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پیش گفتار

کت کنندگان را از طریق یک دوره آموز�ش آنالین - هشت  جلسه ای، دو بار در  هدف از این درسنامه آنستکه �ش
ن های آنالین و آفالین در چهارچوب حقوق بنیادی کار همرایه کند. این مجموعه آموز�ش  هفته - برای برر� برپا�ی کمپ�ی
به چهار قسمت تقسیم شده است. هر بخش با مرور اطالعات ف�ن مربوط به حقوق آزادی تشکل ها و چانه ز�ن جمیع، 
ن درسنامه به کاوش  چهارچوب های نظری، که به نوبه خود به  ن ها آغاز یم شود. در ادامه هم�ی سازماندیه و برپا�ی کمپ�ی

مطالعات موردی و تمرین های عمیل مرتبط یم شوند، یم پردازیم.
فت خود را ارزیا�ب و اندازه  ی هر بخش و بینش حاصل از تمرینات، پی�ش کت کنندگان یم توانند با مراجعه به نتایج یادگ�ی  �ش

ی کنند. هر جلسه آموز�ش آنالین ۹۰ دقیقه خواهد بود که با هدف پوشش دادن به محورهای درس و فراهم آوردن  گ�ی
کت کنندگان را  کت کنندگان طرایح شده است تا هم  محتوای در� و هم تجربیات �ش فرصت ها�ی برای تبادل تجربیات �ش

به هم آمیخته و بتوانند به درک هر چه بیش�ت و عمیق تراز موقعیت دست یابند.

لطفا توجه داشته باشید: مطالعات موردی ارائه شده در این راهنما از تجربیات نویسنده در کار با اتحادیه های کارگری مستقل 
در الجزایر ، مراکش و تونس برگرفته شده است. مشاهدات بیان شده در این مطالعات موردی براساس دیدگاه شخیص از 

غم این کمبود ، این نمونه ها  اوضاع است و بنابراین باید به عنوان یک گزارش و روایت شخیص از وقایع تل�ت گردد. عل�ی
ن ها برای آزادی تشکل ها و حق چانه ز�ن جمیع در جوامع اسالیم است. انتخاب شده اند زیرا نشان دهنده اثربخ�ش کمپ�ی
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هفته اول: حقوق بنیادی کار - نظریه نهادی - مطالعه موردی  

کت کننده باید توانا�ی های زیر را به دست آورند: ی: تا پایان هفته اول ، �ش  نتایج یادگ�ی

ن الملیل کار که به اختصار ILO خوانده یم شود ؛ درک اسا� و پایه  از تاریخچه و ساختار سازمان ب�ی  •
آگایه از استانداردهای اصیل کار و  به ویژه آگایه نسبت به آزادی تشکیل انجمن و حقوق چانه ز�ن جمیع.  •

ن الملیل کار در اجرای آزادی انجمن ها و حقوق چانه    دستیا�ب به بینش در مورد نقش نهادهای مختلف سازمان ب�ی  •
ز�ن جمیع.  

توانا�ی انجام تحلیل ذینفعان با استفاده از مدل Scott، و  •
ن ها در چارچوب سازما�ن حقوق کار توانا�ی تحلیل انتقادی برگزاری کمپ�ی  •

 هفته اول )الف(: حقوق بنیادی کار

ILO ن الملیل کار تأسیس سازمان ب�ی
ن بار در سال ۱۹۱۹ تحت معاهده ورسای تأسیس شد، معاهده ای که توانست به  ن الملیل کار )ILO( برای اول�ی سازمان ب�ی

ن الملیل کار به عنوان آژانس تخصیص سازمان  جنگ جها�ن اول پایان دهد. پس از جنگ جها�ن ، در سال ۱۹۴۹ سازمان ب�ی
ملل متحد که در آن زمان تازه تشکیل شده بود ، ثبت گردیده – و تبدیل به ییک از ساختارهای حاکمیت جها�ن با طوال�ن ترین 

عمر شد. این سازمان در شهر ژنو سوئیس واقع شده و دارای ساختار سه قسم�ت مانجمن  از نمایندگان دولت، نمایندگان 
کارفرمایان و نمایندگان کارگران در بدنه خود است. همانطور که در اساسنامه سازمان بیان گردیده ، ILO معتقد است صلح 
ی بر عدالت اجتماعی - بويژه در زمينه كار باشد - این امر باعث شد  ی قابل تحقق است كه مبت�ن

ی و پايدار تنها در صور�ت
جها�ن

د. این اصول عبارتند از: ILO در سال ۱۹۹۸ مفهوم چهار اصل و حقوق بنیادی در کار را تهیه و بکار گ�ی

محو موثر کار کودکان ) بندهای C ۱۳۸-و C ۱۸۲- - به ترتیب در سال ۱۹۷۳ و ۱۹۹۹( ،  .1
رفع تبعیض در مورد شغل و اشتغال ) بندهای C ۱۰۰- و C ۱۱۱-- به ترتیب در سال ۱۹۵۱ و ۱۹۵۸( ،  .2

حذف همه اشکال کار اجباری یا تحمییل  ) بندهایC ۲۹-  و C ۱۰۵- - به ترتیب در سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۵۷(، و  .3
ن موثر حق مذاکره جمیع ) بند هایC     ۸۷-  و C ۹۸- به ترتیب در   آزادی تشکیل اجتماعات و به رسمیت شناخ�ت  .4

سال ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹(.   

در مجموع از این موارد به عنوان »استانداردهای کار« ، »کنوانسیون های اصیل« یا »حقوق بنیادی کار« یاد یم شود. حقوق 
وری شمرده یم شوند ، که اگر ح�ت دول�ت کنوانسیون مورد  مندرج در این هشت کنوانسیون آنچنان برای حقوق اولیه ب�ش �ن

ن الملیل کار در قبال کاربرد این کنوانسیون ها پاسخگو یم باشد. نظر را تصویب نکرده باشد ، در برابر سازمان ب�ی

مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸

مقاوله نامه ۸۷ -  آزادی انجمن ها و حمایت از حق سازماندیه
بخش اول: آزادی انجمن ها

ماده ۱- 
ن الملیل کار که این مقاوله نامه در باره آنها الزم االجرا است، متعهد به اجرای مقررات  هر یک از کشورهای عضو سازمان ب�ی

زیر است.

ماده ۲ –
 کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعییصن یم توانند آزادانه و بدون اجازه قبیل، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به 

ط آنکه اساسنامه های مصوب را رعایت کنند. سازمانهای موجود بپیوندند، به �ش

ماده ۳-
ن نامه های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را  ۱-سازمانهای کارگری و کارفرما�ی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئ�ی
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 اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عمیل خویش را اعالم کنند.
گ

برگزینند؛ چگونیک
۲-مقامات دول�ت باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانو�ن آن شود، خودداری 

کنند.

ماده ۴-
 سازمانهای کارگری و کارفرما�ی را نیم توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.

ماده ۵ –
ن الملیل کارگری و   سازمانهای کارگری و کارفرما�ی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهای ب�ی

کارفرما�ی بپیوندند.

ماده ۶ –
ن شامل   مفاد مواد ۲و۳و۴ این مقاوله نامه اتحادیه ها و کنفدراسیون ها و انجمن های از سازمانهای کارگری و کارفرما�ی را ن�ی

یم شود.

ماده ۷- 
اییط شود که  وط به �ش ن اتحادیه ها و کنفدراسیون های آن نباید م�ش شخصیت حقو�ت سازمانهای کارگری و کارفرما�ی و ن�ی

ناقض مفاد مواد 2 ،3 و4 این مقاوله نامه گردد.

ماده ۸- 
۱-سازمانهای کارگری و کارفرما�ی ضمن برخورداری از حقو�ت که این مقاوله نامه برای آن ها قائل است، مانند همه اشخاص و 

ن جاری را رعایت نمایند. مجامع و انجمن ها موظفند قوان�ی
ن کشورها نباید به مفاد ترصیــــح شده در این مقاوله نامه خلیل وارد آورد یا اجرای آن ها را با مشکل روبرو سازد. ۲- قوان�ی

ماده ۹-
وهای مسلح، باید در  ن و اجرای تصمیمات و تعهدات ترصیــــح شده در این مقاوله نامه درخصوص ن�ی ۱-تداب�ی الزم برای تام�ی

ن هر کشوری پیش بی�ن شود. حدود قوان�ی
ن الملیل کار، تصویب این مقاوله نامه توسط اعضاء،  ۲- بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند ۸ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان ب�ی

، احکام عرف و قراردادهای نافذ و معت�ب موجود که متصمن تصمیمات و تعهدات پیش بی�ن شده در این  ن ی در قوان�ی هیچ تاث�ی
وهای مسلح باشد، نخواهد داشت. مقاوله نامه در باره ن�ی

ماده ۱۰- 
در این مقاوله نامه مراد از اصطالح سازمان، هر سازمان کارگری یا کارفرما�ی است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران 

یا کارفرمایان تاسیس شده باشد.

بخش دوم: حمایت از حقوق سندیکاها

ماده ۱۱-
ن حقوق  ن الملیل کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات الزم را برای تام�ی  هر عضو سازمان ب�ی

سندیکا�ی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آورد.

ن المیل کار است . لطفا توجه داشته باشید که این یک نسخه خالصه شده از کنوانسیون ۸۷ سازمان ب�ی

مقاوله نامه ۹۸ - حق سازمانیا�ب  و چانه ز�ن جمیع
ماده ۱-

ن در خصوص اشتغال، از حمایت کا�ن برخوردار  ۱-  کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکا�ی / اتحادیه �ی و تبعیض آم�ی
باشند.

د: / اتحادیه �ی بویژه باید بندهای زیر را در برگ�ی ۲-  حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکا�ی
ط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاها/ اتحادیه ی کارگری یا به استعفا از آنها؛ الف( �ش

کت در  ب( اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت �ش
فعالیت های تشکیال�ت سندیکا�ی در غ�ی ساعت های کار یا ح�ت در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.



6

DAVTALAB.ORG

ماده ۲-
۱-  سازمان های کارگری و کارفرما�ئ باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکیالت و فعالیت امور اداری آنها از سوی 

اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غ�ی مستقیم کامال مصون باشند؛
۲- تحریک به منظور ایجاد سازمان های کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه های کارفرمایان باشند یا پشتیبا�ن از 
سازمان های کارگری با اتکا به کمک های مایل یا هر شیوه دیگر با این هدف که سازمان های کارگری تحت نظارت کارفرما یا 
ند، از جمله اقداما�ت است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله گرایانه تل�ت یم شود. اتحادیه کارفرمایان قرار گ�ی

ماده ۳
ام به حقوق  ایط هر کشوری آزادی سازمان ها و اح�ت در صورت لزوم باید نهادها�ی تاسیس شود که متناسب با اوضاع و �ش

ن کند. سازمان یا�ب را براساس مفاد ترصیــــح شده در ماده های 1و2 این مقاوله نامه، تام�ی

ماده ۴
ی اتخاذ شود که کارفرمایان و سازمان های کارفرما�ی از یک  ایط داخیل هر کشور، باید تداب�ی در صورت لزوم و با توجه به �ش

طرف و سازمان های کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیش تر از روش های مبادله آزادانه قراردادهای دسته جمیع 
ن خود تنظیم کنند. ایط کار را ب�ی تشویق شوند و بدین وسیله �ش

ماده ۵
ن خواهد شد. ۱- حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظایم و انتظایم به موجب مقررات میل تام�ی

ن الملیل کار، اگر در باره  ن الملیل کار در هر کشور عضو سازمان ب�ی ۲-  بر اساس مفاد بند ۸ از ماده ۱۹ اساسنامه سازمان ب�ی
، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه های نافذ و معت�ب حقو�ت معادل  ن وهای نظایم و اتنظایم، به موجب قوان�ی پرسنل ن�ی

ن باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه ای  ایط این مقاوله نامه تام�ی �ش
نخواهد زد.

ماده ۶
این مقاوله نامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نمیتوان آنرا به گونه ای تفس�ی کرد که به 

حقوق و قانون استخدایم ایشان لطمه ای وارد کند.
ن المیل کار است . لطفا توجه داشته باشید که این یک نسخه خالصه شده از کنوانسیون ۹۸ سازمان ب�ی

بحث و گفتگو:
شباهت ها و تفاوت های دو کنوانسیون را برر� کنید.  •

ن حقوق تعریف شده توسط این کنوانسیون مورد نیاز است؟ چه نوع ساختارها�ی برای تأم�ی  •

ILO سازوکارهای نظار�ت
ن یم کند که پس از تصویب هر کشور به  ن الملیل کار استانداردها�ی را با استفاده از کنوانسیون ها و پروتکل ها  تعی�ی سازمان ب�ی
ن الملیل الزام آور برای آن کشور تبدیل یم شوند. ایران عیل رغم اینکه عضو بنیانگذار این سازمان است ،  معاهدات قانو�ن ب�ی
 -C ۲۹ .)۱۹۶۴ در( -C ۱۱۱ و )در ۱۹۷۲( -C ۱۰۰ : از هشت کنوانسیون اصیل فقط پنج مورد را تصویب کرده است - یع�ن

)در سال ۱۹۵۷( و C ۱۰۵- )در سال ۱۹۵۹( ؛ و C ۱۸۲- )در سال ۲۰۰۲(.

