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ILO  اجالس ساالنهنيگزارش شرکت در نود وهفتم   

 
یقفضا ث ریعل   هشتاد وهفتتيرپنجم      

                                                                                                                           

 وکارفرمائی که از ايران می بخش کارگری مطرح بوده است که نمايندگان ILO سال گذشته همواره اين بحث در٣٠در 

 ، دولت ها موظفند نمايندگان غير دولتی را درموردILO  اساسنامه۵ بند٣ بر اساس ماده. ، وابسته به دولت هستندآيند

همواره اعتراض خودرا دراين زمينه اعالم سازمان جهانی کار بخش کارگری. سائل کارگری و کارفرمائی معرفی کنندم

ونمايندگان مستقل کارگری در داخل درباره دولتی بودن خانه کارگر،  اعتراضات ايرانيان خارج ازکشور.کرده بود 

 کار گرفته  دوسال گذشته شده است وجای آنرا شورای اسالمیخانه کارگراز هيات نمايندگی ايران در باعث کنارگذاردن

، به عنوان نماينده مستقل )کارگران وابسته به بلوک شرق سابق فدراسيون(  IWTUاست، اما خانه کارگر ازطرف 

 امسال تحت فشار هيات های مستقل کارگری، اتحاديه بين.ازجانب دولت نيز تاييد می شود  کارگران دعوت می شود و

 اصرار بردعوت نماينده مستقلی از ايران داشت و ضمن I.TUCا )کشورهای اروپائی وآمريکائی(لمللی کارگران ا

موقع دعوت گفته شده بود که  .تماس های گرفته شده از من به عنوان روزنامه نگار و آشنا به مسائل کارگری دعوت شد

 دقيقه در بحث مربوط به ايران شرکت کنم ٧ی به مدت کارگر از من می خواهند تا در مورد خواسته های جنبش مستقل

نداشتم وتنها .   ILO را آماده کرده بودم از همان ابتدای دعوت هيچ توهمی نسبت به به همين دليل متن صبحت خود. 

   .برای رساندن صدای کارگران ايران به ديگران استفاده کرد ميديدم که بتوان از آن   آنرا به عنوان تريبونی

هيات ايرانی متشکل از وزير کار و معاونانش از روز اول . تغيير جو شدم متوجه ILOبا ورود به مقر سازمان ملل و  

کارتی به . شد با ما همانند يک فرد عادی که می خواهد ا زاجالس ديدار داشته باشد برخورد. . داشتند در آنجا حضور

با اين کارت امکان مشارکت مستقيم در جلسات  عنوان وزيتور به ما داده شد که بتوانيم در جايگاه تماشاچيان بنشينيم و

در  آنها نيز مساله شرکت ما) آنا بيوندی و گای رايدر(و مالقات با دعوت کنندگان  ITCU با مراجعه به دفتر. نبود

   .د که اين مساله از نظر ما قابل قبول نبودکميسيون های فرعی را مطرح کردن

ما را  گرفتيم و برخورد مستقيم و تند ی که با گای رايدر داشتم ،اعتراض کردم که اساسا چرا روز دوم با تماس هايی که

به صورت وزيتور  ILO مشخص شد که با فشار دولت ايران موافقت کرده اند که در اجالس. دعوت کرده اند

  . مشارکت کنم سخنرانی در مساله مربوط به ايرانمخصوص بدون حق

وزرای خارجه و  و نمايندگان دولت ها از کشورهای مختلف و. اساسا اجالس دولت هاست ILO همان گونه که می دانيد

ژنو اجالس موازی هم دارند و در باره  روسای جمهور و يا نخست وزيران کشورهای مختلف در مقر سازمان ملل در

در روز اول که در اجالس سازمان ملل به . تغذيه صحبت می کنند تصادی همانند اشتغال ويا کشاورزی وی مسايل اق

 رييس جمهور اسلووانی سخنرانی کرد که به زبان بسيار سليس انگليسی به مساله جهانی عنوان ناظر شرکت کرديم

