
رگرى 
اى كا
شكل ه

ه ها و ت
تحادي
باره ا
در

ازى  
اه اند
اره ر
د در ب

چه باي
آن

رى » 
 كارگ
مپين
ك « ك

ي

انيم! 
 بد

ول و  
ن معل
ارگرا
ك

يابى  
شكل 
حق ت

شماره يك، شهريور هزاروچهارصد 



17

18

21

7

12
14

2

3
6





گاهنامه داوطلب، شماره يك 

صفحه 
3

براى بسيارى از ما هنـوز روشـن نيست كه وجـود تشكل يا اتحـاديه اى براى پيگيـرى 
مطالبات كارگـران تا چه حـد مى تواند به پيشبرد و به نتيجـه رسيدن خواسته هايمان 
كمك كند و به همين دليل گاهـى به واسطه شرايط و گاه با بهانه هايى، از تالش براى 
ايجاد تشكل هـاى كارگرى يا پيوستن به آنها سرباز مى زنيم. نوع قراردادهـا، نداشتن 
ت شغلـى ، دغدغـه معيشت، محدوديت هـاى محيطـى و گاه برخـى تـصـورات  امنـي
نادرست؛ مهمترين داليلى هستندكه افراد را ازتالش براى ايجاد يا پيوستن تشكل هاى 
كارگرى باز مى دارند. اگر شما هم جزء آن دسته از كسانى هستيد كه براى عضويت 
در تشكل هـاى كارگرى با اما و اگرهايى روبرو هستيد، ممكن است  دچار چند تصور در تشكل هـاى كارگرى با اما و اگرهايى روبرو هستيد، ممكن است  دچار چند تصور 
نادرست باشيد.عدم وجود تعريفى روشن از مفهوم "كارگر"، شايد فرصت  تشكل يابى 
را از بسـيارى از ما دريـغ كند، به ويـژه اگر دچـار اين شش خطـا يا تصـور نادرست 

درباره تشكل ها يا اتحاديه هاى كارگرى باشيم:   

اتحاديه و تشكل كارگرى؛ افسانه هاى رايج، ترديدها و بهانه  ها  
پاسخ به شش تصور نادرست درباره اتحاديه ها و تشكل هاى كارگر 

تصور رايج:
كسانى مثل من مربوط نيستند. 

واقعيت:  
به غير از كسانى كه با تجـارت، بده و بِستان ها و به غير از كسانى كه با تجـارت، بده و بِستان ها و 
رانت هـا يك شبه ميليادر مى شـوند و كسانى كه 
ارقام درشت آنچنانى در حساب بانكى  دارند، 
بقيه ما هر روز سر كار مى رويم و تقريباً يك 
چهـارم از زندگـى خودمـان را در حيـن كار مى
 گذارنيم زيرا اين تنها راه قانونـى براى كسب 

درآمد است. 
ديگر وقت آن شده كه تصـور كليشـه اى و رايج ديگر وقت آن شده كه تصـور كليشـه اى و رايج 
درباره كارگـر را به مفهومـى كلـى تر و فـراگير 
گسترش بدهيم؛ با اين رويكرد كه هر كسـى كه 
كار مـى كند و دسـتمزد دريافت مى كند كارگـر 
است؛ و هر كسـى كه سر كار برود و به حقوق 
ـرايط كارى خود، حـق تعطـيالت، حقـوق  و ـش
ـره و حـقـوق و دستمـزد  بازنشـستگـى و غـي
عـادالنه، ايمنـى و برـخـوردارى از آمـوزش عـادالنه، ايمنـى و برـخـوردارى از آمـوزش 

 اهميت مى دهد به انجمن، اتحــاديه يا تشـكل نياز 
دارد. 

بسيارى از ما شـاهديم كه كارگران جـوان، بيش از 
كارگران با سابقه درمعرض استثمار قرارمى گيرند 
ـى از كارفرمـايان، تصـور مى كنند كه  چرا كه برـخ
جوان ترها كمتر از حقوق خود آگاهـى دارند.  

اما واقعيت اين است كه همـه، به ويژه كسـانى كه اما واقعيت اين است كه همـه، به ويژه كسـانى كه 
كار مـى كنند نياز دارنـد كه عضـو يك اتحـاديه يـا 

تشكل كارگرى باشند. 
تصـور رايـج: اتحـاديه  يا تشــكل كارگـرى فـقط 
مخصوص افرادى است كه انواع خاصى از قرارداد 
كار را دارند و در تمام طول سال به صورت تمام 

وقت كار مى كنند. 
واقعيت:  

بسـيارى از كارگران جوان حين تحـيل و حتـى براى 
تأمين هـزينه تحصـيل خـود به كار اشتغـال دارند؛ 
بســيارى از كـارگران در شرايط بـى ثبات اقتصادى 
تا سال هـا به صورت نيمه وقت و با كمترين ساعات  



در هفتـه كار مى كنند. كار نيمـه وقت 
به جاى تمام وقت، از دهه هاى گذشته 
افزايش چشم گيرى داشته است و حتى 
برخـى دولت هــا (فــارغ از اينـكه اين 
ديدگاه تا چـه حـد قـابل قبـول است)، 
افـرادى با يك سـاعت كار در هفته را 
در آمار بيكاران مورد شمارش قرار 
نمـى دهند و آنان را شـاغل محسـوب نمـى دهند و آنان را شـاغل محسـوب 
مى كنند.از طرفى امروز بخش بزرگى 
از نيـروى نيمه وقت كـار كشـور ما را 
زنـان تشـكيل مـى دهند؛ تا جــايى كـه 
شركت ها مى توانند درصورت تقاضاى 
كارمـند رسـمى زن، با زمان خـدمت 

نيمه وقت او موافقت كنند.  
مـاده 

كارگـر و كارفرمـا را بر اساس انعقـاد 
«قرارداد» تعـريف مـى كند و كار پاره
 وقت نيـز از انعقـاد قـرارداد مستثنـى 
نيست. به بيان ديگـر، قرارداد كار پاره 
وقت مى تواند از ميزان عادى ساعات، 
44 سـاعت در هفته و 192 ساعت در 
ـد و با توافـق درباره  ـد و با توافـق درباره مـاه كمتـر باـش مـاه كمتـر باـش
جزييات سـاعات و ميزان و نحـوه كار 

كردن منعقد شود.  
قراردادهاى ساعتى و پاره وقت نيز به 
نسبت ميـزان كار، شـامل قانون كار و 
حق بيمه تامين اجتماعى مى شوند.   
بنابـراين عضـويت در ـيك اتحـاديه يا 
تشــكل كارگـرى، تنـها محـدود بـه 
كارگرانـى با قراردادهـاى تمـام وقت 
نمـى شود و كارگـران با قراردادهـاى 
مختلف از جمله پاره وقت و فصلى هم 
مـى توانند از حـق تشـكل يابى اسـتفاده 

كنند.   
تصـور رايج:  

عـضـويت در تشكل هـاى صنفـى  و 
اتحاديه هـاى كارگـرى هيـچ نفعى 

براى من نخواهد داشت. 
واقعيت:  

ـده است كـه  ت ـش ـده است كـه بارهـا و بارهـا ثاـب ت ـش بارهـا و بارهـا ثاـب
كارگـران شـاغل در محـل هاى كـار 
داراى اتحــاديه و تشـكل كارگـرى، از 
ـر از  شـرايط و حقـوق به مـراتب بهـت
كارگرانِ فاقد آن بهره  مى برند. 

كارگران عضو يك تشتكل، از حمايت و 

مشاوره حقوقى رايگان برخوردارند. 
عالوه بر اين، برخـوردارى كارگـران از عالوه بر اين، برخـوردارى كارگـران از 
حمايت و مشاوره به محل كار محدود 
نمى شود و حتى در خارج از محل كار 
هـم كارگـران ممـكن است در اـمـور 
شغلى، جراحت شخصى يا بيمارى، انتقال 
مــالكيت اســناد و دارايى هـا، مسـائل 
ـى مانند  شخصـى حقوقى، مزاياى اضاـف
بيمه ارزان تر، تخفيف ها  و مـوارد ديگر بيمه ارزان تر، تخفيف ها  و مـوارد ديگر 

هم از تشكل ها يارى بگيرند.  

تصور رايج:  
تشكل هــاى كارگرى به خاطر اختالفات 
محل كار و اعتصابات فعاليت مى كنند. 