ن الملیل کار )ILC( را برگزار یم کند تا نمایندگان دولت ها ، کارگران و  ن الملیل کار  کنفرانس ب�ی هر سال در ماه ژوئن ، سازمان ب�ی
ن الملیل کار دور هم جمع کرده  و به عنوان محفیل برای  کارفرمایان کشورهای عضو را برای تهیه و تصویب استانداردهای ب�ی

ن این کنفرانس به منظور توافق در مورد بودجه  بحث در مورد موضوعات اصیل اجتماع و کارگری عمل یم نماید، همچن�ی
سازمان و انتخاب هیئت حاکمه آن تشکیل یم گردد. هر کشور عضو، از سوی  دو نهاد حکوم�ت  ، یع�ن یک نماینده کارفرما و 
ن مشاوران مربوطه دارای نماینده هستند. هر نماینده در ساختار ILO از موقعیت برابر برخوردار  یک نماینده کارگر و همچن�ی

است. نمایندگان کارفرمایان و نماینده کارگران به طور معمول در توافق با نماینده  سازمان های میل کارفرمایان و کارگران کشور 
خانه دائیم این سازمان فعالیت یم کند و  ن الملیل کار به عنوان دب�ی عضو معر�ن یم شوند. در طول سال ، دف�ت کار سازمان ب�ی
حدود ۲۷۰۰ مقام اداری از بیش از ۱۵۰ کشور را هم در دف�ت اصیل ژنو و ۴۰ دف�ت فرع دیگر در �ا� جهان به کار گماشته 
ن الملیل کار  است. حدود ۹۰۰ مقام اداری وقت شان را برای برنامه ها و پروژه های همکاری ف�ن اختصاص داده اند. دف�ت ب�ی

ده دارد. ن یک کتابخانه آنالین گس�ت همچن�ی

ن الملیل کار کمیته آزادی انجمن ها )CFA( را با هدف خاص برر� شکایات مربوط به نقض آزادی  در سال ۱۹۵۱ ، سازمان ب�ی
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 CFA ایجاد کرد. اگر ، انجمن ها، �فنظر از اینکه کشور مورد نظر کنوانسیون های مربوطه را تصویب کرده باشد یا خ�ی
یا همان کمیته آزادی انجمن ها متوجه شود که استانداردها یا اصول آزادی انجمن ها  نقض شده است ، از طریق هیئت 
 اصالح وضعیت ارائه یم کند. هدف CFA اینست که در 

گ
حاکمه ILO گزار�ش صادر یم کند و توصیه ها�ی در مورد چگونیک

ام به حقوق اتحادیه های صن�ن در قانون و عمل  یک گفتگوی سه جانبه سازنده با دولت کشور مورد نظر جهت ارتقاء اح�ت
ایط خایص یم طلبد: کت داشته باشد. شکایت به CFA �ش �ش

شایک باید به روش�ن نشان دهد که شکایت به CFA انجام شده است ،  •
د ، و شکایت باید توسط سازمان کارفرمایان یا کارگران صورت گ�ی  •

شکایت باید به صورت کت�ب و به امضای نماینده ارگان دارای حق شکایت رسیده باشد.  •

 ILO که بعنوان مشاور )ITUC( ن الملیل اتحادیه کارگری دول�ت مانند کنفدراسیون ب�ی لطفا توجه داشته باشید که سازمانهای غ�ی
ن حق شکایت دارند. فعالیت میکنند ن�ی

فرایند خاص شکایت به CFA به طور مفصل توسط »تاگمن دی و کورتیس کا ») ۲۰۰۰( در آزادی انجمن ها : راهنمای 
ن الملیل کار  ILO ، ژنو توضیح داده شده است. رویه های خود ILO برای  کاربران - استانداردها ، اصول و رویه های سازمان ب�ی

ن در این پیوند موجود است. CFA عضو اصیل هیئت حاکمه ILO است و از ۹  ارائه شکایات مربوط به آزادی انجمن  ها ن�ی
 CFA .عضو دائم تشکیل شده است که به طور مساوی مانجمن  از نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران در سازمان است

ن دولت عضو وابسته نیست. این کمیته  وعیت انجمن صن�ن کارفرمایان و کارگران استقالل کامل دارد و به قوان�ی ن م�ش در تعی�ی
گزارش ساالنه تهیه یم کند ، یک پایگاه داده در مورد پرونده های آزادی اجتماعات به نام NORMLEX را پشتیبا�ن یم کند ، 
و بطور مرتب سندی را به نام »آزادی اجتماعات: تدوین تصمیمات کمیته آزادی اجتماعات ، چاپ ششم ، ۲۰۱۸« به روز 

 ِاعماِل حقوق آزادی اجتماعات در عرصه عمل محسوب یم شود.
گ

ن چگونیک یه منبیع ارزشمند در تعی�ی رسا�ن یم کند . این ن�ش

در پاراگراف ۴۴ ، در مجموعه تصمیمات فوق آمده است:
د ، اصول اسا� مندرج در اساسنامه و اعالمیه فیالدلفیا  ن الملیل کار یم گ�ی »وق�ت کشوری تصمیم به عضویت در سازمان ب�ی

، از جمله اصول آزادی  انجمن  ها را یم پذیرد«.

از آنجا که ایران نه کنوانسیون ۸۷ در مورد آزادی انجمن  ها و حمایت از حق سازماندیه تشکیالت و نه کنوانسیون ۹۸ در 
ن الملیل کار از طریق شکایت  مورد حق سازماندیه و چانه ز�ن جمیع را تصویب نکرده است ، وسیله اصیل تعامل با سازمان ب�ی

ن الملیل کار در کشوری که کنوانسیون ILO را تصویب  به CFA خواهد بود. اما مکانیسم های اضا�ن برای تعامل با سازمان ب�ی
کرده به قرار ذیل است:

   .ILO ارائه نظرات در مورد گزارش دولت کشور عضو در خصوص اجرای کنوانسیون مطابق با ماده ۱۹ اساسنامه  •
ی را درخواست  گزارش ها برای کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ باید هر دو سال یکبار ارائه گردد ، مگر اینکه ILO گزارش های بیش�ت

نماید.

گان در مورد كاربرد كنوانسیون و توصیه ها )COE( ، كه هر ساله گزارش ها�ی را در سه  ارائه نظرات به كمیته خ�ب  •
بخش تهیه یم كند:  I - یک گزارش کیل با نظرات مربوط به انطباق کشورهای عضو با تعهدات خود ؛II - مشاهدات مربوط 

ن الملیل کار ؛ و III - یک برر� کیل در مورد موضوع مورد عالقه خاص که توسط هیئت حاکمه  به استفاده از استانداردهای ب�ی
ILO انتخاب شده است.

ارایه »گزارش از عدم رعایت کنوانسیون ها« طبق ماده ۲۴ اساسنامه ILO .این کار معمواًل توسط انجمن کارفرمایان   •
یا کارگران انجام یم شود.

طرح »شکایت عدم رعایت کنوانسیون ها« طبق ماده ۲۶ اساسنامه ILO.این کار معمواًل توسط یک کشور عضو   •
دیگر ILO علیه کشوری مطرح یم شود که معتقد است به تعهدات کنوانسیون عمل نمیکند.

گان در گزارش ساالنه این کمیته گنجانده شد ، یم توان از طریق ییک از سه ردیف سازوکار  هنگایم که شکای�ت توسط  کمیته خ�ب
 کرد:

گ
نظارت ILO به این مسئله رسید�

گان و هم کمیته های  ساز و کار معمول : هنگایم که یک کشور عضو، کنوانسیون را تصویب یم کند ، هم کمیته خ�ب  •
ن کشور عضو مطابق با کنوانسیون بوده  ILC یم توانند موضوعات مورد نظر را برر� کنند. تمرکز اصیل بر این است که قوان�ی

و با مفاد آن همخوا�ن داشته باشد. 
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ساز و کارویژه: شکایات به کمیته آزادی انجمن  ها که به اختصار CFA خوانده یم شود یم تواند �ف نظر از   •
، صورت پذیرد. با این حال ، استفاده از کمیسیون های  اینکه کشور عضو کنوانسیون ۸۷ یا ILO ۹۸ را تصویب نموده یا خ�ی
تحقیق، آش�ت ، ارائه ماده ۲۴، یا شکایات ماده ۲۶ نیاز به تصویب کنوانسیون مورد بحث توسط کشور عضو دارد. در این 

سطح، ILO این قدرت را دارد که هم در مورد موضوعات قانو�ن و هم در مورد نقض واقیع حقوق آزادی انجمن  ها تحقیق 
کند.

رسیم ، مستقیم یا ف�ن باشد و نیازی به تصویب ندارد. کمک ILO: یم تواند غ�ی  •

در کلیه شکایات ارائه شده به ILO ، از دولت کشور عضو خواسته یم شود نظرات خود را ارائه دهد. عالوه بر این ، موافقت 
دولت قبل از ورود مقامات ILO مانند کمیسیون تحقیق ، سازش یا همکاری ILO به کشورعضوالزم است.

گان در ILC توسط کمیته کنفرانس کاربرد استاندارد ها )CCAS( برر� یم شود. این کمیته لیست نها�ی  گزارش ساالنه کمیته خ�ب
از 20 ایل40 کشور عضو را برای بحث عمویم در طول کنفرانس تهیه یم کند. با این حال ، در عمل ، تعداد انگشت شماری 
از موارد برر� یم شود. وق�ت کمیسیون تحقیق گزار�ش را به هیئت حاکمه ILO ارائه داد ، در نهایت ممکن است موضوع در 

ی سازمان ملل متحد طرح شود )اگرچه این امر در عمل بسیار نادر است(. ن الملیل دادگس�ت دادگاه ب�ی

حقوق بنیادی کار
ن ییک از  ن الملیل گنجانده شده است. منشور سال ۱۹۴۵ سازمان ملل - که ایران ن�ی حقوق بنیادی کار در چندین معاهده ب�ی

ام جها�ن و رعایت حقوق ب�ش و آزادیهای  اعضای بنیانگذار آن بود - همه کشورهای عضو خود را به سمت ترویــــج »اح�ت
اسا� برای همه بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا مذهب » )ماده ۵۵( هدایت یم کند.

سازمان ملل متحد منشاء چندین سند مهم حقوق ب�ش است که عبارتند از:
ن به زبان فار�( ، که در ماده ۲۳ بیان یم کند: اعالمیه جها�ن حقوق ب�ش در سال ۱۹۴۸ )همچن�ی

ايط منصفانه و رضايت بخ�ش برای کار خواستار باشد و در  1- هر شخیص حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، �ش
برابر بیکاری حمايت شود.

ند. ، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگ�ی 2- همه حق دارند که �ب هيچ تبعيیصن

 او و خانواده اش را موافق حيثيت و 
گ

3- هرک� که کار یم کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخ�ش دريافت دارد که زند�
ن کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماع کامل شود. کرامت انسا�ن تام�ی

۴- هر شخیص حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه های موجود بپيوندد.

 سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ ، که در سال ۱۹۷۵ توسط ایران 
گ

ن الملیل حقوق اقتصادی ، اجتماع و فرهنیک میثاق ب�ی
تصویب شد ، در ماده ۸ بیان کرده است:

۱. کشورهای عضو این میثاق متعهد یم شوند نسبت به موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:

ن  )الف( حق هر كس برای تشكیل اتحادیه های كارگری و عضویت در اتحادیه صن�ن مورد نظر خود ، فقط با رعایت قوان�ی
سازمان مربوطه ، برای ارتقاء و حمایت از منافع اقتصادی و اجتماع خود رعایت یم شود. ِاعمال این حق محدودی�ت غ�ی 

وری در جامعه دموکراتیک برای منافع امنیت میل یا نظم عمویم و یا برای حمایت از حقوق و  از موارد مقرر در قانون و �ن
آزادی دیگران، ندارد.

ب( حق اتحادیه های کارگری برای تأسیس فدراسیون های میل یا کنفدراسیون ها و حق اتحادیه های کارگری برای تشکیل یا 
ن الملیل. عضویت در سازمان های صن�ن ب�ی

ج( حق اتحادیه های کارگری برای فعالیت آزادانه بدون هیچ محدودی�ت غ�ی از آنچه در قانون مقرر شده است و در یک 
جامعه دموکراتیک به منظور امنیت میل یا نظم عمویم و یا برای حمایت از حقوق و آزادی دیگران الزم است.

ن کشور مورد نظر اعمال شود. وط بر اینکه مطابق با قوان�ی د( حق اعتصاب ، م�ش
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وهای مسلح یا پلیس یا دولت نخواهد  ۲. این ماده مانع اعمال محدودیت های قانو�ن در تحقق این حقوق توسط اعضای ن�ی
بود.

ن الملیل كار در سال ۱۹۴۸ در مورد آزادی تشكل  ن در این ماده قانو�ن به كشورهای عضو كنوانسیون سازمان ب�ی ۳- هیچ چ�ی
و حمایت از حق تشكیل اجتماعات اجازه نیم دهد اقدامات قانو�ن كه موجب خدشه دار شدن این کنوانسیون ها یم شود 

ن های ارائه گردیده در آن کنوانسیون  انجام دهند  ، یا به گونه ای قانون را اجرا کنند كه موجب تبعیض شود . اینها تضم�ی
محسوب یم شوند.

ن الملیل دارای کمیته های تخصیص سازمان ملل متحد هستند که وظیفه  همانند کنوانسیون های ILO ، هر دو میثاق ب�ی
نظارت ، اجرا و ِاعمال حقوق ب�ش را دارند.

س یم باشد.  اطالعات بیش�ت در : هته آ . ) ۲۰۰۸ ( اجرای معاهده های حقوق ب�ش در ایران در دس�ت
ن که در درون سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( گنجانده شده اند ، از نظر قانو�ن  کتهای چند ملی�ت ن�ی �ش

ن منظور ، کشورهای عضو سازمان OECD نقاط ارتباط میل را  موظف به حمایت از حقوق بنیادی کار هستند. به هم�ی
تأسیس کرده اند تا حل و فصل شکایات غ�ی قضا�ی را امکان پذیر کند.

ن الملیل )IFI( اعمال یم شود ، این تعهدات در گزارش  تعهدات مشابه در مورد وام های ارائه شده توسط موسسات مایل ب�ی
. ITUC - ۲۰۱۱ با جزئیات بیش�ت توضیح داده شده است: استانداردهای کار در وام های گرویه بانک جها�ن

بحث و گفتگو :
ن الملیل کار و هم سازمان ملل است ، چرا هیچ یک از دولتهای ایران چه  غم اینکه ایران هم عضو بنیانگذار سازمان ب�ی • عل�ی

ن الملیل کار را تصویب نکرده اند؟ قبل و چه بعد از انقالب، کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸  سازمان ب�ی
• برداش�ت که نسبت به حقوق ب�ش در ایران دارند چگونه است؟

نظریه نهادی
نهادها را یم توان به روشهای مختلف اما مربوط به هم مفهوم سازی کرد. اسکات در سال ۱۹۹۵ در کتاب خود تحت عنوان 

نهادها و سازمانها. ایده ها ، عالیق و هویت ها ،  ابزارهای تحلییل مفیدی را برای برر� نهادها در مناظر بزرگ�ت ژئوپلیتیک 
و اجتماع ارائه میکند. این ابزارها که با عنوان »مدل اسکات« شناخته یم شوند ، به شناسا�ی ذینفعان مختلف و نق�ش که 

دازند.  ن ها ب�پ اتژی های کمپ�ی هرکدام یم توانند بازی کنند کمک کرده و  به نوبه خود باید به آگاه سازی برای برنامه ریزی و اس�ت
نهادها عبارتند از:

ن الملیل کار   نقش آفرینان بزرگ چند الیه به عنوان سازمانهای جها�ن مانند سازمان ب�ی  •
ن و هنجارها ، مانند کنوانسیون های  ILO و مشاوره تخصیص. سیستم های رسیم قوان�ی  •

 تحقق این امر در هر 
گ

سیستم های اجتماع معا�ن و ارزش ها ، مانند مفهوم نوظهور عدالت اجتماع و چگونیک  •
. ن ملت یا جامعه مع�ی

اسکات از سطح باال به عنوان یک جامعه یا یک سازمان جها�ن سپس به ساختارهای حاکمی�ت که به عنوان »یک حوزه 
سازمان« یا یک »سازمان« طبقه بندی شده اند ، تا سطح »بازیگران« فردی مانند من و شما به برر� سلسله مرات�ب نهادها 
یم پردازد. در هر سطح ، یم توان نحوه عملکرد یک فرد ، یک سازمان یا یک نهاد را با توجه به یک زمینه خاص برر� کرد ، 
اینکه چگونه بر محیط اش تأث�ی یم گذارد و ابزار مورد استفاده برای ایجاد تغی�ی در آن چیست. تغی�ی یک فرآیند امری پویا و 

ن به باال ،  ن به معنای انتشار / تحمیل / اجتماع شدن / تحریم ها و از پای�ی ن است و یم توان آن را از باال به پای�ی مناقشه برانگ�ی
ن این عنا� مختلف را نشان  از طریق ابتکار/ مذاکره / تفس�ی / نوآوری / خطا در نظر گرفت. جدول نیمه تکمیل ذیل رابطه ب�ی

یم دهد.

