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گزارش اتحاد بین المللی :اعتراض به سرکوب
کارگران و حقوق کارگری توسط جمهوری اسالمی:
واکنش ،اقدامات و توجیهات سازمان جهانی کار
مقدمه:
طبق معمول هر ساله ،در آستانه صد وچهارمین
اجالس سازمان جهانی کار (کنفرانس بین المللی کار)،
"گزارش کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و
توصیه نامه ها" توسط این سازمان در دو بخش مجزا
منتشر شد .در گزارش شماره یک که نزدیک به ۶۰۰
صفحه است تنها دو گزارش از چگونگی اجرای
مقاوله نامه های این سازمان در ایران وجود دارد:
کنوانسیون (مقاوله نامه)  ۱۱۱در مورد تبعیض در
اشتغال که در رابطه با ایران به مسئله تبعیض علیه
زنان و "اقلیت های ملی و مذهبی" پرداخته است؛ و
گزارشی کوتاه در رابطه با مقاوله نامه  ۹۵مبنی بر
الزام پرداخت منظم و به موقع دستمزدها .در گزارش
گفته شده که یک هئیت عالی رتبه از سازمان جهانی
کار از تاریخ  ۴تا  ۸مه  ۲۰۱۴در ایران بوده و
مذاکرات طوالنی با "نمایندگان دولت و نمایندگان
تشکالت کارفرمایی و کارگری" داشته است .در چند
جای گزارش به یافته ها و نتایج این هیئت اعزامی
استناد شده است.
هم گزارش هئیت اعزامی سازمان جهانی کار و هم
گزارش کمیته متخصصین که اساسا مبتنی بر نتیجه
گیری های هیئت اعزامی است بطورکلی تصویر غیر
واقعی ،مغرضانه و جانب دار ( به نفع دولت) از
وضعیت کارگری در ایران ارائه می دهد و نتیجه
گیری می کند که شرایط کار در ایران رو به بهبود
است .این گزارش در واقع توجیه گر وضعیت موجود
است وعمال دست رژیم جمهوری اسالمی را در تداوم
بخشیدن به پایمال کردن بنیادی ترین حقوق کارگران
در ایران بازتر می سازد .در زیر به محتوای این
گزارش ها پرداخته می شود اما پیش از آن الزم است
به موارد بسیار مهمی بپردازیم که این گزارش در باره
اش سکوت کرده است.
سکوت در مورد حق تشکل ،آزادی ایجاد تشکل و
مذاکرات دسته جمعی
گزارش در مورد یکی از مسایل کلیدی جنبش
کارگری ،یعنی مسئله حق کارگران در ایجاد تشکل
های مستقل کارگری کامال سکوت می کند .رژیم
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جمهوری اسالمی ایران مقاوله نامه  ۸۷که مربوط به
حق تشکل و آزادی ایجاد تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸
که مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی است
را امضا نکرده است .عالوه بر ایران تعدادی دیگر از
کشورها ازجمله آمریکا ،چین و عربستان سعودی نیز
این دو مقاوله نامه را امضا نکرده اند .با اینوجود،
بیانیه ی "اصول و حقوق بنیادین کار" که در سال
 ۱۹۹۸توسط سازمان جهانی کار به تصویب رسید
شامل دو مقاوله نامه فوق نیز می گردد و کلیه دولت
های عضو سازمان جهانی کار را به صرف عضویت
آنها در این سازمان ،حتی اگر این دو مقاوله نامه را
امضا نکرده باشند ،ملزم می سازد که مفاد این دو
مقاوله نامه و همچنین مقاوله نامه های ،۱۳۸ ،۱۸۲
 ۱۰۰ ،۱۰۵ ،۲۹و  ۱۱۱رعایت کنند.
کامال روشن است که کلیه این مقاوله نامه ها و در اینجا
بطور مشخص مقاوله نامه های  ۸۷و  ۹۸بطور مستمر
و با خشونت کامل توسط جمهوری اسالمی ایران نقض
شده اند .هئیت اعزامی سازمان جهانی کار اما در
گزارش خود این موضوع را اساسا نادیده می گیرد و
گزارش کمیته متخصصین سازمان جهانی کار نیز که
بر گزارش هیئت اعزامی استناد می کند ،با مسکوت
گذاشتن موضوع نقض مقاوله نامه های  ۸۷و ۹۸
اشاره می کند که هیئت اعزامی سازمان جهانی کار با
"نمایندگان تشکالت کارگری" نیز دیدار و گفتگوی
طوالنی داشته است .به این ترتیب گزارش در ذهن
خواننده نا آشنا به اوضاع و مسایل کارگری در ایران
این تصور را القا می کند که تشکالت کارگری در
ایران نه تنها سرکوب نمی شوند ،بلکه آزادانه به فعالیت
مشغولند و طرف مذاکره هیئت اعزامی سازمان جهانی
کار نیز بوده اند .گزارش بطور مشخص از هویت این
"تشکالت کارگری" چیزی نمی گوید و تنها در یک جا
از" کنفدراسیون نمایندگان کارگران ایران" اسم می برد
که به نظر می رسد منظور "مجمع عالی نمایندگان
کارگران" باشد .گزارشات مطبوعات جمهوری اسالمی
از سوی دیگر نشان میدهد که دیگر طرف های مورد
مذاکره این هیئت که از آنها به عنوان "نمایندگان
تشکالت کارگری" اسم برده می شود ،نمایندگان
"کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران" و
"کانون عالی شوراهای اسالمی کار" بوده اند.
گفتنی است که نمایندگان همین تشکالت به اصطالح
کارگری اما وابسته به دولت ،هر سال به عنوان نماینده
کارگران ایران در اجالس سالیانه سازمان جهانی کار
شرکت می کنند که این امر به درستی مورد اعتراض
شدید تشکالت و فعالین کارگری گرفته است؛ تشکل ها
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و فعالین مستقل کارگری در ایران و خارج از کشور،
تعدادی از تشکالت کارگری بین المللی و همچنین
فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درایران
سالهای طوالنی است که بطور مرتب با ارائه اسناد و
مدارک به سازمان جهانی کار نشان داده اند که این به
اصطالح "تشکالت کارگری" کامال وابسته به رژیم
هستند و نه تنها کارگران ایران را نمایندگی نمی کنند
بلکه ابزاری هستند در دست رژیم برای سرکوب
مبارزات کارگران .بطور مشخص و برای نمونه
تقریبا هر ساله سندیکای کارگران شرکت واحد و
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با ارسال نامه های
سرگشاده به سازمان جهانی کار به حضور نمایندگان
این تشکالت حکومتی در اجالس اعتراض کرده و
اعالم داشته اند که اینها نماینده کارگران ایران نیستند.
فعالین اتحاد بین المللی از سال  ۲۰۰۴تقریبا هر ساله
در اعتراض به شرکت نمایندگان این "تشکالت
کارگری" وابسته به حکومت اکسیونهایی را در شهر
ژنو ،محل بر گزاری اجالس سالیانه سازمان جهانی
کار ،بر گزار کرده اند .بعالوه در چندین نوبت طی
سال های اخیر کلکتیوی متشکل از پنج فدراسیون
سندیکاهای کارگری فرانسه  ،س ژ ت ،سی اف د ت،
سود ،اب .اس یو و یونسا ،با همراهی فعالین اتحاد بین
المللی در حمایت از کارگران در ایران و "همبستگی
سوسیالیستی با کارگران ایران -فرانسه" و نیز حمایت
دیگر نهادهای همبستگی کارگری و سازمانها و احزاب
چپ با برگزاری تظاهرات در مقابل محل اجالس
سازمان جهانی کار علیه نقض حقوق اولیه کارگران و
سرکوب تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در ایران و
به ویژه به حضور هئیت به اصطالح کارگری از ایران
در این اجالس اعتراض کرده اند .همچنین دهها نماینده
تشکلهای کارگری از کشورهای مختلف دنیا در این
تظاهراتها شرکت نموده اند و از مطالبات فوق حمایت
کرده اند .به رغم همه این کارزارها ،اما نمایندگان این
تشکالت حکومتی اجازه می یابند که در اجالس سالیانه
سازمان جهانی کار به عنوان نمایندگان کارگران ایران
شرکت کنند ،و بدتر از آن اینکه زمانی نیز که این
سازمان هیئتی را به ایران اعزام می کند این هیئت با
نمایندگان همین تشکل های وابسته حکومتی جلسه بر
گزار می کند.
بنابراین و در خوشبینانه ترین حالت یعنی حتی اگر
جانب دار بودن هئیت اعزامی را نیز نا دیده بگیریم،
گزارش این هیئت وگزارش سازمان جهانی کار
هنگامی که منابع گزارش آنها خود رژیم ،کارفرمایان و
نمایندگان تشکالت کارگری دست ساز حکومتی است،
نمی توانست واقعیت ها را منعکس کند .خود گزارش
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نیز نشان می دهد که هیئت اعزامی و گزارش نویسان
نیز قصد بیان واقعیت ها را نداشته اند .در یک کالم
می توان گفت منبع این گزارش رژیم جمهوری اسالمی
است زیرا هم تشکالت کارفرمایان و همه به اصالح
تشکالت کارگری یاد شده وابسته به دولت اند.
