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درآمد

 ) موضوع این کتاب، بررسی گذرای وظایف و عمل کرد سازمان بین المللی کار )
و پرونللده ی نقض حقوق بنیادین کار توسللط دولت جمهوری  اسللامی در این 
سازمان است.  شناخت عمیق تر کارکردهای سازمان  بین المللی کار این فرصت 
و امکان را برای عاقه مندان و فعاالن مسائل کارگری فراهم می آورد تا بتوانند با 
ایجاد ارتباط، حداکثر تأثیرگذاری را بر سیاست ها و برنامه ریزی ها و مصوبات این 
سازمان مهم جهانی داشته باشند. این تأثیرگذاری، به خصوص در ارتباط با دفاع 

از حقوق کارگران ایرانی و بهبود وضعیت  آن ها اهمیتی مضاعف پیدا می کند. 

***
جدای از تمایات غرب و سللازمان های بین المللی برای تعامل و سازش با نظام 
جمهوری اسللامی، کوتاهی و عدم شللناخت نیروهای اپوزیسیون و ندادن بهای 
الزم به سللازمان بین المللی کار، بستری مناسب برای فریب دستگاه های نظارتی 
از سللوی دولت جمهوری اسامی به وجود آورده است. متأسفانه جنبش کارگری 
ایللران و فعاالن و مدافعان حقللوق کارگران آشللنایی الزم و درخوری با حقوق 
بنیادین کار، سللازمان های بین المللی و نحوه ی کار آن ها، و مهم تر از همه زبان، 
مفاهیم و اصطاحات  به کارگرفته شللده در این ارگان ها را ندارند. اگر روزگاری 
ناآشللنایی با زبان های خارجی و نیز عدم دسترسی به منابع و مآخذ جهانی، »تا 
حدودی« می توانست توجیه گر کم کاری در انتشار قوانین و مصوبات و کارکردهای 
سازمان های جهانی از جمله سازمان بین المللی کار باشد، اکنون با حضور هزاران 



فعال یا عاقه مند به مسایل کارگری در خارج از میهن مان، و آشنایی آنان با یکی 
از زبان های غربی، عدم انتشللار آثار و نوشللته های مسللتند که بر پایه ی اسناد و 
مدارک رسمی سازمان های جهانی نوشته شده باشند، چندان توجیه گر نمی تواند 
باشد. به زمانه ی ما و با برخورداری از این همه امکانات و شرایط مساعد، هیچ گونه 

کم کاری و بی تفاوتی نمی تواند قابل توجیه باشد.    

***

در سللیزده سال گذشته، من به دفعات، با شرکت در اجاس ساالنه ی کنفرانس 
جهانللی کار، مشللتاقانه موضوعات و مللوارد در ارتباط با حقللوق کار در ایران و 
شللکایت های ناشللی از نقض حقوق کار در ایران نزد سللازمان بین المللی کار را 
دنبال و پی گیری  کرده ام ؛ بارها با اعضا و رؤسای کمیته ی متخصصان و مسئوالن 
بخش های مختلف سللازمان  بین المللی کار و هیأت هایی که در دهه ی نود، عازم 
ایران بودند دیدار و گفتگو داشته ام؛ با گروه کثیری از اعضای هیأت های کارگری 
و کارفرمایللی شللرکت کننده در کنفرانس بین المللللی کار و ده ها نفر از رهبران 
اتحادیه های مهم  و تراز اول کارگری و کارفرمایی در سطح جهانی گفتگو کرده ام ؛ 
با ده ها حقوق دان و کارشناس شناخته شده ی جهانی در زمینه ی حقوق کار دیدار 
و گفتگو، و از تجربیات شللان اسللتفاده کرده  ؛  و از این طریق تجربیات فراوانی در 

ارتباط با این ارگان مهم بین المللی به دست آورده ام.  
و امروز به حکم وظیفه و نیازی که احساس می کنم، به منظور آشنایی با سازمان 
بین المللی کار و حقوق بنیادین کار و پرونده های مربوط به نقض  حقوق بنیادین 
کار توسط دولت جمهوری اسامی، گزارش پیش رو را تهیه کرده ام. باور دارم این 
گزارش می تواند راهی بگشاید برای تحقیق بیش تر در ارتباط با  نیازهای جامعه ی 
کارگری کشورمان؛ آرزویی که امیدوارم هر چه سریع تر به تحقق پیوندد و شاهد 
انتشللار آثار متعددی در این زمینه باشیم. آثاری که بی گمان پربارتر و غنی تر و 
تکمیل کننده ی این بررسللی خواهند بود و جامعه ی مللا و کارگران رنج دیده ی 
میهن مان را در تاش برای به دسللت  آوردن ابتدایی ترین حقوق انسانی و کاری 

مدد خواهد رساند. 

***
این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به تاریخچه ی تشکیل 



سازمان بین المللی کار، سللاختار تشکیاتی آن و مقاوله های بین المللی مربوط 
به حقوق کار می پردازد.

در بخللش دوم پرونللده  ی دولت های ایران در سللازمان بین المللی کار و گزارش  
نهادهای گوناگون این سازمان در مورد چگونگی نقض حقوق کار در ایران مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
و در بخش سللوم اسللاس نامه ی سللازمان بین المللی کار و ترجملله ی پاره ای از 

مقاوله نامه ها و... آمده است. 

در این جللا الزم می دانم از دوسللتانی که در ترجمه ی بخش های مهللم پاره ای از 
مقاوله نامه ها به من یاری رساندند،  صمیمانه سپاسگزاری کنم.  

           ایرج مصداقی- ژانویه ۲۰۱۰





  چگونگی شکل گیری »سازمان بین املللی کار«1 

ریشه ی تشکیل سازمان بین المللی کار را می بایستی در تحوالت اجتماعی قرن نوزدهم 
اروپا و آمریکای ش��مالی جس��ت. انقالب صنعتی، توسعه ی  اقتصادی قابل  توجهی را در 
این کش��ورها باعث شد؛ اما این توس��عه، هم زمان رنج های جان فرسایی را به کارگران و 
زحمت کشان این کش��ورها تحمیل کرد که منجر به شورش های متعدد اجتماعی شد. 
انقالب های ۱۸۴۸ اروپا که فرانس��ه، آلمان، ایتالیا، امپراتوری هابسبورگ )شامل بخش 
بزرگی از اروپای شرقی و اتریش(، مجارستان، سوئیس، لهستان، رومانی، دانمارک و... را 

درنوردید، از آن جمله بود. 

ایده ی تشکیل یک سازمان بین المللی برای تدوین مقررات و معیارهای جهانی در زمینه ی  
حق��وق کار، به اوایل قرن نوزدهم و در نتیجه ی نگرانی های اقتصادی و اخالقِی به وجود 
آمده از بهای انس��انی »انقالب صنعتی« برمی گردد. در س��ال ۱۸۱۸، یکی از صاحبان 
 )۱77۱-۱۸5۸( Robert Owen برجسته و دور اندیش صنایع انگلیس به نام روبرت اوئن
از ایده ی تدوین یک رشته مقررات پیش رفته در زمینه ی کار و اجتماع حمایت به عمل 

آورد.
 

 Daniel Legrand چند دهه بعد، یکی از صاحبان صنایع فرانسوی به نام دانیل لوگراند
)۱۸59-۱7۸3(، از دولت ه��ای اروپایی خواس��ت تا ب��رای تدوین یک مجموعه قوانین 

۱- در تهیه و تدوین این بخش از منابع سازمان  بین المللی کار استفاده شده است
http://www.ilo.org/public/english/about/history.htm
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بین المللی در مورد شرایط کار اقدام کنند. 
این ایده در »انترناسیونال اول«۱ که به گفته ی  رهبرانش دارای هشت میلیون و به گفته ی 
پلیس متشکل از پنج میلیون عضو بود، به صورت یک درخواست عمومی، مطرح و دنبال 
شد. شرکت کنندگان در اولین کنگره ی انترناسیونال اول که در سال ۱۸۶۶ در ژنو برگزار 
گردید، خواستار تدوین مقررات بین المللی کار شدند و در جریان یک تصمیم گیری مهم، 

درخواسِت هشت ساعت کار را به عنوان یک خواست بنیادی به تصویب رساندند.

در اواخر قرن نوزده، نیرویی جدید از کارگران متش��کل که در طلب حقوق دمکراتیک  
خود بودند، شکل گرفت و نهضتی فراگیر را برای بهبود شرایط کار در کشورهای صنعتی 

به وجود آورد.
در همین دوران »شوالیه های کار« Knights of Labor  )۱900-۱۸۶9(2  با شعار »صدمه 
به یك نفر، نگرانى براى همه« برای تحقق ایده هایی بلندپروازانه  هم چون هشت ساعت 
کار روزانه، توقف کار کودکان، توقف کار محکومین به زندان، دس��ت مزد برابر برای زنان، 
مالیات بر درآمد پیش��رفته، مالکیت تعاونی کارفرمایان و کارگران معادن و کارخانجات 

تالش می کردند.
در جریان اعتصابات کارگری اول ماه مه ۱۸۸۶ آمریکا، خواس��ت اصلی کارگران، هشت 

۱-  نخس��تین انجمن بین المللی کارگران که بعدها به»انترناس��یونال اول« معروف ش��د در سال ۱۸۶۴ به ابتکار 
س��ندیکاهای کارگری در اروپای غربی و مرکزی تحت تأثیر اندیش��ه  های کارل مارکس، در لندن پایه گذاری شد. 
»کمون پاریس« که بورژوازی فرانسه را هدف قرار داده بود، نقطه ی عطفی در تاریخ »انترناسیونال« اول بود. پس 
از این واقعه در کنگره ی الهه در س��ال ۱۸72 ماده ی نوینی مبنی بر این اصل »تس��خیر قدرت سیاسی به یکی از 
وظایف اصلی پرولتاریا تبدیل می شود« به اساس نامه ی انترناسیونال اول افزده شد. انگلس در نامه به »سورژ« در 
سپتامبر ۱۸7۴ نوشت: »کمون بدون تردید فرزند انترناسیونال بود، گرچه انترناسیونال خود قدمی در به راه اندازی 
آن برنداش��ت.« پس از شکس��ت کمون پاریس، دوران اعتالی انترناسیونال نیز رو به افول گذاشت و این جریان در 

سال ۱۸72 با دودستگی مواجه شد و سرانجام در سال ۱۸7۶ در کنفرانس فیالدلفیا رسماُ منحل شد. 
2- در دس��امبر س��ال ۱۸۶9 در ش��هر فیالدلفیا 9 خیاط به رهبری اوریا اس��تفنز Uriah Stephens که خود را 
»شوالیه های کار« می نامیدند، یک انجمن کارگری را بنیان گذاشتند. این انجمن کارگری، پس از فروپاشی اتحادیه 
ملی کارگری National Labor Union )۱۸۶۶-۱۸73( به تدریج بزرگ تر ش��د. در س��ال ۱۸۸۶ تعداد اعضای 
شوالیه های کار به بیش از هفتصد هزار نفر رسید. در حالی که زنان و کارگران سیاه می توانستند به عضویت در این 
انجمن درآیند، کارمندان بانک، پزشکان، وکال، قماربازها، دارندگان سهام و کارگران کارخانجات مشروب سازی چون 
از نظر گردانندگان این انجمن اعضای تولیدکننده ی جامعه به شمار نمی رفتند، امکان عضویت در این انجمن را 
نیافتند. ساختار اقتدارگرای انجمن، سوءمدیریت، اعتصابات ناموفق و تأسیس فدراسیون کارگری ایاالت متحده در 
س��ال ۱۸۸۶ باعث افول انجمن ش��د تا آن که در سال ۱۸90 تعداد اعضای آن به ۱00 هزار نفر کاهش یافت و در 

سال ۱900 دیگر اثری از آن باقی نماند. 



3نقض حقوق بنیادین کار در ایران

س��اعت کار روزانه بود که با موفقیت روبرو ش��د. به دنبال دس��تگیری و اعدام۱ رهبران 
اعتصاب در شیکاگو، به ابتکار کنگره ی اول »انترناسیونال دوم«2 در پاریس، روز اول ماه مه 
به عنوان روز هم بستگی کارگران تصویب شد. هم چنین این جنبش، کمپین بین المللی 

بزرگی را برای تحقق ایده ی هشت ساعت کار در روز به راه انداخت. 

پیش زمینه ی تاریخی س��ازمان بین المللی کار، دس��ت آورد صد سال بحث و مناظره و 
ارائه ی روش های روش��ن گرایانه از س��وی شخصیت های برجسته، انجمن های داوطلب، 
دولت ها و جنبش های سیاس��ی و اجتماعی اس��ت. اولین نتایج عملی و برجسته ی این 
تالش ها تش��کیل »انجمن بین المللی برای حفاظت قانونی از کارگران« در سال ۱90۱ 
بود. محل این انجمن که در واقع هس��ته ی اولیه ی سازمان بین المللی کار بود، در شهر 

»بال« سوئیس قرار داشت. 
در دو دهه ی آخر قرن نوزدهم،  مجموعه ی قوانین اجتماعی دولت آلمان، در سطح ملی، 

اولین نمونه در حمایت از حقوق کارگران بود. 
در سال ۱90۶-۱905 دولت سوئیس کنفرانسی تکنیکی و دیپلماتیک در شهر »برن« 
سازمان داد که منجر به تصویب اولین مقاوله نامه های بین المللی در زمینه ی کار شد. اولی 

تعدیل کار شبانه ی زنان و دیگری عدم استفاده از فسفر در صنایع کبریت سازی بود.
در دوران جنگ جهانی اول، در جریان برگزاری گردهمایی های بین المللی اتحادیه های 
کارگری، از ایده ها و ابتکار های شخصیت ها و رهبران برجسته ی کارگری حمایت به عمل 
آمد. درخواس��ت اساسی این ش��خصیت ها، تهیه ی چهارچوبی برای شناسایی و تدوین 
حداق��ل اس��تانداردهای بین المللی در رابطه با کار و ایج��اد دفتر بین المللی کار بود که 

۱- در روز اول ماه مه ۱۸۸۶ ، اعتصاب عمومی چند روزه ای با ش��عار »روز کار هش��ت س��اعت است« مراکز مهم 
صنعتی آمریکا و شهرهای نیویورک، فیالدلفیا، شیکاگو، لوئیزویل، سنت لوئیز، میلواکی و بالتیمور را در برگرفت. 
نتیجه ی اعتصاب، کاهش ساعت کار روزانه برای دویست هزار کارگر بود. کارفرمایان بالفاصله بعد از اعتصاب دست 
به ضدحمله زده و پرتاب یک بمب به میان یک گروه پلیس در شیکاگو، در تاریخ ۴ مه که به قصد اخاللگری و تخریب 
صورت گرفته بود، بهانه ی مناس��بی به دست پلیس برای حمله به کارگران داد. در جریان این یورش صدها کارگر 
دستگیر شدند و در جریان محاکمه ای که صورت گرفت، رهبران جنبش کارگری شیکاگو به زندان های طوالنی مدت 

محکوم و چهار نفر از آنان در نوامبر ۱۸۸7 اعدام شدند.
2-انترناسیونال دوم )۱9۱۶-۱۸۸9( با مساعی انگلس، به منظور دنبال کردن اهداف »انترناسیونال« اول در پاریس 

تأسیس شد. به ابتکار این جنبش در سال ۱9۱0، روز هشت مارس به عنوان روز زن انتخاب شد. 
به دنبال درگیری هایی که بر سر موضع جنبش در جنگ جهانی اول ایجاد شد، انترناسیونال دوم نیز در سال ۱9۱۶ 
منحل ش��د. لنین، تروتس��کی، پلخانف، روزالوزامبورگ، کالرا زتکین، کارل لیبکنش��ت، ژان ژورس و... در زمره ی 

چهره های برجسته ی انترناسیونال دوم بودند. 
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به صورت یک فصل اجتماعی در »موافقت نامه ی صلح« گنجانده شود. 

با وقوع انقالب سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و قدرت گرفتن کارگران و احزاب 
کارگری، دولت های بورژوایی پذیرفتند که برای حفظ قدرت و مقابله با نیروی اجتماعی 
جدیدی که به صحنه آمده بود، عقب نش��ینی کرده و به خواست اتحادیه های بین المللی 

کارگری تن در دهند. 
ایده ی تصویب حداقل استانداردهای بین المللی مربوط به کار، در خالل مذاکرات پاریس 
پذیرفته شد و اساس نامه ی سازمان بین المللی کار،  در فاصله ی ژانویه و آوریل ۱9۱9توسط 

کمیسیون بین المللی کار، تشکیل، و بر اساس »قرارداد ورسای«  نوشته شد. 

کمیسیون بین المللی کار،  با حضور نمایندگان نُه کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، 
ایتالیا، ژاپن، لهس��تان، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا، توسط کنفرانس صلح و تحت 
ریاست ساموئل گامپرز Samuel Gompers رئیس فدراسیون کارگری آمریکا به صورت 
یک س��ازمان س��ه جانبه و منحصر به فرد بین المللی کار تش��کیل ش��د.  ایران در سال 
۱9۱9در دوران پادشاهی احمدشاه قاجار به عنوان یکی از اعضای مؤسس، به عضویت این 

سازمان مهم بین المللی درآمد. 
نکت��ه ی قابل تأمل آن ک��ه دولت آمریکا پیش از عضویت در »جامعه ی ملل«، در س��ال 
۱93۴،  در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت به این سازمان پیوست و یک ماه پس 

از آن، دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز به عضویت سازمان بین المللی کار درآمد.

اساس نامه ی سازمان بین المللی کار، بخش سیزدهم معاهده ی ورسای را تشکیل می دهد. 
این اساس نامه حاوی چهل ماده است. »هارولد باتلر« انگلیسی و »ادوارد فیالن« ایرلندی، 
رؤسای بعدی سازمان بین المللی کار، مؤلفان متن انگلیسی پیش نویس این اساس نامه 

بوده اند.  
با توجه به متن اس��اس نامه، می توان گفت که س��ه دلیل عمده سبب تأسیس سازمان 

بین المللی کار در خالل کنفرانس پاریس شد. 
انگیزه ی اول که به نوعی جنبه و انگیزه ی انسانی تأسیس این سازمان بود، یافتن راه حلی 
برای بهبود شرایط ناهنجار کارگران به شمار می رفت که به سختی استثمار می شدند. این 
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نگرانی در مقدمه ی اساس نامه ی سازمان بین المللی کار به روشنی بیان شده است. 
دومین انگیزه، بی شک سیاسی بود. پس از پیروزی انقالب اکتبر۱9۱7 در روسیه و پایان 
جنگ جهانی اول )۱9۱۸( و با توجه به رشد صنعت در کشورهای مختلف، تعداد کارگران 
صنعتی افزایش روزافزونی یافته بود و چنان چه به وضعیت آنان رسیدگی نمی شد، هر آن 
امکان وقوع انقالب هایی از آن دست که پیش تر مارکس و انگلس پیش بینی کرده بودند، 
می رفت. در مقدمه ی اس��اس نامه ی سازمان بین المللی کار، به روشنی روی این حقیقت 
تاکید شده که بی عدالتی »چنان نارضایتی را دامن می زند که صلح و هم آهنگی جهانی را 

به خطر می افکند.« 
انگیزه ی سوم جنبه ی اقتصادی این هدف را مورد توجه قرار داد. با توجه به این مهم که 
هر گونه اصالحات اجتماعی به خاطر تأثیرات ناگزیر خود بر روی میزان تولید، می توانست 
صنایع کشوری را که در حال اصالحات بود، در مقایسه با رقبا در وضعیت ناگواری قرار 
دهد، این مهم در اساس نامه ی سازمان بین المللی کار با عبارت »عدم تدوین قواننی کار 
انسانی در هر کشور، مانع تحقق تالش ملت هایی می شود که می خواهند وضعیت کارگران 

کشورشان را بهبود بخشند«، گنجانده شد. 
شرکت کنندگان در کنفرانس صلح پاریس، دلیل چهارمی را نیز به دالیل فوق افزودند و آن 
تأکید بر نقش فعال و مؤثر کارگران در صحنه های نبرد و هم چنین کار در صنایع، در دوران 
جنگ بود. این ایده در اساس نامه ی سازمان بین المللی کار تحت عنوان: »یک صلح جهانی 

پایدار، تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذارده می شود«، مورد توجه قرار گرفت.

اولین کنفرانس بین المللی کار در اکتبر ۱9۱9 در شهر واشنگتن آغاز به کار کرد و سپس 
از تابستان۱920 در شهر ژنو مستقر شد. 

س��ازمان بین المللی کار از نخس��تین روزهای آغاز فعالیت، دارای شخصیتی مستقل و 
متفاوت از دیگر نهادهای تشکیل دهنده ی جامعه ی ملل۱ بود. جامعه ی ملل در آغاز کار 
۱-جامعه ی ملل، یک سازمان بین المللی بود که در نتیجه ی امضای عهدنامه ورسای، طی سال های ۱9۱9-۱920 
میالدی در ش��هر ژنو با پنجاه و هش��ت عضو تأسیس ش��د. ایران از اعضای اصلی و مؤسس این سازمان محسوب 
می شد. هرچند جامعه ی ملل بر اساس اصول اعالم شده از سوی وددر ویلسون رئیس جمهور آمریکا تشکیل شد اما 
این کشور به عضویت آن در نیامد. بعدها این سازمان به علت خروج آلمان، ایتالیا و ژاپن از آن، تأثیر اولیه ی خود را 
از دست داد. پس از پایان جنگ و در سال ۱9۴5 میالدی، تصمیم به انحالل این سازمان و جایگزینی سازمان ملل 
متحد به جای آن گرفته شد و در نتیجه، سازمان جدید برخی از نهادهای آن را نیز به ارث برد. اهداف این سازمان، 
خلع سالح، جلوگیری از جنگ به واسطه ی تأمین امنیت همگانی، رفع اختالف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکره 
و دیپلماسی، بهبود سطح زندگی جهانی و شناسایی حقوق بشر بود. دیوان دادگستری بین المللی، سازمان بهداشت 
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با مشکالت قابل توجهی دست و پنجه نرم می کرد؛  در همان حال سازمان بین المللی کار در 
دوران ریاس��ت آلبرت توماس Albert Thomas دبیرکل استثنایی خود، از طریق برقراری 
گفتگوهای سازنده  بین وزرای کار کشورهای مختلف و اتحادیه های کارگری و کارفرمایی، 
موفق به تدوین و تصویب نُه مقاوله نامه و َده توصیه نامه در خالل سال های۱920-۱9۱9 شد. 
آلبرت توماس از اعضای دولت فرانسه در زمان جنگ و عالقمند به مسائل اجتماعی بود. 
او از بدو تأسیس تا سال ۱932 اداره ی این سازمان نوپا را برعهده داشت و موفق شد در 
عرض چند س��ال از تعداد اندکی کارمند عالقمند که در یک خانه ی شخصی در لندن 
گرد هم آمده بودند، یک انستیتوی معتبر بین المللی با چهارصد کارمند در یک ساختمان 

ویژه ی این کار در ژنو تشکیل دهد. 

پس از درگذشت آلبرت توماس، هارولد باتلر Harold Butler که از ابتدای تشکیل سازمان 
بین المللی کار معاونت وی را عهده دار بود، به جانشینی او انتخاب شد. دوران ریاست باتلر 
با بحران عمیق اقتصادی و بی کاری شدیِد ناشی از آن همراه بود. این بحران ها باعث ایجاد 
درگیری  های ش��دید بین اتحادیه های کارگ��ری و کارفرمایی به ویژه در زمینه ی کاهش 
س��اعت کار شده بود و از آن جایی که س��ازمان بین المللی کار یک نهاد سه جانبه است، 

توفیقی در پیش برد امور حاصل نمی شد. 
این س��ازمان که در چهل س��ال اولیه ی فعالیت، بخش اعظم انرژی  خود را برتدوین و 
تصویب استانداردهای جهانی کار متمرکز کرده بود، در یک دوره ی بیست ساله از ۱9۱9 
تا ۱939میالدی، شصت و هفت مقاوله نامه و هفتاد و هفت توصیه نامه را به تصویب رساند.

اولین مقاوله نامه در سال ۱9۱9به تصویب رسید. این مقاوله نامه هشت ساعت کار روزانه 
و چهل و هشت ساعت کار هفتگی را مقرر می دارد. 

شور و  اشتیاقی که باعث سرعت حرکت سازمان بین المللی کار در سال های نخستین  بود، خیلی 
س��ریع کاهش یافت. به اعتقاد برخی دولت ها، س��بب این کاهش، تعدد مقاوله نامه ها، 
بودجه ی  باالی سازمان و وجود نشریاتی بودکه به انتقاد از این روند می پرداختند. با این 
حال دیوان بین المللی دادگستری۱، تحت فشار دولت فرانسه خواستار آن شد که قلمرو  

این فعالیت به مقررات بین المللی شرایط کار در بخش کشاورزی نیز تعمیم یابد. 
جهانی، سازمان بین المللی کار، از جمله سازمان هایی بودند که زیر چتر این نهاد شروع به کار کردند. اولین اعتراض 
رس��می ثبت شده در این سازمان از سوی نماینده ی  ایران، میرزارضا خان ارفع الدوله »پرنس ارفع« ارائه گردید و 

ریاست صدمین دوره ی اجالسیه شورای جامعه ملل به عهده ی مصطفی عدل بود.  
1-  International Court of Justice
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در سال ۱939 هارولد باتلر استعفا داده و جان وینان John Winant آمریکایی جانشین 
او شد. وینان پیش از آن، ابتدا فرماندار ایالت نیوهمشایر آمریکا بود و سپس مسئولیت 
اداره ی سیستم تأمین اجتماعی آمریکا را که به تازگی تشکیل شده بود به عهده گرفت. 
آخرین سمت او جانشینی ریاست سازمان بین المللی کار بود. در آگوست۱9۴0 وضعیت 
سوئیس در قلب اروپاِی در جنگ، باعث شد که دبیرکل جدید، سازمان بین المللی کار را 

به مونترال کانادا انتقال دهد. 

در سال ۱9۴۱ ادوارد فیالن Edward Phelan  که نقش مهمی در نگارش اساس نامه ی 
س��ازمان بین المللی کار داشت، به ریاست این سازمان رسید. در حالی که جنگ جهانی 
دوم برگزاری جلسات عادی کنفرانس بین المللی کار را غیرممکن کرده بود، وی با انجام 
مش��ورت های ضروری، اجالسی را در نیویورک تشکیل داد. در این کنفرانس بر اهمیت 
همکاری و مشارکت سازمان  بین المللی کار در تالش های جهانی برای ساختن دوباره ی 

جهاِن پس از جنگ تأکید شد.  
او در س��ال ۱9۴۴یک بار دیگر و در خالل جنگ جهانی دوم و روزهای پرآش��وب آن، 
نق��ش مهمی را در برگ��زاری کنفرانس بین المللی کار و مصوبات تاریخی آن در ش��هر 
فیالدلفیا بر عهده گرفت. این کنفرانس، موفق به تصویب اعالمیه ی مهمی در پنج فصل 
شد که به»اعالمیه ی فیالدلفیا« معروف است و به عنوان ضمیمه ی اساس نامه ی سازمان 
بین المللی کار از آن یاد می شود. اهمیت این اعالمیه تا آن جاست که به عنوان یک الگو برای 

تهیه ی منشور سازمان ملل۱ و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفت.

این واقعیت را باید در نظر داشت که معیارهای حقوق بشر و حقوق بنیادین کار، نه تنها 
به لحاظ آرمان و اهداف، مشترک هستند، بلکه هر دو پس از جنگ های اول و دوم جهانی 
و به منظور ساختن دنیایی بهتر و انسانی تر پدید آمده اند. طرح نظام معیارهای بین المللی 
کار، در پایان جنگ جهانی اول و در معاهدات صلح ۱9۱9، افکنده شد، درحالی که حمایت 
بین المللی از حقوق بشر، در پی جنگ جهانی دوم، در سال ۱9۴۸، در یکی از مقاوله نامه های 

۱-  مصطفي عدل رییس هیات نمایندگي ایران در کنفرانس های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد 
را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. وی هم چنین عضو هیات تدوین قانون مدنی ایران بود و در سال ۱3۱۴ 
به عنوان نماینده ی دولت ایران در نوزدهمین اجالس سازمان بین المللی کار شرکت کرد. وی عالوه بر شرکت در 

کابینه های مختلف، سال ها وزیر مختار ایران در ژنو و نماینده ی رسمي ایران در جامعه ی ملل بود.  
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سازمان بین المللی کار، و بعد از آن در همان سال در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و سپس 
مقاوله نامه های بعدی سازمان بین المللی کار و میثاق های بین المللی سال ۱9۶۶ سازمان 

ملل، پایه گذاری شد. 

پس از جنگ جهانی دوم، سازمان بین المللی کار وارد دوران جدیدی از فعالیت های خود 
ش��د. انتخاب دیوید مورز David Morse آمریکایی در س��ال ۱9۴۸، به عنوان دبیرکل، 
همراه با توسعه و بازسازی اقدامات سازمان بین المللی کار در ارتباط با استانداردهای کار 

و هم چنین راه اندازی برنامه های همکاری تکنیکی بود.۱ 
مقاوله نامه های تصویب شده بعد از جنگ جهانی دوم بیش تر روی حقوق بشر )آزادی های 
س��ندیکایی، حذف کار اجباری و تبعیض( و هم چنین موارد تکنیکی کار متمرکز بود.

در س��ال ۱9۴۸مقاوله نامه ی بنیادین ش��ماره ی ۸7 در ارتباط با آزادی  های سندیکایی 
)انجمن ( با هدف شناسایی کامل حق کارگران و کارفرمایان برای برپایی آزاد و مستقل 

تشکیالت شان، تصویب شد.
در سال۱9۶0س��ازمان بین المللی کار یک مؤسسه ی آموزشی بین المللی برای تحصیل 
کارگران در مقر اصلی خود در ژنو،  و در سال ۱9۶5، مؤسسه ی مشابهی در تورین ایتالیا 

تأسیس کرد. 