واقعيت:  
برخى با ديدن اعتصابات پياپى كارگران برخى با ديدن اعتصابات پياپى كارگران 
گمـان مى كنند اعتصــاب، كار سـاده اى
 ست و مسير براى اعتصــاب كارگـران 
ـى همـوار است (!) در حالـى كـه  خيـل
اعتصـاب هميشه آخرين چاره كارگران 
و تشكل هاى كارگرى است. حـق خروج 
از كار بر اساس معيارهـا و ميثاق هــاى 
ـم در آن هــا  ـم در آن هــا بين المللـى-كه ايـران ـه بين المللـى-كه ايـران ـه
عضـويت دارد- يك حق قانونى است و 
اعتصـاب به عنوان يكى از حقوق كارگر 
بايد به رســميت شـناخته شـود. با اين 
حال كارگران ايرانى براى برگزارى يك 
اعتصاب ساده معموال هزينه هاى گزافى 
ت مى كنند و اعتصـاب به منزله  پرداـخ
شروع چرخه اتهامـات و گرفتارى هـاى شروع چرخه اتهامـات و گرفتارى هـاى 

شغلى و حتى امنيتى ست. 

با اين كه نقش اصلى اتحاديه ها و تشكل
 هاى صنفـى، حمايت از اعضـا در زمينه 
ش اتحاديه هـا به  اشتغــال است ولى نـق
ـرف محـدود نمى شود،  حمـايتگرى ـص
بلكه اتحاديه هاى صنفى و تشكل ها سهم 

بسيار بزرگترى در جامعه مدنى 
دارنـد. اتحـاديه هـا مـى توانند با 
ت هــاى  فـراهـم كـردن فرـص
ـى بـراى اعضـا،  آموزشـى دائـم
شرايطـى فراهـم كنند كه بيشتر 
كارگرانِ بدون تشكـل و اتحاديه 
هـرگز چنين فـرصتـى نخواهند 

داشت.  داشت.  

ـر تاريخـى، اتحـاديه هـاى  از نـظ
كارگـرى در ديــگر كشـورهــا 
تاثيرگـذارى عجيبـى در سياست 
داشتـه انـد. مثـال در انگلســتان 
اتحاديه ها نه تنها در مورد حقوق 
محيـط كـار براى دســتيابـى به 
ـرايط بهـتر براى كارفرمـا و  ـش
كارگر مذاكراتـى مـى كنند -كـه كارگر مذاكراتـى مـى كنند -كـه 
در شبكه اى بين المللـى و جـهانى 
تاثيرگـذار است- بلكـه با مـرور 
تاريخ مى بينيم كه اتحاديه ها حتى 
احزاب سياسى ايجاد كرده اند كه 
با راى شــهروندان مـى تواند در 
باالتـرين سطـوح سـياسـى ـيك 
كشور انتخاب شوند. مثال حـزب كشور انتخاب شوند. مثال حـزب 
كارگـر انگلسـتان با وجود فراز و 
فرودهايى كه اتحاديه ها در دهه
 هاى اخير داشته اند، بيش از 100 
سال پيش از سوى همين اتحاديه
 ها تأسيس شد، تا به ارزش هاى 
ـطوح  اعضــاى اتحـاديه در ـس
سياسى تريبون بدهد و به برخى سياسى تريبون بدهد و به برخى 
آرزوهــاى كارگران جامه عـمل 
بپوشــاند. اين حـزب با پانـزده 
اتحاديه كارگرى در ارتباط است، 
و دســتاوردهايى رسـمى چـون 
تامين اجتماعـى، حداقل دستمزد 
ـدن  و به رســميت شــناخته ـش
اتحاديه ها را در كارنامه دارد. اتحاديه ها را در كارنامه دارد. 
اتحاديه هــاى كارگـرى به خاطر 
ارتبـاط مستقيمـى كـه با مـردم 
دارنـد، مـزيت و نقطـه كليـدى 
براى مشاركت سياسـى به شمار 

مى روند.   

قراردادهــاى سـاعتى و 
پاره وقت نيـز به نسـبت 
ميـزان كار، شـامل قانون 
كـار و حـق بيمـه تامـين 

اجتماعى مى شوند. 

صفحه 
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واقعيت:
بسيارى از اتحاديه هاى كارگرى در بسيارى از اتحاديه هاى كارگرى در 
سراسر جهان كه از طريق پرداخت 
حـق عضـويت اعضـاى خـود تامين 
مالـى مى ـشـوند، اكنـون بـا پايين 
آوردن نرخ مبلغ حق عضـويت، از 
ـرادى خـارج از محـل كـار نيـز  اـف

عضوگيرى مى كنند.  
ت  ت كاهــش محدوديت هـا عضـوـي كاهــش محدوديت هـا عضـوـي
اتحاديه را براى اعضاى بيكار جامعه 
و ساير افـرادى تمايلى به عضويت 
در تشـكل هــاى كارگـرى ندارند، 

آسان تر مى كند. 
س از پيوسـتن بـه  س از پيوسـتن بـه چنين افـرادى ـپ چنين افـرادى ـپ
اتحاديه به مزاياى زيادى دسترسى 
پيدا مى كنند اما مهم تر از همه اين 
فرصــت را خواهـند داشت كه بـا 
ت در ســاختار اتحـاديـه،  مشـارـك
صدايى براى ايجـاد سياست داشته 
باشند، در كارزارها شركت كنند و 
شبكه اى فعال بسازند كه بتوانند بهشبكه اى فعال بسازند كه بتوانند به 
قضـايا در بعـد عمـيق ترى سـازمان 

بدهند.  
عضـويت در يك اتحـاديه كارگرى عضـويت در يك اتحـاديه كارگرى 
ـرفـاً بـه معـنـاى اطـمينـان از  ـص
برخوردارى حمـايت در مـحل كار 
نيست بلكه به معنى عضويت در 
يك جنبش گسترده تر براى ايجاد 
جامعه بهتر و عادالنه تر است. 

چرا عضو تشكل ها و اتحاديه هاى چرا عضو تشكل ها و اتحاديه هاى 
كارگرى شويم؟  

تشكل و اتحـاديه  كارگرى، متشـكل از تشكل و اتحـاديه  كارگرى، متشـكل از 
كارگران يك حرفه يا يك صنعت است 
كه صرف نظر از تفاوت هاى عقيدتـى، 
سـياسى، مذهبى، جنسـى و نژادى به
ت از منـافـع   منظـور تامـين و حـماـي
گروهـى آنان و به صورت داوطلبانه 
و مستقل ايجـاد مى شـود. تشـكل ها و 

گاهنامه داوطلب، شماره يك 

تصور رايج:
درمحـل كار من اتحـاديه ها وتشكل هـاى 
كارگرى به رسميت شناخته نمى شـوند؛ 
بنـابـرايـن نمـى توانـم عضـو اتحـاديه و 

تشكل شوم. 
واقعيت:  

ـرطى،  ـرطى، هـر كسـى بدون هيـچ قيـد و ـش هـر كسـى بدون هيـچ قيـد و ـش
حـق دارد عضـو ـيك اتحـاديه يا تشــكل 
ت يا  ت دوـل كارگـرى شـود. مـمكن اـس
كارفرما رسـما اتحـاديه ها و تشكل هــاى 
كارگـرى را بـه رسـميت بشناســند، يـا 
نشناسـند، فعاليت تشكيالتـى را در محـل 
ب كنند يا تالش  شركت وكارخـانه  ترغـي
كنند از اتحاد كاركنـانش پيشگيـرى كنند كنند از اتحاد كاركنـانش پيشگيـرى كنند 
ولـى صـرف نظـر از رفـتـار دولــت يـا 
كارفرماها دربه رسميت شناخته شدن يا 
نشدن اتحاديه يا تشكل درمحـل كار، يك 
كارگر حق تشكل يابى  و عضـويت دريك 

اتحاديه كارگرى را دارد. 
ت نام بـراى  به عنـتوان مثـال، هنـگام ثـب
پيوســتـن بـه يــك اتحـاديه معـمـوال 
ف  اطـالعـاتى دربـاره حـقـوق و وظــاـي
ـرد تازه قانونـى كارگر و كارفـرما به ـف
 پيوســته داده مى شـود و عـالوه بر آن 
به او دربـاره شــيوه كاركـرد اتحـاديـه، 
ـده، اتحـاديه  شاخـه اى كه عضـو آن ـش
ـر  ــه اى و ديـگ ـر مادر و يا اتحـاديه منطـق ــه اى و ديـگ مادر و يا اتحـاديه منطـق
ت اطالع رسـانى مى شود.  جزييات به دـق
اتحاديه ها همچنين داراى شماره تمـاس 
و يا خطوط راهنما براى دسترسى اعضـا 

به مشاوره حقوقى هستند. 
اعضــاى يك اتحـاديه هـم مى تواننـد بـا 
مشاركت در مبارزات صنفـى و سـاير 
فعاليت ها و رويدادها در اتحاديه خود 

فعاليت بيشترى داشته باشند.  
تصور رايج: 

من كه كار نمى كنم، پس عضـويتم در من كه كار نمى كنم، پس عضـويتم در 
اتحاديه  و تشكل كارگرى هيـچ فايده

 اى براى من ندارد. 

