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  ي كارگري در كشورهاي اروپاييهاآشنايي با تشكل

 وضعيت سنديكاها در بلژيك

  
طي كه اما امروزه در شراي ،جود داشته اندو در ايرانسنديكاها از دير باز ن حقوق كارگر: كانون مدافعا

ي صنفي وجود دارد  اما از تشكيل سنديكاهاي كارگري به هادر بخشي از رشته سنديكاهاي كارفرمايي
هاي ندانبه ز گيرند ون مورد تعقيب قرار ميسنديكاها و فعاالن آ ضاي. اعشودگيري ميعناوين محتلف جلو

و  هادر حالي كه در اكثريت قاطع كشورها تشكل. شوندالمدت محكوم شده و در انتها از كار اخراج مي طويل
 كشورهاحتي در بسياري  ؛دهندسنديكاهاي كارگري به فعاليت خود براي دفاع از حقوق كارگران ادامه مي

مايه داري تحت گري در كشورهاي سري كارهابسياري از تشكل. هستند نيز هالتمورد تاييد و پشتيباني دو
كنند تا از كارگرا ن افرادي بي خطر مايه داري قراردارند و در حقيقت تالش ميو سر  يينفوذ محافل كارفرما

بدنه كارگري همين سنديكاها و تشكلها و مايه داري بسازند اما در مقابل بسيار از . و سر به راه براي نظام سر
طريق همين  از حمتكشان براي دفاع از حقوق كارگران و ز اي رابي وقفه  نيز تالشمستقل فعاالن كارگري 

  . كنندها دنبال ميارگان
كند تا نمونه عملكرد اين نهاد را در كانون مدافعان حقوق كارگر تالش مي ،شنائي بيشتر با اين نهادهاآبراي 
در مقاله ارسالي . قرار دهدي ديگر به عنوان تجربه اي براي كارگران و فعاالن كارگري در معرض ديد هاكشور

رسي قرار پائي است مورد برن نهاد در كشور بلژيك كه يك كشور ارواي   براي كانون كه در زير مي خوانيم
  . گرفته است

  
 وضعيت سنديكاها در بلژيك

 
  )م. بهزاد(محسن بهزادكريمي

 
اي بوده  در جامعه ايران از ديرباز براي بسياري، معني و مفهوم سنديكاهاي كارگري، به غلط تداعي گر جامعه كمونيستي بي طبقه

شود، اما حقيقت اين است كه در بسياري از مي ي ماركسيستي در آن ستوده و به اجرا گذاشتههاو ارزش هااست كه آرمان
هاي كاپيتاليستي، سنديكاهاي  كشورهاي مدرن و پيشرفته اروپايي، امروز با وجود تمام رقابتهاي موجود در بازار آزاد و ارزش

كند،  شان از چه نوع تفكر سياسي اجتماعي پيروي مي سنامه و باورهاي بنيادياي دارند و به دور از آنكه اسا كارگري فعاليت گسترده
دهند. براي مثال در كشور بلژيك سه سنديكاي عمده مي نقش ارزنده و موثري را در ارائه خدمات به قشر كارگران و كارمندان ارائه

  پردازند. ق كارگران و كارمندان ميوجود دارد كه هر كدام به طور موازي و گاهي در قالب جمعي به دفاع از حقو
  

اي است كه حتي كارمندان عالي رتبه براي برخورداري از خدمات ارزنده و تاثير گذاري بر تصميمات عمده  نقش سنديكاها به اندازه
  دانند.مي هايي نظير حداقل دستمزد، بازنشستگي و قوانين كار، عضويت در يكي از اين سنديكاها را الزامي مرتبط با مقوله

  اين سه سنديكا عبارتند از:



 .كه  بخش فرانسه زبان ـ فدراسيون همگاني كارگران بلژيك )اف. ژ. ت. ب ((بخش هلندي زبان) و  آ. ب. و. و
  هاي حزب سوسياليست بلژيك است. سنديكايي كه همسو با ارزش

