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  سازمان جهانی کار يها اجالسي ها حکایت

  و

  کارگران ایران

  هاله صفرزاده

  

شود بسیاري بر این باور هستند که این سازمان نهادي است که که اسم سازمان جهانی کار مطرح میزمانی

یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل المللی کار سازمان بین. اع از کارگران بنیان گذاشته استدر دف

هاي کنفرانس صلح  در نتیجه بحث 1919سال  وپردازد  متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می

  ده است: مچنین آ ILOمنشور در ابتداي پاریس تأسیس شد. 

گذاري شده باشد.  پایهتواند ماندگار باشد که بر عدالت اجتماعی  دنیا و صلح پایدار در آن، تنها زمانی می"

تر از مرحله  تر و خطیرتر و در یک عبارت بهتر مرحله مترقی اي به مراتب مهم هم اکنون بشر پا به مرحله

هاي اشتغال براي تمامی افراد و افزایش و بهبود سطح  آزادي گذاشته است. تالش در راه ایجاد زمینه

کارگیري صحیح کارگران تالش براي آموزش  بهزندگی کارگران یکی از این وظایف است. تالش در راه 

  "...رود کارگران نیز از دیگر اهداف آن به شمار می

  اما آیا به واقع چنین است؟

در ورود به مسایل داخلی کشورها به شدت جانب احتیاط را  این نهاد نیز مانند سایر نهادهاي سازمان ملل 

تماما در دفاع از خریدار نیروي کار و ، هاوزارت کار کشورمانند در سطح جهان این نهاد کند. رعایت می

سازمان گرایی معتقد است اما در واقع شود که به سه جانبههر چند اعالم میکند. صاحب کار عمل می

ها نیز وظیفه دفاع از کارفرمایان جهانی کار بلندگویی بخش کارفرمایی در سطح جهان است. چرا که دولت

موضوع هاي آموزشی هم در ارتباط با حفظ منزلت کارفرما است حتی اگرین صدا در کارگاهاخود را دارند.

فع در جهت حفظ امنهم از نظر و  یتاریخاز نظر هم سازمان جهانی کارتوان گفت می.ایمنی کار باشد آن

  دهد.و عملکرد آن این مساله را به خوبی نشان می سرمایه است و تداوم سود

***  

اي آن و خبرهاي رسانهخاتمه یافت که مسایل کارگران ایران نمودي در این اجالس اجالس آي ال او در حالی

جوابگویی به هیچ  هیچهم و به تبع آن ایران ارائه نشد در رابطه با ایران گزارش ادواري هیچ امسال نداشت. 



و کنفدراسیون جهانی کار هاي کارگرياتحادیهالمللی کنفدراسیون بیناي در سازمان جهانی کار نداشت وکمیته

  .ندنگذاشت کاري خودشاننیز نام ایران را در لیست 

کنفدراسیون وضعیت کارگران ایران در سالنامه ی ازگزارشي اي تی یو سی،  امسال نیز مانند سنت هر سالههر چند 

آزارواذیتکارگران، دستگیري بازداشت و به مواردي از جملهشت کههاي کارگري وجود داالمللی اتحادیهبین

و ... حقوقپرداختعدم،تبعیضاخراج،،اعتصاب،براي زندانیان کارگر درمانبهدسترسیعدم،ان کارگرزندانی

، ایران منوط به بررسی ادواري سازمان جهانی کار است دولتاما بازخواست این وضعیت اسفناك از اشاره شده بود

یا کشوري که کارگران و زحمتکشان در جنگ داخلی نهجز ه ب مطابق با این گزارش.امسال انجام نشداقدامی که 

دیگر کشور 26همراه ه مانند سوریه، عراق، سومالی، سودان جنوبی، لیبی و اریتره، ایران ب ،رونداشغال از بین می

.ت کارگران در این کشورها اصال مناسب نیستکه وضعی گیرندمی قرار5افریقاي و آسیایی از جمله چین در گروه 

)1(  

بدتر شده  ها بسیاري زمینه درکار کارگران ایران نه تنها تغییر نکرده بلکه شرایط زندگی واز سال قبل تا کنون 

هاي کارگري مستقل و کارگران فعال بیشتر شده است. احکام شالق و زندان براي کارگران فشار بر تشکل ،است

اعتراضات کارگري را محدود کند. اعتصاب و تاشود شود. مقررات و قوانینی تصویب و اجرا میمیصادراعتصابی 

دستمزدي بسیار پایینتر از خط فقر مشغول به کارند و همان هاي معوقه همچنان مساله کارگرانی است که باحقوق

تبعیض علیه زنان چکانی. رت ناقص و قطرهکنند آن هم به صوحقوق اندك را هم با تاخیرهاي چند ماهه دریافت می

  …همچنان وجود دارد و وضعیت کودکان کار هیچ تغییري نکرده است

ي توان تصور کرد که در بحبوبهمیچه معنایی دارد؟در اجالس توجه و عدم انعکاس شرایط کارگران ایران این عدم

بحثی در مورد مسایل  ها ها و اجالسسایر صحنه بایست در و مذاکرات در مورد مسایل هسته اي ایران، می ها بحث

بتوانند به راحتی مذاکرات را پی  ها آن هم کارگران و زحمتکشان این کشور نباید مطرح شود تا دولت ،ایران

  !بگیرند؟؟

هاي دولت از مقررات و مقاوله نامهیک در زمینه کار و مسایل کارگري مواردي دال بر تخلف هنگامی کهمعموال 

پاراگرافی که امسال براي ایران صادر  ،شودمی صادرعلیه آن دولت اي ، پاراگراف ویژهوجود داردسازمان جهانی کار 

  این مساله سبب خشنودي نمایندگان ایران در اجالس را فراهم کرد. ونشد 

هاي صنفی کارگران کشور  عباسی رییس کانون عالی انجمن -از قول غالمرضا  ،منتشر شده در ایسناي که خبر در

است:  آمدهچنین 

افزاید: سال  ، با اشاره به برگزاري اجالس سال گذشته میILOنماینده گروه اعزامی کارگران به

فقیت هایی علیه ایران مطرح بود اما براي جمهوري اسالمی ایران یک مو گذشته با وجود آنکه پرونده

اي از ایران در دستور کار قرار  بزرگ به شمار آمد چرا که براي اولین بار تالش شد تا هیچ پرونده



 آمریکا با وجود اعمال نفوذ خود پرونده نگیرد یا مسکوت بماند در حالی که برخی کشورها مثل 

  )2(".داشتند

کمیسیون بررسی یاناکمیته متخصصبر اساس گزارش شود انجام میدر سطح کنفرانس اقداماتی که کلیه 

کشور را انتخاب و  25حداکثر رسد،میاین کمیسیون از میان گزارشاتی که به آن )3(گیرد. انجام میاستانداردها 

این شود. می اي تصویبدهد و براي حدود یک پنجم آنها پاراگراف ویژهمسایل آنها را مورد بررسی قرار می

ها، کارگران و کارفرمایان در آن حضور دارند. پس قرار نمایندگان دولت به این معنا کهجانبه است کمیسیون هم سه

تایی چندان هم آسان نیست چرا که نمایندگان دولتی و کارفرمایی هم باید با  25این لیست گرفتن نام کشوري در

  شود. منتشر میرسمی سند  ب برسد به عنوانیآن موافقت کنند. این پارگراف ویژه اگر در اجالس نهایی به تصو

  

و  هگرفتهایی علیه ایران صادر شد. بارها نام ایران در لیست ناقضین حقوق کار قراردر سه دهه اخیر بارها پاراگراف

 1995در سال حقوق کار در ایران، نقض مورد سکوت در چندین سالبعد از . ه استاز لیست خارج شد

به خاطر نقض ICFTUآزادکارگريهاي اتحادیهالمللی بینکنفدراسیونوWCLکنفدراسیون جهانی کار 

) در محیط کار از ایران شکایت کردند. بررسی این شکایت توسط کمیته 111کنوانسیون منع تبعیض (شماره 

در  کنفرانس جهانی کار درقرار گرفته وآن سبب شد ایران در لیست بدترین ناقضین کارکارشناسان و انتشار

  دو پارگراف ویژه در مورد ایران صادر کرد. 1998تا  1996هاي  سال

در سطح ،دان هایران سعی کردمسووالن ،هاي علیه ایران صادر شدهر بار که در سازمان جهانی کار پارگراف ویژه

سازمان جهانی کار معمول روال این قرار گرفتن در لیست ویژه را موضوعی عادي جلوه دهد که هاي داخلی رسانه

علت قرار گرفتن ایران در  در موردسید ابراهیم علیزاده رئیس سابق موسسه کار و تامین اجتماعی :کار است