طی بیش از پنج دهه یک کمیته ی سه جانبه در ارتباط با اجرای مقاوله نامه ی آزادی های 
س��ندیکایی، بی��ش از دو ه��زار مورد را به منظ��ور ارتقا و اجرای کامل اساس��ی ترین و 
دمکراتیک ترین حقوق در دنیای کار مورد رس��یدگی قرار داده اس��ت. در دوران ریاست 
موزر که تا سال۱970 ادامه یافت، تعداد کشورهای عضو به دو برابر رسید و این سازمان 

چنان که پیش تر انتظار می رفت، از یک ویژگی جهانی برخوردار شد. 
ویلفرید ژینکس Wilfred Jenks یک حقوق دان مش��هور انگلیسی که در نوشتن بیانیه ی 
فیالدلفیا همکاری کرده بود، از سال ۱970تا ۱973 اداره ی این سازمان را برعهده گرفت. وی 
که معمار اصلی روش ویژه ی رسیدگی به شکایت های رسیده در ارتباط با نقض آزادی های 
سندیکایی است،  به خاطر حاد  شدن جنگ سرد  و رقابت های بین شرق و غرب موفقیت چندانی 

۱-  در سال ۱32۸ به درخواست دولت هیأتی از کارشناسان دفتر بین المللی کار به ایران آمدند و پس از مشورت 
با کارشناسان داخلی، طرح اولین قانون کار ایران ریخته شد. فصل چهارم قانون مذکور از ماده ی ۱۶ تا 20 به بیان 
ش��رایط کار زنان و کودکان اختصاص داشت و به موجب آن کار شب به استثنای کار پرستاری در بیمارستان ها و 
مشاغل دیگر به تشخیص وزارت کار، برای زنان ممنوع بود. هم چنین اشتغال زنان در ایام بارداری شش هفته قبل 
و چهارهفته پس از زایمان ممنوع اعالم شده بود و کارفرما حق اخراج آنان را در این دوران نداشت. مادر نیز به ازای 

هر سه ساع�ت کار، نی�م ساعت فرصت برای شیر دادن به ن�وزاد خود داشت. 
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کسب نکرد. پس از مرگ ژینکس، فرانسیس بالنشارد Francis Blanchard فرانسوی که 
سال ها در بخش های مختلف سازمان  بین المللی کار فعالیت داشت، دبیرکلی این سازمان 

را برعهده گرفت.
در دوران پانزده س��اله ی ریاست او، س��ازمان بین المللی کار با خروج سه ساله ی دولت 
آمریکا در سال ۱977، با بحران عظیم مالی )از دست دادن یک چهارم منابع مالی( روبرو 
ش��د؛ عدم حضور آمریکا در این س��ازمان، با توجه به نقش مهم آن در روابط بین المللی، 
آس��یب زیادی به اعتبار س��ازمان وارد کرد. این خروج در اعتراض به سیاس��ت سازمان 
بین المللی کار در رابطه با س��رزمین های اشغالی اعراب، صورت گرفت. عاقبت بالنشارد 
موفق ش��د از طریق اتخاذ یک راه حل بینابینی )برگزاری یک نشست ویژه در ارتباط با 
سرزمین های اشغالی درکنفرانس های بین المللی(، آمریکا را متقاعد به بازگشت به سازمان 
بین المللی کار کند. در دوران ریاست وی هم چنین سازمان بین المللی کار نقش اساسی را 
در تحوالت لهستان برعهده داشت. این سازمان با فشار بر دولت وقت لهستان و با استناد 
به مقاوله نامه ی ۸7 که در سال ۱957 از سوی آن دولت پذیرفته شده بود،  زمینه ی الزم 

برای حرکت جنبش هم بستگی به رهبری لخ والسا را فراهم آورد.

در س��ال ۱9۸9مایکل هانس��ن Michel Hansenne ، وزیر کار س��ابق بلژیک به عنوان 
مدیرکل این س��ازمان برای دوران پس از جنگ س��رد انتخاب ش��د. در دوران فعالیت 
او اعالمیه ی س��ازمان بین المللی کار در ارتباط با اصول اساس��ی و حقوق کار در س��ال 
۱99۸تصویب ش��د. این اعالمیه یک بار دیگر دولت های عضو را موظف به رعایت اصول 
اساسی مطرح شده در تعدادی از مقاوله نامه های بین المللی می سازد؛ حتا اگر این دولت ها 
به مقاوله نامه های مزبور نپیوسته باش��ند. این حقوق عبارتند از آزادی های سندیکایی، 
شناسایی مؤثر حق بستن قراردادهای جمعی، حذف هرگونه کار اجباری یا تبعیض در 

ارتباط با استخدام و اشتغال. 

در مارس س��ال ۱999خوان س��وماویا Juan Somavia شیلیایی برای یک دوره ی پنج 
س��اله به دبیرکلی این سازمان رس��ید. او درجات تحصیلی خود را در حقوق و اقتصاد از 
دانشگاه کاتولیک شیلی و دانشگاه پاریس کسب کرد. سوماویا پیش از تصدی این پست، 
سمت های برجسته  ای را در امور بین المللی و نیز مشاغل خصوصی و خدمات تجربه کرده 
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بود. وی هم زمان رئیس شورای آماده سازی جهانی برای توسعه ی تأمین اجتماعی )تشکیل 
شده در ۱995در کپنهاگ( و رئیس امور اقتصادی سازمان ملل و شورای تأمین اجتماعی 
)از سال ۱993 تا ۱99۴( بود. او هم چنین پست سفارت کشور شیلی را نیز برعهده داشت و 

به عنوان مشاور وزیر امور خارجه ی شیلی در امور اقتصادی و اجتماعی کار می کرد. 
سوماویا در ۱۸نوامبر 200۸ سومین دوره ی ریاست خود را آغاز کرد. وی معادله ی جوامع 
آزاد و اقتصاده��ای آزاد ت��ا زمانی که منافع واقعی برای مردم عادی و خانواده های ش��ان 
به همراه داش��ته باش��ند را به تأیید و اجماع بین المللی رساند. او در جهت مدرنیزاسیون 

ساختار سه جانبه گرایی و ارزش های سازمان بین المللی کار فعالیت می کند.      



سازمان بین املللی کار در تاریخ اجتماعی

 
• ۱۸۱۸ میالدی:  روبرت اوئن یکی از صاحبان صنایع انگلیس��ی به هنگام برگزاری 	

»کنگره ی آلیانس مقدس« در  شهر آخن آلمان، خواستار تدوین یک رشته مقررات 
حمایتی برای کارگران و ایجاد یک کمیسیون اجتماعی شد.  

• ۱۸3۴-۱۸3۱میالدی: سرکوب خونین دو شورش متوالی در کارخانجات ابریشم بافی 	
لیون. 

• ۱۸59-۱۸3۸ میالدی: پشتیبانی دانیل لوگراند، یکی از صاحبان صنایع فرانسوی 	
از ایده های روبرت اوئن.

• ۱۸۶۴میالدی: تشکیل نخستین بین الملل کارگری در شهر لندن.	
• ۱۸۶۶میالدی : درخواست تدوین مجموعه قوانین بین المللی در ارتباط با حقوق کار، 	

توسط کنگره بین المللی کارگران.
• ۱۸۶7 میالدی: انتشار اولین جلد از کتاب »سرمایه«ی کارل مارکس. 	
• ۱۸9۱-۱۸۸3 میالدی: تصویب قوانین اجتماعی در آلمان )اولین قوانین اجتماعی 	

در اروپا(. 
• ۱۸۸۶ میالدی: اعتصاب س��یصدو پنجاه هزار کارگر در شیگاگو برای دست یابی به 	

هشت ساعت کار در روز و سرکوب وحشیانه ی اعتصاب کنندگان. )روزکارگر(
• ۱۸۸9 میالدی: تشکیل دومین بین الملل کارگری در پاریس. 	
• ۱۸90 می��الدی: گردهم آیی نمایندگان چهارده کش��ور در برلین، با هدف فرموله 	

کردن پیشنهاداتی در زمینه ی حقوق کار. 
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• ۱900می��الدی: ایجاد یک انجمن بین الملل��ی در کنفرانس پاریس برای حمایت از 	
کارگران. 

• ۱90۱می��الدی: تصویب دو مقاوله نامه ی بین المللِی ممنوعیت اس��تفاده از ماده ی 	
سفید سمی فسفر در صنایع کبریت سازی و تعدیل کار شبانه ی زنان، در کنفرانس 

برن. 
• ۱9۱۴میالدی: وقوع جنگ در اروپا و متوقف شدن تصویب مقاوله نامه های جدید.	
• ۱9۱9می��الدی: تولد س��ازمان بین المللی کار و گزینش آلب��رت توماس به عنوان 	

نخستین دبیر کل این سازمان. اولین کنفرانس بین المللی کار، شش مقاوله نامه را 
تدوین و تصویب کرد. اولین مقاوله نامه، ساعت کار روزانه را به هشت ساعت و هفتگی 

را به چهل و هشت ساعت محدود ساخت. 
• ۱925میالدی: تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تأمین اجتماعی.  	
• ۱92۶ می��الدی: اولی��ن نشس��ت کمیت��ه ی متخصصی��ن در ارتباط ب��ا اجرای 	

مقاوله نامه ها. 
• ۱930 میالدی: تصویب یک مقاوله نامه ی جدید به منظور الغای کار اجباری. 	
• ۱9۴۴میالدی: تصویب »بیانیه ی فیالدلفیا« و تأیید مجدد اهداف اساسی سازمان 	

بین المللی کار.
• ۱9۴۶ میالدی: پیوستن سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین آژانس تخصصی، 	

به سازمان ملل متحد.
• ۱9۴۸میالدی: انتخاب دیوید مورز به عنوان دبیرکل، تصویب مقاوله نامه ي هشتاد 	

و هفت در رابطه با آزادی های سندیکایی، برنامه ی نیروی کار اضطراری برای اروپا، 
آسیا، آمریکای التین.

• ۱950میالدی: همکاری بیش تر س��ازمان با کش��ورهای در حال توسعه، به سبب 	
گسترش برنامه ی کمک های فنی سازمان ملل متحد.

• ۱95۱میالدی: تصویب مقاوله نامه ی شماره ی ۱00 دایر بر پرداخت های برابر برای 	
زنان و مردان، در ازای انجام کارهایی با ارزش یک سان.  

• ۱95۱میالدی: تش��کیل یک کمیسیون مش��ترک به منظور بررسی شکایت ها در 	
ارتباط با نقض آزادی های سندیکایی، توسط شورای اداری سازمان بین المللی کار و 

شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد. 
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• ۱952می��الدی: تصویب مقاوله نامه ی ش��ماره ی ۱02 کنفرانس بین المللی کار، و 	
تعیین حداقل استانداردها در ارتباط با تأمین اجتماعی. 

• ۱957میالدی: تصویب مقاوله نامه ی شماره ی ۱05 دایر بر لغو کار اجباری در کلیه ی 	
شکل هایش .

• ۱95۸میالدی:  مقاوله نامه ی  شماره ی۱۱۱حذف تبعیض در استخدام و اشتغال را  مقرر 	
داشت. 

• ۱9۶0می��الدی: ایجاد انس��تیتو بین المللی ب��رای مطالعات کارگری در س��ازمان 	
بین المللی کار.

• ۱9۶۶ میالدی: افتتاح اولین مرکز آموزش سازمان بین المللی کار در تورین.	
• ۱9۶9میالدی: دریافت جایزه ی صلح نوبل	
• ۱9۸9-۱97۴ میالدی- توس��عه ی گس��ترده ی همکاری ه��ای فنی تحت نظارت 	

سازمان بین المللی کار در دوران دبیرکلی فرانسوا بالنشارد.
• ۱9۸9 میالدی: به کارگیری توصیه های کمیسیون سازمان بین المللی کار در مذاکره 	

خود با دولت لهستان توسط نمایندگان جنبش هم بستگی این کشور. 
• ۱9۸9 میالدی: گزینش مایکل هانسن به عنوان دبیر کل سازمان بین المللی کار.	
• ۱99۱میالدی: تصویب استراتژی جدید سازمان بین المللی کار مبنی بر ممانعت از 	

کار کودکان. 
• ۱992میالدی: کنفرانس بین المللی کار سیاست جدید مشارکت فعال را به تصویب 	

رساند.تشکیل اولین تیم مولتی انتظامی در بوداپست. 
• ۱99۸میالدی: کنفرانس بین المللی کار، اعالمیه ی سازمان بین المللی کار در ارتباط 	

با اصول اساس��ی و حقوق بنیادین کار در زمینه ی آزادی های سندیکایی، الغای کار 
ک��ودکان، حذف کار اجباری و تبعیض  را مورد تصویب قرار داد.  مفاد آن در آدرس 

زیر قابل دسترس است۱
• ۱999میالدی: انتخاب خوان سوماویا شیلیایی به عنوان اولین دبیرکل از کشورهای 	

در حال توس��عه. تصویب مقاوله نامه ی جدید در ارتباط با ممنوعیت و حذف فوری 
بدترین انواع کار کودکان.

• 2002 می��الدی: تصویب مقاوله نامه ی ش��ماره ی ۱۸2 مبتنی بر ممنوعیت فوری 	
1- http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE 
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بدترین انواع کار کودکان اس��ت توسط یک صد کشور عضو سازمان. این سریع ترین 
تصویب در تاریخ سازمان بین المللی کار محسوب می شود.  به راه انداختن کمیسیون 

جهانی در ارتباط با ابعاد اجتماعی جهانی شدن.



هدف ها و ساختار سازمان بین املللی کار

هدف های سازمان بین املللی کار
اقدامات گوناگون س��ازمان بین المللی کار  درچهار هدف اس��تراتژیک جمع بندی شده 

است: 
باال بردن استانداردها ودست یابی به اصول اساسی حقوق کار. . ۱
ایجاد فرصت های بیش تر برای زنان و مردان برای دست یابی به استخدام آبرومند و . 2

برخورداری از حقوق مکفی. 
گسترش پوشش های اجتماعی و فراگیر برای همه. . 3
تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی. . ۴

سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را در شکل مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها 
ب��ا در نظرگرفتن حداقل اس��تانداردها درباره ی حقوق کارگ��ری، آزادی انجمن ها، حق 
تشکل، دادوستد، الغای کار اجباری، فرصت ها و رفتار برابر و سایر استانداردهای مربوط 

به موضوعات کاری ، تنظیم و تدوین می نماید. 

ساختار سازمان بین املللی کار1  
برای پیش برد اقدام های سازمان بین المللی کار، سه نهاد اساسی: -کنفرانس بین المللی 
کار، شورای حکام، دفتر بین المللی کار-، به عنوان ارگان های تشکیل دهنده ی این سازمان 

1-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/refs/gbguide.htm#CFA



نگاهی به سازمان بین املللی کار 16

در نظر گرفته شده اند. 
اصل بنیادی و وجه اصلی تمایز این س��ازمان با دیگر س��ازمان های بین المللی، رعایت 
سه جانبه بودن در این سه نهاد، یعنی حضور و هم آهنگی نمایندگان دولت ها، کارفرمایان 

و کارگران به طور مستمر است.

کنفرانس بین املللی کار
این کنفرانس هر س��اله در ماه ژوئن در ژنو تشکیل می شود. هیأت  های شرکت کننده را 
دو نماینده ی دولت، یک نماینده ی کارفرمایان و یک نماینده  از سوی کارگران تشکیل 
می دهن��د. این هیأت  ه��ا را گروهی از مش��اوران فنی و حق��وق دان همراهی می کنند. 
هیأت های کارگری و کارفرمایی با توافق اکثریت نمایندگان گروه های ملی کارفرمایی و 
کارگری انتخاب می شوند. هیأت ها دارای حقوق مساوی هستند و آزادانه می توانند نظر 
خود را بیان کرده و رأی دهند. بسیاری از نمایندگان دولتی را اعضای کابینه و کسانی 
که در ارتباط با امور کارگری در کشور خود مسئولیت دارند، تشکیل می دهند. رؤسای 
دولت و نخس��ت وزیران نیز از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس هستند. سازمان های 

بین المللی، اعم از دولتی و غیره نیز به عنوان ناظر در کنفرانس شرکت می کنند. 
ایجاد مق��ررات بین المللی مربوط ب��ه کار، تصویب بودجه ی  س��ازمان بین المللی کار و 
انتخاب شورای اداری بر عهد ی این کنفرانس است که از آن به عنوان پارلمان کار نیز یاد 

می شود. 
یکی از وظایف کنفرانس بین المللی کار نظارت بر اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در 
س��طح ملی است. این کنفرانس، گزارش هایی را که دولت های عضو براساس درخواست 
نهادهای ذیربط س��ازمان بین المللی کار )از جمله کمیته ی متخصصین( ارائه می دهند، 
مورد رس��یدگی قرار می دهد. در این گونه گزارش ها، دولت های عضو موظف هستند در 
ارتباط با رعایت وظایفی که مقاوله نامه های مورد تصویب بر عهده ش��ان نهاده، پاسخگو 
باش��ند. دولت ها هم چنین براساس پرسش های نهادهای ذیربط سازمان  بین المللی کار، 
موظف به ارائه ی گزارش در زمینه ی قوانین و عمل کردش��ان در رابطه با مقاوله نامه ها و 

توصیه نامه هایی که تصویب نکرده اند نیز هستند. 
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دفتر بین املللی کار
دبیرخانه ی دائمی سازمان را دفتر بین المللی کار تشکیل می دهد و به عنوان ستاد مرکزی 
آن عمل می کند. این دفتر در شهر ژنو و نزدیک مقر سازمان ملل مستقر است. نزدیک 
به هزار و نهصد کارمند از یک صد و ده کشور دنیا در دفتر مرکزی، و چهل نقطه ی دیگر 
از جهان مش��غول کارند. به عالوه حدود ششصدکارشناس در مناطق مختلف دنیا تحت 

برنامه ی همکاری های فنی به همکاری با این دفتر مشغول اند.
این دفتر دارای یک مرکز اس��ناد و تحقیق و یک چاپخانه اس��ت و مطالعات تخصصی 

وسیعی را در گزارش ها و فصل نامه  های خود انتشار می دهد. 
یک صد ونود و دو کشور در حال حاضر عضو  این سازمان بین المللی هستند. 

فعالیت های سازمان بین المللی کار در تهران، پس از انقالب ۱979 با بسته شدن دفتر 
این سازمان متوقف شد اما تعطیلی آن هیچ گاه از سوی این سازمان بطور رسمی اعالم 

نشد.

شورای حکام 
ارگان اجرایی س��ازمان بین المللی کار و نقش دبیرخانه ی آن را ش��ورای حکام برعهده 
 دارد. این شورا سه بار در سال در ماه های مارس، ژوئن و نوامبر تشکیل جلسه می دهد. 
تنظیم سیاست سازمان، برنامه و بودجه ی آن به عهده ی این شوراست که برای تصویب 
به کنفرانس بین المللی کار ارائه می شود. انتخاب مدیرکل نیز از جمله وظایف این ارگان 

است.
 اعضای آن را بیست و هشت نماینده ی معرفی شده از سوی دولت ها؛ چهارده نماینده ی 
کارفرمایان و چهارده نماینده ی کارگران تش��کیل می دهند. هم چنین ش��صت و شش 
معاون عضو آن، از بیست و هشت نماینده ی معرفی شده از سوی دولت ها؛ نوزده نماینده ی 

کارفرمایان و نوزده نماینده کارگران تشکیل می شود.
ده کشور مهم صنعتی )ایاالت متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، فدراسیون روسیه، آلمان، 
ژاپن، فرانس��ه، ایتالیا، چین، برزیل و هند( اعضای دائمی آن هستند و نمایندگان سایر 
دولت ها هر س��ه سال یک بار بر اس��اس تقسیم بندی های جغرافیایی انتخاب می شوند. 
ریاست شورای حکام هر ساله موظف است بر اساس ماده ی ۱۴ آئین نامه ی شورای حکام، 

گزارش کار ساالنه ی این شورا را به کنفرانس بین المللی کار ارائه کند. 
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شورای حکام، دارای شش بخش است: کمیته ی آزادی انجمن ، کمیته ی مسائل قانونی 
و اس��تانداردهای بین المللی کار، کمیته ی برنامه، مالی و اجرایی، کمیته ی اش��تغال و 
سیاس��ت های اجتماعی، کمیته ی جلس��ات تکنیکی و مس��ائل مربوط��ه، و کمیته ی 
همکاری ه��ای تکنیکی. هر یک از کمیته های مزبور می توانند از یک یا چند زیرکمیته 

تشکیل شوند. مهم ترین این کمیته ها عبارتند از:  
 

کمیته ی آزادی اجنمن 1 
کمیته ی آزادی انجمن، ارگانی س��ه جانبه اس��ت که در س��ال ۱95۱ براساس تصمیم 
شورای حکام سازمان بین المللی کار تأسیس شد. اعضای این کمیته عبارتند از نه عضو 
اصلی و نه معاون که از سوی دولت ها و گروه های کارگری و کارفرمایی کشورهای عضِو 
دارای نماینده در ش��ورای حکام س��ازمان بین المللی کار انتخاب می شوند. ریاست این 

کمیته از میان افراد صاحب صالحیت خارج از شورای حکام انتخاب می شود. 

جلس��ات کمیته ی آزادی انجمن سه بار در سال تشکیل می شود و کمیته، ضمن طرح 
موضوعات طرح ش��ده از س��وی دولت ها و تش��کل های کارگری و کارفرمائی، موظف به 
بررسی شکایت های وارده در چارچوب روش ها ی پیش بینی شده و انعکاس نظرات خود 
به شورای حکام، به نحو مطلوب است. کمیته ی آزادی انجمن پس از شش دهه فعالیت و 
بررسی هزاران پرونده و با ارائه پاسخ های مناسب، بی طرفانه و عملی به ادعاهای طرح شده 
در شکایت های نهاد های کارگری و کارفرمایی، اکنون ارگانی قابل اعتماد است که براساس 
اصول آزادی انجمن و قراردادهای جمعی مطابق با مفاد اعالم شده در اساس نامه ی سازمان 

بین المللی کار و مقاوله نامه ها و توصیه ها و قطعنامه های مربوط به آن فعالیت می کند. 

کمیته ی آزادی انجمن در پیش بینی های خود،  احترام هر چه بیش تر به حقوق تشکل های 
کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل را هدف قرار داده اس��ت. با توجه به این نکته، 
»کمیته« صرفاً تنبیه و یا مجازات افراد را مد نظر ندارد،  بلکه به دنبال مشارکت آنان در 
گفتگوهای سه جانبه ی سازنده جهت افزایش احترام همه جانبه  به تشکل های کارگری 

و کارفرمایی است. 

1- Committee on Freedom of Association (CFA) 
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کمیته ی حقیقت یاب و مصاحله ی آزادی اجنمن 
این کمیته در سال ۱950 تشکیل شد و اعضای آن اشخاصی مستقل هستند . وظیفه ی 
این کمیته بررسی شکایت های مربوط به نقض حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایِی 
قابل ارجاع به ش��ورای حکام سازمان بین المللی کار است. صرف نظر از ماهیت کمیته ی 
فوق به عنوان یک ارگان حقیقت یاب، این کمیته مختار است جهت حل و فصل مشکالت 

موجود و حصول توافقات الزم، با دولت ها به مذاکره بپردازد. 

کمیته ی مذکور تاکنون نسبت به شش مورد از شکایت های وارده در ارتباط با پرونده های 
مربوط به سرزمین های مستعمره ای پرتغال در آفریقا )آنگوال و موزامبیک( قبل از استقالل 
آن ها؛ آزادی های س��ندیکایی در ژاپن؛  اس��پانیا در دوران فرانکو در سال ۱9۶7؛ شیلی 
به دنبال حوادث بعد از کودتای ۱973پینوش��ه علیه دولت آلنده؛ و لهس��تان و جنبش 

هم بستگی در دهه ی۸0 رسیدگی کرده است. 
کمیت��ه ی حقیقت یاب در صورت عدم پذیرش و تصویب مقاوله نامه های مربوط به آزادی 
انجم��ن )مقاوله نامه های ۸7 و 9۸( از س��وی دولت ها صرفاً می تواند براس��اس موافقت 

اعالم شده از سوی دولت ها در موارد مختلف، مشارکت نماید. 
اعضای این کمیته در بررسی موضوعات وارده، به صورت موردی اقدام، و به منظور آگاهی 
از نظریات شاهدان به کشورهای موردنظر سفر می کنند. این روش با توجه به تبعیت آن از 
روش های متعارف قضایی و اخذ ضمانت های شنیده شده و نوشته شده از طرفین دعوی، 
روشی پرهزینه و وقت گیر محسوب می شود. و به همین سبب در موارد محدودی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

کمیته ی مسائل قانونی و استانداردهای بین املللی کار1 
جلسات این کمیته به طور معمول در   بهار و پاییز تشکیل می شود و مأموریت آن بررسی 
اس��تانداردهای تعیین شده ی س��ازمان بین المللی کار و شاخه های در رابطه با آن است. 
اقدامات مربوط به حمایت از حقوق بش��ر، به ویژه حذف نابرابری های نژادی و جنسی از 

موارد موردنظر این کمیته محسوب  می شود.  
 

1- LILS Committee on Legal Issues and International Labour Standards  
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کمیته ی متخصصین در رابطه با اجرای مقاوله نامه ها و توصیه ها 1
در س��ال ۱92۶، یک ابتکار مهم در س��ازمان بین المللی کار صورت گرفت. در این سال 
کنفران��س بین المللی کار، نهادی را برای رس��یدگی به اجرای صحیح اس��تانداردهای 
بین المللی ایجاد کرد. این نهاد که متش��کل از کارشناسان و حقوق دانان مستقل است، 
گزارش های ارائه شده توسط دولت ها را بررسی و براساس آن، گزارش ساالنه  ی کنفرانس 

بین المللی کار را تدوین می کند.
این گزارش هر سال در کتاب سبز رنگی منتشر و به کنفرانس بین المللی کار ارائه می شود. 

ساختار گزارش و به ویژه قسمت های مهم آن به این شرح است: 
• بخش اول:  گزارش عمومی 	
• بخش دوم:  نظارت در ارتباط با بعضی کشورها	
• بخش سوم:  بررسی عمومی	

  
این کمیته هر بار برای یک دوره ی سه س��اله رس��میت  می یابد. اعضای آن از بیس��ت 
حقوق دان برجسته ی منتخِب شورای حکام از مناطق جغرافیایی مختلف با سیستم های 

قانونی و فرهنگی متفاوت، تشکیل می شوند. 

هرگاه کشوری مقاوله نامه ای را تصویب می کند، موظف می شود به طور مرتب،  اقداماتی را 
که برای اجرای مقاوله نامه ی مزبور انجام داده، به سازمان بین المللی کار گزارش کند. بدین 
صورت که هر دو س��ال یک بار در مورد اقدامات انجام گرفته در خصوص تصویب قانون و 
اجرای مقاوله نامه،  در ارتباط با هشت مقاوله نامه ی بنیادین و چهار مقاوله نامه ی مهم سازمان 
بین المللی کار، گزارشی را با طرح جزئیات ارائه دهد.  به جز آن، دولت ها موظف اند هر پنج 
سال یک بار اقدامات خود را در ارتباط با دیگر مقاوله نامه ها به این کمیته گزارش دهند. الزم 
به یادآوری اس��ت که گزارش اجرای مقاوله نامه ها گاهی خارج از ترتیب زمانی مشخص و 

زودتر از موعد مقرر، از کشوری درخواست می شود.
الزم است دولت ها یک نسخه از گزارش خود را نیز به  سازمان های کارگری و کارفرمایی 
ارائه دهند. این سازمان ها ممکن است اظهارنظرهایی در رابطه با گزارش  دولت ها داشته 

باشند و آن را  مستقیماً  به سازمان بین المللی کار ارسال کنند.  
1-Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommenda-
tions 
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پیمان های بین املللی مربوط به حقوق کار
تصویب اولین پیمان های بین المللی در ارتباط با موضوع کار به پیش از تشکیل سازمان 
بین المللی کار برمی گردد. در سال ۱90۶ در کنفرانس برن دو پیمان،  تعدیل کار شبانه 
زنان در صنایع و عدم استفاده از ماده ی سمی فسفر سفید در ساختن کبریت، راه را برای 

تصویب پیمان های بین المللی در زمینه ی حقوق کار، گشود.  
سازمان بین المللی کار از زمان آغاز کار خود در سال ۱9۱9 تا به امروز، توسط کنفرانس 
بین المللی کار که س��الی یک بار در ژنو و در مقر این س��ازمان تشکیل جلسه می دهد، 
مجموعاً یک صد و هشتاد و هشت مقاوله نامه و یک صد و نود و نه توصیه نامه برای تنظیم 
روابط حاکم بر محیط کار و مشخص ساختن حداقل معیارها و استانداردها در زمینه ی 

حقوق بنیادی کار در سطح بین المللی، تدوین و تصویب کرده است. 
مقاوله نامه ها، پیمان های بین المللی هستند که ابتدا توسط کنفرانس به تصویب رسیده و 

برای تصدیق و تصویب در اختیار کشورهای عضو قرار داده می شوند. 
تصویب مقاوله نامه ها از سوی هریک از  دولت های عضو، موجب ایجاد وظایف قانونی برای 
امضا کننده شده و آن دولت را موظف به اجرای شرایط مطرح شده در مقاوله نامه می کند. 
توصیه نامه ها نیاز به تصویب از سوی دولت ها ندارند و تنها یک دستورالعمل و راهنمای 

کار در سطح ملی هستند که تعهدی به لحاظ قانونی ایجاد نمی کنند. 
سازمان بین المللی کار برابر مقررات خود، از طریق اتحادیه های عضو و یا کنفدراسیون های 
بین المللی کارگری مانند کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و کنفدراسیون 
جهان��ی اتحادیه های کارگری، علیه دولت ها به خاطر عدم رعایت مفاد این مقاوله نامه ها 

شکایت کرد.
از مجموع یک صد و نود ونه توصیه نامه که تاکنون به تصویب رسیده، سی وشش توصیه نامه 
پس گرفته شده اند. توصیه نامه های پس گرفته شده جزو نود و شش توصیه نامه ای هستند 
که تا سال ۱953 به تصویب رسیده بودند. از سال ۱953 به بعد هیچ یک از توصیه نامه های 

تصویب شده، پس گرفته نشده اند. 

از میان یک صد و هشتاد و هشت مقاوله نامه ی تصویب شده،  هشت مقاوله نامه ی  بنیادین 
کار عبارتند از: مقاوله نامه های ۸7، 9۸، ۱00، ۱۱۱، 29، ۱05، ۱3۸، ۱۸2. 

مقاوله نامه های فوق جزو حقوق بنیادین و اساسی کار شناخته شده و دولت ها حتی فارغ 
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از تصویب آن ها، ملزم به رعایت مفاد مقاوله نامه ها هستند. 
چهار مقاوله نامه ي مهم عبارتند از: 

مقاوله نامه ی ۱22- )سیاست استخدام( مصوب ۱9۶۴. ۱
مقاوله نامه ی ۸۱ - )بازرسی کار( مصوب ۱9۴7. 2
مقاوله نامه ی ۱29- بازرسی کار )کشاورزی( مصوب ۱9۶9. 3
مقاوله نامه ی ۱۴۴- مشاوره  سه جانبه )استاندارد بین المللی کار( مصوب ۱97۶. ۴

تعدادی از مقاوله نامه های تصویب شده در طول سال های گذشته، از جمله مقاوله نامه های 
ش��ماره ی 3۱ و ۴۶ مربوط به ساعت کار کارگران معدن و مقاوله نامه های شماره ی 5۱ ، 
۶۱، ۶۶ که به ترتیب مربوط به کاهش ساعات کار در کارهای عمومی، صنایع نساجی و 
مهاجرت برای استخدام، مصوب ۱93۶و ۱937 و ۱939بودند، پس از سال ها به مرحله ی 

اجرا نرسیدند و در سال 2000 پس گرفته شدند. 
نه مقاوله نامه ی 5۴، 57، ۷۰،۷۲، ۷۵،۷۶، ۹۳،۱۰۹،۱۷۴، تاکنون امضاهای الزم را برای 

اجرا کسب نکردند. 

تصویب مقاوله  نامه ها 
حرکت به سوی حقوق بشر و حقوق بنیادین کار1

در س��ال ۱930، س��ازمان  بین المللی کار با تصویب مقاوله نامه ی ش��ماره ی 29 که کار 
اجب��اری را ممنوع می کرد، پیش گام دفاع از آزادی های فردی به ویژه در س��رزمین های 
مس��تعمره ای آن دوره، در س��طح  بین المللی شد. پس از جنگ جهانی دوم و تحقیق ها 
و بررس��ی های انجام گرفته از سوی کمیته های ویژه و مشترک سازمان بین المللی کار و 
سازمان ملل، مقاوله نامه ی شماره ی ۱05 در ارتباط با لغو اشکال گوناگون کار اجباری در 

سال ۱957، مورد تصویب قرار گرفت و حقوق شناخته شده ی قبلی را تکمیل کرد.
 

