کارکنان حمل و نقل عمومی، مأموران انتظامی و 

خودداری می کنند یا از جایگزینی کارکنان پس از بازنشستگی سرباز می زنند. کسانی که همچنان شاغل هستند در نتیجه مجبورند بیشتر 

 کارفرمایان دولتی تبدیل شده است. کار کنند و از مرخصی استحقاقی و استعالجی کمتر استفاده کنند که این تقریباً به شعار

ریاضت اقتصادی بشدت به سطح آموزش عمومی در سراسر کشور لطمه زد. دولتهای ایالتی و محلی بودجه مدارس و مؤسسات آموزشی را 

ز به سطح قبل کاهش دادند، و گرچه بیشترین قطع بودجه ها را پشت سر گذاشته ایم، بسیاری از مدارس هنو 2008با آغاز بحران اقتصادی 

 از بحران بازنگشته اند و در بسیاری مناطق اساساً دولت قصد باز نگری در قطع بودجه ها را ندارد. دولت اوباما بودجه های آموزشی را به

ییرات کنترل کنگره را بدست آوردند، با کاهش گسترده مالیات ها این تغ 2010دلیل بحران کاهش داد و جمهوریخواهان که پس از انتخابات 

 را قطعی و دائمی ساختند. در نتیجه کارکنان مدارس و فرهنگیان با افزایش تعداد دانش آموزان در کالس، کتاب های قدیمی و استفاده شده و

کمبود وسایل و ابزار ضروری روبرو هستند و مجبور می شوند گاه از جیب خود برای وسایل مورد نیاز دانش اموزان در مناطق فقیر 

 ند.هزینه کن

بر اساس اطالعات مرکز سیاست و اولویت های بودجه 

(CBPP)  در مقایسه  2015بیست و نه ایالت در سال

بودجه هایی کمتر از مقدار مورد نیاز  2009با سال 

برای آموزش عمومی اختصاص داده اند. در هفده 

ایالت از این میان از جمله آریزونا و فلوریدا بودجه 

کاهش  2009بودجه  % از10بیش از  2015سال 

نشان می دهد. این تفاوت با احتساب افزایش جمعیت، 

% 25بودجۀ تخصیص یافته برای هر دانش آموز را تا 

کاهش داده است. دولت های اوباما و ترامپ هر دو 

بودجه فدرال برای امور آموزشی و کمک به مدارس 

را کاهش دادند. البته بتسی دواس وزیر اموزش و 

تی کاهش بیشتری را خواستار است پرورش ترامپ ح

تا بدین وسیله آموزش خصوصی و مدارس مذهبی را 

 توسعه دهد.

تعداد مشاغل مدارس ابتدائی و  2017تا  2008تاثیر این وضعیت بر کارکنان بخش دولتی و خدمات عمومی حقیقتاً ویرانگر است. از 

هزار نفر از مشاغل قبل از رکود اقتصادی  135هنوز معادل  2017یز متوسطه با وجود افزایش جمعیت هرسال کاهش یافته است. در پای

 جایگزین نشده بودند، در حالی که در همین دوره تعداد محصالن یک و نیم میلیون نفر افزایش یافته است. 2009

هزار نفر در دوره  230بزرگترین اتحادیه آموزگاران دولتی و بخش عمومی، حدوداً  ،(NEA)تعداد اعضای سازمان ملی آموزگاران 

کاهش یافته است. این وضعیت برای سایر اتحادیه هایی که در بخش آموزشی درگیرند مثل اتحادیه کارکنان ایاالت،  2009-2017

تضمین خواهد  ژانوسنیز با همین روند کاهش اعضا روبرو بوده اند. تصمیم دیوان عالی در باره  (AFSCME)فرمانداریها و شهرداریها 

 این کاهش تعداد اعضای اتحادیه ها در ماه ها و سالهای بعد همچنان ادامه یابد. کرد که
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 برسر دوراهی فرصت طلبی

با عنایت به وسعت این حمالت، اتحادیه های کارکنان دولتی و بخش عمومی در عکس العمل بیشتر دست به عصا حرکت کرده اند. تمام 

یم ناشی از بدنه اتحادیه ها در سطوح محلی و با حمایت شبکه های غیر رسمی از اعضای ستیزه جویی هایی که در این روند شاهد بوده ا

در شهر مادیسون دیده می شود که  10بوده است. این تحرک بطور مثال در عملیات اتحادیه ها در اعتراض به تصویب الیحه  اتحادیه ها

ی محل کار دست زدند که به اشغال شش هفته ای ساختمان کنگره کمک استادیاران دانشگاه ویسکانسین به یک اعتصاب و ترک غیر رسم

 ایالت انجامید. مشابه این حرکات را اخیراً هم در موج اعتراضات گسترده معلمان و کارکنان آموزشی در ایاالت مختلف شاهد هستیم.