جدول: مدل اسکات از ساختارهای سازما�ن الیه ای و فرایندهای تغی�ی پویا بر اساس کار اسکات )۲۰۰۱( که توسط هارتیل و 
همکاران اقتباس شده است]1[.   )۲۰۰۲(

اسیون دولت محیل: انگلستان و تحلیل مقایسه ای از دیدگاه  ن ]1[ هارتیل ، ج. ، باتلر ، یحب و بنینگتون ، ج. )۲۰۰۲( »مدرن�ی
« ، برر� مدیریت عمویم ، جلد. ۴ ، شماره ۳ ، ص ۴۰۴-۳۸۷ سازما�ن
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بحث و گفتگو:
جدول فوق چگونه باید تکمیل شود؟  •

ن و هنجارها ، معا�ن و ارزشهای مرتبط با کار در ایران چیست؟ قوان�ی  •
رسیم تفاوت ها�ی وجود دارد؟ کار با حقوق و بدون حقوق چطور؟ آیا با کارگران مهاجر و  ن کارهای رسیم و غ�ی آیا ب�ی  •

کارگران ایرا�ن رفتار متفاو�ت یم شود؟

تمرین اصیل :
 از مدل اسکات برای شناسا�ی ذینفعان مختلف در ساختارهای نهادی که با حقوق کار در ایران �و کار دارند 

ً
لطفا  •

استفاده کنید )جدول خایل در زیر آورده شده است(. در صورت ترجیح ، یم توانید از مدل اسکات برای برر� موردی الجزایر 
استفاده کنید.

لطفا مطالعه موردی SNAPAP در الجزایر را بخوانید.  •
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هفته اول)ب(: حقوق بنیادی کار )ادامه(

مطالعه موردی - SNAPAP در الجزایر

لطفا توجه داشته باشید: این مطالعه موردی از تجربه نویسنده در کار با اتحادیه صن�ن مستقل در الجزایر حاصل شده است. 
مشاهدات بیان شده بر اساس دیدگاه شخیص نسبت به اوضاع بوده و ذه�ن است و بنابراین نباید به عنوان یک گزارش قطیع 

ن ها برای  ، به این دلیل  این مثال انتخاب شده است که  نشان دهنده اثربخ�ش کمپ�ی از وقایع تل�ت شود. عیل رغم این کاس�ت
آزادی انجمن  ها و حق چانه ز�ن جمیع  در یک جامعه مسلمان  است.

ن الملیل کار را در ۱۹ اکت�ب ۱۹۶۲ به تصویب رساند ، �انجام این کشور که  الجزایر کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸  سازمان ب�ی
 در ۵ ژوئیه ۱۹۶۲ به پایان رسید ، استقالل خود را به 

ً
ن که رسما قبال«  تحت حاکمیت فرانسه بود پس از یک جنگ خون�ی

دست آورد. از آن زمان ، این کشور توسط حزب حاکم جبهه آزادی میل اداره شده است،  دوره ای کوتاه مدت که در سال 
وز  ۱۹۹۰ به اصالحات دموکراتیک منجر شد. با این حال ، هنگایم که به نظر یم رسید در سال ۱۹۹۱ احزاب اسالم گرا پ�ی

انتخابات هستند ، انتخابات ناگهان متوقف شده و روند اصالحات دموکراتیک از حرکت باز ایستاد. این امر یک دهه جنگ 
داخیل را در �پ داشت که منجر به کشته شدن ۴۰ هزار تا ۲۰۰ هزار الجزایری شد ، بسته به اینکه گزارشات چه کسا�ن را 

نظایم را مستقیم هدف قرار یم  باورکنیم این آمار متغ�ی است. این مناقشه جنگ کثی�ن بود ، و حمالت تروریس�ت مردم غ�ی
ند. در طول این  ن آن جنگ هرگز به طور قطیع شناسا�ی نشدند، چه رسد به اینکه مورد محاکمه قضا�ی قرار بگ�ی داد ، مسبب�ی
مدت یک فدراسیون اتحادیه کارگری واحد بنام - اتحادیه عمویم کارگران الجزایر  )UGTA( - ادعا کرد که تنها نماینده کارگران 
ی UGTA به طور مداوم از اتحادیه های صن�ن  الجزایری است. به دلیل سابقه مقاومت در برابر استعمار و تروریسم ، ره�ب

ن از سوی احزاب سیا� در فرانسه پشتیبا�ن و حمایت شد. قدرتمند و همفکر و همچن�ی

 از کارگران بخش دول�ت به نام  اتحادیه خودگردان 
گ

در دوره اصالحات دموکراتیک ۱۹۹۰ ، اتحادیه ای صن�ن به نمایند�
کارمندان بخش خدمات عمویم )SNAPAP(  تأسیس شد. در اصل این مجموعه توسط �ویس های امنی�ت الجزایر با هدف 

ایجاد تعادل در برابر خطر  UGTA که بیش از حد قوی بود ، ایجاد شد. با این حال، دو کنشگر ب�عت  SNAPAP  را در 
ن کنشگرا�ن بودند که به ترتیب رئیس اتحادیه و دب�ی کل شدند. �کوب اتحادیه  ه غزل�ی اختیار گرفتند – رشید ماالوی و نص�ی

صن�ن SNAPAP که توسط دولت تحریم شده بود، جدی تر شد.

وع شد ، آن زمان من یک برنامه توسعه اتحادیه را در ناحیه مغرب در آفریقای  مشارکت خودم در این ماجرا از سال ۲۰۱۱ �ش
شمایل اجرا یم کردم. در آن سال  چندین کشور عر�ب شاهد اوج نارضای�ت های اجتماع بودند که از تونس آغاز شده بود و 

ده خیابا�ن در امان نماند ،  اضات گس�ت از اع�ت ن وع به �کوب ملت خود نمودند. الجزایر ن�ی دولت ها یا سقوط کردند ، یا �ش
ده ای که در مراكش یا تونس صورت میگرفت  نبود. در پاسخ به این  اضات گس�ت اما تظاهرات در الجزایر قابل مقایسه با اع�ت
اضات در الجزایر پرشورتر نبود ، جوا�ب که معمواًل دریافت کردم این بود که مردم از بازگشت به هرج و مرج  سوال که چرا اع�ت

 اجتماع همراه باشد - SNAPAP در یط اعتصاب معلمان در 
گ

تحت سلطه ترور یم ترسیدند. اما این نباید با عدم همبستیک
ده مردم بود که در نهایت دولت الجزایر را مجبور به پایان دادن به روند استخدام کوتاه مدت  سال ۲۰۱۰ شاهد حمایت گس�ت

و ارائه قراردادهای دائیم کار کرد. 

SNAPAP در مشارکت دادن کنشگران برای بحث در مورد مسائل جامعه بسیار فعال بود. از آنجا که گردهما�ی عمویم نیاز به 
ممکن بود - اتحادیه »خانه کار« را ایجاد کرد به عنوان یک فضای  مجوز قبیل از دولت داشت - که دستیا�ب به آن در عمل غ�ی
امن که در آن اتحادیه های صن�ن بتوانند در آنجا مالقات کرده ، در مورد مسائل خود بحث کنند ، پشتیبا�ن و آموزش ببینند 

و�ن نیاز داشت. دولت الجزایر با برگزاری انتخابات  اتژی اتخاذ کنند. اما ، برای تسهیل این امر ، سازمان به حمایت ب�ی و اس�ت
وعیت بیاندازد. مقامات الجزایری با  موازی که منجر به »انتخاب« بلقاسم فلفول شد ، تالش کرد تا SNAPAP را از م�ش
ن حساب بانیک یا امالک به نام خود منع کردند.  وعیت ساختار سازما�ن SNAPAP ، این سازمان را از داش�ت تضعیف م�ش

ل دولت اشاره میشد از آن بعنوان اتحادیه فلفول )  نگ شده و زمانیکه به اتحادیه تحت کن�ت مطبوعات الجزایر متوجه این ن�ی
جناح فلفول( نام یم بردند.

ن الملیل  جناح ماالوی  SNAPAP  چندین ارتباط مهم برقرار کرده بود. این سازمان به فدراسیون اتحادیه جها�ن - خدمات ب�ی
ن دلیل از وی برای  ه غزالن نماینده ارشد زنان از جهان عرب بود و به هم�ی عمویم )PSI( وابسته بود. در این ساختار ، نص�ی
 PSI در چندین کنفرانس زنان سازمان ملل متحد دعوت شد - به ویژه در کنفرانس ها�ی که مرتبط با کنوانسیون 

گ
نمایند�

ن  حذف انواع اشکال تبعیض علیه زنان )CEDAW( بود. SNAPAP به عنوان یک وابسته اصیل ITUC ، از طریق خدمات ب�ی
 SNAPAP .است ، بگذارد ILO ن توانست تأث�ی قابل توجیه در سازما�ن که فقط بعنوان مشاوره در الملیل عمویم IPSهمچن�ی
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ن الملیل  دول�ت مهم ب�ی انه ای ایجاد کرد که یک سازمان غ�ی ن پیوندهای محکیم با فدراسیون حقوق ب�ش اروپا�ی مدی�ت همچن�ی
ن برخوردار  فعال در زمینه حمایت از حقوق ب�ش است. عالوه بر این ، SNAPAP از حمایت جنبش کارگری ایاالت متحده ن�ی

بود.

د. اعضای آنها بارها در خصوص استخدام  هر کنشگر یا ره�ب که با SNAPAP مرتبط بود ممکن بود مورد آزار و اذیت قرار گ�ی
مورد تحریم های انضبایط قرار گرفتند ، یا برای ارتقاء نادیده انگاشته شده اند  ، یا کال« از کار برکنار شده اند. در جاها�ی 
که آنها از امتیازات رسیم اتحادیه برخوردار بودند ، این امتیازات نادیده گرفته شده یا حذف شد. »خانه کار« مجبور بود 
 آدرس خود را تغی�ی دهد زیرا صاحبان ملک در معرض تهدید مقامات الجزایری قرار یم گرفتند. در حایل که مقامات، 

ً
مرتبا

ن  دهای پر زد و خوردی ن�ی آشوبگران را برای پرتاب سنگ و حمله به محل مالقات کنشگران  SNAPAP گرد یم آوردند ، ن�ب
 خواسته یم شد که 

ً
سید ، و از سازمانهای خاریحب غالبا ها  به گوش م�ی در گرفت. از طریق شبکه ارتباطات SNAPAP ، خ�ب

 تقبیح کنند.
ً
فعالیتهای دولت الجزایر و عدم حمایت از حقوق آزادی انجمن  ها را علنا

 کارگران بخشهای خارج از بخش  عمویم- دول�ت انجام داد ، اما هر بار 
گ

اتحادیه تالشهای متعددی را برای دریافت نمایند�
ن شکایت ILO به CFA بود ، اما  وعیت زدا�ی یم شد. این موضوع اساس اول�ی این تالشها توسط دولت الجزایر �کوب و م�ش
ی از کارگران بخش خدمات  وی حرک�ت اولیه مشکل داشت. اتحادیه سپس به دنبال عضوگ�ی SNAPAP در حفظ انرژی و ن�ی
سوخت رفت اما هر کارگری که عضویت اتحادیه را یم پذیرفت  بالفاصله از کار اخراج یم شد.  این �کوب اتحادیه منجر به 

ن الملیل غذا ، کشاورزی ، هتل ، رستوران،  طرح شکایت علیه گروه چند ملی�ت کامپاس در بریتانیا شد که  با حمایت اتحادیه ب�ی
خدمات پذیرا�ی ، دخانیات و اتحادیه های کارگران متحد )IUF( صورت پذیرفت. سازمان در مرحله بعدی تصمیم گرفت 
ن  که اولویت را به ایجاد یك فدراسیون اتحادیه صن�ن چند بخ�ش بدهد ، اما این کار  بسیار دشوار بود ، زیرا  ایجاد چن�ی

فدراسیو�ن نیاز به اجازه رسیم دولت الجزایر داشت - كه هنوز هم  اجازه آن را نداده است.

- عمویم استفاده کند تصمیم گرفت   کارگران خارج از بخش دول�ت
گ

SNAPAP که نیم توانست از ساختار خود برای نمایند�
با تأسیس یک اتحادیه صن�ن چند بخ�ش به نام کنفدراسیون خودگردان عمویم کارگران در الجزایر )CGATA( کار خود را 

 هر چه موثرتر کارگران الجزایری ، نیاز به وجود 
گ

اتژیک بود، زیرا برای نمایند� ین اولویت اس�ت د. این موضوع مهم�ت پیش ب�ب
د. عالوه بر این ، فقط به عنوان یک   همه کارگران را در هر کجا که هستند بر عهده بگ�ی

گ
یک سازمان بود که بتواند نمایند�

سازمان چند بخ�ش CGATA یم تواند امیدوار باشد که در باالترین سطح فعالیت های صن�ن – یع�ن در سطح کنفدراسیون 
ن الملیل تجارت یا همان ITUC- مشارکت کامل داشته باشد. تا این مرحله ، SNAPAP فقط یک عضو وابسته  اتحادیه های ب�ی

ن الملیل داشت اجازه داد از این  ITUC در نظر گرفته شده بود. با این حال ، ارتباطا�ت که SNAPAP با سایر سازمان های ب�ی
ن الملیل کار را تصویب کرده است ، بهره برداری کند. در جریان  واقعیت که دولت الجزایر کنوانسیون های ۸۷و ۹۸  سازمان ب�ی
ی توانست هر چه بیش�ت و  ن ن الملیل کار که درسالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ برگزار شد SNAPAP بطرز موفقیت آم�ی کنفرانسهای ب�ی

بیش�ت ILO را مجبور نماید که دولت الجزایر را  برای ارزیا�ب عمویم خاص در کمیته کنفرانس کاربرد استانداردها ملزم نماید.