تصویب این مقاوله نامه ها، روح جدیدی به حمایت از کارگران در مقابل اشکال گوناگون 
کار اجباری که به صورت اجبار یا بس��یج افراد در طرح های توسعه ی اقتصادی، تنبیه و 

 ۱ - در تهیه و تدوین این قسمت، از مقاله Nicolas VALTICOS با عنوان
International labour standards and human rights: Approaching the year 2000

استفاده شده است. 
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مجازات کارگران به دنبال ش��رکت در اعتصابات و یا به صورت تبعیض نژادی، جنس��ی، 
قومی و... صورت می گیرد، بخشید۱. 

بع��د از تصویب این مقاوله  نامه ها بود ک��ه در ماده ی ۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی؛ و ماده ی ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ ممنوعیت 
کار اجباری تصریح گردید. منع کار اجباری در ماده ی  23 اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 

نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 
مدیرکل سازمان بین المللی کار در سال های 200۱ و 2005 بر اساس گزارش هایی که 
دولت های عضو هر ساله درباره ی وضعیت کار اجباری در کشورشان به سازمان بین المللی 
کار، ارائ��ه می دهن��د گزارش های جامعی را تهیه کرد. امروزه ب��ا توجه به رواج روزافزون 
بردگی مدرن ناشی از بهره کشی جنسی از کودکان و زنان، موضوع مبارزه با کار اجباری، 

اهمیتی بیش از پیش یافته است.  

آزادی انجمن )س��ندیکا(، دومین روی کرد مهم، در حمایت از کارگران بود که توس��ط 
سازمان بین المللی کار، دنبال شد. مطمئناً کارگران تا زمانی که قادر به تشکیل سندیکا 
و انعقاد قراردادهای دس��ته  جمعی کار نباش��ند، نمی توانند به نحو شایسته ای از منافع و 
حقوق خود دفاع کنند. هرچند مخالفت منابع مختلف، تصویب سند سازمان بین المللی 
کار در زمینه حق آزادی س��ندیکایی را، در مدت بین دو جنگ، با بن بست مواجه کرد، 
اما این مقاوله نامه باالخره بعد از پایان جنگ دوم جهانی در س��ال ۱9۴۸ مورد تصویب 
قرار گرفت. یک س��ال بعد در اول ژوئیه س��ال ۱9۴9، مقاوله نامه »حق تشکل و مذاکره 
دسته جمعی« به تصویب سازمان بین المللی کار رسید. این دو مقاوله نامه، تضمین اساسی 

و ابزاری مؤثر برای کارگران در دفاع از منافعشان است. 
بعدها مقررات مربوط به آزادی س��ندیکایی، در قالبی کلی تر و با عباراتی متفاوت در دو 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تصویب 

قرار گرفت.  

۱ - استفاده از سربازانی که دوران خدمت وظیفه ی عمومی را می  گذرانند برای شرکت در پروژه  های ترویج و آبادنی 
و توس��عه ی اقتصادی و... ممنوع اس��ت و از مصادیق کار اجباری و بیگاری است. به این ترتیب ایجاد سپاه ترویج و 
آبادانی، بهداشت و دانش در پیش از انقالب و طرح »سرباز معلم« و استفاده از سربازان وظیفه در شرکت واحد و... 

از مصادیق »کار اجباری« و »بیگاری« است. 
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گذش��ته از روش ها و آئین های کلی نظارت بر رعایت مقاوله نامه ها، امکان ویژه ای برای 
تسلیم شکایت  س��ازمان های کارفرمایی و کارگری حتا علیه دولت هایی که مقاوله نامه 
ش��ماره ۸7 را تصویب نکرده اند، ایجاد ش��ده اس��ت. چرا که برخورداری از حق آزادی 

سندیکایی، در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار، گنجانیده شده است. 
شکایت های صورت گرفته از سوی تشکل های کارگری و کارفرمایی علیه دولت هایی که 
مقاوله  نامه شماره ۸7 را تصویب نکرده  بودند، به کمیته ی عالی آزادی انجمن که سال ها 
پل رامادیر )Paul Ramadier(۱ رئیس اسبق شورای وزیران فرانسه و پروفسور روبرت 
آگو )Robert Ago(2 رئیس هیأت علمی آکادمی حقوق بین المللی الهه، ریاست آن را 
بر عهده داشتند، باعث شد که در سال ۱95۸ مقاوله نامه ی شماره ی ۱۱۱، منع تبعیض 
)در استخدام و اشتغال( و توصیه نامه ی مکمل آن، هرگونه تفاوت، محرومیت یا تقدم را 
که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده ی سیاسی، یا سابقه ی ملیت آباء و 

اجدادی، یا طبقه ی اجتماعی باشد، ممنوع اعالم کند.
س��ازمان بین الملل��ی کار از پیش گامان محکومیت آپارتاید و تبعیض نژادی در س��طح 

بین المللی بود. 
در جوالی ۱9۶۴در جریان چهل  و هشتمین اجالس ساالنه ی کنفرانس بین المللی کار 
این سازمان، برنامه ی تفصیلی ویژه ای برای محو تبعیض نژادی و آپارتاید از سوی سازمان 

بین المللی کار طرح و مورد تأکید قرار گرفت. 
در س��پتامبر۱970 فراخوان اعتراضی، از س��وی س��ازمان بین المللی کار در مخالفت با 
آپارتاید و تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی3 صورت گرفت و در اعالمیه ی سال ۱9۶3 
و مقاوله نامه ی سال ۱9۶5سازمان ملل، به روشن ترین شکل از موضوع تبعیض نژادی و 

محکومیت آن سخن به میان آمده است. 

ممنوعیت کار کودکان حوزه ی دیگری بود که س��ازمان  بین  المللی کار در آن به فعالیت 
پرداخت. توجه و آگاهی عمومی به مشکل کار کودکان در طول اولین سال های تشکیل 
۱-پل رامادیر ) ۱9۶۱-۱۸۸۸( یکی از مخالفان دولت ویشی بود و به همین دلیل به مقاومت فرانسه پیوست و پس 
از پایان جنگ اولین دولت جمهوری چهارم فرانس��ه را در س��ال ۱9۴۶ تشکیل داد.  وی از سال ۱952 تا ۱955 

ریاست دفتر بین المللی کار، و از سال ۱95۱ تا ۱9۶۱ ریاست کمیته ی آزادی انجمن را به عهده داشت.  
2- روبرت اگو )۱995- ۱907( در 35 س��ال آخر عمرش، ریاست کمیته ی آزادی انجمن سازمان بین المللی کار 
را به عهده داش��ت.  وی مدت ها رییس دفتر بین المللی کار، و از س��ال ۱979 تا دم مرگ، قاضی دادگاه بین المللی 

کیفری بود.
3-  http://www.anc.org.za/un/ilo_action.html
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سازمان بین المللی کار، آلبرت توماس )Albert Tomas( دبیرکل این سازمان را وادار 
به تأکید بر اهمیت و برتری عامل انسانی بر اقتصاد کرد. وی به صراحت تأکید کرد که: 
»طبق���ه ای که از فرزندانش مراقبت می  کند طبقه ی اس���ت که از پیش نس���بت 

به سرنوشت خود آگاه است.«1
در قرارداد ژنو در س��ال ۱92۴ میالدی در باره ی حقوق کودکان، قرارداد رعایت حقوق 
کودکان از طرف مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در بیستم نوامبر ۱959 میالدی، 
اعالمیه ی جهانی حقوق بش��ر، پیمان بین المللی در باره ی حقوق سیاسی و شهروندی 
)بخصوص در مواد 23 و 2۴ آن(، پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
)بخص��وص در ماده ی ۴0( و بند س��ه ماده ی ۱0 میث��اق بین المللی حقوق اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱9۶۶ بر مجازات کسانی که کودکان را به کارهایی وامی دارند 
که برای اخالق یا س��المت آنان زیان آور بوده، یا زندگی آن ها را به خطر انداخته، یا مانع 

رشد طبیعی آنان شده، تأکید می کند.

از ابتدای تشکیل سازمان بین المللی کار در سال ۱9۱9 با توجه به اهمیتی که این سازمان 
برای کودکان قائل بود، کوشش های بسیاری به عمل آمد تا هرگونه کار کودکان ممنوع 
شود. به همین منظور در مقاوله نامه های ۶0، 59، 5۸، 33، ۱0، 7 و 5 مربوط به صنعت، 
دریانوردی، کش��اورزی، ماهی گیری، کارهای زیرزمینی و... که بین  س��ال های ۱9۱9 تا 
۱9۶5 تصویب شد، به حداقل سن مجاز برای کار در این بخش ها اشاره شد. اما در سال 
۱973 سرانجام مقاوله  نامه ی جداگانه ی  شماره ی ۱3۸ )حداقل سن( برای حذف هرگونه 
کار کودکان تصویب شد. در بند یک ماده ی سوم این مقاوله نامه آمده است که حداقل 
سن کار که در طبیعت خود می تواند سالمت، امنیت یا اخالق نسل جوان را مورد تهدید 

قرار دهد، نباید کم تر از هجده سال باشد.

در نوامب��ر ۱9۸9 مجمع عمومی س��ازمان ملل مقاوله نامه ی حق��وق کودک را در یک 

۱-  نخستین قانون درباره ی محدود کردن ساعات کار کودکان در سال ۱۸02 توسط پارلمان انگلستان وضع شد که 
به موجب آن ساعت کار کودکانی که در سن هفت سالگی از طریق مؤسسات دالل کاریابی به کارخانجات اجاره داده 
می شدند به دوازده ساعت در روز محدود شد. درسال۱۸33 قانون دیگری از پارلمان انگلستان گذشت که ساعت 
کار کودکان را تا سن سیزده سالگی به هشت ساعت در روز و از  از سیزده تا هجده سالگی به درازده ساعت در روز 

محدود کرد. در ایالت پروس و در فرانسه در مارس۱۸۴۱ اولین قانون درباره ی کار کودکان به تصویب رسید. 
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دیباچه و 5۴ ماده تصویب کرد. سرانجام تالش برای مبارزه با کار کودکان در سال ۱999 
با تصویب مقاوله نامه ۱۸2 سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان، 
ش��دت پیدا کرد. این مقاوله نامه بدترین ش��کل های کار کودکان را چنین معرفی کرد: 
بردگی، قاچاق مواد مخدر، فحشا، و سایر کارهایی که سالمتی، امنیت، و رفاه کودکان را 

با خطر جدی مواجه می کند. 
س��ازمان بین المللی کار از بدو تأس��یس خود به نحو گس��ترده ای، در جهت حمایت از 

آزادی های عمومی و حقوق مدنی و سیاسی مشارکت داشته است. 



معیارهاى بین املللى كار و حقوق اقتصادى و اجتماعى

 
شباهت  میان معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر، به ویژه راجع به حقوق کارگران، در 
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل آشکار است. این وجوه اشتراک 
ش��امل دستمزد برابر مرد و زن )مقاوله نامه ی ش��ماره ی ۱00 سازمان بین المللی کار و 
ماده ی7 میثاق مزبور س��ازمان ملل(، امنیت ش��غلی و سالمتی )مقاوله نامه های متعدد 
س��ازمان بین المللی کار و ماده ی7 میثاق مزبور(، استراحت هفتگی، محدودیت ساعات 
کار و مرخصی با حقوق )چندین مقاوله نامه ی سازمان بین المللی کار و ماده ی7میثاق( 
حق تأمین اجتماعی )مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و ماده ی9 میثاق(، 
حمایت دوران زایمان )مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و ماده ی۱0 میثاق(، 
حمایت و کمک به کودکان و نوجوانان )مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و 

ماده ی۱0 میثاق( است. 
در مجم��وع، می توان گفت که مقاوله نامه های س��ازمان بین الملل��ی کار، اجرای عملی 
مجموع��ه ای از اص��ول کلی مندرج در میثاق بین المللی حق��وق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی را، در سطح ملی رهبری و پشتیبانی می کنند. 

اعالمیه ی اصول و حقوق بنیادین کار
از آن جایی که خواس��ته ها و نیازمندی های طبقه ی کارگ��ر در تمامی نقاط دنیا تقریباً  
یک سان است، مقررات حاکم بر کار نیز جنبه ی فراملی و جهانی پیدا کرده اند. در دهه های 
اخیر سازمان بین المللی کار از طریق نزدیک سازی قوانین کار کشورهای مختلف، نقش 
مؤثری در اعمال رژیم حقوقی یک س��ان برای کارگران به عهده داش��ته است. در این راه 
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معیارهای جهانی، حقوق و اصول بنیادین کار،  و حقوق بشر همواره اهمیت ویژه ای برای 
س��ازمان بین المللی کار داشته است. از این روکنفرانس بین المللی کار، در طول هشتاد 
و شش��مین اجالس خود، در ژوئن ۱99۸، با اجماع کلیه ی کشورها اعالمیه ی سازمان 

بین المللی کار درباره ی »اصول و حقوق بنیادین کار« و متمم اش را تصویب کرد. 

از زم��ان تصویب »اعالمیه ی اص��ول و حقوق بنیادین کار۱« ی��ک وظیفه ی مهِم دیگِر 
کنفرانس بین المللی کار، بررسی »گزارش های جهانِی2« تهیه شده توسط دفتر بین المللی 

کار است در چهارچوبی که اطالعیه، آن را مشخص کرده است  
هر چهار س��ال یک ب��ار کنفرانس، »گزارش های جهانی« در ارتب��اط با اصول و حقوق 

بنیادین کار را مورد رسیدگی قرار می دهد. 

از نظر نباید دور داشت که جهانی شدن حقوق کار از یک طرف به دلیل رقابت کشورها 
در پیش��رفت های اجتماعی و از طرف دیگر مدی��ون تالش کارگران برای جهانی کردن 
مبارزات خود بوده اس��ت. در واقع این حقوق دس��ت آورد سالیان دراز مبارزات کارگران 

سراسر دنیاست. 
تحوالتی نظیر جهانی ش��دن اقتصاد و افزایش و تش��دید رقابت حاصل از آن و قدرت 
مقررات زدایی3، که به وس��یله ی نئولیبرالیسم تش��ویق می شود و تأثیر بازدارنده ی آن بر 
سیاس��ت های اجتماعی و توسعه، باعث شده است که بخشی از حقوق و اصول بنیادین 

کار به مخاطره افتد. 

دلیل اصلی نگرش مجدد به موضوع حقوق اصولی و بنیادین کار، از این جا ناشی می شود 
که در برابر گس��ترش آزادس��ازی تجاری )لیبرالیزاس��یون( بین المللی و جهانی سازی 
)گلوبالیزاسیون(، سازمان بین المللی کار می کوشد با پذیرش غیراجباری اعالمیه ی ۱99۸ 
از سوی دولت ها تعادلی به وجود آورده و به فشارهای ناشی از آزادسازی پاسخ دهد و سبب 
برانگیختن حس احترام در جامعه، نس��بت به حقوق کارگران ش��ود و از بروز حالت های 

انفجاری در کشورها جلوگیری کند.۴ 
1-Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work   
2- Global Reports
3-   deregulation 

۴-  در دوران گلوبالیزاسیون قدرت های جهانی تالش می کنند برای کاستن از حقوق کارگران و مزدبگیران موازین 
کلی و کم رنگ تری را به جای مقاوله نامه های بنیادین کار تصویب کنند. 

برای نمونه در نشست ساالنه ی سازمان بین المللی  کار در سال 2000، مقاوله نامه ی ۱03 که مربوط به وضعیت زنان 
باردار و شیرده است پس از نیم قرن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به جای آن مقاوله نامه ی ۱۸3 به تصویب رسید. در 
این تجدیدنظر بخشی از حقوق تصریح شده ی مادران باردار و شیرده از بین رفته و خدمات ارائه شده به آنان به عرف 
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اعالمی��ه ی ۱99۸می کوش��د انعطاف الزم در برابر آثار  س��وء ناش��ی از جهانی ش��دن 
)گلوبالیزاسیون( را ایجاد و حیطه ی اصول بنیادین حقوق کار را جهانی کند. 

هرچند حقوق بنیادین کار هم اکنون جزو هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل به شمار 
می رون��د و از ویژگی »قواعد آم��ره« )Jus Cogense( برخوردارند و معیارهای مطرح 
شده در اعالمیه ی ۱99۸در بسیاری از معاهدات دو و چند جانبه آزادی تجارت که بعد از 
۱99۸ منعقد شده  وارد گردیده اند، اما از کمبودهای عمیقی رنج می برند که بدون اصالح 
آن، از کارایی این حقوق در عمل کاسته شده و سیستم نظارتی اعالمیه ی ۱99۸ به جای 

آن که به طور عملی به کار گرفته شود، جنبه ی نظری به خود خواهد گرفت.

عدم پذیرش مقاوله نامه ها گاه می تواند محدودیت هایی را نیز برای کشورها به وجود آورد 
برای مثال با تصویب مقاوله نامه ی کار دریائی در سال 200۶ میالدی، مقاوله نامه ی ۱۴7 
و س��ایر مقاوله نامه های دریائی سازمان بین المللی کار نیز تحت پوشش آن قرار گرفت. 
این مقاوله نامه به شکلی تدوین شده که حتماً باید گواهی نامه ی کار دریائی توسط مرجع 
ذی صالح کشور صاحب پرچم یا نمایندگان شناخته شده ی آن برای هر کشتی، به صورت 
جداگانه صادر ش��ود. در صورتی که کش��وری به مقاوله نامه ملحق نشده باشد، اجازه ی 
صدور گواهی نامه از آن کشور سلب می شود. از زمانی که این مقاوله نامه الزم االجرا شود، 
کشتی ها موظف به ارائه ی این گواهینامه در کشورهای مختلف خواهند بود. اثبات اولیه ی 
تطابق با مقاوله نامه، ارائه ی گواهی نامه ی مربوطه اس��ت که عدم ارایه ی آن یا معادلش، 

اجازه ی تردد در آب های بین المللی را از کشور مربوطه سلب می نماید.۱

محلی و قانون کشوری و هم چنین سازش بین دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران واگذاشته شد. 
1-www.nafttimes.com/articles/1386/11/27/10/  ۱3۸۸ اول مهر





مقاوله نامه های پذیرفته شده 

توسط دولت  های ایران

از یک صد و هشتاد و هشت مقاوله نامه ی  مورد تصویب سازمان بین المللی کار، دولت های 
مختلف ایران و مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسالمی و شورای نگهبان قانون اساسی 
طی سال های گذشته تنها سیزده مقاوله نامه را به شرح زیر مورد تصویب قرار داده اند و از 
این حیث، ایران جزو کشورهایی است که کم ترین مقاوله  نامه ها را در سطح جهانی امضا 

کرده  است. 
• مقاولهنامهیتعطیالتهفتگی)ش�مارهی۱۴( سال تصویب۱92۱، در سال۱972 	

توسط ایران پذیرفته شده و یک صد و هفده کشور آن را  تصویب کرده اند. 
این مقاوله نامه مقرر می دارد کارگران ش��اغل در بخش های مختلف صنعتی در هر 
هفته می بایس��تی از حداقل یک روز اس��تراحت برخوردار باشند. میزان ساعت کار 
پذیرفته شده در هفته نیز شش روز کاری هشت ساعته یا چهل و هشت ساعت در 

هفته است. 

• مقاولهنامهیبرابریرفتاردرزمینهیحوادثناش�یازکار)شمارهی۱۹( در سال 	
۱925 تصویب و در سال ۱972توسط دولت ایران پذیرفته شد، تاکنون یک صد و 

بیست کشور آن را به تصویب رسانده اند.
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ای��ن مقاوله نامه مقرر م��ی دارد هر یک از دولت های عضو س��ازمان بین المللی کار 
می بایس��تی تسهیالت الزم برای اتباع کش��ورهای دیگر عضو را که در اثر حوادث 
ناشی از کار در قلمرو آن، آسیب دید ه اند فراهم کند. این تسهیالت می بایستی مشابه 

تسهیالتی باشد که برای اتباع خود قائل می شوند. 

•  مقاولهنامهیکاراجباری)ش�مارهی۲۹( در س��ال۱930تصویب و در سال ۱957 	
توسط ایران پذیرفته شد، یک  صد و شصت و پنج کشور آن را به تصویب رسانده اند.

براس��اس مفاد ای��ن مقاوله نامه هر یک از دولت های عضو س��ازمان بین المللی کار 
موظف هس��تند در کوتاه ترین زمان ممکن اس��تفاده از »کار اجب��اری« را موقوف 
کنند. مقاوله نامه، ضمن تعریف جامع »کار اجباری« موارد اس��تثنا را نیز مشخص 

می نماید.

• مقاولهنامهیحفاظتازدستمزد)شمارهی۹۵( در سال ۱9۴9 تصویب و در سال 	
۱972 توسط ایران پذیرفته شد، نود و شش کشور آن را به تصویب رسانده اند.

• مقاولهنامهیبرابریدس�تمزدها)ش�مارهی۱۰۰( در س��ال۱95۱تصویب و  در سال 	
۱972توس��ط ایران پذیرفته ش��ده، یک صد و  ش��صت و یک کش��ور آن را به تصویب 

رسانده اند.

• مقاولهنامهیلغومجازاتهایکیفری،کارگرانبومی)شمارهی۱۰۴( در سال ۱955 	
تصویب و در س��ال ۱959 توس��ط ایران پذیرفته شد، بیست و شش کشور آن را به 
تصویب رس��انده اند. این مقاوله نامه در ارتباط با لغو مجازات های کیفری که شامل 

کارگران بومی می شود، ترتیباتی را مقرر می دارد. 

• مقاولهنامهیلغوکاراجباری)ش�مارهی۱۰۵( در س��ال ۱957 تصویب و در س��ال 	
۱959 توس��ط ایران پذیرفته ش��د، در مجموع یک صد و شصت و سه کشور آن را 

به تصویب رسانده اند.
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• مقاولهنامهیاستراحتهفتگی،]بازرگانیوادارات[)شمارهی۱۰۶( در سال ۱957 	
تصویب و در س��ال ۱959 توسط ایران پذیرفته شد، یک صد و شصت و سه کشور 
آن را به تصویب رسانده اند. این مقاوله نامه ضمن تعریف  مشخص  بخش های بازرگانی 
و اداری مقرر می دارد که مس��تخدمین این گونه مراکز می بایس��تی در طول هفته 
حداقل از بیس��ت و چهار س��اعت استراحت برخوردار باش��ند. هم چنین شرایط و 

چگونگی آن را بیان می دارد. 

• مقاولهنامهیکارتهویتدریانوردان)ش�مارهی۱۰۸( در س��ال ۱95۸ تصویب و 	
در س��ال ۱9۶7 توس��ط ایران پذیرفته شد، ش��صت و چهار کشور آن را به تصویب 

رسانده اند.
بر اس��اس این مقاوله نامه، دولت های عضو موظف به صدور کارت  هویت ویژه برای 
دریانوردان هس��تند. این مقاوله نامه موارد و اطالعاتی را که می بایس��تی در کارت  

هویت دریانوردان ذکر شده باشد مشخص می کند. 

• مقاولهنامهیتبعیضدرزمینهیاستخدامواشتغال)شمارهی۱۱۱( در سال ۱95۸ 	
تصویب و در س��ال۱9۶۴ توسط ایران پذیرفته شد، یک صد و شصت و یک کشور 
آن را به تصویب رس��انده اند.این مقاوله نامه جزو اصول و حقوق بنیادین کار اس��ت و 

تبعیض در استخدام و اشتغال را تعریف می کند.  

• مقاولهنامهیسیاستاستخدام)شمارهی۱۲۲( در سال ۱9۶۴ تصویب و  در سال 	
۱972 توسط ایران پذیرفته شد، نود و پنج کشور آن را به تصویب رسانده اند.

•  مقاولهنامهیبدترینانواعکارکودکان)شمارهی۱۸۲( در سال ۱999 تصویب و  	
در سال 2002 توسط ایران پذیرفته شد، یک صد و پنجاه و سه کشور آن را به تصویب 
رسانده اند. بر اساس این مقاوله نامه، تمامی دولت های عضو می بایستی اقدامات فوری 
و الزم را جهت ممنوعیت و حذف بدترین اش��کال کار کودکان به صورت اضطراری 

به کار بندند. 
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• مقاولهنامهیتوسعهیمنابعانسانی)ش�مارهی۱۴۲( در سال ۱975تصویب و در 	
س��ال 2007 توسط دولت جمهوری اسالمی پذیرفته شد. این مقاوله نامه جنبه ی 

آموزشی دارد. 

چنان چه مالحظه می شود از سیزده مقاوله نامه ای که توسط دولت های ایران به تصویب 
رس��یده اند، یازده مقاوله نامه در دوران پهلوی دوم به تصویب رس��یده و دولت جمهوری 
اسالمی با وجود شعارهای به ظاهر »مستضعف گرایانه« و در حالی که بنیان گذار آن، خدا 
را نیز »کارگر« معرفی می کرد، تنها دو مقاوله نامه ی »بدترین انواع کار کودکان« را که در 
سال ۱999 به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده بود، در سال 2002 و مقاوله نامه ی 
»توس��عه ی منابع انس��انی« را که پذیرش آن دولت جمهوری اسالمی را با مشکلی در 

سازمان بین المللی کار روبرو نمی کند، در سال 2007 پذیرفت.  
از یازده مقاوله نامه ی بین المللی، پنج مقاوله نامه در س��ال ۱972 به تصویب رسیده اند و 
بعد از آن هیچ مقاوله نامه ای تا مقطع انقالب ضدسلطنتی توسط دولت شاهنشاهی نیز 

پذیرفته نشده بود. 

دولت هایی که مقاوله نامه های بین الملل��ی را مورد تصویب قرار می دهند، ملزم به رعایت 
مفاد آن ها و تغییر قوانین ملی و انطباق شان با مقاوله نامه های بین المللی می شوند. 

مقاوله نامه های آزادی انجمن  و حمایت از حق تشکل و سازمان یابی )۸7( مصوب ۱9۴۸ 
و مقاوله نامه ی حق تش��کل و س��ازمان یابی و قراردادهای دسته جمعی کار )9۸( مصوب 
۱9۴9 که به ترتیب یک صد و پنجاه و یک صد و ش��صت کش��ور آن ها را امضا کرده اند 
با همه ی هیاهوهایی که در چند س��ال گذش��ته صورت گرفته، تاکنون از سوی دولت 

جمهوری اسالمی پذیرفته نشده اند. 

مقاوله نامه ی ۱۱۱ )منع تبعیض در اس��تخدام و اش��تغال( که در س��ال ۱95۸ میالدی 
به تصویب س��ازمان بین المللی کار رسیده بود و در سال ۱9۶۴میالدی به تصویب دولت 
امیرعباس هویدا رس��ید، در طول سال های گذشته باعث ایجاد دردسرهای زیادی برای 
جمهوری اسالمی شده است که نظامی برپا شده بر آپارتاید جنسی، دینی و قومی به شمار 
می رود. برای پی بردن به مقوله ی عدم احترام نسبت به حقوق کار در ایران و پایین بودن 
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سطح استانداردها توجه شما را به آمار مقاوله  نامه های بین المللی حقوق کار که کشورهای 
مختلف امضا کرده ان��د جلب می کنم۱.  در حالی که ایران به عنوان یکی از اولین اعضای 
سازمان بین المللی کار تا تاریخ ژوئیه 2009 تنها سیزده مقاوله نامه را امضا کرده است، 
افغانستان، پانزده؛ عراق، شصت ویک؛ اردن، بیست و سه؛ لیبی، بیست و هشت؛ مراکش، 
پنجاه؛ پاکستان، سی و چهار؛ ترکیه، پنجاه و دو؛ آذربایجان، پنجاه و چهار؛ سوریه، پنجاه؛ 
لبنان، چهل و نه؛ قرقیزستان، پنجاه و سه، عربستان، پانزده؛کره جنوبی، بیست و چهار؛ ژاپن، 
چهل و یک؛ هند، چهل؛ چین، بیست و دو؛ میانمار، نوزده؛ تایلند، چهارده؛ مالزی، چهارده؛ 
اندونزی، هجده؛ ویتنام، هفده؛ یمن، بیست و نه؛ اسرائیل، چهل و سه؛ نیجریه، سی و چهار؛ 
مالی، بیست و هشت؛ گینه بیسائو، سی و یک؛ ماداگاسکار، سی  و شش؛ بورکینافاسو، سی 
و پنج؛ بلیز، چهل و چهار؛ بنین، بیست و چهار؛ چاد، بیست  و سه؛ سوازیلند، سی و یک؛ 
جمهوری دمکراتیک کنگو، س��ی و شش؛ آرژانتین، شصت و شش؛ برزیل، هشتاد و یک؛ 
اروگوئه، هفتاد و هشت؛ کوبا، هفتاد و شش؛ شیلی، پنجاه؛ آمریکا، چهارده؛ کانادا، بیست و 
هشت؛ آلمان، هفتاد و دو؛  فرانسه، یک صد و دو؛ ایرلند، پنجاه و هشت؛ انگلستان، شصت 
و هشت؛ اسپانیا، یک صد و نه؛ سوئد، هفتاد و هفت؛ لهستان، هشتاد و یک، روسیه، پنجاه 
و س��ه؛ نروژ، نود و یک؛ فنالند، هش��تاد و دو؛ بلژیک، هفتاد و پنج؛ استرالیا، چهل و هفت 
مقاوله نامه را امضا کرده اند و تنها کشورهای حاشیه ی خلیج فارس هم چون عمان، چهار؛  
قطر، شش؛ بحرین، هشت؛ امارات، نه؛  و کشورهایی هم چون ارتیره، هفت؛ ترکمنستان، 

شش و نپال، یازده پایین تر از ایران قرار دارند. 

۱- تنها امضا  یا عدم امضای مقاوله نامه های مربوط به حقوق کار نشان گر باال بودن استانداردهای حقوق  کار در یک 
کش��ور نیس��ت. وجود اتحادیه های قدرتمند کارگری، فضای باز سیاسی و... در این امر دخیل هستند. برای مثال 
آمریکا با آن که تنها چهارده مقاوله نامه را امضا کرده به خاطر وجود اتحادیه های قدرتمند کارگری و... از استاندارد 

نسبتاً باالیی در زمینه ی حقوق کار در مقایسه با دیگر کشورها برخوردار است. 





مروری بر تاریخچه ی تصویب قوانین مربوط به 

حقوق کار در ایران

 
اگرچه چرخه ی صنعتی شدن کشور از دوران قاجار و به ویژه دوره ی صدارت میرزاتقی خان 
امیرکبیر شروع شده بود،  اما به علت نبود نهاد های صنفی و اتحادیه های کارگری، حرکتی 
در ارتب��اط با تصویب قانون مربوط به حقوق کار صورت نگرف��ت۱. مواد 20 و 2۱ قانون 
اساسی مشروطیت که به ترتیب آزادی بیان و آزادی اجتماعات و انجمن ها را به رسمیت 
می شناخت، بنیادی قانونی برای فعالیت های کارگری پدید آورد. در واقع تصویب قوانین 
مربوط به کار، به دوران مدرن شدن و تشکیل ادارات جدید در دوران پهلوی برمی گردد.  

نهضت جنگل)۱30۱-۱29۴( میرزا کوچک خان، جزو اولین گروه هایی در ایران بود که 
به موضوع حقوق کار پرداخت. در مرام نامه ی این نهضت آمده  است: 

»مادهیهشتم-کار:
۲۷-  ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفایل که سن شان به چهارده سال نرسیده است.