  دهد: می پاسخچنین پاسخ 111پاراگراف ویژه در مورد مقاوله نامه 

تشکالت کارگري و اي در این مورد وجود دارد و آن هم این است که نه. تخلفی نبوده است. ببینید نکته"

کنند و بعد کارفرمایی همه کشورها در آنجا فعال هستند و نظرات خود را آزادانه در یک محیط باز بیان می

ي ها دهند و بعد در سال بعد یا سالمی ها هم به سواالت سازمان پاسخکند و آنمی ها سواالتیسازمان از آن

  "اف ویژه خارج شده است. بعد اگر این مسئله حل شود، دیگر از آن پاراگر

  
دولت ایران تالش ده بود. شاشاره در ایران به دو نوع تبعیض جنسی و مذهبی  96سال  کمیته استاندارد در گزارش

صادر شد. در 1997در سال اي نیز پاراگراف ویژه.ثابت کند که تبعیضی در این زمینه وجود ندارد تازیادي کرد 

آمیز جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در زمینه عیضبهاي تمتهم شد که همچنان سیاستاین پاراگراف باز هم ایران 

. به رغم این که در نگرفتنام ایران جزو ناقضین حقوق کار قرار  2004هاي بعد تا سال کند. در سالکار اعمال می

ها مصادف است با ریاست جمهوري خاتمی ها نیز وضعیت نیروي کار در ایران تغییري نکرده بود. این سالاین سال

  ...هم این ماجرا ادامه داشتپس از آنو یی در مورد عادي کردن روابط با غرب. ها و اعمال سیاست



با وجودي که شرایط کار در ایران براي کارگران و زحمتکشان تغییري در جهت بهبود نداشته این همه افت اما چرا 

  کرد: توان فرضیاتی را مطرحمی؟ازمان جهانی کار شاهدیموخیز را در رابطه با ایران در س

د که شرایط وشمیظاهرا براي سازمان جهانی کار ثابت هایی در برههتوان این طور برداشت کرد که  می- 1

دولت ایران اقداماتی انجام داده تا چنین تصوري را براي سازمان و یا ...ایران بهتر شده است کارگران در

  و... که شرایط نیروي کار در ایران بهتر شده است بوجود آورد جهانی کار

که از شرایط دشوار کارگران  هایی کار آگاهانه چشمش را بر روي گزارشجهانی سازمان طبق مالحظاتی - 2

روابط حفظ اندیشانه براي ایران و کارگران معترض بسته و بنا به یک سري روابط دیپلماتیک و مصلحت

داري، از خیر پاراگراف ویژه براي ایران گذشته است.هاي سرمایهالمللی دولتبین

3 -...

آنچه در فراز و نشیب روابط ایران با سازمان جهانی کار مشهود است این نکته اما  هاي دیگري هم باشدشاید فرض

اي  ه ویژّ هاي پارگرافبر اجراي حتا و محکومیت ایران به المللی کار نیز اصراري بین مسئولین سازماناست که خود 

  شود. می تصویبدر این اجالس ها که در برخی از سالندارند 

طلبد. چه می قرار گرفتن در لیست مورد بررسی کمیسیون استانداردها کاري بسیار دشوار است و تالش بسیاري را

نماینده کارگران ایران؟ ؟نماینداین زمینه تالش و یا در کسانی در اجالس باید از منافع کارگران ایران دفاع کنند

به نام و از طرف کسانی کهندارد.  ري مستقلی از کارگران و نیروي کار ایرانی در اجالس امکان حضوهیچ نمایندهاما 

در این  این افرادکه حتا انتخاب هستند دولتی  یا هاي رسمیاز تشکل ،کننددر این اجالس شرکت می کارگران

و هاي دولتی انتخاب آنان با نظر و راي وزارت کار و سایر ارگان .ها نیستاعضاي این تشکلبا راي ها هم تشکل

اولویت براي طبیعی است کهعضو هیات اعزامی بودن تبدیل به رانتی شده است براي افراد خاص و است و امنیتی 

اي در این مورد  بر اخبار رسانهمروري . باشدمنافع کارفرمایان و دولت حفظ کارگري به اصطالح این نمایندگان 

  کند. مسایل را روشن می

جلساتی در وزارت کار آمده که پیش از اجالس )1394و چهارم (ي مربوط به شرکت ایران در اجالس صددرخبرها

اند و حتا متن سخنرانی نمایندگان گروه کارگري و دهشتنظیم  گروه اعزامیي ها فعالیتها وبرپا شده است برنامه

  :تنظیم شده استکارفرمایی در این جلسات

بندي جلسات  باره جمعگفت: وي در- ILOنماینده اعزامی کارگران به اجالس -هادي ساداتی "

وزارت کار که براي نخستین بار به منظور اطالع هیات اعزامی ایران از محورهاي مورد بحث در 

اظهار کرد: کیفیت برگزاري جلسات مطلوب بود و به این هاي سازمان جهانی کار ترتیب داده شد،  کمیته

منظور برگزار شد که اعضاي گروه در جریان سفر، اطالعات کاملی داشته باشند و با آگاهی از محور 

آخرین نشست هم با تنظیم و  ...ها را تنظیم کنند مذاکرات جهانی، برنامه سفر و فعالیت خود در کمیته



.وه کارگري و کارفرمایی در اجالس سازمان جهانی کار به پایان رسیدمتن سخنرانی نمایندگان گر

  (تاکید از ماست)

هاي صنفی کارگران کشور در خصوص برخی شکایات و  مدیره کانون عالی انجمن عضو هیاتو در ادامه این 

  :گویدچنین میشود، می هایی که در این اجالس علیه ایران بازپرونده

مشکالت جامعه کارگري و کنیم چون  دنبال نمی مصلحتیشود را  هایی که علیه ایران مطرح می پرونده"

بینیم؛ بر همین اساس امسال تعامل کامل با گروه کارفرمایی داریم و  را در کنار هم می کارفرمایی

.کندمی متضرر معتقدیم که طرح هرگونه شکایت یا تشکیل پرونده، هر دو گروه کارگري و کارفرمایی را

سازي علیه ایران ادامه داشته باشد، باز هم به این شکایات  وي گفت: در صورتی که امسال هم پرونده

  (تاکید از ماست))4(".کنیم دهیم و در مورد اجتماعات مربوط به خود قطعا اعاده حیثیت می پاسخ می

بررسی گزارش کمیتهدر یکی از دو تنها بود و شکایتی مطرح نشد. هیات ایرانی اوضاع وفق مراد  امسال اما

هاي این سازمان از چگونگی اجراي مقاوله نامهکوتاه دو گزارش  "هاها و توصیه نامهاجراي کنوانسیون استانداردها و

مبنی بر  95در مورد تبعیض در اشتغال و گزارشی کوتاه در رابطه با مقاوله نامه  111در ایران وجود دارد: مقاوله نامه

هئیت عالی رتبه از سازمان مطابق با گزارش که  آمده استگزارش این الزام پرداخت منظم و به موقع دستمزدها. در 

دولت و نمایندگان تشکالت  نمایندگان"در ایران بوده و مذاکرات طوالنی با  2014مه  8تا  4جهانی کار از تاریخ 

نمایندگان این در این سفر رسد می به نظر )5(شرایط کار در ایران رو به بهبود است. ،"کارفرمایی و کارگري

ند. اشتهسازمان حوصله پیدا کردن کارگران و نمایندگان واقعی آنها و دیدن زندگی واقعی کارگران را ندا

اي پیش رود که شکایتی علیه ایران طرح نشود یا اگر شد اجالس، شرایط به گونهبراي ایران مهم است که در این 

)  WTOروشن است که پذیرفته شدن در (. با اقدامات گوناگون از زیر بار مسوولیت نقض حقوق کار شانه خالی کند

صد و حت باشد شان از بابت نیروي کار رارگ خیالزهاي بهنگامی ممکن است که شرکت ،و ورود به بازار جهانی

ي اجالس جهانی کار مهار و کنترل نیروي کار مهارت دارد و عرصهباید نشان دهد که درمتقاضی هم دولت البته 

دارد که وجهه خوبی در این ي مختلف سعیها هیات ایرانی به شیوه .مکان خوبی است تا این مساله را اثبات کند

  زیر اشاره کرد: اقداماتبه توان در این راستا میاجالس کسب کند. 