ی که دولت الجزایر بشدت از آن ناراحت بود فاش شدن ظلیم بود که علیه مردم خودش روا یم داشت و اینکه ستم وی  ن چ�ی
ن الملیل قرار میگرفت برایش امری غ�ی قابل تحمل بود. متاسفانه در سال ۲۰۱۳،  علیه مردم در معرض دید عموم و مجامع ب�ی

پس از آنکه نمایندگان دولت به بهانه ای نامرتبط در خصوص موضوع حق اعتصاب از  کمیته کنفرانس  کاربرد استانداردها 
ن پایان گرفت. خارج شد کار کمیته CCAS ن�ی

نت  مشارکت خودم در این موضوع در سال ۲۰۱۴ و با اتمام قراردادم به پایان رسید. با این حال، یک جستجوی �یــــع در این�ت
 ) CGATA (ن الملیل کار نشان یم دهد که موضوع کنفدراسیون خودگردان عمویم کارگران  در الجزایر در مورد سازمان ب�ی

و حقوق نا�ش از آن تحت کنوانسیون ۸۷ - آزادی انجمن  ها و حق کنوانسیون ۹۸  مربوط به چانه ز�ن  جمیع در درون 
ن الملیل کارهمچنان بسیار فعال است. ساختار سازمان ب�ی

بحث و  گفتگو:

در حال حا�ن کارگران چگونه مسائل و نگرانیهای خود را با کارفرمایان یا دولت در ایران مطرح یم کنند؟ آیا روش   •
فعیل موثر است؟

ابزارها و ساختارهای ILO چگونه برای کمک به شما در دستیا�ب به حقوق آزادی انجمن  ها در ایران بطور موثرتری   •
عمل میکند؟ در مورد چانه ز�ن جمیع چطور؟

نظر شما پس از استفاده از مدل های Scott برای کاوش در ساختار نهادی حقوق کار در ایران چیست؟  •
ن دیگری برای پایدار شدن این مورد  دستاوردهای SNAPAP در الجزایر چیست؟ با توجه به تجربه خودتان ، چه چ�ی  •
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الزم است؟
ی خواهد  ن ن آزادی انجمن  ها وچانه ز�ن جمیع موثر در ایران بر روی چه ک� یا چه چ�ی تمرکز اصیل شما در هر کمپ�ی  •

بود؟ چگونه یم خواهید روی آنها تأث�ی بگذارید، و با چه وسیله ای؟

 ذینفعان مختلف را در ساختارهای نهادی که با حقوق کار در ایران �و کار دارند ، ترسیم کنید.
ً
تمرین مدل Scott: لطفا
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، نظریه سازماندیه، مطالعه موردی هفته دوم: حقوق ب�ش

کت کننده باید توانا�ی های زیررا به دست آورند: ی: در پایان هفته دوم، �ش نتایج یادگ�ی
آگایه از اینکه حقوق کار در زمینه نهادی وسیع تری از حقوق ب�ش وجود دارد،  •

بینش و آگایه در باره وجود سازوکارهای دیگری که از طریق آنها یم توان حقوق کار را دنبال کرد،  •
توانا�ی شناسا�ی منابع اقتصادی، سیا� و اجتماع قابل بهره برداری از سوی سازمانهای کارگری،  •

تجربه عمیل ترسیم تصاویر گویا )Rich Picture( از ذینفعان و روابط متقابل آنها، و  •
اتژی های مناسب پیکارهای اجتماع. توانا�ی تشخیص بریحن از نقاط همپوشا�ن اس�ت  •

هفته دوم ) الف( : حقوق کار به مثابه حقوق ب�ش

حقوق بنیادی کار

ن ییک از اعضای  ن الملیل گنجانده شده است. منشور ۱۹۴۵ سازمان ملل - که ایران ن�ی حقوق بنیادی کار در چندین معاهده ب�ی
بنیانگذار آن بود - همه کشورهای عضو خود را به ترویــــج موارد زیر راهنما�ی یم کند:

ام جها�ن و رعایت حقوق ب�ش و آزادیهای اسا� برای همه بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا مذهب » )ماده ۵۵(.  » اح�ت
، که در  ن سازمان ملل �منشاء چندین سند مهم حقوق ب�ش یم باشد: اعالمیه جها�ن حقوق ب�ش ۱۹۴۸ )به زبان فار�( ن�ی

ماده ۲۳ بیان یم دارد:
ایط کاری منصفانه مورد رضایت  ۱-هر انسا�ن حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، �ش

اوار حمایت در برابر بیکاری است .  خویش را دارا باشد و �ن
اوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعییصن برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید .  ۲-هر انسا�ن �ن

ن خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و  اوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأم�ی ۳-هر ک� که کار یم کند �ن
ن میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماع تکمییل برخوردار گردد .  کرامت انسا�ن بوده و ن�ی

۴-هر شخیص حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صن�ن تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صن�ن بپیوندد .

 سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶، که در سال ۱۹۷۵ توسط ایران 
گ

ن الملیل حقوق اقتصادی، اجتماع و فرهنیک میثاق ب�ی
تصویب شد، و در ماده ۸ آمده است:

ن کنند:  کشور هاي طرف این میثاق متعهد میشوند که مراتب زیر را تضم�ی  -1
د وحفظ منافع اقتصادي و اجتماع خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط  الف- حق هرکس به این که به منظور پیش�ب

مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید وبه اتحادیهء مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمیتواند تابع هیچ محدودی�ت 
نمود مگرٓانچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک براي مصالح امنیت میل یا نظم عمویم یا حفظ 

ورت داشته باشد. حقوق وٓازادیهاي افراد دیگر �ن
ب- حق اتحادیه ها )سندیکاها(که به تشکیل فدراسیونهایا کنفدراسیونهاي میل وحق کنفدراسیونها به تشکیل سازمان هاي 

ن الملیل یا الحاق به ٓانها.  سندیکا�ی ب�ی
ج-  حق اتحادیه ها)سندیکاها( که ٓازادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند، بدون هیچ محدودی�ت جز ٓانچه به موجب قانون 

ورت  تجویز شده و دریک جامعه دموکراتیک براي مصالح امنیت میل یا نظم عمویم یا براي حفظ حقوق وٓازادیهاي دیگران �ن
داشته باشد

وط براین که با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود. . د- حق اعتصاب م�ش

و هاي مسلح یا پولیس یا مقامات اداري دولت دراعمال این حقوق تابع  ۲-این ماده مانع ازٓان نخواهد بود که افراد ن�ی
ن الملیل کارمربوط به  محدودیتهاي قانو�ن شوند. هیچ یک از مقررات این ماده کشورهاي طرف مقاوله نامه 1948 سازمان ب�ی

ن به تضمینات  ٓازادي سندیکا�ی وحمایت ازحق سندیکا�ی را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تداب�ی قانونگذاري یا نحوه اجراي قوان�ی
مقرر در مقاوله نامه مزبور لطمه �ی وارد ٓاورند. 

ن الملیل حقوق مد�ن و سیا� ۱۹۶۶، تصویب شده توسط ایران در سال ۱۹۷۵، که در ماده ۲۲ یم گوید:  میثاق ب�ی
ی ( و الحاق  به  آن  براي  

 ۱. هر كس  حق  اجتماع  آزادانه  با ديگران  را دارد از جمله  حق  تشكيل  سنديكا )اتحاديه هاي  صن�ن



15

حمايت  از منافع  خود.
ی  نیمی تواند باشد مگر آنچه  كه  به  موجب  قانون  مقرر گرديده  و در يك  جامعه    ۲. اعمال  اين  حق  تابع  هيچ  گونه  محدودي�ت

ی  عمویمی  ـ نظم  عمویمی  يا براي  حمايت  از سالمت  يا اخالق  عمویمی  يا حقوق  و  ی  میلی  يا ايم�ن دموكراتيك  به  مصلحت  امني�ت
وهاي  مسلح  و پليس  در اعمال  اين  حق   ورت  داشته  باشد. اين  ماده  مانع  از آن  نخواهد شد كه  اعضاي  ن�ی آزاديهاي  ديگران  �ن

ی  بشوند.
تابع  محدوديتهاي  قانو�ن

ی   ن الملیلی  كار مربوط  به  آزادي  سنديكا�ی ۳. هيچ  يك  از مقررات  اين  ماده  دولتهاي  طرف  كنوانسيون  مورخ  ۱۹۴۸ سازمان  ب�ی
ن  به   ی  )حق  متشكل  شدن ( را مجاز نیمی دارد كه  با اتخاذ تداب�ی قانونگذاري  يا با نحوه  اجراي  قوان�ی و حمايت  از حق  سنديكا�ی

تضمينهاي  مقرر در آن  كنوانسيون  لطمه  وارد آورند.
ن الملیل دارای کمیته های تخصیص سازمان  ن الملیل کار یا همان  ILO  ، هر دو میثاق ب�ی همانند کنوانسیون های سازمانهای ب�ی

ملل متحد هستند که وظیفه نظارت ، اجرا و تحمیل حقوق ب�ش را دارند. اطالعات بیش�ت در اینجا موجود است:  هیته آ ) 
۲۰۰۸(  اجرای معاهدات حقوق ب�ش در ایران.

کت های چند ملی�ت �ش
ن  کتهای چند ملی�ت که در قالب سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( یک کشور عضو، گنجانده شده اند ن�ی �ش
ن منظور ، کشورهای عضو OECD نقاط تماس میل را  از نظر قانو�ن موظف به حمایت از حقوق بنیادی کار هستند. به هم�ی

ایجاد کرده اند تا حل و فصل شکایات غ�ی قضا�ی را امکان پذیر کنند.

ن الملیل موسسات مایل ب�ی
  ITUC ِاعمال یم شود ، که در گزارش )IFI( ن الملیل تعهدات مشابه در مورد وام های اعطاء شده توسط موسسات مایل ب�ی

ن الملیل اتحادیه های کارگری ( در سال ۲۰۱۱ با جزئیات بیش�ت توضیح داده شده است: استانداردهای کار در  )کنفدراسیون ب�ی
. وام های گروه بانک جها�ن

اهداف هزاره و توسعه پایدار
ن شده توسط اهداف توسعه هزاره منجر به ایجاد اهداف بلندپروازانه  در قالب  دستیا�ب به بسیاری از اهداف کاهش فقر تعی�ی
 SDG ۸  توسط سازمان ملل متحد شد که تا سال ۲۰۳۰ تحقق خواهد یافت. هدف شماره )SDG( ۱۷ هدف  توسعه پایدار

ن الملیل کار با تهیه توصیه نامه اشتغال و کار مناسب برای صلح و انعطاف  کار شایسته و رشد اقتصادی است و سازمان ب�ی
پذیری )۲۰۱۷( شماره ۲۰۵ » و راهنمای کارگران به آن پاسخ داده است. در این اسناد ، ILO مفهویم کاماًل دقیق و چند بعدی 
از »کار شایسته« را ارائه یم دهد ، در حایل که به طور همزمان ثابت یم کند که این هدف بدون رعایت کنوانسیون های ۸۷ و 

ن الملیل کارمحقق نیم شود. ۹۸ سازمان ب�ی

نظریه سازماندیه اتحادیه های صن�ن
ن نحوه  هفته گذشته ما تئوری نهادی را با استفاده از مدل اسکات برر� کردیم. تئوری ها و مدل ها یم توانند در ساخ�ت

اندیشیدن در مورد چرا�ی کارها بسیار مفید باشند ، که به نوبه خود به فرد امکان یم دهد تا نحوه تغی�ی آنها را در جهت بهبود 
ن الملیل کار را تصویب نکرده  ن پرسیدیم که چرا ایران هرگز کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان ب�ی مداوم برر� کند.ما همچن�ی

است. تفکر در مورد نظریه پشت پرده اینکه چرا بریحن از اتحادیه های کارگری موفق هستند و بریحن دیگر ناموفق باعث یم 
گذار بوده ، و به  شود این بینش در ما ایجاد شود که همه ما یم توانیم بعنوان یک فرد در درون ساختارهای نهادی بزرگ�ت تاث�ی

 تعریف زیر را برر� کنید:
ً
ایجاد نتایج مطلوب کمک کنیم. لطفا

» ایجاد �مایه اقتصادی ، سیا� و اجتماع به نفع سازمان ، به نفع اعضای آن و به طور کیل به نفع جامعه ، از طریق 
ی دموکراتیک و مسئول، �ف نظر از نوع تعریف عضویت. » )شوآب ،   کنشگری جمیع داوطلبانه اعضای آن تحت ره�ب

]1[)۲۰۱۷

ی نکوهید�ن است ، به این مع�ن  ن ی مطلوب و هم چ�ی ن اصطالح »�مایه« به چه معناست؟ در این زمینه ، »�مایه« هم چ�ی
که یم تواند متناسب با داشته های جمیع یک سازمان با انواع دیگر �مایه مبادله شود. �مایه حلقه بازخورد مثب�ت ایجاد یم 
کند ، روابط اجتماع را تغی�ی یم دهد و نوع قدرت سازما�ن است. هرچه قدرت یک سازمان بیش�ت باشد ، غلبه بر مشکالت 
ده تری انتشار یافته و کم�ت یم  مربوط به کنش جمیع راحت تر است ، زیرا خطرات نا�ش از تولید کاالهای عمویم به طور گس�ت

شود.

دیوید هیوم ، فیلسوف ، در سال ۱۷۴۰ در اثر خود با عنوان  »رساله  درباره طبیعت آدیم » ، مشکل ذا�ت عمل جمیع را 



16

DAVTALAB.ORG

ک با هم همکاری یم کنند. افراد ب�ش به طور  تعریف کرد - این زما�ن است که تعدادی از افراد برای رسیدن به یک هدف مش�ت
کت در اقدامات  ک باشند. اگر �ش ک با هم کار نیم کنند ، ح�ت اگر دارای منافع مش�ت خودکار برای رسیدن به یک هدف مش�ت

کت در آن ندارند. جمیع پرهزینه باشد ،اک�ث مردم عالقه ای به �ش
]1[ شواب.م )۲۰۱۷( کارگران مهاجر، حکمرا�ن و مدیریت توسعه: داستان یک موفقیت: حرکت اتحادیه کارگری تا چه حد 

یم تواند به نهادی موثرتر برای بازتاب نیازهای و عالیق جمیع مهاجران در مراکش تبدیل شود؟
کاالهای عمویم )یا »کاالی اجتماع« یا »کاالی جمیع«( اصطالیح است که اقتصاددانان برای توصیف هر خدم�ت که نفع 

ن باشد بکار یم برند )استفاده آن توسط  آن نه انحصاری )یک فرد را نیم توان از استفاده آن کنار گذاشت( و نه رقابت آم�ی
ده است و به عنوان مثال شامل دانش )به عنوان مثال:  � دیگران به آن را کاهش نمیدهد(. این مفهوم گس�ت یک فرد ، دس�ت

ک )به عنوان مثال: آزادی ها ،  فرهنگ ، زبان( ، امنیت میل )به عنوان مثال: عدم تعارض ، بهداشت ، رفاه( ، حقوق مش�ت
ل سیل ، روشنا�ی خیابان( یم شود.  ( و خدمات عمویم )به عنوان مثال: کن�ت ن قوان�ی

اتژی ، اتحادیه نیم تواند  اتژی و دموکرا� نهفته است. بدون اس�ت ن اس�ت  ب�ی
گ

در قلب سازماندیه اتحادیه های کارگری دوگانیک
ان  ن ن از م�ی اتژی یک شاخص مع�ی ان مشارکت داوطلبانه اعضای اتحادیه با هر اس�ت ن اعضای خود را در کار مشارکت دهد و م�ی

مشارکت دموکراتیک در سازمان است!

شکل ۱: سازماندیه اتحادیه های کارگری در قالب اشکال �مایه ترسیم شده است

هرچه �مایه اتحادیه بیش�ت باشد ، احتمال عضویت داوطلبانه بیش�ت خواهد بود ، زیرا اتحادیه یم تواند هزینه کنشگری 
جمیع اعضای خود را مثال«  با پوشش هزینه های اقتصادی آنها ، ایجاد فضای امن سیا� برای فعالیت ، یا اطمینان از 

ان یا کاهش دهد.  ده حمایت اجتماع  ج�ب ایجاد زمینه گس�ت
در مثال هفته گذشته در مورد اتحادیه خودمختار کارمندان ادارات دول�ت در الجزایر که به اختصار SNAPAP خوانده یم 
ی نسبت به دولت الجزایر به دست آورد. این کار با مبارزات  شود، دیدیم که چگونه اتحادیه صن�ن �مایه سیا� بیش�ت

انتخابا�ت در الجزایر با استفاده از خانه کار برای ایجاد فضای امن که در آن کنشگران الجزایری یم توانستند دیدار کنند انجام 
اتژی آنها ، که داوطلبانه توسط اعضای اتحادیه اجرا شد ، فعالیت اجتماع شامل مبارزات مداوم برای حق انتخاب  شد. اس�ت

نوع انجمن خود و مذاکره جمیع بود. این �مایه اجتماع نه تنها به ترویــــج و توسعه �مایه اقتصادی )برای پرداخت هزینه 
خانه کار( بلکه به �مایه سیا� )حمایت از فدراسیون های اتحادیه جها�ن و ITUC با اهرم فشار در ILO( کمک کرد ، که به 

نوبه خود کنشگران را با وجود موانع عظییم که بر � راه آنها قرار داشت،  ترغیب به ادامه مس�ی نمود. 