۲۸ - برانداخنت اصول بی کاری و مفت خواری به وسیله ی ایجاد موسسات و تشکیالتی که 

۱- اتفاقاً نخستین اقدام  حکومت درباره ی اوضاع کارگران با صبغه ی مذهب کشور، اسالم آمیخته بود. در مردادماه 
۱2۸3 به فرمان مظفرالدین ش��اه وزارت امور خارجه  به سفارت خانه های خارجی آگاهی داد که پس از یک مهلت 
دو هفته ای هیچ زن مسلمانی اجازه ندارد در کارخانه هایی که مالکان آن ها خارجی هستند )یعنی نامسلمان اند( 
کار کنند. و به جای زنان پسرکان ده تا دوازده ساله را استخدام کنند. بایگانی هلند، الهه،  سفارت ایران، بسته 22 . 

به نقل از اتحادیه ی کارگری و قانون کار در ایران. 



نگاهی به سازمان بین املللی کار 38

تولید کار و شغل می نمایند.
۲۹- ایجاد و تکثری کارخانجات با رعایت حفظ الصحه ی کارگران.

۳۰ - تحدید ساعات کار در شبانه روز منتها به هشت ساعت -اسرتاحت عمومی و اجباری 
در هفته یک روز.«1

نخس��تین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران در آذرم��اه ۱30۱ صورت گرفت. در این 
تاریخ، مجلس هنگام طرح الیحه ی اعطای حقوق امتیازی به برادران خوئی جهت ساخت 
کارخانه ی کبریت سازی در آذربایجان به بحث در باره ی  رفاه کارگران پرداخت. ماده ی ۱0 
الیحه، کارفرما را ناگزیر می کرد در صورت اثبات این که در اثر غفلت یا خطای او خسارتی 
به کارگر رس��یده است، تاوان خسارات را به کارگر بپردازد. این الیحه در دی ماه ۱302 

به تصویب مجلس رسید.2 
در آذر ۱302 شمس��ی، والی کرمان در پی تحقیق س��ازمان بین المللی کار و پژوهش  
کنسول های انگلیس و تالش  های ویژه ی اسقف لینتن )Linton(، از اعضای هیأت مبلغان 
انجمن کلیسای انگلیس به دستور دولت ایران، مقرراتی را در حمایت از کارگران قالی باف 

صادر کرد. در این فرمان به موارد زیر اشاره شده بود:3 
 مدت کار روزانه نباید بیش تر از هشت ساعت شود. . ۱
 در روزه��ای آدینه و تعطیل های عمومی کار تعطیل اس��ت و کارگران دس��تمزد . 2

دریافت خواهند کرد. 
پسران کم تر از هشت سال و دختران کم تر از ۱۸ سال استخدام نخواهند شد.  . 3
 پسران و دختران باید در کارگاه های جداگانه کار کنند، کارگاه های مختلط بر اطالق . ۴

قدغن است.  
 استاد کارهای مرد نباید در کارگاه های دختران داخل شوند. برای دختران استادکار . 5

زن استخدام شود.  
کارفرمایان نباید کسی را که به بیماری مسری مبتال است، استخدام کنند.  . ۶
 کارگاه ها، زیرزمینی یا نم ناک نباشد و پنجره هایی به سمت جنوب داشته باشد.  . 7
کارگاه بافندگی تا سطح زمین یک متر فاصله داشته باشد و نیمکت به اندازه ی کافی . ۸

۱- سردار جنگل، ابراهیم فخرایی، صفحه ی 5۸، انتشارات جاویدان، چاپ سوم، اسفند ۴۸.  
2-اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران، ویلم فلور، ترجمه ی ابوالقاسم سری، انتشارات طوس، صفحه ی ۱۱0

3- پیشین. صفحه های ۱۱3 و ۱۱۴. 
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بلند باشد تا کودکان راحت باشند.  
 رئیس خدمت های عمومی بهداشتی اداره ی شهرداری، ماهی یک بار هر کارخانه را . 9

بازرسی خواهد کرد چنان که مطابق دستور نباشد گزارش می دهد و اقدام مقتضی 
به عمل خواهد آمد.  

 در ازای هر تخلف یا نقص، جریمه ای از یک صد تا پانصد قران گرفته می ش��ود یا . ۱0
آن که متخلف از یک تا بیست روز به زندان خواهد رفت.  

 پلیس موظف است در اجرای این مقررات نظارت کند. . ۱۱

۱307: نخستین مقررات قانونی مربوط به قرارداد کار، در دو ماده ی قانون مدنی مصوب 
۱307 بی��ان گردید. در این قانون به تعریف اجاره ی خدمه و کارگران و موضوع اجاره ی 

اشخاص اشاره شده بود. 

۱309: احداث ش��بکه ی راه آهن در ایران و مس��ائل و مشکالتی که در نتیجه راه سازی 
و اس��تفاده از ماش��ین آالت برای کارگران پیش آمد، دولت را واداشت تا در سال ۱309 
نظام نامه ی صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع را به تصویب برساند. نظام نامه ی فوق 
برای اولین بار، حداکثر و حداقل میزان پرداخت غرامت نقص عضو منجر به از کارافتادگی 

دائمی را تعیین کرد. 

۱3۱۱: مقررات صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع به موجب متمم بودجه ی ۱3۱۱ 
به سایر کارگران ساختمانی دولت تسری یافت. بر اساس این قانون دولت موظف شد برای 
جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کارافتادگی موقت 
یا دائم کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، می شود 

مبلغ حداقل ده روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت کند. 

۱3۱2: مقررات نظام نامه ي صندوق احتیاط طرق و شوارع، طی تصویب نامه ای به کارگران 
و مستخدمان قراردادی و روزمزد کارخانه ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره ی کل 

صناعت و فالحت نیز تعمیم داده شد. 
هم چنین ش��هرداری تهران طی حکمی شرایط کار در نانوایی های تهران را تعیین کرد. 
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در دی ماه ۱3۱2 سلسله مقرراتی وضع شد که شرایط کار همه ی کارمندان مدرسه های 
ابتدایی را تعریف می کرد و در اسفندماه ۱3۱2 قانونی تصویب شد که شرایط کار معلمان 

را در دانش سراهای آموزگاران تعیین می کرد. 

۱3۱5: اداره ی کل صناعت و معادن، آئین نامه ای را مش��تمل بر 9 فصل، ۶9 ماده و ۱۱ 
تبصره به تصویب دولت وقت رس��اند. این مصوبه به حفاظت و بهداش��ت کار، روابط کار 
و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرس��ی کار، ترتیب تش��کیل پست های امدادی و 
»صندوق احتیاط« برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط 
به تأمین اجتماعی پرداخته بود. به موجب این نظام نامه، گام های نخستین نظام بیمه ای 
ایران برداشته شد. این نظام نامه مقرر می داشت که کارخانه ها در هنگام استخدام کارگر، 

وسایل بهداشت را تأمین و معالجه ی کارگران حادثه دیده را بپذیرند. 
موارد مشمول این قانون : 

 کارخانه هایی که الاقل ده نفر در آن مشغول به کار هستند.. ۱
  کارخانه های موتوردار که پنج نفر در آن مشغول به کار باشند.. 2
  کارگاه های بدون موتور باید یازده نفر کارگر داشته باشند که منبع هزینه ی بیمه . 3

کارگران بودند و کارفرما مؤظف ش��د دو درصد از مزد کارگران را کسر و به حساب 
بانکی ملی بریزند.

در اردیبهشت ۱3۱5 قانون دیگری به تصویب رسید که وضع کارمندان دولت را مشخص 
می کرد. این قانون به کارمندان حق می داد که تعطیل های س��االنه با اس��تفاده از حقوق 

داشته باشند و در صورت بیمار شدن از مرخصی غیبت استفاده کنند. 

۱3۱۶: استخدام زندانیان در مؤسسه های صنعتی و کشاورزی مجاز اعالم شد. طبق این 
قانون به زندانیان کارگر می بایست مزدی هم سان کارگران آزاد، داده می شد. اما زندانیان 

سیاسی و کسانی که به کار با اعمال شاقه محکوم بودند مشمول این قانون نمی شدند. 

۱323: در آبان سال ۱323 قانون بیمه ی اجباری کارگران تصویب شد و در سال ۱32۶ 
آئین نامه آن به تصویب رسید. به موجب این قانون کارگران در مقابل فوت، نقص عضو، از 
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کار افتادن اعضای بدن و غرامت دستمزد در ایام بیماری و حوادث ناشی از کار و هزینه ی 
معالجه بیمه شدند. 

۱323: در پی تشکیل اتحادیه های کارگری و وقوع اعتصابات کارگری پس از پایان جنگ 
جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، اداره ی کل کار در وزرات بازرگانی و پیشه و 

هنر تشکیل شد. 

۱325: اولین طرح قانون کار در 2۸ اردیبهش��ت ۱325بر حسب پیشنهاد شورای عالی 
کار و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مشتمل بر چهل و هشت ماده، به تصویب هیأت 
دولت رسید و به مجلس شورای ملی تقدیم شد؛  اما به علت هرج و مرج سیاسی به تصویب 

مجلس نرسید. 

۱325: به تصویب هی��أت دولت در ۱3 مرداد ۱325 وزارت خانه ی جدیدی به نام وزارت 
کار وتبلیغات از ادغام اداره ی کل کار، اداره ی کل انتشارات و تبلیغات و اداره ی عمران و 
اصالحات وزارت کشور تشکیل و مأمور اجرای قانون کار گردید. و مظفر فیروز به عنوان 

اولین وزیر کار و تبلیغات معرفی شد.
۱325: به موجب تصویب نامه ی هیأت وزیران، اخراج کارگران اضافی موکول به کس��ب 

اجازه از مقامات اداره ی کار و تبلیغات شد. 

۱32۸: ب��ه منظور تنظیم قانون کار به درخواس��ت دولت، هیأتی از کارشناس��ان دفتر 
بین المللی کار به ایران آمدند و پس از مش��ورت با کارشناس��ان داخلی، طرح قانون کار 
ریخته شد و به دنبال آن اولین الیحه ی قانون کار تدوین شد. الیحه ی تقدیمی دولت در 
کمیسیون  پیشه و هنر و بازرگانی و دادگستری مجلس، با اصالحاتی به تصویب رسید و 
به موجب ماده ی واحده ی مصوب ۱7 خردادماه ۱32۸ مجلس شورای ملی، تحت عنوان 
قانون اجازه ی اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و دادگستری مربوط به 
کارگران و کارفرمایان که شامل بیست و یک ماده و پانزده تبصره بود، به تصویب مجلس 
رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضمون حمایتی کم تری برای کارگران داشت. 
اگرچه مدت اعتبار این قانون یک سال و به صورت آزمایشی بود، با این حال تا سال ۱337 
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اجرا شد. 
در این قانون س��اعات کار چهل و هش��ت ساعت در هفته، مرخصی پانزده روز در سال، 
تعطیلی یک روز در هفته به ازای ش��ش روز کار، حداقل س��ن کارگری دوازده س��ال و 
کارآموزی ده س��ال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه 
و اجرای آئین نامه ی بهداشتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده بود. هم چنین در این 
قانون، تشکیل هیأت های حل اختالف برای رسیدگی به اختالفات کارگری و کارفرمایی، 
مجاز بودن تشکیل اتحادیه های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد ساالنه و 

به صورت منطقه ا  ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد پیش بینی شده بود. 

۱33۱: الیحه ی قانونی بیمه های اجتماعی توسط دکتر مصدق در 9۴ ماده و ۱۴ تبصره 
تصویب و بر اساس آن سازمان بیمه های اجتماعی جانشین صندوق تعاون کارگران شد. 
مرحله ی ایجاد بیمه های کارگری با ارائه ی مس��تمری های از کارافتادگی ناشی از کار و 
فوت از سال ۱327 تا ۱33۱ است. الیحه ی قانونی مرحله ی پیدایش بیمه های اجتماعی 
کارگری و ارائه ی مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی بی ارتباط با کار با تصویب 

قانون بیمه های اجتماعی کارگران در سال ۱339 آغاز شد. 

۱33۴:  به منظ��ور جلوگی��ری از وقوع خطرات و خس��ارات احتمالی و ب��رای آن که در 
دستگاه های صنعتی موجود و ساختن و به کار انداختن ماشین ها و لوازم صنعتی اعم از 
مصنوعات خارجی یا داخلی از قبیل دستگاه های مولد، بخار، حرارت، ظروف تحت فشار 
ماشین های الکتریکی، جرثقیل و غیره و هم چنین در امور ساختمانی و تأسیسات معادن، 
 قواعد و شرایط فنی رعایت گردد، در وزارت کار هیأتی به نام شورای عالی حفاظت فنی 
متشکل از نه نفر به منظور بررسی و تهیه مقررات و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی 

تشکیل شد.  

۱33۶: دولت ایران مقاوله نامه کار اجباری را به تصویب رساند.

۱337:  منوچهر اقبال با مش��اوره ی سازمان بین المللی کار، قانون جدیدکار را تصویب 
و به مجلس فرس��تاد. این قانون در 2۶ اس��فند ۱337 در دو مجلس شورای ملی و سنا 
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تصویب و تا دو س��ال به صورت آزمایش��ی جایگزین قانون قبلی شد. اما با اصالحاتی که 
بعدها در آن به عمل آمد به مدت سی و دو سال بر روابط کار و کارگر در ایران حاکم بود. 
در غیاب تش��کل های مستقل کارگری،  بس��یاری از حقوق به دست آمده ی کارگران در 

مقررات سابق، در این قانون به دست فراموشی سپرده شد.
نکت��ه ی مهم در این قان��ون، ماده ی 33 آن بود که طب��ق آن، کارفرما مجاز بود به طور 

یک جانبه با اخطار کتبی پانزده روزه، کارگر دائم را اخراج کند. 
در سال های بعد از جمله سال های ۱3۴۱، ۱3۴3، ۱3۴۸، ۱3۴9، ۱352و ۱353تغییرات 

کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد. 
از دیگر موارد حذف شده از قانون کار می توان به حق اعتصاب یا بیمه ی بی کاری و تقلیل 

سن شروع به کار و ایام استراحت زنان باردار اشاره کرد. 
در سال ۱355 دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون جدید کار آغاز کرد که در نهایت، 
این طرح در مهرماه س��ال ۱357 در یک صد و بیس��ت ونه ماده و پنجاه و هفت تبصره 

تنظیم شد؛  اما با وقوع انقالب، کنار گذاشته شد.

۱33۸: دولت ایران مقاوله نامه ی لغو کار اجباری و استراحت هفتگی را پذیرفت. 

۱3۴۴: تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای.

۱3۴7: دولت ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را 
امضا کرد و این قانون در سال ۱35۴ به تصویب مجلس رسید که مفاد آن از منابع جدی 

حقوق کار در ایران است. 

۱35۱: دولت ایران مقاوله نامه های برابری رفتار در زمینه ی حوادث ناشی از کار، تعطیالت 
هفتگی، حفاظت از دستمزد، برابری دستمزدها، و سیاست استخدام را پذیرفت. 

۱35۸:  وزارت کار و امور اجتماعی برای تهیه ی قانون کار اسالمی، از گروه های مختلفی 
که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد. نتیجه ی این 

نظرخواهی، به تهیه ی طرح پیش نویس قانون کار در ۱3۶0 منجر شد. 
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۱3۶2: احمد توکلی وزیرکار با کمک جمعی از فقهای جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی 
قم، حقوق کار را بر اس��اس مفاهیم سنتی فقهی تنظیم کرد. در پیش نویس قانون کاِر 
تهیه ش��ده توس��ط جمع مربوطه، رابطه ی کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه ی اجیر و 
مستأجر تعریف شده بود و حقوق کار براساس احکام اولیه ی فقه اسالمی در چارچوب 
قرارداد خصوصی بین طرفین مش��خص ش��ده بود. در این پیش نویس دخالت دولت در 
روابط کار و الزام کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرعی شناخته نشده 

بود.  
تمامی مسائل در رابطه با کارگر و کارفرما نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی ها و... که 
در این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفته بود به توافق طرفین محول شده بود. هم چنین 
کارگران از حق بیمه ی درمانی و بازنشستگی برخوردار نبودند. این پیش نویس با مخالفت 

وسیع کارگران و بخش هایی از رژیم رد، و وزیرکار ناچار به استعفا شد. 

۱3۶3:  قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار به تصویب هیأت دولت رسید و امکان تشکیل 
سندیکاهای کارگری مستقل از بین رفت. 

۱3۶۴: پیش نویس دوم قانون کار توس��ط نه نفر از وزرا تهیه شد. برای مقابله با موازین 
شرعی مطرح شده از سوی فقهای اسالمی، این تمهید اندیشیده شده بود که کارفرمایان 
بخش خصوصی باید ظرف دو ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی 
مراجع��ه کنن��د و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آئین نامه ه��ای اجرایی آن را رعایت 
خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم متقاباًل  استفاده از امکانات دولتی 
از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و 

غیره را برای آن ها مجاز خواهد کرد.
الیحه ی مزبور پس از تصویب در دولت در کمیس��یون کار و امور اداری و اس��تخدامی 
مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتاً الیحه پس از یک س��ال کار در کمیس��یون،  در 
شهریورماه ۶5 به مجلس ارائه شد و در تاریخ 2۸ آبان ۶۶ به تصویب رسید و برای اظهارنظر 
به ش��ورای نگهبان فرستاده شد. اما بر خالف نظر صریح خمینی، در ۱9 آذر ۶۶ شورای 

نگهبان،  هفتاد و چهار ایراد بر قانون کار وارد کرد. 
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مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه ی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر 
اساس فرمان خمینی در تاریخ ۱7 بهمن ۱3۶۶ به وجود آورد. 

قانون کار در آذرماه ۶7 در مجمع مطرح شد و پس از رفت و برگشت به مجلس و شورای 
نگهبان و مشخص کردن یک صد و سی اشکال شرعی و موارد متنقاض با قانون اساسی، 
مجدداً به مجمع تش��خیص مصلحت نظام عودت داده ش��د و مورد بررسی قرار گرفت و 
نهایتاً در تاریخ 29 آبان ۱3۶9 قانون کار با اصالح و تتمیم شصت ماده از آن و کل فصل 
مجازات ها مش��تمل بر دویست و س��ه ماده و یک صد و بیست و یک تبصره، به تصویب 

مجمع تشخیص مصلحت رسید.

۱37۱: هاشمی رفسنجانی، در تابستان سال ۱37۱و سومین سال ریاست جمهوری اش 
که هم زمان با دومین سال تصویب قانون کار بود، خواستار تغییر این قانون شد.

۱372: پس از بروز شورش های شهری، »ممنوعیت هرگونه اعتصاب و تظاهرات« مورد 
تصویب قرار گرفت و به قانون کار اضافه شد.

۱37۸: اتاق بازرگانی موضوع خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر را از ش��مول قانون کار 
مطرح کرده بود.  معنای این اقدام آن بود که صدهاهزار کارگر از مزایای قانون کار مانند 

بیمه ی درمانی، بازنشستگی،  سی روز مرخصی ساالنه و حداقل دستمزد محروم شدند.

۱3۸5: وزارت کار در تیر ماه ۱3۸5 با ارائه ی پیش نویس، اصالح برخی از مواد قانون کار 
را خواستار شد.

۱3۸۸: پیش نویس اصالح قانون کار در مردادماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه 
ش��د. در آخرین پیش نویس  اصالح قانون کار پیش��نهادهایی در مورد ماده های 7، ۱0، 
2۱، 2۴ و 27 )مربوط به قراردادهای کار و ش��رایط و نحوه ی فس��خ قرارداد(، ماده ی30 
)مربوط به بیمه ی بی کاری(، ماده ی۴۱ )مربوط به تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران(، 
ماده ی9۶ )مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار( و اصالحاتی هم در ماده های ۱۱9، ۱3۱، 

۱35، ۱3۶، ۱37، ۱92 در مورد وظایف وزارت کار درحیطه های مختلف مطرح بود. 
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مهم ترین اصالح موردنظر وزارت کار، اصالح ماده ی 27 و تبصره های آن بر مبنای ماده ی 
33 قان��ون کار مصوب ۱337 و اصالحیه های مورخ ۱352/9/2۶ اس��ت که در زمینه ی 
اخراج نیروی کار تدوین شده. گفته می شود پیش نویس تصویب شده در هیأت دولت در 

مورد اصالح قانون کار، شامل 2۸ ماده است.

پیش تر مجمع تشخیص مصلحت، بند »ز« را به ماده ی2۱ قانون کار که مربوط به نحوه ی 
لغو قرارداد کار اس��ت، الحاق کرد.۱ طبق این بند،کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات 
ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می توانند قراردادهای کار کارگران 
را خاتمه دهند. تصویب این موضوع نیز هرچند واکنش های بسیاری از کارگران را در پی 
داشت، اما نماینده های کارگری راه به جایی نبردند و در فرم های جدید قرارداد کار این 
بند جدید ماده ی 2۱ قانون کارمورد نظر قرار گرفت. این موضوع از سوی فعاالن کارگری 
به عنوان احیای ماده ی 33 قانون کار پیش از انقالب سال 57 تعبیر شد که حق اخراج 

کارگران را به کارفرمایان می داد.

در طرح اصالحی وزارت کار نیز بند »ز« اضافه ش��ده اس��ت که به مواردی مانند کاهش 
تولید، تغییرات ساختاری و... که منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه می گردد، اشاره 
می کند. بدیهی س��ت، در چنین مواردی قرارداد فسخ می ش��ود و کارفرما از حق اخراج 

کارگر برخوردار می شود. 

ماده ی 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد: 
ه��رگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و ی��ا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض 
نمای��د کارفرما می تواند پس از اب��الغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله ی میان آن ها 
کم تر از پانزده روز نباش��د با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق 
معوقه و هم چنین پرداخت س��نوات به نسبت هر سال س��ابقه معادل به یک ماه آخرین 
حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل، نس��بت به فس��خ قرارداد 

اقدام نماید. 
۱- ایسنا 7 شهریور ۱3۸۸ به نقل از جهرمی وزیر کار گزارش داد: »آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به تصویب رسانده است، قباًل در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسالمی برای اصالح ساختار صنایع وجود 

داشته است، لذا این مصوبه ای که مجمع در قانون کار لحاظ کرده، قانون جدیدی نیست.« 
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کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختالف شکایت 
نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتی که 
کارگر مقصر تش��خیص داده نش��ود،  هیات حل اختالف می تواند با توجه به مدت کار و 
میزان مزد و سن و عائله ی کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال، اضافه بر وجوه مذکور 
در فوق، مبلغی که از جمع مزد دو س��اله ی کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین 
نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خس��ارت به نس��بت دو سوم به کارگر و یک سوم 
به صن��دوق بیمه ی بی کاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیأت مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد. 

در م��ورد ماده ی ۴۱ قانون کار که در مورد میزان افزایش حداقل دس��تمزد س��االنه ی 
کارگران اس��ت، نیز در این پیش نویس عنوان شده بود که عالوه بر توجه به درصد تورم 
اعالم ش��ده  از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ایران و تأمین معیشت زندگی یک 
خانواده به تعداد متوس��ط که در حال حاضر در قانون کار وجود دارد، دو موضوع شرایط 

اقتصادی کشور و بخش های مختلف اقتصادی و هم چنین بهره وری مدنظر قرار بگیرد. 





مأموریت سازمان بین املللی کار 
و نقش کمیته ی آزادی اجنمن۱

 
وظایف س��ازمان بین المللی کار در تأمین آزادی تش��کل ها و حفاظت از اشخاص، . ۱

نظ��ارت و هم��کاری در  اجرای مؤث��ر اصول عمومی آزادی انجم��ن که در زمره ی 
پروتکل های بنیادین صلح و عدالت اجتماعی است، خالصه می شود. 

سازمان بین المللی کار در سطح بین المللی با پی گیری و جدیت به بحث و گفتگو در 
جهت رسیدن به هدف هایی که در اساس نامه ی سازمان بین المللی کار، اعالمیه ی 
فیالدلفی��ا و دیگ��ر مقاوله نامه های مربوط به آزادی انجمن تصریح ش��ده اس��ت،  

می پردازد.

س��ازمان بین المللی کار با هدف بهبود بخشیدن به ش��رایط کاری و ارتقای آزادی . 2
تشکل های صنفی در کشورهای مختلف جهان تشکیل شد. مواردی که از سوی این 
سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرند، خارج از دخالت انحصاری دولت ها قرار دارد و 
اقدامات این سازمان تا زمانی که در چارچوب هدف های تعریف شده در اساس نامه 
و وظایف محوله از سوی اعضای آن سازمان قرار داشته باشد، دخالت در امور داخلی 

کشورها محسوب نمی شود.

۱-گزیده ی اصول و احکام داوری کمیته ی آزادی انجمن سازمان بین المللی کار، از صفحه ی تا 9، چاپ انگلیسی 
ویرایش پنجم سال 200۶
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روش های پیش بینی شده مربوط به کمیته ی آزادی انجمن، احترام هر چه بیش تر . 3
به حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل است. 

 روش های ویژه ی پیش بینی شده در مورد آزادی انجمن نه فقط تنبیه و یا مجازات . ۴
افراد ، بلکه جلب مشارکت آنان در گفتگوهای سه جانبه ی سازنده به منظورحرمت 

گذاردن به تشکل های کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل است.

طرح ش��کایت نزد کمیته ی آزادی انجمن، صرف نظر از پذیرش و تصویب، یا عدم . 5
تصویب مقاوله نامه های مربوط به آزادی انجمن از سوی کشورهای مربوطه قابل اجرا 

است.

وظیف��ه ی کمیته ی آزادی انجم��ن، تعیین هم خوانی و انطب��اق قوانین، یا اعمال . ۶
صورت گرفته، با اصول آزادی انجمن، یا مفاهیم به کار برده شده در مقاوله نامه های 

مربوطه است.

 براس��اس ش��رایط مندرج در حوزه ی وظایف کمیته ی آزادی انجمن، این کمیته . 7
می تواند آث��ار ناهنجار نقض آزادی های مدنی را بر حقوق تش��کل های کارگری و 
کارفرمای��ی مورد ارزیابی قرار ده��د و تأثیرات آن را در موارد طرح ادعاهای مربوط 

به این امر بررسی کند.

وظای��ف مربوط به کمیته ی آزادی انجمن به اعالمیه ی اصول و حقوق بنیادین کار . ۸
مصوب ۱99۸سازمان بین المللی کار منحصر نمی شود و  فقط در چارچوب راه کارهای 
تقویتی و پی گیری های مربوط به آن اعالمیه  قرار نمی گیرد،  بلکه مستقیماً از اهداف 
و مقاصد بنیادین تصریح شده در اساس نامه ی سازمان بین المللی کار ناشی می شود  

و از آن پشتیبانی می کند.

 کمیته، موظف است مدارک ارائه شده در مورد ادعاهای مطروحه را بررسی و اعتبار . 9
آن ها را تأیید کند.
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 کمیته، ضمن در نظر گرفتن ش��رایط ملی هر کشور، از قبیل تاریخ، روابط کاری و . ۱0
زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن،  بر لزوم کاربرد یک پا رچه و مستمر اصول مربوط 

به آزادی انجمن در میان کشورها تأکید ورزد.

 در موارد نقض اصول آزادی تشکل ها توسط قوانین ملی و دادگاه های عالی کشورها، . ۱۱
براس��اس موارد تصریح شده در اساس نامه ی س��ازمان بین المللی کار و هم چنین 
مقاوله نامه های مربوطه کمیته، بررسی قوانین، ارائه ی راه کارها و مساعدت های فنی 
به منظور مطابقت قوانین کشورها با اصول آزادی انجمن، از جمله وظایف این کمیته 

است.

 تصمیم گیری درباره ی موضوعات مربوط به اشغال و یا نحوه ی اداره ی قلمرو کشورها . ۱2
برعهده ی کمیته نیست،  اما هر دولت اشغال گر،  به عنوان عضوی از سازمان بین المللی 
کار، موظف است اصل آزادی انجمن در قلمروهای اشغال شده را راعایت کند، بدون 
توجه به این واقعیت که قوانین ملی آن ها ماهیت کاربردی خود را از دست داده و در 
نتیجه  تصویب قبلی مقاوله نامه های بین المللی مربوط به آزادی انجمن ، توسط قوانین 
ملی مذکور به خودی خود تعهدی را در قبال سازمان بین المللی کار ایجاد نمی کند.  
در این خصوص کمیته متذکر می شود که در چنین مواقعی صالحیت آن مستقل و 

فراتر از تصویب قبلی قوانین ملی فوق الذکر خواهد بود.

کمیته، فاقد صالحیت رس��یدگی به ادعاهای سیاس��ی است؛ با وجود این می تواند . ۱3
نسبت به بررسی آن دسته از تدابیر دولت ها که برخوردار از جنبه های سیاسی است 

و در حقوق مربوط به تشکل های صنفی مؤثرند، مداخله کند. 

 ایف��ای نقش نمایندگی در کنفرانس بین الملل��ی کار در حوزه ی وظایف کمیته ی . ۱۴
اعتبارنامه های کنفرانس قرار دارد.





مروری بر تشکل های کارگری در جمهوری اسالمی 

و مغایرت آن ها

 با مقاوله نامه های »آزادی اجنمن«

پس از به وجود آمدن صنایع کش��ور و ش��کل گیری طبقه ی کارگر به ویژه با آغاز دوران 
سلطنت رضاشاه و از ابتدای قرن بیستم، ایجاد تشکیالت و آزادی فعالیت های سندیکایی 
و اتحادیه ای مس��تقل، اصلی ترین مطالبه ی جنبش کارگ��ران و مزدبگیران ایرانی بوده 
است.۱ هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب های خونینی نیز مواجه بود، اما 
با مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تالش های بی دریغ پیش گامان جنبش کارگری در 
طول این سال ها، با پیروزی هایی نیز توأم بوده  است. قانون کار مصوب۱337خورشیدی، 
علیرغم نارس��ایی های عمده،  یکی از این دس��ت آوردها بود که در نهایت س��ندیکاها را 

به لحاظ قانونی پذیرفته بود. 

ماده ی 25 این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل های صنفی نام برده و در تعریف آن ها 
گفته بود: 

۱- اولین اعتصاب کارگری در صنایع نفت در س��ال ۱30۸ به رهبری یوس��ف افتخاری ش��کل گرفت. وی یکی از 
پایه گذاران فعالیت های سندیکایی در ایران بود اما به خاطر مخالفتش با حزب توده و ناخرسندی مقام های روسی 
مورد آزار و اذیت بسیاری از سوی وابستگان حزب توده قرار گرفت. در ادبیات کارگری منتشرشده از سوی حزب 
توده تالش می شود نقش او در تاریخ فعالیت های سندیکایی ایران انکار شود. وی به همراهی جمعی از کارگران در 

اوایل سال ۱32۱ اتحادیه ی کارگران و برزگران ایران را تشکیل دادند. 
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»سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی 
و اجتماعی، به وسیله ی کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می شود. ائتالف 
چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه، و ائتالف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون 

را می دهد«. 
بر طبق ماده ی 29 همین قانون، »سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیون ها می توانند نسبت 
به احزاب سیاس���ی اظهار تمایل کرده یا با آن ها همکاری نمایند« ) هر چند چنین چیزی 

جامه ی عمل به خود نپوشید(.