گروه سایر کشورها براي این که کمک کنند تا ایران از لیست خارج شود.  یهاي کارفرمایی و دولتالبی با گروه-1

بخش کارفرمایی از این اجالس  هاي نگاهی به گزارشکنند. کارفرمایی و دولت در این رابطه بسیار فعال عمل می

نام ایران به زحمت از پارگراف ویژه خارج " ی با عنوانایلنا در گزارشل امثبه عنوان کند. کمی موضوع را روشن می

  :نوشت، در مصاحبه با یکی از نمایندگان گروه کارفرمایی دراجالس اي ال او 89شهریور در اول "شد 

به  .گروه دولت و گروه کارگري اجالس برگنجانده شدن نام ایران در پارگراف ویژه تاکید داشتند"

 .رسد اما آنها بازهم تردید داشتند هاي کارفرمایی گفتیم که اقدامات وزیر جدید مثبت به نظر می گروه

"صورت مشروط از پارگراف حذف شد.ه نهایت نام ایران بدر



  :آمده استچنین از اجالس یک صدم این سازمان گزارش کانون کارفرمایی در

هاي خـود از پـرونده آزادي انجمـن در آخریـن بررسـیشوم که کمیتـه در خاتمـه یـادآور می"

المللی کار را به ، توجه خاص هیأت مدیرة سازمان بین 2010(جمهوري اسالمی ایران) در سال  2567

امروز ، این کانون عالی از ... وضعیت حاد و ضرورت مبرم رسیدگی به این جریان معطوف داشته است

نماید که این تحوالت مثبت را مورد توجه قرار دهد و در درخواست می المللی کارفرمایانسازمان بین

از سوي کمیته آزادي انجمن  2567ارتباط با این کانون عالی منطقی است که مختومه شدن پروندة 

)6("اعالم گردد .

یعنی کشور د که پارگراف ویژه شو دو ایران در آي ال او صراحتا اعالم میگزارش کلی نشست سال نود ودر 

باشد. گروه کارفرمایان با سخنرانی آقاي عطاردیان خواهان این شد که از گروه ایران ناقض حقوق بشر می

  ...کارفرمایان هیچ نماینده کارفرمایی از کشوري ورود به بحث نداشته باشد

.در ایران یهایکنفرانسي آموزشی و ها کارگاهبراي برگزاري جلسات، هایی از سازمان کاردعوت از هیات- 2

اعالم نمودند ایران تمایل دارد میزبان که  اجالس اخیر اشاره کردتوان در این زمینه به سخنرانی وزیر کار درمی

  )7(باشد. "آینده ي کار"کنفرانس منطقه اي 

براي بررسی مسایل  دولت ایران پیشنهاد نمود به جاي گروه تماس مستقیم1999در سال کمی به عقب برگردیم. 

، هیأتی به نام هیأت مشاوره فنی از سازمان به ایران سفر کند. سازمان از این مسأله نقض حقوق کار دولت ایران

تی را به منظور اها خواست هی طی مذاکراتی در ژنو از کمیته آزادي انجمن 2002در سال در سال . استقبال نمود

هاي این هیات با اما گزارش .روانه ایران کند 87و  98ا با کنوانسیون ه بررسی قوانین کار ایران و مغایرت آن

این گزارش سبب شد که در روابط ایران با .بسیار متفاوت بود ،هایی که علیه ایران به کنفرانس رسیده بودگزارش

این شد. درتنها یک گزارش در مورد نقض حقوق کار در ایران صادر  2003اي ال او بهبود حاصل شود و در سال 

اکتبر دراین سازمان امضا کند.  98و  87هاي اي در مورد مقاوله نامهنامهسال ایران اعالم کرد که حاضر است تفاهم

ی شود، هیچ پیگیري جدي اجرایاما اي ال او در مورد این که چگونه زبور باالخره امضا شد، تفاهم نامه م 2004سال 

  لت ایران بسنده کرده است.نداشت و تنها به گزارشهاي رسمی دو

نیز به کسب اعتبار ایران کمک بسیار کرد.  2012المللی کنفرانس انرژي در تهران در نوامبر برگزاري اجالس بین

برگزار شد. در دعوتنامه این اجالس چنین  WFTUي کارگريها فدراسیون جهانی اتحادیهاین اجالس با همکاري 

  آمده است:

و فراملی کنترل بازار جهانی بسیار مشکل است. رقابت بین مراکز امپریالیستی در جهان تک قطبی"

مردم و کشورهاي در معرض تهدید هستند. در تر کرده است.با وجود شرایط جنگی دشوارشرایط را



جنین شرایطی جنبش سندیکایی موظف است که نقش پیشرو را در توسعه داشته باشد. و بخش 

ی باشد به کشورهاي فقیر تا درجه کي کارگر را تسهیل کند. و کمرژي باید زندگی طبقهان

المللی انرژي در حال سازماندهی یک کنفرانس بین WFTUانداز  استثمارکاهش یابد. با این چشم

، 8- 7در نوامبر  "پرخاشگري امپریالیست به هزینه کارگران و مردم -مسیرهاي انرژي "تحت عنوان 

به عنوان میزبان برگزار در تهران، ایران است. این کنفرانس با همکاري مشترك ما و خانه کارگر2012

ي خود آنهاست و نماینده داشته باشد که هزینه سفر به عهدهتواند دومی اتحادیهخواهد شد. هر

  "هزینه اقامت غذا و حمل و نقل محلی را خانه کارگر پوشش خواهد داد.

داده شده است. ، مسوول امور بین الملل خانه کارگر اي دعوتنامه هم شماره تلفن آقاي محمد حمزهو در انتهاي این 

بلوك شرق کشورهاي الزم به ذکر است که بیشتر احزاب  )8(دبلیو اف تی یو است. این دعوتنامه به امضاي دبیرکل

عضو این کنفدراسیون هستند. سابق

هاي براي عضویت در تشکل روندي رسمی و دولتی که به عنوان بخش کارگري به اي ال او میهاتالش تشکل- 3

ها بتوانند در  این اقدامات براي آن است که این تشکل. یوتی اف اي تی یو سی و دبلیو المللی کارگري مانندبین

ي المللی کارگري شناخته شده و بزرگ عضو شوند و به اعتبار این عضویت بتوانند خود را نمایندهنهادهاي بین

)دبلیو اف تی یو(اتحادیه کارگري جهاندر عضویت خانه کارگر ایران ایلنا از 89در آبان کارگران ایران جا بزنند.

خبر داد.

اتحادیه الملل تشکیالت خانه کارگر از قطعی شدن عضویت این تشکل در مسوول واحد روابط بین

خبرنگار ایلنا گفت: اي درگفت وگو با محمد حمزهدهد.می ) خبر دبلیو اف تی یو(کارگري جهان

عضویت داشت و با این نهاد هاي پیش به صورت ناظر و میهمان در تشکیالت خانه کارگر از سال«

وي در خصوص مزایاي .اعضاي این سازمان جهانی کارگري در زمینه مسائل صنفی همکاري دارد

است که هاي جهانی  یهاز اتحاددبلیو اف تی یو":عضویت در این سازمان جهانی صنفی کارگري گفت

تواند کشورهاي عضو سازمان جهانی کار را نسبت به اجراي  از اعضاي سازمان جهانی کار است که می

بر این اساس «اي گفت:  حمزه.هاي بنیادین حقوق کار و حمایت از کارگران وادارکند مقاوله نامه

س پیشروي این اتحادیه جهانی که دردر کنفراندبلیو اف تی یوعنوان عضو تشکیالت خانه کارگر به

  .شود شرکت خواهد کرد برگزار می 90فروردین  2011آوریل سال 

آقاي محجوب از اعضاي هیات مدیره و شوراي .کندهر ساله خانه کارگر به دعوت این نهاد در اجالس شرکت می

  مشاوران این نهاد است.

هاي یو سی در آیند. کما این که رییس کانون عالی انجمننیز تالش دارند که به عضویت اي تی  ها سایر تشکل

  اعالم کرد که:ان جمهوري اسالمیرصنفی کارگ

ھای کارگری ای تی یو در فدراسیون بین المللی اتحادیھعضویتکھ درخواست" چند سالی است
لیت سی را ارائھ و از مسووالن آن برای حضور در کشورمان دعوت کرده ایم تا از نزدیک فعا



یم و درصددیم کھ طدو سال است کھ با آنھا در ارتبای کارگری ایران را ببینند. بیش ازھاتشکل
نھا را مطالعھ و اساسنامھ ی خود را بھ آنگاه منفی نسبت بھ ایران را از بین ببریم حتا اساسنامھ 

  آنھا نزدیک کرده ایم."

