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رحمن الرحیمالبسم هللا   

 مقدمه 

 

اتحادیه های ملی کارکنان افؽانستان که در آؼاز در وجود صندوقهای 

بنام اداره مرکزی اتحادیه های  0931تعاونی هسته گزاری شد در سال 

بعداً در کنگره های اول و دوم خویش یکی پی دیگر به نام  کارگری و

های اتحادیه های صنفی افؽانستان و اتحادیه های ملی کارکنان افؽانستان 

ولوژی ئدر اوضاع و احوال مشخص و در شرایط نظام یک حزبی با اید

 معین به فعالیت خویش ادامه داد.

 

ز حوادث  یازده بعد از عبور از پیچ و خم های زیاد بخصوص بعد ا

سپتمبر که کشور در مسیر بازار آزاد قرار گرفت این سازمان به بیراهه 

رفت، روابط سازمان خدشه دار شد و سؤ استفاده های آؼازین از ملکیت 

 رسید. خود سازمان تدریجاً به اوج یاعتباربی  ها و دارائی ها و

 

درون سازمان  در چنین حالتی بود که انسانهای هدفمند دستگاه مرکزی از

و عده ئی از اشخاص دلسوز از خارج سازمان با هماهنگی فعالیت های 

خویش اعتصاب دو روزه دستگاه مرکزی را سازمان دادند و در  نتیجه 

 این نهال به ثمر نشست و خانه تکانی آؼاز شد. 01/0/31بتاریخ 

 

ه در حال حاضر شورای مرکزی اتحادیه های ملی کارکنان افؽانستان اراد

دارد که لکه های سیاه بی اعتباری و سؤ استفاده ها را از دامن خویش 

پاک نموده و شفافیت مالی را مشعل فعالیت خویش قرار دهد، طبیعی است 

احیای پرستیژ از دست رفته کار و فعالیت خستگی ناپذیر و دوامدار را 

به  می طلبد، بدین منظور باید از گزینش کادر های جوان، دلسوز و متعهد

آرمانهای سازمان باید آؼاز کرد و توجه جدی به تربیه آنان مبذول داشت و 

 FESاین آرمان را می توان با حمایت بیدریػ دوستان بیرونی در راس 

برآورده ساخت و با تدویر کنگره چهارم یک تکانه جدی و قابل لمس و 

 قابل اعتبار به امکا داد.
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امکا به سازمان مدافع منافع و در چنین فضای می توان اظهار کرد که 

خواستهای برحق اعضای خویش مبدل گردیده است، امکا باید بمثابه 

سازمان هدفمند بتواند تالشهای بی شائبه خویش را در استقامت های 

کاریابی و تامین رفاه اعضا و خانواده های شان سمت و سو دهد. برای 

کار های شاقه  ازمحو بیکاری برنامه های مشخص روی دست گیرد و

 زنان و اطفال طبق برنامه های معین کاری جلوگیری بعمل آورد.

 

اتحادیه های ملی کارکنان افؽانستان از هم اکنون باید سیاست روشن و 

استراتیژی مشخص فعالیت خویش را بخصوص بعد از تدویر لویه جرگه 

ت انتخاب نماید. طبیعی اس رو قرار داردکه در پیش  مو کنفرانس بن دو

که فعالیت در شرایط جدید می طلبد که گزینه های نو فعالیت انتخاب و 

تحقق یابد. مبرهن است که تحوالتیکه انتظار وقوع آنها را در آینده قریب 

داریم برای مردم ما سرنوشت ساز است و سازمان ما باید با این روند 

 خود را عیار سازد زیرا شیوه های کاربرد موجود پاسخگوی مطالبات

 اعضای سازمان ما در مرحله جدید نخواهد بود.

 

 رهبری سازمان باید برخورد فعاالنه نسبت به گذشته های فعالیت سازمان

داشته باشد زیرا این شیوه کار می تواند جنبش اتحادیوی ما را  خویش

مستحکمتر سازد و ضامن استقاللیت سازمان ما باشد، در صورت عدم 

ری بخصوص عرصۀ مالی ما قادر نخواهیم بازنگری و ترویج شفافیت کا

بود تا کتله وسیع از زحمتکشان افؽانستان نوین را در صفوؾ اتحادیه ملی 

 خویش بسیج سازیم.

 

 ستار پردلیعبدال

 سرپرست شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افؽانستان
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 مقدمه

های  و ارگان –سواالت بعدی و فرضیات مهم در ارتباط با اتحادیه های صنفی 

این است که با چه امکاناتی می توان اتحادیه های صنفی را به خاطر بهتر  -دیگر

شدن زندگی مردم افؽانستان، در وظایؾ واجراآت شان  قویتر از قبل نمود و راه 

حل های اساسی را برای برون رفت از وضع موجود جستجو کرد.  باید  به 

بت می شود مراد عیب جویی خاطر داشت که دراینجا زمانی که از انتقاد صح

نیست، بلکه مراد از آن، نشانه گیری وضعیت و حالت آینده و توسعه موفقانه 

 استراتژی وظایؾ بعدی است. 

بحث اینجا است که باید پرسش های اساسی را جستجو کرد و آن را محورکار 

 قرارداد، تا وظایؾ موثر تر و بهتر شوند. 

های مطلوب را دریافت. تنها اتحادیه های  با پرسش های سنجیده می توان جواب

صنفی توانایی دریافت راه حل ها و پاسخ دادن به سواالت باال را دارند و بس و 

 از وظایؾ اساسی آنها جستجوی این پاسخ ها است.

بعداً این امکان وجود دارد که از فرضیات و سواالت در مباحث انتقاد صورت  

یات و سواالت تؽییراتی آورد و این کاری گیرد و همچنان می توان درآن فرض

 است که باید حتما انجام شود.

اولویت بندی سواالت و نظریات مهم نیست و نباید شماره گذاری شوند. چون 

تمامی این پدیده ها باهم پیوند دارند . به معنی دیگر از هیچ سوال نباید چشم 

   پوشی نمود.