اتحاديه هاى كارگرى در كشورهــاى 
مختلف با اسـامى گوناگونى شناسايى 

مى شوند.  
مثـال در انگلسـتان آنهـا را اتحـاديـه، مثـال در انگلسـتان آنهـا را اتحـاديـه، 
فدراسـيون، كنفدراسيون مى نامند و 
يا در فرانسـه، سـنديكا، فدراسيون و 
كنفدراسـيون. در ايتران نيز انجـمن
 هاى صنفى، سـنديكا (با وجود اينكه از 
سـوى حاكـميت به رسـميت شناخته 
نشده اند) و كانون هاى صنفـى از اين 

جمله اند. جمله اند. 
با اين توضيحات عضويت دراتحاديه
 ها و تـشــكل هـاى كـارگـرى، بـراى 
كـارگـران مزايـايـى زيـادى دارد. از 
جمله مزاياى عضويت در تشكل هـا و 
اتحاديه هاى كارگـرى عـبارتند از: 

-  احسـاس امنيت بيشتر؛
حضور در يك گروه بامنافع مشترك، 
احسـاس امنيت بيشـترى مـى كنند و 
درنتيجه روحيه  آن هـا تقويت واعتماد 
به نفس درآن ها افزايش مى يابد. 

- افزايش قدرت چانه زنى: 
سازمان هـاى كارگرى در موقعيتـى سازمان هـاى كارگرى در موقعيتـى 
قـرارمى گيرند كـه مـى توانند از يك 
موضـع تقـريبا برابر بـا كارفـرمايان 
مذاكره وحـق كارگـران را مطـالبـه 

كنند. 

- تقويت پيمان هاى دسته جمعى: 
مـطالبه گرى، برنامه ريزى و نظـارت 
بر امور به صورت انفرادى چندان به 
نفع كارگران نيست و نتيجه مطلوبى 
نيزبه دنبال نخواهدداشت.با پيوستن 
به اتحاديه يا يك تشكل كارگرى،عمل 
جمعى تقويت مى شودوبه اين ترتيب 
كارگران مى توانند نفـوذ بيشترى در كارگران مى توانند نفـوذ بيشترى در 
مراكز تصميم گيـرى داشـته باشند و 
در نتيجته مطـالبات آن ها تا حدودى 

محقق خواهد شد. 
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نوشته: فائقه اشكورى 

آيا همدلى گران است؟ 

 اگر از هـر فعـال كارگرى بپرسـيد كه دشوارترين مرحـله براى رسـيدن  اگر از هـر فعـال كارگرى بپرسـيد كه دشوارترين مرحـله براى رسـيدن 
به خواسـته هاى كارگرى كـدام است، از «هزينه باال»، «ترس» و «فشـار» 
مى گـويد كه فعـاالن را از هـم دور نگـه مـى دارد. كنشگـران مدنـى و به 
ويژه فعـاالن كارگرى، از خبرها، شكايت هاى پرهزينه و بيانيه هايى سخن 
مى گويند كه با خـون دل نوشـته مى شود ولى آن گـونه كه بايد و شايد در 
عرصه عمومى جامعه بر نمـى انگيزد و دغـدغه جمعـى كارگـران به ندرت 

به دغدغه كل اجتماع بدل مى شود. 

تئاتر به منزله طرح مطالبات كارگرى 

بيان كم هزينه؛  

صفحه 
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گفتگـوى كارگـران با جامعـه بيشتر وقت هـا 
ت و پيامـى كه اجتماع  گفتگويى يك طرفه اـس
ت. افـراد  ت نيـس مى شـنود خالـى از شـماـت
اجتمـاع، اوال هنـوز نمـى دانند كـه خودشـان 
هـم كارگرند و به هـمين دليل از كارگـران 
حمـايت ارگانـيك نمـى كنند. و دوم ايـن كه 
داليلى چون احساس گناهِ يك فرد دركم كارى 
و حمايت و تعامل با كارگران، خود به عنوان 
عاملى بازدارنده از همدلى هم عمل مى كند. 
بيان محدود كارگران در حلقJه اى از دوستان 
همكار، چه خوراك رسانه ها بشود چه نشود با 

هزينه انسانى بااليى صورت مى گيرد. 

فعاالن مدنى و كارگرى مدام به دنبال پايين فعاالن مدنى و كارگرى مدام به دنبال پايين 
آوردن هزينه اعتراض هنگام طرح مطالبات
  و گسـترش دغدغـه خود به سـطح جامعـه 
هستند.آن ها همچنين به شيوه هايى خـالقانه 
براى تعامل و گفتگوى دو طرفه نيازمندند. 

آگوستو بوال، خال تعامل كنشگران و جامعه 
را بـا تئاتـر «سـركوب شدگان» پر كـرد. 

يكـى از كسـانى كـه در سـخت ترين دوران يكـى از كسـانى كـه در سـخت ترين دوران 
ت تئـاتـر  زندگـى خـود، هنگـام ممـنوعـي
سياسـى و زندانـى شـدنش، به خال كنش و 
ـركوب شـده» بـا  گفتگـو ميـان «فعـاالن ـس
«جامعه» پى برد، آگوستو بوال، استاد برزيلى 
تئاتـر بود كه در دوره  خطـرناك و فضـاى 
امنيتى حكـومت نظـامى پسا كودتـاى 1964 
براى كمك بـه فعاالن سياسى و مدنى، تئاتـر براى كمك بـه فعاالن سياسى و مدنى، تئاتـر 
«سركوب شدگان»را به وجود آورد، شيوه اى 
از تئاتـر كـه بـر مبنـاى تعامـل بازيگـران و 
ـران براى تسـهيـل گفتگـو دربـاره  تماشـاـگ
ث و مشــكالت اجتمـاعـى در سـطـح  مباـح
اجتمـاع و پرهيز از هزينه هـا و حاشـيه هـاى 

سياسى-امنيتى پايه ريزى شد. 

گاهنامه داوطلب، شماره يك 

صفحه 
8

وقتـى آگوستو بوال، تحصـيل كرده تئاتـر در نيويـورك، 
تئوريسين تئاتر، كنشگـر سياسـى و عضـو پيشين شوراى 
شهـر ريودوژانيرو در خيابان هـاى برزيل پسـا كودتا از 
سوى ماموران حكـومتى دزديده و سپس شكنجـه و بـه 
آرژانتين فرستاده شد، اول كتابى درباره شـرح شكـنجه
ت دژخيمـان كودتاچـى نوشت. كتاب دوم او   اش به دـس
شيوه هاى تئاتـر «سركوب شدگان» است كه جهانگير شد؛ 
كتابى كه از پس دهه ها تمرين تئاتـر و گفتگـو با همسـر كتابى كه از پس دهه ها تمرين تئاتـر و گفتگـو با همسـر 
ت متخصــص اش، پائولو  روانكـاوش سسيليا بوال، دوـس
فرير- عالقمند برابرى و تعامـل در آموزش- و مرور 
كتاب هايى تفكر برانگيز از جمله موشها و آدم ها و مرور 
ديدگاه هاى برتولت برشت بـه پختگى رسيده بود. 

آگوستو بوال، دوست وشاگرد فرير، متخصص آموزش آگوستو بوال، دوست وشاگرد فرير، متخصص آموزش 
و پرورش، شـايد هرگز گمان نمى كرد كه ايده هـاى او 
كـه از حلقـه روشنفكـران چپ نشـات گرفت، در بيشـتر 
كشورهـاى جهان با نام هايى گوناگون از سوى طيف هاى 
مختلف فكـرى و سياسى مبنايـى بـراى گفتگـو درباره ى 
عدالت و عدالت اقتصادى شود، نابازيگرانى به زبان هـاى 
گوناگون دردهاى اقتصادى را در پوشش هنر در سطـح 
جامعـه بيـان كنند و در كشورهـايى در سـطح دانشگاه يا جامعـه بيـان كنند و در كشورهـايى در سـطح دانشگاه يا 

دوره هاى كوتاه آموزشى درس داده شود. 