  نیز جالب توجه است: )اي تی یو سیاجالس (در 2012آوریل  11متن سخنرانی آقاي جبار سلیمیان در 

ي کارگري همواره نقش حیاتی در مبارزه براي آزادي و دستیابی به حق ها اتحادیهایشان با اشاره به این مساله که  

هاي نبود اتحادیهاند. به وضعیت کارگران کشورهاي عرب اشاره کرده خود براي کار مناسب و معقول ایفا کرده است

تبعیض زنی جمعی وجود ندارد و تظاهرات ممنوع است،، حق چانهها یت تشکیل اتحادیهممنوعصنفی درعربستان،

علیه زنان ، شرایط دشوار کارگران مهاجر در عربستان و ... در ادامه نیز به مساله برخورد وحشیانه و ضرب و شتم و 

مساله ،هاي کارگري در بحرینکارگران و اعضاي اتحادیه ي گستردهها ي خودسرانه و اخراجها شکنجه و بازداشت

ه و این کرداشاره حق تشکیل انجمن مستقل  اردن برايتظاهرات معلمان و در اردن  ها تبعیض علیه اعضاي اتحادیه

این خالصه مدافع تمام کارگران منطقه شده و مشکالت آنها را مطرح نموده اند اما داند. موارد را نقض قانون بشر می

شود دفاع می این مظالم در حقشان رواي همهدر هیچ کجا از کارگران ایرانی که ایران نماینده به اصطالح کارگران 

  است.  و حرفی به میان نیاورده نکرده

ي صنفی در سطح جهان به عنوان ها شوراهاي اسالمی کار، مجمع نمایندگان و کانونتاشود می تالش فراوانی

کوشش کند.می و خبرگزاري رسمی ایلنا نقش مهمی در این زمینه بازي.واقعی معرفی شوندي کارگر هايتشکل

با خبررسانی وسیع در مورد  ،ایران معرفی کنندشود که خبرگزاري ایلنا را سخنگوي رسمی کارگرانبسیاري می

(البته درکنار چند ها،هاي بسیار تند و تیز اعضاي این تشکلمصاحبهانتشار هاي رسمی و  اقدامات این تشکل

و یا خبررسانی در مورد برخی از با برخی از فعاالن کارگري مستقل) و سانسور شده مصاحبه جسته و گریخته

اطالع رسانی واقعا ایلنا ي سوءتفاهم پیش بیاید که وظیفه ، این... و اگر هم براي خبرنگاران آناعتراضات کارگري و

  کنند ...بالفاصله آنها را اخراج می در مورد اعتراضات کارگري است،

که همیشه جانب کارفرمایان را گرفته و به نفع دولت عمل به اصطالح کارگري هايتشکل ها،گونه خبرسازيایندر 

ستانه اجالسآدر . .شوند بهبود شرایط کار نمایانده می سردمدار مبارزه براي افزایش دستمزدها و،کنندکرده و می

اي از از سویی با طرح مسایل کارگران، به گونههایی مطرح کردند . گیريبسیار سیاستمدارانه موضع هااین تشکل

نمایندگان کارگري در اجالس خواستار بررسی و یا طرح این مسایل شدند تا نشان دهند که اینان نمایندگان واقعی 

  به نمونه هایی اشاره می کنیم:کارگران ایرانند. 

پنج سندیکاي کارگري فرانسه کهنه سازمان بین المللی کاریکصد و یکمین اجالس سالیاو در  91مثال در سال 

اولیا علی بیگی سرپرست  علیه هیات ایرانی شدند،سازمان این ل اجالس حخواستار برگزاري تظاهراتی در برابر م

انتخاب نمایندگان کارگري توسط کارگران و بدون هیچ ": اعالم کردهیات اعزامی کارگران جمهوري اسالمی ایران 

  )ایسنا(".گونه دخل و تصرفی از سوي دولت بوده است



نمایندگان کارگران ایران درازدبیر کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار تهرانامسال در آستانه ي اجالس، و یا

ILO  مطرح کرد که:خواست که حقایق را سانسور نکنند اما در عین حال نیز  

یابی به قدرت سیاسی از مسائل صنفی کارگران توان منکر آن شد که جویندگان فرصت دستنمی"

شود که اعضاي  کنند اما این مسئله دلیل نمی استفاده میایران براي رسیدن به اهداف مغرضانه خود 

حبیبی افزود: .. .مشکالت صنفی خود را در این اجالس مطرح کنند نخواهند یا نتوانندگروه کارگري 

باقضاییبرخوردواخراجشغلی،امنیتفقدانباال بودن نرخ بیکاري، پایین بودن قدرت خرید،

وایراندرکارگرانروزهااینکهاستمشکالتیجملهاز.... وکارحوادثوقوعکارگران،نمایندگان

د که نمایندگان کارگران ایران در سازمان جهانی نداروجوددلیلیواند مواجهآنبادنیانقاطبعضی

  (ایلنا)..کار به خاطر مصلحت اندیشی از بیان این موضوعات خودداري کنند.

  : گفتایلنابهدر این بارهه کاشی ایرانانماینده کارگران کارخانو یا 

هاي  دست کم از زمان شروع رکود اقتصادي اخیر ناکافی بودن مزد و کمرنگ شدن خدمات بیمه"

اجتماعی دغدغه مشترك همه کارگران جهان بوده است اما اعتراض کارگران ایرانی به اندازه سایرین 

در این دوره به نمایندگی از آنها در نشست سالیانه  توقع کارگران ایران از افرادي که.. شنیده نشد.

ایرانیکارگرزندگیدراقتصاديبحراناند این است که با طرح اثرات سازمان جهانی کار حاضر شده

مشخصصورته بوي یادآور شد:.بگیرندراساختاريتعدیليها سیاستاجرايتندشیبجلوي

دگانننمایسالیانهگران شکاف جدي ایجاد شده است و اقداماتکاردرآمدومزدمیانکههاستسال

شریفی یادآور شد: .استبودهنتیجه بیمسئلهاینازجلوگیريبرايکنونتاکارعالیشورايکارگري

اي و درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز  ماندگی مزدي کیفت خدمات بیمه البته به موازات این عقب

بسیاري از کارگران مجبور شده اند تا براي تامین نیازهاي درمانی خود به  کهاستشدهآنقدر نازل

هاي کارگري حاضر  شریفی افزود: این تصور وجود دارد که گروه.بیاورندرويتجاريهايبیمهخدمات

کارگرانمعاشوضعیتبهبودمقدماتدستاینازمشکالتیطرحباتوانند میکارجهانیسازماندر

  "فراهم کنند. را

در اخبار خودنمایی و حتا کارفرمایی کارگريو دولت ساخته هاي رسمی جنگ زرگري میان تشکلنیز گاه و بیگاه 

براي رفتن و این نمایندگان علیه هم افشاگري و هر یک دیگري را متهم کرده که چگونه از امتیازات خاص کند می

به هر یک می خواهد ثابت کند که خود نماینده ي کارگران است و دیگران نیستند.. کننداستفاده میبه آي ال او 

  زیر دقت کنید:هاي نمونه

سید محمد  ،رییس مجمع عالی نمایندگان کارگرانبه گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، 

در یک نشست خبري با اشاره به فعال بودن نمایندگان اعزامی مجمع عالی کارگران در  ،یاراحمدیان

اجتماعی از هاي  : در این کمیته مباحث مربوط به حمایتگفتا ILOکمیته کف حمایت اجتماعی

ها و تامین اجتماعی کارگران را مطرح خواهیم کرد که احتماال خروجی این کمیته  جمله موضوع بیمه

یاراحمدیان با انتقاد از نحوه معرفی سرپرست هیات اعزامی کارگران به .نامه خواهد بود یک توصیه



رفت تا توافق ضمنی براي انتخاب سرپرست هیات  گفت: علیرغم اینکه امسال انتظار میILOاجالس 

هاي صنفی  گرفته شود اما دو تشکل کانون عالی شوراهاي اسالمی کار و انجمن اعزامی در پیش

جلسه مذکور خودداري کردند تا هیچ توافقی در این خصوص حاصل  کارگران کشور از امضاي صورت

هاي  لیکه روش کار به این طریق است که به صورت گردشی این مسئولیت میان تشکلدر حا... نشود

هاي گذشته این امر محقق نشد و همواره از  کارگري با یک نظم و روال منطقی واگذار شود اما در دوره

رییس .شدیم اي غیر اخالقی کنار گذاشته می سوي وزارت کار یا دو تشکل دیگر کارگري به شیوه

ایم که اگر تا  دیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: امسال تصمیم گرفتههیات م

این موضوع حل و فصل نشود اعتراض خود را نسبت به این تبعیض و شیوه  ILOقبل از اجالس

احمدیان یار.هاي سازمان جهانی کار مطرح کنیم اخالقی به صورت مکتوب در کمیته اعتبار نامهغیر

هاي کارگري ایران از امکانات و تسهیالت و خدمات سازمان جهانی  پایان بر ضرورت استفاده تشکل در

  )12(.کار به عنوان یک حق مشروع تاکید کرد

شرکت  هاي مختلف اي ال او ي کارگران در اجالسالزم به ذکر است که آقاي یاراحمدیان بارها به عنوان نماینده