ین حرکت ها با شدت بیشتر با وجودی که آینده اتحادیه ها در معرض خطر انهدام است پس چرا رهبران اتحادیه ها از ا

 دفاع نکرده اند؟ 

یک شرح حال روشنگرانه که در نیویورک تایمز منتشر شده است و از زندگی شخص لی ساوندرز دبیرکل اتحادیه سراسری کارکنان 

ه سؤال باال پاسخ حکایت می کند دریچه افشاگرانه ای را به معرض دید ما گذاشته است تا ب AFSCMEایاالت، فرمانداریها و شهرداریها 

دهیم. این پروفایل تصویر یک فرد با ریشه های عمیق در واشینگتن را نشان می دهد، "یک عضو ساختار اندرونی که برایش راحت تر 

است تا درون سیستم حرکت کند." ضمن اعتراف به تمایالت مترقی سیاسی و اعتقاد به عدالت اجتماعی، ساوندرز بر پیگیری آن اهداف در 

استراتژی که برایش مقبول است پا می فشارد و آن این است که "با جمع حرکت کند ولی با افراد بسیار بسیار مهم هم گفتگو داشته یک 

 باشد." ادامه مقاله اما بوضوح نشان می دهد که توجه وی بیشتر بر همان افراد بسیار مهم است و نه راه رفتن با جمع.

اولیه منافعی برای اتحادیه های کارکنان دولت و خدمات عمومی داشته است، در دورانی که منافع این استراتژی ممکن است در مراحل 

اقتصادی بیشتر بود و بطور گسترده به همه می رسید، و در عین حال تراکم عضویت در اتحادیه های بخش خصوصی هم باالتر بود. نفوذی 

وح محلی و ایالتی بلکه در سطح ملی پیدا کردند، به آنها اجازه داد که حاشیه امنیتی که رهبران اتحادیه ها در حزب دموکرات، نه تنها در سط

 تضمین نمایند. 1977را برای وضعیت باثبات کارگاه های دولتی و عمومی در احکام دیوان عالی در سال 

خابات، البیگری، و مذاکره پشت درهای اما در دنیایی که سازمان های طبقه کار در بخش خصوصی ناپدید شده اند، روند کاری سنتی انت

آن را بسته منافع و کارآیی خود را از دست داده اند. بسیاری از رهبران اتحادیه ها قطعاً این را می دانند، اما تاکنون تمایل و یا توانایی 

نداشته اند که بتوانند برای بازسازی اتحادیه ها در 

 نند. چرا؟شرایط جدید و با پارامتر های امروز اقدام ک

جامعه شناس مارکسیست کالوس اففه و هلموت 

وایزنتال این دشواری ها را پیش بینی کرده و در مقاله 

تحت عنوان "منطق دوگانه در اقدام  1980ای در سال 

جمعی" تحریر نموده و در آن "تئوری اجتماعی 

فرصت طلبی" را توضیح دادند. برای اففه و ویزنتال، 

های طبقه کار در بنیاد ناشی فرصت طلبی در سازمان 

از ورشکستگی اخالقی در میان رهبران اتحادیه، 

منافع فردی در اریستوکراسی کارگری، یا به اصطالح 

قانون آهنین الیگارشی نیست. در نظر آنها فرصت 

طلبی یک راه حل "منطقی اما متزلزل" برای 

بیش از هر و اما  دشواریهای سازمان کارگری ست.

ت ساده و غیرقابل انکار آن است که چیز یک واقعی

بعنوان یک طبقه اجتماعی زیردست، کارگران با 

وظیفه بسیار دشوار مبارزه با رابطه اقشار قدرت 

 موجود و نه در تثبیت آن درگیرند.