در اینجا فرصت پرداختن به ماهیت و کارنامه این به
اصطالح تشکالت کارگری وجود ندارد؛ تنها به بخشی
از اظهارات سه نفر از نمایندگان این تشکل ها بسنده
می کنیم که بیش از هر توضیحی ماهیت این تشکل ها
را آشکار می کند :یکی از نمایندگان ،اولیا علی بیگی
رئیس "کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور"
است و طبق خبر موجود در سایت سازمان جهانی کار،
ایشان امسال نماینده اصلی هیئت نمایندگان کارگری
جمهوری اسالمی در اجالس این سازمان بوده است.
"بنده علی
اولیا علی بیگی در مصاحبه با ایلنا می گوید:
ٔ
بیگی ابتدا سرباز والیت هستم و در مرحله دوم از
حقوق کارگران دفاع میکنم .حفظ نظام از خواندن نماز
نماینده دیگر ،غالمرضا
هم واجبتر است".
خادمیزاده ،رئیس هیأت مدیره "کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگری ایران" است .او نیز با تائید دیدگاه
همپالگی خویش در همان مصاحبه می گوید" :
تشکلهای رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام
تاسیس شدهاند .ما زمانی از حقوق کارگران دفاع
میکنیم که متضمن حفظ نظام باشد ".
یکی دیگر از این "نمایندگان کارگری" غالم رضا
عباسی ،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
ایران است .خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از ایشان
در مورد نقش این تشکل در سازمان جهانی کار چنین
می نویسد:
"رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور

در ادامه از کمیته استانداردها به عنوان مهمترین کمیته
سازمان جهانی کار نام برد و اظهار کرد :این کمیته که
از اهمیت باالیی برای کشور ما برخوردار است
رسیدگی به پروندههای شکایات کشورها را برعهده
دارد و همه کشورها برای آنکه بتوانند رسما در اجالس
شرکت کنند باید از این کمیته بگذرند تا اعتبارنامه
بگیرند  .به گفته وی همه کشورها در کمیته استانداردها
نماینده دارند ولی نحوه مدیریت باید به گونهای باشد که
اگر شکایتی در قبال آن کشور و هر یک از گروههای
همراه او صورت گرفته حتما توجیه شود تا اعتبارنامه
نمایندگان به تایید برسد .عباسی به اجالس سال گذشته
آی ال او اشاره کرد و گفت :سال گذشته با وجود آنکه
پروندههایی علیه ایران مطرح بود اما برای جمهوری
اسالمی ایران یک موفقیت به شمار آمد چرا که برای
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اولین بار تالش شد تا هیچ پروندهای از ایران در
دستور کار قرار نگیرد و مسکوت بماند در حالی که
برخی کشورها مثل آمریکا با وجود اعمال نفوذ خود
پرونده داشتند .وی گفت :امسال هم تالش میکنیم تا این
اتفاق بیفتد هرچند که برخی گروهها نظیر منافقین در
قالب گروههای کارگری ظاهر میشوند و اطالعات
غلطی از کشورمان در اختیار سازمان قرار میدهند تا
به این طریق برای ایران دردسرساز شود اما در نهایت
با گزارشی که قرائت میشود تالش میکنیم تا از کمیته
استانداردها به سالمت عبور کنیم".
یکی دیگر از مالقاتهای هیئت عالی رتبه سازمان
جهانی با "سرپرست صندوق مهرامام رضا(ع)" بوده
است! اما این هیئت به خود زحمت نداد که با فعالین
مستقل کارگری و یا با تشکل های مستقل کارگری در
ایران تماس بگیرد و دیدار کند.
الزم است گفته شود که جدا از گزارش این هیئت و
کمیته متخصصین ،در سالهای اخیر چند شکایت
جداگانه توسط کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (در ارتباط
با سرکوب اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه) و فدراسیون جهانی
کارگران مواد غذایی (در ارتباط با سرکوب اعضای
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه) به "کمیته
آزادی تشکل" سازمان جهان کار ارائه داده شده و در
مورد سندیکای کارگران شرکت واحد این شکایت از
سال  ۲۰۰۶تا کنون ادامه داشته است و پرونده آن
کماکان مفتوح است ( نگاه کنید به ضمیمه) .در آخرین
پاسخ های وزارت کار نسبت به این شکایت از جمله
ادعا شده که رضا شهابی آزاد است و به سر کار خود
برگشته است که "کمیته آزادی تشکل" سازمان جهانی
کار ،بدون کوچکترین تحقیقی در مورد درستی و یا
نادرستی این ادعای وزارت کار جمهوری اسالمی،
نسبت به این خبر اظهار خشنودی کرده است .و این در
حالی است که رضا شهابی در مرخصی استعالجی
بسر می برد و به هیچ عنوان حکم بازگشت به کار
دریافت نکرده است و وزارت کار در این مورد آشکارا
دروغ گفته است .همچنین جمهوری اسالمی در پاسخ
به پرونده شکایتی که علیه دولت به دلیل شکنجه کردن
فعالین کارگری ،در سازمان جهانی کار موجود و
همچنان مفتوح است ادعا کرده است که از آنجا که در
قانون اساسی جمهوری اسالمی شکنجه ممنوع اعالم
شده است ،بنابراین هیچیک از کارگران زندانی اذیت و
آزار و شکنجه نشده اند .این پاسخ رژیم چنان مسخره و
احمقانه بوده است که حتی کمیته "آزادی تشکل"
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سازمان جهانی کار در گزارش و توصیه های خود این
استدالل حکومت ایران را کامال بی اعتبار دانسته و
خواهان تحقیقات مستقل در این مورد شده است ( .نگاه
کنید به گزارش  ،۳۷۶ژوئن  ۲۰۱۵در ضمییه).
طی سالهای گذشته "کمیته آزادی تشکل" سازمان
جهانی کار به دلیل فشار تشکالت کارگری بین المللی و
تشکالت و فعالین مستقل کارگری در ایران و خارج از
کشور از رژیم جمهوری اسالمی در مورد سرکوب
کارگران بازخواستهایی انجام داده و از جمله از دولت
ایران درخواست کرده بود که سندیکای کارگران
شرکت واحد تهران را به عنوان "واقعیت دوفاکتو" به
رسمیت بشناسد .رژیم اما به بهانه ها و ترفندهای
گوناگون از جمله اینکه این سندیکا می تواند به انجمن
های صنفی بپیوندد (یعنی همین انجمنهای صنفی وابسته
به جمهوری اسالمی به رهبری امثال غالم رضا
عباسی) ،از این کار امتناع کرده است.
از موضوع به رسمیت شناختن "دوفاکتو" که بگذریم،
واقعیت اوضاع کارگری بارها بدتر از آن چیزی است
که در پاره ای از گزارش های سازمان جهانی کار
انعکاس یافته است .چند روز پیش از اعزام هئیت
جمهوری اسالمی به سازمان جهانی کار ،یعنی در
آستانه روز جهانی کارگر ،رژیم سرمایه در هراس از
برگزاری مراسمهای طبقاتی کارگری توسط تشکل
های مستقل و فعالین کارگری موجی جدید از سرکوب
به راه انداخت و تعدادی از فعالین کارگری ،از جمله
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه ،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد
تشکل های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران ،را
دستگیر و زندانی کرد .خبر این هجوم و دستگیری ها
در همان زمان در سطح جهانی انعکاس یافت و
مسئولین سازمان جهانی کار نیز از این موضوع با خبر
بودند .بعالوه الزم به یادآوری است که هنگامیکه هیئت
عالی رتبه سازمان جهانی کار در مه  ۲۰۱۴در ایران
بودند تعداد زیادی از فعالین کارگری یا دوران
محکومیت طوالنی خود را در زندان می گذراندند و یا
تحت تعقیب و در انتظار حکم دادگاه بودند .با این همه
گزارش هیئت اعزامی سازمان جهانی کار به ایران
هیچ چیز در باره این کارگران زندانی نمی گوید و
بطور کلی در گزارش متخصصین سازمان جهانی کار
کلمه ای در مورد کارگران زندانی و اذیت و آزار،
سرکوب و پیگرد کارگران و در پاره ای موارد احکام
شالق وجود ندارد.
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وضعیت زنان و اقلیت های مذهبی و ملی در رابطه با
کار و اشتغال
حدود سه صفحه از گزارش ساالنه سازمان جهانی کار
به چگونگی اجرای مقاوله نامه شماره ( ۱۱۱تبیعض
در رابطه استخدام و اشتغال) در ایران اختصاص دارد.
گزارش در آغاز به درخواست "کمیته اجرای
استانداردها" سازمان حهانی در سال  ۲۰۱۳از ایران
اشاره می کند که از دولت ایران خواسته بود" :برای
پایان دادن به تبعیض علیه زنان و اقلیت های ملی و
مذهبی به اقدام فوری و مشخص بپردازد" .خواست
دیگر این کمیته از جمهوری اسالمی موافقت با اعزام
هئیت عالی رتبه این سازمان به ایران بود.
بخش زیادی از گزارش به نتیجه گیریهای هیئت
اعزامی سازمان جهانی کار به ایران استناد می کند.
گزارش اساسا با نگاه مثبت به وضعیت زنان و اقلیت
های ملی و مذهبی در رابطه با اشتغال و اقدامات دولت
در این زمینه می نگرد و سعی دارد تا آنجا که ممکن
است بدون نگاه انتقادی ،گفته ها و توجیهات ارائه شده
از سوی مقامات رژیم را بازتاب دهد .برای نمونه در
گزارش آمده که "این کمیته به ویژه توجه دارد که
رئیس جمهور حسن روحانی در روز اول ماه مه (سال
 )۲۰۱۴در یک بیانیه قاطع اعالم کرد که در این کشور
هیچ گونه تبعیض بین زنان و مردان و در رابطه با
اقلیت ها ،پذیرفتنی نیست" .گزارش سپس به بیانیه
حقوق شهروندی منتشر شده از سوی حسن روحانی
اشاره می کند و می گوید که نسخه ای از آن به دبیر کل
سازمان ملل نیز ارائه داده شده است.