کمتر در  و ر می باشندتصوشکل ه در اوایل ب بسیاری این فرضیات

 یند.نما ت کمک میاصالحات و اقعیادر ارتباط به  یحثامب

به واقعیت در وقت کم  از فرضیات یده زیادشکار است که عآاین هم 

 آینده را که با تصورات منطقی حقایق خوب است. اما نخواهند پیوست

 .یمن کنیگام به گام مسیر خود را تعی . تا بتوانیمدر نظر داشته باشیم

خطر این در کار های روزمره امکان  و چشم انداز رتصو داشتن دونب

 خود را از دست بدهیم. د که مسیروجود دار

 بهتر پالندراز مدت را  مدت و هتوان وظایؾ کوتا با چنین تصور می
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باید  شت. بر همین اساسگام گذا در این راه و واقع بینانه نموده گذاری

 داد. بحث قرار را مورد چند فرضیه

 

 

 

 

 

 

 

 درباره مولف

مولؾ این رساله برای مدت چهل سال به گونه افتخاری کار کرده است. او 

همچنان به عنوان کارمند اتحادیه مجمع کارگران آلمان نیز ایفای وظیفه 

ر عضو فعال بوده و ؤثنموده است. او در واحد اولیه در ورکشاپ م

ملی و به همین گونه به همچنان عضو انتخابی در سطوح محلی، والیتی، 

 حیث عضو هیئت مدیره نیز فعالیت انجام داده است.

سپس به سمت منشی والیتی اتحادیه صنفی معلمین مقرر و بعد از آن در 

اتحادیه مجمع آلمان در وظایؾ مختلؾ انجام وظیفه کرده و به خصوص با 

یس این اتحادیه همکار نزدیک بوده است.ئر  

سو در بنیاد فریدریش ایبرت مشؽول به کار بدین  0331مولؾ از سال 

 می باشد.

بیشتر از پنج سال گرداننده پروژه های محلی در ارتباط به وظایؾ اتحادیه 

ها، کارفرما و مقامات دولتی در امور کار و اقتصاد در کشورهای رو به 

  انکشاؾ بوده است.
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  یار آینده اتحادیه های صنفتساخ

به  و کاال های خارجی استوار است بر وارداتفعلی افؽانستان  تصاداق 

 ه اموال به خارج کم دیده میدر تولیدات وعرض انکشاؾ تناسب واردات

دان خارجی و کارمن از کاالهای وارد شده به مصرؾ یشود. تعداد زیاد

وجود  ،بودن وضع امنیتی ننا مطمیاظ از لح .رسد می عساکر بین المللی

 و تا اکنون انکشاؾ ،مواد مخدر تنی بری مباقتصادرشد  فساد اداری و

یک  برای تدوین .بوده استافؽانستان در پشت پرده بازسازی اقتصاد 

خدمات  ت واقتصاد خود کفا" که بتواند تولیدا شرفت ویژی "پیاسترات

  باید مجادله نمود. افؽانستان را عرضه کند،

 

 فرصت)هدف( فقر و نبود نا امنی، بر غلبه

ت سلسله وار به ؼرب اً ال اجباراکارگر بنابر عوامل بکه طبقه یدر زمان

 ی با استفاده از عوامل موجودده محدودرعین وقت طبق شوند، یده میکش

 کار سازمان یافته عالوه براینکه هیچ بازار برند. می یگیر منفعت چشم

بر آن  موجود نیست که با اتکا نیز ان اساسات کارهمچن وجود ندارد  ای

کار دریافت  که برای آن عده ای بدان مسیر روان  ساخت.را  طبقه کارگر

 نطمییک اقتصاد اجتماعی م دی کار را ندارند،ا توانمنی توانند و کرده نمی

 وجود ندارد.

 

 آموزش و پرورش یک منبع خوب برای توسعه اقتصادی است

قبل بهبود یافته  سال 01 نسبت بهآموزش و پرورش  باوجودی که وضعیت

 برای اطفال می ی تنهاآموزش  یاین زیر بناها طرؾ دیگراما از  است،

مهارتهای الزم کاری و توسعه شؽل  ساالن، برای آموزش بزرگ باشد.

 ود دارد که آن همهای بزرگ امکانات وجحاال در شهر های دیگر فقط

ه ب افؽانستان در این راستا  شتر بستگی به پروژه های خارجی دارد.یب

  یافته است. کمتر توسعه طور مستقل
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 های اتحادیه ،دموکراسی در جهان کار عدالت وبرای برقراری 

 دارند ولیتومسی تا حدی صنف

دشوار دیموکراسی گام  در مسیر که روبه انکشاؾ ی استکشور فؽانستانا

. در وضعیت جدیدی قرار گرفته است به لحاظ اقتصادی نهاده است و

نهادهای  وعکس مردم  براین تحول محروم گردد،  از بایدجهان کار ن

نیز در آینده باید  و، ده اقتصادی را به عهده دارندنماینده مردم تحوالت آین

برای  ین یکی از مسایل عمدهاربناب .ولیت را به عهده گیرندواین مس

فعاالنه در مداخله  ،اتحادیه های صنفی کارگران یعنی سازمان دفاع از

 برای متوقؾ هاتقاضا وشنهادات یطرح پ وطرح سیاست های اقتصادی 

  .تن تدریجی بازار کار می باشدیا ساخ و نمودن آن روند
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 پنج پرسش برای بحث و گفتگو

 

اتحادیه های صنفی در جامعه افؽانستان فعال در چه 

 وضعیتی قرار دارند؟  

.0 

امروز، اهداؾ اساسی اتحادیه های صنفی چه می 

 باشد؟

.0 

در روند دیموکراسی آیا امروز، اتحادیه های صنفی 

 احساس مسوولیت می نمایند؟

.9 

آیا اتحادیه های صنفی خارج از اعضای شان با مردم 

 عام نیز در تماس هستند؟

.4 

آیا اتحادیه های صنفی فراتر از شمار اعضای شان در 

 باره آنها معلومات دارند؟

.3 
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 جامعه ارنقش اتحادیه های صنفی در ساخت

ه که ب ی آنز اعضاامتشکل  هایی است سازمان صنفی حادیه هایات

با کسب عضویت در  اعضا .دنتوان صورت انفرادی مبارزه کرده نمی

مین شده آینده تضشامل  ات اعضا. توقعات ویژه ای دارندانتظاراتحادیه 

توان این  چگونه می و اینکه می باشد آن هااطفال  و خانواده، ضابرای اع

کلیدی  یک مساله برای اتحادیه ها مسالهاین  خت.وها را برآورده ساآرز

اعضا را جامه عمل  یهااسته وخ توان توسط قدرت اتحادیه می است.