در اسلوونى چه خبر بود؟ 

در رويدادى با نام «ناجشنواره» كه در روستايى دورافتاده 
در اسلوونى  براى مخـاطبان و كارآموزانى بين المللـى در 
دهـه اول آگوست امسال برگزار شد، در كنار شيوه هـا و 
مباحث گوناگون تئاتر، كـه آسيب هايى اجتماعى از جملـه 
خشونت خانگى وخشونت درمحل كاروقلدرى در مدارس 
و فسـاد ادارى را در قالب نمايش هايى متعامل يا مجسمه
 هايى انسانى در معرض ديد گذاشت، چندين گروه  هم به 

مطالبات كارگرى و سـركوب اقتصــادى پرداختند. مطالبات كارگرى و سـركوب اقتصــادى پرداختند. 
موضـوع اصلى در تمام اين  داستان هـا، «سـركوب» بود. 
ـر داســتان  مطـابق اين برنامـه، كارآمـوزان در خـالل ـه
تمـرين مـى كنند كـه به گونه هـاى مختلف سـركوب، چـه 

واكنشى نشان بدهند. 
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چندان بى شباهت نيست.تماشاگر بايد واكنش نشان 
بدهند. بازيگران البته فرض هاى مختلفى را تمرين مى
 كنند كه به جلسات گفتگوى تصميم و عمل جمعى، 

چندان بى شباهت نيست. 

ث  ث معمـوال در اين تئاتر يك راوى وجود دارد كه به بـح معمـوال در اين تئاتر يك راوى وجود دارد كه به بـح
ش ميـان مـردم و بازيگـران دامـن مى زند، از  و پرـس
مردم مى خواهد كه سركوبگر، سـتم ديده و همدست 
هر يك را مشخص كنند و براى تغيير داسـتان راه حلـى 
پيشنهـاد كننـد. او بـه تماشاگـران مى گويد كه راه حـل 
پيشنهادى شان بايد عملـى و واقعـى و در وسع ابعاد 
شخصيت داسـتان باشد، و خشونت، راه حـل قابل 
قبـول نيست، چـرا كه خطرساز است و مشكل را قبـول نيست، چـرا كه خطرساز است و مشكل را 

پيچيده تر مى كند. 
هرچند كه تئاتر سركوب شدگان به شيوه هـاى 
مختلفـى اجـرا مى شود و فـرم ثابت و استاندارى 

ندارد، ولـى معموال كوتاه است و بالفاصله دو بار اجرا 
مى شود. معموال جايى در اجـراى دوم، تماشاگران 
نمايش را متوقف مى كنند، چرا كه فضاى نمايش از 
سنگينى بحث مى كاهد و گفتگو را تسهيل مى كند. 

ـر مـى خواهد كـه درباره راه حلش  ـر مـى خواهد كـه درباره راه حلش راوى، از تماشاـگ راوى، از تماشاـگ
توضـيح بدهـد و قضاوت حضار را جويا مى شود. 

معموالدر اين نقطه بحث در مى گيرد. 
تماشاگران تصميم مى گيرند كه آيا با اين راه حل 

موافقند. 

بار ديـگر، مـردى در ميان دعـواى شخصـيت هـا 
ـران را گرفت و  ت داد و جـاى يكـى از بازيـگ ايـس
اعـالم كرد كـه هـرچنـد بقيه درك نمـى كنندكـه 
كارگرند ولـى هركسـى كه كـار مـى كند، از كـار 
اخراج شده يا به كار نيازمـند است بايد عضو يك 
تشـكيالت باشـد. او اعـالم كرد كـه بايـد سـنديكا 
تشـكيل بدهـند و از تمـام تماشـاگران يك به يك 
دعـوت كرد كه به سـنديكا بپيوندند و با چند نفر دعـوت كرد كه به سـنديكا بپيوندند و با چند نفر 
گفتگوكنند كه چرا سنديكا براى همه ضرورى ست. 
طولى نكشـيد كه ديگـر تماشاگـرى بـراى تماشـا 
باقى نمانده بود؛ همه به صحنه رفتندو يك به يك 
ـى توانـد  اعالم مى كردند كه يك سنديكا چگونه ـم
به پيشـبرد وضـع شان كمك كند، چگونه بايد اداره 
شود و پرداخت چه مقـدار هزينه عضـويت براى 

همه مقدور است. 
ـركوب ـد ويژگـى و فـرمـول  ســاده تئـاتـر «ـس ـركوبچـن ـد ويژگـى و فـرمـول  ســاده تئـاتـر «ـس چـن
ـر  ـى هـاى تئاـت ـرين ويـژـگ ـدگان»يكـى از مهـم ـت  ـش
سركوب شـدگان، ارزان بـودن آن و بـى نـياز بودن 
آن بـه دفتر و دستك و آموزش آنچنانى و دكـور و 
ش خـودش را بــازى مى كند،  صحنه است. كارگر، نـق
ـم با دوســتان و همـكاران ـخـود در عرصــه  آن ـه
عمومـى جامعـه و نـه لزومـا بر يك صحنـه. معمـوال 
ـى  ـى براى اين نوع نمايش بليت فروخـته نمـى شود وـل براى اين نوع نمايش بليت فروخـته نمـى شود وـل
ـراى كـمك به  فعـاالن مـى توانند در حـاشــيه تئاتر ـب

جنبش خود از تامين مالى جمع بهره مند شوند. 
ت كه كمك مالـى بايـد با رعـايت جوانب و  بديهى ـس

وجـهه جنبش صورت بگيرد. 
ـد قاعـده ســاده دارد:  ـدگان» چـن ـد قاعـده ســاده دارد: تئاتر «سركوب ـش ـدگان» چـن تئاتر «سركوب ـش
ش  فضــاى كنونـى را ترسيم مـى كند تا مشـكل را پـي
ب قرار بدهد، قهرمان پرورى نمـى كند  چشـم مخاـط
بلكـه ســعى در تكثير قـهرمـان در ميـان مخاطبــان 
ـدرت  دارد. راه حـل نمى دهد بلكه كه به تماشاگر ـق
جـادويـى داده مى شـود كـه رفتــار و واكنش هــاى 
بازيگران را تغييردهد و با قدرت بداهه  خود سرنوشت 

متفاوتى براى شخصيت هـاى داستان رقم بزند. متفاوتى براى شخصيت هـاى داستان رقم بزند. 
آمادگى ذهنى براى بداهه ســازى در اين گونه تئاتر 
بسيار مهم است، چرا كه بازيگران هم دقيقا نمى دانند 
كه تماشاگر چه راه حلى در ذهـن دارد ولى بالفاصله 
س از جمـله پيشنهادى تماشـاگر بايـد واكنش نشان  ـپ
ـرين  بدهند. بازيگران البته فرض هاى مختلفـى را تـم
مى كنند كه به جلسات گفتگوى تصميم و عمل جمعى،  

آمادگى ذهنى براى بداهه سازى در اين  
گـونه تئاتر بسيار مهـم است، چـرا كـه  
بازيگران هم دقيقا نمى دانند كه تماشاگر  

ـن دارد!  چه راه حلى در ذه

ـى هاى  ـى از مهم ترين ويـژگ يك
تئاتـر سـركوب شـدگان، ارزان 
بودن آن و بى نياز بودن آن بـه 
دفتر و دستك وآموزش آنچنانى 

و دكور و صحنه ست. 
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كارگران ايران هـم ذهنيت بيـان 
ـى دارند اگـر گمان كنيم  نمايش
كه چنين رويـداد و بيـان هنرى 
ـط در اروپا امكـان پذير است  فق
ـت زمينه و كارگـران ما ممكن اس
  بيـان تئاترى و هنـرى نداشـته 
س،  باشند، اشتباه كرده ايم. برعـك
بيـان هنرى كارگران در كشور ما بيـان هنرى كارگران در كشور ما 
ش از هـر گونه بيان ديگـرى  بـي
ـطح گسـترده  جامعـه را در ـس
مخـاطب و درگير دغـدغه خـود 

كرده است. 