بحث و گفتگو:
ابزارهای حقوق ب�ش چگونه به اتحادیه خودمختار کارمندان ادارات دول�ت  )SNAPAP( در الجزایر کمک کردند؟  •

) تصاویر گویا Rich Pictures  )نقشه های ذه�ن
ایده استفاده از تکنیک های طرایح آزاد به عنوان رایه برای کاوش ، تعریف و نقشه برداری از هر موقعیت مشخص توسط 

پی�ت چک لند]2[  ایجاد شد تا یک مدل ذه�ن اولیه را از طریق نقا�ش ایجاد کند. این تصاویر که به عنوان »تصاویر گویا« 
 به نظر رسیدن دنیای واقیع و ایجاد بینش 

گ
شناخته یم شوند ، به منظور تسهیل توسعه  نظرات و دیدگاه ها در مورد چگونیک

و تصویر »گویا« خوانده یم شود که به شما کمک یم کند تا فکر کنید.   جهان است. از ای�ن
گ

های خالقانه در مورد چگونیک
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ن برای عمل: روای�ت کوتاه از روش شنا� سیستم های نرم و کاربرد آن برای  ، ج )۲۰۰۷(، آموخ�ت ]2[ پ. چک لند و پول�ت
عملگران، معلمان و دانش جویان، انتشارات واییل )ویرایش نخست(

شکل ۲: نمونه ای از یک تصویر گویا]3[

بحث و گفتگو:
منابع �مایه خود را شناسا�ی کنید: اقتصادی - سیا� - اجتماع؟  •

به دنبال چه خ�ی یا منفعت عمویم هستید: سازمان تان- اعضای آن - جامعه تان ؟  •
چگونه یم توانید به ارتقای کنشگری عضویت کمک کنید؟  •

ان چه کاری باید انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات سازمان به صورت دموکراتیک و با مسئولیت  ره�ب  •
پذیری نسبت به اعضاء اتخاذ یم شود؟

تمرین برای درک نکته اصیل
لطفا مطالعه موردی مهاجران در مراکش را بخوانید.  •

 یک تصویر گویا از محل کار خود در جامعه که امیدهای شما برای آینده را نشان یم دهد ترسیم کنید .
ً
لطفا  •

 
ه عرضه غدای ارگانیک محیل با روش سیستم های  ]3[ از تراوال ای. و هورتسه �. )۲۰۱۲( بهبود طرح و مدیریت یک زنج�ی

ن الملیل مدیریت صنایع غدا�ی و کشاورزی نرم، مجله ب�ی
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هفته دوم )ب(: حقوق کار به عنوان حقوق ب�ش )ادامه(

مطالعه موردی - مهاجران در مراکش
مراکش قبال کشوری بود که مردم از آن مهاجرت یم کردند یا از طریق آن مهاجرت یم کردند. امروزه ، این کشور به یک 

ی مداوم در خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا به این مع�ن است  بان و مقصد مهاجران تبدیل شده است. درگ�ی ن کشور م�ی
که مراکش پناهگایه امن برای پناهندگان است. برای کسا�ن که در حمل و نقل پنها�ن از راه زمی�ن به اروپا مشغول هستند ، 

ده  مس�ی سن�ت آنها از طریق مراکش و از طریق تنگه  جبل الطارق به اسپانیا مسدود شده است. حصارهای تقویت شده گس�ت
ل و حفظ  مرز خود به طور فعال با  ای در اطراف اسکله های اسپانیا سئوتا و ملیال نصب شده است و دولت مراکش با کن�ت
ییک جمع آوری گردیده و با اتوبوس به مسافت ها�ی  ن اتحادیه اروپا همکاری یم کند. مهاجران دستگ�ی شده در مرزها بطور ف�ی
دور از مراکز شهری کازابالنکا به ِفس و َرباط ، انتقال داده یم شوند. این افراد را در آنجا به حال خود رها یم کنند تا خودشان 

 آسیا�ی - مراکش را به عنوان یک کشور مقصد یم دانند. با این حال 
گ

فکری به حال خودشان بکنند. گروه سوم - کارگران خانیک
، از آنجا که آنها نیم توانند به طور قانو�ن در کشور کار کنند ، استخدام آنها معمواًل با فریبکاری همراه است. این امر در کنار 

 مورد سو استفاده قرار یم 
ً
اینکه کارفرمایان پس از ورود پاسپورت آنها را ضبط یم کنند ، به این مع�ن است که این کارگران غالبا

ند. گ�ی

ن الملیل کار را تصویب کرده است ، تنها کنوانسیون تصویب نشده ،  مراکش ۷ مورد از ۸ کنوانسیون اسا� سازمان ب�ی
ی اتحادیه  کنوانسیون۸۷ در مورد آزادی تشکل ها و حق سازماندیه است. ماده ۴۱۶ قانون کار مراکش حق ایجاد و ره�ب

صن�ن را فقط به شهروندان مراکش محدود یم کند. این محدودیت نشان دهنده یک اثر بجا مانده تاری�ن از زما�ن است که 
مراکش مستعمره فرانسه واسپانیا بوده و حق تشکیل اتحادیه های کارگری از مراک�ش ها دریــــغ شده بود. قیامهای سال ۲۰۱۱ 
ده بود. با این حال ، این قیام ها از طریق روند اصالح قانون اسا� با استفاده از همه پر� میل و انتخابات  در مراکش گس�ت

بعدی دولت جدید حل و فصل شدند. اگرچه اقتدار سلطنت به قوت خود با�ت ماند ، اما نهادهای دموکراتیک جدید و 
مستقیل مانند شورای میل حقوق ب�ش )CNDH( ایجاد شدند و هم مراک�ش ها و هم ساکنان قانو�ن این کشور مجاز به تأسیس 

سازمان های جامعه مد�ن شدند - ح�ت که قباًل از آن برخوردار نبودند.

ک ، یک رابطه خصمانه دارند.  اک قومیت ها ، فرهنگ ها و تاریــــخ مش�ت  و اش�ت
گ

کشورهای الجزایر و مراکش عیل رغم همساییک
ن است ، در حایل که مراکش فاقد نفت بوده و عمده ترین صادر کننده فسفات در جهان بشمار  الجزایر کشوری نفت خ�ی

ی  ن از فرانسه کسب کرد، ادعا یم کند نقش ره�ب یم رود. الجزایر به عنوان تنها کشوری که استقالل خود را با مبارزه قهرآم�ی
ملت های آفریقا�ی را دارد که سابقه مشابه استعمار دارند )فرانسوی ها به مراکش استقالل دادند تا بتوانند منابع خود را در 
»حفظ« الجزایر متمرکز کنند(. به دنبال استقالل، مراکش تصمیم به ادعای مالکیت نسبت به منطقه غر�ب صحرای آفریقا 

ن دو کشور شد. دفاع الجزایر از مردم  اض کرد و این منجر به جنگ ب�ی که توسط اسپانیا اداره یم شد، گرفت. الجزایر اع�ت
ن دو کشور تنها  ی الجزایر در سازمان پان آفریقا�ی اتحاد آفریقا شد. با این حال، مرز ب�ی صحرا موجب تقویت بیش�ت ادعای ره�ب
در سال ۱۹۹۴ زما�ن که جنگ داخیل یا »جنگ کثیف« در الجزایر در اوج خود بود ، بسته شد. مرز دوباره باز نشده است و 

شهروندا�ن که یم خواهند به کشور یکدیگر سفر کنند باید از طریق هوا�ی سفر کنند.

در یط سال ۲۰۱۲ با اتحادیه صن�ن مستقل مراکش به نام  »سازمان دموکراتیک کار«  با نام اختصاری ) ODT ( تماس 
گرفتم و فهمیدم که آنها در حال سازمان دادن کارگران مهاجرثبت نشده هستند. مهاجران دارای ویزای توریس�ت یا دانشجو�ی 

با اقامت بیش�ت از مدت مجاز ، یا کسانیکه بطور مخفیانه وارد مراکش شوند ، »ثبت نشده«  محسوب یم شوند. بدون اجازه 
� به مسکن مناسب ، مراقبت های بهداش�ت یا حق تحصیل فرزندان برای  مهاجران ثبت نشده  دشوار  اقامت رسیم ، دس�ت

یه وابسته هستند و اغلب قربا�ن خشونت ، �کوب و آزار و اذیت یم  رسیم ، گدا�ی یا خ�ی است. بیش�ت این افراد به کار غ�ی
شوند. ODT خود در نتیجه ییک از انشعابات بسیاری كه در جهان اتحادیه صن�ن مراكش اتفاق افتاد ، بوجود آمد. در این 
اتحادیه های صن�ن افراد مختلف و احزاب سیا� به دنبال نفوذ بودند. این سازمان مستقر در َرباط ،  بازیگری جدید در 

گذاری است. جنبش اتحادیه های صن�ن مراکش میباشد که به دنبال تأث�ی

. در دل  دو نفر کارهای  ماندگاری از خود به جا گذاشتند: مارسل آمییتو ، یک شهروند کنگو�ئ ، و حیات باراهو، مراک�ش
سازمان دموکراتیک کار یا همان ODT ، آنها یک مجمع عمویم برپا کردند تا یک ساختار حایم مهاجران به نام ODT-TIM یا  

»سازمان دموکراتیک کارگران- کارگران مهاجر مراکش » ایجاد کنند.  مارسل فرانسه زبان بر سازماندیه مهاجران اهل کشورهای 
ن آنها به شکل های مختل�ن عمل کرد: به  . کمپ�ی  آسیا�ی

گ
آفریقا�ی جنوب صحرا تمرکز کرد و حیات انگلی� زبان بر کارگران خانیک

وری  ، صابون و لوازم �ن مناسبت جشن روز مادر، به زنان اهل کشورهای آفریقا�ی جنوب صحرا، بسته ها�ی شامل مواد غدا�ی
برای نوزادان دادند. در اول ماه مه - روز کارگر، هم مهاجران جنوب صحرای آفریقا و هم مهاجران آسیا�ی زیر پرچم ODT گرد 

هم آمدند تا در خیابان های َرباط راهپیما�ی کنند – در واقع کاری را انجام دادند که پیش از این جرات انجامش را نداشتند. این 
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مراکش کمک  کار باعث شد دیده شوند و به ایجاد شبکه ای از ارتباطها از جمله ارتباط با شورای تازه تأسیس میل حقوق ب�ش
ی طرح و دسته بندی  ن حقوق ب�ش کرد. این امر اجازه یم داد تا موضوعا�ت که مهاجران با آن روبرو بودند در چهارچوب قوان�ی

گردد و اجازه یم داد پیوندهای همدالنه ای با روایت مهاجرت از کشور داشته باشند - که به ویژه در مطبوعات و رسانه ها 
بسیار موثر بود.

ن الملیل ، به ویژه با PICUM - پلت فرم همکاری  از طریق ODT ، مهاجران تازه سازمان یافته قادر به تقویت ارتباطات ب�ی
ن الملیل مهاجرت سازمان  ن الملیل در مورد مهاجران ثبت نشده ، کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل و سازمان ب�ی ب�ی

ملل بودند. بودجه الزم برای برگزاری یک سمینار ۲ روزه جهت برجسته کردن وضعیت مهاجران ثبت نشده در مراکش  به 
ن حال بسیار  ن شد. یک گزارش منت�ش نشده و در ع�ی مناسبت بزرگداشت روز جها�ن مهاجران در ۱۸ و ۱۹ دسام�ب ، تام�ی

گذار CNDH در سال ۲۰۱۳  بعد از این سمینار منت�ش شد که در آن به جزییات و بطور کامل به وضعیت بغرنج نقض  تأث�ی
حقوق ب�ش مهاجران ثبت نشده پرداخته شده یود. تغی�ی واقیع وضعیت مهاجران ثبت نشده در نوام�ب ۲۰۱۳ ، یط � و 

« آغاز شد که نشانگر اتحاد نمادین مراکش و کشورهای صحرای غر�ب آفریقا بود. عالیجناب  ن ن سالگرد »راهپیما�ی س�ب هشتم�ی
 و مهاجرت موسوم به »سیاست جدید 

گ
، شاه محمد ششم ، دولت خود را به اتخاذ سیاست جدیدی در مورد پناهند�

 ، دولت مراکش یک مهلت قانو�ن یک ساله را اعالم کرد که یط آن مهاجران ثبت 
ً
مهاجرت » )  NPM( دعوت کرد. متعاقبا

نشده یم توانند درخواست اجازه اقامت دهند.

سیاست جدید مهاجر�ت دولت مراکش یا همان NPM  منجر به ثبت ۲۳۰۹۶ نفر مهاجر فاقد ثبت قانو�ن شد. با این حال ، 
ن به عواقب ناخواسته ای منجر شد. در اوایل سال ۲۰۱۴ ،  در سازمان دموکراتیک کار ODT به دلیل تضاد بر �  این امر ن�ی

ن رفت. اگرچه ODT رو�ش برای غلبه بر مشکل پیدا کرده بود ، قانون کار مراکش هنوز هم  ل اتحادیه اعتماد از ب�ی قدرت و کن�ت
ن سمت های مدیری�ت در اتحادیه های کارگری منع میکرد. مهاجرا�ن که قبال وضعیت آنها ثبت نشده  افراد غ�ی تبعه  را از داش�ت

ن ترتیب امکان تشکیل سازمانهای جامعه مد�ن را داشتند. مارسل آمیتو  بود اکنون دارای اقامت قانو�ن شده بودند و به هم�ی
»فرهنگ آفریقا مراکش« را برای حمایت از مهاجران جنوب صحرای آفریقا تاسیس كرد و از آن زمان بودجه طیف وسییع از 

ن كرده است. حایات باراهو برای حمایت از کارگران داخیل مهاجر  پروژه ها را برای حمایت از ادغام مهاجران در مراكش تأم�ی
« ) ISIA(  را تأسیس کرد.  با مهاجران آسیا�ی

گ
آسیا�ی و قربانیان قاچاق انسان »بدنه همبستیک

� به  با این که ، هر دو سازمان از شبکه های اتحادیه های کارگری حذف شده اند، امکان فعالیت هر دو محدود به  دس�ت
اییط  که مهاجران درون سازمان دموکراتیک کار  ن مایل در �ش کمک های مایل بوده است. البته این بدان معنا نیست که تام�ی

س بود. با این وجود کارگزاری درون اتحادیه صن�ن توسط خود کارگران از طریق مشارکت دموکراتیک در اهداف  بودند دردس�ت
سازمان انجام یم شود. به طور متناقیصن ، من دریافتم که مهاجران پس از تشکیل سازمان های جامعه مد�ن ، یم توانند به 

عنوان »ذینفع« تل�ت شوند ، این بدان معناست که آنها مجبور به اتخاذ انواع مختلف کارگزاری هستند.

 شکل سه ) ذیل( نتیجه چندین تصویر گویا ‘که به کاوش موقعیت مهاجران در مراکش پرداخته را نشان یم دهد.