 نه تنها در سکتورها و شان د. اتحادیه ها برای رسیدن به هدؾپوشان

تا  ،باشند داشته تحرک نیز باید در جامعه ملی بلکه اجباراً  های ارگان

 سیاست در که معین کرده اند ای اریاهداؾ ک توسط کدر رهبری و

، نیاز است به قدرت باشند. برای رسیدن به این اهداؾ موثر گذاری

 .نیاز است ت اعضایفعال تعداد کثیر اعضا و فشار، استداللاتحادیه ها، 

 

  دخیل بودن در توسعه اجتماعی

که  اتحادیه ها منحیث یک سازمان بزرگ اجتماعی در برابر آنانی

فعالیت های اتحادیه ها  ت دارند،یلونیز مسو ،دیه ها را ندارندضویت اتحاع

که در  افراد جامعهط اقتصادی برای همه شرای در عرصه رفاه اجتماعی و

. استدالل اثر گذار است ستندکار ه ییا در جستجو ار دارند وجهان کارقر

 یکشش آن عده افراد یوی اتحادیه ها باعث جلب توجه وئها و قدرت اجرا

اتحادیه ها را ، است عضویت شان در اتحادیه هاورخبا د که بعداً  شودمی 

  .می افزایندبه قدرت اتحادیه ها  وحمایت نموده 

 

 قوانین اجتماعیبرای بهترشدن  مبارزه

دست آوردن رفاه ه شان در سراسر جهان برای ب های خانواده کارگران و

 " استرویای آینده" ،نافؽانستا در این امر لیاجتماعی مبارزه نموده اند و

که  ییجا هر در .بدل گرددمدر افؽانستان نیز به واقعیت  که باید این رویا،

حقوق  ،یمانند بیمه صح حفاظت اجتماعی؛حاضر سیستم های  درحال

 اکثریت این ها توسط  ،موجود است بیکاری دوره بازنشستگی یا مزایای
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  .است آمدهاتحادیه های کارگری به دست  های فشار

 

 باشند موفق می ،تحادیه های صنفی مستقل وآزادا 

شان  خانواده های طبقه کارگر و از منافعبدون فشار اتحادیه ها حفاظت 

 :یستممکن ن

 اب سیاسیکه مستقل از احز ای اتحادیه های کارگری، 

 .ودندب گروهی یا منافع و گروه های قومی

 برای رک اعضا ع مشتکه دنبال مناف ای اتحادیه های کارگری

رفاه  برایکار بهتر و حمایت  شرایط معاش ومزایای بهتر،

 اجتماعی بودند.

 ل واولی اعم ،ندتساتحادیه های کارگری سازمان سیاسی نی 

 الی سیاست است.اب کارسازاهداؾ شان آوردن فشار 

ی از این نبرای پشتیبا ر دموکراتیک است،اساخت مبارزه با حال کشور در

 شان خانواده های رفاه اجتماعی برای مردم و ساختار به برنامه تامین

امه ها . بدون این برنمشارکت نمایندآن  درتا مردم نیز  ،ضروری است

رفاه  ولیت. اتحادیه های صنفی آزاد باید مسود کردنک نخواهمردم هم کم

   .برسندقدم به قدم به آن  ند تاگیرده هاجتماعی را به ع

 

 جانبین منافع ؛ط کارفعالیت برای بهتر شدن شرای

نیروی کار  کار هستند و مردان مشؽول فعالیت و زنان و در شرایطی که

خطرات  باید در محل کار از مصرؾ می کنندثر موار در جهان کخود را 

صحت و  و واقع شوند زیر تهدیده هیچ صورت . آنها نباید بمحافظت شوند

اساسات  این موضوع عملی شدن برای گیرد.قرار  طرزیر خ زندگی شان 

 و ،دکه حمایت کارگران را تامین نمای گردد باید طرح ریزی یقوانین و

د. شرایط کار را چنان نمای یهنمایهمزمان کارگران را به انجام آن ر

   خطرات کمتر متوجه شان گردد. تا ، نماید تنظیم ترتیب و

هرگاه کارگر )در حالت داشتن مریضی( خود را ناتوان و مریض احساس 
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و هم ، است به نفع جانبین)کارگر و کارفرما(این موضوعات د ینمامی 

 آیندهو تهدید برای  شدهکارفرما  باعث ضررهیزات تج نداشتنچنان 

ز موضوعات مهم ا یکی گردد. های شان میخانواده  کارگران و نمطمی

ط کار بهتر یشرا محیط و ،سایل کار بهتر ، مانند وچارچوب اساسات است

اداره ودفتر  ،ساتسمو وؼیره. در یصوص محافظتهمراه با لباس مخ

از جانب  مکانات بهتر از یک طرؾ باعث بلند رفتن تولیدات واط و رایش

  خواهد گردید. سالمتی کارکنان ر صحت ودیگ

    

  حقوق ایشان حفاظت از کارگران و

تا کنترول و الیحه میکانیزم جزا  که همگان معلوم است این موضوع برای

 بر اساس آن تا ،کافی نیست قوانین صرؾ موجودیت ،ه باشدوجود نداشت

 آن هاحق این گردد و  وانین تطبیق میند که قاعتماد نمای رگران بتواننداک

اع دف )یا از حقوق خودخواست خود را بخواهند ادانه است که بتوانند آز

  نمایند(.

 رند تاوظیفه دا های کارگری اتحادیه برای پیشبرد موضوعات متذکره

در  بعداً  ه وتیرفپذ ات و انتقادات کارگران را اوالً شنهادیپ نظرات،

. سی نموده و برای اجرا کردن آن تالش نمایندرو بر ؼور شانمورد

شان باره حقوق درخود را  یلیت دارند تا اعضاا مسووهمچنان اتحادیه ه

حقوق و امتیازات آنها آگاه  از را معلومات داده و ایشاندر محل کار 

 آن را به دست آورند.توانند  می ،خود را بدانند که حقوق آنانی ند.ینما

ود داشته باشد تا طرؾ وج یا مشاجره باید مرجع بی در صورت دعوا

امتیازات  حقوق و خاطر دفاع ازه ب –خود  یاتحادیه ها کارگران یکجا با

اتحادیه  فصل گردد. و حل صورت عادالنهه شان بیاو دعو ازنددبپرشان 

ذاری ن را پایه گموضوعات متذکره باید چوکات قوانیارگری برای های ک

رد آنرا در کنترول خود و عمل ک تالش کنند تا آنرا عملی نمایند و نموده

  د.داشته باشن
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 پنج پرسش برای بحث وگفتگو

 

اعضای اتحادیه چه تصوری از هویت 

 اتحادیه و نحوه فعالیت آن دارند؟

.0 

صنفی توانمندی تاثیر  آیا امروز اتحادیه های

 گذاری بر سیاست گذاری ها را دارند؟

.0 

آیا اتحادیه های صنفی با بعضی از گروپ 

 های سیاسی وقومی تمایل دارند؟

.9 

آیا اتحادیه های صنفی در محل کار شان، 

توانمندی محافظت ازاعضای خود را در 

محل کار شان در مقابل بی عدالتی و بی 

 انصافی دارند؟

.4 

ا اتحادیه های صنفی سواالت مربوط به آی

 محل کار را مورد توجه قرار می دهند؟

.3 
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  ه های صنفی برای همه کارگراناتحادی جودیتوم

که اتحادیه  نشان می دهدکه قبال در باره آن صحبت نمودیم را  نظریاتی

ت  تنها در چوکا آنها د ونداشته باش های کارگری باید ساحه فعالیت فراخ

ت ستند  که در چوکاآنها موظؾ ه مانند.داره رسمی وؼیر رسمی باقی نا

 عمل انتظاراز آنها  یر باشند چون اعضاولیت پذکار و اقتصاد مسو قوانین

در صدد  کمک برای هر فرد و خواهان ریکارگهای اگر اتحادیه  دارند.