  
  (بخش فرانسه زبان ) كه   س. ث.ث. ا (بخش هلندي زبان) و آ. س. و.كنفدراسيون سنديكاهاي مسيحي)، « سنديكاي

  ي حزب سبوسيال ـ مسيحي بلژيك استهاو سياست هاارزش همسو با
  

 ي بلژيك كه همسو با حزب ليبرال اين كشور است.هاسنديكاي ليبرال  
  

  توضيح: 
  

توانند به  يحزب سبز بلژيك سنديكا ندارد و معتقد است كه براي جلوگيري از پراكندگي بيشتر كارگران، اعضاي اين حزب م
  انتخاب خود در يكي از احزاب موجود بلژيك عضو شوند.

  
 هاي كارگري، كارمندي و دانشجويي... بر حسب نياز مشاغل مختلف فعاليت در چارچوب و زير نظر اين سه سنديكاي اصلي؛ تشكل

  يي برخوردار است.كنند. براي مثال شاخه راه آهن سراسري سنديكاهاي كارگري كشور بلژيك از  توانايي باالمي
هاي مختلف مدني است. اين امر باعث شده تا  ها، هماهنگي ميان سنديكاها و تشكل جالب ترين نكته در عملكرد اين تشكل

  ي سه گانه فدرال بلژيك و چه در سطح سراسري و فدرال، تاثير گذاري به سزايي داشته باشند. هاسنديكاها، چه در بخش
ر باشد كارگران و كارمندان شركت راه آهن اعتصاب كنند، بي آنكه ضربه بزرگي به اقتصاد كشور و براي مثال در زماني كه قرا

مي ي دانشجويي و ادارات دولتي، به ويژه پليس، صورتهاي الزم ميان سنديكاها، تشكلهاآرامش شهروندان وارد بياورند، هماهنگي
ته باشد و دولت يا كارفرمايي خاص را به پاي ميز مذاكره بكشاند. در اين گيرد تا اعتصاب حداكثر ثمربخشي و نتيجه دلخواه را داش

ميان، شهروندان عادي نيز كه منافعشان تحت تاثير معضل مورد اعتصاب نيست، به احترام دموكراسي، كمي از مشقت ناشي از 
  خرند. اعتصاب را، آن هم اگر مرتبط با حمل و نقل عمومي باشد، به جان مي

كنند تا اعتصابات را منطقه اي و در  ز كه هدفشان فشار آوردن به دولت و كارفرمايان و نه مردم عادي است، تالش ميسنديكاها ني
روزهاي متفاوتي برگزار كنند تا ضربه اي به اقتصاد ملي وارد نشود و آرامش شهروندان هم بيش از حد به هم نريزد. كارگران به 

بخشند و مي دهي اعتصابات كه تنها سالح آنان است، كم كم و پله به پله، خود را قوتطور هوشيارانه با اين تكنيك سازمان 
مي شوند. در صورت عدم موفقيت، برنامه برگزاري اعتصاب سراسري را به عنوان آخرين گزينه و اهرم فشار به اجرا متشكل تر مي

  گذارند.
ري و سنديكايي در سراسر جهان، حتي در كشورهاي دموكراتيك خشونت و درگيري از عوامل پرهيز ناپذير تمامي اعتصابات كارگ

غربي است. اما از همه جالبتر روح همگرايي موجود در زمان اعتصابات است كه بايد بياموزيم.  در كل نظارت بر قوانين كار، گفتگو و 
رمندان، اصولي است كه نه تنها از سوي تداومِ تاكيد بر فعاليت مستقل و بي قيد و شرط سنديكاها و صيانت از حقوق كارگران و كا

  اعضا بلكه از سوي تمامي آحاد ملت بلژيك پذيرفته شده است.
ها نيست و درحين خدمت نيز امري انتخابي  در بلژيك تا زماني كه به كاري مشغول نباشي، نيازي به عضويت در اين گونه تشكل

تا سنديكاها در جذب اعضا با هم رقابتي سالم را داشته باشند. چه از ها حتي باعث شده  است. ميزان تاثيرگذاري و برش اين تشكل
دهند، به راحتي  نيز انجام مي هارگران و كارمندان و چه در تبليغاتي كه مثل هرگونه سرويس اجتماعي ديگر اين تشكلزبان كا