اففه و ویزنتال نمای پنج طبقه را در توسعه سازمان 

انمند هویت جمعی تعریف می شوند که انحصاراً بر تمایل "اعضا در عمل کارگری تبیین می نمایند. در مرحله اول اتحادیه ها با حس تو

با عنوان مرحله "تجربی  AFSCMEجمعی" متکی است. این در ارتباط مستقیم با انچه جری ُورف پرزیدنت سابق اتحادیه کارکنان دولت 

اختن جنبش با اعتصاب و کنش های گاه ستیزه و داوطلبانه" اتحادیه های عمومی از ان صحبت می کرد، زمانی که کارگران در حال س

 جویانه و عموماً هم غیرقانونی هستند.

عملی و  توان در حالی که توان اتحادیه رشد می کند، موفقیت یونیون کمتر وابسته به کنش اعضا و تمایل انها برای عمل جمعی و بیشتر بر

عمل اعتصاب و از کارانداختن روند تولید و خطری که برای جریانات  جمعی آن  متکی می گردد. در واقع امکان دست بردن به امکانات

اقتصادی ایجاد می کند، بخودی خود مرحله دوم رشد اتحادیه ها خواهد بود. این شرایط البته متزلزل است و با تضاد درونی هم روبرو 

ر تداوم بسیج نیرو و آماده سازی های متناوب اعضا استوار خواهد بود. امکان و تمایل اعضا به عمل جمعی باید کنترل گردد اما پتانسیل آن ب

 است.

 "ژانوس: تجمع اتحادیه ها علیه "2018ژانویه 
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 (AFSCMEتحادیه سراسری کارکنان دولت )ا یکی از تجمعات اعضای

تحت فشار فوق العاده قرار دارد که ضمن تاکید بر استقالل ساختاری و ادامه  AFSCMEدر این لحظه اتحادیه سراسری کارکنان دولت 

آن است که "تضمین خارجی برای  ه و ویزنتالرشد از اتکای به کنش جمعی اعضا خارج شود. تنها راه رسیدن به این شرایط به روایت افف

ادامه حیات را جایگزین تعهدات داخلی کند که برایش نیازمند کنش اعضاست." این مرحله سوم ساختاری اتحادیه هاست که پس از موج 

 ت آمد.در تضمین عضویت کارکنان دولت در اتحادیه بدس 70و  60اعتصاب های بی سابقه جنبش کارگری و پیروزی های دهه 

امنیت اتحادیه ها پیش شرط "مسئولیت پذیری اتحادیه" در بخش دولتی است، که باعث تشویق و ترغیب مذاکرات جمعی، روند رفع 

اختالف، و سایر مکانیزم هایی است که توان و امکانات اتحادیه و افراد عضو را تضمین می نماید. در عین حال حفظ رضایت حزب 

 ین  شرایط برای اتحادیه کارکنان دولت و خدمات عمومی بود.دموکرات نیاز حاشیه ای ا

این ترتیبات به وضوح از نگاه سوسیال دموکراسی مسئله ساز است، و بطور قطع بر خنثی سازی توان بسیج اعضا و در نتیجه بر 

سیاسی مناسب باشد، می تواند منافع  خودمختاری قشر رهبری از کنترل بدنه و ساختار درونی اتحادیه برقرار است. اما تا آنجا که شرایط

نسبی را تأمین سازد، به ویژه برای اتحادیه کارکنان بخش دولتی و خدمات عمومی، یعنی اقشاری که بطور نسبی بیشترین اعضا )زنان و 

ه همکارانشان در بخش اقلیت رنگین پوست( را نمایندگی می نمایند. در حالی که کارکنان دولت هنوز از حقوق و دستمزدهای کمتری نسبت ب

خصوصی بهره می برند، عضویت گسترده در اتحادیه ها توانست افزایش دستمزدها و منافع اجتماعی معلمان، کارکنان شهرداری ها، 

 کارکنان بهداری و خدمات بهداشتی و سایر کارمندان دولت را که قربانیان محدودیت ها بودند، جبران نماید.