باید برای جامعه که محیطی است بزرگ وسعت  ،دنتؽییر رفتار جامعه باش

 ظر شان را به نمایش بگذارند.ن

  

 گسترش آن حفظ و (اداری) دولتی بخش امور در اومتمق

یر خود را در ادارات دولتی وؼ یی اعضااتحادیه های کارگر ،اؼلب

ستند و دفاتر بزرگ ه این ادارات  و ر است،شکاآ دلیل آن دولتی دارند و

دارای  داراتنمود. این ارکنان در آنجا بهتر تماس حاصل ابا ک توان می

شان و اتحادیه های کارگری باید با ای اشخاص مسوول می باشند

رود که این بخش ها  انتظار می و مذاکره نمایند. رحرا ط شان موضوعات

ع را نباید نادیده گرفت که رشد نه کند و کوچکتر هم شوند ولی این موضو

  .تندضعیؾ تر هس ک نسبت به ادارات بزرگترادارات کوچ ه ها دراتحادی

 

 خصوصی در بخش امور ساختار طرح حفاظت و

یا بسیار  افؽانستان کوچک و های شخصی درسکتور تعداد زیادی از

انیکه در شوند. برای کس دیده می های بزرگ ندرتاً کوچک هستند و سکتور

را قرارداد جمعی وجود ندارد و ثاینجا مشؽول وظایؾ شان هستند اک

سفانه أمت وم و واضح نیست.معل ،ان کارزم انند مزد،نان شرایط کار مهمچ

 قسمت حقوق شان یشان درا تا با را سراغ ندارند ییا سازمان و مرجع آنها

های کوچک فعالیت های اتحادیه دشوار است و در سکتور همکاری نمایند.

اتحادیه های  .ت آؼاز نمودیفعال به طرح و موضوع را باید همین لحاظبه 

طرؾ ه ا بآنها ر کوچک فعالیت نموده و یهاارگری باید در این سکتورک

موفق بودن در جهت کسب شرایط بهتر ، ود جذب نمایند. بهترین تبلیؽاتخ
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 و همچنان محافظت در برابر بی عدالتی است.

 

 ،داشته باشند برابر با مردان حقوقزنان باید در جهان کار 

  ه زنان داردجهان کار نیاز بچون 

نیروی کار ت به اشت رشد اقتصادی ضروربا در نظر دیک جامعه مدرن 

ها مربوط به یک سکتور دارد. این موضوع تن زنان و همچنان مردان

از این لحاظ  .وجود داشته باشد باید لکه در تمام اجتماع کاریخاص نبوده ب

همکاری نمایند. زنان هنوز هم در  ن راستادیه های کارگری باید در ایاتحا

برای زنان اجازه کار  ر بسیاری از ساحاتقرار دارند و دمعرض تبعیض 

، باشند تا زنان یح کارفرمایان میشتر مورد ترجیشود. مردان ب داده نمی

ر و نتیجه کار خوبتر در محیط که زنان دارای درجه علمی بهت با وجودی

 روی این ملحوظ در یک جامعه مدرن نباید بین حقوق زنان و ند.ا کار

ز تحت حمایت ا - در تمام ساحات کاری د وباش وجود داشته مردان تفاوت

به این اساس  ین گردد.یدالنه و مساوی تعاحقوق شان ع - تماعیشرایط اج

در  - اتحادیه های کارگری برای پیشبرد اهداؾ در چوکات مقامات خود

 همه سطوح ضرورت به زنان دارد.

 

  برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی  جوانان نیروی آینده

 این و اکثریت عظم نفوس افؽانستان را نیروی جوان تشکیل می دهدبخش ا

توان از آن  بزرگ است و می مزیت . اینزیر سن بیست می باشندنفوس 

سرنوشت این کشور را این نسل کمتر از بیست سال نمود.  بهینه استفاده

در برابر نسل  احساس مسوولیت . عدمدهدبه سمت مطلوب سوق تواند  می

مبتنی بر واقعیت  این یافته ها زیر سوال بردن است. ه کشور راآیند جوان،

حیث سازمان حفاظت از تمام ه . اتحادیه های کارگری بهای امروز است

و در تشویق آنها  باشند انجوان رشد های کارکنان باید مدافع ه گرو

و این تنها راهی است که جوانان بتوانند برای بهبود شرایط  .بکوشند

نسل  برای والدین وو همچنان  موثر واقع شده جتماعیا اقتصادی و

 .همکاری کنند سالبزرگ
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 آموزش و –در یک چوکات اساسی برای یک اقتصاد و کار بهتر 

های . آنها باید از مهارتجوانان در نظر گرفته شود برای –ی کاری ادورنم

های اقتصادی مورد نیاز ردار باشند چون آنها در تمام بخشخوبی برخو

نین آموزش بلکه همچ –تنها گسترش دانشگاه  نه به معنی دیگر د.ستنه

  هتوانند به دانشگاه بروند که نمی ای برای تعداد زیاد جوانان های حرفهکار

 شتریبه توسعه ب گاه در تمایل دورنمای کاریداین دیاست، ضروری 

آسیب  هدر یک جامع. جوانان بدون دورنمای کاری کمک می کندکشور 

از دست  در اثر رد وه نیاز به بسیاری از افراد جوان داجامع .می بینند

 حتی ممکن است آنها کشور را ترک کنند. ،عتماد به نفسدادن ا

 

 میدانیمزندگی مرفه امروز را مدیون نسل های گذشته ما 

مندانه ندارند. حتا  زندگی شرافت از افراد سالمند امروز حد اقل بسیاری

. آنها به بسیار شرایط نمایند ز ایشان پشتیبانیارند که اخانواده ند آنها

داب گذاری کرده اند که امروز به اساس آن ته چیز هایی را دشوار

میت شناختن سته به رسیگیرد. کارکنان بازنشسته شا بازسازی صورت می

 از بعدته اند " گف کنند. ه آنها را دنبال میکسانی اند ک طرؾ وحمایت از

برای حمایت از  ،هر نسل صاحب کار ."ی وجود داردهر فراز یک نشیب

ی را طرح ریزی . این نسل کارکن باید قوانینموظؾ استسالمندان  اجتماع

د مسن برای نسل راجاد شود. افیگی شرافتمندانه اه برای آنها زند نمایند که

  ستند.ه یبعدی رهنمای مهم

 