با تصویب قانون مربوط به » تش��کیل شوراهای اس��المی کار« در سال ۱3۶3 و »قانون 
کار« در س��ال ۱3۶9، و هم چنین س��ایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط »مجلس 
شورای اسالمی«، متأسفانه تشکل های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت 
ش��ناخته شده در قانون کار سال ۱337، با یک عقب گرد تاریخی، به کلی از بین رفتند. 
رژیم جمهوری اسالمی پس از سرکوب خونین سازمان های سیاسی و فعاالن کارگری در 
سال های اولیه ی دهه ی ۶0 شمسی، اقدام به ایجاد نهادهای ایدئولوژیکی نمود که نه تنها 
هیچ هم خوانی با استانداردهای شناخته شده ی بین المللی مربوط به حقوق کار در زمینه ی 
فعالیت های س��ندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن ه��ا هم چیزی جز اعمال کنترل و 

مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست. 

در واقع اولین تشکل  های سندیکایی ایران در دوران انقالب مشروطیت، توسط کارگرانی 
که مدتی در باکو و عش��ق آباد کار کرده و سپس به وطن بازگشته بودند، بنا نهاده شد و 
س��پس در دوران شکوفایی خود در س��ندیکاهای وابسته به حزب توده، وسعت و قدرت 
شگفتی یافتند.  اما پس از طی فراز و نشیب های مختلف، سندیکاهای کارگری قدرتمند 
از بی��ن رفتند و تبدیل به زائده های احزاب سیاس��ی حاکم مثل حزب مردم و س��پس 
رستاخیز  شدند و در نهایت از شوراهای اسالمی کار وابسته به حزب جمهوری اسالمی و 

خانه ی کارگر سر در آوردند. 

مقدمه: 
سابقه ی تشکیل شوراهای اسالمی کار به نخستین روزهای پس از پیروزی انقالب بهمن 
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57 باز می گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش 
فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و س��ندیکایی بود، بخش��ی از شورای 
انقالب و حزب جمهوری اس��المی با رهبری آیت اهلل س��یدمحمد بهش��تی و کارگزاری 

عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. 
اقدام اولیه ی آن ها تشکیل شوراهای وابسته به خود، با هدف کنترل کارخانجات و سرکوب 
کارگران مترقی و فعاالن کارگری بود. به این ترتیب آن ها تنها نیل به مقاصد سیاس��ی، 
کنت��رل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داش��تند. برای پیش برد چنین 
اهدافی، اولین شوراهای اسالمی در کارخانه ی جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی 
ش��کل گرفت. در واقع این شوراها به عنوان جانشین کمیته های کارگری اولیه تشکیل 

شدند.

در همین دوران بهش��تی با تیزبینی و آینده نگری که داش��ت، مسئولیت ایجاد فعالیت 
ش��اخه ی کارگری حزب جمهوری اسالمی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو 
مهره ی مورد عالقه خود گذاشت و این دو، گسترش فعالیت شاخه ی کارگری این حزب 

را از طریق ایجاد شوراهای اسالمی کار وابسته به حزب جمهوری اسالمی دنبال کردند.
در تیرماه س��ال 59 الیحه ی قانونی راجع به تش��کیل شوراهای اس��المی کار با هدایت 
و صحنه گردانی بهش��تی تدوین ش��د. تش��کیل انجمن های اس��المی و بسیج کارگری 
نی��ز به م��وازات شورای اس��المی کار در همین دوران آغاز ش��د. ی��ورش عوامل حزب 
جمهوری اسالمی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به »خانه ی کارگر« )که در آن 
دوران در تسلط نیروهای چپ بود( در سال 5۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری 
حزب جمهوری اسالمی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در کنترل 

گرفتن مقدرات جنبش کارگری ایران بود. 

هرچند پس از سرکوب خونین جنبش ترقی خواه و اعمال سلطه ی دیکتاتوری مذهبی 
پس از خرداد ۶0، خانه ی کارگر در دوران وزارت احمد توکلی و ابوالقاسم سرحدی زاده 
به عنوان یکی از بازوهای سرکوب در کارخانجات به کار گرفته شد، اما سرانجام در دی ماه 
س��ال ۶3 با تصویب قانون تشکیل ش��وراهای اسالمی در مجلس و شورای نگهبان، این 

تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. 
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تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره ی خانه ی 
کارگر به یک هزار و صد، و در دوران وزارت حسین کمالی )7۶-۶۸ شمسی( به سه هزار و 

دویست و هشتاد شورا رسید. تعداد این شوراها پس از آن رو به کاهش نهاد. 

تشکل های کارگری در جمهوری اسالمی 
و مغایرت آن ها با مقاوله نامه ی  ۸۷

تش��کل های موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از س��وی قانون گذار در جمهوری 
اسالمی در سه دسته تقسیم بندی می شوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکل های مورداشاره 
در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آن ها و مغایرت شان با مقاوله نامه ی ۸7 

سازمان بین المللی کار می پردازیم:

شوراهای اسالمی کار
شوراهای اسالمی کار در واقع نه شورا هستند و نه انجمن صنفی یا سندیکا، اما مسئولیت 
هر دو نهاد را یک جا به عهده گرفته اند!  چنان چه از نامش پیداست برخالف روح و مفاد 
مقاوله نامه های بین المللی، تشکلی  است ایدئولوژیک در خدمت هیأت حاکمه برای مهار، 

کنترل و سرکوب کارگران. 
• ماده ی ۱ از قانون تش��کیل »شورای اس��المی کار« در ارتباط با اهداف و چگونگی 	

تشکیل این شوراها مقرر می دارد »به منظور تأمنی قسط اسالمی و همکاری در تهیه ی  
برنامه ها و ایجاد هم آهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی 
و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و 

نماینده ی مدیریت، به نام »شورای اسالمی کار« تشکیل می گردد«. 

• طبق ماده ی 2 »قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار« کسانی که کاندیدای عضویت 	
در »ش��ورای اسالمی کار« می ش��وند، می بایستی »اعتقاد و التزام عملی به اسالم و 
والیت فقیه و وفاداری به قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران« داشته و گرایشی 
به »احزاب و سازمان ها و گروه های غیرقانونی و گروه های مخالف جمهوری اسالمی« 

نداشته باشند. 
تأکید روی عبارت »تأمین قس��ط اسالمی« و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با 
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کسانی که به عضویت این شوراها در می آیند، به ویژه عدم وابستگی آن ها به گروه های 
مخالف جمهوری اسالمی ایران، به روشنی نشان دهنده ی ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک 
این ش��وراها و مغایرت آن ها با مقاوله نامه ی آزادی های سندیکایی )۸7( می باشد. 
هم چنین دخالت نماینده ی مدیریت )کارفرما( در انتخاب اعضای »شورای اسالمی 
کار« خود ناقض اس��تقالل شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل های کارگری 

و اداره ی آن هاست. 

• ماده ی2 مقاوله نامه مقرر می دارد که »كارگران و كارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیض 	
می توانن���د آزادانه و ب���دون اجازه ی قبلی، س���ازمان های خود را تش���كیل داده و یا 
به س���ازمان های موجود به پیوندند« و بند2 ماده ی 3 تصریح می کند که »مقام های 
دولتی بایس���تی از هرگونه مداخله ای که حق کارگران برای س���ازمان دهی فعالیت ها و 
تدوی���ن برنامه ، عم���ل آن ها را محدود نماید یا اعمال قانون���ی این حق را به مخاطره 
اندازد، امتناع نمایند«، اما ماده ی ۱5 »قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار« مقرر 
می دارد که »وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، 

به تشکیل شوراهای اسالمی کار اقدام نماید«.
چنان چه مالحظه می شود س��ازمان دهی کارگران، جزو وظایف و اختیارات دولت 

تلقی شده و کارگران حقی در سازمان دهی امور مربوط به خود را ندارند. 

• م��اده ی ۴ مقاوله نامه ی حق��وق و آزادی های س��ندیکایی)مقاوله نامه ی ۸7( مقرر 	
می کند »س���ازمان های كارگری و كارفرمایی را نمی توان ب���ا احكام اداری منحل یا 

توقیف كرد.«
این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون »شوراهای اسالمی کار« چنان چه شوراهای 

اسالمی کار از وظایف مندرج در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.

از جمله وظایف شوراهای اسالمی کار بر اساس مفاد قانون مربوط به تشکیل »شوراهای 
اسالمی کار« و به ویژه ماده ی20 آن، کنترل کارگران است. این ماده مقرر می دارد »شورا 
باید در زمینه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذی صالح را مطلع و همکاری های الزم را 
معمول دارد«. ذکر عبارت های اطالع به »مراجع ذی صالح« و »همکاری های الزم« آن هم 
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در قانون، به خوبی نشان دهنده ی سمت و سو و کارکرد این گونه شوراهاست.
از دیگر وظایف این شوراها که حیات و ممات شان به دست دولت است و حتا آئین نامه های 
اجرایی ش��ان نیز می بایس��تی به تصویب هیأت  وزیران برس��د،  بر طبق ماده ی ۶ قانون 
شوراهای اسالمی کار، »همکاری با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی کارگران، همکاری 

با مدیریت و پیشنهاد تشویق عناصر فعال است«. 
بدون شک وظیفه ی شناسایی افراد غیرفعال و یا مضر به حال محیط کار نیز در زمره ی 

وظایف نانوشته ی این گونه نهادهاست. 

نکته ی بس��یار مهم آن که طبق تبصره ی ماده ی ۱5 قانون شوراهای اسالمی کار، زمان 
تش��کیل شوراها در ش��رکت های بزرگ دولتی، از قبیل شرکت های تابعه ی  وزارت نفت 
)پاالیشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع گاز(، شرکت ملی فوالد ایران، شرکت ملی صنایع 
مس ایران، کارخانجات بزرگ ذوب آهن و صنایع س��نگین... ، به تشیخص شورای عالی 
کار که طبق ماده ی ۱۶7 قانون کار، ریاس��ت آن با وزیر کار و امور اجتماعی می باش��د، 

خواهد بود. 
ظاهراً بعد از گذش��ت بیست و پنج س��ال از تصویب قانون، هنوز موعد تشکیل شوراهای 
اس��المی کار در بزرگ ترین شرکت های دولتی فرا نرسیده است. این در حالی ست که در 
حکومت ملوک الطوایفی جمهوری اس��المی،  ایجاد نهاده��ای کارگری در بخش نیرو نیز 
می بایستی با نظارت وزیر مربوطه باشد که به اعتراف حسن صادقی دبیرکل سابق کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار و معاون فعلی امور استان های خانه ی کارگر،  با کم ترین توفیق 

مواجه شده اند۱. 

بر اساس همین ماده، شورای 9 نفره ی عالِی کار را  سه نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب 
هیأت دولت، سه نفر نماینده ی کارفرمایان و سه نفر نماینده ی کارگران تشکیل می دهند.

نکته ی قابل ذکر آن که در صورت ایجاد چنان تشکل  هایی، نمایندگان کارگران از سوی 
»ش��ورای عالی کار« که تحت کنترل دولت و کارفرمایان است معرفی می شوند. این در 
حالی ست که طبق مقاوله نامه های ۸7 و 9۸ کارگران می توانند آزادانه و بدون تبعیض، 

سازمان های خود را تشکیل دهند. 

۱-مصاحبه با سایت متال ایران. 



59نقض حقوق بنیادین کار در ایران

مشخص نیست به چه دلیل نمایندگان کارگران را »شورای عالی کار«ی باید تأیید کند 
که نماینده ی کارفرما نیز عضو آن اس��ت )موضوع تبصره ی 5 ماده ی ۱3۱ قانون کار(. 
آئین نامه ی موضوع تبصره ی ش��ماره ی 5 م��اده ی ۱3۱ قانون کار، عماًل انجمن صنفی 

کارگران را به کارفرما و وزارت کار وابسته می کند.

اجنمن های اسالمی 
حزب جمهوری اس��المی به منظور اشاعه ی فرهنگ اسالمی و تحکیم  پایه های حکومت 
نوبنیاد در کارخانه ها و هم چنین جلوگیری از رشد دیدگاه های چپ و غیراسالمی،  اقدام 
به تأسیس انجمن های اسالمی در کارخانه ها نمود که بعدها به عنوان یکی از سه تشکل 

کارگری پیش بینی شده در قانون کار شناخته شدند. 
این قانون، در ماده ی ۱30 مقرر داش��ته اس��ت که به »منظور تبلیغ و گس���رتش فرهنگ 
اسالمی و دفاع از دس���ت آوردهای انقالب اسالمی، و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی 
می توانند نس���بت به تش���کیل انجمن های اس���المی اقدام نمایند«.  این در حالی ست که 
قانون گذار در پایان ماده ی۱30 تصریح کرده اس��ت که » آئنی نامه ی چگونگی تشکیل و 
حدود وظایف و اختیارات و نحوه ی عمل کرد انجمن های اسالمی موضوع این ماده، باید 
توسط وزارت های کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب 

هیأت وزیران برسد«.

چنان چه مالحظه می شود هدف اصلی تشکیل چنین تشکلی حتا در حرف نیز دفاع از 
حقوق کارگران و یا تالش برای بهبود وضعیت معیشتی و... آن ها نیست. چنان چه از مفاد 
قانون بر می آید این تشکل شعبه ای است از سازمان تبلیغات اسالمی، که عالوه بر ماهیت 
کاماًل ایدئولوژیک آن، آئین  نامه  ی چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه  ی 
عمل کردش نیز توسط وزارت خانه های دولتی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.  

این در حالی س��ت که طبق ماده ی3 مقاوله نامه ی ۸7 این گونه وظایف از ابتدایی ترین 
حقوق تشکل های کارگری است. چنان چه مالحظه می شود انجمن های اسالمی نیز تحت 

هیج شرایطی نمی توانند مشمول تعریف سندیکا یا اتحادیه های کارگری شوند. 
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انجمن های اسالمی عالوه بر شناسایی و لو دادن کارگران مترقی و مبارز و اشاعه ی جو 
س��رکوب و اختناق در کارخانه ها، نقش مؤث��ری در اعزام نیرو برای جبهه های جنگ و 

هم چنین برگزاری راه پیمایی ها و تجمعات حکومتی داشته و دارند.  

اجنمن های صنفی
ماده ی ۱3۱ قانون کار جمهوری اس��المی به تش��کل  دیگری تحت عنوان »انجمن های 
صنفی« اشاره می کند. بر اساس این ماده و »در اجرای اصل 2۱ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی«، »کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت 

به تشکیل انجمن های صنفی نمایند«. 

با توجه به اختیارات گس��ترده ای که قانون گذار برای »ش��وراهای اسالمی کار« تعیین 
کرده است این »انجمن های صنفی« تحت قیمومیت »شورای اسالمی کار« قرار دارند. 
غالمرضا توکلی، مس��ئول واحد انجمن  های صنفی کارگری سراس��ر کشور در دیدار با 
نمایندگان سازمان بین المللی کار در خانه ی کارگر، ضمن اعتراف به این حقیقت گفت: 
»در حال حاضر انجمن  های صنفی برای طرح مس���ائل خود، وابسته به شوراهای اسالمی 
كار بوده و از طریق شوراها خواسته  های خود را مطرح می كنند«. او هم چنین اضافه کرد 
»به دلیل موانع آئنی  نامه  ای هنوز انجمن  های صنفی نتوانس���ته  اند هسته  های استانی خود را 

تشكیل دهند«1.

دبیر انجمن صنفی کارگران میدان های میوه و تره بار تهران نیز در زمینه ی عدم استقالل 
انجمن های صنفی تصریح کرد: »متاسفانه در سطحی نیستیم كه خودمان بتوانیم در مورد 

پی گریی خواسته  های مان عمل كنیم و این، تضعیف تشكل  ها را در عمل نشان می دهد«۲.
با این حال تبصره ی ۱ ماده ی ۱3۱ قانون کار مقرر داش��ته اس��ت »به منظور هم آهنگی 
در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن های صنفی می توانند نس���بت به تش���کیل کانون 

انجمن های صنفی در استان و کانون انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند«.
تبصره ی ۴ ماده ی ۱3۱ قانون کار مقرر می دارد که »کارگران یک واحد، فقط می توانند 

یکی از سه شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نماینده ی کارگران را داشته باشند«. 

۱- خبرگزاری کار جمهوری اسالمی )ایلنا( ۱3 مهر ۱3۸3.
2-  پیشین.  
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با توجه به وظایف انجمن های اسالمی که قانون گذار فلسفه ی وجودی  آن ها را تنها »تبلیغ 
و گس���رتش فرهنگ اسالمی و دفاع از دست آوردهای انقالب اسالمی« قرار داده و با در 
نظر داش��تن تبص��ره ی ۴ ماده ی ۱3۱ قانون کار که مقرر م��ی دارد کارگران یک واحد، 
فقط می توانند یکی از  س��ه تشکل پیش بینی شده در قانون کار را داشته باشند، هدف 
یک سان  همگی آن ها مشخص می شود. به این ترتیب در جاهایی که انجمن های اسالمی 
حضور ندارند، وظیفه ی آن ها که در واقع شاخه ای از »سازمان تبلیغات اسالمی« هستند، 

به عهده ی شورای اسالمی کار و انجمن صنفی خواهد بود.
نکت��ه ی مهم آن که طب��ق ماده ی ۱37 قانون کار »به منظور هم آهنگی و حس���ن انجام 
وظایف مربوطه، تش���کل های کارفرمایی و کارگرِی موضوع این فصل از قانون، می توانند 

به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند«. 
تبص��ره ی این ماده برخ��الف مقاوله نامه های ۸7 و 9۸ مقرر م��ی دارد که آئین نامه های 
انتخابات ش��ورای مرکزی و اس��اس نامه ی تش��کیالت مرکزی کارفرمایان و هم چنین 
کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور 

و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
هم چنی��ن ماده ی ۱3۸ قانون کار مق��رر می دارد »مقام والیت فقیه در صورت مصلحت 

می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند«.
تکلیف تشکلی که »آئین نامه ی انتخابات« و »اساس نامه ی تشکیالت مرکزی« اش توسط 
وزارت کش��ور و کار امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت رسیده و مقام »والیت 
فقیه« در صورت تش��خیص »مصلحت« در آن نماینده داشته باشند، باتوجه به ماهیت 

قرون وسطایی دولت جمهوری اسالمی پیشاپیش مشخص است. 

خانه ی کارگر جمهوری اسالمی 
»خانه ی کارگر جمهوری اس��المی« یکی دیگر از تش��کل های رسمی ایجاد شده توسط 
مقامات جمهوری اسالمی است که در قانون کار نامی از آن برده نشده است. این تشکل 
که بیش تر به یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل کارگری، پوششی است برای 
هم آهنگی ارگان های مختلف تش��کیل شده توسط جمهوری اس��المی برای کنترل و 

سرکوب کارگران. 
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از لحاظ تاریخی خانه ی کارگر در اوایل دهه ی ۱350 به منظور اعمال کنترل بر سندیکاهای 
کارگری پایه گذاری ش��د. بعد از تشکیل حزب رس��تاخیز در سال۱353 خانه ی کارگر 
به عنوان بازوی بخش کارگری حزب، تحت عنوان »س��ازمان کارگران ایران« به فعالیت 
خود ادامه داد. در جریان انقالب در اثر مبارزات کارگران و نیروهای مترقی و پیشرو، بار 
دیگر نام خانه ی کارگر اعاده شد و این نهاد در اختیار اپوزیسیون جمهوری اسالمی قرار 

گرفت.  
»علیرضا محجوب«۱ و »علی ربیعی«2 س��ران اعتصاب ش��هرک اکباتان و جنرال موتورز 
پس از پیوس��تن به حزب جمهوری اسالمی، از سوی بهش��تی رئیس و گرداننده ی این 
حزب، مأموریت راه اندازی و گسترش فعالیت شاخه ی کارگری حزب جمهوری اسالمی را 
به عهده گرفتند. پس از انجام این مأموریت در بهار 5۸ این دو نفر با هدایت صدها نیروی 
حزب اللهی و شبه نظامی و با حمایت رسمی نظام و پاسداران کمیته های انقالب اسالمی 
با حمله به»خانه ی کارگر« که در تسلط نیروهای چپ و مبارز بود، آن را به اشغال خود 
درآوردند. این یورش مقدمه ای ش��د برای یورش و اش��غال دفاتر سازمان های مترقی و 

پیشرو در مرداد 5۸ و دانشگاه ها در اردیبهشت 59.  
بدین شکل، این نهاد در سال 5۸ برای هم آهنگی فعالیت های ضدکارگری نیروهای رژیم 
و به منظور سرکوب کارگران پیشرو و مترقی در کارخانجات سراسر کشور تشکیل شد. 
۱- محجوب یکی از معجزات نظام جمهوری اسالمی است. وی به مدت سه دهه هم نمایندگی دولت و هم کارگران 
و هم مردم را به عهده  داشته است! از سال ۱35۸ تا کنون عضو شوراي مرکزي خانه ی کارگر و در حال حاضر دبیر 
کل این نهاد مي باشد. وی در سال ۱35۸ به عضویت شورای مرکزی و یک سال بعد به عضویت دفتر سیاسي حزب 
جمهوري اس��المي درآمد. در سال۶0 به عنوان مشاور و بازرس ویژه ی نخست وزیر به همکاري با دولت میرحسین 

موسوی پرداخت و در سال۱3۶۱به عضویت هیئت پي گیري فرمان هشت ماده اي »امام « درآمد. 
وی در سال هاي ۱3۶2-۱3۶0 نماینده ی کارگران در شوراي عالي کار و از سال ۱3۶2 تا ۱370 نماینده ی دولت 

درشوراي عالي کار بود. وی همچنین رئیس هیئت امنای دانشگاه اسالمي کار است. 
وي بعد از انتخاب هاشمي رفس��نجانی به ریاس��ت جمهوري در س��ال ۶۸ در س��مت مش��اورت و بازرسي ویژه ی 
رئیس جمهور درامور کارگري به فعالیت خود ادامه داد. در همین حال وی نمایندگی چندین دوره از مجلس شورای 

اسالمی را نیز برعهده داشته است. 
2- ربیعی پیش از انقالب 57 تکنیسین شرکت جنرال موتورز بود و در سال 5۸ به عضویت حزب جمهوری اسالمی 
درآمد و سپس به اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات پیوست و با نام مستعار عباد در بازجویی و شکنجه ی 
زندانیان سیاسی شرکت کرد. او بین سال های ۱3۶5-۱372 معاونت وزارت اطالعات را به عهده داشت و در همان 
دوران از اعضای رهبری خانه ی کارگر به شمار می رفت و بعدها مسئولیت روزنامه ی کار و کارگر را برعهده داشت. 
وی سپس در پست معاونت پارلمانی وزارت اطالعات و پیش از آن مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی خدمت کرد. 
در دوران ریاست حسن روحانی بر شورای عالی امنیت ملی ریاست کمیته ی سیاست گذاری تبلیغات شورای عالی 
امنیت ملی را عهده دار بود در دانشگاه امام محمد باقر وابسته به وزارت اطالعات به عنوان استاد عملیات روانی تدریس 
می کرد. وی در دوران خاتمی مشاور اجتماعی او شد و کتاب هایی در زمینه ی جامعه شناسی و چند شماره نشریه ی 

کارگری اندیشه کار را انتشار داد. 
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از ابتدای تش��کیل تا دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، این نهاد، نقش اصلی و اساسی 
در انتخ��اب وزیر کار و امور اجتماعی را به عهده داش��ته و به عنوان یک حزب سیاس��ی 
دارای سهمیه  در »مجلس شورای اسالمی« )علی محمد عرب، حسین کمالی، علیرضا 
محجوب، سهیال جلودارزاده، ابوالقاسم سرحدی زاد، عبدالرحمان تاج الدینی و...( و اولین 
شورای شهر تهران )مرتضی لطفی( بوده است. نقش این تشکل در پیش برد سیاست های 
رژی��م در کارخانجات و محیط های کارگری طی دهه ی س��یاه ۶0 همانند نقش »دفتر 

تحکیم وحدت« در دانشگاه ها بود. 

در دوران جنگ هشت ساله با عراق، خانه ی کارگر به همراه انجمن های اسالمی، عالوه بر 
نقش مهمی که در سازمان دهی کارگران برای اعزام به مناطق جنگی داشتند، در موارد 
دیگری هم چون تولید ملزومات جنگی و هم گامی و همکاری با مدیران و کارفرمایان، در 
جلوگیری از وقوع رکود در کارخانجات از طریق پایین آوردن سطح توقع کارگران فعالیت 

داشتند. 
این تش��کل سیاس��ی که تحت عنوان یک نهاد کارگری فعالی��ت می کند، مانند دیگر 
تش��کل های سیاسی کش��ور، در وزارت کشور ثبت شده و اس��اس نامه و اعضای شورای 
مرکزی و مسئولین آن به وزارت کشور معرفی شده اند. این واقعیت حتا در گزارش  هیأت 

مشاوره ی سازمان بین المللی کار نیز آمده است۱. 
دبیرکل این نهاد به اصطالح کارگری مانند یک ش��خصیت سیاسی برخالف قطعنامه ی 
مورخ ۱952 در خصوص »اس��تقالل نهضت تش��کل صنفی« عمل می  کند. قانون فوق 
صراحتاً فعالیت های سیاسی رهبران اتحادیه های کارگری را ممنوع کرده است و بند ۱9 
گزارش هیأت مش��اوره سازمان بین المللی کار که از تاریخ 27 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 

2002 از ایران دیدن کردند، به صراحت روی مورد فوق تأکید کرده است. 
از آن جایی که فلسفه  وجودی و هدف اصلی تمامی نهادهای فعال در جمهوری اسالمی، 
»دفاع از دست آوردهای انقالب اسالمی« است، نقش »خانه ی کارگر« را نیز می بایستی 
در همین راس��تا دید. در اس��اس نامه ی این نهاد آمده »پش���تیبانی از مبارزه ی ملت های 
مس���تضعف جهان که در راه حق و آزادی مبارزه می کنند« و »مبارزه علیه... نژادپرستی و 
۱- در گزارش این هیأت آمده است: »خانه ی کارگر در ظاهر امر هم دارای ارکان کامالً سیاسی به لحاظ تشکیل 
یک حزب سیاسی و ثبت آن در وزارت کشور است و هم دارای ارکان مشروع مرتبط با دفاع از منافع شغلی نیروی 

کار است«. 
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صهیونیسم...« از جمله اهداف »خانه ی کارگر« است. عبارات فوق بیان گر مخدوش شدن 
مرز بین تشکل سیاسی- ایدئولوژیک و صنفی است. 

 
در بند چهار مرام نامه ی این تشکیالت آمده است: 

»تقویت هرچه بیش تر نهادهای جمهوری اس���المی و همکاری صمیمانه با آن ها در جهت 
تحقق اهداف انقالب شکوه مند اسالمی و ریشه کن کردن بقایای فساد و فحشا و مادی گرایی 
به جا مانده از فرهنگ طاغوت، اس���تعمار و مبارزه ی پی گری با هر نوع گرایش شرک آلود و 
ایجاد زمینه ی رش���د ارزش های معنوی در جامعه و شکوفایی استعدادهای نسل جوان در 

زمنیه های اخالقی، فرهنگی، علمی و فنی از طریق امر به معروف و نهی از منکر.«
»تقویت هرچه بیش تر و همکاری صمیمانه با نهادهای جمهوری اسالمی« هم چون سپاه 
پاس��داران، کمیته های انقالب، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و دادستانی انقالب و... 
بدون شک هیچ ارتباطی با فعالیت های کارگری و دفاع از منافع کارگران ندارد و به نقش 

این نهاد در سرکوبی کارگران اشاره می کند. 

در بند هفت مرامنامه ی این تش��کیالت از »سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران« 
حمایت به عمل آمده است.

حتا عضوگیری این تش��کیالت نیز به احزاب و گروه های سیاس��ی شبیه تر است تا یک 
تشکیالت کارگری. در ماده ی ۴ اساس نامه ی این تشکیالت صحبت از »هوادار« شده و 

آن را یکی از ارکان تشکیالتی خانه ی کارگر معرفی کرده است. 
و مطابق تبصره ی 2 ماده ی 5 اساس نامه ی خانه ی کارگر: 

اعضا به مدت دو سال به عنوان عضو آزمایشی آموزش های الزم را دریافت نموده و سپس 
به عنوان عضو فعال در کانون ها و اتحادیه ها و سایر بخش ها و ارکان تشکیالت شرکت و یا 

مسئولیت خواهند پذیرفت.

به خاطر پیچیدگی و حساس بودن مسائل کارگری و نقش اساسی کارگران در پیش برد 
امر تولید از یک طرف، و کمرشکن کردن دولت از طرف دیگر )نمونه ی اعتصاب کارگران 
صنع��ت نفت در دوران انقالب 57( »خانه ی کارگ��ر« دارای وظایف پیچیده و در عین 
حال حساسی ست. به همین دلیل از ابتدای تشکیل این نهاد، در یک تقسیم کار داخلی، 



65نقض حقوق بنیادین کار در ایران

علیرض��ا محج��وب نقش دبیرکلی و چهره ی  علنی آن و عل��ی ربیعی یکی از مهره های 
اطالعاتی مهم رژیم، نقش پشت صحنه و هدایت گر آن را به عهده گرفتند. 

علی ربیعی که مدت ها پست معاونت وزارت اطالعات را به عهده داشت در دولت محمد 
خاتمی عالوه بر اداره ی دبیرخانه ی »ش��ورای امنیت ملی«، پس��ت معاونت و مشاورت 

اجتماعی محمد خاتمی را نیز عهده داربود.
خانه ی کارگر به همه چیز ش��بیه است اال یک تش��کل کارگری، هرگونه متاعی در این 
تشکل سیاسی- کارگری پیدا می شود، از روزنامه و خبرگزاری گرفته تا »دانشگاه اسالمی 

کار«. 
خبرگزاری ایلنا یکی از ارگان های وابسته به این نهاد است که در رقابت های درون جناحی 
رژیم تش��کیل یافته و تحت عنوان خبرگزاری کارگری، منافع جناحی از رژیم را تأمین 

می کند. 
روزنامه ی کار و کارگر به عنوان ارگان رسمی این نهاد در دهه ی۶0، فعالیت خود را تحت 
عنوان هفته نامه آغاز کرد و در سال ۶9 به عنوان روزنامه به فعالیت ادامه داد. مسئولیت این 
روزنامه در ابتدا به عهده سیدتقی علی حسینی گذارده شد و بعدها علی ربیعی که خود از 
اعضای شورای مرکزی خانه ی کارگر بود، در نیمه ی دوم دهه ی هفتاد سکان دار هدایت 
روزنامه تا پایان این دهه بود. مرتضی لطفی عضو سابق شورای شهر تهران سومین مدیر 

مسئول این روزنامه است که تا امروز این سمت را داراست. 
راه اندازی دانشگاه و تولید مدرک برای وابستگان رژیم و گردانندگان شوراهای اسالمی کار 
و ... از یک طرف، و ایجاد یک مرکز عمده درآمد از طرف دیگر، یکی دیگر از فعالیت های 
این نهاد سیاسی بوده است. به عنوان مثال »مرکز آموزش علمی کاربردی خانه ی کارگر« 
که ش��اخه ای از »دانشگاه اس��المی کار« وابسته به این به اصطالح تشکل کارگری است، 
در بیس��ت و دو ش��هر بزرگ و کوچک کشور با راه اندازی مراکزی با دریافت صدها هزار 
تومان در ماه، مدارکی را در زمینه های مختلف از زبان انگلیسی، خبرنگاری، حسابداری، 
گرافیک، روابط عمومی، علوم سیاسی گرفته تا ماشین آالت ، تعمیرات مکانیک، و نرم افزار 

و سخت افزار، ارائه می دهد.۱  
حسن صادقی رئیس سابق شورای اسالمی کار و یکی از گردانندگان خانه ی کارگر طی 
دو دهه ی گذشته یکی از کسانی است که دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی »دانشگاه 

1-http://www.workersuniversity.org 
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اسالمی کار« است.  
در اختیار گرفتن »اتحادیه ی امکان« بزرگ ترین تعاونی مصرف کش��ور در سال ۱3۶۸، 
ورود خانه ی کارگر به عرصه ی پر سود ساخت و ساز )اتحادیه امکان متولی ساخت مسکن 
کارگران اس��ت( به ویژه در دوران پس از جنگ و »س��ازندگی« را امکان پذیر ساخت. با 
در اختی��ار گرفتن این اتحادیه، خانه ی کارگر از یک پش��توانه ی مالی عظیم میلیاردی 

برخوردار شد. 
از سوی دیگر با مالکیت اتحادیه ی امکان، توزیع اجناسی که بر اساس بن های کارگری 
به کارگران تعلق می گیرد، درتیول گردانندگان »خانه ی کارگر« است. در گردهمایی این 
نهاد در سال گذشته، کارگران شرکت کننده مدعی شدند که اجناس فروخته شده به آن ها 

گران تر از بازار آزاد بوده است. 