شکل سه: نمودار تاث�ی و نظام های منافع: مطالعه موردی مهاجران در مراکش ]4[

ن یم برند و �مایه اجتماع یم  ]4[ شواب م. ) ۲۰۱۶ ( مدل های حکمرا�ن و توسعه نهادی: مهاجران که اختالف را از ب�ی
سازند - گام های بعدی در مراکش
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بحث و گفتگو:
ن الملیل کار به شماره C – ۸۷ وC - ۹۸  تا چه اندازه برای مهاجران در  حقوق نا�ش از کنوانسیون های سازمان ب�ی  •

مراکش مفید بود؟
نقطه عطف اصیل چه بود؟  •

ایط برای این امر چگونه آماده شد؟ �ش  •
چه نوع �مایه ها�ی را سازمان دموکراتیک کار به دست آورد؟  •

� یافتند ؟ ن ها به آنها دس�ت بریحن از ذینفعان نهادی چه کسا�ن بودند و چطور کمپ�ی  •
چه مشکال�ت را یم توانید برای آینده پیش بی�ن کنید؟  •

ن بزنند ؟ چگونه مهاجران در ایران  مانند أفغان ها و... را راهنما�ی میکنید  که برای حقوق خود دست به برپا�ی کمپ�ی  •

مرور:
ی یاد گرفته اید؟ ن • تصویر گویا خود را توصیف کنید. چه چ�ی
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هفته سوم: ذینفعان - نظریه قدرت - مطالعه موردی

کت کننده گان باید توانا�ی های زیر را کسب کنند: ی: در پایان هفته سوم ، ی�ش نتایج یادگ�ی
امکان شناسا�ی ذینفعان ؛  •

دستیا�ب به بینش درباره انواع و سطوح مختلف قدرت ؛  •
ن ها ؛ آگایه از اثربخ�ش انواع مختلف کمپ�ی  •

ن . و درک اسا� از اصول کمپ�ی  •
ن ها. ارزیا�ب انتقادی از کمپ�ی  •

هفته سوم )الف(: ذینفعان - تئوری قدرت

ذینفعان
ذینفع به یک فرد یا گرویه از افراد اطالق یم شود که با سازما�ن مشارکت دارند و بنابراین مسئولیت ها�ی در قبال آن داشته و 

عالقه مند به موفقیت آن هستند.
ذینفعان را یم توان به چهار گروه  در یک مربــع در دو محور ترسیم کرد: محور نفوذ و محورعالقه. این به صورت نمودار در 

شکل ۴ زیر نشان داده شده است:

شکل۴ : ماتریکس تحلیل دینفعان

بازیگران اصیل: ذینفعا�ن هستند که هم از نفوذ و هم از عالقه باال�ی نسبت به سازمان برخوردار هستند. با افراد و   •
ی مشارکت داد. سازمانهای این گروه باید به طور منظم مشورت شود و آنها را در تصمیم گ�ی

ن است.  نیازهای آنها را برآورده کنید: ذینفعا�ن هستند که سطح نفوذ باال�ی دارند ، اما سطح عالقه آنها پای�ی  •
ن نیازهای نقاط مورد عالقه خاص آنها باشد و باسی�ت سیع شود  مشارکت و مشاوره با افراد و سازمانهای این گروه باید بر تأم�ی

آنها را به گروه بازیگران اصیل انتقال داد.
توجه نشان دهید: ذینفعا�ن هستند که سطح عالقه باال�ی دارند ، اما از نفوذ کیم برخوردار هستند. عالقه آنها یم   •
ان حسن نیت ، این گروه کسا�ن هستند که باید برای  تواند در مسائل کم خطر مفید باشد ، به ویژه به عنوان حامیان و سف�ی

کسب اطالعات و مشاوره در نظر گرفته شوند.
کم اهمیت ترین : ذینفعا�ن هستند که  سطح عالقه و سطح نفوذ کیم دارند. اطالع رسا�ن به آنها از طریق فرم های   •
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عمویم یم تواند به انتقال آنها به گرویه که به آنها توجه نشان داده یم شود کمک کند.
مسدود كننده ها: گرچه در ماتریس نشان داده نشده است ، اما اینها یم توانند با اعمال نفوذ خود ، مانع موفقیت   •

شما شوند.

یک  �فنظر از سطح  ذینفعان ، ارزیا�ب کیفیت روابط ذینفعا�ن که الیوت برای آن چارچوب سه مبنا�ی نظریه خود یع�ن ت�ش
ن مفید است:  را پیشنهاد یم کند، ن�ی

گ
مساع ، همکاری و هماهنیک

یک مساع  ، همکاری و ت�ش
گ

جدول 2: چارچوب سه مبنا�ی  الیوت در باب هماهنیک

ن ذینفعان مختلف است.  چهارچوب سه مبنا�ی الیوت]5[  ابزاری بسیار مفید برای تفکر در رابطه با ماهیت روابط ب�ی
ل مستقیم که  یک مساع افزایش یم یابد ، سطح کن�ت  به  همکاری  و از همکاری به ت�ش

گ
 از هماهنیک

گ
همانطور که درجه پیچید�

ان  ن یم تواند بر نتیجه ِاعمال شود کاهش یم یابد. این که تا چه حد این چهارچوب توانا�ی ایجاد نتایج به�ت و بدیع را دارد ، به م�ی
ن ذینفعان مختلف ایجاد شود.  دارد که یم تواند ب�ی

گ
اعتماد متقابل ، تمایل و توانا�ی همکاری بستیک

بحث و گفتگو:
با یادآوری مجدد مثال مهاجران که در سازمان دموکراتیک کار مراکش   ODT ، اتحادیه صن�ن  تشکیل دادند،   •

چگونه یم توانید ذینفعان مختلف را شناسا�ی کنید؟
ان مراک�ش ODT را با توجه به مهاجران کجای چهارچوب C‹ 3‹قرار یم دهید؟ برعکس چطور؟ به نظر شما ،  ره�ب  •

تئوری قدرت
 سایت Powercube.net خالصه مفیدی از رویکردهای مختلف و چند الیه برای تجزیه و تحلیل قدرت را ارائه یم دهد.

قدرت را یم توان به صورت زیر بیان کرد:
ی از قدرت  د و برای تسلط بر دیگران و جلوگ�ی ی قدرت را از شخص دیگری یم گ�ی ن قدرت بر: وق�ت شخیص یا چ�ی  •
ن از آنها استفاده یم کند  بعنوان قدرت بر آنرا توصیف میکنیم. به عنوان مثال ، پلیس بر مردم قدرت دارد - آنها یم  گرف�ت

توانند شما را بازداشت کنند.
 و همکاری برای تکث�ی تواناییها و دانش فردی برای ایجاد نوع 

گ
قدرت با:  زما�ن است که حمایت متقابل ، همبستیک  •

قدرت جمیع عمل یم کند. به عنوان مثال ، هنگایم که افراد برای حل مشکالت با هم کار یم کنند ؛
  و تغی�ی امور، به صورت فردی یا جمیع است. به 

گ
قدرت برای: منعکس کننده توانا�ی هر فرد برای انجام نمایند�  •

عنوان مثال ، شما قدرت دارید به ک�  کمک کنید.
، امیدواری و جستجوی عزت و  قدرت در: نوع احساس ارزشمندی و دانش درو�ن است که توانا�ی تصور نتایج به�ت  •

تحقق فردی را پشتیبا�ن یم کند.

ا ، مرکز ایده  ]5[ الیوت ، دک�ت مارک آلن )2007( همکاری استیگمرگیک: چارچو�ب نظری برای همکاری جمیع. پایان نامه دک�ت
ها ، کالج ه�ن ویکتوریا ، دانشگاه ملبورن
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شکل ۵ : روش های ابراز قدرت

قدرت اشکال مختل�ن دارد:
ی سیا� و سازما�ن مشاهده کنیم. به  : قدر�ت است که یم توانیم آنرا در دستگاههای رسیم تصمیم گ�ی قدرت مر�ئ  •

وها بیان یم شود. طور کیل ، شکایات و گالیه ها از طریق سازوکارها�ی مانند ال�ب ، دفاع عمویم و بسیج نمودن  ن�ی
قدرت پنهان: قدر�ت است که بوسیله منافع مقرره برای حفظ قدرت و امتیازات خود اعمال یم شود. این کار با طرح   •
ل سیاست از طریق تصمیمات پشت صحنه انجام یم شود. به چالش کشیدن  بحث عمویم ، ایجاد موانع در مشارکت و کن�ت

اتژی ها�ی است که به افرادی که صدایشان شنیده نیم شود امکان شنیده شدن یم دهد. قدرت پنهان ، مستلزم اس�ت
: به رو�ش اطالق یم شود که از طریق  ایدئولوژی های غالب، مردم را از این واقعیت که ح�ت یم توانند  قدرت نامر�ئ  •

د ، غافل یم کند ، زیرا وضعیت موجود به نظر یم رسد نظم طبییع امور است. فقط با افزایش  وضعیت آنها را زیر سوال ب�ب
آگایه افراد یم توانند قدرت نامر�ئ را به چالش بکشند.

قدرت را یم توان به عنوان ِاشغال فضاهای مختلف درک کرد:
 مردم دارند )به عنوان 

گ
فضاهای بسته: فضاها�ی هستند که در آنها تصمیما�ت گرفته یم شود که تأث�ی زیادی بر زند�  •

مثال: تجارت / سیاست اقتصادی کالن / سیاست نظایم( اما این فضا برای مشارکت عمویم ممنوع است.
فضاهای دعوت شده:  به فضاها�ی گفته یم شود که مقامات )دول�ت یا خصویص( مشارکت عمویم را با ایجاد یک   •

مجمع تسهیل یم کنند. برای دستیا�ب به نتایج مطلوب ، نیاز به درجه باال�ی از تخصص مربوطه است.
� بیش�ت به افراد  فضاهای ادعا شده یا ایجاد شده: زمانیکه فضاهای بسته یا دعوت شده باز یم شود تا امکان دس�ت  •

را داده و و به شنیده شدن صدای افراد کمک کند. این یک روند پویا است که معمواًل نیاز به تعامل مداوم دارد.

ن در سطوح مختلف وجود دارد: محیل – میل-  جها�ن قدرت همچن�ی

شکل ۶ : مکعب قدرت
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ین اشکال قدرت ، قدرت گرد هم آوردن گروهها و افراد مختلف  در یک جلسه است. ییک از مهم�ت

بحث و گفتگو:
• چه ک� توانا�ی تشکیل گروههای متک�ث و واگرا در جامعه شما را دارد؟

ش ایده ها گس�ت
ح یم دهد چگونه ایده ها  ی تیمز نویسندگان کتاب »قدرت جدید« الگوی مفیدی را ارائه یم دهند که �ش ن و ه�ن  جریم هیم�ن
 ACE  د. این چهارچوب با نام ن ات اجتماع عمی�ت را برانگ�ی یم توانند به �عت تصورات محبوب مردیم را جلب کرده و تغی�ی

شناخته یم شود ، و دارای سه جزء است:
س هستند ، به دست آورد. عمیل: به این مع�ن که فرایند ترویــــج ایده را یم توان با ابزارها�ی که به راح�ت در دس�ت  •
متصل: این ایده ارتباط مستقییم با افراد ایجاد یم کند و به آنها جرات ، امید یا چشم انداز آینده ای متفاوت و   •

مطلوب تر یم بخشد. و
قابل توسعه: این ایده نه تنها به راح�ت متناسب با فرهنگ ها ، زبان ها و هنجارهای مختلف سازگار یم شود ، بلکه   •

در واقع تغی�ی یم یابد و تقویت یم شود.

تمرین برای درک نکته اصیل
لطفا مطالعه موردی UGTT در تونس را بخوانید.  •

 انواع مختلف ذینفعان حقوق کار در ایران و انواع مختلف قدرت را که هر یک یم توانند اعمال کنند ، شناسا�ی 
ً
لطفا  •

کنید. 

هفته ۳ )ب(: آگایه بخ�ش

مطالعه موردی - UGTT در تونس
لزل کند. مرد جوا�ن به نام محمد بوعزیزی با  ن در ۱۷ دسام�ب ۲۰۱۰ ، اتفا�ت در تونس رخ داد که یم خواست جهان عرب را م�ت
ین بروی خود در مقابل عمارت فرمانداری  شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید. محمد بوعزیزی یک فروشنده  ن ن ب�ن ریخ�ت
 خود تالش یم کرد و از تحریکات مکرر پلیس محیل و مطالبات �ب وقفه آنها 

گ
ن هزینه های زند� خیابا�ن میوه بود که برای تأم�ی

ن بود.او پویل برای پرداخت رشوه خواسته شده که ظاهرًا در ازای مجوز فروش خیابا�ن ازاو مطالبه یم شد  برای رشوه خشمگ�ی
نداشت ، و بنابراین ترازوهای وی توقیف شد ، بدین ترتیب این کار پلیس مانع کسب درآمد وی شد. محمد بوعزیزی بعدًا بر 
اضات چند ساعت پس از شهادت وی آغاز شد و تا زمانیکه رئیس جمهور زین  اثر جراحات در ۴ ژانویه ۲۰۱۱ درگذشت. اع�ت
ن حزب سیا� حاکم  اضات ادامه داشت. همچن�ی العابدین بن عیل در ۱۴ ژانویه برای تبعید به عربستان سعودی فرار این اع�ت

ن از کارمنع شدند. RCD و پلیس مخ�ن ن�ی

تا این لحظه از تاریــــخ ، تونس عماًل به عنوان یک دولت خودکامه اداره یم شد که مخالفت ها توسط یک دستگاه امنی�ت 
غم رتبه باالی منطقه ای تونس در گزارش  ل یم شد. عل�ی ده �کوب یم شد. تماس های تلف�ن به طور معمول کن�ت گس�ت

توسعه سازمان ملل - شاخص توسعه انسا�ن ، این داده ها،  نابرابری های شدید منطقه ای ، بیکاری مداوم و �مایه داری را 
بخاطر فرصت های واقیع کیم که برای جمعی�ت کاماًل جوان و تحصیل کرده وجود داشت نادیده یم گرفت. بحران مایل جها�ن 

سال ۲۰۰۸ نا�ش از افزایش قیمت انرژی، باعث افزایش قیمت مواد غذا�ی اصیل از جمله گندم  تا ۵۰٪ شد. تونس نیاز به 
واردات بیش�ت انرژی و حدود نییم از گندم خود دارد ، بنابراین وق�ت دولت تالش کرد یارانه عمویم مواد غذا�ی اصیل و سوخت 

را کاهش دهد ، هزینه های آن به طور نامتناس�ب باری بر دوش خانواده های کم درآمد بود.

� وجود داشت: مردم از فساد دلزده بودند ، از کمبود فرصت خسته شده  وع شد ، منافع مش�ت اضات �ش هنگایم که اع�ت
ن دولت مسئول و دموکراتیک نداشتند. »اتحادیه  بودند ، برای آینده خود و آینده فرزندان خود نگران بودند و امیدی به داش�ت
کار عمویم تونس« )UGTT( از نظر تاری�ن قادر به حفظ درجه معقویل از استقالل از دولت بن عیل و دستگاه های امنی�ت آن 

ده را تشکیل داد - خانه ای برای همه عنا� مختلف سیا�  بود. در طول سالهای �کوب ، این اتحادیه یک کلیسای گس�ت
ان ارشد ، UGTT درهای دفاتر منطقه ای و محیل  که قبال« در حال  مبارزه با هم بودند. و عیل رغم اظهار نظر بریحن از ره�ب
 سیا� تونس به 

گ
ن پناهگاه و کمک به تظاهرات مردیم در �ا� کشور باز کرد. نقش اصیل UGTT در زند� خود را برای تأم�ی

ن سالهای ۱۹۵۲ تا ۵۶ صورت گرفت. فرهاد هاچد ، ره�ب اتحادیه های کارگری  مبارزات استقالل از فرانسه بازیم گردد که ب�ی
ام است. طرفدار استقالل ، بنیانگذار UGTT ، که توسط یک گروه تروریس�ت مرتبط با فرانسه ترور شد ، تا امروز مورد اح�ت

ایصن  محمد صالح عمری  در تحلیل خود از تاریــــخ UGTT تا سال ۲۰۱۳ ،  »اتحادیه های کارگری و ساخت یک تشکل اع�ت
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ییک به اتحادیه ، حمایت در  ن  تاریــــخ مقاومت در برابر مداخالت دولت و دفع حمالت ف�ی
گ

خاص تونس« ، به برر� چگونیک
برابر �ب عدال�ت اجتماع که با توانا�ی بسیج جمعیت از طریق اعتصابات عمویم ، شبکه اتحاد با سازمان های کارفرمایان ، 
ن به برر� اینکه چگونه حمایت از حقوق زنان ،  با شبکه ای از ۱۵۰  قضات و وکال همراه شده است یم پردازند و همچن�ی

ات اجتماع  وی منحرص به فرد برای تغی�ی دف�ت و بیش از ۶۸۰۰۰۰عضو در �ا� کشور همراه گردیده ،و UGTT را به یک ن�ی
تبدیل کرده است یم پردازند.