 افراد ناتوان و بیکار

در حالی  این ستند وز مردم بیکار هافؽانستان بسیاری ابه خصوص در 

 از راً اکثاین افراد بیکار خواهند بیکار باشند.  ینم آنها خود  است که

. افراد خانواده اندحمایت  ای هم فاقد عده ند وشو می حمایت خانواده طرؾ

 . درحمایت کندرا  باید آنها اجتماع معلول حق زندگی شرافتمند را دارند و

مشارکت فعال گی نیست بلکه ازسهم دادن آنها و  هچاریبت از بحاینجا ص

باید پشتیبانی  نیز که معلول نیستند یبیکاران از آنها در جامعه است،
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جامعه  و کرده حفاظت از خانواده های خودتا آنها دوباره  گیرد، صورت

را  یزیاد انسانی فواید نین کمک های. چداز آنها  بهره برداری نمای نیز

 را راهی باید به آن  اساساتمی آورد. برای دستیابی ؽان به ارمدر جامعه 

 باشد. ای کارگری مییکی از وظایؾ دیگر اتحادیه ه ننمود و ای جستجو

 

 لکه ننگی برای جهان کار  ،از چارچوب قانون کار خارج کار

ی رروش نیروی کاف درتنها زنده ماندن را  ،متذکره شماری از گروه های

که  یپول ناچیز با . اکثراً فایده ای نصیب نمی کند می دانند که برای آنها

وضعیت که از  افراد زیادی وجود داردکنند.  نیست کار می آنهاشایسته 

وجود دارد که هیچ  یخاطره نمایند. این حالت ب می نا مطلوب استفاده آنها

تا زمانی که این  و می تواندنکرده ها به آنها رسیده گی از سازمان ییک

نان در همچود را به خاطر پول ناچیز به فروش می رسانند انسان ها خ

تا همان زمان فشار باالی  است. انهمیشه فشار باالی کار آن وخیمط شرای

باشد. اگر اتحادیه  معقول  و کار منطقی  برای کارگران می -مناسب  مزد

باید در مقابل  ،گی بهتر می باشنده ن کار خوب و زندهای کارگری خواها

برای ترویج  از سوی دیگر بپردازند. اعتراضبودن بازار کار به نامنظم 

اجرای قانون برای  و یچوکات قانون ایجاد منافع کار گران نامنظم

   .مفید استؼیر انسانی  بسیار  یری از چنین کارجلوگ
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گفتگو هشت پرسش برای بحث و  

 

در کدام مناطق اتحادیه های صنفی وجود دارد و 

وجود ندارد و چرا؟ در کدام مناطق  

.0 

گزینه های اتحادیه های صنفی در امور دولتی 

 برای اعضا درشرایط فعلی چه هست؟

.0 

تعامل اتحادیه های صنفی امروز در بخش 

 خصوصی در چه سطحی است ؟

.9 

آیا فعالین زن، در سطوح مختلؾ اتحادیه های 

 صنفی، حضور دارند؟

.4 

مودن آیا اتحادیه های صنفی برای جذب ن

اعضای جدید، به خصوص نسل جوان قابلیت 

 دارند؟

.3 

آیا کارمندان سابق که اعضای اتحادیه بودند حاال 

 هم حق ابراز نظر دارند؟

.6 

آیا اتحادیه به وضعیت اجتماعی افراد مسن )که 

برخی از آنها نیز عضو اتحادیه بودند( عالقمند 

 هست ؟

.1 

زمان آیا اتحادیه های صنفی، در کمپاین سا

جهانی کار برای الؽای کار های خارج از 

 چارچوب قانون کار، اشتراک می کنند یا خیر؟

.1 
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 ادیه های صنفیحداخلی ات ساختار پالن گذاری و

 لیتافع طوطباید خ ه های کار گری خواهان کارگسترده هستند،اگر اتحادی

هد عت ی واز این وظایؾ نیاز به شایستگ ین نمایند. برای هریکیخود را تع

است که آیا  این به همین لحاظ سوال برای اتحادیه والن است،شخصی مسو

 خواهد برای دسترسی به آن یا می شایستگی را دارد؟ و این مهارت و

به طور موثر استفاده  این مهارت ها د ازتوانن آنها میاینکه  یا وتالش کند 

 کنند؟

 سیاست مورد پسند تاً ندر ،دیه های کارگریاوظایؾ سازمان ها مانند اتح

 دیه های کارگری خواهان تحمیلگیرد. اتحا مداران و کار فرمایان قرارمی

استه ها وخ د. برای اینآنها شنیده شو صدای ستند تاه انسجام خود و فشار

اتحادیه های  بزرگ تنها در اجراآمشارکت آ و به دانش الزم نیاز است

 است: استوار بر دو چیزری کارگ

 اعضا ن و دانش خوبوالب مسوهای خومهارت   

  استه ها وانتظاراتوکه فعاالنه برای خ فراگیر، چنانعضویت 

 مایل به کار باشند   اتحادیه

تواند تعادل خود را  اتحادیه نمی ر یکی از این ستون ها ضعیؾ باشداگ

. اگر هر دو محور ستنی شاهداف عملی شدن همچنان قادر بهو  حفظ نماید

 قابل قبول ییا شخصاین مساله برای هیچ عضوی  ،دذکر شده ضعیؾ باشن

چون آنها ، دارند را دهنده شنهادیپ نقشه ها اتحادی . در این دو مورد،نیست

 به شمار روند!شریک در حل مشکالت اجتماعی واقتصادی توانند  ینم

  ؟داشت محوریک "آموزش" برای این دو  توان چگونه می 

 

 ستدالل خوبا توسعه مهارت های داخلی، توسعه

 و همچنان دانش است اوالً  ،الل خوب برای تقاضا های اتحادیهتوسعه استد

دانش و ایده ها و  ،می باشد مشکالت زمان گاهی ازشرایط حاکم درآ

مانند  ؛استدالل های دیگران ت و شناخت کافیارییامکانات برای تؽ

 یاز بهن که خواهان موفقیت باشد، یهر شخص ،ر فرمایانسیاستمداران و کا
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 دارد. این مهارت ها کسب

 کارشناسان آموزش دیده دارای ،است که اتحادیه ها آن این کار مستلزم

ولین بلکه آنها با مسو، شوندنمی ولین موجوده جایگزین مسو . آنهاباشند

توانند  میدر اتحادیه  . این کارشناسانباشند می داشته موثرهمکاری  یکجا

 می توان ی علوم برای همکاریدر اکادما رآنها  یا  ول کار باشند ومشؽ

  جستجو کرد.