رقابت با جناح های داخلی 
رقابت با جبهه ی مش��ارکت اس��المی در دوران ریاست جمهوری خاتمی برای در دست 
گرفتن مقدرات جنبش کارگری ایران، از فعالیت های اصلی »خانه ی کارگر« بوده است. 
خانه ی کارگر به خاطر داش��تن دس��ت باال در شوراهای اسالمی کار، به شدت با تشکیل 
انجمن های صنفی که از حمایت جبهه ی مشارکت برخوردار بودند، مخالفت می ورزید. 
هم چنین این دو جریان، رقابت سختی را برای شناخته شدن از سوی ارگان های بین المللی 

به عنوان یک تشکل کارگری که منافع کارگران را نمایندگی می کند، دارند. 
خانه ی کارگر برای در دست داشتن مهار جنبش کارگری و هم چنین برتری در حاکمیت، 
و در مقاطعی حتا برای تحت فشار قرار دادن رقیب و گرفتن امتیاز، به بعضی از اعتصابات 
کارگری هدایت ش��ده دامن می زند. به عنوان مثال در اکتبر2003به هنگام حضور هیأت  
ویژه ی س��ازمان بین المللی کار در ایران و به خاطر آن که احس��اس می کرد با ترفندهای 
وزارت کار و جبهه ی مش��ارکت در حاش��یه قرار گرفته است، برای قدرت نمایی و نشان 

دادن چنگ و دندان به رقیب، اعتصابات کنترل شده ای را سازمان داد. 
نمایندگان س��ازمان بین المللی کار در گزارش خود روی این موضوع دس��ت گذاشته و 
آورده اند: »در جریان دیدار، هیأت س���ازمان بنی المللی کار از برخی اعتصاباتی كه به وقوع 
پیوس���ت مطلع شد، هر چند كه به نظر نمی رس���د این اعتصابات خیلی عادی باشد. در هر 
صورت، مش���خص ش���د كه نهایتًا اختالفات از طریق یك نوع داوری اجباری حل و فصل 
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شده است«. 
بخشی از اعتراضات هدایت شده ی »خانه ی کارگر« که برای تحت فشار قرار دادن دولت 
خاتمی انجام می گرفت،  به گزارش سایت »متال ایران« منجر به دستگیری حسن صادقی 
رئیس وقت ش��ورای اسالمی کار و ده تن دیگر، توسط وزارت اطالعات و ارجاع موضوع 
به وزارت کش��ور و دفتر خامنه ای ش��د. به خاطر نفوذ رؤس��ای این جریان در حاکمیت، 
صادقی بدون پی گیری قضایی آزاد ش��د و موضوع بس��تن جاده ی کرج توسط کارگران 

اعتصابی، که متداول شده بود، پایان یافت.

فریب کارگران
 و تالش برای هدایت فعالیت های اعتراضی آن ها در مسیر دل خواه

در دهه ی هفتاد و به ویژه در هشت سال دوران ریاست جمهوری خاتمی با پیچیده شدن 
دس��تگاه های امنیتی رژیم و اس��تفاده از روش های نوین در به انحراف کشاندن مبارزات 
اجتماعی و کارگری، »خانه ی کارگر« دارای نقش مهم تری ش��د. نارضایتی های شدید 
اجتماعی ناش��ی از فقر، بی کاری، گرانی، اعتیاد، فحش��ا و... از یک طرف، و رش��د یک 
نیروی جوان مخالف، با پتانس��یل باالی اعتراضی از س��وی دیگر، احتمال بروز شورش، 
حرکت ها و قیام های اجتماعی را قوت می بخش��د.  با توجه به نبود احزاب و جریان های 
مستقل سیاسی در داخل کشور، در نگرش جدید، سیستم امنیتی تالش می کند رهبری 
جنبش های اعتراضی، کارگری، اجتماعی را خود در دست داشته باشد، تا به موقع آن را 
به پایان رساند و یا در مسیرهای از قبل پیش بینی شده به هرز دهد. به این ترتیب خانه ی 
کارگر به عنوان اهرم ارتجاع در رویارویی با جنبش اعتراضی زحمت کش��ان، وظیفه دارد 
این جنبش را کنترل کند و به انحراف بکشاند و برای پیش برد چنین سیاستی می کوشد 
در مقاطع مختلف، خود را با خواس��ت های کارگران و زحمت کشان هم آهنگ ساخته و 
رهبری جنبش های اعتراضی را در دست بگیرد. هدف اصلی خانه ی کارگر در این دوران 

جهت انحرافی دادن به جنبش های کارگری، و خواست ها و مطالبات آن است. 

حس��ن صادقی رئیس وقت ش��وراهای اس��المی کار و از گردانندگان خانه ی کارگر در 
گزارشی که توسط خبرگزاری ایلنا گزارش شد گفت: 

اگر تشكل هاى كارگرى ]خانه ی كارگر و شوراى اسالمى كار[ و قوانینى كه از جیب كارگران 
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تصویب می شود، نبود، تاكنون خیابان هاى تهران زیر پاى كارگران گرسنه مى لرزید.1  
از دیگر تالش های این ارگاِن وابسته به نهادهای قدرت رژیم، کشاندن تظاهرات و تجمعات 
کارگری روز اول ماه به اس��تادیوم های ورزش��ی و مکان  های سرپوشیده  است تا کارگران 
دردمند هر قدر دل ش��ان می خواهد در میان چهاردیواری و فضای بس��ته فریاد کنند و 

صدای شان به گوش کسی نرسد. 
ای��ن نهاد هم چنی��ن تالش می کند انفعال و رکود را به جنب��ش کارگری تزریق کرده و 
کارگران و زحمت کش��ان را به زائده ی نظام تبدیل کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسن 

صادقی می نویسد: 
اگر به راستی كارگران قصد دست یابی به مطالبات خود را دارند، بهرت است به جای خط و 

نشان كشیدن، فرصتی به دولت داده تا به مشكالت ما رسیدگی كند.۲ 
وی هم چنین در مقام رئیس کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار که با خشم روزافزون 

کارگران روبرو است، برای مهار خشم آنان چنین رهنمود می دهد: 
بهرت است كارگران در اعرتاض به نحوه افزایش دستمزدها پس از طی مهلت مقرر، به نشان 

اعرتاض، اعتصاب كرده و یك ساعت زودتر دست از كار بكشند.۳ 
نگاهی به قطعنامه ی پایانی کنگره ی س��الیانه ی خانه ی کارگر که زمس��تان ۸3 در ۱2 
ماده به تصویب رس��ید به خوبی بیان گر واقعیت فوق اس��ت. از ی��ک طرف بیانیه به ویژه 
در بنده��ای ۵،۶،۷،۹،۱۰ برای عقب نماندن از قافله با دس��ت گذاش��تن روی برخی از 
خواس��ت های جنبش کارگری چون افزایش دستمزدها، پایان دادن به عقد قراردادهای 
موقت، به رسمیت شناختن حق اعتصاب، رعایت سه جانبه گرایی به هنگام تدوین یا تغییر 
و اصالح قوانین مربوط کار و تأمین اجتماعی، خود را همراه نشان می دهد و از طرف دیگر 
و به ویژه در بند ۱ قطعنامه، آن جا که می آورد: »تابعیت جامعه ی کارگری از مقام عظمای 
والیت فقیه را اعالم و به پیمان دیرینه ی خود یعنی پشتیبانی از اصل مرتقی والیت فقیه، پای 
فشرده و اعتقاد راسخ دارند که زعامت معظم له، راه گشای تمامی مشکالت جامعه ی اسالمی 

و ایران خواهد بود«، موضع گیری واقعی خود را نشان می دهد. 

ای��ن بیانیه هم چنین در بندهای 2 و 3 با تأکید مجدد بر تبعیت از »رهنمودهای مقام 
۱- خبرگزاری ایلنا 7 اردیبهشت ۱3۸۴. 

2- پیشین 
3- پیشین 
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معظم رهبری، مبنی بر حضور حداکثر مردم« در پای صندوق های رأی، برای »زدودن 
کاس��تی ها، برقراری عدالت اجتماعی، رفع فقر و بی کاری و س��رعت بخش��یدن به اصل 
س��ازندگی و تقویت شأن جمهوری اس��المی در سطح بین المللی« هاشمی رفسنجانی را 
کاندیدای ریاس��ت جمهوری می کند. و در بند ۴ قطع نام��ه از کارگران دعوت می کند در 
انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم به علیرضا محجوب دبیرکل خانه ی کارگر رأی دهند. 

تالش خانه ی کارگر 

برای عضویت در کنفدراسیون های بین املللی کارگری
خانه ی کارگر همواره در تالش بوده خود را به عنوان یک نهاد مستقل کارگری، به سازمان 
بین المللی کار، اتحادیه های بین المللی کارگری و کنفدراسیون های بین المللی کارگری، 

بشناساند
در راس��تای این سیاس��ت در طول سالیان گذش��ته این نهاد ضدکارگری تالش زیادی 
به خرج داده تا موفق شود به عضویت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد 
ICFTU در آید و  از این طریق مشروعیتی در سطح بین المللی برای خود دست و پا کند. 

اما با توجه به ماهیت غیرمستقل آن و روشنگری های فعاالن کارگری و سیاسی، این پروژه 
تاکنون با شکست روبرو شده است. 

کنفدراس��یون جهانی کار WCL قدیمی ترین کنفدراس��یون کارگری جهان است که از 
یک صد و چهل و چهار اتحادیه ی کارگری از یک صد و شانزده کشور جهان ترکیب یافته. 
با این وصف، مقامات خانه ی کارگر به خاطر عضویت یک انجمن کارگری در تبعیدکه هوادار 
»شورای ملی مقاومت ایران«است، تاکنون تالشی برای عضویت در این کنفدراسیون معتبر 

جهانی نداشته  است. 
عناصر رژیم در خانه ی کارگر، که از عضویت در کنفدراسیون جهانی کار و کنفدراسیون 
بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد، ناامید شده بودند در آخرین تالش شان سعی کردند 
راه نفوذ خود به ICFTU را از طریق دیگری بیازمایند که آن نیز با شکست مواجه شد. 

در بهار 200۴ و پیش از تش��کیل نود و دومی��ن کنفرانس جهانی کار، چند اتحادیه ی 
کارگری آس��یایی عضو ICFTU  به تشویق رژیم،  قطع نامه ای را به نشست هیأت مدیره 
ارائه دادند که طی آن از خانه ی کارگر دعوت به عمل می آمد که به عنوان میهمان ناظر 
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در کنگره ی کنفدراسیون شرکت کند. در صورت موفقیت چنین طرحی، راه  شناسایی 
خانه ی کارگر به عنوان تشکل مستقل برای عضویت در ICFTU هموار می شد. خوشبختانه 
با مخالفت اتحادیه های کارگری انگلیس، کانادا، سوئد و چند کشور دیگر و با شناخت و 
درایتِ »گای رایدر« دبیرکل کنفدراسیون، که از دیرباز و در خالل برگزاری کنفرانس های 
بین المللی کار،  با ترفندهای رژیم و ماهیت خانه ی کارگر آشنا بود، طرح رژیم با شکست 

مواجه شده و تصمیم قطعی برای ممانعت از خانه ی کارگر گرفته شد. 
با این حال خانه ی  کارگر با »فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری« WFTU که خود را 

»چپ« و »ضدامپریالیسم« معرفی می کند، دارای روابط نزدیکی است.
تنها درهفت سال گذشته، سه بار هیأت های عالیرتبه ی این »فدراسیون جهانی کارگری« 
به ایران سفر کرده و کوشش نموده اند موقعیت »خانه ی  کارگر« اهرم اصلی دولت جمهوری 
اسالمی برای سرکوب کارگران ایرانی را به عنوان نمایندگان واقعی کارگران ایرانی تثبیت 

کنند. 
در پانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری که در دسامبر 2005 در هاوانا 

برگزار شد، علیرضا محجوب نماینده ی مجلس و دبیرکل خانه  ی کارگر شرکت داشت. 

خانه ی کارگر
 و شورای اسالمی کار عامل سرکوب فعاالن سندیکایی

از ابتدای تالش  فعاالن کارگری برای بازگشایی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد، 
خانه ی کارگر به عنوان بازوی دس��تگاه امنیتی همه ی حرکات آن ها را بررسی می کرد و 
عالوه بر کنترل رفت و آمدها، ارتباطات آنان را نیز زیر نظر داشت. رابطه ی نزدیک خانه ی 
کارگر با دستگاه های امنیتی، این نهاد را قادر ساخته بود که سوابق و زندگی گذشته ی 
فعاالن سندیکایی را نیز شناسایی کند تا به این ترتیب بتواند در شرایط مناسب آن ها را 

از صحنه خارج سازد. 
در ۱9 اردیبهشت ۱3۸۴ هنگامی که اعضای کمیته ی مالی سندیکای شرکت واحد در 
دفتر انجمن کارگران خباز گرد هم آمده بودند، مورد حمله و هجوم سیصد نفر از اعضای 

بسیج شده ی خانه ی  کارگر و شورای اسالمی کار قرار گرفتند.
در این حمله ی خشونت آمیز، مهاجمان عالوه بر ضرب و شتم اعضای سندیکا مبادرت 
به شکستن در و پنجره ی ساختمان و انهدام اسناد و مدارک انجمن کردند. در این یورش 
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ً  مضروب شدند. رهبری مهاجمان  ده نفر از اعضای کمیته ی مالی س��ندیکا نیز ش��دیدا
با حس��ن صادقی رئیس وقت کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار و علی  اکبر عیوضی۱ 
نماینده ی اعزامی این نهاد به کنفرانس ساالنه ی سازمان بین المللی کار بود. آن ها ده نفر 
از اعضای کمیته ی مالی سندیکا را هم مورد حمله قرار دادند. در این حمله منصور اسالو2 
با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گلو و زبان زخمی شد. نیروهای امنیتی حاضر در 
محل هیچ دخالتی نکردند و تنها از حوادث فیلم برداری کردند. آن ها هم چنین دوربین ها 

و فیلم های خبرنگاران را توقیف کردند3.
علیرضا محجوب نماینده ی مجلس و رئیس خانه ی کارگر در مصاحبه با ماهنامه ی تولید 

به دفاع از این اقدام می پردازد. در زیر چکیده ای از آن را مالحظه کنید: 

ژانویه 200۶- دی ۱3۸۴ 
مصاحبه ی ماهنامه ی تولید 

با علیرضا محجوب مناینده ی حزب اسالمی کار 
و رئیس تشکیالت حزبی »خانه ی کارگر«:

- راجع به درگیری پیش آمده در ۱9 اردیبهشت ماه انجمن صنفی خبازان تهران که با 
جمعی از سندیکالیست ها انجام شده چه تحلیلی ارائه می دهید؟ 

* برابر قانون یا ش���ورا، یا انجمن صنفی، یا نماینده ی کارگر باید در یک واحد، 
نمایندگی کارگران را به عهده گریند. هر سه با هم نمی توانند، قانون می گوید یکی 
از این ها، کارگر نگفته ما شورا نمی خواهیم، هنوز انتخاباتی نشده، آمدند شورا را 
منحل کنند، ... بارها به آن ها تذکر داده اند که قانونی نیس���تند، فعالیت نکنید. این 

۱-   عیوضی در مصاحبه با ایرنا ۱3 اردیبهشت ۱3۸۴ فعالیت سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد را غیرقانونی 
خوانده و اعضای آن را به »فعالیت گروهکی« علیه »نظام« متهم ساخت. او اعضای سندیکا را متهم ساخت که »در 
سخنرانی  های خود، به انتقاد مخرب از دستگاه  های دولتی، قضایی و سایر ارگان  های دیگر می  پردازند.« وی ضمن 
تهدید کارگران عضو س��ندیکا گفت: »هر فعالیتی تحت عنوان کلمه ی س��ندیکا براساس اعالم صریح وزارت کار 

غیرقانونی بوده و بهتر است متخلفان، قبل از بروز هر گونه مشکلی از این گروهک غیرقانونی خارج شوند.«
2- در بسیاری از متون و از جمله اسناد سازمان بین المللی کار نام خانوادگی وی به غلط اسانلو آمده است.

3- این نوع سیاست ها برای اولین بار در ایران به کار گرفته نمی شوند. اتحادیه ی کارگران و برزگران ایران در تاریخ 
2۱ اسفند ۱32۴ در نامه ای به مقام ها و جراید کشور می نویسد: ... حدود دویست نفر از اعضای حزب توده و شورای 
متحده ی وابس��ته به حزب مزبور با چوب و چماق و اس��لحه ی سرد و دس��ته جمعی با نبودن پاسبان و ژاندارم به 
اتحادیه ی کارگران و برزگران واقع در الله زار ریخته و یوسف افتخاری صدر اتحادیه و پنج شش نفر از کارگران را 
ً  مضروب و مجروح ]کرده[ و با خود به جای نامعلومی برده اند و کلیه ی اثاثیه ی اتحادیه از قبیل میز و صندلی  شدیدا
و چمدان و رختخواب و غیره را هرچه بود غارت کرده اند. رجوع کنید به »خاطرات دوران سپری شده« خاطرات و 

اسناد یوسف افتخاری. 
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افراد به جای این که فعالیت خود را تعطیل کنند شرایط انحالل شورای اسالمی 
کار را فراهم کرده اند...

- س��ندیکایی ها می گویند ما ش��ش هزار امضا در حمایت از راه اندازی س��ندیکا جمع 
کرده ایم، چه پاسخ دارید؟ 

* این ها اگر هفده هزار امضا هم جمع بکنند تا زمانی که شورا امتیاز دارد )طبق 
انتخابات برگزار شده پیشنی( کاری از پیش نمی رود. 

- نفس خشونت را شما تأیید می کنید یا خیر؟ 
* این جا خشونت واقع نشده بلکه خودزنی انجام شده مگر می شود کسی خالف 
قانون کاری انجام دهد و کس���ی هم معرتض نشود در واقع قباًل به همه ی مراجع 

قانونی و خود این ها تذکر داده شده است. 
- اعتراض می تواند به صورت قانونی در پوشش رسانه ای و… باشد؟ 

* جواب نداده کسی مثل این که گوشش بدهکار نیست. اداره ی کار، نامه داده اند، 
این ها نمی توانند فعالیت کنند؛ وقتی فعالیت می کنند معنایش این است که در این 
باب تعریف ندارد، بخش های قانونی هم کدام یک به وظیفه شان عمل می کنند؟ 

- از طریق قوه قضاییه نمی شد طرح شکایت کرد؟ 
* آن چه که هست این ها اگر نشسته بودند و بی کار  بودند بله می شد ویل این ها هر 
روز فتنه ی جدیدی می چیدند، چند هزار اعالمیه تکثری کرده بودند که توزیع کنند 

در شرکت واحد، فتنه روزمره بوده با پول دولت اعالمیه ها تکثری می شد. 
شوراهای اسالمی کار،  غری از این عمل چه کاری می توانستند انجام بدهند؟ اگر 
کسی بیاید در خانه ی شما بگوید شما مالک نیستید چه کار می کنید؟ می روید 

دادگسرتی؟ 
- می رویم کالنتری و طرح شکایت می کنیم... 

نگهبان آن جا ]محل برگزاری نشست سندیکای کارگران شرکت واحد[ می گوید من در 
را قفل کردم تا شعار بدهند و بروند اما در را شکستند و وارد ساختمان شدند. 

* ...تأکید می کنم ساختمان نگهبان نداشته است. 
- نامش آقای بیگلری است. 

* آن ساختمان نگهبان ندارد. 
- این که می گوئید ]اس��الو[ خودزنی کرده چگونه اس��ت که می گوید وسط زبانش تیغ 

کشیدند؟ 
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* با س���ر می آید در شیش���ه پشت س���رش که داد و فریاد می کرده زبانش کشیده 
می شود به آن شیشه که خودش شکسته بود. 

- یعنی موقع فریاد زدن زبانش گرفته به شیشه؟ 
* کسی نه زبان وی را بریده و نه گردنش را و نه کسی به دستش زده. ما مدعی 
هستیم که ایشان خودزنی کرده و کسانی که برای او تبلیغ می کنند بدانند که از آن ها 

شکایت می کنیم. 
- آقای صادقی آن جا چه کار می کرد؟ 

* آقای صادقی صاحب شورا است یعنی چی چه کار می کرد؟ 
- می گویند ایشان در تخریب نقش داشته است این که می فرمایند ایشان تخریب نکرده 

اسالو با کله اش چگونه شیشه را شکسته است؟ 
وی گفته آقای چگینی از پشت سر روی پله او را که در حال فرار بوده هل داده و باعث 

شده با سر به شیشه پنجره برخورد کند. 
* چگینی نزدیک به هشتاد سالش است اگر می گفت عیوضی هلم داد من باور 

می کردم. 
- وی گفته عیوضی گلویش راگرفته و فشار می داده. 

* اگر می گفت صادقی باز توان جسمی اش قوی ست. 
می گوید آقای صادقی با کلت زده به دهنش. 

-  * )با خنده و تعجب(: با کلت؟ چگینی با کلت؟ 
- آقای محجوب، حسن صادقی نه چگینی؟ 

 * صادقی کلتش کجا بوده؟ ایشان نشسته و قصه پرداخته، اینقدر شلوغ می کند 
که اگر دادگاه علیه او حکم داد مظلوم نمایی کند. ...

- می گوید زمانی که فرار می کرده از پش��ت س��ر حاجی چگینی وی را هل داده که با 
سر به شیشه خورد و با ضربه ای که خورده گیج شده و دستش به شیشه دوم خورده که 

شکسته است؟ 
* چگینی پانزده سال پیش بازنشسته شد. چگینی رفته آن جا و گفته دوباره پیدایت 
شد من هیچ کمونیستی را نمی گذارم بیاید. چگینی بیش تر از این ازش بر نمی آید 
چه برس���د به این که هل بدهد. چگینی پدر دو شهید است و اگر آن قدر زور دارد 

می گفتم او را به مسابقات کشتی بربند. 
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- چنین حرکاتی آیا هزینه ی باالیی در بر نداشته است؟ 
* خری، ما اینقدر دمکرات نیستیم، حرف ما این است که ما در این باب اعتقاد 
نداریم کس���ی حق اعرتاض ندارد، اعرتاض کردن حق ما یا حق هر کس دیگری 
است، اگر این طور است از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم بروید شکایت 
کنید که خالف قانون را تذکر داده اند. بعد اسالو خودش را زده به دیوار باید او را 

بگریند بگوبند چرا خودت را به در و دیوار زده ای؟ 
- کلی از مدارک و پول شان را مدعی هستند به سرقت برده اند چه پاسخی دارید؟

*  این ها پول دارند که پول شان گم شود؟ 
- مدعی هستند پول حق عضویت سندیکایی ها بوده که به سرقت رفته است؟ 

* این ها دویس���ت نفر عضو دارند که دویس���ت هزار تومان حق عضویت داشته 
باشند. یعنی روزی دویست نفر به این ها مراجعه می کردند که پول نقد نگه دارند، 

این ها دروغ گفته اند. ...
- آن ها مدعی هستند که در اصل چون خانه ی کارگر یک سری مشکالت درونی دارد، 

برای فائق آمدن به این مشکالت آب را گل آلود کرده تا خودش را تثبیت کند. 
* برای چه کسی؟ 

- برای خود و آینده اش )خانه ی کارگر(. 
* کجا خودم را تثبیت کنم؟ مگر من مش���هور بودم به ضدانقالب که خودم را 
انقالبی جلوه دهم؟... بریون قانون، ما برای هیچ کسی امنیت قائل نیستیم. این را 
هم بدانید که آن ها ناامن اند؛ مگر این که بیایند در قانون عمل بکنند، بارها به ایشان 
تذکر داده ش���ده... مگر در جمهوری اسالمی امنیت برای کسانی است که پا را 
فراتر از قانون می گذارند؟ نه خری امنیت برای کسانی است که در حریم قانون قرار 
دارند، کسانی که در حریم قانون هستند نباید امنیت داشته باشند؟ چرا دستگاه ها 
که مسئول امنیت هستند برای این مساله تصمیم نگرفتند که صاحب حق به ناچار 

برای اعرتاض خود اقدام کند؟ 
- چشم انداز این حرکت را چگونه تحلیل می کنید؟ 

* اگر کسانی آمدند خالف قانون عمل کردند، این کار را بپذیریم؟ این چشم انداز 
را نه تنها برای شخص مان ترسیم نمی کنیم که برای تشکیالت هم ترسیم نمی کنیم 
کس���ی که قانون را هدف می گرید برویم و بگذاریم خالف قانون عمل کند؟ ما 

می گوییم اعرتاض به خالف قانون وظیفه ی هر فردی است...
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- باالخره این حرکت خودجوش بوده یا شوراها سازمان داده اند؟ 
* یعنی چه مگر شوراها نماینده ی دولت هستند؟ 

- عیوضی می گوید خودجوش بوده اما عده ای دیگر می گویند خیر این طور.... 
* خودج���وش یعنی حرک���ت غریدولتی، یعنی حرکتی که از کانال های رس���می 
سازمان نگرفته باشد، ویل ش���ورا یکی از همان خودی هاست، اگر بجوشاند که 

ایرادی ندارد. 
- می گویند با اتوبوس شرکت واحد که سازمانی دولتی… 

* شورا صاحب حق است، اگر صاحب حق نرود چه کسی باید برود؟ این ها از 
دیوار بغلی رفتند باال، یعنی اگر منزل کسی آمدند دزدی مردم می نشینند و تماشا 
می کنند؟ این در هیچ منطقی پذیرفته نیست، یعنی اگر سارق را هنگام باال رفنت 
از دیوار پاینی بکشند به لحاظ قانونی هیچ اتهامی بر آن ها وارد نیست، چون حریم 

قانونی کسی مورد تجاوز قرار گرفته است. 
- خب آن آدم می تواند شکایت بکند. 

* نه شکایت نمی کند اول مجازات می کند بعد شکایت می کند. 
هنگام باال رفنت دزد از دیوار اگر با اسلحه هم کشته شود، قتل نیست بلکه حمل 
اسلحه ی غریمجاز است. این ها می خواهند به ما بگویند از این به بعد در جمهوری 

اسالمی به متخلف حق اعرتاض نمی دهیم. ...
- در آخ��ر ش��ما به عنوان دبی��رکل خانه ی کارگر نتیج��ه را چگونه تحلی��ل و ارزیابی 

می کنید؟ 
* با کسی که خودزنی کرده باید برخورد کرد. کسی می خواهد اعرتاض عده ای را 

خشونت جلوه دهد باید با او برخورد کرد. 
- چه تضمینی وجود دارد که دفعه دیگر در تشکل دیگر چنین اتفاقی پیش نیاید و باز 

خودزنی مطرح شود؟ 
* شما بگویید این ها تشکل هستند تا من حرف شما را قبول کنم؟ 

- تشکل، خیر، چهار نفر انسان. چه تضمینی وجود دارد؟ 
* چهار نفر آدم با عنوان غریقانونی قطعًا هر کجا که باش���ند ما برخورد می کنیم، 
ازاین به بعد برخورد می کنیم. بنویسید از این به بعد خود خانه ی کارگر رسمًا برخورد 

می کند. 
...اگر می دانس���تم خودم ش���خصًا می رفتم. مگر من ابای���ی دارم با یک جریان 
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خالف قانون برخورد کنم؟ این حرف کاماًل روش���ن است... من با عامل تفرقه 
حتمًا برخورد می کنم. برای همنی است که خانواده ام پابرجا مانده واال این ها مرا 
از داخل می تکاندند. من با قاطعیت می گویم ما نباید به کسی پاسخ دهیم دیگران 

باید به ما پاسخ دهند. ...
- نظر ش��ما راجع به ادعای سندیکالیست ها در رابطه با این که خانه ی کارگر می خواهد 

جریان کارگری ما را زیر سلطه خودش بگیرد، چیست؟ 
* ما چه منفعتی در این قضیه داریم؟ کارگر یا مستقیم یا غریمستقیم عضو ماست. 
با فعالیت خانه ی کارگر در آن جا شرکت واحد شورا تشکیل شده و خانه ی کارگر 

حق دارد به زور و تالش بسیار آن را حفظ کند...
- بحث بیش تر روی حسن صادقی و اکبر عیوضی است. 

* اسالو مهلت نداده که حسن صادقی بتواند قدرت نمایی کند، سرش را می زند 
به دیوار کله اش را زده به شیشه شکسته و بریون کرده بعد گردنش بریده یا احتمااًل 
زبانش هم بریده شد. داد و بیداد راه انداخته که مسجد خدا را فالن کردند، قرآن 

خدا را فالن کردند، عکس های امام را پاره کردند... 

هم چنی��ن جدا از علی اکبر عیوضی، حاج علی مهدوی خواه، حس��ن بهرامی و حس��ین 
خدایی ها از شوراهای اسالمی کار، مناطق ۱ و 5 و ۶ در سرکوب کارگران شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران مشارکت فعال داشتند. 



افول خانه ی  کارگر 

در دوران احمدی نژاد

از آن جای��ی که خانه ی کارگر در تس��لط جناح رقیب بود، دول��ت احمدی نژاد از ابتدای 
به قدرت رسیدن تالش نمود یک تشکل مادون ارتجاعی نزدیک به انجمن اسالمی بازار 
به نام جامعه ی اسالمی کارگران۱ را جانشین آن کند. بهانه ی دولت برای به حاشیه راندن 

خانه ی کارگر ارتباط بین شوراهای اسالمی کار با تشکیالت این نهاد بود. 
جهرم��ی وزی��ر کار و امور اجتماع��ی روز 2۱ آبان ۱3۸5 صراحتاً اعالم ک��رد »در صورتی كه 
اس���اس نامه ی تش���كل های صنفی كارگری در وابس���تگی به خانه ی كارگر اصالح نشود 

اعتبارنامه ی آن ها تمدید نمی شود«۲.