  . چندان گرم مواجه شدبا استقبال نهکه البته . سازی حمله کرد و آن را به ضرر کشورهای در حال توسعه دانست
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 اما از آنجا که. به صورت وزيتور مخصوص شرکت کردم که بدون حق صحبت بود ILOدر روز دوم در اجالس 

ومتن .ارتباط با آنها را شروع کردم. داشتند حضور ITCUنماينگان کارگری کشورهای ديگر و اتحاديه ها ی عضو

ون    ابتدا با گونزالس معاون و دستيار رئيس جلسه که اسپانيايی بود و سپس با آنی .مسخنرانی را تکثير کرده به آنها داد

گرايشات چپ بود که در کميته ی مربوط به مسايل ايران  او خانمی ميان سال با. وزل که نماينده ی اتحاديه های هلند بود

متن سخنرانی را به . بع مستقل داشتدانستن مسايل ايران به خصوص از طريق منا شرکت داشت و عالقه ی زيادی به

و دولت ايران صورت  ILO در اين جا متوجه شديم که توافقی ميان. در باره ی مسايل ايران با او صحبت شد او دادم و

يکی مساله تبعيض جنيستی و ديگری مساله تبعيض در مورد اقليت  .کنند گرفته است تا فقط در مورد دو مساله صحبت

تشکل  يات ايرانی موفق شده است جلو سخنرانی من را بگيرد هم چنين هيچگونه بحثی در بارهه های مذهبی وضمنا

خواهان حفظ  ILO مسولين از آنجا که.. های مستقل کارگری واخراج وعدم پرداخت حقوق صورت نخواهد گرفت

 ورها می کنند تا آنها ازسازمان هستند، چنين توافق هايی را با بعضی کش رابطه با کشورها و نگهداری آنها در اين

ILO در آن جلسات شرکت کرديم بحث کلمبيا و  مثال در روز اول که ما. يعنی به حداقل ها تن می دهند. بيرون نروند

در مورد کلمبيا مساله اصلی ترور فعالين . موضع ضعف قرار داشتند اين دو کشور در اجالس در.بنگالدش مطرح بود

نيروهای دولتی و يا به وسيله   نفر از اين فعالين کشته شده اند يا به وسيله ی١۶ بيش از سال گذشته  کارگری بود که در

انتها دولت کلمبيا فعاليت هايش را در جهت حفظ جان فعاالن  در. حمله ها به دولت کلمبيا بسيار زياد بود. ی مخالفان

  . بودلت برای جلوگيری از اين مسالهکميته مسئول آن کشور خواهان فشار بيشتر به دو اما. کارگری بيان کرد

 توضيحات.  بود که فعالين کارگری آن کشور گزارش دادند٨٧ و ٩٨اجرای کنوانسيون های  مسالهمورد بنگالدش نيزدر

الزم . شدی آن کشور بارهص خواهان تصويب پاراگرف مخصوص درو کميته ی مخصو. دولت بنگالدش قانع کننده نبود

ان فرستادن بازرس همچنين خواه.استحقيقت نوعی محکوميت آن کشورراگراف مخصوص دربه توضيح است که پا

اين مساله باعث شد که رييس با کميته در همان جلسه . قبول نکردند که نمايندگان دولت بنگالدش. شدندفنی به آن کشور

  . کرد شد رييس از آن امتناعوقتی نماينده دولت بنگالدش هم خواهان مذاکره خصوصی. بپردازد به مذاکره خصوصی

مسوالن کميته با   ما روز چهار شنبه .  ژوئن بود که در ساعت ده شروع شد۵ روز پنج شنبه اما بحث در مورد ايران در

اما موارد . . برای آنها توضيح داده بوديم موارد مروبوط به تبعيض جنيسيتی و قومی را. ی ايران صحبت کرده بوديم

زيرادولت ايران گفته بود اصال در . کارگران مورد بحث قرار نگرفت کارگری مستقل و اخراجمربوط به تشکل های 