ا می توانند تضمین خارجی را جانشین تمایل اعضای خود به کنش جمعی نمایند، در عین حال بشدت در خطر آن اما در حالی که اتحادیه ه

 قرار دارند که با تغییر شرایط سیاسی همان منافع قربانی اولین حمالت مخالف باشند )مرحله چهارم(. این بمثابه خنثی سازی تأثیر و توان

وز رستاخیز زودتر از آنچه انتظار می رفت فرارسیده است. آن روز برای اتحادیه کارکنان دولت سرمایه در مقابل سیاست دولتی است. ر

هم اکنون رسیده است، و آنها با مرحله پنجم پیش بینی اففه ویزنتال روبرو شده اند: ادامه سقوط سازمانی، و بازگشت معکوس کنش جمعی 

 که تبیین کننده مرحله ساختاری جنبش بود.

 

 مید کارکنانبهترین ا

این البته یک پیشنهاد "آری یا نه" به رهبران اتحادیه نیست. برخی ممکن است هیچ تمایلی به بازسازی سازمانشان برای پاسخ گویی به 

شرایط نوین نداشته باشند. دیگران هم ممکن است حتی 

اگر بخواهند، نتوانند عکس العملی مناسب عرضه کنند. 

ه" توان های واقعی کنش دهه ها "یونیونیسم مسئوالن

جمعی را مضمحل ساخته است، بطوری که بسیاری از 

اتحادیه ها عمالً از بسیج اعضا در درون کارگاه منع 

 شده و قادر به فراخواندن آنان به اعتصاب نیستند.

آن بود که به جز  ژانوساتحادیه در برابر  اولیهدفاع 

فع هزینه برای تبلیغات انتخاباتی و البی برای منا

کارگران عضو سایر کنش های اتحادیه غیر سیاسی 

بوده است. واقعیت اما آن است که هر نوع بازسازی 

جنبش کارگری کارکنان دولتی در سیاسی سازی تمامی 

جنبه های زندگی کارگران و تحول آن به یک نیروی 

فعال و دینامیک برای دفاع و توسعه جنبش وابسته به 

ختار بخش دولتی و سازماندهی دموکراتیک در سا

 خدمات عمومی می باشد.

 چهره ساختاری این ایده آل چگونه باید باشد؟ 

 تاریخ ستیزه جویی های اتحادیه کارکنان دولت در ابتدای تاسیس آن بهترین مدل برای بازسازی آن بنا خواهد بود.

به یک اعتصاب غیر قانونی دست زد که اداره  (SSEU)، یک اتحادیه رادیکال بنام اتحادیه کارکنان خدمات اجتماعی 1965در زمستان 

تأمین اجتماعی را در ایالت نیویورک برای یک ماه تمام از کار انداخت. علیرغم تمام ضعف ها و تهدیدها، اعتصاب کنندگان پیروزی های 

 بزرگی را بدست آوردند که در نهایت به شکل گیری ساختار نوین مذاکرات جمعی در نیویورک انجامید.

آن طوری که مارک مایر در کتابش "اتحادیه های شهر" ذکر می کند، این پیروزی ها در ابتدا و مهمتر از هر چیز از آن روی بدست آمدند 

که تصمیم گیری های دموکراتیک و تعهد به شرکت در کنش های اتحادیه ای در میان اعضا گسترده بود. نه تنها اعضا به اعتصاب رای 

( از همان SSEUدر اتحادیه ها به ضرورت اساسنامه ای انجام می شود، بلکه اعضای اتحادیه کارکنان خدمات اجتماعی )دادند، روندی که 

آغاز در روند مذاکرات جمعی حضور فعال داشتند و تقاضاهای اتحادیه را مشترکاً نوشته بودند، در تنظیم پاسخ اتحادیه به پیشنهادهای 

 ت نموده و در نهایت به اعتصاب رای مثبت دادند.رسمی واگنر شهردار نیویورک شرک
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اعتصاب کارکنان و استادان دانشگاه اورگرین  

 2013در ایالت واشینگتن ماه مه 

، اتحادیه کارکنان تأمین اجتماعی همواره سعی داشت سطح و کیفیت خدمات 1969در سال  AFSCMEاتحادیه  37تا هنگام ادغام در حوزه 