در واکنش به اقدامات دولت، خانه ی کارگر اعالم کرد که »تصمیمات خالف قانون وزارت 
۱- این تش��کل در بخش��ی از اطالعیه ی خود به مناسبت اعالم پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد ۱3۸۸ 
نوشت: »شکر و سپاس بر آستان حضرت احدیت که بار دیگر پرتو الطاف خفیه اش ملت آگاه و فهیم ایران اسالمي 
را در خلق حماسه اي تاریخي و ماندگار مدد فرمود و استمداد و استعانت از درگاه رحمت بي کرانش را بار دیگر با 
همت و عزم جزم مردمان این مرز و بوم در عبور از گردنه هاي دشوار همراه ساخت، درود و تحیت بر روح پرفتوح 
امام شهیدان و ابراهیم زمان حضرت امام خمیني)ره( که انفاس قدسي او به مثابه ی نسیم امیدآفرین و حیات بخش 
فضاي میهن را معطر نگاه داشته است، سالم و صلوات بر شهیدان تاریخ ساز این میهن که خون سرخ آن ها هر آینه 

آرمان سبز این مردم اسطوره اي را تا سپیدي صبح پیروزي همراهي کرده است.« 
2- http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=545331
http://www.sepehrnews.ir/?p،1616  
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كار و امور اجتماعی در خصوص اعالم انحالل كانون عایل شوراهای اسالمی كار، كانون 
عایل كارفرمایان، انتصاب افراد وابس���ته در ش���ورای عایل كار و تامنی اجتماعی و حذف 
نمایندگان كارگران در شوراهای مذكور بیش از پیش شائبه ی برخورد سیاسی با تشكالت 

مستقل كارگری را متصور می سازد.«1
دولت هم چنین با اس��تناد به ماده ی ۱3۶ قانون کار از ثبت قانونی انتخاب کانون عالی 
ش��وراها جلوگیری کرد و کانون عالی ش��وراها را با این ادعا که این کانون ها »تش��کیل 

نشده«،  منحل اعالم کرد.2 

حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس سابق کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
در این ارتباط با محکوم کردن برنامه های وزیر کار گفت: »کانون عایل شوراهای اسالمی 
مغز متفکر و سر جامعه کارگری است، وزارت کار با  کارشکنی و اشکال تراشی های مختلف 
ت���الش دارد که این مغز را از کار بیاندازند و تش���کیالت را دچ���ار مرگ مغزی نماید. اما 
کانون های اس���تانی باید هوشیار باشند و ایستادگی کنند تا بحران فعلی پایان یابد و کانون 

عایل شوراها بار دیگر روی پای خود بایستد و جنبش کارگری را هدایت نماید.«
اقدام بعدی دولت احمدی نژاد قطع بن های کارگری و نقدی کردن یارانه ها بود. با حذف 
بن کارگری و تضعیف اتحادیه تعاونی های مصرف کارگران ایران »امکان« دولت تالش 
کرد، پایه های قدرت خانه ی کارگر یعنی ارگان وابسته به جناح  رقیب خود در حاکمیت 

را متزلزل کند. 
دول��ت احمدی نژاد معتقد بود که خانه ی کارگر و ش��ورای اس��المی مبالغ هنگفتی از 
بودجه ی اتحادیه امکان را به س��ود جناح های معین��ی در انتخابات هزینه می کنند و با 
تسلط بر تعاونی های مصرف و اتحادیه امکان و بودجه دولتی موقعیت خود را تقویت و 

استحکام بخشیده اند. 
آخرین اقدام دولت احمدی نژاد حذف نمایندگان خانه ی کارگر از لیست کارگران اعزامی 

به اجالس ساالنه کنفرانس بین المللی کار در ژنو بود.

۱- پیشین 
2- پیشین  



تعهدات بنیادین کشورهای عضو

 در خصوص حقوق بشر 

و حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی

بخش��ی از  اص��ول و اح��کام داوری کمیته ی »آزادی انجمن« س��ازمان بین المللی کار 
به تعهدات بنیادین کشورهای عضو در خصوص حقوق بشر و حقوق تشکل ها اختصاص 

دارد؛ مهم ترین این اصول به شرح زیر هستند: 
در صورت تصمیم گیری یک کشور جهت الحاق به سازمان بین المللی کار، آن کشور . ۱

موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساس نامه ی آن سازمان و اعالمیه ی 
فیالدلفیا که اصول آزادی انجمن نیز شامل آن می شود، است. 

الحاق یک کشور به س��ازمان بین المللی کار همواره آن کشور را که با آزادی کامل . 2
نس��بت به پذیرش اصول آزادی انجمن و مقاوله نامه های مربوطه اقدام کرده است، 

متعهد به اجرای کامل اصول مزبور می کند. 

مسئولیت نهایی جهت تضمین و احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن برعهده ی . 3
دولت ها است. 
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مس��ئولیت دولت عبارت است از تضمین به کارگیری مقاوله های بین المللی کار در . ۴
مورد آزادی انجمن که دولت ها در  آزادی کامل نسبت به تصویب آن ها اقدام نموده 
و باید توس��ط کلیه ی مقام های کشوری از جمله مقام های قضایی، محترم شمرده 

شوند. 

حقوق مربوط به تش��کل های کارگری و کارفرمایی، همانند س��ایر حقوق بنیادین . 5
بشری، باید صرف نظر از سطح توسعه ی هر کشور، محترم شمرده شوند. 

کشورها مختار نیستند با استناد به مباحث انحرافی نسبت به انجام تعهدات خود در . ۶
قبال اجرای موافقت  نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار اقدام کنند.۱ 

۱- گزی��ده ی اص��ول و احکام داوری کمیته ی آزادی انجمن س��ازمان بین الملل��ی کار ، صفحه های 9 و ۱0 چاپ 
انگلیسی؛ ویرایش پنجم سال 200۶. 



وظایف دولت 

در حفاظت از حقوق تشکل ها و...

کمیته ی »آزادی انجمن« ش��ورای حکام س��ازمان بین الملل��ی کار در ارتباط با حقوق 
تشکل های کارگری و کارفرمایی و آزادی های مدنی، و هم چنین حق زندگی، برخورداری 
از امنیت و صیانت جسمی و اخالقی فعاالن کارگری احکام مهمی را صادر کرده و وظایف 

دولت  ها را مشخص کرده است که برخی از موارد مهم آن در این جا آورده می شود: 

حقوق تشکل های صنفی و آزادی های مدنی 
 کمیته بر وجود یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به عنوان پایه و اساس اعمال . ۱

آزاد حقوق تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی تأکید می کند. 

دولت موردنظر موظف اس��ت نس��بت به دفاع از فضای اجتماعی که در آن، اعمال . 2
قانون،  تنها راه تضمین احترام به حقوق افراد و حفاظت از آن ها محس��وب می شود 

اقدام کند. 

 صرف نظر از گرایش تشکل های صنفی، اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تضمین حقوق . 3
تشکل ها در شرایط عادی بر اساس رعایت حقوق بنیادین بشر و در فضایی عاری از 
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هرگونه خشونت، فشار،  ارعاب و تهدید، ضروری است. 
ظهور نهضت های کارگری تنها در یک نظام سیاسی که متضمن حقوق بنیادین از . ۴

جمله:  حق اعضای تشکل های کارگری جهت تشکیل اجتماعات در مکان های متعلق 
به خود، آزادی ابراز عقیده از طریق سخنرانی و انعکاس آن در رسانه های گروهی و 
نیز حق اعضای بازداشت شده تشکل ها در برخورداری از تضمین های مربوط به اعمال 

روش های قضایی در کوتاه ترین زمان ممکن، قابل تحقق است. 

کنفرانس بین المللی کار بر حق تشکیل اجتماعات، آزادی بیان و ابراز عقاید بدون . 5
دخالت دیگری و پی گیری، دریافت و پخش اطالعات و نظرات از طریق رس��انه ها 
صرف نظ��ر از مرزبندی  ه��ای مربوط به حقوق مدنی که ب��رای اعمال عادی حقوق 
تش��کل های صنفی کارگری و کارفرمایی امری ضروری قلمداد می ش��وند، تأکید 

می کند.۱

حق زندگی، برخورداری از امنیت و صیانت جسمی و اخالقی 
تحقق حقوق تش��کل های صنفی تنها در فضایی عاری از خشونت، فشار و هرگونه . ۱

تهدی��د علیه رهب��ران و اعضای این س��ازمان ها امکان پذیر ب��وده و این وظیفه ی 
دولت هاست تا نهایت تالش خود را به منظور حراست از این اصل به عمل آورند. 

ظهور جنبش  اتحادیه  های کارگری مستقل و کاماًل  آزاد در فضایی آغشته به خشونت . 2
و ناامنی امکان پذیر نیست. 

حاکم ش��دن فضای خش��ونت از قبیل فضای نشأت گرفته از قتل و یا ناپدید شدن . 3
رهبران تشکل های کارگری و کارفرمایی، یا حمله به مکان ها، یا دارایی های متعلق 
به کارگران و کارفرمایان، مانعی جدی بر سر راه اعمال حقوق تشکل های کارگری و 
کارفرمایی محسوب می شود؛ حاکم شدن چنین وضعیتی به اتخاذ تدابیر جدی از 

سوی مقامات دولت مربوطه نیازمند است. 

۱- گزی��ده ی اصول و احکام داوری کمیته ی آزادی انجمن س��ازمان بین الملل��ی کار، صفحه های ۱3 و ۱۴ چاپ 
انگلیسی، ویرایش پنجم سال 200۶. 
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قتل، ناپدید ش��دن، ی��ا ایراد جرح جدی به رهبران تش��کل های صنفی کارگری و . ۴
کارفرمای��ی و اعضای آن ها لزوم انجام تحقیقات مس��تقل قضایی را در کوتاه ترین 
فرصت و به بهترین نحو ممکن جهت آش��کار نمودن واقعیات و ش��رایطی که بروز 
چنین حوادثی را باعث می گردند مشخص می سازد. در این خصوص بر اساس وظایف 
مشخص ش��ده، مجازات مجرمین و پیش گیری از تکرار حوادث مشابه قابل تحقق 

خواهد بود. 

در مواردی که متفرق کردن ش��رکت کنندگان در اجتماعات عمومی توسط نیروی . 5
پلیس، قتل، یا صدمات جدی به همراه داش��ته باشد. کمیته اهمیت ویژه ای نسبت 
به انجام فوری تحقیقات مربوطه، با بررس��ی های مستقل بر اساس مقررات قضایی 
جاری و متعاقب آن تعیین صحت توجیهات به عمل آمده در خصوص اقدامات انجام 

شده از سوی پلیس و نهایتاً  تعیین مسئولیت افراد دخیل قائل است. 

در ص��ورت عدم رعایت حرمت های اخالقی و حمالت فیزیکی)جس��می( به افراد، . ۶
کمیته، اجرای تحقیقات قضایی مستقل را در کوتاه ترین فرصت ممکن پیش بینی 
نموده است. هدف از انجام این اقدام روشن ساختن واقعیات و مسئولیت های مربوطه 

و نهایتاً مجازات افراد مسئول و پیش گیری از وقوع اقدامات مشابه در آینده است.
 
فضای آمیخته به خش��ونت، فش��ار و تهدید از هر نوع، بر علیه رهبران تشکل های . 7

صنفی کارگری و کارفرمایی و اعضای خانواده ی آن ها تأثیری منفی بر اعمال آزاد و 
برخورداری کامل از حقوق و  آزادی های مقرر در مقاوله نامه  های ۸7 و 9۸ بر قانون،  
خواه��د بود. تنها راه قابل تصور جهت تضمین احت��رام به حفاظت از زندگی افراد، 

برخورداری کامل از این حقوق و آزادی هاست.

 انجام حمالت علیه اعضای تشکل های صنفی کارگری،کارفرمایی، مکان ها و دارایی های . ۸
مربوط به آن ها نقض جدی حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی محسوب می گردد. 
اقدامات مجرمانه ای از این دست ایجاد فضای رعب و وحشت که در تناقض شدید با 

فعالیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی می باشد را فراهم می آورد.
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فض��ای همراه با  ارعاب و وحش��ت که حاصل تهدی��دات صورت گرفته علیه جان . 9
اعضای تش��کل های کارگری و کارفرمایی است اقداماتی اجتناب ناپذیر را بر اعمال 
حقوق مربوط به فعالیت تش��کل های صنفی کارگری و کارفرمایی موجب می شود. 
فعالیت هایی که تنها به واس��طه احترام به حقوق اساسی بشر و در محیطی عاری از 

خشونت، فشار و تهدید از هر نوع، قابل اجرا هستند.۱ 

۱-   پیشین، صفحه های ۱5 تا ۱7 چاپ انگلیسی، ویرایش پنجم سال 200۶. 



سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری در ایران

در حالی که رهبران و گردانندگان نهادهای کارگری دولتی از مزایای بی شماری بهره مند 
شدند و به پست های باالی سیاسی و مدیریتی دست یافتند، رهبران و اعضای سندیکاهای 
مس��تقل کارگری در ایران با محدودیت های بس��یاری مواجه شده و جز ضرب و شتم، 
بازداشت، زندان، شالق، محرومیت از شغل و حقوق چیزی نصیب شان نشده است. این 
واقعیت به خوبی نش��ان گر ماهیت مستقل و وابسته ی نهادهای کارگری در ایران است. 
از آن جایی که تش��کیل س��ندیکاهای آزاد کارگری تنها در نظام های سیاسی مبتنی بر 
دموکراسی امکان پذیر است، دولت جمهوری اسالمی و دستگاه امنیتی آن وجود چنین 

سندیکاهایی را تهدیدی امنیتی و در راستای براندازی می بیند. 
در این قسمت به صورت کوتاه وگذرا به سرکوبی سندیکاهای مستقل و فعاالن کارگری 
در چند س��ال اخیر پرداخته  و به مواردی چند از دس��تگیری ها  و آزارها و فشار ها اشاره 

می شود. مطمئناً این تحقیق جامع نیست و تنها نوک کوه یخ را نشان می دهد. 

سندیکای کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه
کارخانه ی نیش��کر هفت تپه در دهه ی ۱3۴0 تأسیس شد و سندیکای کارگران نیشکر 
هفت تپه در س��ال ۱353 تشکیل ش��د اما پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی از 
فعالیت باز ماند. در آبان ماه س��ال ۸۶ بیش از  دو هزار و پانصد کارگر این کارخانه طی 
نامه ای به مدیرکل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی این سندیکا شدند. چند روز 
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پس از ارس��ال این نامه، افرادی که نام ش��ان به عنوان اعضای هیأت بازگشایی ذکر شده 
بود، همراه با خبرنگاری که اعتصاب کارگران را پوشش داده بود، توسط مأموران وزارت 

اطالعات بازداشت شدند. 
پس از این دستگیری ها، کارگران و نمایندگان شان بارها برای تشکیل سندیکای کارگری 
به مراجع دولتی مراجعه و رایزنی کردند، ولی همواره با پاسخ منفی روبرو شدند. وزارت 

اطالعات و شورای تأمین استان از جمله مخالفان اصلی تشکیل سندیکا بودند. 
دلیل عمده ی مخالفت این دو نهاد امنیتی با تشکیل سندیکا در کارخانه نیشکر هفت تپه، 
ش��مار زیاد کارگران این شرکت و تأثیر احتمالی آن بر دیگر بخش های صنعتی جنوب 

ایران و از جمله کارگران صنعت نفت و عسلویه است. 
با وجود مخالفت نهادهای امنیتی و دولتی، اولین گام برای بازگشایی سندیکای کارگران 
نیشکر هفت تپه، در روز دوشنبه 27 خرداد ۱3۸7 برداشته شد. در این روز هفتصد نفر 
از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در حالی اعضای هیأت مؤسس نخستین سندیکای 
کارگ��ری خود را  انتخ��اب کردند که چهل و دو روز از اعتص��اب کارگران این کارخانه 
می گذشت. کارگرانی که طی این مدت بارها توسط نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم 

قرار گرفته و تعدادی از آنان دستگیر شده بودند.

در اول آبان ماه س��ال ۸7  به رغم مخالفت های انجام ش��ده و صدور بخش��نامه از سوی 
مس��ئولین کارخانه که کارگران را از ش��رکت در انتخابات منع و برگزاری آن را منوط 
به دستور و اجازه ی اداره کار می دانست، سندیکای کارگران هفت تپه با رأی گیری عمومی 
کارگران، اعالم موجودیت کرد و نه نفر از کارگران به سمت اعضای هیأت مدیره سندیکا 

انتخاب شدند. 

در 29 بهم��ن و 5 اس��فند ۸7 رئیس و چهار تن از اعضای هیأت مدیره ی س��ندیکای 
کارگران نیش��کر هفت تپه پس از چندین بار احضار و بازپرسی در دادگاه انقالب دزفول 

به اتهام تبلیغ علیه نظام، محاکمه شدند.
دادگاه برای پنج تن از رهبران س��ندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حکم یک 
سال زندان صادر کرد. طبق این حکم، شش ماه از محکومیت احمدی، نیکوفرد، نجاتی 
و علی پور، و هش��ت ماه از محکومیت حیدری مهر به مدت پنج س��ال تعلیق شده است. 
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هم چنین رهبران کارگران هفت تپه، به مدت س��ه س��ال از حضور در تمامی فعالیت ها 
وانتخابات صنفی کارگران محروم شده ا                  ند.۱

رحیم بس��حاق و رضا رخشان، دو عضو دیگر هیأت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت 
نیش��کر هفت تپه که به حکم قاضی دادگاه احضار ش��ده بودند، هم چنان در زندان به سر 

می بردند. 
چن��د روز پ��س از این تاریخ ابتدا علی نجاتی رئیس هیأت مدی��ره را به وزارت اطالعات 
فراخواندند و پس از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند. سپس دیگر اعضای هیأت مدیره 
را برای بازپرس��ی فراخواندند و چند روز آن ها را در بازداش��ت نگه داشتند. بعد از آزادی 
اعضای هیأت مدیره ی س��ندیکا، مأموران امنیتی در روز ۱۸ اسفند با ورود به منزل علی 
نجاتی او را دستگیر و پس از سی و هفت روز بازداشت در سلول انفرادی و بازجویی های 

هفت، هشت ساعته همراه با چشم بند آزاد کردند. 

روز ش��نبه 2 خردادم��اه ۸۸  ط��ی احضاریه ای از دادگاه انقالب ش��وش، علی نجاتی را  
به دادگاه انقالب فرا خواندند. طبق این احضاریه،  او می بایست روز سه شنبه 5 خردادماه 
در دادگاه انقالب شوش حاضر شود. علی نجاتی در ۱۸ اسفندماه گذشته، بازداشت شده 

بود و بازجویان وزارت اطالعات پرونده ی جدیدی علیه او گشوده اند. 
علی نجاتی رئیس هیأت مدیره س��ندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از ۸ فروردین ماه 
طی حکم صادره از سوی مددی مدیرعامل طرح نیشکر هفت تپه ازکار اخراج شد. علت 
اخ��راج او را غیبت بیش از چهارده روز ذکر کرده اند، در حالی که وی در دوره ی مذکور، 
در بازداشت مأمورین وزارت اطالعات به سر می برد. هم چنین از ۸ فروردین ماه حقوق و 
مزایای او را به طورکامل قطع کرده و وی را در شرایط سخت معیشتی قرار داده اند. وزارت 
اطالعات با اخراج او از کار سعی در ارعاب سایر کارگران دارد تا آنان را وادار به عقب نشینی 

از سندیکای انتخابی خود کند.
در نامه ی سرگشاده ی افراد فوق به سازمان بین المللی کار از جمله آمده است: 

۱-  براس��اس احکام تأیید شده توس��ط دادگاه تجدید نظر، علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علی پور و جلیل 
احمدی به اتهام »اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد سندیکای خارج از قانون« به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 
شش ماه حبس تعلیقی، و محمد حیدری مهر به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند. 
آخرین اخبار حاکی از آن است که فریدون نیکوفرد، قربان علی پور، محمدحیدری مهر و جلیل احمدی که درحال 
حاضر در زندان به سر می برند، با تصمیم هیات مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل غیبت بیش 

ازپانزده روز از کار اخراج شده  اند. 
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اسامی ما به عنوان افراد خاطی بر سر در ورودی شرکت نیشکر هفت تپه درج شده 
است و اجازه ی ورود به محل کارمان را نداریم. اگر به محل کارمان مراجعه کنیم 
توسط پلیس دستگری می شویم و از این طریق بهانه نیز کسب می کنند که ما از محل 
کار خود غیبت کرده ایم! عجبا که اگر برویم دستگری می شویم و زندانی و سپس 
اخراج؛ و اگر نرویم غایب محس���وب می شویم و سپس اخراج و بعد در کوچه و 
خیابان، دستگری و روانه ی زندان می شویم! در هر صورت این بازی شوم را برای 

ما به نحوی چیده اند که هم اخراج مان کنند و هم محبوس!«

سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
س��ندیکای کارگران ش��رکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در سال ۱3۴7 تأسیس 
ش��د. فعالیت  آن پس از سقوط رژیم س��لطنتی ادامه یافت اما در سال ۱3۶2 با توسل 
به ش��یوه های غیرقانونی از فعالیت باز ماند و شورای اس��المی کار جای آن را گرفت. در 
دهه ی۸0 فعاالن سندیکایی تالش کردند از مجاری قانونی و با تکیه بر قوانین موجود، 

به بازگشایی دوباره ی سندیکا بپردازند. 
طبق قانون کار مصوب ۱3۶9 برای تش��کیل سندیکا نیاز به انحالل شورای اسالمی کار 
بود. به دعوت فعاالن س��ندیکایی بیش از نُه هزار نفر از مجموع هفده هزار کارگر شرکت 
واحد با امضای طوماری خواستار انحالل شورای اسالمی کار و جایگزینی سندیکا شدند. 

در اردیبهشت ماه ۱3۸۴ این سندیکا فعالیت دوباره ی خود را آغاز کرد. 

عوامل خانه ی کارگر در ۱9 اردیبهش��ت ۱3۸۴ چهار روز قبل از انتخابات اعضای هیأت 
مدیره سندیکا به محل دفتر سندیکا حمله کرده و عالوه بر ضرب و شتم اعضای حاضر 
در محل دفتر س��ندیکا، تمامی اموال سندیکا را به غارت بردند. شکایت اعضای سندیکا 

به مقامات قضایی، نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه  خود مورد پی گرد قرار گرفتند. 
چند روز پیش از برگزاری مجمع عمومی این سندیکا در تاریخ ۱3 خرداد ۱3۸۴ مکان 
در نظر گرفته شده برای برگزاری مجمع عمومی توسط افراد ناشناس، شبانه با بمب های 

دستی مورد حمله قرار گرفت.
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دستگیری ها، بازداشت ها و احکام صادره
از زمان تش��کیل این س��ندیکا تاکنون بیش از هزار تن از اعضای آن به دالیل گوناگون 
توسط مقامات امنیتی دستگیر و تحت بازجویی و  آزار قرار گرفته اند. تعدادی از اعضای 
هیأت مدیره ی این س��ندیکا به حبس های شش ماه تا پنج سال محکوم شده  اند. رئیس 
و نایب رئیس آن علیرغم اعتراضات بین المللی هم چنان در زندان به سر می برند. فعاالن 
س��ندیکا از کار اخراج و از دریافت حقوق و مزایای ش��غلی خود نیز محروم شده اند. در 
مواردی سرکوب نیروهای امنیتی، اعضای خانواده و حتا کودکان فعاالن سندیکایی را نیز 

شامل شده است. 

برای اولین بار، روز ۱3خرداد ۱3۸۴سه نفر از اعضای سندیکا، به دلیل برگزاری نخستین 
مجمع عمومی سندیکا و انتخابات اعضای هیأت مدیره دستگیر شدند. 

هفت نفر از اعضای س��ندیکا در تاریخ ۱۸ ش��هریور ۱3۸۴ به دلیل روش��ن نگاه داشتن 
چراغ های اتوبوس ها در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد بازداشت شدند. 

در اعتصاب دوم س��ندیکا در ۴ دی ماه ۱3۸۴، چهارده نفر از اعضای سندیکا دستگیر و 
به زندان اوین منتقل شدند. 

۶ بهمن ۱3۸۴، نه نفر از اعضای سندیکا به دلیل اعالم اعتصاب سوم دستگیر شدند. 
از این تاریخ تا ۱0 بهمن ۱3۸۴ بیش از هزار نفر از اعضای س��ندیکا دس��تگیر و روانه ی 

زندان اوین شدندکه بازداشت تعدادی از آن ها تا دو ماه بعد هم ادامه داشت. 
بیش از دویس��ت نفر از آن ها از ادامه ی کار و دریافت دس��تمزد محروم ش��دند. پس از 
اعتراضات متعدد سندیکا و فشارهای بین المللی در 2۴ تیرماه ۱3۸5 یک گروه شصت 
نفری از کارگران برای بازگش��ت بر س��ر ِکارِ خود، پس از احضار به دفتِر حراسِت شرکِت 
واحد، در محیطی آکنده از رعب و وحش��ت،  وادار به نوش��تن تعهدنامه علیه سندیکا و 

به نفع شورای اسالمی کار شدند. 
۱۱ اردیبهش��ت )روز اول ماه مه( س��ال ۱3۸5، هفت نفر از اعضای س��ندیکا بازداشت 

شدند. 
چهار نفر از اعضای سندیکا در تیر ماه سال ۱3۸5 دستگیر شدند. 

یک نفر از اعضای سندیکا در آذر ماه ۱3۸5 دستگیر شد. 
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چهار نفر از اعضای سندیکا به دلیل تجمع در مقابل وزارت کار در خرداد ماه سال ۱3۸۶ 
دستگیر شدند. 

منصور اس��الو در ۱9 تیرماه ۱3۸۶ دس��تگیر و روانه ی زندان شد و چندی بعد مقامات 
قضائ��ی اعالم کردند که در مورد ایش��ان حکم پنج س��ال زندان تعزی��ری وجود دارد و 

به همین دلیل اسالو از تاریخ فوق در زندان به سر می برد.
23 مردادماه ۸7 سندیکای شرکت واحد اعالم کرد که دیوان عدالت اداری احکام اخراج 
نه عضو دیگر این تش��کل را تایید کرده است. این افراد پیش تر از سوی هیأت های حل 
اختالف ادارات کار اس��تان تهران به اخراج محکوم شده بودند. اخراج شدگان همگی از 
رانندگانی بودند که در جریان اعتصاب زمستان ۸۴ کارگران شرکت واحد اخراج شدند و 

حتا مدتی را نیز در حبس سپری کردند.
در آبان ماه ۱3۸7، حکم حبس تعلیقی چهار نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت 
واحد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه انقالب صادر شد. 

افراد فوق به شش تا چهارده ماه حبس محکوم شدند.
ابراهیم مددی نایب رئیس س��ندیکای کارگران ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران در 7 
دی ماه ۱3۸7 برای اجرای حکم چهل و دو ماه زندان دستگیر شد و هم اکنون در زندان 

اوین به سر می برد. 

سندیکای کارگران خباز سقز
در سال ۱35۴جمعی از فعاالن کارگری اقدام به تشکیل سندیکای کارگران خباز می کنند 
که در نتیجه ی فش��ار ساواک بر فعاالن کارگری، سندیکا عماًل منحل می شود. با وقوع 
انقالب ضدسلطنتی، کارگران خباز یکی از اتاق های ساختمان ساواک را به دفتر سندیکا 

تبدیل کرده و تشکل خود را دوباره احیا می کنند. 
یکی از اقدامات موفقیت آمیز سندیکای کارگران خباز راه اندازی اعتصاب موفقی بود که 

کاهش ساعات کار و افزایش دستمزد از جمله خواسته های آن بودند. 
با توجه به حمله ی نیروهای دولتی به ش��هرهای کردستان در سال های 59 تا ۶2  اکثر 
فعاالن کارگری مجبور به ترک شهر شدند و به این ترتیب فعالیت سندیکا متوقف شد.  

این سندیکا در سال ۱373 با تأیید و حضور نماینده ی کار با برگزاری انتخابات فعالیت 
دوباره  خود را آغاز کرد. در این انتخابات محمود صالحی علیرغم مخالفت اولیه ی وزارت 



91نقض حقوق بنیادین کار در ایران

کار۱،  به نمایندگی از س��وی کارگران انتخاب ش��د. تالش این سندیکا برای بیمه کردن 
کارگران خباز و کاهش س��اعات کار، افزایش دستمزد، برگزاری مراسم  مختلف در اول 
ماه مه، دایر کردن کتابخانه، ایجاد کالس های نهضت سوادآموزی و صندوق مالی، باعث 

برانگیخته شدن حساسیت مقامات دولتی می شود. 
 در مراسم روز اول ماه مه ۱3۸3 محمود صالحی، برهان دیوارگر، محمد عبدی پور، جالل 

حسینی  دستگیر و به مجازات زندان و شالق محکوم شدند.
محمود صالحی با توجه به وضعیت وخیم جسمی که داشت دوران یک ساله ی زندان را 
به سختی پشت سر گذاشت و به خاطر عدم رسیدگی درمانی بیماری های وی تشدید شد.  

وی هم چنین دارای یک حکم سه ساله ی تعلیقی است. 
به دنبال محکومیت محمود صالحی در سال 2005 به همراه جالل حسینی، برهان دیوارگر 
و محمد عبدی پور که همگی از اعضای اتحادیه ی کارگران خباز س��قز به شمار  می روند، 
نام بردگان، در س��ال 200۶، دادرس��ی های طوالنی و ناعادالنه ای را از س��وی مسئوالن 
جمهوری اسالمی گذراندند. پس از این که  دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم های 
صادره را ملغی اعالم کرد، دادگاه انقالب سقز مجدداً آن ها را، عالوه بر سازمان دهی  مراسم 
اول ماه مه در سقز، به »گردهمایی و توطئه برضد امنیت ملی« متهم کرد. از میان آنان، 

تنها محمد عبدی پور تبرئه  شد.  

نیروهای امنیتی در روز ۱۶ آوریل 2007، گردهمایی را که توسط ده ها فعال سندیکایی 
در دفتر صالحی و  در حمایت از او برگزار شده بود، به شکلی خشونت بار سرکوب کردند. 
براساس گزارش های منتشرشده، مأموران لباس شخصی به  وسیله ی باتوم و اسپری این 
فعاالن را مورد حمله قرار دادند؛ هم چنین براساس این گزارش ها، چندین فعال کارگری 

مجروح شدند.  

احتادیه ی آزاد کارگران ایران
2۴ فروردین ۱3۸۶ مجمع عمومی اتحادیه ی  سراس��ری کارگ��ران اخراجی و بی کار با 
حضور صدو چهل و نه نفر از کارگران اخراجی، تعلیقی، بی کار و موقت در شهر سنندج 
۱- وزرات کار اعالم کرده بود که محمود صالحی از آن جایی که زندانی سیاسی بوده است حق انتخاب شدن ندارد. 
صالحی در اواس��ط س��ال های ۱9۸0 به دلیل فعالیت های سندیکایی خود بیش از پنج سال را در زندان گذراند. او 

هم چنین  در سال های ۱9۸۶، ۱995، ۱999، 2000 و 200۱ به زندان افتاده است. 
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برگزار شد. در این مجمع اعضای هیأت رئیسه، اعضای هیأت مدیره و بازرسان انتخاب 
شدند و اساس نامه ی اتحادیه به تصویب رسید. 