در این هر دو مورد کمیته خود را به ندانستن می زند
که این گونه لفاظی ها از سوی مقامات جمهوری
اسالمی تنها مصرف خارجی دارد و بازتاب آنها در
گزارش رسمی که قرار است به بررسی واقعیت ها
بپردازد ،فریب کارانه است؛ انتشار بیانیه حقوق
شهروندی از سوی روحانی و ارائه آن به سازمان ملل
کوششی بود برای آماده ساختن دور تازه مذاکرات و
توافق احتمالی بر سر مسایل هسته ای ،و ادعای
روحانی در مورد قابل قبول نبودن تبعیض علیه زنان و
اقلیت ها دقیقا جنبه تبلیغاتی در سطح کشور و بین
المللی داشته است.
در مورد تبعیض علیه زنان در پیوند با اشتغال ،در
گزارش آمده است" :کمیته بر مبنای گزارش هیئت
اعزامی توجه دارد که گرچه بعضی مسایل حقوقی
همچنان حل نشده باقی مانده است  ،دولت ( ایران)
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درحال بر طرف کردن موانعی است که مشارکت زنان
در اقتصاد را محدود می کند" .و د ر ادامه می گوید:
"از سوی دولت تالش های مثبت و مستمر برای دست
یابی زنان به آموزش ،کارآموزی و شغل انجام شده
است ".گزارش برای این ادعای خود به ورود و
حضور درصد باالی زنان در دانشگاه های ایران
استناد می کند که حقیقت دارد ،اما نمی گوید که درصد
باالی زنان در دانشگاه نه نتیجه تالش های رژیم
اسالمی بلکه به رغم موانع تراشی ها و بر خالف میل
رژیم صورت گرفته است .در خود گزارش نیز آمده
است که تا همین اواخر ،تحصیل زنان در  ۷۰رشته
تحصیلی ممنوع بوده است .به هر رو ،در رابطه با
میزان مشارکت زنان در اقتصاد و دسترسی به شغل،
خود گزارش اذعان دارد که" :علیرغم پیشرفت ها در
آموزش ،نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ،پایین یعنی
 ۱۳/۸درصد است در حالی که نرخ مشارکت مردان
 ۶۱/۶درصد است" .اما پرسش باید این میبود که چرا
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ۳۶ ،سال بعد از به
قدرت رسیدن جمهوری اسالمی ،تا این حد پایین است.
پاسخ برای ناظر بی طرف و آگاه به مسایل اجتماعی و
سیاسی ایران ساده است :عامل کلیدی در این رابطه،
خود نظام جمهوری اسالمی است که در تمام طول
مدتی که در قدرت بوده با سیاست های زن ستیز و
تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مانع از
مشارکت گسترده آنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی
شده و تا آنجا که می توانسته کوشیده است که زنان را
خانه نشین کند .به عنوان آخرین نمونه از این اقدامات
می توان به طرح کالن جمعیت و خانواده استناد کرد
که برای تصویب به مجلس ارائه شده و در گزارش نیز
به آن اشاره شده است .طبق این طرح در تمام نهادهای
آموزشی دولتی و خصوصی ،فرصت های شغلی در
ابتدا باید به مردان دارای فرزند ،سپس به مردان متاهل
بدون فرزند و دست آخر تنها به زنان دارای فرزند
اختصاص یابد.
ریشه های نرخ پایین مشارکت اقتصادی و اجتماعی
زنان در ایران را باید در چنین سیاست ها و این گونه
قوانین تبعیض آمیز جست .گزارش اما به رغم اشاره به
موارد باال موانع را در جای دیگری می داند .در
گزارش آمده است که " کمیته توجه دارد که هئیت
اعزامی نتیجه گیری کرده است که موانع عملی مبتنی
بر کلیشه های سنتی همچنان امکان دستیابی زنان به
شغل و موقعیت کارآفرینی و پست های مدیریت را
محدود می سازد ".و سپس به این نکته توجه می کند "
که دولت درحال تالش است تا موانع اجتماعی و
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فرهنگی که سد راه مشارکت کامل زنان در بازار کار
است را از میان بر دارد".
به این گونه ،گزارش تالش می ورزد که سهم و نقش
عوامل اصلی در تبعیض علیه زنان را جابجا کند .بنا
به ادعای گزارش "موانع عملی مبتنی بر کلیشه های
سنتی و موانع اجتماعی و فرهنگی" عامل تبعیض علیه
زنان در عرصه اقتصادی است و دولت جمهوری
اسالمی تالش می کند که بر این موانع غلبه کند .اما
این ادعا دروغ محض است .رژیم جمهوری اسالمی
در طول  ۳۶سال گذشته مرتبا قوانین تبعض آمیز علیه
زنان را تصویب کرده و حامی عقب مانده ترین و
پوسیده ترین سنت ها علیه زنان بوده است .به عالوه،
این حکومت ،رفتار ها و سنت های قرون وسطایی که
دیگر از جامعه رخت بسته بودند را از نو زنده و آنها
را قانونی کرد .تعداد زنانی که در ایران سنگسار شدند
گواه این واقعیت تلخ می باشد .حکم سنگسار هنوز
بطور رسمی از قوانین مصوب جمهوری اسالمی حذف
نشده است.
"کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه
نامه ها" در مورد کد لباس یا همان حجاب اجباری نیز
به توجیهات دولت اشاره می کند و می نویسد که دولت
می گوید که "کد لباس بطور کلی به عنوان یک نورم
ملی و عمل رایج مورد پذیرش قرار گرفته و نهادینه
شده است" .این ادعای دولت در هیچ جای گزارش
مورد چالش قرار نمی گیرد و در قسمت توصیه ها نیز
به این مسثله اشاره نمی شود .حال آنکه همه می دانند
که نوع پوشش زنان در ایران نه "نورم ملی" و پذیرفته
شده ،بلکه اجباری است و این اجبار با استناد به قوانین
مصوب رژیم اسالمی به زور اعمال می شود و زنانی
که "کد لباس" تعیین شده را رعایت نکنند مورد پیگیرد
قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوند؛ البته اگر
پیش از آن قربانی اسید پاشی ها و اذیت و آزارهای
ارازل و اوباش وابسته به حکومت اسالمی قرار
نگرفته باشند .در واقع مبارزه زنان علیه حجاب
اجباری به همان اندازه طول عمر جمهوری اسالمی
سابقه دارد و این مبارزه در تمام این سالها تقریبا همه
روزه به اشکال گوناگون تداوم داشته است و به هیچ
وجه به عنوان "نورم ملی" مورد پذیرش قرار نگرفته
است.
در مورد تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و ملی،
گزارش تقریبا هیچ چیز در مورد ابعاد این تبعیض به
جز اشاره کوتاه به تبعیض علیه بهایی ها نمی گوید.
برای نمونه در گزارش یک کلمه در مورد صدها هزار
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کارگر افغانی در ایران وجود ندارد .گفتن اینکه
کارگران افغانستانی در ایران مورد تبعیض قرار دارند
بیانی رسا از ستمی که در جمهوری اسالمی بر آنان
اعمال می شود نیست .این حکومت با افغانی های مقیم
ایران چون نیمه انسان رفتار می کند .حضور افغانی ها
در چهارده استان ایران رسما ممنوع اعالم شده و در
صورت دیده شدن در این استان ها تحت پیگرد قانونی
قرار میگیرند .کارگران افغانستانی در ایران سخت
ترین کارها را با پایین ترین دستمزد ها انجام می دهند
و بدترین نوع تبعیض در مورد آنان هم از سوی
کارفرماها و هم از سوی دولت اعمال می شود .دلیل
حذف کارگران مهاجر افغانی به عنوان یک اقلیت ملی
که در ایران تحت تبعیض قرار دارند در گزارش توجیه
پذیر نیست .خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار ،که
یکی از تشکالت حکومتی طرف مذاکره با هیئت
سازمان جهانی کار بوده اند و در اجالسهای این
سازمان هر ساله به نام کارگران ایران حضور داشته
اند ،به مناسبت روز جهانی کارگر امسال تظاهراتی
برگزار کردند که شعار محوری آن این بود" :کارفرما
حیا کن ،افغانی را رها کن" .این اقدام نژاد پرستانه،
توسط تشکل های کارگری از جمله اتحاد بین المللی،
در سطح جهانی افشا و محکوم شد .سازمان جهانی کار
نمی تواند ادعا کند که از چنین وقایعی در ایران نا آگاه
می باشد.
دستمزدهای معوقه
در گزارش "کمیته متخصصین" تنها نیم صفحه به
موضوع تاخیر در پرداخت دستمزدها اختصاص یافته
است .طبق ماده  ۱۲مقاوله نامه  ۹۵سازمان جهانی
کار ،دستمزد ها باید بطور مرتب و در فاصله زمانی
معین پرداخت شود .مفاد این ماده بطور مداوم و در
سطح گسترده در ایران توسط دولت و کارفرمایان
نقض شده است .کمیته متتخصصین می گوید که در
بررسی خود ،گزارش کنفدارسیون جهانی اتحادیه های
کارگری در  ۲۸سپتامبر  ۲۰۱۴در مورد جدی بودن
موضوع تاخیر دستمزد ها و نیز اطالعات ارائه شده
توسط دولت ایران را مورد توجه قرار داده است.