در تئاتر سركوب شدگان، سركوب گر يا رفتـار او را 
نمى توان عوض كرد؛ چرا كه تئاتر درباره سـركوبگر 
نيست، بلكـه دربـاره سـركوب و سركوب شده  است 
و درك واكنش يا انفعالى كه مردم به سركوب نشان 
مى دهند و مكانيسم رفتارهايى جمعى كه سركوب را 
متوقف مى كند. سركوب شده مى تواند داستان زن يا 
مردى باشد كه در چرخه خشونت خانگى اسير شده، 

يا در محل كار با او ناعادالنه رفتار مى شود. يا در محل كار با او ناعادالنه رفتار مى شود. 

در نمايش اسلوونى هم، دولت با وضع قانون «ماليات 
ناعـادالنه» نقش سركوبگر اصـلى را بازى كـرد؛ تنهـا 
شخصـيتـى كه در شيـوه ى «تئاتر سـركوب شـدگان»  

نمى تواند تغيير كند. 

ت بيـان نمـايشـى دارند  كارگـران ايران هـم ذهـنـي
اگر گمان كنيم كه چنين رويـداد و بيـان هنـرى فقط اگر گمان كنيم كه چنين رويـداد و بيـان هنـرى فقط 
در اروپا امكـان پذير است و كارگران ما ممكن است 
زمــينه  بيان تئاترى و هنرى نداشــته باشند، اشتباه 
كرده ايم. برعكس، بيان هنرى كارگران در كشور ما 
ـطح  بيش از هر گونه بيان ديگـرى جامعـه را در ـس
گسترده مخاطب و درگير دغدغه خود كرده است. 

مثال بيشتر ما كه وقايع هپكو را به فراموشى سپرده- مثال بيشتر ما كه وقايع هپكو را به فراموشى سپرده- 
س و خبـر «تشـييع جنـازه  ايم، اگـر حتـى يك بـار عـك
نمادين هپكو» در اسفندماه1399به چشم مان خورده 
باشد، هنوز پيام هوشمندانه و خالقانه كارگران هپكو 
در گوشـمان صـدا مـى كند كـه با خصوصـى سـازى، 

«هپكو مى ميرد». 

همه، حتى سركوبگران اعالم مى كنندكه بيان، اعتراض همه، حتى سركوبگران اعالم مى كنندكه بيان، اعتراض 
ـق  و اعتصـاب مطـابق مقاوله نامـه هاى بين المللـى ـح
ـل و گفتــگو در  كارگـر است؛ در اين صـورت، تعاـم
ت كه كـم حاشـيه امن هنـر، نه تنها به ياد ماندنى ـس
 هزينه ترين راه درگير كـردن اجتمــاع در مـطالبات 

كارگرى ست. 

كم كم ديگر وقت آن شده كه كارگران و كنشــگران كم كم ديگر وقت آن شده كه كارگران و كنشــگران 
كارگـرى تئاترهــايى همچـون «سركوب شدگان» را 
ـق  تمـرين كنند، چـرا كه بيـان متعامـل كـم هزينه ـح

آن هاست. 

صفحه 
11

گاهنامه داوطلب، شماره يك 



گاهنامه داوطلب، شماره يك 

صفحه 
12

بنابر آمـار و گزارش هـا، بيـن يازده تا پانزده 
درصد از افـراد هـر جامعـه را معلوالن تشكيل 
مى دهند و در برخـى دوره هـا مانند جـنگ يا 
بالياى طبيعى، اين رقم ممكن است بيشتر شود. 
گرچه در ايران افراد داراى معلـوليت حضـور 
اجتماعـى خوبـى در جامعـه داشـته و مـدارج 
تحصيلى بااليى كسب كرده اند اما غير از برخى 
موارد خاص همچون تجربه كارخانه فيروز كه موارد خاص همچون تجربه كارخانه فيروز كه 
گفته مى شود حدود هشتاد درصد از ظرفيت 
نيروى كار خود را به معلوالن اختصاص داده و 
البته هنوز مشخص نيست وضعيت حقوق كار در 
اين شـركت تا چه حـد رعايت مى شود؛ همچنان 

برخى از گروه هاى ذينفع به توانمندى اين گروه به 
ديـده ترديد نـگاه مـى كنند و هنـوز در كشـور ما 
موضوع اشتغال معلـوالن در صـنايع و كارخانه جـات 
توليدى و صنعتى و امور خدماتى چالشى جدى است؛ 
ـد  بـه نحـوى كـه بر اســاس گزارش هـا، 93 درـص
نابينايان، 60 درصد ناشنوايان و 54 درصد معلـوالن 

جسمى وحركتى در كشور ما بيكارند.  
در عين حال، فعاالن عرصـه كارگـرى بر ايـن باورند در عين حال، فعاالن عرصـه كارگـرى بر ايـن باورند 
ف تشكل كه كارگران معلول شـاغل نيز به دليل ضـع
 هاى كارگرى و عدم وجود حمايت هـاى نظام مند از 
حقوق كارگران به طور كلى و حقوق كارگران معلول 
بـه طـور خـاص، از عـدم وجـود امنيت شغـلى رنج 

كارگران معلول و حق تشكل يابى  
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مى برند. ايـن در حالى ست كه طبـق قانون كار، هركسى 
با هر وضعيت جسمى بايد حداقـل دستمـزد را دريافت 
كند اما كارگرانـى كه معلوليت دارند به خاطـر شـرايط 
ويژه خود مجبورند حتـى با حقوق هاى يك ستوم و يك 
چهارم و تحت قراردادهاى موقت كاركنند.آن ها معموال 
ث بازنشستگى هـم با تبعيض هاى زيـادى روبـرو  در بـح
ـراد داراى  مى شـوند و عمـالً هيچگـونـه امتيـازى به اـف
معلوليت براى بازنشستگى پيش از موعد داده نمى شود معلوليت براى بازنشستگى پيش از موعد داده نمى شود 

و مجبورند تا 30 سال كامل اشتغال داشته باشند. 
 با وجود اين ها گرچه بسيارى از كشـورها با مشوق هـا و 
ابزارهـاى قانونـى چـون در نظـر گرفتن سهميه اشتغال 
معلوالن و بخشش هاى مالياتى، مسير اشتغال افرادمعلول 
را هموار مى كنند اما هم زمان اتحاديه هاى كارگرى نيـز 
براى حفاظت از حقوق كارگران معلول نقش هاى بيشتر 

و بزرگترى مى پذيرند. اتحاديه ها ضمن مذاكره با كارفرمايان، 
به شكستن موانع روبروى كارگران معلول نيز كمك مى كنند. 
اتحاديه هاى كارگرى تالش مى كنند با نيازسنجى از مطالبات و 

خواسته هاى ويژه كارگران معلول رسيدگى به مطالبات 
حقوقى و صنفى اين كارگران را پيگيرى كنند. مواردى چون 
امور مربوط به ترابرى، بيمه هاى ويژه و سالمت و امنيت 
روانى كارگرانى با شرايط ويژه، مبارزه با تبعيض مالى و 

خشونت روانى در محل كار، از قبيل اخراج، يا تنزل موقعيت خشونت روانى در محل كار، از قبيل اخراج، يا تنزل موقعيت 
شغلى كارگران معلول تا فراهم كردن ساز و كار در برخورد 
با رويه ها و برخوردهاى تحقيرآميز نسبت به معلوالن، از ديگر 
اقدامات اتحاديه هاى كارگرى است كه در برخى مواقع با 

حمايت هاى قانونى نيز همراه است. 
اين در حالى ست كه اتحاديه ها و تشكل هاى كارگرى در ايران اين در حالى ست كه اتحاديه ها و تشكل هاى كارگرى در ايران 
هنوز در اول راهند و تشكل هاى معلوالن نيز  براى برآورده 
كردن ابتدايى ترين نيازهاى اين گروه هنوز در مراحل آغازين 

چانه زنى با دولت اند. 
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راه اندازى كمپين براى دسـتيابى به حقـوق بنياديـن كار از 
جمله اقدامـات راهـبردى در چارچوب سازماندهـى مطالبات 
كارگرى است. كمپين ها مجموعـه اقدامات سازمان يافته اى 

هستند كه توسط تشكل هـا يا فعاالن كارگرى در  
راستاى تحقـق يك يا چند مطالبه مهم  
تشكيل مى شوند و ضـمن آنكه با 