:خبر دیگري چنین آمده استدرهاي کارگري، تشکل خودشان است. تشکلو منظور ایشان از کرده 

: وزارت کار ، گفت  (ILO)گزارش ایلنا، منتخب کارگران در سازمان جهانی کاره ب –2006اول ژوئن 

گرایی ، اقدام به انتصاب نمایندگان جانبه با نادیده گرفتن اساسنامه این سازمان جهانی و اصل سه

، بااشاره به اینکه دست نشاندگان  "جبارعلی سلیمیان"کرده است ILOمجمع سالیانه کارگري در

وزیر کار به عنوان نمایندگان کارگر عازم ژنو شدند ، افزود : هیات نمایندگان کارگري ایران براي 

عازم ژنو  ILOروز زودتر براي شرکت در افتتاحیه اجالس  6شرکت در اجالس سالیانه در حالی 

اند که منتخب کارگران نبوده بلکه منتصب وزیر هستند و در میان آنها کارمند دولت و کارفرما نیز شده

  .استبه عنوان نماینده کارگران ایرانی جا زده شده

المللی کار را به دلیل پذیرفتن این افراد به عنوان نماینده کارگر زیر سلیمیان ، عملکرد سازمان بین

، نماینده کارگر و مشاوران او براي شرکت در  ILO: به موجب نص صریح اساسنامه سوال برد و افزود 

کنفرانس بین المللی کار باید توسط تشکل اکثریت کارگران هر کشور انتخاب و به دفتر این سازمان 

بود که صالحیت این افراد اعزام شده را بررسی کند و نسبت  ILOند و این وظیفه بر دوشمعرفی شو

  .به اخراج آنان اقدام نماید

این مقام کارگري ، با بیان اینکه در نتیجه این اقدام دولت ، طی چند ماه گذشته براي چندمین مرتبه 

آزادي حقق مطالبات صنفی کارگران ،حقوق کارگران ایران نادیده گرفته شده است ، حفظ حقوق و ت

عمل و استقالل در راي را مهمترین نقش و وظیفه نمایندگان کارگري در مجامع جهانی دانست و 

نماینده کارگران استان .شودگونه وابستگی به دولت باعث مخدوش کردن این وظیفه میاین :افزود

اهللا صالحی ، بهرامی و علیقلیان و خانم , ولیاوود قاسمی اکبر عیوضی ، د: جمعه گذشته علیافزودیزد

ناهید جاللی در حالی از سوي وزارت کار به عنوان نمایندگان انتصابی کارگران عازم ژنو شدند که 

  هاي خارجی براي بحث و گفتگو در اجالس برخوردار نیستندهیچکدام از آنها از تسلط کافی به زبان



ها با موظف به پیگیري عملکرد دولت ILOر اینکه سازمانهاي جهانی همچونسلیمیان ، با تاکید ب

نشاندگان دولتی و تشکالت مستقل کارگري هستند ، گفت : اگر سازمان جهانی کار نتواند بین دست

هاي آزاد کارگري در سراسر جهان زیر سوال نمایندگان واقعی کارگر تفاوت قایل شود، به زودي فعالیت

)گروه خبر -سایت جمهوري . (رودمی

بیرون زده و این نماینده به اصطالح کارگران هشدار می دهدکه اگر این گونه پیش برود آن چنان دم خروس 

هاییاز دولت هم از شیوهانتقادموضع مخالف دولت گرفتن وفعالیت هاي آنان در سراسر جهان زیر سوال می رود! 

  کنند.هاي دولتی از آن استفاده میهاي دست ساز در رسانهاست که این تشکل

هاي رسمی  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگري گفت اگر وزارت کار با هدف تقویت تشکل"

ها را کلید زده بود، الیحه اصالح فصل ششم قانون کار را به  کارگري پروژه تغییر ساختار این تشکل

 (ILO)با توافق شرکاي اجتماعی کار و سازمان جهانی کار 83فرستاد. این الیحه در سال  مجلس می

 - در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار » حسن صادقی«.تدوین شده بود اما هرگز به قانون تبدیل نشد

هاي کارگري از دستانش خارج شود. این تمایل  خواهد سرنخ تشکل نمی -تر دولت  یا در نگاه کلی

هاي  تر کردن تشکل هاي نهم و دهم نیز به دنبال هر چه محدود مختص به دولت یازدهم نیست و دولت

.کارگري بودند

هاي کارگري و  تشکل«براي اصالح فصل ششم قانون کار که تحت عنوان  83او افزود: ما در سال 

در این قانون آمده است با نمایندگان کارفرمایان و دولت وقت به توافق رسیدیم. کار به » کارفرمایی

مقاولهباراو انطباق اصالحات پیشنهاديبه تهران آمدند  ILOجایی رسیده بود که ناظرانی از

.تایید کردند 98و  87بنیادینهاي نامه

صادقی در ادامه بیان کرد: من آن زمان رئیس کانون عالی شوراهاي اسالمی کار بودم. این الیحه در 

کرد. شوراهاي اسالمی  هاي رسمی کارگري را دگرگون می شد ساختار تشکل صورتی که تصویب می

 .کرد هاي صنفی را کمتر می هاي انجمن کرد و محدودیت از نظارت استصوابی خارج میکار را 

توانستند کارگران را نه فقط در کارخانه که در  نمایندگان کارگري بر اساس مواد این الیحه می

نژاد و  این فعال کارگري تصریح کرد: با روي کار آمدن دولت احمدي.ها نیز نمایندگی کنند دادگاه

هاي کارگري را  ر در وزارت کار، این طرح کنار گذاشته شد چراکه دولت وقت تمایل داشت تشکلتغیی

کنند و با طرح اصطالحات  رسد سران وزارت کار این بار نیز با کلمات بازي می محدود کند. به نظر می

.هاي کارگري را تغییر دهند جدید قصد دارند شکل ظاهري تشکل

در پایان تصریح کرد: اگر دولت نیت خیري داشته باشد، فصل ششم قانون معاون دبیرکل خانه کارگر 

وقت دهد، آن تغییر می (ILO)سازمان بین المللی کار 98و  87هاي  کار را بر اساس مقاوله نامه

هایی که با کارفرما و دولت  شوند و پیمان هاي رسمی کارگري به نهادهاي واقعی مدنی تبدیل می تشکل

گفتنی است وزارت کار دولت یازدهم با ارائه طرحی تحت .نزله قانون تلقی خواهد شدبندند به م می

  )11(.قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگري موجود را تغییر دهد«عنوان 



ارگري و کارفرمایی در هاي ک توانمندسازي و ساماندهی مشارکت تشکل«این سخنان در پی طرحی تحت عنوان 

هاي و ایجاد کنفدراسیون یا فدراسیون از همین تشکل ها همکاري و ادغام تشکلمطرح شد.» تنظیم روابط کار

محسوب و به سازمان  98و  87در جهت اجراي مقاوله نامههاي نهادها ها وهاي این سازمانموجود به عنوان فعالیت

  . شودمی جهانی کار گزارش

گیري علیه موضع، حمایت از برخی اعتراضات کارگري ي کارگران نظیر افزیش دستمزدها ،ها طرح برخی خواسته

هم پیش تا آنجا حتا وست ها هایی این تشکلگیرياز جمله موضع...هاي دولت در زمینه حقوق کاربرخی سیاست

شکایت مجمع عالی نمایندگان در زمینه طرح استاد . نظیر شکایت کنند به اي ال اود که از دولت ایران ان رفته

 از» شاگردي -استاد «طرحزنند. بهاي دولتی خود را اپوزیسیون دولت جا به این ترتیب این تشکلتا و... شاگردي

اي مطرح و توسط وزارت کار و سازمان  به اجرا گذاشته شد و توسط سازمان فنی و حرفه 91اواخر تابستان سال 

اختالف بین نمایندگان به اصطالح کارگري و وزیر کار در ژنو، به درگیري و. تامین اجتماعی دولت دهم اجرا شد

برخی اعضاي  نیزپس از چندي ي واقعی کارگران ایران هستند. زد که این افراد نمایندهمیاین شائبه بیشتر دامن 

بود و از  یه اجراي این شیوه نامه طرح شدهلکه در سازمان جهانی کار عشدند این کارزار خواهان استراداد شکایتی 

  نمد کالهی براي کارگران ایران درست نشد.

هاي دولتی دهد که این تشکلموارد در این زمینه بسیار است. مروري کوتاه بر صفحه خبري ایلنا به خوبی نشان می

ي و هوي ها کنند امابه استثمار بیشتر کارگران کمک میعمل به رغم آنکه در کنند. کارگري چگونه خبرسازي می

(البته حساب  پر کرده است.به محوریت ایلنا، اي را شان در جهت دفاع از منافع کارگران فضاي رسانهتبلیغاتی

  خبرنگاران و گزارشگران ایلنا با سیاستگذاران آن جداست.)