گزارش می گوید که دولت از بهبود شرایط سخن می
گوید .گزارش همچنین اضافه می کند که دولت ایران
اشاره می کند که " تحقیقی که از سوی انجمن صنایع
نساجی ایران صورت گرفته ،نشان می دهد که در
صنعت نساجی در سطح کشور چند مورد عدم پرداخت
دستمزد وجود داشته که این موارد توسط انجمن و اداره
های کار در محل ،حل و فصل شده است" .گزارش
همچنین می نویسد که دولت ایران می گوید که "برای
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شناسایی صنایع و موسساتی که با مسئله دستمزدهای
معوقه روبرو هستند ،نرم افزاری تهیه کرده و آن را در
اختیار اداره های کار محلی قرار داده است ".
کمیته بدون اشاره به غیر موجه و ساختگی بودن
گزارش دولت ،به آن استناد می کند و بدتر اینکه در
بخش پایانی ،تنها به دولت توصیه می کند که به جمع
آوری اطالعات در زمینه دستمزدهای پرداخت نشده
بپردازد .بطور مشخص در گزارش آمده است" :کمیته
همچنان به دولت توصیه می کند که تمام اقدامات الزم
را برای بهبود جمع آوری اطالعات انجام دهد تا
وضعیت دستمزد های معوقه تحت نظارت دقیق و
بررسی مداوم قرار گیرد" .گزارش برای خالی نبودن
عریضه از دولت ایران می خواهد که به گزارش
کنفدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری در مورد
وضعیت دستمزدهای معوقه پاسخ دهد و در پایان
اضافه می کند که دولت ایران مایل به دریافت کمک
تکنیکی از سازمان جهانی کار است.
به این گونه کمیته متخصصین سازمان جهانی کار،
نقض گسترده و سیستماتیک کنوانسیون  ۹۵در مورد
پرداخت منظم و به موقع دستمزدهای کارگران در
ایران را پرده پوشی می کند و به جای پاسخگو دانستن
دولت در رابطه با دستمزدهای موقعه از دولت می
خواهد که به جمع آوری اطالعات دراین مورد بپردازد.
گویی مشکل کمبود اطالعات است .گزارش آگاهانه این
واقعیت را نادیده می گیرد که دولت در ایران
بزرگترین کارفرماست و در بسیاری از صنایع و
موسسات دولتی و نیمه دولتی نیز مانند موسسات
خصوصی دهها هزار کارگر با معضل دستمزدهای
معوقه روبرو بوده و هستند.
آمار و اطالعات مربوط به گستردگی عدم پرداخت
دستمزدها موجود است و جمع آوری آن ها سهل ترین
کار برای نهادهای دولتی و وزارت کار است .بعالوه
اعتصاب ،تجمع و اعتراض کارگران علیه دستمزدهای
موقعه در گوشه گوشه کشور خود بهترین گواه در عدم
پرداخت منظم دستمزدها توسط دولت و کارفرمایان در
ایران است .در همان زمانی که هئیت عالی رتبه
سازمان جهانی کار در ایران بسر می برد هزاران نفر
از کارگران ایران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
های خود در اعتراض و اعتصاب به سر می بردند.
آمارها و گزارش هایی که توسط رسانه های رسمی در
ایران منتشر شده اند و اتحاد بین المللی توانسته است به
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آن دسترسی یابد حاکی از تداوم ابعاد گسترده و
سراسری معضل عدم پرداخت دستمزد ها است.
طبق این گزارش ها در سال  ۱۳۹۳یعنی سالی که
گزارش سازمان جهانی کار به آن پرداخته است در
 ۳۹۸واحد تولیدی وخدماتی ،کارگران با مشکل عدم
پرداخت بموقع دستمزدها دست وپنجه نرم کردند .در
 ۲۶۹فقره از این واحد ها بیش از  ۸۴هزار کارگر با
مشکل فوق مواجه بودند .و این در حالی است که از
تعداد کارگران در  ۱۲۹واحد دیگر که با همین مشکل
روبرو بودند ،اطالع دقیقی نیست .بنا به همین گزارش
ها کارگران در  ۲۰۲فقره از این واحد های تولیدی
وخدماتی در اعتراض به دستمزدهای معوقه ،به
اعتراض ،تجمع و اعتصاب دست زدند .تنها در ۱۱۶
واحد ۳۳۱۲۰ ،کارگردراین اعتراضات شرکت داشتند.
این ها تنها گوشه ای از آماری است که به بیرون درز
کرده و رسانه ای شده است .در بسیاری از این
اعتراض ها کارگران بطور مستقیم مورد حمله و اذیت
و آزار و سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم
قرار گرفتند و تعدادی از آنها دستگیر و یا محاکمه
شدند.
وزارت کار و بطور یقین وزارت اطالعات رژیم،
بطور دقیق از موارد ،آمار و ارقام و گستردگی معضل
دستمزدهای معوقه آگاه هستند .فرو کاستن معضل
دستمزدهای معوقعه به کم بودن اطالعات ،خاک پاشی
بر روی معضلی است که معاش و زندگی دها هزار
کارگر و خانواده آنها را در خطر قرار داده است .در
یک کالم باید گفت که دولت ایران نیازی به اجرای
توصیه کمیته سازمان جهانی کار مبنی بر جمع اوری
اطالعات ندارد "تا وضعیت دستمزدهای موقعه را
تحت نظارت دقیق و بررسی مداوم قرار" دهد .دولت
به خوبی از این معضل آگاه است ،اما نه فقط اقدامی
برای پرداخت دستمزدهای کارگران انجام نمی دهد
بلکه بر عکس هر جا نیز توانسته به سرکوب کارگرانی
پرداخته است که نسبت به عدم دریافت دستمزد های
خود ،دست به اعتراض زده اند .به بیان دیگر دولت
ایران با خشونت تمام مفاد مقاوله نامه  ۹۵سازمان
جهانی کار را نقض کرده است.

جمعبندی:
در سند مبانی سیاست و فعالیت اتحاد بین المللی آمده
است:
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"سازمان جهانی کار بخشی از سازمان ملل و یکی از
نهادهای رسمی سرمایه داری جهانی است که هدف
اصلی اش تحمیل سیاست های سه جانبه گرایی به طبقه
کارگر است .با این وجود ،دست آوردهای طبقه کارگر
در مبارزات طوالنی و مبارزات مترقی و آزادی
خواهانه ،باعث شده است که در منشور سازمان جهانی
کار و مقاوله نامه های مصوب این سازمان ،پاره ای از
این دست آوردها ،از جمله حق ایجاد تشکل های
کارگری ،حق بستن قرارداد دسته جمعی ،آزادی بیان،
مبارزه علیه فقر ،رفع تبعیض ،برابری حقوقی میان
مردان و زنان و تامین زندگی شایسته به عنوان بخشی
از حقوق اولیه انسان برسمیت شناخته شود .تعدادی از
مقاوله نامه های این سازمان ،دولت های عضو را
موظف می کند که این حقوق را در کشور خویش
رعایت کنند .از این رو اعتراض به این سازمان نسبت
به چشم پوشی از نقض آشکار حقوق برسمیت شناخته
شده کارگران توسط جمهوری اسالمی ایران و مبارزه
برای اخراج تشکل های دولتی نظیر خانه کارگر،
شوراهای اسالمی و کانون عالی انجمن های صنفی
کارگری که تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران در
اجالس این سازمان شرکت می کنند ،بخشی از فعالیت
های بین المللی ما را تشکیل می دهد".
بر این مبنا ،فعالین اتحاد بین المللی ،طبق روال هر
ساله به فعالیتها و اعتراضات خود در موارد فوق ادامه
داده اند و در ماه ژوئن امسال نیز با حضور در مقابل
اجالس سازمان جهانی کارگر ،پخش اطالعیه های
افشاگرانه و مستند به زبانهای انگلیسی و فرانسوی،
گفت و گو با نمایندگان کارگری کشورهای دیگر،
مصاحبه های مطبوعاتی و نیز برگزاری جلسه با
مسئولین بخش استانداردهای بین المللی کار در سازمان
جهان کار کلیه موارد فوق را برجسته نمودند .گزارش
این فعالیتها در ضمیمه و در سایت اتحاد بین المللی
موجود است.
در جلسه امسال با خانم کورتیس از مسئولین بخش
استانداردهای بین المللی کار ،در پنجم ژوئن ،۲۰۱۵
فعالین اتحاد بین المللی گزارشات مربوط به مبارزات
کارگری و سرکوب و اذیت و آزار کارگران در ایران
را در اختیار وی قرار داده ومراتب اعتراض شدید
خود را نسبت به ادامه بازداشتها ،سرکوب وتهدید
تشکالت مستقل کارگری در ایران و علیه تشکالت
دست ساز حکومتی را کتبا وشفاها به این سازمان اعالم
داشته اند .فعالین اتحاد بین المللی در مورد سفر "هیئت
عالی رتبه سازمان جهانی کار" به ایران در ماه مه
 ۲۰۱۴جویا شدند و توضیح دادند که اطالعات داده شده
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از طرف جمهوری اسالمی و گزارش این هیئت کامال
نادرست و یکجانبه هستند .در این جلسه در مورد کلیه
مواردی که در این گزارش به آنها اشاره کرده ایم به
اختصار پرداخته شد ،از جمله در مورد ستم و تبعیض
علیه زنان و اقلیتهای قومی ومذهبی ،حمالت فاشیستی
خانه کارگر به کارگران افغانی و دستگیری فعالین
کارگری در آستانه اول مه  .۱۳۹۴ایشان اظهار کردند
که دولت ایران را برای اجرای مقاوله نامه ها و آزادی
کارگران زندانی تحت فشار قرار داده اند و خواهان
آزادی کارگران زندانی شده اند.