توان برتري كيفي و رقابت در ميان سنديكاها را شاهد بود. عضويت در سنديكاها امري اختياري است و هر عضوي بايد مبلغي را  مي
هاي ديگر تقويت امور  و شيوه هابه سنديكاي خود پرداخت كند. با جمع آوري حق عضويتبه عنوان حق عضويت، به طور ماهانه 



شوند. بدين ترتيب، رشد فرهنگ سنديكاليزم باعث شده تا خود اين مي مالي، حقوق ماهانه كار كنان و مسئولين سنديكاها پرداخت
ر كار و نيروهاي متخصص  به ساختاري با قابليت ايجاد اشتغال ها نيز با دارا بودن هزاران كارمند، وكيل و ديگر مشاوران امو تشكل

  تبديل شوند.
مي هاي درماني و سنديكاها نيز نمود شود بلكه تفكر و رويكرد سياسي در بيمه در بلژيك انديشه سياسي تنها در احزاب خالصه نمي

هايي با  يبرال باشيد، بيمه درماني تان را از ميان بيمهتوانيد از دوره دانشجويي براي مثال عضو حزب سوسياليست يا ل يابد و شما مي
  ي سوسياليست يا ليبرال انتخاب كنيد و همچنين عضو سنديكايي با تفكري همسو نيز باشيد.هاگرايش

ور ها به همين دو نمونه ختم نمي شود اما به دليل عدم آشنايي خوانندگان ايراني با ديگر ساختارهاي موجود در كش البته انتخاب
  بلژيك اين دو نمونه را مثال آورديم.

  
ي مختلف بلژيك حضور مستمري دارند و به نوعي پل اتصال هادر دانشگاه هاهاي دانشجويي؛ اين تشكل ها و تشكل اما جنبش

ها، هميشه  شود و يا اينكه در اعتصابمي هاي منطقه اي يا ملي برگزار فعالين دانشجويي با سنديكاها هستند و اغلب وقتي تظاهرات
  بينيد. حضور اين ساختارها كه خود تضمينگر دموكراسي و معناي سيستم چند حزبي و آزادي بيان هستند را در كنار هم مي

سال قدمت دارد اما ساختار سياسي آن و مخصوصا قوانين اساسي اين كشور بعد از آمريكا يكي از  180كشور بلژيك كمي بيش از 
شوند و هيچ قدرتي، حتي نخست مي آيد. اين قوانين به طور مستمر و هر ساله به روز به حساب مي ترين قوانين در جهان قديمي

  وزير و پادشاه، توان محدود كردن قانون را ندارد.
اش از امضاي قانون سقط جنين سر باز زد، مجلس اين كشور  ميالدي زماني كه پادشاه بلژيك به دليل اعتقادات مذهبي 90در سال 
روز پادشاه را عزل، قانون را به تصويب رسانده و فرداي آن روز پادشاه را دوباره به رسميت شناخت و از آن جالب تر اينكه  براي يك

  شود. مداران، گرامي داشته مي اين روز به عنوان يك واقعه تاريخي، چه از سوي كليسا و چه از سوي سياست
س آن هر دانشكده تشكلي مربوط به خود را دارد و در ساختاري دموكراتيك هاي بلژيك سنتي برقرار است كه بر اسا در دانشگاه

كنند و در  كنند كه در مسائل داخلي و بعضا در مسائل اجتماعي اعالم موضع ميمي نمايندگاني را براي شوراي دانشجويان انتخاب
هاي يك دانشگاه بنا به  بعضا برخي دانشكدهها  روند تكامل قوانين آموزش سهم عمده اي را بر عهده دارند. در ميان اين تشكل

قدمت و يا اعضايي كه دارند از نفوذ و توان بيشتري برخوردارند و بنا به سنت هر تشكل روابط مشخصي به طور غير رسمي با 
  هاي كارگري يا احزاب سياسي دارند. تشكل