در . حذف کرده بود که نگران رابطه خود با ايران است آن ها را از دستور ILO و. صحبت نيست اين موارد حاضر به

در مورد تهديد چين به  ILO هستند ودوکشورمتمرد و قوی  صحبت هايی که با نمايندگان داشتيم می گفتند چين و ايران

ما چيزی نگفت اما  هر چند در اين زمينه کسی به.  اجالس برای جلوگيری از حضور نمايندگان مستقل تسليم شده ترک

به تهديد چين صحبت می کردند و می گفتند  ILO تسليم زيرا همه از. تبه نظر می آمد ايران نيز تهديد مشابهی کرده اس

 از شروع جلسه ناگهان نماينده شورای اسالمی و نماينده ی خانه کارگر کنار صندلی من قبل. چين استايران هم مثل 

نماينده شورای اسالمی جزء هيات  درويش. و اسم آنها را شنيده بودم. درحالی که من اصال آنها را نمی شناختم. آمدند 

  .بط بين الملل آن مسول روا نمايندگی و حمزه ای به عنوان نماينده خانه کارگر و

و روزنامه نگاران گفتم روزنامه نگارم    بدون اينکه به آنها. شما چگونه به اجالس آمده ايد اولين سوال آنها اين بود که



 

 3

همه اش . باالخره ما روزنامه نگاران هم روابطی داريم  گفتم. گفتند بايد به محل ناظران بروی . همه جا می توانند بيايند

 شما نمايندگان کارگران دادم که مثالدم و سپس آنها را مورد سوال قراربه شوخی کشانمطلب را. نداريدکه شما رابطه 

هفت تپه  و اسانلواز را ببينيدکشورهای ديگر. حقوق کارگران دفاع کنيدبايد ازشما. جمهوری اسالمیفدارطرهستيد و

حمزه ای گفت من . آنها به دفاع ازخود پرداختند...است و وضعيت کارگران خراب. ساکتيدشما چرا. کنندحمايت مي

گذاشتم ادامه دهد ن  که . اما آنها پارسال تظاهرات ما را به هم زدند. من استهمکار.  کرده اماسالو دفاعهميشه از منصور

 کنند بايد به آنها حق ات میجا بتوانند تظاهرآنها هر. است زيادکارگران فشار رویدانی که برکارگری و ميو گفتم مثال تو

  .داد

کاغذ  اوگفت من هم جنوبی هستم و در کارخانه. درويش هم به غيرت آمد و از حق کارگر دفاع کردموقع    هميندر

گفتم پس چرا کمک نمی کنيد تا    به او. بچه های هفت تپه را می شناسم و از آنها دفاع می کنم. پارس کار می کنم

تا حدودی . اما خودشان اختالف دارند و نمی توانند . انجمن صنفی تشکيل دهند هند که او گفتسنديکايشان را تشکيل د

شد و خواست با درويش  نماينده اتحاديه های هلند وارد صحبت ما(همين موقع آنی و ن ويزل در .آنان آگاه بود از مسايل

هيچ کدام . ل کرد آيا حاضريد سخنرانی کنيدسوا آنهااز. من با او دست دادم .درويش دستش را عقب کشيد. دست بدهد

دوباره به من .... گفتم پس چرا آمده ايد. آنها گفتند که حاضر به سخنرانی نيستند و .جوابی ندادند من برايشان ترجمه کردم

گری نمايندگان مستقل کار از او خواستم که اعالم کند که. هر چه کرديم نتوانستيم برای سخرانی شما وقت بگيريم گفت

  .سالن هستند که قبول نکرددر

حتا می گفتند که دعوت کننده شما يانيک بوده . تاسف کردند که يانيک فوت کرده است آنها در صحبت هايشان اظهار

دروغ، همه مساله را  راست يا. و اگر او زنده بود شما به عنوان ميهمان مخصوص درکنار هيات رييسه می نشستيد است