روشن است تا آنجا که به منافع طبقه کارگر ایران
برمیگردد ،واکنشها و اقدامات سازمان جهانی کار به
جز در موارد معدودی آنهم مربوط به برخی آزادیهای
موقت و مشروط فعالین کارگری  ،مابه ازای عملی
آنچنانی نداشته اند (رجوع کنید به گزارشات ضمیمه).
از این گذشته" ،گزارش کمیته متخصصین بر اجرای
کنوانسیونها و توصیه نامه ها" که ما در این نوشته
بخش مربوط به ایران در این گزارش را بررسی و نقد
کرده ایم ،کامال در توجیه عملکردهای حکومت سرمایه
داری جمهوری اسالمی ایران نگاشته شده است و در
واقع بر علیه منافع طبقه کارگر ایران و جنبش مستقل
کارگری عمل کرده است و الزم است مورد شدیدترین
اعتراضات قرار بگیرد .با وجود کلیه موانع فوق،
کماکان حائز اهمیت است که اعتراض به رویکرد
سازمان جهانی کار در رابطه با جمهوری اسالمی
ایران به خصوص آنجا که عمال توجیه کننده سرکوب
کارگران و حتی نقض صریح مقاوله نامه ها و اصول
بنیادین خود این سازمان توسط جمهوری اسالمی است،
تداوم داشته باشد .همچنین باید اعتراض به حضور
تشکالت وابسته به جمهوری اسالمی ایران در اجالس
سازمان جهانی کار و دیگر نشستهای بین المللی مربوط
به حقوق کارگران ادامه یابد و از نمایندگان تشکالت
کارگری و اتحادیه ای از کشورهای مختلف دنیا
خواست که این سازمان را تحت فشار قرار دهند که به
مذاکره و گفتگو با "تشکالت کارگری" وابسته به رژیم
جمهوری اسالمی خاتمه دهد .این شرایط همچنین
یادآور این ضرورت است که کارزارهای همبستگی
بین المللی کارگری با طبقه کارگر ایران در کشورهای
مختلف دنیا می باید تالشهای خود را جهت جلب
همبستگی طبقاتی با طبقه کارگر ایران گسترش داده و
این اقدامات را در ابعاد همه جانبه تری سازمان دهند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
دوم ژوئیه ۲۰۱۵
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گزارشات و منابع:
گزارش سازمان جهانی کار در مورد ایران
(سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)
مترجم :ایوب رحمانی
منبع:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAIN
T_TEXT_ID:3241096

گزارش دوره ای -گزارش شماره  375ژوئن 2015
پرونده شماره  ( 2508جمهوری اسالمی ایران)  -تاریخ شکایت  25 :ژوئیه  - 2006همچنان مفتوح
مقدمه
 .بررسی پرونده در قبل
 .پاسخ دولت( ایران)
 .نتیجه گیری کمیته
 .توصیه های کمیته
اتهامات :شکایت کنندگان (کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) مدعی
هستند که که مقامات دولتی و کارفرما ،در چند نوبت بطور مستمر به اقدامات سرکوب گرانه علیه سندیکای کارگران
شرکت واحد مبادرت کرده اند ،از جمله :اذیت و آزار سندیکالیست ها و فعالین ( کارگری) ،حمله خشونت آمیز به
مجمع عمومی موسس سندیکا ،به هم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی در دو نوبت ،دستگیری و بازداشت تعداد
زیادی ازاعضای سندیکا و رهبران آن با ادعاهای دروغین (بر هم زدن نظم عمومی ،و فعالیت غیر قانونی سندیکایی)
 . 345.1کمیته تا کنون هشت بار مفاد این پرونده را مورد بررسی قرار داده است که آخرین بارآن در
نشست مارس  2014بود که کمیته ،گزارش دوره ای خود را به هئیت مدیره ارائه داد { گزارش 371
پاراگراف های  550 -569تایید شده توسط هیئت مدیره در نشست  320این هیئت ( . } )2014
 . 355 .2دولت (ایران ) مالحظات خود را طی مکاتباتی در تاریخ  18مارس  2014و  10مارس 2015
ارسال کرد.
 . 356 .3جمهوری اسالمی ایران مقاوله نامه آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل یابی ( ۱۹۴۸ ،شماره  )۸۷و
مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ،مقاوله نامه  ( ۱۹۴۹شماره  ) ۹۸را امضا نکرده است.
 :Aبررسی پرونده در گذشته
 . 357 . 1کمیته در نشست خود در مارس  2014توصیه های زیر را مطرح کرد { نگاه کنید به گزارش 371
پاراگراف : } 569
) : (aکمیته از دولت ایران انتظار دارد که بدون تاخیر بیشتر ،نتیجه تحقیقات مستقل در مورد اتهام بد رفتاری با
آقای ابراهیم مددی ،نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ،و آقای رضا شهابی،
خز انه دار این سندیکا ،در زمانی که آنان در حبس بودند را گزارش دهد .بعالوه کمیته انتظار دارد که چنانچه روشن
شد که این اتهامات واقعیت داشته است به این دو رهبر سندیکا غرامت متناسب با آن پرداخت شود .و سرانجام اینکه
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کمیته ،با دل گرمی از موضع دولت جدید مبنی بر مخالفت با حبس فعالین سندیکایی ،از دولت تقاضا دارد که بدون
تاخیر ،موجبات آزادی مشروط ،عفو و رهایی فوری آقای شهابی را از زندان فراهم کند و سایر اتهامات علیه ایشان
را کنار بگذارد؛ و همچنین حقوق ( قانونی) او را به رسمیت بشناسد و نسبت به صدماتی که به او وارد شده غرامت
بپردازد .کمیته از دولت ایران می خواهد که در این مورد به کمیته اطالع رسانی کند.
( : )bتا هنگام اجرای اصالحات قانون( کار) کمیته از دولت ایران می خواهد که نشان دهد که چه اقدامات مشخصی
در رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است ،صرف نظر از اینکه این
سندیکا به "کانون عالی انجمن های صنفی کارگری " نپیوسته است.
( : ) cکمیته بار دیگر از دولت ایران می خواهد که گزارشی دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل
کشور و "مرکز حمایت از حقوق بشر" در مورد اتهام اذیت و آزار در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران
شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن  2005را ارائه دهد .کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که با توجه به
اطالعات آشکار شده از طریق این تحقیقات ،اقدامات الزم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد در مقابل هر
گونه تبعیض نسبت به آنان به خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند.
کمیته از دولت ایران می خواهد که در این مورد به کمیته اطالع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه
ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در پیوند با حمله به نشست های سندیکا در ماه مه و ژوئن
سال  2005را به محض صدور آن ،به کمیته ارائه دهد.
( : )dکمیته از درخواست دولت ایران برای کسب همکاری تکنیکی از سازمان جهانی کار جهت آموزش نیروهای
انتظامی این دولت به منظور مدیریت صحیح اعتراضات کارگری استقبال می کند و از دولت می خواهد بدون تاخیر،
در این باره با دفتر سازمان تماس بگیرد .کمیته از دولت ایران می خواهد که کمیته را از پیشرفت کار در این زمینه
مطلع نگه دارد.
 . Bپاسخ دولت ایران
 . 358 .1دولت ایران در مکاتبات خود در  18مارس  2014و  10مارس  2015مجددا تمایل خود مبنی بر
همکاری با "دپارتمان استاندارد های بین المللی کار" را اعالم می کند و اطالعات زیر را ارائه می دهد .در مورد
این اتهام که آقای ابراهیم مددی در زمانی که در زندان بود مورد شکنجه قرار گرفته است ،دولت ایران اظهار می
دارد که وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی ،موضوع را از طریق " ستاد حقوق بشر" ( قوه قضائیه) پیگیری
کرده است .بر طبق پاسخ دریافت شده از این ستاد از آنجا که طبق قانون اساسی ،شکنجه غیر قانونی است آقای
مددی در زندان مورد چنین رفتاری قرارنگرفته است .بعالوه دولت اشاره می کند که آقای مددی بعد از سی سال
خدمت در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،بازنشسته شده است .در پیوند با توصیه های مکرر این کمیته
مبنی بر آزادی رضا شهابی از زندان ،دولت می گوید که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی مورد قبول قرار
گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و به سر کار برگشته است.
 . 359 .2دولت ایران بعالوه به دیدار هیئت اعزامی بلند پایه سازمان جهانی کار به ایران در ماه مه  2014اشاره
می کند .به گفته دولت ایران ،هیئت اعزامی ،با نمایندگان دولت و نمایندگان شرکای اجتماعی دیگر (نماینده
کارفرمایان و تشک ل های کارگری) مالقات داشته و این امکان را یافته که شاهد عملی شدن حق آزادی تشکل توسط
تشکل های کارفرمایی و کارگری باشد .به هیئت اعزامی گفته شد که این تشکل ها نقش قابل توجهی در روند تصمیم
گیری ها در سطح ملی ایفا می کنند .بعالوه دولت بار دیگر تاکید می کند که طرح اصالحیه قانون کار در مشورت با
شرکای اجتماعی (تشکل های کارگری و کارفرمایی) تهیه شده و در حال حاضر در نوبت تصویب توسط پارلمان
است.