اجتماعی را به عنوان یک اصل اساسی بر روی میز مذاکره حفظ کند و سعی 

ی سیاسی را در اصول مربوط به تأمین داشت اتحاد و هماهنگی نیروها

اجتماعی به مثابه بخش اساسی در تأمین عدالت اجتماعی برای اقشار تهیدست 

قطعاً نه  -جامعه با استفاده کنندگان و بهره وران از این خدمات شریک باشد 

فقط بخاطر وسعت و گسترش تمایالت سوسیالیستی و طرفداران چپ نوین در 

ت اجتماعی. این سنت موجود در اتحادیه های دموکرات اتحادیه و صنعت خدما

و در عین حال ستیزه جو در بخش دولتی و خدمات عمومی تاریخی بوده است 

که در دوران اخیر با کاهش امنیت شغلی فراموش شده است. سنتی که در 

 شرایط امروزی به ویژه باید دوباره بازسازی شده و توانمند گردد.

بویژه اعتصاب پیش بینی نشده  -ر محیط آموزشی امواج جدید اعتصاب د

یادآور صدای  -معلمان در ویرجینیای غربی که آغازگر اعتصابات بعدی بود 

اتحادیه های سنتی بود و اوج دادن به امکان زنده شدن ان در زمان ما. نوع 

رهبران و مسئوالن محلی آن و شبکه غیر رسمی که مابین اعضای بدنه اتحادیه 

باط با خانواده دانش آموزان بوجود آمده بود، این بسیج نیرو و و در ارت

مبارزات را جان بخشید. پافشاری معلمان بر این اصل بود که مبارزه فقط برای 

دستمزد معلمان نیست بلکه اهداف واالتری را دنبال می کند، از جمله این که 

فیت مدارس تعداد کمتر دانش آموزان در کالس درس باعث باال رفتن سطح کی

دولتی خواهد بود، مسئله ای که با رشد نولیبرالیسم دائما به پایین افتادن کیفیت 

تحصیالت عمومی انجامیده که در رقابت با مدارس خصوصی که تنها در توان 

الیت جامعه است، به سرنوشت زوال هر چه بیشتر خدمات عمومی انجامیده 

یرجینیا نشان از بهترین امید است. تأثیر گسترده سیاسی مبارزات معلمان و

جنبش کارگری به آینده است. در آینده جنبش، پس از ژانوس، اوجگیری نسل 

جوان و رادیکال و بسیج کارگران در حمایت از این خواست ها ضرورت بیش 

 از پیش دارد.

*  *  * 
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 2018بهار  -اعتصاب معلمان در ایالت ویرجینیای غربی 
 

 تنها راز بقا بعد از ژانوس

 آلکساندرا بردبری

labornotes.org 30  201810مارس 

 جم: گودرزمتر

نشریه آنالین کارگری در   labornotes.orgبردبری در رابطه با موضوع حکم دیوان عالی آمریکا و از بولتن مقاله زیر بقلم آلکساندرا

 آمریکا ترجمه شده است.

راض معلمان هنوز بارش برف در ویرجینیای غربی تمام نشده بود که اولین نشانه های بهار برای کارگران متحد پدیدار گشت. اعت

ویرجینیای غربی مانند شکوفه های آزالیا در هر گوشه سربرداشت. اعتصابات خودانگیخته بود و از ریشه پا می گرفت. معلمان از کالس 

درس و با فیسبوک به هم خبر می دادند و رای گیری در محل کار را سازمان دادند. بعد در پایتخت ایالتی بست نشستند. توجه باید داشت که 

رهبران اتحادیه دنباله رو اعضا بودند ولی هیچ وقت کنترل را در دست نداشتند. هیچ کس به غیرقانونی بودن اعتصاب در ویرجینیای غربی 

 وقعی ننهاد: جی اونیل خزانه دار تشکل محلی در فرمانداری کوانا می گفت: "چه کار می خواهند بکنند، همه مان را اخراج کنند؟"

تا این انرژی و حرکت به سه ایالت دیگر هم سرریز کند. کنش آنها بر دل همه می نشست و حکایت از اصلی داشت که  مدت کمی طول کشید

در شرایط حاضر برای بقای جنبش کارگری اهمیت ویژه دارد. و این اصل آن است که سازماندهی اعضا باید درونی و از پایین باشد، همان 

 شان به آن دست زدند. طور که معلمان ویرجینیا در اعتراض

 