از این فضا براي و داري ندارندهاي بین المللی سرمایهچ توهمی نسبت به ماهیت سازمانو اما کارگران ایران که هی

ي کارگري ها بارها و بارها، کارگران و تشکل. کنندرساندن خبرهاي خود به گوش سایر کارگران جهان استفاده می

نده واقعی کارگران ایران نیستند و ها نمایاند که این تشکلمستقل به طرق مختلف به سازمان جهانی کار اعالم کرده

اي به سندیکاي شرکت واحد در نامه 85در سال سال اند. به عنوان مثال مشکالت کارگران ایران را مطرح کرده

  ) 12سازمان جهانی کار این مساله را مطرح کرد.(

  نوشت:در مورد یکی از اعضاي هیات کارگري ایران چنین  90در نامه دیگري این سندیکا در سال 

 اکبر عیوضی از اعضاي شوراهاي اسالمی کار، که به همراه هیات اعزامی جمهوري اسالمی به ژنو سفر

کند، به گفته یک فعال سندیکایی از سردمداران حمله خشونتبار عوامل خانه کارگر و شوراهاي می

19اسالمی کار به هیات موسس سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در 

است که در جریان رسیدگی به پرونده شکایت هیات موسس سندیکا از عوامل 1384اردیبهشت 

برد. می حمله، مجرم شناخته و محکوم شده است و اکنون نیز به قید وثیقه در خارج از زندان به سر



است بیش از پنج ماه  ...ریاست هیات مدیران سندیکاي کارگران شرکت واحد  ...این در حالی است که 

1390خرداد 11.بردمی به اتهام نامعلوم در زندان به سر

المللی  از جنبش مستقل کارگري ایران به دعوت آي.تی.یو.سی (کنفدراسیون بینبراي نخستین بارنیز 87در سال 

اعضاي یکی از سالاین در .دعوت شدالمللی کار  در اجالس ساالنه سازمان بینبراي شرکت سندیکاهاي کارگري) 

  ترین خواست آنان با مانع روبرو شد.اما براي طرح مبرکانون مدافعان حقوق کارگر در اجالس آي ال او شرکت کرد

  اجالس در مصاحبه اي چنین گفت: در مورد دعوت خود به این ثقفی

انتخاب توانند نمایندگان عمومی خودشان را هاي مستقل کارگري در ایران نمی با توجه به این که تشکل"

المللی در دعوت از نمایندگان مستقل جنبش کارگري با این مشکل مواجه هستند که  بکنند، نهادهاي بین

هاي مستقلی در ایران وجود دارد، اما این  چه کسی را به عنوان نماینده دعوت بکنند. هرچند که اتحادیه

همین دلیل گویا مسئولین ي جنبش کارگري مستقل ایران نیستند. به  ي همه ها نماینده اتحادیه

نگار باشد یا نویسنده باشد و به  آي.تی.یو.سی به این نتیجه رسیدند که فردي را دعوت کنند که روزنامه

مسایل کارگري ایران آشنا تا بتواند مسائل جنبش مستقل کارگري را در اینجا بیان بکند. به همین دلیل از 

مان ابتدا هم بحث عمومی بر این بود که من در اینجا بتوانم من به عنوان یک ژورنالیست دعوت کردند. در ه

  "هایش را بیان بکنم. اي که مربوط به مسایل ایران است، مسائل جنبش مستقل کارگري و خواست در جلسه

با البی هیات ایرانی و تهدید این که  ، امادقیقه وقت براي سخنرانی ایشان در نظر گرفته شده بود 7این که به رغم 

متن تنها در آخرین لحظات سخنرانی ایشان لغو شد و ،ترك خواهند گفتاگر این سخنرانی انجام شود جلسه را

هاي بعد نیز اي تی یو سی هر ساله دعوتنامه اي از طریق   در سالسخنرانی به زبان انگلیسی میان حضار توزیع شد.

این که امکان انتخاب نماینده فرستد . کانون نیز با توجه به جو سرکوب و کارگر به ایران می کانون مدافعان حقوق

کارگران زندانی را به  ها در برخی از سال ،زندانی بودن فعاالن کارگريبراي کارگران ایران وجود ندارد و همین طور 

، هر ساله ردشرکت آنها در اجالس وجود نداان امکو از آنجا که  ه استکارگران معرفی کردنمادین ي عنوان نماینده

و توجه جهانیان را به کارگران زندانی تا وضعیت کارگري ایران را به اجالس منعکس  هبا پیامی به اجالس تالش کرد

  کند. جلب 

 آید دست اندرکاران سازمان جهانی کار نیز تمایلی به حضور نمایندگان واقعیبه نظر میبا توجه به این موارد 

کارگران ندارند. چرا که حضور این نمایندگان مشکل اساسی بر سر راه اهداف این سازمان بوجود خواهد آورد و این 

اي سازمان را از یک نهاد ویترینی خارج خواهد کرد. مشکالت کارگران و زحمتکشان در این سازمان باید به گونه

داري هایی طرح شود که سر ناسازگاري با سرمایهو تشکلها هدایت شده از طرف نهادهاي رسمی کارگري ، اتحادیه

  موجود هستند. ندارند و تنها خواهان بهبود شرایط کار به منظور تثبیت نظام



  و اما اجالس امسال 

نفر از سوي کارفرمایان و دولتمردان ایرانی و به اصطالح کارگران، در  31در یک صد و چهارمین اجالس اي ال او،

یعنی نماینده . 24نماینده و دولت و کارفرمایان  7ارمین جلسه اي ال او شرکت داشتند. کارگران یک صد و چه

حتا هنگامی هم که نمایندگان کارگري هیات ایرانی منتخب کارگران نیستند باز هم وزن بخش کارگري کمتر از 

  یک چهارم است. 

سعادتی، مجید درویش و علی اکبر سیارمه از جانب دي ها بر اساس این گزارش، اعضاي گروه کارگري شامل آقایان

هاي صنفی کارگري، سید محمد یاراحمدیان، فیروز عبدي از مجمع عالی نمایندگان کارگري،  کانون عالی انجمن

در این هیات سمت رئیس و جانشینی .کار هستند بیگی از کانون عالی شوارهاي اسالمی محمد گل بامري و اولیا علی

  .قایان سعادتی و یار احمدیان بوده و سایر اعضا به عنوان مشاور حضور خواهد داشتبه ترتیب با آ

خانم نیز حضور دارند تا بتوان نمایی از عدم تبعیض  4همانند سالهاي قبل در ترکیب هیات کارفرمایی و دولت

ده تبعیض جنسیتی جنسیتی را به نمایش گذارند. چرا که در تمام گزارشاتی که علیه ایران در اجالس مطرح ش

  ) 12(یکی از ارکان اصلی آن بوده است.

به آینده کار را با بررسی » نگاه ایرانی«در سخنرانیبه عنوان سرپرست هیات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در رابطه با وضعیت اسفبار کارگران و کارفرمایان در تمام مناطق بحرانی صحبت وضعیت منطقه مطرح کردند. و

و مسایلی مانند بیکاري جوانان کمبود منابع آب بحران ریزگردها و تامین امینت غذایی در منطقه و مسایلی از  کرد

این دست را به عنوان مشکالت منطقه خاورمیانه مطرح کردند. و از بیکاري جوانان به عنوان عاملی براي بروز 

اي به وضع ایران در این هیچ اشارهلی انجام شد که در حا ها گرایی در منطقه نام برد. این صحبتافراطیخشونت و

)همان منبعموارد نشده است. انگار در ایران هیچ یک از این مسایل وجود ندارد. (

به خصوص که علیه کارگران ایران شدت یافت.  ها ترك تازي امین جلسه اي ال او، 104بی دردسر پس از برگزاري

گذار نفتی نیاز به نوعی اطمینان خاطر از مهار ي سرمایهها ، شرکتها ع تحریمبا ادامه جلسات مذاکره و احتمال رف

، یکی از اولین اقدامات کارفرمایان علیه کارگران جویاي کار در عسلویه، اعتراضات کارگري در این بخش دارند

 16و 15در متن جدید قراردادهاي کار پیمانکاران فازهاي بینی مجازات اعتصاب در قراردادهاي کار است. پیش

تواند بدون پرداخت مزد با کارگر تسویه حساب  عسلویه با کارگران آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می

   .کند

در متن این قراردادها به صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضاي این قرارداد اگر رابطه کاري آنها 

ر خواهد شد و در عین حال آنها حق هیچ اعتراضی را ندارند.زودتر از موعد قطع شود از حقوق قانونی آنها کس



مشخصا این بخش از شرایط قرارداد حتی در چارچوب مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادي هم که در 

  )13(.نیستبسیاري موارد ناقض حقوق کارگران است، قابل تعریف

یک هفته پس از ابالغ دستورالعملی از سوي معاون روابط کار وزارت کار مبنی بر ممنوعیت در خبر دیگري آمده که

انعقاد قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجراي این مصوبه خبر 

!و رسمی هاي دولتیکلشود، همین تشمی ها منتشرچه کسانی با این مساله در رسانهمخالفت باز  داد

مات دیپلماتیک و بین قدا یران در سازمان جهانی کار فرصت یک سالهبه هر حال ا ا لمللی  اي را ا

را اعتراضات کارگري  ند هر چه بیشتر  تا بتوا یران خریده  ا نند براي  توا ین طریق ب ز ا مهار کرده و ا

لمللی وعضویت در ي بینها براي شرکتصالحیت خود را    ثابت کند. WTOا

  تا کارگران ایران و فعاالن کارگري مستقل بتوانند دراین زمینه چه اقداماتی انجام دهند؟!