 . 360 .3سرانجام اینکه دولت می گوید که در جریان صد و سومین اجالس سازمان جهانی کار ،دولت توافق نامه
همکاری با " مرکز جهانی آموزش" وابسته به سازمان جهانی کار را امضا کرده است و متخصصان این مرکز با
مقامات دولت و قوه قضائیه مالقات کرده اند و امکان بر پایی یک دوره آموزشی برای قضات در دست بررسی است.
 - Cنتیجه گیری کمیته
 .361 .1کمیته به خاطر دارد که این پرونده در ابتدا در ژوئیه سال  2006و در رابطه با اقدامات سرکوب گرایانه
علیه سندیکای کارگران شرکت واحد تشکیل شد و شامل موارد زیر است :اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری،
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هجوم خشونت آمیز به نشست موسس سندیکای واحد ،برهم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت و
دستگیری و با زداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رهبران آن با ادعای دروغین ( بر هم زدن نظم عمومی و
فعالیت غیر قانونی سندیکایی).
 .362 .2کمیته ،اطالعات ارائه شده از سوی دولت ایران مبنی بر تالش دولت در بذل توجه به توصیه های کمیته را
در نظر دارد ) a ( .کمیته به ویژه توجه دارد که در مورد اتهام شکنجه شدن آقای مددی ( نایب ِرئیس سندیکای
کارگرن شرکت واحد) در زمان بازداشت ،دولت ایران می گوید که "ستاد حقوق بشر" نتیجه گرفته است که با توجه به
غیر قانونی بودن شکنجه در قانون اساسی ،آقای مددی در زمان بازداشت مورد چنین بد رفتاری قرار نگرفته است.
بعالوه دولت می گوید که آقای مددی بعد از  30سال خدمت در شرکت واحد تهران و حومه بازنشست شده است .در
پیوند با توصیه های مکرر کمیته برای آزادی آقای شهابی از زندان ،دولت اشاره می کند که آزادی موقت ایشان توسط
مقامات قضایی مورد قبول قرار گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و به سر کار باز گشته است.
 .363 .3کمیته از عدم انجام تحقیق در مورد اتهام شکنجه شدن آقای مددی در زمان حبس متاسف است .از پاسخ
دولت آشکار است که "ستاد حقوق بشر" نتیجه گرفته است که فقط به این دلیل که طبق قانون اساسی ،شکنجه ممنوع
است ،پس آقای مددی مورد شکنجه قرار نگرفته است .کمیته تاکید می کند که در رابطه با اتهامات مبنی برمورد
شکنجه قرار گرفتن و یا بد رفتاری در زندان  ،دولت ها باید در باره این نوع شکایت ها ترتیب یک تحقیق کامل و
مستقل فراهم نمایند .کمیته همچنین متاسف است که هیچ اطالعاتی از سوی دولت به این کمیته در مورد نتایج تحقیق
مستقل در باره اتهام مشابه ( شنکنجه شدن) در رابطه با آقای رضا شهابی (خزانه دار سندیکا) ارائه داده نشده است.
بنابراین کمیته از دولت می خواهد که ترتیب تحقیقات مستقل در مورد اتهام بدرفتاری نسبت به آقایان مددی و شهابی
در زمانی که زندانی بوده اند را فراهم نماید .بعالوه کمیته انتظار دارد چنانچه ثابت شد که این اتهامات حقیقت داشته
است به هر دو رهبر سندیکا به نسبت غرامت پرداخت شود .کمیته انتظار دارد که که دولت بتواند بدون هیچ تاخیر،
نتایج این تحقیقات را به کمیته گزارش کند.
 .364 .4کمیته ضمن خشنودی از خبر دهی دولت که آقای شهابی در حال حاضر بطور مشروط آزاد شده و به سر
کار باز گشته است از دولت می خواهد که بدون تاخیر ،آزادی کامل او را از طریق عفو و یا دیگر راهها تضمین کند
و سایر اتهامات علیه او را کنار بگذارد ،و همچنین همه حقوق قانونی او را ابقا کند و به ایشان به دلیل صدماتی که
متحمل شده خسارت بپرازد .کمیته از دولت می خواهد که بطور مرتب در این مورد به کمیته اطالع رسانی کند.
 . 365.5کمیته به این گفته دولت توجه دارد که اصالحیه قانون کار در مشورت با شرکای اجتماعی تهیه شده است و
هم اینک در نوبت تصویب توسط پارلمان است .کمیته به خاطر دارد که این کمیته قبال طرح اولیه اصالحیه قانون
کار را در چارچوب موضوع شماره  { 2807نگاه کنید به گزارش  371پاراگراف های  579-570ماه مارس }2014
مورد بررسی قرار داده است .در آن زمان کمیته ضمن استقبال از ابراز قصد دولت مبنی بر اینکه که می خواهد
اطمینان حاصل کند که قانون کار اصالح شده و مقررات مربوط به آن ،با موازین سازمان جهانی کار مطابقت داشته
باشد ،کمیته نتیجه گرفت در این مقطع روشن نیست که قانون کار و مقرارات مربوط به آن تا چه حد از لحاظ حقوقی
و نیز در عمل حقوق کارگران را تضمین می کند؛ تا بتوانند گرد هم آیند و بطور مستقل تشکل های مورد عالقه
خود را ایجاد کنند ،تشکل هایی که ساختارشان اجازه می دهد که اعضا ،مسئوالن خودشان را انتخاب کنند ،تشکالتی
که خودشان مقررات درونی خود را وضع و اجرا می کنند ،فعالیت ها و مسایل درونی خود را سامان می دهند و
برنامه خودشان را در دفاع از منافع کارگران بدون دخالت مقامات دولتی تدوین می کنند.
 366 .6در این رابطه ،کمیته ارجاع دولت ایران به دیدار هیئت بلند پایه سازمان جهانی در ماه مه  2014را مورد
مالحظه قرار م ی دهد .کمیته به خاطر دارد که هدف هیئت اعزامی که از سوی "کمیته اجرای استانداردهای اجالس
سازمان جهانی کار" در خواست شده بود ،ارزیابی اوضاع در پیوند با مواردی بود که تحت مقاوله نامه ( 1956
شماره  ) 111در مورد تبعیض ( کار ،اشتغال)  ,مطرح شده بود .بعالوه کمیته می داند که هیئت اعزامی فرصت این
را یافته است که مسایل مربوط به آزادی تشکل در ایران و راه حلهای ممکن و چگونگی پیش روی در این امر را با
دولت و شرکای اجتماعی آن مورد بحث و بررسی قرار دهد .هیئت اعزامی از ابراز عالقه نمایندگان دولت در سطوح
مختلف برای اصالح قانو ن کار با این هدف که این قانون در تطابق کامل با اصول سازمان جهانی کار در مورد آزادی
تشکل قرار گیرد ،استقبال کرده است .و در همین رابطه هئیت اعزامی مطلع شد که متن اصالحیه قانون کار که در
اکتبر  2013به دفتر (سازمان جهانی کار) ارائه شده بود و از سوی کمیته در ماه مارس  2014مورد بررسی قرار
گرفته بود آخرین اصالحیه قانون کار نبوده است .بعالوه کمیته آگاه است که قطع نامه اخیر " کنفرانس ملی کارگری"
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 National labour Conferenceخواستار آماده سازی زمینه و مقدمات برای امضا مقاله نامه های شماره  87و
 98و  138سازمان جهانی کار شده است.
 .367 .7با توجه به اینکه اصالحیه قانون کار پیشنهادی در حال حاضر برای تصویب به مجلس ارائه داده شده ،کمیته
انتظار دارد این قانون و مقررات همراه آن بطور موثر و بدون تاخیر به گونه ای اصالح شود که این قانون در تطابق
کامل با اصول آزادی تشکل قرار گیرد و به کثرت گرایی سندیکایی در تمام سطوح فرصت داده شود .کمیته دولت را
تشویق می کند که کمک های تکنیکی دفتر سازمان جهانی کار در این مورد را پذیرا شود و در همین رابطه آخرین
نسخه متن اصالحیه قانون کار را به این دفتر ارسال کند؛ با حصول اطمینان از اینکه این طرح در تطابق کامل با
اساسنامه سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های اجرایی قرار دارد.
 368 . 8کمیته عمیقا متاسف است که دولت هیچ توضیحی در مورد اقدامات خود در انجام توصیه های معوق مانده،
ارائه نداده است .در ارتباط با به ثبت رسانیدن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،کمیته به
خاطر دارد که مانع قانونی ای که در قبل نیز در این مورد مطرح شده بود موضوع انحصار تشکالتی است که قانون
کار کنونی از آن صیانت می کند و به تثبت رساندن تشکالت خارج از ساختارهای موجود را غیر ممکن می سازد.
بنابراین کمیته تا پ یش از اجرای اصالحیه قانون کار ،از دولت می خواهد که نشان دهد چه اقدامات مشخصی را در
رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد ،صرف نظر از نپیوستن این سندیکا به "کانون
عالی انجمن های صنفی کارگری" انجام داده است.