  

استدالل خوب برای رسیدن به  و ؛ بحثینامهارت های کمپ

 مردم

مردم  ، اگر آنها توسط بسیاری ازبرای کمک هستند ها استدالل بهترین

نیاز به معلومات و اعتقاد "تیوری دو ستون" اوال اعضا درشوند. پشتیبانی 

 خانواده ،همکاران ،زیست توانند در محیط یه مند کستچون آنها ه ،دارند

اتحادیه ها ضرورت به  ،راتر از آنو دوستان خود را جذب کنند. اما ف

 .ؽات نمایندیکه برایشان تبل مردم دارند

 

 تبلیغات برای اتحادیه ها: ابزار 

 ،جریده خوب ،ه های مهم شهردرفه معلومات در جاؼ ،یؽاتیاوراق تبل

ها نقش  یپیمای راه بالخره تظاهرات و ی و انترنتی وزیونیتلو نشرات

ؾ گروه این وظای انجام آیا اتحادیه کارگری برای کند. مهمی را بازی می

ورت است وهمچنان برای کار شناسان ضر دارند؟ در اینجا متخصصین

بحث  ،هست نیز از به افراد خارج از اتحادیهبا اتحادیه نی برای همکاری

های خوب  ل مانند استداللمه نگاران در برخی از مسایروزنا منظم با یها

اتحادیه ها اعضای ه ایش قابل مالحظتواند در مطبوعات برای افز می

 ل باشند.ی که اتحادیه ها خواهان این مسایبه شرط ،باشد

 

 سیاست اد واستدالل در اقتص یاجرا ی ویتوانا

ولی اتحادیه  ،گیردبتبادل نظر صورت  وقتی به وجود می آید که راتیتؽی
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 اتحادیه را مردم صداید تا ننمای الزم توجه ین بارها در اندمجبور  ها

می د در زمانی نتیجه ننمای که مالقات می با کسانید و استدالل آنها نبشنو

در  به آن ها اشاره کردیمکه  کارکنانی .صورت گیردجر و بحث  دهد که

 خویشاست که اتحادیه  از همین لحاظ را ندارند،امکان  این شرایط عادی

 د.دست آورنه که نتیجه مثبت ب می دهندر قرا یدر وضعیترا 

که  دست نمی آید تا زمانیه طور ساده به دست آمده به همین نتیجه ب

با افراد جامعه  فعالصورت ه کمپاین صورت نگیرد یا اعضای اتحادیه ب

تشکیالتی ، اتحادیه ها باید یک ساختار مسایل شان را در میان نگذارند

به  یکه مجموعه ای از اتحادیه ها است چنین ساختارتا قوی داشته باشند 

 دست یابد. موثر اعتصابات و تظاهرات

ه و دوبار بلکه هزاران مرتبه مسایل سیاسی و اقتصادی بر نه تنها یک با

همین کار اجرای که اتحادیه ها قادر به  ، زمانیرسانیده شودگوش دولت 

یل اتحادیه مسا جریان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در که باشند و کسانی

هیچ د ندرک نمای را دیالوگ اجتماعی و نقش و نیروی اتحادیه ،ار دارندقر

 .آن ها را می ترساندتواند و فریاد اتحادیه  خودسری کرده نمی یجانب

 

 محیطی رابطه بین وظایف مرکزی و؛ حضور در همه جا

کار و وظایؾ داخلی و خارجی تناسب طور آشکار در بین ه در همه جا ب

 ذیل سیاسی مشکالت در عرصه های اموردر  به خصوص شود پیدا می

 :است شدنی حل

  مطابق اصول و قوانین ملی عیار می که ملیدر سطح تناسب درست 

  گردد.

 شود. می هپیشبرد ق قوانین منطقویهمچنان مطاب در سطح منطقوی 

 میمندی مردم امکان پذیر و نیاز بر اساس تقاضا در سطح ساحوی 

  باشد.

یک چوکات تصمیم گیری وجود  به همین ترتیب در مسایل اقتصادی نیز

 دارد.



 

گاه ىا و واقعیت ىااىداف و  امکانات اتحادیو ىای صنفی در افغانستان؛ دید   

  

21 
 

 اصولنامه فعالیت  در چوکات مقررات و ذاران بزرگسرمایه گ

 سازند. را عیار می خویش

 یه خویش نظر فیصله هیئت اجرای تحت سرمایه گذاران کوچک

  د.ننمای فعالیت می

ضرورت  اندر هر دو بخش به این کارشناس اتحادیه هاهمین لحاظ از 

که در سطح  یچیز .باید معلوم باشد ین کاراپ یسپرن د.ننمای احساس می

تا در سطح باال به همان شکل اجرا گردد ضرور نیست  می اجراین پای

تصمیم گیری صورت گیرد. و یا به شکل دیگری  در آن زمینه و گردیده

 گردد. گانه اتخاذ می امیم جداتص در محل و یک سطح دیگر

 توانند؟ نه مسایل را دنبال کرده میطور عاقاله یا فعالین اتحادیه بآ

 

 شفافیت داخلی و خارجی اعتماد به نفس،

نماید و حمایت اعضأ را حاصل رشد  اگر شفافیت در داخل اتحادیه تقویه و

ر مالی امو و افراد در مورد تحقق اهداؾ اتحادیهتصامیم در  باید نماید

 و فعالین اتحادیه برای اعضا اعتماد یک عضو باشد. برای اعضأ روشن

 .باشد می ضروری

تا بدین وسیله بی  اتخاذ گردد تصمیم در زمینه اتخاذ یک میکانیزم کنترول

موضوع در جریده  ،جهت آگاهی اعضا همچنان اعتمادی از بین برود

 دام نمایشی نباشد بلکهاعتماد سازی و علنیت یک اق به نشر برسد. اتحادیه

و همچنان در روی صفحه  روی آنها جر و بحث ها صورت گیرد

و افراد پاسخ قناعت بخش داده اعضأ  سواالت به انترنیتی تشریح گردد و

بلکه برای مردم  دیه های کارگری نه تنها برای اعضااکثراً اتحا شود.