به دنبال ترک کشور توسط رئیس جمهور بن عیل ، تونس چندین تغی�ی �پ در �پ در دولت را تجربه کرد: از یک دولت موقت 
، به یک دولت موقت انتصا�ب ، سپس به یک مجلس موسسان منتخب مسئول ایجاد قانون اسا� جدید تغی�ی یافت. 

ن بیش�ت  ین حزب در مجلس موسسان، حزب اسالم گرای النهضه بود که منجر به نگرا�ن شدید در مورد به قهقهرا رف�ت بزرگ�ت
اصالحات قانون اسا� گردید . تا زمان تصویب قانون اسا� جدید در سال ۲۰۱۴، این کشور بحران های �پ در �پ را تجربه 

ن و یک حمله بزرگ به سفارت ایاالت متحده آمریکا در تونس که  صنعت  کرد ، از جمله: دو حمله تروریس�ت خشونت آم�ی
توریسم این کشور را مورد هدف قرار داده و باعث شد این صنعت که از قبل دچار آسیب شده بود بیش�ت آسیب ببیند. در 

ی در لی�ب پس از سقوط معمر قذا�ن که منجر به  این میان قتل چوکری بالید و محمد براهییم ، از فعاالن حقوق ب�ش و درگ�ی
ن نزدیک به ۱ میلیون پناهنده توسط تونس شد اوضاع را بحرا�ن تر نمود. در طول این مدت ، ساختمانهای UGTT و  پذیرف�ت
وها�ی که النهضه را  ن توسط همان ن�ی به ویژه دف�ت مرکزی آن  مکرر مورد هدف حمله بودند ، این حمالت بطور قطع به یق�ی

به قدرت رسانده بودند صورت میگرفت.

ان صنایع ، احزاب سیا� و مردم کشور گفتگو یم کرد.  ن با ره�ب در طول این مدت ، UGTT  نه تنها با دولت ، بلکه همچن�ی
ن UGTT ، فدراسیون صنعت تونس ، لیگ حقوق ب�ش تونس و وکالی تونس  این اتحادیه چهار گروه گفتگوی میل تونس را ب�ی

ایجاد کرد که از طریق آن افکار عمویم در طول سالهای انتقال قدرت بسیج و پشتیبا�ن یم شد. در روزهای آغازین سال ۲۰۱۱ 
وی کشتار خودداری کرد. در  اضات ، ارتش از دستور رئیس جمهور بن عیل برای مهار تظاهرکنندگان از طریق ن�ی ، در اوج اع�ت

اض،  شکسته  اضات بپیوندد. ترس میل از اع�ت عرض چند هفته ، ح�ت پلیس چنان احساس قدرت کرد که  توانست به اع�ت
یط توسط هر تون� پذیرفته شد. شده و این حق مد�ن بطور کامل و بدون هیچ گونه قید و �ش

هر حادثه خشونت باری که رخ یم داد با برپا�ی تظاهرات روبرو یم شد. مردم بارها و بارها به خیابانها آمدند تا آزادیهای 
فت در جهت اصالحات دموکراتیک و افزایش حقوق برابری  ند و از مجلس موسسان خواستار پی�ش جدید خود را جشن بگ�ی
بودند. UGTT با فراهم آوردن فضای امن برای کنشگران با عقاید مختلف سیا� ، به طور كامل اطمینان حاصل كرد كه نه 
ا�ن که قباًل عیل رغم دیدگاههای افرایط و  تنها گروههای سیا� و مد�ن جدیدی یم توانند از انقالب � برآوردند ، بلكه ره�ب
ن یم توانند فعالیت کنند. ساختار سهل گرایانه UGTT به این مع�ن بود که ح�ت گروه  متفاوت تجربه كار با هم را داشته اند ن�ی

 ضعی�ن داشتند - منظور من زنان است - یم توانند از امکانات و ساختار سازمان 
گ

ی اتحادیه نمایند� ها�ی که در رده های ره�ب
برای معر�ن خواسته های خود استفاده کرده و برای تغی�ی تالش کنند.

کت نموده و در مورد  به ویژه کارگران جوان ، ساختارهای منطقه ای UGTT را به کار گرفتند تا در یک فرآیند اقدام مردیم �ش
ها�ی بیاموزند. تحقیقات آنها توسط کریم ترابل� در یک گزارش در سال ۲۰۱۴   ن رسیم و تأث�ی آن بر جمعیت چ�ی اقتصاد غ�ی

رسیم در تونس از دید ذینفعان : واقعیت ها و گزینه های دیگر« جمع آوری شده است.  با نام »وضعیت فعیل اقتصاد غ�ی
ن آگایه بخ�ش منجر به اتخاذ مواضع سیا� UGTT نسبت به دولت تونس شد. این کمپ�ی

در سال ۲۰۱۵ ، جایزه صلح نوبل به گفتگوی چهار جانبه میل تونس اعطا شد.

بحث و گفتگو:
بازیگران اصیل تغی�ی در تونس چه کسا�ن بودند؟  •

آگایه چگونه افزایش یافت و حفظ شد؟  •
ی دریافت کرد؟ ن چه نوع �مایه ای در این امر بکار گرفته شد و در ازای آن چه چ�ی  •

آیا موسسات جدیدی ایجاد شد ؟  •
حقوق بنیادی کار چه نق�ش را ایفا کرد؟  •

مرور:
ذینفعان حقوق کار در ایران چه کسا�ن هستند؟  •

ن الملیل کار بهره مند شوند؟ هرکدام از این  ذینفعان چگونه یم توانند از کاربرد کنوانسیون ۸۷ و ۹۸  سازمان ب�ی  •
چه نوع �مایه ای دارید؟  •

ی عوض یم کنید؟ ن چگونه یم توانید آن �مایه را ایجاد نمایید و آن را با چه چ�ی  •



26

DAVTALAB.ORG

ن ها - سیستم ها - هتل ها هفته چهارم: مطالعه موردی کمپ�ی

کت کننده باید موارد ذیل را بدست آورد: ی: در پایان هفته چهارم ، یک �ش نتایج یادگ�ی
ن ها ؛ دانش در مورد انواع مختلف کمپ�ی  •

ن ها ؛ اتژی های مدیریت کمپ�ی بینش در مورد اس�ت  •
تهیه مقدما�ت  »موازین مبت�ن برتجربه ».  •

ن ها با سایر عنا� تجزیه و تحلیل. و توانا�ی پیوند دادن کمپ�ی  •
ده تری که در آن کمپینهای حقوق کارگر انجام یم شود. آگایه دقیق و جز�ی از سیستمهای گس�ت  •

ن ها - سیستم ها هفته چهارم )الف(: کمپ�ی

مبارزات
ن ها به این صورت تعریف یم شوند: » یک �ی اقدامات سازمان یافته که برای دستیا�ب به یک هدف انجام یم شوند«،  کمپ�ی

ن سازماندیه ، یک اتحادیه صن�ن به دنبال  ن اختیارات و نتیجه است. به طور سن�ت ، در یک کمپ�ی  ب�ی
گ

و نشان دهنده دوگانیک
افزایش تعداد اعضای خود ، معمواًل  از طریق دستیا�ب به حق شناخته شدن به عنوان نماینده مذاکره جمیع در یک محل کار 

ن وجود دارد ، به عنوان مثال: خاص است. با این حال ، انواع مختلف کمپ�ی

 اعضای اتحادیه که نمایندگان منتخب 
گ

ن قانونگذاری: که به دنبال تغی�ی قانون است ، معمواًل از طریق نمایند� کمپ�ی  •
خود را در مجلس با پیام رسا�ن هدفمند درگ�ی یم دهد.

ی سیا�  ن اقدام سیا�: که با درگ�ی کردن اعضای اتحادیه برای رای دادن به روشهای خاص ، یم تواند ره�ب کمپ�ی  •
کشور را تغی�ی دهد.

. یا ن ن نامه های حمایت آم�ی : که به دنبال حمایت از گروه های دیگر است ، به عنوان مثال با نوش�ت
گ

ن همبستیک کمپ�ی  •
: که به دنبال ایجاد آگایه در مورد هر موضوع خاص و ارائه دیدگاه اتحادیه در  ن های آموز�ش و اطالع رسا�ن کمپ�ی  •
 عموم مردم را 

ً
ن ها�ی معمواًل با عضویت  در آن اتحادیه آغاز یم شود ، اما غالبا ن کمپ�ی مورد یک موضوع خاص است. چن�ی

هدف قرار یم دهد.
ن کوچک در   �ب حد و حرص تعامالت انسا�ن و �مایه گذاری قابل توجیه که برای موفقیت ح�ت یک کمپ�ی

گ
با توجه به پیچید�

ایجاد تغی�ی مورد نظر الزم است ، ابزارهای زیر ممکن است ارزشمند باشند:

 )PSA ( »رویکرد قدرت و سیستم ها«
ن ها�ی  که توسط سازمان  ات چگونه رخ یم دهند«  پس از سالها مشاهده و برر� کمپ�ی گرین ]6[ نویسنده کتاب » تغی�ی

دول�ت آکسفام برپا یم شد »رویکرد قدرت و سیستم ها« )PSA( را تهیه نمود. جهان مکا�ن پیچیده است و با استفاده از  غ�ی
ا�ت را که قباًل اتفاق افتاده اند مشاهده و آنها پربارتر نمایید و بنابراین با محیط های بسیار آشفته و متغ�ی  PSA یم توانید تغی�ی

به�ت کنار بیایید.

، انتشارات دانشگاه آکسفورد ات اتفاق یم افتند«، آکسفام یحب �ب ]6[ گرین، دی ) 2016 ( » چگونه تغی�ی
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جدول ۳ : رویکرد قدرت و سیستم های گرین

ن ساده مبت�ن بر تجربه( ن �انگش�ت )قوان�ی قوان�ی
ده ای قابل اجرا است یا اصیل است که شما از  « قانو�ن است که به راح�ت فرا گرفته یم شود ، به طور گس�ت »قانون �انگش�ت

وی یم کنید ویل  بر اساس محاسبات دقیق نیست ، بلکه بر اساس تجربه عمیل است. مثال: آن پ�ی

ن است؟ ن ممکن است به جا�ی برسد؟ آیا زمان مناس�ب برای برپا�ی این کمپ�ی آیا این کمپ�ی  •
ن های مشابیه هستند؟ آیا دیگران از قبل  درحال برپا�ی کمپ�ی  •

ن ممکن است دری بروی اصالحات بیش�ت باز کند؟ آیا این کمپ�ی  •
آن را از بقیه ممتاز یم کند؟ ن ن چیست و چه چ�ی  خاص این کمپ�ی

گ
ویژ�  •

بحث :
ن است و آیا یم توانند »مالک« آن شوند ؟ چه ک� خواستار این کمپ�ی  •

ن ساده تغی�ی  ی را در مورد این قوان�ی ن ن �انگش�ت چیست؟  مایل هستید چه چ�ی احساس شما نسبت به این قوان�ی  •
دهید؟

تفکر سیستیم - جمع کردن همه آنها با هم
ن الملیل کار  ILO ، حقوق بنیادی کار و روند نهادی که از طریق آن یم توان دولت  در هفته اول ما در مورد تاریخچه سازمان ب�ی

ن  ها را تشویق به اجرای این حقوق ب�ش کرد ، آموختیم. این مطالعه موردی ، مبارزات ده ساله و تنها تا حدی موفقیت آم�ی
ن این حقوق مورد برر� قرار داده است. SNAPAP را در الجزایر برای تأم�ی

ه تری بنام حقوق ب�ش را برر� کردیم ، و به  ن حقوق بنیادی کار در بدنه جامع و  گس�ت  قرار گرف�ت
گ

در هفته دوم ، ما چگونیک
ن کرده  ن رعایت این حقوق را تضم�ی ن الملیل و همینطور کشورها ن�ی ، موسسات مایل ب�ی کت های چند ملی�ت ن ترتیب ، �ش هم�ی
 تعامل انواع مختلف �مایه اقتصادی ، سیا� و اجتماع را در مفهوم نظریه سازماندیه اتحادیه 

گ
اند. ما در ادامه چگونیک

ن های حقو�ت شد که مهاجران در مراکش برای احقاق آنها  های کارگری برر� کردیم. این امر منجر به کاوش در مورد کمپ�ی
ن با استفاده از  مبارزه کرده و برنده شده بودند. و از این طریق حقوق آزادی تشکل به نحوی بدیع بدست آمد. ما همچن�ی

تصویر های غ�ن  به کاوش موقعیت های واقیع پرداختیم.

د و فضاهای را که اشغال یم کند ،  در هفته سوم ، ما قبل از برر� روشهای مختلف بیان قدرت ، اشکایل که به خود میگ�ی
یک مساع ، شناسا�ی ذینفعان را انجام دادیم. این کار به ما اجازه داد به   ، همکاری و ت�ش

گ
با استفاده از چهارچوب هماهنیک

دازیم . هفته 3 با برر�  ن از طریق چهارچوب قابل اجرا  - متصل - قابل تعمیم  هستند ، بپ�ی برر� اینکه چگونه ایده ها ن�ی
نق�ش که UGTT در تونس در حمایت از خواسته مردم تونس برای عدالت و عزت اجتماع بازی کرد - به پایان رسید. تونس 

کشوری است که هم از آزادی تشکل و هم از حقوق چانه ز�ن جمیع برخوردار است . 
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ن �انگش�ت را برر� کرده ایم.  ن ها و بریحن از اقدامات خوب مانند رویکرد قدرت و سیستم ها و قوان�ی تا هفته چهارم ، ما کمپ�ی
مطالعه موردی نها�ی مربوط به سازماندیه بخش هتل در مراکش است - به عنوان داستا�ن است از آنچه نباید انجام داد – 

ن ارائه یم دهد. با این حال ، قبل از برر�  ن یک کمپ�ی  به خطا رف�ت
گ

این مطالعه موردی بینش منحرص به فردی در مورد چگونیک
 تعامل اینها با یکدیگر فکر کنیم.