 369 .9بعالوه کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که گزارشی دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان
بازرسی کل کشور و "ستاد حقوق بشر" در مورد اتهام بدرفتاری در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران
شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن  2005را ارائه دهد .کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که با توجه به
اطالعات آشکار شده در این تحقیقات ،اقدامات الزم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد نسبت به هرگونه
تبعیض به خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند .کمیته از دولت
ایران می خواهد که در این مورد به کمیته اطالع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه ای از حکم دادگاه
در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در پیوند با حمله به نشست های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال  2005را به
محض صدور آن ،به کمیته ارائه دهد.
 10کمیته به خاطر دارد که قبال از درخواست دولت ایران مبنی بر کسب همکاری سازمان جهانی کار برای آموزش
دهی به نیروهای انتظامی جهت مدیریت درست اعتراض های کارگری استقبال کرده است و انتظار دارد که دولت
ایران هر چه زودتر در این باره با دفتر سازمان جهانی کار تماس بگیرد .بعالوه کمیته توجه دارد که دولت ایران
عالقه نشان داده است که در همکاری با مرکز آموزشی– سازمان جهانی کار یک دوره آموزشی در مورد
استانداردهای جهانی کار را برای قضات برپا نماید .کمیته از دولت ایران می خواهد که کمیته را از پیشرفت کار در
این زمینه آگاه نگه دارد.

توصیه های کمیته
 371-1با در نظر داشتن نتیجه گیری فوق ،این کمیته از هیئت مدیره (سازمان جهانی کار) تقاضا می کند که توصیه
های زیر را به تصویب برساند:
( )aکمیته از دولت ایران می خواهد که ترتیب یک تحقیق مستقل در مورد اتهام بد رفتاری با آقای ابراهیم مددی نایب
رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ،و آقای رضا شهابی خزانه دارسندیکا زمانی که آنها در حبس بودند را
فراهم کند .بعالوه کمیته انتظار دارد چنانچه مشخص شد که این اتهامات حقیقت داشته است ،به این هر دو رهبر
سندیکا به همان نسبت خسارت پرداخت شود .کمیته انتظار دارد که دولت ایران این توانایی را خواهد داشت که
نتایج تحقیق در این زمینه را بدون تاخیر بیشتر ،گزار ش دهد.
( )bکمیته از دولت ایران می خواهد که بدون تاخیر بیشتر ،آزادی بدون قید شرط آقای رضا شهابی را از طریق عفو
و یا راههای دیگر فراهم کند ،سایر اتهامات علیه ایشان را نادیده بگیرد ،همچنین تمام حقوق قانونی ایشان را ابقا
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نماید و به خاطر صدماتی که به ایشان وارد شده است به او خسارت بپرازد .کمیته از دولت می خواهد که در
این مورد به کمیته اطالع رسانی کند.
( )cکمیته انتظار دارد که قانون کار و مقررات مربوط به آن بدون تاخیر به گونه ای اصالح شود که این قانون در
تطابق کامل با اصول آزادی تشکل ،که شامل کثرت گرایی سندیکایی درهمه سطوح باشد ،قراربگیرد .کمیته دولت
را تشویق می کند که در این رابطه کمک تکنیکی دفتر (سازمان جهانی کار) را بپذیرد و در این چارچوب آخرین
طرح اصالحیه قانون کار را به این دفتر ارائه دهد؛ به این منظور که اطمینان حاصل شود که این طرح در تطابق
با اصول آزادی تشکل ،آن گونه که در اساسنامه سازمان جهانی کار و دیگر مقاوله نامه های مربوط به آن امده ،
قرار دارد.
( )dتا هنگام اجرای اصالحات قانون (کار) کمیته از دولت ایران می خواهد که نشان دهد چه اقدامات مشخصی در
رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است ،صرف نظر از اینکه این
سندیکا به "کانون عالی انجمن های صنفی کارگری" نپیوسته است.
( )eکمیته بار دیگر از دولت ایران می خواهد گزارشی دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و "
ستاد حقوق بشر" در مورد اتهام بدرفتاری در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه
مه تا ژوئن  2005را ارائه دهد .کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که با توجه به اطالعات بدست
آمده از این تحقیقات ،اقدامات الزم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد نسبت به هرگونه تبعیض به
خاطرعضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند .کمیته از دولت ایران می
خواهد که در این مورد به کمیته اطالع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه ای از حکم دادگاه در
مورد دعوی حقوقی سندیکا واحد در پیوند با حمله به نشست های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال  2005را به
محض صدور آن  ،به کمیته ارائه دهد.
( )fبا یادآوری اینکه کمیته ،پیش تر ،از درخواست دولت ایران از سازمان جهانی کار برای ارائه همکاری تکنیکی
جهت آموزش نیروهای انتظامی به منظور مدیریت مناسب اعتراض های کارگری استقبال کرده است ،از دولت
می خواهد که در این زمینه بدون تاخیر با دفتر ( سازمان جهانی کار) تماس بگیرد .بعالوه کمیته توجه دارد که
دولت ایران پیش تر اعالم تمایل کرده بود که دوره آموزشی در مورد استانداردهای جهانی کار برای قضات
برگز ار کند .کمیته از دولت می خواهد که کمیته را در جریان چگونگی پیشرفت کارها در این مورد قرار دهد.
( )gکمیته از هیئت مدیره (سازمان جهانی کار) تقاضا دارد که به این پرونده بسیار سنگین و اضطراری ،توجه ویژه
ای مبذول دارد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران " :هیئت جمهوری اسالمی در اجالس بینالمللی کار ،نمایندۀ واقعی
کارگران نیست"
حضور نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در اجالس سازمان بینالمللی کار در ژنو ،مورد اعتراض تشکلهای
کارگری مخالف قرار گرفت .این تشکلها میگویند که هیئت اعزامی از تهران ،نمایندۀ واقعی کارگران ایران نیست.
صد و چهارمین اجالس ساالنۀ سازمان بینالمللی کار از 11تا26خرداد برگزار میشود .ایران از آغاز تشکیل این
سازمان در آن عضویت دارد.
«اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران» نمایندههای خود را به ژنو فرستاد تا برای مسئوالن سازمان
بینالمللی کار ،وضعیت "حقیقی" کارگران ایرانی را توضیح دهند.
علیرضا نوایی عضو این تشکل ،در بازگشت از ژنو به رادیو بینالمللی فرانسه گفت که نمایندگان «اتحاد بینالمللی در
حمایت از کارگران در ایران» در دیدار با خانم کارن کورتیس ،مسئول امور سندیکایی سازمان بینالمللی کار ،توضیح
دادهاند که هیئت ایرانی «توسط دولت انتخاب شده است» و مشروعیت ندارند.
Page 12
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به نوشتۀ خبرگزاری های رسمی ایرانی ،علی ربیعی ،وزیر کار جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در صد و
چهارمین اجالس ساالنۀ سازمان بینالمللی کار به ژنو رفته است .این خبرگزاریها میافزایند که وزیر کار همراه با
«نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی» در اجالس شرکت میکند.
اما به موازات این هیئت ،نمایندگان «اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران» به خانم کارن کورتیس در
مورد تبعیضها ،عدم پرداخت حقوق کارگران و همچنین کارگران زندانی در ایران گزارش دادهاند .وضعیت کارگرانی
که برای مطالبۀ حقوق خود دست به اعتصاب زده و سپس بازداشت یا اخراج شدهاند نیز به اطالع مسئول امور
سندیکایی سازمان بینالمللی کار رسیده است.
«اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران» در سال  ۲٠٠٠تشکیل شد .سایت رسمی این تشکل کارگری،
اهداف خود را «پشتیبانی از مبارزات کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی در ایران ،دفاع از مطالبات جنبش
کارگری  ،از جمله حق برخورداری از تشکلهای آزاد و مستقل کارگری و حق اعتصاب» ذکر میکند.
ایران از زمان ایجاد سازمان بینالمللی کار در سال  ۱۹۱۹عضو آن است .این سازمان به دنبال جنگ جهانی اول به
وجود آمد و سپس در پی جنگ دوم و شکلگیری سازمان ملل متحد ،به عنوان نخستین آژانس تخصصی در سال
 ۱۹۴۶به سازمان ملل متحد محلق شد.
گوش کنید:
http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2015/17_khordad_94_Jeneva_etehad.html

گفتگوی فرهاد شعبانی با رفیق علیرضا نوائی "درباره اجالس سازمان جهانی
کار" 2015-06-10
ببینید >>> داونلود >>

رادیو ندا  :اعتراض به حضور نمایندگان جمهوري اسالمي در اجالس سازمان جهاني كار
گزارش رادیو ندا از آكسیون اعتراضي در مقابل مقر سازمان جهاني كار )  ( ILOدر ژنو به حضور نمایندگان
جمهوري اسالمي در اجالس ؛ در گفتگو با علیرضا نوائي از اتحاد بین المللي در حمایت از كارگران در ایران.
گوش کنیدhttp://www.radioneda.de/2015/06/08/Zhenev150608.mp3:
http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2015/17_khordad_94_Jeneva.html

تصاویری از اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسالمی در اجالس بینالمللی کار
http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2015/19_khordad_94 -tasviri.html
گزارش کمیته متخصصین بر اجرای کنوانسیونها و توصیه نامه ها
)Application of International Labour Standards 2015 (I) & (II
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_343022.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_351469.pdf
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They are not real Workers' Delegates.
They are agents of the Iranian Regime:
Delegate: OLIYA ALIBEIKI, Head, High Coordination Centre for Islamic Labour Councils (A govern-sponsored group.