    

  و منابع: ها زیرنویس

1- http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf

  /١٣٩٤94030804473http://isna.ir/fa/newsتیر ١٩خبرگزاری ایسنا -2

  

گوید: این کمیته از  سازمان جهانی کار نام برده و می از کمیته استانداردها به عنوان مهمترین کمیته ،هاي صنفی کارگران رییس کانون عالی انجمن ،عباسی"-3

هاي شکایات کشورها را برعهده دارد و همه کشورها براي آنکه بتوانند رسما در اجالس  اهمیت باالیی براي کشور ما برخوردار است چرا که رسیدگی به پرونده

اي باشد  افزاید: همه کشورها در کمیته استانداردها نماینده دارند ولی نحوه مدیریت باید به گونه وي می.ین کمیته بگذرند تا اعتبارنامه بگیرندشرکت کنند باید از ا

چون اگر هر یک از  که اگر شکایتی در قبال آن کشور و هر یک از گروههاي همراه او صورت گرفت حتما توجیه شود تا اعتبارنامه نمایندگان به تایید برسد

  .شود گیرند و براي نماینگان اعزامی آنها اعتبارنامه صادر نمی گروههاي شرکت کننده مساله دار باشند مجوز ورود نمی

-4 http://isna.ir/fa/print/92031005768/

  بھ مسایل مطرح شده در سال قبل . پاسخ دولت( ایران)-5

ی کارگری و فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل) مدعی ھستند کھ کھ مقامات دولتی و ھانی اتحادیھاتھامات: شکایت کنندگان (کنفدراسیون جھا. 
کارفرما، در چند نوبت بطور مستمر بھ اقدامات سرکوب گرانھ علیھ سندیکای کارگران شرکت واحد مبادرت کرده اند، از جملھ: اذیت و آزار 

نت آمیز بھ مجمع عمومی موسس سندیکا، بھ ھم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی در دو نوبت، و فعالین ( کارگری)، حملھ خشوھاسندیکالیست
  )دستگیری و بازداشت تعداد زیادی ازاعضای سندیکا و رھبران آن با ادعاھای دروغین (بر ھم زدن نظم عمومی، و فعالیت غیر قانونی سندیکایی

بود کھ کمیتھ، گزارش ٢٠١۴ورد بررسی قرار داده است کھ آخرین بارآن در نشست مارس کمیتھ تا کنون ھشت بار مفاد این پرونده را م.١.٣۴۵
) ٢٠١۴این ھیئت ( ٣٢٠تایید شده توسط ھیئت مدیره در نشست ۵۵٠-۵۶٩ی ھاپاراگراف٣٧١دوره ای خود را بھ ھئیت مدیره ارائھ داد { گزارش 

. {  
  ارسال کرد.٢٠١۵مارس ١٠و ٢٠١۴مارس ١٨تی در تاریخ دولت (ایران ) مالحظات خود را طی مکاتبا.٣۵۵. ٢
و مقاولھ نامھ حق تشکل و مذاکره دستھ ) ٨٧شماره ( ١٩۴٨جمھوری اسالمی ایران مقاولھ نامھ آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل یابی، . ٣۵۶. ٣

  را امضا نکرده است. ) ٩٨شماره ( ١٩۴٩جمعی، مقاولھ نامھ 
A گذشتھ: بررسی پرونده در  
  } :۵۶٩پاراگراف ٣٧١ی زیر را مطرح کرد { نگاه کنید بھ گزارش ھاتوصیھ٢٠١۴کمیتھ در نشست خود در مارس . ٣۵٧. ١
)aیب رئیس ) : کمیتھ از دولت ایران انتظار دارد کھ بدون تاخیر بیشتر، نتیجھ تحقیقات مستقل در مورد اتھام بد رفتاری با آقای ابراھیم مددی، نا

ی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومھ، و آقای رضا شھابی، خزانھ دار این سندیکا، در زمانی کھ آنان در حبس بودند را گزارش سندیکا



. و خت شوددھد. بعالوه کمیتھ انتظار دارد کھ چنانچھ روشن شد کھ این اتھامات واقعیت داشتھ است بھ این دو رھبر سندیکا غرامت متناسب با آن پردا
جبات سرانجام اینکھ کمیتھ، با دل گرمی از موضع دولت جدید مبنی بر مخالفت با حبس فعالین سندیکایی، از دولت تقاضا دارد کھ بدون تاخیر، مو

انونی) او را آزادی مشروط، عفو و رھایی فوری آقای شھابی را از زندان فراھم کند و سایر اتھامات علیھ ایشان را کنار بگذارد؛ و ھمچنین حقوق ( ق
  خواھد کھ در این مورد بھ کمیتھ اطالع رسانی کند.میبھ رسمیت بشناسد و نسبت بھ صدماتی کھ بھ او وارد شده غرامت بپردازد. کمیتھ از دولت ایران

)bبطھ با بھ رسمیت شناختن خواھد کھ نشان دھد کھ چھ اقدامات مشخصی در رامی) : تا ھنگام اجرای اصالحات قانون( کار) کمیتھ از دولت ایران
  ی صنفی کارگری " نپیوستھ است.ھادوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است، صرف نظر از اینکھ این سندیکا بھ "کانون عالی انجمن

)c:(  کل کشور و "مرکز حمایت از حقوق بشر" و نتایج تحقیق سازمان بازرسی ھاخواھد کھ گزارشی دقیق از یافتھمیکمیتھ بار دیگر از دولت ایران
را ارائھ دھد. کمیتھ یک بار دیگر ٢٠٠۵در مورد اتھام اذیت و آزار در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مھ تا ژوئن 

را بھ عمل آورد تا ھمھ کارکنان شرکت واحد در خواھد کھ با توجھ بھ اطالعات آشکار شده از طریق این تحقیقات، اقدامات الزممیاز دولت ایران
ایرانمقابل ھر گونھ تبعیض نسبت بھ آنان بھ خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند. کمیتھ از دولت

خھ ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد خواھد کھ نسمیخواھد کھ در این مورد بھ کمیتھ اطالع رسانی کند و ھمچنین از دولتمی
  را بھ محض صدور آن، بھ کمیتھ ارائھ دھد.٢٠٠۵ی سندیکا در ماه مھ و ژوئن سال ھادر پیوند با حملھ بھ نشست

)d این دولت بھ منظور ) : کمیتھ از درخواست دولت ایران برای کسب ھمکاری تکنیکی از سازمان جھانی کار جھت آموزش نیروھای انتظامی
خواھد بدون تاخیر، در این باره با دفتر سازمان تماس بگیرد. کمیتھ از دولت ایرانمیکند و از دولتمیمدیریت صحیح اعتراضات کارگری استقبال

  خواھد کھ کمیتھ را از پیشرفت کار در این زمینھ مطلع نگھ دارد.می
 .Bپاسخ دولت ایران  
ی بین ھامجددا تمایل خود مبنی بر ھمکاری با "دپارتمان استاندارد٢٠١۵مارس ١٠و ٢٠١۴مارس ١٨در مکاتبات خود در . دولت ایران ١.٣۵٨

دھد. در مورد این اتھام کھ آقای ابراھیم مددی در زمانی کھ در زندان بود مورد شکنجھ قرار میکند و اطالعات زیر را ارائھمیالمللی کار" را اعالم
دارد کھ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، موضوع را از طریق " ستاد حقوق بشر" ( قوه قضائیھ) پیگیری می، دولت ایران اظھارگرفتھ است

تاری کرده است. بر طبق پاسخ دریافت شده از این ستاد از آنجا کھ طبق قانون اساسی، شکنجھ غیر قانونی است آقای مددی در زندان مورد چنین رف
کند کھ آقای مددی بعد از سی سال خدمت در شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ، بازنشستھ شده است. میتھ است. بعالوه دولت اشارهقرارنگرف