   . می کردندبه فوت يانيک مربوط

 ايران متهم به اين بود که تبعيض. به هر حال بحث ها شروع شد. ايران مواظب ما بودند در تمام مدت نمايندگان دولت

بسياری از موارد نقض می  حقوق زنان در. زنان نمی توانند قاضی شوند. جنسيتی را در قوانين خود حذف کرده است

  .مفصل داده شده بود در باره ايران توضيح ILO شود ودرگزارش

کار بود و انگليسی را با لهجه ی سليس امريکايی صحبت می کرد ، شرح مفصلی از  نماينده ی ايران معاون وزير

 ۶٧است و گفت  ١١١دولت برای رفع تبعيض جنيسيتی و مذهبی ارائه کرد که منطبق با مقاوله نامه های  اقدامات

دو . دانشگاه ها مشغول تدريس هستند  زن در۴٠٠هستند و هم چنين درصد زنان در دانشگاه ها مشغول به تحصيل 

در ساير موارد اگر زنان مشارکتی . آزادی زندانيان را صادر کنند قاضی زن وجود دارند که می توانند حکم بازداشت و

به دولت  بوطاين ديگر مر. مسايل فرهنگی ايران است که مثال در مورد مجلس به زنان رای ندادند ندارند مربوط به

که حاضر نيستند زنان در آن  نيست و يا در پذيرش بعضی مشاغل مساله مربوط به روابط بين زنان و شوهران است

اقليت ها گفتند بهاييان دردانشگاه ها و مشاغل مختلف  در مورد. مشاغل حضور داشته باشند و مربوط به دولت نيست

 ای اولين بار بود که ايران اعالم می کرد بهاييان را به رسميت میندارند و شايد بر حضور دارند و هيچ ممنوعيتی

ايشان . مديريت کشور و مشارکت اقليت ها در. صحبت از دانشجويان بهايی و مديران خصوصی بهايی بود. شناسد 

ديران شرح مفصلی از مديران کرد در منطقه ، م نماينده ی ايران سپس. مطرح کردند که خودشان از اقليت ها هستند
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 نماينده کارگران و کميته ی ايران به موارد ۴در مقابل . آذربايجان وغيره داد بلوچ در بلوچستان و مديران ترک در

به اين که در بسياری موارد  به قوانين محدود کننده اشاره کردند و. حقوق اقليت ها و مساله تبعيض جنسی پرداختند نقض

آن قوانين کار جريان ندارد واکثرا از کارگران زن  ای زير ده نفر که درو کارگاه ه. حقوق زنان نصف مردان است

  ...زنان حق قضاوت ندارند و . بهاييان حق تحصيل ندارند   دانشگاه٨١در . استفاده می کنند

 تبعيض ها برطرف ٢٠١٠و گفت که قوانين به گونه ای است که تا سال . گويی پرداخت مجددا نماينده ايران به پاسخ

دريافت نکرده اند و  از جمله آن که هيچ گزارشی درمورد نصف بودن حقوق زنان در ايران. واز اين قبيل . شد هدخوا

  .تکرار هما ن مسايل قبل

  .صدور پاراگراف مخصوص برای ايران شد يکی از نمايندگان خواهان

 نستيم در کنگره کار کانادا شرکت کنيمکنگره کانادا به سراغ ما آمدند و از اينکه نتوا پس از تعطيلی جلسه نمايندگان

کتبی خود را به دولت کانادا  اظهار تاسف کردند و از من خواستند که در يک ورقه که با خودشان آورده بودند اعتراض

که به اين . های نمايندگی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شود آنان تالش زيادی کردند که ميان ما و هيات. اعالم کنم

با تمام آنها  .کشورهای استراليا، فرانسه ، انگليس ، آلمان، ونزوئال، ايتاليا جلسات مشترک داشتيم ا بانمايندگانترتيب م

همه با حمايت از ما آدرس ها وايميل های  .قرار گذاشتيم و برای همه ی آنها وضعيت کارگران ايران را توضيح داديم