ها و يا قوانين وضع شده از سوي  ي و بر پايه سنتاين روابط غالبا تعريف نشده و در حيطه اختيارات داخلي هر تشكل دانشگاه
ها به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل و به شكل موسسات غيرانتفاعي اداره  شوراي دانشجويي منتخب است و اساسا اين تشكل

  شوند. مي
و  هاهمسويي اين تشكلها و سنديكاها هر چند تعريف جامع و كلي و سراسري ندارد اما رد پاي همكاري و  روابط ميان اين تشكل

  توان ديد. سنديكاها و احزاب را به وضوح مي
با رعايت اصل استقالل موسسات و اجراي اصول مندرج در منشور جهاني حقوق بشر و همچنين قوانين رسمي كشور بلژيك، حق 

ي صنفي و سنديكاها هااي تشكله توان يكي از شكل گرفته ترين نهادها در اين كشور دانست. فعاليت داشتن تشكل و سنديكا را مي
  توان يكي از تأثير گذارترين عوامل بر معيشت كارگران و كارمندان اين كشور برشمرد. را مي

  
ها مسئوليت پرداخت حقوق بيكاري، بازنشستگي،  ميزان اختيارات اين سنديكاها تا جايي است كه امروزه، هر يك از اين تشكل

مورد  هاها، امنيت شغلي، بهداشت رواني و مخاطرات محيط كار و ده ظيم و نظارت بر قراردادمداخله و نظارت بر قوانين كار، تن
پذيرد.  حساس ديگر را دارد. همه اين كارها عمال در چارچوب همكاري مشترك در بين وزارت كار و سنديكاها و احزاب انجام مي

ساالنه دستاوردهاي كالن و پر ارزشي  هاحتي دولت و وزارتخانه اين روند باعث شده تا نه تنها كارگران و كارمندان بلژيكي بلكه



هاي  اي از مسئوليت داشته باشند. از سوي ديگر اين همكاري و همياري سنديكاهاي كارگران باعث كاستن بخش قابل مالحظه
  دولت و ديگر ساختارهاي اداري از لحاظ كمي و كيفي شده است.

حقوقي همه و همه چه براي كارگر و چه براي كارفرما، تماما در درون همين ساختار شوراي حل اختالف، دادرسي، تنبيهات 
  گيرد. مشاركتي، سنديكاهاي كارگران، سنديكاي كارفرمايان و نمايندگان دولت صورت مي

سي و مردم سنديكا نه تنها حامي كارگران و كارمندان بلكه مجري قوانيني است كه خود در وضع آن شركت داشته و مدافع دموكرا
  اند. ساالري است. عالوه بر آن، سنديكاها در بلژيك مدافع حقوق دولت، وزارتخانه و كارفرما در چارچوب قوانين

هستند، از سوي ديگر در گاه  هاگونه كه با اعتصاب و اعتراض خود خواهان افزايش دستمزد، بازنشستگي و بيمه سنديكاها همان
  ت سياسي كه به احزاب دارند، ضامن بقاء و حامي انتخاباتي آنها هستند.انتخابات نيز هر يك بنا به تعلقا

ها در هر انتخابات چه محلي و چه فدرال يا سراسري باعث سالمت سيستم و دموكراسي در بلژيك شده  حضور مستمر سنديكاليست
روز بدون  541ه خوبي توانست اين كشور ب 2011تا  2007است و اين سالمت تا حدي است كه خالل اختالفات سياسي سالهاي 

  داشتن دولت و نخست وزير به حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود بدون هيچ نقصاني ادامه دهد.
بتوان فضايي مناسب را در قاعده هرم اجتماعي و طبقه كارگران و  هااميد است روزي با به كار گرفتن اين تجربيات و آموخته

تر  يز ايجاد نماييم تا نه تنها از احقاق حقوق كارمندان و كارگران مطمئن باشيم بلكه در ابعاد كالنكارمندان در سرزمينمان ايران ن
  اجراي ركن مهمي از دموكراسي را نيز رقم زنيم.

  
  
 