 های دالله استدر ارای همچنان در باره کار شان توضیح بدهندجامعه 

 را بشناسد. اهداؾ اتحادیه اتحادیه نیاز دارد تا جامعه ،ثرضروری و مو

در  نماید که می کسب اد سازی را، علنیت و اعتمزمانی اتحادیه شفافیت

بدین  و فضای بی اعمتادی موثریت نقش اتحادیه برجسته شود ،جامعه

 .وسیله از بین می رود
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 هشت پرسش برای بحث وگفتگو

 

روابط داخلی بین کارکنان اتحادیه و آیا در 

 اعضای اتحادیه اعتماد وجود دارد؟

.0 

آیا پالنی برای آموزش مسایل اتحادیه برنامه 

 ریزی شده است؟

.0 

آیا اتحادیه توانمندی پیشنهادات مثبت و مفید 

 را دارد ویا  تنها شکایت می کند؟

.9 

آیا اتحادیه در حال حاضر با بحث ها و 

، قادر به آوردن تعداد زیادی از مطالبات خود

 مردم به جاده ها هست؟

.4 

آیا اتحادیه های صنفی دسترسی کافی به 

سیاست وسیاستمداران)البی سازی( دارند تا 

 آنها کاری برای اتحادیه انجام دهند؟

.3 

آیا بین اتحادیه، مطبوعات و مردم تماس 

 خوب وجود دارد؟

.6 

وجود دارد؟آیا چارت پالن کاری در اتحادیه   .1 

آیا اعتماد و شفافیت داخلی در مسایل مهم در 

 بین کارکنان اتحادیه وجود دارد؟

.1 
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 دموکراتیک های مدرن وسازمان ساختارهای مالی

 ،با یک فیصد از معاش ،"یک سنت از یک دالر و یا یک فنیک از مارک

مام جهان تدر  03دیه های کارگری در اوایل قرن از آؼاز ایجاد اتحا

است که به اتحادیه  یبرای اعضایمول کوچک ، این یگانه فورمروج است

نمیر  و بخور حساب معاش ناچیز  ه و ب پردازند" یت میحق العضو ها

 یک فیصد پرداخت در واقع ،شود یت پرداخته میبرای اتحادیه حق العضو

 باشد. خیلی زیاد می ،از معاش ناچیز

 ،حق العضویت همین پرنسیپ یک فیصدتن آماده ساخ با اتحادیه کارگری 

 برد. به پیش می ل و وظایؾ خود راااع و احواوض

 .دندفاع نمای تا از حقوق اعضا اند این تصامیم را اتحادیه ها اتخاذ نموده

از اعضای خود را  تامطرح سازد  ین اوضاع باید سوالی راندر چ اتحادیه

 یت و یا پول ناچیزوق العضبدون پرداخت ح حتا را دهد و اعضادست ن

 د.خود داشته باش ید بابا

 

 تلعضویت دید الزم و کنترول ضروری اسبرای حق ا

اکثر  .ار داشته باشدکنترول قر تحتباید شفاؾ و  یت اعضاحق العضو

با پول تادیه شده حق  که کند خطور می چنین اعضا اوقات در ذهن

در  باید دهد می پول که . هر کسیشود م مییت ها کدام کارها انجاالعضو

این مسایل  دست آورد و همچنان حق مسلم شان است کهه چیزی ب ،مقابل

یت ها چگونه از پول حق العضو اینکه د.نتحت کنترول خود داشته باش را

برایشان تعهد سپرده شده که قبالً  چیزی از گیرد و استفاده صورت می

 د.نخواهند آگاهی داشته باش می بود،

 نماینده گان و اعضای باال ذکر گردید در که یبا مشکالت اکثراً اتحادیه ها

به اعضای اتحادیه د و ننمای را کنترول می یتساالنه پول حق العضو ،آن

ه بود باید در مقابل که وعده داده شد آن چیزی ازگردد،  می هراپور ارای

شود؛ یعنی هیئت داراالنشأ در قسمت تادیه حق ه شورا جواب ارای

 .پاسخ می دهد رسد مصرؾ میه در کجا و چه ق سم بکه یت اعضأ العضو
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  دور افتاده و محالت مراکز تقسیمات بودجه در

 اتد و اساسرا انجام بده یکه اتحادیه بخواهد وظایؾ جدید در صورتی

به  ابتکار عمل ر هستند در مسایل پولی، مجبودرا روی دست گیرن یجدید

که در وظایؾ  د کنند، چیزیو یک ساختار جدید پولی را ایجا خرج دهند

صمیم بدین مفهوم از امکانات ت .ثر گرددن بودجه استفاده موآاتحادیوی از 

رمندان شورای والیتی و کا نکارکنا گیری و در تقسیم بودجه برای

هنگ آ هم با آن ها در نظر گرفته شوند و بودجه طور مساویه حرفوی ب

م است تا نیازمندی های م الزیباالی مشکالت فایق آگردد، برای اینکه 

عمل ه ، بعضی اوقات سعی بگردد طور عادالنه تقسیم بندیه ضروری ب

 عمل آید.ه ها و امکانات واقعی سنجش بتا در بین تقاضا آید

ر به امکانات نظ خواستار بودجه اضافی هستند ی کهعده اشخاص اگر آن

 نات بهتررا انجام دهد تا امکا یشوظایؾ خو ،موجود در قبول تقسیم بندی

 وجود آید.ه در بودجه ب

 باشد: نماید قرار ذیل می می زینهب هایجا ی کهوظایف 

 

 ی سطح آگاهی کارمندان اتحادیهتقابرای ار 

سویه مسلکی کارمندان )آگاهی  ارتقای ،یکی از وظایؾ عمده اتحادیه

 (.قدرت است

خاطر تحقق همین آموزش باید ساالنه یک پالن و بودجه در نظر ه ب

که اتحادیه کارکنان قادر به دادن بودجه  یدر شرایط .ه شودگرفت

مقدار را به مصرؾ تا یک  باشد سعی به عمل آیدن آموزش مسلکی

برساند و سعی نماید از پارتنرهای خود جلب کمک نماید مانند 

(F.E.S.و ؼیره )  

 بودجه برای تبلیؽات راه اندازی اعتصابات و تظاهرات 

 بودجه ،اعتصابات و تظاهرات یک اتحادیه راه اندازیبرای تبلیؽات 

مهم است. اتحادیه مصارؾ این اعتصابات و تظاهرات را با دست 

برای انجام وظایؾ  ،وزش مسلکیم. در پهلوی آباز می پذیرد
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مانند تظاهرات  ؛گردد اجتماعی نیز به بودجه ضرورت احساس می

وجود . با تحمیل گرددشروع باالی دولت تا خواسته های م ،ضروری

 ن نیاز است.آآنکه بودجه کوچک هم باشد برای 

رفته شود تا بر ول اضافی هم در نظر گیک مقدار پبر عالوه 

تواند  به همان اندازه می اتحادیه و ؼلبه حاصل شود مشکالت موجود

 وظایؾ خود را درست انجام بدهد.