افزايش تعداد اعضـاء، در  
پى گسترش پايگاه  پى گسترش پايگاه  
صنفى و اجتماعى  
خود هستند،تالش  
مى كنند مطالبات 
كارگران را در  

مذاكرات و سياستگذارى ها نمايندگى كنند. 
نكته قابل توجه اينكه، اين كمپين ها درصورتى كه بر اساس نكته قابل توجه اينكه، اين كمپين ها درصورتى كه بر اساس 
نقشه راه حسـاب شده برنامه ريزى شده باشند، مى توانند در 
فرآيـند سـه جانبه گرايـى بر روابط ميان كارگـر و كارفـرما 
اثرگذار باشند. اين ويژگى به خصـوص در مورد كمپين هايى 
كه در ارتباط با نقض حقوق اوليه كارگران از قبيل دستمزد، 
بيمـه، موضـوع قراردادهـا و امنـيت شغلـى، اطالع رسـانى 
مى كنند؛ به مثابه هشدارى براى كارفرمايان و سياستگذاران 
است تا با تغيير و يا اصالح سياست ها، به سمت ايجاد توازن است تا با تغيير و يا اصالح سياست ها، به سمت ايجاد توازن 
در روابط كار حـركت كنند. اما پرسش اصـلى اين است كه 
اين كمـپين هـا در چـه صـورتى مى توانند در زميـنه تحقق 

مطالبات صنفى، اثربخش و نتيجه گرا باشند. 

در سالهاى اخير و در پى شـدت گرفتن اعتراضـات كارگرى در سالهاى اخير و در پى شـدت گرفتن اعتراضـات كارگرى 
در ايران، راه اندازى كمپين و يا به عبارتى كارزارهايى كه به 
دفاع از حقـوق صـنفى مزدبگيران مى پردازد؛ افزاـيش يافته 
است. «كمپين حمايت از مـطالبات كارگران نيشكر هفت تپه 
و فـوالد اهــواز»، «كمپين نه به طـرح كاروزى»، «كميين 
1400» و يا موج كمپين هايى كه معلمان و پرستاران به راه  
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انداخته اند، نمونه هايى در دسترس از تالش مزدبگيران 
براى طـرح مطـالبات و انتقـال پيام به ساير گروه هاى 
اجتماعـى و سياستگذاران بود. اين كمپين ها معموال به 

سه شكل صورتبندى مى شوند. 

برخى از اين كمپين ها ضـمن آنكه مطالبات صـنفى از برخى از اين كمپين ها ضـمن آنكه مطالبات صـنفى از 
ـت معـوقات مزدى، بيمـه و تامـين امنيت  قبيل پرداـخ
شغلى از طريق اجراى طرح هايى چون طرح طبقه بندى 
مشـاغل را دنبال مى كردند؛ تالش مى كـردند با طـرح 
مـطالبات معيشتـى ضـمن درخواست افزايش حــداقل 
دستمـزد و كاهش شــكاف بين سطـح دستمزد و سبد 
مـعيشت، بر اصـالح سياستگذارى ها در ايـن زمــينه 
اثرگـذار باشند. اين دسـته از كمپين هـا در عـين حـال اثرگـذار باشند. اين دسـته از كمپين هـا در عـين حـال 
تالش مى كردند عليه استثمـار نيـروى كار نيز مقاومت 
كنند. كمپين هـايى چـون «نه به كارورزى» در راستاى 
هميـن ايده شــكل گرفتند و تا حـدودى توانسـتند به 

اهداف خود دست يابند. 
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از سوى ديگربرخى كمپين هايى كه توسط 
فعـاالن كارگرى و به صـورت مقطعى 
سازماندهى مى شدند در كنار اهـداف 
صنفـى تالش مى كردند با فشـار بر 
نهادهاى امنيتى و سياسى، خواسـتار 
آزادى يا لغو محكوميت فعاالن كارگرى 
زندانى يا داراى احكام قضايى شوند و در 
عين حال در ائتالف با برخى از گروه هاى عين حال در ائتالف با برخى از گروه هاى 
سياسى ( اصالح طلب، چپ و غيره) ازحق 
آزادى انجمن ها و تشكل هاى مستقل در 

ايران دفاع كنند. 

در عين حال گروهى ديگر از مزدبگيران در عين حال گروهى ديگر از مزدبگيران 
نيـز با تشـكيل كمپين هـايى كه رويكرد 
صنفـى- اجتماعـى را دنـبال مـى كردند، 
عالوه بر پيگيرى حقوق صنفـى ذينفعان 
اصـلى؛ دفـاع از حقــوق شـهرونـدى و 
اجتماعـى را نيز به ليسـت مطالبات خود 
اضـافه كـرده بودند. از جملـه معلمـان و 
پرسـتاران كه با طــرح مطالباتـى چـون پرسـتاران كه با طــرح مطالباتـى چـون 
«آمـوزش رايـگان» و يا «واكسـيناسيون 
همـگانى كوويد 19»، پيگيـرى مطالبات 
اين گروه از ذينفعان را نيز در دسـتور كار 

قرار داده بودند. 

راه اندازى كمپين براى دستيابى به 
حقوق بنيادين كار از جمله اقدامات 
راهبردى در چارچوب سازماندهى 

مطالبات كارگرى است. 



در مجـمـوع از ايـن مـوارد بـه عـنـوان 
”استانداردهـاى كـار“ ، ”كنوانسيون هـاى 
اصلى“ يا ”حقوق بنيادى كار“ ياد مى شود. 
حقـوق مندرج در اين هشت كنوانسيون 
آنچنان براى حقـوق اوليه بشر ضـرورى 
شمـرده مى شوند ، كه اگر حتـى دولتى 
كنوانسيون مورد نظر را تصـويب نكرده 
باشد ، بايد در برابر سازمـان بين المللى باشد ، بايد در برابر سازمـان بين المللى 
كار در قبـال كاربرد اين كنوانسيـون هـا 
پاسخـگو باشد. دو مقـاوله نامه 87 و 98 
سازمان بين المللـى كار از جملـه مقـاوله
  نامه هـايى است كه جمهورى اسـالمى به 
ت. آزادى انجمن هـا و  آنهـا نپيوسته اـس
سنديكاهـاى كارگرى و عضـويت آزادانه 
ت در آنهـا،  ت در آنهـا، كارگـران در تشـكيل و فعالـي كارگـران در تشـكيل و فعالـي
عدم دخالت دولت در فعاليت هاى آنان ، 
برخوردارى كارگـران و نماينـدگان آنان  
ت  از حـق چـانه زنى جمعـى و حفـظ امنـي
شغلى آنان در صورت عضويت در تشكل
 هاى كارگرى از جمله حقـوقJى است كه 
اين دو كنوانسيون بر آن تاكيد كرده اند. 

 انواعكمپين ها: 
كمپين قانونگـذارى:  

اين نـوع از كمـپين، به دنبـال تغيير قانون است . 
اعضاى اتحـاديه يا تشكل صنفى، نمايندگان خود را 

درگير سياستگذاريها مى كنند. 

كمپين اقدام سياسى:  
اين شيوه از كارزار با درگير كردن اعضـاى اتحــاديه اين شيوه از كارزار با درگير كردن اعضـاى اتحــاديه 
براى راى دادن به روش هاى خاص، مى تواند رهبرى 
سياسى كشور را تغيير دهد. مانند تالش هايى كه در 

انگلستان در مورد حزب كارگر اتفاق مى افتد. 

كمپين همبستگى:  
ـروه هاى ديگر است. به عنوان  به دنبـال حمـايت از ـگ

مثال با نوشتن نامه ها يا بيانيه هاى حمايت آميز 

كمپين آموزشى و اطالع رسـانى:  
به دنبـال ايجـاد آگاهى در مورد هر موضوع خاص و 
ارائه ديدگاه تشكل يا اتحاديه در مورد يك موضوع 

خاص است. چنين كمپين هايى معموال با عضـويت افراد 
در آن مجموعه آغازمى شود اما غالبا ماموريت كالن
 ترى دارد و دسـتاوردهاى آن عمـوم مـردم را 

هـدف قرار مى دهد. 
با هـر هدفـى كه كمپين را برگـزارى كنيد، بـراى با هـر هدفـى كه كمپين را برگـزارى كنيد، بـراى 
تغيير بايد از همـه ظـرفيت هـا براى رسـيدن بـه 

موفقيت استفاده كنيد. 
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جريان هاى كارگرى  
سالهاى اخير در گوشه و كنار جهان با استفاده  

ازظرفيت شبكه هاى اجتماعى در ارتباط با كارگرانى ازظرفيت شبكه هاى اجتماعى در ارتباط با كارگرانى 
در جغـرافيايى گسـترده قرارگرفته اند و بر سـاير 
ذينفعان اجتماعى و افكار عمومى تاثيرگذاربوده اند. 
ازجمله اين كنش هاى صنفى كارگرى را مى توان در 
يكى از بزرگترين خرده  فروشى هاى جهان مشاهده 

كرد: والمارت. 