   . داشته باشيمبيشتری خود را دادند و از ما خواستند که روابط

او . بازرس مخصوص ايران بود پانک سول و رييس ILO مسول بازرسی های M RagHwan مهمترين مالقات ما با

  .  آگاه و طرفدار کارگر بود   مسلطبسيار

اما می گفت حرف . ضد کارگر و حکومت ايران را دارای تفکرات ضد کارگری می دانست او وزير کار ايران را فردی

به ايران بيايد حتما با  او تاکيد کرد که اگر پانگ سول اين بار. مالحظات خاص خودش را دارد ILOرد و  نداما برد

  .دتشکل های مستقل کارگری تماس می گير
   

   CGT مالقات با نمايندگان
  

رين فرانسه به عنوان بزرگت بود ابتدا من صحبت کردم که CGT نماينده روابط بين المللی آقای ژان فرانسوا کو رب

است که مقاوله نامه های بين المللی را در مورد نيروی  سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز و اتومبيل در ايران موظف

توتال رنو و پژو که بيشترين سرمايه گذاری ها را در ايران دارند درمورد حقوق کار  شرکت های. کار به اجرا در آورد

بهفکر غارت منابع هستند ودر  تنها] آن ها باسودهای کالنی که ميبرند.تندمناطق سرمايه گذاری کامال بی تفاوت هس در

نفت و گاز و اتومبيل سازی کارگران حق تشکيل اتحاديه  در صنايع. پايمال کردن حقوق کارگران دخالت مستقيم دارند

 تشکيل تعاونی های از حق انتخابات آزاد برای .مراسم جشن اول ماه مه راندارند حق برگزاری. وسنديکا را ندارند

و يا فعاليت هايی از  روی تشکل های ساده مانند گروه کوهنوردیونی ها برخوردار نيستند و حتی بريا ساير تعا مسکن و

مورد فشار  راردادهای دسته جمعی را ندارند وق اين بخش ها حقکارگران در.  کنترل اعمال می شوداين قبيل شديدا

 به نظر ما اتحاديه کارگران فرانسه می تواند از طريق روابط با اتحاديه. قرار دارند ئم کاراخراج ها، نداشتن قرارداد دا



 

 5

  .استانداردهای نيروی کار را رعايت کنند ها و با مراکز اتحاديه ای از اين شرکت ها بخواهد که حد اقل،های اين شرکت

 .رح کرد که نبايد اين دو مساله با هم مخلوط شودهای سياسی با مسايل اتحاديه ای را مط در مقابل وی بحث ورود گروه

ايران را محکوم کنيم و به آن  مثال گفت که گروه های سياسی به ما مراجعه کرده اند و از ما خواسته اند که دولت

دنبال نمی کنند و به مسايل کارگری و استانداردهای کارگری  در حالی که اتحاديه ها مسايل سياسی را. اعتراض کنيم

توانيم  ما با اتحاديه های و گروه های کارگری می. سياسی نمی توانند نمايندگان کارگری باشند و گروه های. ی پردازندم

آمدن نمايندگان ما به ايران مخالفت کرديد که  و نه با گروه های سياسی از جمله آنکه شما پارسال با. ارتباط داشته باشيم

  .علت آن برای ما معلوم نيست

با  ويزای رسمی نداشته ومی خواستند CGT علت مخالفت ما آن بوده است که نمايندگان ن ها توضيح دادم کهمن به آ

هم  CGT زيرا. ما با آنها مشکل می شد شرايط،مالقات  ويزای توريستی بيايند که در اين صورت به علت حساسيت

هماهنگی قبلی بيايد ما اما اگر اعالم کند و با .  هستندCGT المللی اعالم کند که آنها نمايندگان اماده نبود تا در سطح بين

  .از آنها استقبال می کنيم

اتحاديه  رئيس اتحاديه حمل و نقل بين المللی که فردی مسن و دارای تجربه ی زيادی در مسايل مالقات با ديويد کاکرافت