 کنترل اعضا بر اتحادیه ضرورت کلیدی است

همان طوری که همه می دانند، جنبش کارگری در 

میانه بحران خطرناکی است. بیست و هفت ایالت حاال 

قانون "حق کار" دارند و حکم دیوان عالی درباره 

ژانوس کل کشور را محل اجرای "حق کار" خواهد 

نون "حق کار" علیرغم اسم غلط کرد. توضیح آن که قا

اندازش فقط به این معنی است که هیچ کارگاه دولتی و 

خدمات عمومی نمی تواند کارگران را مجبور به 

پذیرش عضویت در اتحادیه کند، با وجودی که همه 

بطور مساوی از حقوق مذاکره شده وسیله اتحادیه 

منفعت خواهند برد. نتیجه این شرایط آن است که 

دموکراتیک در اتحادیه ها بیش از هر زمان  رابطه

دیگر به یک اصل اساسی برای تضمین توانایی 

دموکراسی تبلور یک اتحادیه ها تبدیل شده است. 

فرهنگ است که کنترل را به شهروندان، و در این مورد اعضا، وا می گذارد. تنها تشریفاتی مانند حق رای دادن و برگزاری انتخابات 

 مهم اند، اما تضمین کننده دموکراسی نیستند. عادالنه، گرچه

رهبران اتحادیه ها می توانند درخواست های بزرگی را روی میز مذاکره جمعی بگذارند یا در راهروهای مجلس قانونگذاری پیاده کننده، اما 

و عمل جمعی است مانند آنچه معلمان  در عمل نه دولت و نه کارفرما به سخن گفتن وقعی نمی گذارند. آنچه آنها را بفکر وامی دارد کنش

 ویرجینیا به آن دست زدند و نتیجه گرفتند. قدرت اتحادیه در تعداد کنشگران تابع آن است و توانی که در عمل از خود بروز می دهند.

نمایند. مدل خدمات بر  مدتهاست که می شنویم فعاالن جنبش اتحادیه ای سعی می کنند تفاوتی بین "مدل خدمات" و "مدل سازماندهی" تعریف

این اصل استوار است که نمایندگان اعضا در اتحادیه خدماتی را به اعضا عرضه می کنند، نمونه این خدمت پیگیری شکایات و دریافت 

ر خسارت از کارفرماست. مدل سازماندهی از سوی دیگر بر این اصل قرار دارد که اعضا را دور محور اتحادیه سازمان می دهد تا پیگی

 خواسته های جمعی باشند، مثالً برای راهپیمایی در مقابل دفتر کارفرما اجتماع کنند.

اما این تفاوت در عمل به ریشه مسئله نمی پردازد. پیگیری شکایت و اجتماع در مقابل دفتر کارفرما هردو از ضرورت های بسیج جمعی 

 یک اتحادیه قدرتمند است.

 

 ماندهی نیست!این فقط تقابل خدمت در مقابل ساز

قدر در تأمین خدمات ضعیف هستند که در سازماندهی و بسیج کارگران. در میان  جمع های کارگری محلی در اتحادیه های خوابزده همان

که  اتحادیه هایی که اخیراً برای دولت دردسرساز شدند بسیاری از اعضای ناامید بما می گفتند ایکاش می توانستیم نماینده مان را راضی کنیم

 اعتراض ها را مطرح کند و پیگیر شکایات باشد.

                                                           
10www.labornotes.org/2018/03/only-way-survive-janus 
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 از اعتراضات علیه پروندۀ "ژانوس"

وند. برخی از اتحادیه هایی که بر مدل سازماندهی طرح شده اند نیز محتمال از باال به پایین سازماندهی شده اند و وسیله کارکنان اداره می ش

ی تلفنی شرکت کنند، اما در تعیین استراتژی و اعضا ممکن است برای تجمع دعوت شوند، یا برای تبلیغ درب ها را بزنند و در بازاریاب

 سیاست های اتحادیه نقشی ندارند.

وقتی که اعضا به شیری تبدیل می شوند که رهبری 

هروقت بخواهد می تواند آن را باز و بسته کند، آنها در 

واقع سازماندهی نشده اند، بلکه فقط بسیج شده اند. 

اگر در  اعضا برای مدت طوالنی فعال نخواهند ماند

تصمیم گیری ها و تعیین استراتژی نقش نداشته باشند. 