 و استخدام وکیل  یت از اعضابودجه برای دفاع و حما

 مدافع

 ی خویش میبرای اعضایک سازمان دفاعی  عین زماندر  اتحادیه

و منازعه با  ارحمایت از حقوق اعضأ در مقابل سرمایه د .باشد

ادیه با اتح ،و یا از طریق محکمه ه، به شکل مشوره دهندکارفرما

قانون آگاهی  ازکه  باید اشخاصی .اعضأ کمک و همکاری نماید

ایجاب  ند که این امرشامل گرد کمیسیون حل منازعاتباشد در  داشته

به علت اینکه پول و یا اشخاص ، در چنین حاالت می نمایدینه زه

همکاری صورت  واگر با اعضأ کمک کارشناس موجود نباشد 

با مشکل مواجه می شوند. برای این  نگیرد در طرح و تدوین قانون

  یک بودجه در نظر گرفته شود. باید نیز امر

 

ی است و یکر گردید یک دورنماه در باال ذک یاقعیت است که چیزهایو این

داریم های مثبت را بر ما باید گامعملی گردد.  باید ، کهطویل المدتو سیع 

در روند لیت را یه ها در آینده چنین مسوواتحاد د ونگرد فعال تا تمام اعضا

 کاری خویش قرار بدهد.
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 شش پرسش برای بحث وگفتگو

 

ر از طرؾ چه مقدار حق العضویت در حال حاض

اعضا پرداخت می شود؟ آیا بررسی اجمالی وجود 

 دارد؟

.1 

آیا امروز اعضا می دانند که درمقابل حق العضویت 

 خود از اتحادیه چه دریافت کرده می توانند؟

.2 

به چه عنوان و روش حق العضویت به طور مرتب 

 جمع آوری می شود؟

.3 

به چه عنوان، و روشی حق العضویت استفاده می 

شود؟ آیا هرگونه تصمیم گیری در این زمینه شفاؾ 

 است؟

.4 

آیا در تخصیص منابع پولی، تمام سطوح مشؽول به 

کار در اتحادیه در نظر گرفته شده؟ و این تصمیمات 

 برای طرؾ های در گیر قابل درک است؟

.5 

آیا در حال حاضر بودجه برای آموزش و پرورش، 

ت از جایداد و مبارزات انتخاباتی و حفظ و مراقب

 اموال وجود دارد؟

.6 
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 پیرامون دیالوگ سه جانبه

 ر کشورهای رو به انکشاؾ سعی می( دILOسازمان بین المللی کار )

 در قدم اول تفاهمو  گیردگ سه جانبه در میز مذاکره صورت دیالواید تا نم

. دیالوگ سه به میان آید، اتحادیه و کارفرما دولت ؛هر سه ضلع میان

رشد اقتصادی و  مورد مسایلی مربوط به در میان هر سه پارتنر نبهجا

جانب کارگرها، کارفرماها، پیشه وران، اتاق  اجتماعی که اتحادیه از

 مطرح می کند صاد، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اقتتجارت

 .انجام می پذیرد

 

: دهان برای به سه چیز استنیاز در گفت وشنود سه جانبه 

 .اقدامات مشترکگوش برای شنیدن و مغز برای  صحبت،

 و دالیل یکدیگر مسایل فوق با همدیگر صحبت گردد در دیالوگ سه جانبه

 .باید درک شود

 سوال معاشات و حد اقل معاشمعاش ،. 

 .تدوین قوانین اجتماعی 

 تمعیش تامین صادی و فعالیت مشترک در جهترشد اقت. 

تواند  تواند اما می کرده نمیانبه یک تصمیم قاطع اتخاذ نشست سه ج

هر  ،ده سازد، برای مطالب فوقادر جریان صحبت آم را تصامیم بسیاری

تاثیر روی سیاست  فرما امکانات خوبی در عرصهاتحادیه و کار ،دو نهاد

 .گذاری وضع می کنند

 

ین هدف گفتگو، طرف - ژی راه حلیسازش به عنوان استرات

 الی همدیگر نیستاروزی بیشکست وپ

ی نباید اتکا کرد که هر کدام خواسته صحبت های اجتماع به ر پرکتیکد

صحبت طرؾ مقابل خود را  هبلکه هم ؛دالیل خود را مطرح نمایند و ها

د و هر سه پارتنر در اکثر اوقات استدالل های خوبی دارند و هدؾ نبشنو
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راه  تا اندیشه هایشان خواهد بودجستجوی راه حل و از دیالوگ سه جانبه 

 .قرار گیرندجستجو گردد که هر سه جناح در یک مسیر  یلح

یکدیگر انعطاؾ نشان  ها بهبدین معنی است که در عمل هر کدام پارتنر

رند ولی قابل ذکر است از تقاضأهای خود بگذ تا اندازه ای د و بایدنده می

ی چیزها تواند می در مقابلبرد نیست! اما  هم در انعطاؾ صد فیصد که

 .یدت آدسه ب زیادی

 ، فقط برد و مفاد وجود دارد.در این جا برد و باخت وجود ندارد

در تصمیم گیری  باید اگر انعطاؾ وجود نداشته باشد هر دو نهاد اجتماعی

د.نباخت را قبول نمای ها  

 

خوب به معنی دستیابی به نتایج خوبآماده گی   

نده های الزم است نمای ،داشته باشیم یخوب دست آورد کارکناناگر برای 

های کارگری آماده گی کامل و کارایی بهتر داشته باشد و همچنان  اتحادیه

در تبادل نظر و  و باید دارد وجود کارشناسان ماهر و با تجربه نیاز به

 ها. یسات و برتری جوینه به احسا گاهی مجهز بودبحث ها به آ
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FESحمایت او از اتحادیه های کارگری در سراسر جهان و  

همکاری  با اتحادیه های کارگری آلمان )دی ج ب( ایبرت اد فریدریشبنی

باشد.  ( در سطح جهان میاؾ ای اس ) د. کار اتحادیه از اولویتنزدیک دار

( از جنبش اؾ ای اس در همکاری با )د ج ب( در بسیاری از کشورها )

 کراتیک وعادالنه پشتیبانی میدیموواهداؾ شان برای جهان کار اتحادیوی 

 د.ماین

، کارفرمایان و ه های کارگریشنود در بین اتحادی( در گفت واؾ ای اس )

( در بسیاری اؾ ای اس د. بنابرین )حمایت می نمای وزارت ها همکاری و

از کشورهای در حال گذار با سازمان بین المللی کار ) ای ال او( و 

زمان های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ) ای سی تی یو( وسا

 فتگو های اجتماعی پشتیبانی میهمکار است وبه همین لحاظ از گ مشابه

کرد د برای آموزش کار ومباحثه در عملین در بسیاری از موارانماید. بنابر

 .نمایدیر می سمینارهای مشترک تدو ،سه جانبه یگفتگو

 

 