را برای دفاع از منصور  طق خوداو ن. ، قبل از شروع سخنرانی او در روز يازدهم ژوئن صورت گرفت.ای است

يکی کميته های سه جانبه برای بررسی پرونده دولت ها و . دو بخش است شامل ILOاجالس . آماده کرده بود  اسالو

 از. هم مربوط به اظهار نظر دولت ها ونمايندگان کشورهای مختلف بر روری مسايل گوناگون روابط کاری و يکی

های مختلف از کشورهای  در اين اجالس کميته...  خواربار جهانی، بهداشت کار و جمله مسايل مربوط به اشتغال ،

 سخنران از ٣٠ديويد کاکرافت در ميان حدود  .گوناگون نتيجه ی تحقيقات و بررسی های خود را ارائه می دهند

ل از منصور درسخنرانی اش به طور مفص.  ونيم شب بود٩به ساعت  نوبت او نزديک. کشورهای مختلف قرار داشت

 نمايندگی کشورهای مختلف آرمی با عکس اسالو را به سينه زده بودند و برچسب هايی با هيات. اسالو دفاع کرد 

سخنرانی با هم گفت و گو  قبل از جلسه ی. منصور اسالو را آزاد کنيد بر روی ميزهای کنفرانس ديده می شد"شعار

بين المللی از آندونزی که برای ديدار اسالو به تهران آمده  يه حمل و نقلاو گفت حنفی روستاندی نماينده ی اتحاد. داشتيم

گذرنامه اورا گرفته اند ودردسر  درفرود گاه.نشده بود در بازگشت مورد بازجويی قرار گرفته است  ديدار بودو موفق به

   .زيادی داشته است

دولت  و به دنبال نمايندگانی می گرديم که ميان ما و. نمايندگان مستقل را به ايران بفرستيم اما ما تصميم داريم باز هم

او می گفت ما اين کاررا ادامه . دارند ايران واسطه باشند و از کشورهايی انتخاب شوند که با دولت ايران روابط خوبی

  .کنيم و تا آزادی او عقب نشينی نمی. خواهيم داد

ادامه يابد  بارزات کاررگان برای بدست آوردن حقوق خودثابت کرد که اگر م: دستاورد ديگری نيز داشت ILOاجالس 

در تعامل بر دولت ها بر آن سرپوش  هر چند که بخواهند. مجامع جهانی مجبور به پذيرش جنبش مستقل کارگری هستند

  .بگذارند، اما موفق نمی شوند

از    حدود پنجاه نفر ميشدند که  اجالس مقابل مقر سازمان مللمتحد در روز ششم ژوئن جمعی از ايرانياندرخارج از  

ودرحالی که باران شديدی می باريد تجمع خودرا در اعتراض به حضور  کشورهای مختلف اروپائی گردهم آمده بودند
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  . برگزار کردند  حقوق کارگران درايران ايران وبی توجهی به

يک مهلت شش ماهه .تداوم هم کاری با ايران بود  باره ايران ،خواهاندرپايان بحث هادر  ILO مخصوصگزارش کميته

  . دهدمورد اقليت ها ارائهمينه رفع تبعيض جنسيتی وتبعيض دردرز پيشرفتبه ايران داده ميشد تا گزارش جديدی از

به راحتی  ارتباط بانمايندگان کارگری کشورهای ديگر است دولت ها  همان ، اجالس هامهم ترين نتيجه مشارکت دراين

  . دريک جبهه قرار دارند برابر کارگرانمی آيند زيرا همه آن هادريکديگر سازش کرده وکناربا 

ايران  ميتواند برای جنبش کارگری  مختلف تفاوت های زيادی دارند شناخت آن ها اتحاديه های کارگری کشورهای

   .اهميت زيادی داشته باشد

  .افراهم کرده اند بخصوص آقای مهدی کوهستانی نژاد تشکر کنمکه امکان اين مسافرت ر در پايان بايد از همه کسانی

   

  یعلی رضا ثقف
 

۵/٤/١٣٨٧  
 

 