گوید کھ آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی مورد قبول میی مکرر این کمیتھ مبنی بر آزادی رضا شھابی از زندان، دولتھادر پیوند با توصیھ
  ر گرفتھ و ایشان در حال حاضر آزاد شده و بھ سر کار برگشتھ است.قرا
کند. بھ گفتھ دولت ایران، ھیئت میاشاره٢٠١۴دولت ایران بعالوه بھ دیدار ھیئت اعزامی بلند پایھ سازمان جھانی کار بھ ایران در ماه مھ .٣۵٩. ٢

ی کارگری) مالقات داشتھ و این امکان را یافتھ کھ شاھد ھار (نماینده کارفرمایان و تشکلاعزامی، با نمایندگان دولت و نمایندگان شرکای اجتماعی دیگ
نقش قابل توجھی در روند تصمیم ھای کارفرمایی و کارگری باشد. بھ ھیئت اعزامی گفتھ شد کھ این تشکلھاعملی شدن حق آزادی تشکل توسط تشکل

ی ھاکند کھ طرح اصالحیھ قانون کار در مشورت با شرکای اجتماعی (تشکلمیبار دیگر تاکیدکنند. بعالوه دولتمیدر سطح ملی ایفاھاگیری
  کارگری و کارفرمایی) تھیھ شده و در حال حاضر در نوبت تصویب توسط پارلمان است. 

مھ ھمکاری با " مرکز جھانی آموزش" گوید کھ در جریان صد و سومین اجالس سازمان جھانی کار، دولت توافق نامیسرانجام اینکھ دولت. ٣۶٠. ٣
دوره وابستھ بھ سازمان جھانی کار را امضا کرده است و متخصصان این مرکز با مقامات دولت و قوه قضائیھ مالقات کرده اند و امکان بر پایی یک

  آموزشی برای قضات در دست بررسی است.
-Cنتیجھ گیری کمیتھ  
و در رابطھ با اقدامات سرکوب گرایانھ علیھ سندیکای کارگران شرکت ٢٠٠۶نده در ابتدا در ژوئیھ سال کمیتھ بھ خاطر دارد کھ این پرو.١.٣۶١

واحد تشکیل شد و شامل موارد زیر است: اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری، ھجوم خشونت آمیز بھ نشست موسس سندیکای واحد، برھم زدن
بت و دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رھبران آن با ادعای دروغین ( بر ھم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی سندیکا در دو نو
  نظم عمومی و فعالیت غیر قانونی سندیکایی).

یتھ بھ ویژه ) کمaی کمیتھ را در نظر دارد. ( ھاکمیتھ، اطالعات ارائھ شده از سوی دولت ایران مبنی بر تالش دولت در بذل توجھ بھ توصیھ.٣۶٢. ٢
گوید کھ "ستاد میتوجھ دارد کھ در مورد اتھام شکنجھ شدن آقای مددی ( نایب ِرئیس سندیکای کارگرن شرکت واحد) در زمان بازداشت، دولت ایران
بد رفتاری قرار حقوق بشر" نتیجھ گرفتھ است کھ با توجھ بھ غیر قانونی بودن شکنجھ در قانون اساسی، آقای مددی در زمان بازداشت مورد چنین

ی ھاسال خدمت در شرکت واحد تھران و حومھ بازنشست شده است. در پیوند با توصیھ٣٠گوید کھ آقای مددی بعد از مینگرفتھ است. بعالوه دولت
ار گرفتھ و ایشان در کند کھ آزادی موقت ایشان توسط مقامات قضایی مورد قبول قرمیمکرر کمیتھ برای آزادی آقای شھابی از زندان، دولت اشاره

  حال حاضر آزاد شده و بھ سر کار باز گشتھ است.
  

  

5 http://www.payamekarfarmayan.com/spip.php?article780&lang=fa
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%DA%A%9D%86%9D%81%9D%8B%1D%8A%7D%86%9D%8B3-%D%8A%2DB8%C%D%86%9D%8AF%D87%9-%DA%A%9D%8A%7D%8B1
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: دبیرکل سازمان بین المللی کار

جناب آقاي جوان سوماویا

با سالم

تاریخ مالقات اعضاء و فعالین سندیکاي کارگران شرکت واحد در آخرین مسافرت شما، که در هتل استقالل تهران رساند از می بدینوسیله به آگاهی

شرکت  انجام گرفت، تا به امروز شرایط فعالیت سندیکایی ما بسیار دشوارتر شده است به گونه اي که هم اکنون رئیس هیات مدیره سندیکاي کارگران

براي آزادي ایشان  ها و شخصیت ها ي کارگري، حقوق بشري و بسیاري از سازمانها زندان بوده و درخواست ما، اتحادیه واحد (آقاي منصور اسالو) در

حدود سیصد و پنجاه نفر از  1384پلمپ شده است. همچنین در بهمن ماه  1/10/1384پذیرفته نشده است. مکان فعالیت سندیکایی ما نیز از تاریخ 

ودن به شرکت در اعتراض و اعتصاب صنفی از روز قبل از اعالم اعتراض و بسیاري دیگر قبل از ورود به محل کار توسط پلیس کارگران به علت مظنون ب

دگان شانزده نفر دستگیر و به زندان اوین انتقال یافتند. این کارگران بعد از تحمل زندان از پنج روز تا شصت روز، از زندان آزاد شدند. از این دستگیرش

برند. در جریان دستگیري سه نفر از همسران اعضاي هیات مدیره نیز می ضاي هیات مدیره سندیکا در انتظار محاکمه در دادگاه انقالب، به سراز اع

محروم وقی بازداشت و زندانی شدند. حدود یکصد و پنجاه نفر از کارگران پس از آزادي از زندان هنوز شاغل نگردیده و از دریافت هرگونه دستمزد و حق

برند و آن گروه از کارگران زندانی که شاغل شده می یشان در شرایط بسیار بد اقتصادي و روحی روانی به سرها هستند. این دسته از کارگران و خانواده

.اند را مجبور به دادن تعهد به عدم همکاري با سندیکا نموده اند

نجاه سال است عضو سازمان بین المللی کار است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را بیش از گیرد که کشور ما بیش از پمی این اتفاقات در حالی صورت

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران فعالیت سندیکایی را  26سی سال است پذیرفته، نه تنها هیچ قانون ضدسندیکایی در ایران وجود ندارد بلکه اصل 

و حقوق  87اي با حضور مسئوالن سازمان بین المللی کار و در جهت اجراي مقاوله نامه به عنوان حق مردم به رسمیت شناخته و تفاهم نامه 

.در وزارت کار جمهوري اسالمی ایران به امضا رسیده است 1383سندیکایی در سال 

!آقاي دبیرکل

ویژه حق آزادي تشکیل سندیکاهاي کارگري  همان طوري که جنابعالی آگاهید، به دلیل نواقص جدي و عدم رعایت استاندارهاي حقوق بنیادین کار به

ي کارگري اعزامی از ها در قانون کار جمهوري اسالمی ایران و به دلیل تفاوت بنیادي قانون شوراهاي اسالمی کار با مقررات و استاندارهاي مذکور، گروه

مشابه، مطلقا نماینده ي واقعی جامعه ي کارگري ایران  طرف دولت جمهوري اسالمی ایران به جلسات سالیانه سازمان بین المللی کار و دیگر مجامع

.گردندنمی محسوب

گردد، از پذیرش گروه شوراهاي اسالمی کار به عنوان نماینده ي جامعه ي کارگري جدا جلوگیري گردد و تا رعایت می بنابر این از جنابعالی درخواست



.کارگران این عدم پذیرش ادامه یابد کامل مقررات و استانداردهاي پذیرفته شده حقوق بین المللی

سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

9/3/1385
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 ]به کارگر[باشد و در صورت هرگونه اعتصاب  می ]پیمانکار[پرداختی حقوق با واریزي کارفرما به این شرکت «بصورت مشخص در چهارمین شرط آمده است: 

  »ود.ش بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می

منطقه عسلویه پیش بینی شده است نیز به موضوع تسویه  17و  16سه شرط دیگري که در این قسمت از متن جدید قراردادهاي کارگران پیمانکاري فازهاي 

 پرداخت کارگر به وجهی هیچ یابد خاتمهکمتر  برپایه این شروط چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا حساب زودهنگام با کارگران اختصاص دارد.

 انجام کار عالی شورايمصوب مزد حداقل مبناي بر تنهانظر مورد کارگر مزدي مطالبات شود فسخ ماه یک از کمتر زمانی در قرارداد این اگر و شد نخواهد

در صورت تسویه حساب مبلغ «است در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز طبق شرطی که از سوي پیمانکار در قرارداد کار پیش بینی شده  .شد خواهد

  »مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.

  