شـركت وال مارت، دومـين خـرده فروشـى بـزرگ شـركت وال مارت، دومـين خـرده فروشـى بـزرگ 
ـزار  س از آمـازون، با 2ميلـيـون و 200ـه جهـان ـپ
كارمند، بيش از 10500 شعبه در بيش از 24 كشور 
دنيا پس از تاسيس در دهـه هشـتاد ميالدى تـالش 
ت روى  ت ارائـه كمـترين قيـم كـرده كـه با سياـس
محصوالت و خدمات 24 ساعته مراكز بزرگ خريد 
ـى نگه دارد؛ با اين حـال  والمارت، مشتـريان را راـض
ـرده ـركت بزرگ ـخ ـردهارزش هاى پيشنهـادى اين ـش ـركت بزرگ ـخ ارزش هاى پيشنهـادى اين ـش
 فروشى، گويا نتوانسته در جلب نظر كارگرانش هم 

به اندازه مشترانش موفق عمل كند. 
ساعات كار ـطـوالنى و فرساينده براى كارگران در 
كنار پرداخت دستمزدهاى پايين و عـدم ارائه بيمه 
خدمات درمانى از سوى شركت و همچـنين ايجـاد 
محدوديت براى سازماندهى مطالبات كارگـرى، از 
جمـله مواردى است كه در طـول دو دهه گذشـته 
بارها صداى اعتراضات كارگران را بلند كرده است. 
ـر  ت كـه تأثـي ـى از آن اـس ـر برخـى گزارش هـا حاـك ت كـه تأثـي ـى از آن اـس برخـى گزارش هـا حاـك
عملكرد اقتصادي وال مارت تنها محـدود به صـنعت 
ت بر  ـي نمى شود و نـفـوذ اين شـرـك خرده فروـش
بخش هـاى مختلف تجـارى و گروه تامين كنندگان 
كاالهـا و خدمـات و حتـى در مـيان ســياسيون در 
ـزد كارگران در ديگر  قدرت، باعث شده كه دستـم
ش هـاى تجــارى در سراسـر جهـان نيـز دچـار    بـخ

نوسانات  
كاهشى شود.با وجود  

اين ها، فضاى كنترل كننده حاكم بر مجموعه والمارت اين ها، فضاى كنترل كننده حاكم بر مجموعه والمارت 
باعث شده اتحاديه هاى كارگرى تا نزديك به دو دهه 
گذشته نتوانند در آن نفوذ كنند و آن را شركتى ضد 
نيـروى كار بنامند. قـدرت و نفـوذ والمارت در برابر 
اتحاديه هـاى كارگـرى چون UFCW -اتحاديه كارگران 
بخش غذا و تجـارت- به حـدى بود كه اين شركت با 
استخدام افراد ضداتحـاديه، در كار اتحـاديه اخـالل به 
وجـود مى آورد. با اين حـال سـختگيـرى بر والمارت وجـود مى آورد. با اين حـال سـختگيـرى بر والمارت 
توسط اتحـاديه و انجمن هـاى فعـال كارگـرى شـدت 
ش، در بزرگترين حـراج سـاالنـه  گرفت. 10 سـال پـي
محصوالت در آمريكا و اروپا در فروشگاه ها معروف 
بـه بالك فـرايدى- Black Friday يـا جمعـه ســياه كـه  
توسط فروشگاهها انجام مى شود، سـازماندهى كمپين 
والمارت مـا/ OUR Walmart از ـسـوى كـارگـران ايـن 
شـركت، نخستين نشانه هـاى ظـهور خود را نشان داد شـركت، نخستين نشانه هـاى ظـهور خود را نشان داد 
كه به تجربـه اى نو در زمينه سازماندهـى نيروى كار 

پراكنده تبديل شد. 
والمارت ما كه زير مجموعـه انجمنى بزرگتـر به نـام 
UNITED FOR RESPECT (اتحـاد براى- كسب- احترام) 
فعـاليت مـى كند، در ســال 2011 راه اندازى شـد و 
اوليـن تالش كـارگـران والمارت بـراى ســازماندهى 
نيـروى كار بود كه پس از اعتصـاب و تجمع كارگران 
ت  ـى از شعــبات اصـلى والمارت در بنتونويل اياـل يـك
ت؛ كارگـران طـى  آركانـزاس آمـريكا صـورت گرـف
ـرايط  ـرايط اعالميه اى خواستار افزايش دستمزد و بهبود ـش اعالميه اى خواستار افزايش دستمزد و بهبود ـش

كار شدند. 
كارزار والمارت ما كه از ابتدا با هدف سازماندهى ٪1 
از نيروى كار (10000) كارگر در يك سال آغاز شد. 



از سوى
ت. اين كمـپين  پشـتيبانـى مى شود و هنـوز فعـال اـس
خواهان بهبود وضعيت كاركنان، افزايش مزايا و پايان 
دادن به تبعيض، بى عـدالتى و استثمـار كارگـران اين 
ت. در نتيـجـه يك دهـه تـالش و  خـرده فروشـى اـس
قدرت يابى كارگـران والمارت ، دستمزد پايه از 7،25 
دالر به 11دالر در سـاعت رسيد و حمـايت از زنـان 
در دوران باردارى (افزايش مرخصى زايمان با حقوق در دوران باردارى (افزايش مرخصى زايمان با حقوق 
) بيشتر شد. شكل گيرى پيوندهـايى ميان اين گروه با 
سازمانهاى ملى حقوق زنان و راه اندازى برنامه ثبات 
اقتصادى زنان، از جمله اقدامات ديگر والمارت ما در 
حمايت از زنان شـاغل در اين خرده فروشـى بود كه 
ش اعظمـى از كارگـران ايـن شـركت را تشـكيل  بـخ
ـذارى بـر  مى دادند. آنهـا همـچنين خواســتار اثرـگ
سياست هـاى كلى شركت از طريق حضور نمايندگان سياست هـاى كلى شركت از طريق حضور نمايندگان 
كارگرى در كرسى هاى هيئت مديره بودند چـرا كه 
باور داشـتند آنچه در باال اتفـاق مـى افتد بر زندگـى 
ت؛ بنـابراين  ـذار اـس ـركت اثـرـگ كارگـران ايـن ـش
ـطوح تصميم گيـرى  نماينـدگان كارگـران بايد در ـس
حضور داشته باشند تا صداى كارگران شنيده شود. 

  
شبكه هـاى اجتماعـــى به كمــك كارگـران آمـدند شبكه هـاى اجتماعـــى به كمــك كارگـران آمـدند 
كارزار والمارت ما كه در چنـد ســاله اخير از طريق 
ـى قدرت بيشــترى پيدا كرد، با  شبكه هــاى اجتماـع
ـزايش دسـتمزد و بهبود شرايط كار، سه  مطالبـه اـف

هدف اصلى را دنبال كرده است: 
-تقويت احسـاس هويت جمعى درميان نيروى كار پراكنده 

-ايجاد همبستگى از راه بيان تجربيات مشترك 
-پشتيبانى عملى و احساسى از خودسازمان يابى كارگران 

فعـاالن كارگـرى به اين نتيجـه رسـيدند كه رسـانه هاى 
اجتماعـى مـى تواند از گسـترش جنبش كارگرى در چهار 

زمينه حمايت كند: 
-تقويت اقدامات جمعى آفالين 

-افزايش مشروعيت كمپين از راه برجسته سازى 
اقدامات كارگران 

-ايجاد پيوند ميان جنبش كارگرى با ساير جنبش ها و 
شبكه هاى فعال اجتماعى 

-ايجاد پيوند ميان جنبش كارگرى با ساير جنبش ها و 
شبكه هاى فعال اجتماعى 

-حمايت از ظهور اشكال جديد اقدامات جمعى 

اين كمپين در زمره كمپين هاى موفق براى سازماندهى 
نيـروى كـار پراكنـده بـود. فعـاالن كـارزار والمارت مـا 
ــه  توانســتند فضـاى تهـديد آمـيزى را خنثـى كننـد ـك

كارفرمايان شركت والمارت تا مدت ها براى پيشگيرى 
از حضور كاركنان در اتحاديه ها ايجاد كرده بودند. 