یک "کارگاه باز" این مشکل را بیشتر روشن می 

سازد. اگر اتحادیه ارتباط سطحی با اعضا داشته باشد، 

و نه در عمق، آن وقت باید انتظار داشت که یک 

خود را از بند پرداخت حق  بتواند،عضو، هر وقت 

 عضویت آزاد کند.

ت ویرجینیای غربی در واقع یک ایالت با قانون ایال

"کارگاه باز" است، اما شرکت در اعتصاب و 

اعتراض معلمان همه را دربرگرفت و عضویت در 

اتحادیه در آن نقش بازی نکرد. رهبران اتحادیه حتی 

اگر می خواستند نمی توانستند همه معلمان را ظرف 

دوروز به یک اعتصاب سراسری دو هفته ای 

اخوانند. عتصاب سراسری برای آن موفق بود که معلمان آن را طراحی کردند، استراتژی آن را صاحب شدند و به اجرا گذاشتند، بدان فر

 اعتقاد داشتند و مالکیت خود را تا پیروزی کامل اعمال نمودند.

م. اعضای اتحادیه ها باید به ضریب هندسی تعداد از این روست که دموکراسی تنها سؤالی اخالقی نیست، ما برای ادامه بقا بدان نیاز داری

اعضا  افراد مطلع، مطمئن، با اعتماد بنفس و قادر به رهبری را در درون خود افزایش دهند. رهبران اتحادیه ها باید به پیشنهاد ها و ایده های

 د: "رهبری کن، در صف بمان، یا سِد راه نشو!"خوش آمد بگویند، انها را دفع نکنند و از هر کوششی برای رسیدن به این هدف سرباز نزنن

 

 دناهداف ما نباید نامربوط با شرایط روز باش

یکی از اصولی که ما را در ارتباط با مسایل کارگری هدایت می کند آن است که بر این باوریم که در شرایط امروز اگر اتحادیه ها می 

ی جنبش کار ضرورتاً باید مربوط به محیط کار باشد و بر زندگی روزانه آنها خواهند در بسیج کارگران موفق باشند، موضوع سازمانده

 تأثیر بگذارد.

 دستمزد و منافع البته از بدیهیات هستند، اما آنچه در زیر می آید هم از اهمیت ویژه برخوردار است:

 آیا سوپروایزر شما با اظهار نظر های توهین آمیز شما را اذیت می کند؟ 

 کنید که دائما با دوربین های امنیتی تحت نظر هستید؟ آیا احساس می

آیا فرصت پیدا می کنید که از وقت استراحت تان استفاده کامل کنید؟ فرصت دارید که برای مدت کوتاهی به پاها و دستان و مغزتان 

 استراحت بدهید؟

 تنها هستید؟آیا فرصت دارید در طول روز با همکارانتان گپ کوتاهی بزنید و یا در محل کار 

 آیا فشار کارتان دائما افزایش می یابد، به طوری که حتی دچار فشار خون و ناراحتی قلبی می شوید؟

 آیا مچ دستتان حتی در طول شب هم درد می کند، یا محیط کار آنقدر آلوده است که خطر ابتال به سرطان شما را تهدید می نماید؟

 یقه و ابتکار شخصی برای پیشبرد کار استفاده کنید؟آیا در جریان کار اجازه دارید که از سل

 اگر با عموم سروکار دارید از شما انتظار می رود در مقابل هر بی احترامی و توهین از طرف مشتری لبخند بزنید؟

عضویت درآن صف  اگر شما بتوانید سازمانی را بوجود آورید که بتواند به این سواالت پاسخ راهگشا بدهد، مطمئن باشید که مردم برای

خواهند کشید، چه "کارگاه باز" باشد و چه نباشد. اتحادیه هائی در آمریکای "کارگاه باز" می توانند نیروی مستحکم ایجاد کنند که برای 

از اعضا  مسایل روز کارگاهی پاسخ راهگشا داشته باشند و برای آنچه مسئله روز کارگران است حاضر به نبرد باشند و در آنها تعداد زیادی

 و کارگران حاضر به درگیری در مبارزه باشند و آن را متعلق خود بدانند.

نو برای رسیدن به چنین سازماندهی بسیاری از اتحادیه های ما باید به یک خانه تکانی بزرگ دست بزنند و از پایین تا باالی اتحادیه را از 

 بسازند.