Someone that calls himself a “Soldier of the Velayt-e Faghigh”)

Adviser and substitute delegate:
GHOLAMREZA ABBASI, Advisor, High Coordination Centre of Trade Unions (Another sham organization)
CHANGIZ GHASSEMI, Advisor, High Coordination Centre for Islamic Labour Councils.
ABOLFAZL FATHOLLAHI, Advisor, High Coordination Centre of Trade Unions.
SEYED MOHAMMAD YARAHMADIAN, Advisor, Confederation of Iranian Workers Representatives (Another soldier of
Velat-e Faghigh).
MAJID FIROUZABADI, Advisor, Confederation of Iranian Workers Representatives (Another agency of the IRI).
MOHAMMAD HAMZEH, Advisor, Worker's House.
ALIREZA MAHJOUB, Secretary General, Worker's House (Workers’ House has been directly involved in repression of
workers and labour activists in the past three and half decades).

*As you may recall, Within the last few years many independent labour organizations and
activists in Iran have been sending open letters to the ILO conferences, in which they have
addressed the very difficult social, economic and political conditions afflicting Iran's workers
and emphasized that Iranian workers are living and working under great hardship and
adversity. They have even addressed various violations of the Iranian Labor Law, which
supposedly include some of the ILO's conventions. They highlighted a number of urgent
issues including the official wage rates, which is four time below the poverty line, continued
privatization and liberalization of the Iranian economy, which have resulted in massive
joblessness, depletion of industrial production and a growing corruption and income and
wealth gaps.
Discrimination in employment based on gender and religion and the country of origin is
another seriously problematic aspect of the labour relations in Iran. Many workplaces
consistently refuse to hire anyone from religious minorities. Afghan workers are constantly
under the harshest working conditions. They are being treated oppressively by employers
and government officials. The latest attacks on Afghan and other migrant workers come
from the “Workers’ House of the Islamic Republic of Iran” and its Islamic Labour Councils.
These government-sponsored organizations continue to be sending delegates to the ILO
conferences in the name of workers of Iran but are engaged in one of the most racist and
discriminatory practices against Afghan workers in Iran. At their May Day event this year,
they carried large banners and placards demanding the expulsion of Afghan workers blaming
them as the cause of the ever-increasing unemployment in Iran.
It is an internationally well-known fact that women in Iran are subject to various types of
discrimination in education and employment. Different directives prevent them from certain
professions altogether. Women’s aggregate rate of employment is still below 15% of the
total workforce. In fact, women's rate of employment was reduced to under 12 percent last
www.workers-iran.org / www.etehadbinalmelali
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year and their unemployment rate is above 43 percent. Last year, a third of working women
who used maternity leave of absence were subsequently fired from their positions.
Specifically from 145,000 women who took off for six months from work due to pregnancy
47,000 were fired. There are about 5000 cases of grievance by women workers due to such
illegal firings. In addition, IRI's parliament last year passed a controversial law further
institutionalizing Gender-Apartheid and formally separating women from men at various
work sites.
These are clearly violation of fundamental conventions particularly convention No. 111.
However, “Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations” prepared for the 104th Session of the International Labour Conference,
in June 2015, suggests that there have been improvements to the application of the
Convention 111 in Iran. This is very shocking to us and all workers and independent workers’
organizations in Iran and we have to question the root causes and political motivations
behind such reports.
Part II of the above report, on page 14, states that “A high-level mission was undertaken by
the Office from 4 to 8 May 2014. The objective of the mission was to assess and discuss with
constituents and other stakeholders issues relating to discrimination against women, and
religious and ethnic minorities, their equal opportunities with respect to education, training,
employment and occupation, and relevant legislative matters. The mission also had the
opportunity to discuss the latest developments concerning freedom of association in the
country and possible solutions and the way forward with the Government and the social
partners.” And part I of the report on page 260 states that the above high-level mission
“held extensive discussions with representatives of the Government, workers’ and
employers’ organizations and other stakeholders.”
We have to emphasize that this is news to workers and independent labour organizations in
Iran. No real labour activist or independent worker organization in Iran, was approached,
contacted or otherwise consulted in any form or shape during this “High-level mission’s” visit
to Iran in May 2014. “The “workers’ organizations” referred above are universally known to
be government agencies and are part of the establishment of the Islamic Republic of Iran.
Therefore, such meetings with these bodies have no legitimacy from the perspective of
workers and independent organizations in Iran.
Regarding Conventions 87 and 98, although the IRI has not ratified these two conventions,
its government, according to various replies to the ILO’s standards’ committee, claims to be
committed to the protection of labour standards and freedom of association. And there are
other conventions that obligate the IRI to concurrently respect the basic rights of workers
stipulated in Conventions 87 and 98. However, workers in Iran are not seeing any
improvement in their conditions especially when it comes to their right to organize for their
most basic demands.
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In particular, regarding the FOA’s Case Number 2508, which is related to persecution,
prosecution and oppression of members of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs
Bus Company no considerable improvements, contrary to the responses of the IRI to the ILO,
have been observed. In fact, we have witnessed worsening trends. As you know, Mr.
Ebrahim Madadi was recently arrested, along with Mr. Davoud Razavi, and they were
released on 100 million toman bail after 22 days of detention. They will most likely face new
trials. Reza Shahabi is currently on medical leave, but he was prosecuted and sentenced to
additional imprisonment in recent months for an incident related to the security forces’
brutal attacks/raids on political prisoners in Evin Prison on April 17, 2014.
The Vahed Syndicate submitted a request to the Ministry of Labour on May 30, 2015 in
which they stated that “Drivers and employees of the Tehran and Suburbs Vahed Bus
Company re-established their Syndicate after holding their general assembly on Khordad 13,
1384 (June 3, 2005); since then they have repeatedly attempted to facilitate the conditions
for holding another general assembly to elect new executive board members but each time
this was not possible due to pressures from intelligence forces. Therefore, the Vahed
Syndicate is requesting that the Ministry of Labour, which is also expected to be a custodian
for creation of a favorable atmosphere for the formation of independent trade unions, to
assign and announce a place for holding a general assembly of the Syndicate of Workers of
Tehran and Suburbs Bus Company Syndicate”. However, on June 1, 2015, Mr. Delavar
Nazari, the Director General of Workers’ and Employers’ Organizations at the Ministry of
Cooperatives, Labour and Social Welfare told ILNA that according to the provisions of
Chapter VI of the Labour Law, workers are only allowed to form one of the three
organizations: Islamic Labour Councils, trade associations, or electing a worker
representative. Mr. Nazari continued that “On this basis, according to the conditions
foreseen in the labour law, no other labour organization under the name of Syndicate is
authorized to function in workplaces subject to labour law.”
Delavar Nazari’s response clearly demonstrates and reaffirms that this government does not
intend to recognize independent workers’ organizations and their responses to the
complaints related to the Freedom of Association are merely to satisfy the ILO’s procedures
without in deed committing themselves to any structural changes with sustainable and
positive improvements in favour of independent worker organizing.
The attached IASWI Special Bulletin also highlights the new waves of arrests and prosecution
of labour activists in Iran and the continued imprisonments of many other activists for the
past five years. In fact, unlike the claims stated in the above report, under the government of
Hassan Rouhani we have witnessed ever-increasing neo-liberal and anti-worker policies and
increased harassment of workers and labour activists in Iran. The Rouhani government is as
much committed to the capitalist system and its inhuman casualties as the previous
governments of the IRI.
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As far as the so called representatives of the Iranian workers at the ILC are concerned,
the IRI claims that the “three most representative workers’ confederations” are “the
Confederation of Workers’ Trade Unions”, “the High Council of Workers’ Representatives”
and “the Confederation of the Islamic Labour Councils”. However, as it has been countless
times stated loud and clear by various organizations and activists within the Iranian labour
movement, the above groups are in no way endorsed by Iranian workers' syndicates and
other independent worker organizations. These are institutions whose bylaws and programs
are set by the labour ministry. Even “representatives” of workers must also pass the
requirements of the labour ministry, in order to qualify as a “delegate.” These organizations
and their representatives fully and publically support the entire establishment and the
regime of the Islamic Republic of Iran; their delegates openly call themselves “Soldiers of
Velayat- Faghih”.
It is long overdue that the credentials for these so called “worker representatives” of the
Islamic Republic of Iran be revoked entirely. We reiterate the demands of our fellow workers
in the independent Iranian labour movement that these so called “labour representatives”
must be expelled from the ILC and replaced by real workers and their independent
organizations.
Finally, we would like to raise serious concerns about the recent waves of arrests and
persecution of labour activists across Iran, from Tehran to Kurdistan. We have well-known
labour activists like Mahmoud Salehi, who has almost lost his kidneys, while in solitary
confinement within the last few weeks. We have workers like Yousef Abkharabat who is
losing his eyes because the prison authorities refuse to allow him treatment outside prison
because he is not “cooperating” with them. We have well-known workers like Shahrokh
Zamani, Mohamamd Jarahi, Behnam Ebrahimzadeh and Rasoul Bodaghi, who have been
suffering for years in brutal and notorious prisons of the IRI on frame-up charges only
because they have been standing for the most basic rights of workers. That’s why it is crucial
that the plight of these workers is highlighted at the ILC and urgent calls are made for their
immediate and unconditional freedom.
*Addressed to the ILO’s Officials and ILO Workers’ Groups at the International Labour
Conference, June 2015
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
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