افزايش حـقـوق بيش از 500 هزار كارگـر نيز پيروزى 
چشمگيـرى بود كه در اثر فعاليت هــاى مســتمر ايـن 

كمپين عملى شد. 
  

«كارگران در شعارهاى والمارت جايى ندارند» 

نكته اصلى در كارزار والمارت ما، استفاده از رسانه هاى نكته اصلى در كارزار والمارت ما، استفاده از رسانه هاى 
اجتماعى به ويژه فيسبوك، يوتيوب، توئيتر و اينستاگرام 
براى تســهيل فعاليت هاى شبكه اى انجمـن و انتقال پيام 
كمـپين بـود. فضـاى گفتمانـى كه از سـوى ســازمـان
 دهندگان اتحــاديه و فعـاالن كارگرى در اين شبكـه ها 
فراهـم شـد كه سـازوكار اجرايى والمارت را به چالش 
كشيد. والمارت ما توانست ضمن تاكيد بر احقاق حقوق 
كارگران بعنوان يكى از اصــلى ترين بخش هاى خانواده كارگران بعنوان يكى از اصــلى ترين بخش هاى خانواده 
بزرگ والمارت؛ تعريفـى نو از چارچوب بندى وضـعيت 
اشـتغال ارائه دهـد. اين كمپين با افشـاى بى عـدالتى  ها 
نشان داد كه شعــار والمارت براى مشتريانش مبنى بر 
«صرفه جويى در هزينه هــا براى زندگـى بهتـر»، هيـچ 
ارتباطـى با وضـعيت بغرنج كارگران اين شركت ندارد 
كه با دستمزدهاى پايين وساعات طوالنى كار مى كنند. 

تهديد و اخراج فعاالن صنفى تهديد و اخراج فعاالن صنفى 
تقويت سازماندهى مجازى 

با اين حـال خصـومت شـديد والمارت با اتحــاديه ها و با اين حـال خصـومت شـديد والمارت با اتحــاديه ها و 
ث شد تا نه تنها سازماندهندگان  فعــاالن كارگرى باـع
ـراج و تهديد روبرو شـوند، بلكه وـجـود  كمـپين با اـخ
سطح بااليى از نظارت و كنترل در فروشگاهها، صحبت 
درباره اتحــاديه و انجمـن هاى كارگرى را براى سـاير 
ـرايطى تعـداد  ـم مشكل كرد. در چنين ـش كارگتران ـه
بســيارى كمى از كارگران تمــايل داشــتند به كمـپين 
ـج  ـج والمارت ما بپيـوندند. اين چنيـن بـود كه بـه تدرـي والمارت ما بپيـوندند. اين چنيـن بـود كه بـه تدرـي
ارتباطات كارگران در شبكه هاى اجتماعى تقويت شد. 
روزانه هزاران گفتگو انجام مى شد و كارگران والمارت 
ـر به  در سراسـر شــعبات تجربيات ـخـود را با يكديـگ

اشتراك مى گذاشتند. 
مزيت گروههاى ايجاد شده در شبكه هاى اجتماعى اين 
بود كه برخالف اتحاديه هـاى ســنتى، مرزهاى ارتباطى 
محكمى نداشتند و از نظر سازمانى غيرمتمركز بودند. 
اين مسئله امكان گســترش ارتباط و همبسـتگى بيشـتر 
ميان كارگران را فراهم مى كرد. والمارت ماهمچنين از 
ساير فضاها و بسترهاى مبتنى بر اينترنت براى ارتباط0 
گيرى كارگران استفاده كرد، از تماس ويدئويى آنالين 
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تا ارائه ابزارهاى نظرسنجى براى گرفتن بازخورد كمپين و تصميم گيرى درباره تداوم 
آن.  

در اين ميـان سازمان دهندگان كمپين به جاى مـديريت، نقش تسـهيل گر را ايفا در اين ميـان سازمان دهندگان كمپين به جاى مـديريت، نقش تسـهيل گر را ايفا 
كردند و به طور فعال در پى آن بودند كه نظرات كارگران را ثبت و مشـاركت آنان 

را تقويت كنند. نتيجه اين امر تقويت دانش و توانمندى اعضا بود. به نحوى كه 
كارگران احساس كردند، تصميم گيرنده اصلى در كمپين والمارت ما خودشان هستند 
و اين كمپين متعـلق به آنان است. در اين شيوه كنشتگرى حتى اقدامـات كوـچك 
ش بودند. از جمـله اشـتراك گذارى، اليك و كامـنت يا ريتوئيت  جمعـى هم اثربـخ

كردن پيام هاى مهم. 
با اين همه، تسـهيل گران كمپين به تدريج متوجه شـدند، مشــاركت كارگران به با اين همه، تسـهيل گران كمپين به تدريج متوجه شـدند، مشــاركت كارگران به 

تنهايى كافى نيست و عالوه بر تقويت، مشروعيت بخشى و گسترش فعاليت ها به عنوان 
بخشى از سازماندهى و بسيج كارگران، ارتباط با ذينفعان خارجـى هم حائز اهميت 
ت. بنابراين تالش كردند با ايجاد ائتالف هـاى فراگير، به جاى ســاختار سلسله  اـس

ـى،  مراتبى و سنتى با درگير كردن رسانه ها، افكار عمومـى و حتى جنبش هاى اجتماـع
از پايين بـه باال بر تصمـيم گيرى ها و سـياستگذارى ها در والمارت اثـر بگذارند. آنهـا 
فعاليت هـاى ديجيتالـى را به عنـوان ابزارى تبليغاتـى براى پيگيـرى مطالبات صنفى 
كارگران و مكملى براى كنشگرى هاى آفالين خود مى دانستند كه مى تواند فشار كارگران و مكملى براى كنشگرى هاى آفالين خود مى دانستند كه مى تواند فشار 

مضاعفى بر شركت  وارد كند. 

فعاالن والمارت به سترعت دريافتند كه در كنار مزاياى شبكه هـاى اجتماعى، اين شبكه 
هامى توانند به مكانى براى بى اعتباركردن اقدامات كارگرى براى شركتهاى بزرگ و 
حتى نفوذ دولت در اين نوع سازماندهى تبديل شوند. ايجاد كمپين هاى جايگزين، ترند 

كردن هشتگ هاى خاص و راه انـدازى گروه هـاى جديد و مـوازى در شبكه هاى 
اجتماعى از جمله اين اقدامات كارفرمايان بود.  

جمع بندى جمع بندى 
ضرورت استفاده از شبكه  هاى اجتماعى براى سازماندهى فعاليت هاى صنفـى، ضرورتى ضرورت استفاده از شبكه  هاى اجتماعى براى سازماندهى فعاليت هاى صنفـى، ضرورتى 
ت. به خصـوص وقتى شـركت ها و بنگاه هـاى بزرگ  انكارناپـذير در شـرايط فعلـى اـس
اقتصادى با توزيع گسـترده و پراكندگى جغرافيايـى كارگران و همچنين چندپاره سازى 
قراردادهاى كار ضمن تحكيم سازوكارهاى كنترلى، امكان سـازماندهى كارگـران را از 
اتحـاديه ها، انجمـن ها يا تشـكل هاى كارگـرى سـلب مى كنند. آنچـه در والمـارت يا 
نمونه هاى مشابه آن در آمريكا يا اروپا اتفاق افتاده است نشـان مى دهد اســتفاده از 
ظرفيت شـبكه هاى اجتماعـى براى سـازماندهى مطالبات صنفـى كارگران بخشـى از 
ـى  ت كه در آن اقدامـات آفالين در بسـتر اتحـاديه اى يا انجمـن ـى پروژه اى بزرگتر اـس ت كه در آن اقدامـات آفالين در بسـتر اتحـاديه اى يا انجمـن پروژه اى بزرگتر اـس

امكان خودنمايى و فعاليت دارند.  

پى نوشت: 
 اطالعات مربوط به مطالبات كمپين  our walmart، در وبسايت united4respect.org قابل 

دسترسى است. 
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