 

 80از  80صفحۀ  

 از اعتصاب معلمان

 

 تغییرات از پایین به باال

هبران اتحادیه ها عالقه ای به ساختن چنین اتحادیه های عضوگردان و ستیزه جو ندارند. آنها احتماال وجود چنین متاسفانه برخی از ر

بینند. در این شرایط، تالش برای شرکت در انتخابات درونی و جایگزین کردن  تشکیالتی را خطری برای منطقه نفوذ کوچک خودشان می

 این افراد ضرورت است.

، و 2012، معلمان شیکاگو 1997در سال  UPSوسیله اتحادیه رانندگان  -که مهمترین اعتصاب ها در دوران معاصر از همین رو است 

 همه به دنبال مبارزه برای تغییرات دموکراتیک در آن اتحادیه ها صورت گرفت. - 2016ورایزن در 

شدن مدارس به ستوه آمده بودند، در یک تجمع صنفی تصمیم در شیکاگو بطور مثال، معلمان که از بی عملی اتحادیه شان در مقابل بسته 

گرفتند خودشان دست بکارشوند. کمی بعد انها رهبرشان را جایگزین کردند و معلمین و اعضا را بیش از بیش در تصمیم گیری و نوع کنش 

رگترین اعتصاب را آغاز کردند و ضمن بز 2012های عملی و انتخاب استراتژی اتحادیه شریک کردند. نتیجه آن شد که کمی بعد در سال 

آن که جلوی تعطیل بی رویه مدارس و ادغام انها را گرفتند، به خواستهای دیگرشان نیز دست یافتند و همین موفقیت در موج اعتصاب 

 سالهای اخیر معلمان در ایاالت دیگر هم تأثیر گذاشت.

تنها بعد از یک اعتصاب کوتاه در مدرسه 

، معلم آریزونیایی، بود که او کاساندرا دومینگز

تصمیم گرفت به اتحادیه معلمان بپیوندد. او و 

سایر معلمان مدرسه از عضویت در اتحادیه 

ترس داشتند، چرا که مطمئن نبودند در ایالتی با 

قانون "کارگاه باز" اتحادیه بتواند در صورت 

 تجاوز حقوقی کارفرما از آنها دفاع کند.

یست. چه دلیلی دارد که این نگرانی بی دلیل ن

بخواهی سرت را در جمع بلند کنی و به 

سازمانی بپیوندی، مگر آن که مطمئن باشی که 

آن تشکل آن قدر قدرت دارد که بتواند از تو 

دفاع کند. اتحادیه ها باید خود را در عمل 

باره ژانوس، اتحادیه ها بجای تبلیغ عضویت و سعی بشناسانند و نه فقط در حرف. از همین روست که ما معتقدیم پس از حکم دیوان عالی در

در فروش آگهی باید در عمل نشان دهند که پرداخت حق عضویت در نهایت منافعی دارد که کارگران باید آن را با دل و جان بپردازند. آنچه 

ه از شرکت در کنش عملی یونیون به آن دست باعث شد دومینگز و دیگران به اتحادیه معلمان بپیوندند و به آن اعتماد کنند تجربه ای بود ک

 یافتند.  برای رشد در این دوران اتحادیه باید به ساختار از پایین به باال رو کند و در کنش جمعی منافع وجودی خود را آشکار سازد.

ن کارکنان تعهد می دادند در در انتظار تصمیم ژانوس برخی از اتحادیه ها در بخش عمومی از قبل به جمع آوری امضا پرداختند که در آ

رأی دهد. تأکید ما بر این است که کارگران در این دوران  AFSCMEاتحادیه باقی بمانند، حتی اگر دیوان عالی علیه اتحادیه کارکنان دولت 

 باید از چهار رهنمود پیروی کنند:

 به سخن کارگران گوش دهید و از مشکالت آنها مستقیماً اطالع پیدا کنید! -1

 در جلسات عمومی به تبادل افکار و نظرخواهی برای اقدام و کنش جمعی دست بزنید! -2

 شبکه های موازی و افقی را در میان کارگران ایجاد کنید تا در موقع ضرور بتوانید آن را برای کنش جمعی فعال نمایید! -3

 تماعی اتحادیه بپردازید!وارد عمل شوید و در جریان کنش مستقیم به اعتمادسازی در میان بدنه اج -4