گ
این موضوع ، ارزش دارد که در مورد سیستم ها�ی که با آنها روبرو شده ایم و چگونیک

سیستم ها
یک »سیستم«  ساختاری هدفمند درون یک مرِز قابل مشاهده  است ، جا�ی که کل، بزرگ�ت از مجموع قسمتهای آن باشد. 
به عنوان مثال ، یم توان یک اتومبیل را سیستیم با هدف حمل و نقل دانست که از قطعات تشکیل شده است. اگر موتور 
ن باشد ، اما - به عنوان یک سیستم - دیگر نیم تواند هدف  ون هنوز یک ماش�ی را از اتومبیل خارج کنید ، ممکن است از ب�ی

خود را به انجام برساند. وجود یک سیستم در یک »محیط« تعریف یم شود محییط که با آن تعامل دارد. با برر� سیستم 
 های مهم آنرا از دست یم دهد. در مثال اتومبیل ، عالوه بر این محیط شامل 

گ
بدون مراجعه به محیط آن ، یک ناظر ویژ�

ین و روند اجتماع دستورالعمل ها و  ن ل ترافیک ، شبکه ایستگاه های تعم�ی و نگهداری ب�ن جاده ها و زیرساخت های کن�ت
 است. گرایش سیستم ها به سوی » خودسازنده« بودن است ، یع�ن سیستم ها توانا�ی حفظ و نوسازی خود 

گ
مقررات رانند�

را دارند. با توجه به قیاس اتومبیل ، روند نگهداری و نوسازی در ارز�ش است که افراد برای حمل و نقل شخیص قائل هستند. 
 متوقف  شود ، اتومبیل و بیش�ت محیط مربوط به آن دیگر وجود نخواهند داشت. کمپی�ن که با هدف منع 

گ
اگر خودسازند�

استفاده مردم از اتومبیل انجام شود ، باید در این فضای ارزش ها دست و پنجه نرم کند.

ن الملیل کار  ارزش دارد که مد�ت را به تأمل در سیستم های حمایت کننده از حقوق بنیادی کار اختصاص دهیم.  سازمان ب�ی
ی بنام حقوق ب�ش وجود دارند ، اما  مانند سایر اتحادیه های کارگری ییک از این سیستم ها است. اگرچه آنها در محیط وسیع�ت

ین سیستمها، محیط های اقتصاد ، قدرت و تجارت هستند ، محیطها�ی که به طور سن�ت با حقوق کار روابط   مهم�ت
ً
مسلما

خصمانه داشته اند.

بحث و گفتگو:
 شما به�ت شده است؟

گ
ها�ی در طول زند� ن چه چ�ی  •

این امر چگونه سازماندیه شد؟  •
ات نهادی رخ داده است؟ ات دخیل بود و چه تغی�ی ن ها�ی در ایجاد این تغی�ی چه نوع کمپ�ی  •

تمرین برای درک نکته اصیل
لطفا مطالعه موردی مربوط به سازماندیه بخش هتل در مراکش را مطالعه کنید.  •

دازید که یم خواهید در رابطه با آزادی تشکل ها یا چانه ز�ن جمیع )یا هر دو( اجرا کنید ،  ن ها�ی بپ�ی به برر� انواع کمپ�ی
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ن ها )ادامه( هفته چهارم )ب(: کمپ�ی

مطالعه موردی - سازماندیه کارگران هتل در مراکش

یت اتحادیه اصیل کار کشور یع�ن » اتحادیه کار  ن تصمیم های من ایجاد ارتباط با ره�ب با ورودم به مراکش ، ییک از اول�ی
مراکش« بود. تا آن زمان ، سازمان ما فعالیت خود را محدود به اتحادیه های سوسیالیست کوچک�ت ، مثل »کنفدراسیون 

ی فرص�ت  کاء مفید خواهد بود ، بعالوه ، تغی�ی ره�ب دموکراتیک کار« )CDT( کرده بود. من احساس کردم که افزایش تعداد �ش
برای ایجاد روابط جدید ایجاد کرد. تماس به درس�ت برقرار شد و جلسه مقدما�ت برگزار گردید.

وع یك  كت بزرگ اتحادیه صن�ن چند ملی�ت برای �ش چند هفته بعد ، یك همكار ارشد به من مراجعه كرد و از تمایل یك �ش
یک مناسب در داخل مراکش را شناسا�ی  دی سازماندیه هتل ها در مراكش خ�ب داد. آنها یم خواستند یک �ش ن راه�ب کمپ�ی

ی  کنند. به نظر یم رسید این یک فرصت خوب برای توسعه بیش�ت روابط با اتحادیه کار مراکش یا همان UMT است و ره�ب
اتژیک و به دنبال آن یک کارگاه آموز�ش چند   من برای ایجاد یک کارگاه برنامه ریزی اس�ت

ً
ن با این کارموافقت کرد. متعاقبا آنها ن�ی

ان ارشد اتحادیه در حال برنامه ریزی بودند که از کانادا و ایاالت متحده آمریکا  روزه بسوی فعاالن UMT هدایت شدم. ره�ب
 در کار بود.

گ
برای بازدید از مراکش و افتتاح کارگاه ها سفر کنند ، بنابراین ریسک بزر�

اتژی  معمول همکار ارشدم در توضیح اس�ت هنگایم که من در حال تهیه کتابچه راهنمای کارگاه بودم ، متوجه عدم تمایل غ�ی
یک اتحادیه شان شدم. دستورالعمل ها�ی با توجه به انواع تحقیقا�ت که همکاران دف�ت  ن سازماندیه هتل توسط �ش کمپ�ی

کای مراک�ش شان انجام دهند ارائه شد، که من همه آنها را از روی وظیفه شنا� در  مرکزی سازمان من انتظار داشتند �ش
کتابچه کارگاه گنجاندم. با نزدیک شدن به تاریــــخ کارگاه ، حجم کار شخیص من به تدریــــج در حال افزایش بود: برقراری تماس 
� به آنها از طریق  کای مراک�ش ام بسیار دشوار بود - آنها به عنوان مثال به ایمیل ها پاسخ نیم دادند و دس�ت ن با �ش مطم�ئ

کت در کارگاه  دعوت شده است، و نیم توانستم  تلفن دشوار بود. در نتیجه ، من نیم دانستم چه ک� از طرف آنها برای �ش
کت کنندگان از کارکنان  بخش هتلداری باشند انجام دهم. هیچ کاری غ�ی از اینکه درخواست کنم �ش

ان اتحادیه کار مراکش   جای تعجب نیست که با این اوضاع ، از نظر من کل کارگاه یک فاجعه کامل بود. مشخص شد ره�ب
کت کرده بودند ، نه از صنعت هتل اطالعا�ت داشتند و نه دارای قدرت تصمیم  اتژیک �ش UMT که در کارگاه برنامه ریزی اس�ت

کت نکرد. و برای کارگاه چند روزه ، احساس قطیع که  کل تازه انتخاب شده فدراسیون هتل UMT اصاًل �ش ی بودند. دب�ی گ�ی
ی کردن زما�ن دور از کار خشنود بودند.  کت کنندگان آنرا �گرم کننده یافته و از س�پ نسبت به این کارگاه داشتم این بود  که �ش

ن  وق�ت نماینده ارشد اتحادیه کارگران از ایاالت متحده شکایت خود را به رئیس من ارائه داد ، �مایه اجتماع من کاماًل از ب�ی
ی  رفت. همکاران من در ایاالت متحده حرفهای مرا مثل حرفهای یک فروشنده که آخرین شانس خود را در جلب نظر مش�ت

امتحان میکرد در نظر داشتند وسیع یم کردند تصویری از بهره برداری فوق العاده ای را که بشدت نیازمند حمایت کارگران 
اتژی اصیل سازماندیه برای استفاده در  مراک�ش بود ، ترسیم کنند. اوج صحنه تالش برای جلب نظر آنها رونما�ی از اس�ت

یک اتحادیه صن�ن کانادا و آمریکا ظاهرًا با موفقیت در ییک از شهرهای کانادا از  ه چند ملی�ت گردانندگان هتل بود - که �ش زنج�ی
آن استفاده کرده بود.

باید درک شود که بخش هتلداری و جهانگردی ییک از بخش ها�ی است که دولت مراکش در آن �مایه گذاری های عظییم 
انجام داده است. این بخش به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته شده بود ، که هم باعث �مایه گذاری مستقیم خاریحب 

کت چند ملی�ت فرانسوی  اتژیک ، یک �ش ن سازماندیه اس�ت و هم افزایش تعداد گردشگران یم شد. اپراتور هتل مورد توجه کمپ�ی
بود - کشوری که از نظر تاری�ن با مراکش ارتباط نزدیک دارد. اتحادیه کار مراکش UMT  در حایل که از آزادی تشکل ها و 

ن از نیاز فوری برای افزایش فرصت های  حقوق چانه ز�ن جمیع به شدت حمایت یم کرد ، به عنوان یک اتحادیه میل همچن�ی
شغیل و تقویت رشد اقتصادی کاماًل آگاه بود.

مسئله این است که نحوه اداره سازمان ما با رو�ش که UMT برای کار به آن عادت کرده است تفاوت اسا� دارد. ما 
انه ای در رابطه با استفاده از منابع مایل داریم، بدان مع�ن که منابع باید در بازه های زما�ن کوتاه  معیارهای بسیار سختگ�ی

ن یم شود ، آنها هم خواستار پاسخگو�ی   توسط مشارکت اعضا تأم�ی
ً
هزینه شوند. بودجه اتحادیه های کارگری مستقیما

اتحادیه و هم دیدن نتیجه مورد نظرشان هستند. هیچ یک از این فاکتورها در مورد  UMT صادق نبود ، حداقل در حد و 
اندازه مشابیه صادق نبود. محقق نمودن الگوی سازماندیه ارائه شده از نظر ف�ن برای اتحادیه صن�ن با بودجه کار بسیار 

ن به آن را داشته باشد. �انجام  ی بود ، چه رسد به اینکه اتحادیه ای  با منابع بسیارکم�ت امکان دست یاف�ت ن چالش برانگ�ی
کت به وضوح دارای هتل ها�ی در  ورت کمک کارگران مراک�ش  ارائه شد ، زما�ن که این �ش ، توجیها�ت که در مورد چرا�ی �ن

چندین کشور در �ا� جهان بود، هرگز کاماًل منط�ت جلوه نکرد.
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ن هر چه بیش�ت  ن تک تک  کارکنان هتل به عنوان یک فرد ، دانس�ت الگوی سازماندیه مورد درخواست رییس من شامل شناخ�ت
 و مسائل آنها و به تدریــــج،  ترغیب آنها به اهمیت ایجاد اتحادیه صن�ن بود. این رویکرد ایجاد ارتباط با تک تک 

گ
درباره زند�

افراد  تا دستیا�ب به تعداد مورد نیاز برای انجام کار، بدون اطالع  کارکنان از آنچه به دیگران گفته یم شد ، ادامه یم یافت. 
 ۵۰٪ بعالوه 

گ
قانون سازماندیه اتحادیه های کارگری کانادا و ایاالت متحده  الزام یم نماید  که آن اتحادیه نشان دهد نمایند�

وی کار را دارد تا به عنوان نماینده چانه ز�ن جمیع  شناخته شود. این روش در آمریکای شمایل ، جا�ی که کارفرمایان به  ۱ ن�ی
ین نشانه ای از عالقه به تشکیل  اصطالح به �کوب اتحادیه متوسل یم شوند - یع�ن آزار و اخراج کارگرا�ن که ح�ت کوچک�ت

ن بود. اتحادیه کارگری را یم دهند - موفقیت آم�ی

واضح است که این رویکرد برای اتحادیه های صن�ن مستقر در یک کشور مسلمان آفریقای شمایل با درآمد متوسط نامناسب 
ایط کشور کانادا یا ایاالت متحده ، با اشاره به تعداد اعضای جدید جذب شده تعریف  بود. مسئولیت پذیری ، با توجه به �ش

شده بود. سازماندیه در مراکش اشکال مختل�ن دارد. تعدد اتحادیه به این مع�ن است که اتحادیه های متعدد یم توانند 
نماینده کارگران در هر محل کار خاص باشند. افراد وابسته به هر اتحادیه صن�ن شورا�ی تشکیل یم دهند و سپس به دنبال 
و هستند. در حایل که چانه ز�ن جمیع یم تواند هنگایم انجام شود که تعداد کارگران عضو از یک درصد مشخص  جذب ن�ی

فراتر رود ، حمایت ضعیف تر از آزادی تشکل ها و حق چانه ز�ن جمیع )مراکش کنوانسیون ILO ۸۷ را تصویب نکرده است( 
وهای محرکه قدرت به طور قابل توجیه متفاوت است. در شهری مانند مراکش ، که اقتصاد آن  به این مع�ن است که ن�ی

عمدتا مبت�ن بر جهانگردی و هتلداری است ، UMT توانست اک�ث تاسیسات مرتبط با هتلداری را سازماندیه کند و از حقوق 
چانه ز�ن جمیع برخوردار شود.

ان و برگشت پذیر نیستند.  مدت زمان زیادی طول کشید تا خسارت وارده ترمیم یابد درحالیکه  بریحن از آن خسارتها قابل ج�ب
ان UMT در سطح شخیص  ن ره�ب قبل از اینکه اعتماد کا�ن برای همکاری ایجاد شود این یک فرآیند بسیار تدری�ب برای شناخ�ت
یک اتحادیه  ن کاماًل متفاوت از آنچه در ابتدا مورد انتظار �ش ن سازماندیه هتل آغاز شد ، اما این کمپ�ی بود. در پایان، یک کمپ�ی

صن�ن کانادا و آمریکا بود ، از آب درآمد. اگرچه سازمان ما همچنان به پشتیبا�ن خود ادامه داد ، اما روند تعامل با كارکنان هتل 
در مراكش توسط UMT ایجاد و توسعه یافت.

ی UMT �پ برد انواع و روشهای مختل�ن  ی از این کارگاه آموخته شد؟ ییک ازنتایج  خوب این کاراین بود که ره�ب ن چه چ�ی
سازماندیه اعضاء وجود دارد. اتحادیه برعدم تمایل خود برای برقراری ارتباط با کارکنان غلبه کرد و آماده پذیرش رویکرد 

ن سازمان ما و UMT عمیق تر شد ، و این  منجر به پشتیبا�ن برای کمک به سازماندیه سایر بخشهای  فعاالنه تر بود. روابط ب�ی
 دیگر هستند چگونه ح�ت در درک 

گ
ن دریافتم مردیم که از یک زمینه فرهنیک مورد توجه ویژه UMT گردید. در سطح شخیص ن�ی

 افراد جامعه دیگر با دشواری مواجه اند. 
گ

ساده و اولیه محیط زند�

بحث و گفتگو:
ن بود؟ از چه منظر بخش سازماندیه هتلداری در مراکش یک کمپ�ی  •

ان چه اشتبایه کردند؟ ره�ب  •
ن الملیل کار چقدر ارزشمند بود؟ حقوق ۸۷ و ۹۸ سازمان ب�ی  •

چه کاری را متفاوت  میتوانستید انجام دهید؟  •

نقد:
ن  تغی�ی یم دهد؟ • رویکرد قدرت و سیستم چگونه ایده های شما را درمورد کمپ�ی
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ی و تحلییل در باره حقوق و مسایل صن�ن کارگران است.  داوطلب یک پایگاه خ�ب
سایت داوطلب، اخبار و گزارش های مرتبط با حقوق صن�ن کارگری را گردآوری، 
ن حال تالش یم شود که حق سازماندیه ، آزادی  تولید و منت�ش یم کند. در ع�ی
تاسیس و فعالیت انجمن ها ، حق آزادی تجمع و گردهما�ی ، حق چانه ز�ن 
و گفتگوهای دسته جمیع، منع تبعیض در اشتغال، منع کار کودک و… را به 
مثابه حقوق بنیادین کار، در جامعه کارگری ترویــــج نماید. هدف اصیل سایت 
داوطلب باال بردن سطح دانش ، آگایه و مهارت فعاالن مستقل کارگری برای 
ن تالش  د گفتگوهای اجتماع، کار شایسته و حقوق برابر است . همچن�ی پیش�ب
یم کند بازتاب دهنده صداهای به حاشیه رانده شده در عرصه جامعه کارگری 

در جامعه ایرا�ن باشد
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