در 30 فروردین ۱3۸7 دومین مجمع عمومی اتحادیه با شرکت کارگران عضو اتحادیه از 
شهرهای تهران، سنندج، کرمانشاه، عسلویه، شهر صنعتی قم، مهاباد و برخی نقاط دیگر، 
در شهر سنندج برگزار شد. در این مجمع از آن جایی که کارگران شاغل بیش از پیش 
به این اتحادیه روی آورده  بودند،  نام خود را به اتحادیه ی آزاد کارگران ایران تغییر داد۱.

در مرداد ماه ۸۸، س��ه نفر از کارگران بازداشت ش��ده در مراس��م اول ماه مه سنندج به 
نام های فایق کیخس��روی )از اعضای اتحادیه ی آزاد کارگران(، ش��یوا سبحانی و منصور 
کریمیان از سوی دادگاه شعبه ی ۱05 جزایی دادسرای عمومی سنندج هر کدام به شش 

ماه حبس تعزیری و چهل ضربه ی شالق تعزیری محکوم شدند. 
در متن این حکم آمده است که احکام فوق قابل تبدیل به حبس تعلیقی به مدت سه سال 
است. بر اساس این حکم بابک باجاالنی و شب بو خلیلی از بازداشت شدگان مراسم روز 

جهانی کارگر در سنندج از اتهامات خود تبرئه شده اند. 
ط��ه آزادی؛ عضو علی البدل هئیت مدی��ره اتحادیه ی آزاد کارگران و جوانمیر مرادی در 
دی ماه ۸7 در عس��لویه بازداشت و به اداره ی اطالعات بوشهر منتقل شدند. طه آزادی و 
جوانمیر مرادی، چهل و هفت روز در بازداشت بودند و با وثیقه ی ده میلیون تومانی آزاد 

شد. 
ط��ه آزادی در 27 بهم��ن م��اه ۱3۸7 در دادگاه انقالب کنگان به اتهام فعالیت تبلیغی 
علیه نظام متهم شد. سعید حضرتی به اتهام شرکت در تظاهرات اول ماه مه در عسلویه 

دستگیر و در ۱۴ اردیبهشت ۸7 با قرار وثیقه آزاد شد. 
طیب مالیی؛ عضو هئیت مدیره و سخنگوی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در روز ۱۸ آبان 
ماه ۱3۸7 در س��نندج بازداش��ت شد. وی روز 25 آذر ۱3۸7 با قرار وثیقه ی ده میلیون  
تومانی آزاد ش��د. طیب مالیی از جمله س��یزده کارگری است که روز اول ماه می سال 

۱3۸۶ در سنندج بازداشت و به نود و یک روز زندان و ده ضربه شالق محکوم شد. 
شیث امانی کارگر کارخانه ی نساجی کردستان و یکی از بنیان گذاران »اتحادیه ی سراسری 
کارگران ای��ران« و نماینده ی کارگران در هیأت حل اختالف در مراجع اداری و قضایی 

1- www.ettehadeh.com 



93نقض حقوق بنیادین کار در ایران

استان کردستان در اردیبهشت ۸7 به خاطر شرکت در اعتراضات کارگری و برگزاری روز 
اول مه روزجهانی کارگر درسال ۸7 به همراه دوازه نفر دیگر از کارگران بازداشت شد.  

دادگاه ب��دوی یازده کارگر به نام های خالد س��واری، اقب��ال لطیفی، طیب مالیی، فارس 
گویلیان، یداهلل مرادی، طیب چتانی، عباس اندریانی، صدیق امجدی، حبیب اهلل کله کانی، 
صدیق سبحانی، محی الدین رجبی، را به نود و یک روز زندان و ده ضربه شالق و شیث 
امانی و صدیق کریمی را به دوس��ال و نیم زندان محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر استان 
کردستان حکم زندان یازده کارگر را به جریمه ی دویست هزار تومان تبدیل و احکام شالق 
را هم چنان ابقا کرد و حکم زندان ش��یث امانی و صدیق کریمی را به ش��ش ماه زندان و 

دویست هزارتومان جریمه نقدی و بیست ضربه شالق تقلیل داد.  

۱0 اردیبهش��ت ۱3۸7، در شهر اش��نویه چهار نفر از فعاالن کارگری؛ حمید اطهری و 
آرام ابراهیم خالص از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و نسرین محمودی آذر بازداشت 

شدند. 
هفت نفر از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه ۸7 در جلوی ساختمان سازمان تأمین 
خدمات اجتماعی س��نندج به نام  های صالح زمانی، شیوا خیرآبادی، عبداله نجار، غالب 

حسینی، علی حسینی، بهاء الدین صدوقی و سوسن رازانی دستگیر شدند. 
ش��عبه ی ۱0۱ دادگاه جزایی سنندج سوس��ن رازانی را به تحمل نه ماه زندان تعلیقی 
به مدت سه سال و هفتاد ضربه شالق و شیوا  خیرآبادی را به تحمل چهارماه زندان تعلیقی 
به مدت س��ه س��ال و چهل ضربه شالق محکوم کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر در 
مورد شیوا خیرآبادی به پانزده ضربه شالق تقلیل یافت. احکام صادره روز 30 بهمن ۸7 

در شهر سنندج به اجرا در آمد.۱  
غالب حسینی به اتهام  شرکت در مراسم  اول ماه مه  سال ۸7 به شش ماه حبس تعزیری 
و پنجاه ضربه ش��الق و عبداهلل خانی به اتهام مش��ابه به نود و یک روز حبس تعزیری و 

چهل ضربه شالق محکوم شدند.

۱-شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی، عضو شورای زنان سنندج و فعال کارگری هستند. شورای زنان تشکلی است 
که با برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسات گفتگو و تهیه ی مقاله، موضوع های مربوط به حقوق زنان و کارگران را 

دنبال می کند. یکی از فعالیت های این شورا، برنامه ریزی برای مراسم روز جهانی زن و روز جهانی کارگر است.
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کمیته ی هم آهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
ای��ن کمیته در س��ال ۱3۸5 به وجود آمد و اس��اس نامه ی جدی��د آن در فروردین ۸7 
به تصویب رسید. کمیته ی هم آهنگی، جمع متشکلی از کارگران و فعاالن کارگری است 
که برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدگیراِن تحت ستم، بهبود وضعیت زندگی و 
معیشت آنان، فعالیت و مبارزه می کند. اعضای کمیته ی هم آهنگی برای کمک به ایجاد 
تشکل های کارگری در سال ۱3۸7 و ۱3۸۸ به کرات مورد آزار و اذیت، احضار، بازداشت 

و محاکمه قرار گرفتند.۱ 

5 شهریور ماه ۸۸، چهار تن از اعضای کمیته ی هم آهنگی با نام های افشین ندیمی، کاوه 
گل محمدی، ش��عیب صابری و آزاد منیری نیا پس از دو روز بازجوئی و فش��ار جسمی و 

روانی در اداره ی اطالعات، به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شدند.
ش��اهو حسین پناهی که در رابطه با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۸ سنندج 

به دادگاه احضار شده بود، برای بار سوم در سوم شهریور ۸۸، دادگاهی شد.
در تیرماه ۸۸ ، هادی تنومند، حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدادی از اعضای کمیته 

به دادگاه بوکان احضار شدند.
اداره ی اطالعات شهرستان بانه نیز در تاریخ ۱3۸۸/3/2۶، رحمان سلیمانی عضو کمیته ی 

هم آهنگی را احضار و بعد از دو ساعت بازجوئی وی را آزاد کردند.
۱9 خرداد ماه ۸۸، پدرام نصراالهی و 20 خرداد ماه ۸۸ مجید حمیدی و عباس اندریانی 

از اعضای کمیته  به اداره اطالعات سنندج احضار شدند.
۱۱خرداد ماه ۸۸، مازیار مهرپور عضو کمیته ی هم آهنگی به اداره ی اطالعات رشت احضار 

شد.
9 خرداد ماه ۸۸، یوسف ابخراباد عضو کمیته ی هم آهنگی به اداره ی اطالعات شهر مهاباد 

احضار شد.  
در پی دس��تگیری اعضای کمیته ی هم آهنگی در 2۸ فروردین ۱3۸۸، مغازه ی حسین 
پیروتی از فعاالن کارگری و عضو کمیته ی هم آهنگی به خاطر عدم تعهد ثبتی در رابطه 

با فعالیت کارگری، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه پلمپ شد. 
۱5 اردیبهشت ۸۸ شیوا سبحانی به حراست مخابرات استان کردستان احضار شد.

1-kdmahmodsalehi.blogfa.com/
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حراس��ت مخابرات اس��تان کردس��تان در مورد چگونگی برگزاری مراس��م اول ماه مه، 
برگزارکنندگان و هم چنین عضویت کمیته ی هم آهنگی از ش��یوا س��بحانی درخواست 

توضیح کرد. 
۱۶ اردیبهشت ۸۸، سه نفر دیگر از فعاالن کمیته ی هم آهنگی به نام های خسرو بوکانی، 
اسعد مولودزاده و مصطفی شریفی که به اداره ی اطالعات نقده فراخوانده شده بودند بعد 

از چند ساعت بازجویی و تهدید و ارعاب، آزاد شدند.  
9 اردیبهش��ت ۱3۸۸، در آستانه ی برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر، چند 
ت��ن دیگر از فعاالن کارگری و اعضای کمیت��ه ی هم آهنگی مجدداً به اداره ی اطالعات و 

کالنتری احضار شدند.
کریم فاتحی، علی مینائی )عمر مینایی( و هادی تنومند از اعضای کمیته ی هم آهنگی 

به حفاظت اطالعات نیروی انتظامی بوکان فرا خوانده شدند. 

در ادامه ی فش��ارها و تهدید فعاالن کارگری، 3 اردیبهش��ت ۸۸، هش��ت نفر از اعضای 
کمیته ی هم آهنگی به نام های صدیق خسروی، خسروبوکانی، عمر اسماعیل پور، ابراهیم 
اس��ماعیل پور، اس��عد مولودزاده، جلیل شریفیان، خلیل ش��ریفیان و مصطفی شریفی 

به حفاظت اطالعات نقده فراخوانده شدند. 
2۸ فروردین ۱3۸۸ در پی نشست اعضای کمیته ی هم آهنگی با خانواده ی کارگر زندانی 
غالب حسینی در ساعت۱۱خانه ی آقای حسینی به محاصره ی پلیس و نیروهای امنیتی 

درآمد و کلیه ی اعضای کمیته ی هم آهنگی حاضر در آن محل دستگیر شدند.
مأموران با ایجاد فضای رعب و وحشت، یادآور شدند چون فعالیت های کمیته ی هم آهنگی 
برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری غیرقانونی است، هرگونه تجمع در این رابطه جرم 
محسوب می شود. مأموران جهت آزادی دستگیر شدگان خواستار تعهد کتبی آنان مبنی 

برقطع همکاری با کمیته ی هم آهنگی  شدند. 
اسامی دستگیرشدگان عبارت است از:

۱- بهروز خباز، 2- علیرضا خباز، 3- یوس��ف صفاری، ۴- بهزاد سهرابی، 5- وفا قادری، ۶- 
مجید حمیدی، 7- صدیق س��بحانی، ۸- ژیان سبحانی، 9- صدیق امجدی، ۱0- کوروش 
بخشنده، ۱۱- یداله قطبی، ۱2- خالد حسینی، ۱3- رضا امجدی، ۱۴- عباس اندریانی، ۱5- 
جلیل محمدی، ۱۶- ادیب، ۱7- پدرام نصراللهی،  ۱۸- فرامرز فطرتی، ۱9- امیر هیروآباد،            
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20- مهران بهروز، 2۱- سعید مقدم، 22- مازیار مهرپور، 23- وحید سلیمانی، 2۴- سیروس 
فتحی، 25 رضا، 2۶- افشین ندیمی، 27- فرهاد ابراهیمی، 2۸- مهرداد صبوری، 29- جهانگیر 
محمودویس��ی، 30- فریدون روحانی، 3۱- آمانج نیک دل )۱۴ ساله(، 32- امید محمودی، 
33- صالح کریم پور، 3۴- جالل حسینی، 35- سیدعلی حسینی، 3۶- محمد عبدی پور، 37- 
محمد رضازاده، 3۸- کاوه حکیمی، 39- جمیل راست خدیو، ۴0- محمد حسنی، ۴۱- حسین 
مرادی، ۴2- رحمان کاردار، ۴3- صدیق خداداد، ۴۴- اس��ماعیل نیازی، ۴5- حسام امینی، 
۴۶- رحمان ابراهیم زاده، ۴7- عباس هاشم پور، ۴۸- حسین پیروتی، ۴9- فتاح سلیمانی، 50- 
لقمان ابراهیم زاده، 5۱- صمد احمدی پور، 52- رحمان تنها، 53- خسرو بوکانی، 5۴- جلیل 
شریفیان، 55- خلیل شریفیان، 5۶- عمر اسماعیل پور، 57- صدیق خسروی، 5۸- مصطفی 
شریفی، 59- اسعد مولودپور، ۶0- خالد صوفی، ۶۱- محمد امین مهابادی، ۶2- یوسف ابخراباد، 
۶3- واحد سیده، ۶۴- رحمان سلیمانی، ۶5- علی مینایی، ۶۶- حسن رسول نژاد، ۶7- احمد 

اسکی بغدادی، ۶۸- هادی تنومند، ۶9- مصطفی مدرسی، 70- کریم فاتحی.   

احضار و دستگیری اعضای کمیته ی هم آهنگی
 برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در سال ۸۷

محسن حکیمی، عضو و مسئول وب سایت این کمیته، و عضو کانون نویسندگان ایران، 
روز دوم دی ماه ۱3۸7 بازداشت و بیش از بیست بار مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفت. 

وی در 30 بهمن ماه ۱3۸7 با قرار وثیقه ی یک صدمیلیون  تومانی از زندان آزاد شد. 
حکیمی در۱۶ فروردین ۱3۸۸ در شعبه ی دو بازپرسی ویژه ی امنیت، مستقر در دادسرا 
و دادگاه انقالب اس��المی عالوه بر اتهامات قبل��ی مبنی بر »فعالیت تبلیغی علیه نظام 
جمهوری اسالمی « به »اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور« نیز متهم شد. 
بیژن امیری، کارگر کارخان��ه ی ایران خودرو، روز دوم دی ماه ۱3۸7 در محل کار خود 
توسط حراست کارخانه به دنبال یک درگیری بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی شد. و 
روز 9 بهمن ماه ۱3۸7 پس از سپری کردن چهل روز در سلول انفرادی بند 209  زندان 

اوین، با وثیقه ی یک صد میلیون تومانی آزاد شد.
بهزاد سهرابی، عضو کمیته ی هم آهنگی روز ۱2 بهمن ماه دستگیر شد. وی روز ۱3 بهمن 
ماه به دادگاه منتقل شد و اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی کارگری و شرکت در محافل 

کارگری به وی تفهیم شد. 
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محمد جراحی، عضو کمیته اوایل تیرماه ۱3۸7 به دنبال احضار تلفنی از س��وی اجرای 
احکام دادگاه انقالب تبریز به این محل مراجعه می کند و چهار روز بازداش��ت می ش��ود. 
دادگاه انقالب ش��عبه ۱۱ در ش��هر تبریز محاکمه ی غیابی انجام داد و بدون هیچ حق 
دفاعی، او را به چهار ماه زندان قطعی محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر حکم او را لغو کرد 

و وی در ۱۸ تیرماه از زندان آزاد شد.
سالم قادری و خالد اسدی اعضای کمیته روز ۱9 بهمن ماه سال ۱3۸7، توسط ماموران 
امنیتی در منزل خود درمریوان بازداشت شدند. روز ۱۶ فروردین ماه سالم قادری و خالد 
اس��دی به دادگاه منتقل شدند و برای اتهاماتی هم چون داشتن ماهواره محاکمه شده و 

دوباره به زندان برگردانده شدند.
آزاد حسینی،  از فعاالن کارگری در مریوان در همین روز ۱9 بهمن ماه بازداشت شد.  

آزاد حسینی در تاریخ ۱5 اسفند ماه با وثیقه ی بیست میلیون تومانی آزاد شد.
افشین شمس قهفرخی،  از اعضای کمیته در تاریخ ۱3 تیرماه ۱3۸7 به خاطر فعالیت های 
کارگری در محل کارش در شهرس��تان الیگودرز دس��تگیر و به زندان دستگرد اصفهان 
منتقل ش��د. در ۱۱آبان  ماه ۸7 حکم یک س��ال زندان به او ابالغ شد؛ و در 2۶ بهمن ماه 

۱3۸7 بطور مشروط از زندان آزاد شد.
نه به ز )پدرام( نصراللهی،  عضو کمیته ی هم آهنگی روز ۴ دی ماه ۱3۸7 توسط نیروهای 
امنیتی و لباس ش��خصی دستگیر ش��د. وی روز ۱7 فروردین ماه ۱3۸7، با قرار وثیقه ی 

بیست میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
کورش بخشنده، عضو کمیته روز ۱9 اسفندماه در خیابان شهدای سنندج بازداشت شد. 

روز 2۱ اسفند ماه با وثیقه ی سی میلیون تومانی آزاد شد.
امید )اقبال( شجاعی، عضو کمیته ی هم آهنگی روز 22 اسفند ماه ۱3۸7 پس از مراجعه 
به  اداره ی اطالعات شهرستان سقز بازداشت شد و روز 2۸ اسفند ماه با وثیقه ی سی میلیون 

تومانی آزاد شد.
حامد فیروزنیا،  از اعضای کمیته روز 23 اسفندماه به اداره اطالعات سقز احضار شد و روز 

2۴ اسفندماه پس از حضور در اداره ی اطالعات بازداشت شد. 
بختیار رحیمی، عضو کمیته ی هم آهنگی به اتهام سازمان دهی اول ماه می در سال ۱3۸۶ 
در مریوان بازداشت شد، بعداز دو هفته به زندان اوین منتقل شد. بختیار رحیمی به مدت 
۱۱م��اه در زندان اوین ب��ود و در تاریخ 20 خرداد ماه ۱3۸7 با وثیقه ی یک صد میلیون 
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تومانی آزاد شد. دادگاه بختیار رحیمی در روز ۱0 دی ماه ۱3۸7 در مریوان برگزار شد.
جمال کریم زاده، از اعضای کمیته ی هم آهنگی در تاریخ ۱7 فروردین ماه ۸۸ به اداره ی 

اطالعات شهرستان سقز احضار شد. 

داستان غم انگیز سندیکاهای مس��تقل کارگری در جمهوری اسالمی تنها در سرنوشت 
فعاالن سندیکایی فوق خالصه نمی شود. در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسالمی 
و به ویژه در روزهای سیاه پس از سرکوبی خونین سی خرداد۱3۶0 صدها فعال کارگری 
به جوخه ی اعدام سپرده شده و تعداد بیش تری به زیر وحشیانه ترین شکنجه ها برده شدند، 
یا آواره ی کش��ورهای مختلف شدند. به منظور نشان دادن عمق فاجعه تنها به سرنوشت 

یکی از ده ها سندیکای مستقلی که به نابودی کشیده شد اشاره می شود: 

سندیکایپروژهای)فصلی(آبادانوحومه
ایده ی تش��کیل این س��ندیکا در اوایل س��ال 57 در میان جمعی از کارگران پیشرو در 
آبادان نضج گرفت و در فروردین ۱35۸ سندیکا به طور رسمی تأسیس و مسئولین آن 
با رأی مس��تقیم کارگران انتخاب شدند. این نهاد به س��رعت  مورد استقبال کارگران و 
زحمت کشان قرار گرفت و دارای هزاران عضو شد و در جریان برگزاری تظاهرات های اول 
ماه سال های 5۸ و 59 ده ها هزار نفر را سازمان دهی کرد، و ازجانب دیگر با همان سرعت 
مورد غضب نیروهای س��رکوبگر رژیم قرار گرفت و آماج حمالت نیروهای چماق دار آن 
شد؛ تا آن جا که برای جلوگیری از حمله ی عناصر چماق دار حزب اللهی به محل سندیکا 

و دفاع از آن، کارگران عضو سندیکا دست به یک تحصن صد روزه زدند.
 

این سندیکا هم چنین تظاهرات وسیعی را در آذر۱35۸ شکل داد و با انتشار بیانیه هایی 
بر خواست های صنفی کارگران پروژه ای تأکید کرد. پس از شروع جنگ ایران و عراق که 
چون هدیه ای آسمانی برای جمهوری اسالمی به شمار می رفت، در مهرماه ۱359 فعالیت 

این سندیکا پایان یافت و محل آن توسط عوامل رژیم با بلدوزر ویران شد. 
دیری نگذشت که پایه گذاران سندیکا هر یک به سرنوشتی دردناک جان خود را از دست 

دادند. 
علی چهارمحالی کائیدی در سال ۶2 دستگیر و در ۱۱ اردیبهشت ۶3 مصادف با اول ماه 
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مه در اوین اعدام شد. 
ابراهیم غریب زاده در سال ۶2-۶3 در زندان شیراز به جوخه ی اعدام سپرده شد.

محمدعلی ابرندی سخنگوی سندیکای پروژه ای در خرداد ۶2 دستگیر و به زیر شدید ترین 
شکنجه ها برده شد. وی در اثر حمله ی قلبی و عدم مراقبت پزشکی در آبان ۶۶ در زندان 
گوهردشت جان باخت. پاهای وی به خاطر شکنجه های طاقت فرسایی که تحمل کرده 

بود دو بار مورد جراحی پیوند پوست قرار گرفته بود.
مصطفی آبکاشک در تصادفی در آمریکا در سال ۱3۶۸ جان باخت. 

کریم ساعی یکی دیگر از فعالین سندیکا در دوران بازداشت در 5 مرداد ۱3۶0 در زندان 
تبریز جان باخت. 





تشکل های کارگری دولتی جمهوری اسالمی 

از نگاه سازمان بین املللی کار
 

گزارش هیأت »شاخه ی آزادی اجنمن«
 و امضای تفاهم نامه بین دولت ایران و سازمان بین املللی کار 

پیرو مذاکرات مقامات دولت جمهوری اس��المی با س��ازمان بین المللی کار در حاشیه ی 
اجالس هیأت مدیره ی س��ازمان و کنفرانس بین المللی کار  در ژوئن سال 2002، دولت 
جمهوری اسالمی از »شاخه ی آزادی انجمن« )آزادی های سندیکایی( درخواست کرد تا 
قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن ، مورد 

بررسی قرار دهد. 
تمهیدات انجام گرفته با هدف جلوگیری از ذکر نام جمهوری اسالمی در لیست بدترین 
ناقضین حقوق کار صورت گرفت. در پی این مذاکرات، هیأت  مشاوره سازمان بین المللی 
کار متش��کل از  آق��ای برنارد جرنیگان، رئیس »ش��اخه ی آزادی انجمن« و خانم کرن 
کرتیس، رئیس »اداره ی آزادی انجمن« از تاریخ 27 سپتامبر تا سوم اکتبر 2003 از ایران 

دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر ساخت.  
در این س��فر هیأت مزبور دیدارهایی را در س��طح دولتی با معاون روابط کار وزارت کار 
و امور اجتماعی، معاون هم آهنگی و امور بین الملل وزارت کار و اعضای کمس��یون امور 

اجتماعی مجلس به عمل آورد.  



نگاهی به سازمان بین املللی کار 102

هیأت هم چنین در ارتباط با گروه کارگری نیز دیدارهایی را با »رئیس و اعضای کانون 
عایل شوراهای اسالمی كار از جمله اعضایی كه در خانه ی كارگر نیز مسئولیت هایی داشتند 

و برخی رؤسای شوراهای اسالمی كار شهرستان ها به انجام رساند« 
هیأت سازمان بین المللی کار هم چنین »با اعضای برخی انجمن های صنفی تازه تاسیس، 
مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران، هرنمندان، موسیقی دانان، و رانندگان، دیدار و گفت وگو 

كرد.« 
هیأت مزبور در گزارش خود خاطرنش��ان کردکه در دیدارهای مزبور تالش داش��ته که 
»تم���ام نقطه نظرهای مربوط به اجرای ماده ی 1۳1، تبص���ره ی ۴، قانون کار را )که طبق آن 
كارگران هر واحد می توانند یك »شورای اسالمی كار«، یك تشكل صنفی یا نمایندگی های 

كارگری تشكیل دهند(، بشنود«.
هیأت در بند ۶ گزارش به طور مش��خص اظهار عقیده کرد که: »تمام افرادی كه از گروه 
نمایندگی كارگری با آن ها گفت وگو شد، مشخصًا اعالم كردند كه شرایط كنونی به ا ندازه ی 

كافی در برگرینده ی اصول نمایندگی كارگری در كشور نیست«.

طبق بند ۶ گزارش مزبور در این دیدارها اعضای شوراهای اسالمی کار در رقابت با جناح 
رقیب مدعی شده بودند: »قانون، نقش بسیار بزرگی برای دولت در تشخیص صالحیت 
كاندیداهای شورای اسالمی كار، در تمامی سطوح، مقرر كرده. به عالوه به كارفرما نیز این 
حق را داده اس���ت كه در خالل نشست های شورا شركت كرده و رای دهد«. طبق گزارش 
هیأت سازمان بین المللی کار اعضای خانه ی کارگر و انجمن های صنفِی به ثبت رسیده 
نیز از این جریان ش��اکی بوده و بر این عقیده بودند که »قدرت هیأت های س���ه جانبه ی 
تش���خیص و حل اختالف برای انحالل یك شورا، معرف یك مداخله ی آشكار و غریقابل 
قبول بود. به ویژه آن كه این هیأت های تشخیص و حل اختالف، عمدتًا به یافنت راه حل هایی 
علیه شوراها تمایل داشته تا علیه كارفرماها، حتا اگر دستور كار آن هیأت ها بررسی سوءرفتار 

مدیریت و كارفرما بوده باشد.«

بند 7 گزارش هیأت مزبور نشان دهنده ی آن است که آش شوراهای کارگری رژیم آن قدر 
شور است که صدای کارفرمایان را نیز در آورده است. نمایندگان سازمان بین المللی کار 
می نویس��ند: »عقیده ی كارفرمایی نیز كه توسط كانون عایل انجمن های صنفی ایران ابراز 
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شد، بر این اساس بود كه نمایندگی های كارگری، در چارچوب شرایط كنونی، به قدر كافی 
آزاد و مستقل نیستند«.

حتا بنا به بند 9 گزارش هیأت »نمایندگان خانه ی كارگر نیز به موانع قانونی برای فعالیت و 
عمل كرد آزاد شوراهای اسالمی كار، هم به لحاظ مداخله ی مدیریت در امور روزانه و هم 

مداخله ی دولت در رابطه با تعینی صالحیت كاندیداها، اشاره كردند«. 

هم چنین بنا به بند ۱0گزارش هیأت  مزبور »از سوی هر دو جناح »انجمن های صنفی 
نوبنیاد« و هم چنین »نمایندگان شوراهای اسالمی کار استانی« ابراز نگرانی شدید شد 
که حاکمیت و سلطه گری خانه ی کارگر در ساختار کنونی نامطلوب و ناموجه است. این 
نمایندگان ابراز داش��تند که خود خانه ی کارگر و تشکیالت درونی آن را نمی توان یک 
تشکیل صنفی قلمداد کرد، زیرا که عمدتاً دارای جهت گیری های سیاسی هستند. آن ها 
اش��اره کردند که خانه ی کارگر به جای ثبت در وزارت کار، در وزارت کشور که مسئولیت 
ثبت احزاب سیاس��ی را عهده دار است، به ثبت رسیده است. و نیز ابراز داشتند دبیرکل 

خانه ی کارگر، خود رهبر یک جناح سیاسی است. 
تمامی گروه هایی که نمایندگی کارگران را داش��تند، بجز افرادی که تش��کیالت خانه ی 
کارگر رأس��اً با آنان مالقات کرد، جملگی بر این اعتقاد بودند که این حاکمیت و سلطه 
به طور کلی به نفع کارگران نیست. آن ها شکایت از آن داشتند که برای سال های متمادی، 
خانه ی کارگر همواره به عنوان تنها ارگان کارگزار کارگری برای شرکت در کنفرانس ها، 
س��مینارها و کارگاه های مرتبط با کار در سازمان بین المللی کار انتخاب شده است، در 
حالی که به باور آنان، خانه ی کارگر نماینده ی واقعی و راس��تین گروه های کارگری نبوده 

است.
 

در این س��فر دیدار رسمی با دبیرکل خانه ی کارگر انجام نگرفت و موضوع چنان چه در  
بند ۱۱ گزارش هیأت آمده، با ش��کواییه ی خانه ی کارگر روبرو ش��د که چرا »برنامه ی 

تنظیمی مالقات ها، فاقد نشست با خانه ی كارگر و از جمله با دبریكل آن بوده است«.
 

گزارش هیأت با آن که در بند ۸ خود ضمن استقبال از تشکیل »انجمن های صنفی نوبنیاد 
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)تازه تاسیس یافته(1 كه به موجب ماده ی 1۳1 در وزارت كار به ثبت رسیده اند« و هم چنین در 
بخش نتیجه گیری ها و پیشنهادها تأکید می کند »در عنی حال كه برای همه ی طرف های 
ذیربط مشخص است كه قواننی و مقررات مربوط به تشكل ها و انجمن های صنفی، به آن ها 
آزادی بیش تری در انتخاب نمایندگان خود و فعالیت روزمره شان می دهد«، اما به صراحت 
اع��الم می کند »لیكن وضعیت جاری در س���طح واحد كار، ناقض مفه���وم واقعی آزادی 
انجمن، مندرج در مقاوله نامه ی ش���ماره ی ۸۷ برای تش���كل های كارگری است« و تأکید 
می کند »هیچ كس نمونه ای از یك توافق واقعی دسته جمعی در محیط كار یا در سطح آن 
بخش ارائه نمی دهد،  در عنی حال كه تنها توافقی كه اظهار می شود تاكنون به عنوان توافق 
ملی به امضا رس���یده است، توافق حاصله میان »شوراهای اسالمی كار« و »كانون عایل 
انجمن های صنفی كارفرمایی ایران« در خصوص شرایط اشتغال به كار كارگران شاغل در 
واحدهای زیر پنج نفر است )كه به واقع اشاره ای به نمایندگی جمعی و كلی كارگران در این 

واحدهای كوچك كه خارج از شمول قانون كار هستند، نمی كند(۲«.

هم چنین هیأت در بند ۱5 گزارش خود  اظهار نظر می کند که »تشكیالت انجمن صنفی 
در تمام س���طوح )واحد كار، صنعت، منطقه و مل���ی(، بهرتین نمونه، برای تحصیل آزادی 

تشکل  ها و استقالل آن هاست«. 

از سوی دیگر در ارتباط با شوراهای اسالمی کار اظهار عقیده می کند که  »شوراها بدون 
انجام اصالحات اساسی در قواننی حاكم بر تأسیس و فعالیت آن ها، نمی توانند كاماًل نقش 
آزاد و مس���تقل نمایندگی كارگری را ایفا كنند«. هیأت هم چنین س��اده ترین اقدام »برای 
ارتقای یك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفی در ایران را اصالح ماده ی 1۳1، 

تبصره ی ۴، قانون كار می داند«. 

۱- در گزارش هیأت از انجمن صنفی مطبوعات به عنوان یک تشکل نمونه نام برده شده که متأسفانه چنین چیزی 
حقیقت ندارد و س��ه نفر از پنج نفر اعضای هیأت مدیره ی آن به هنگام گزارش هیأت، نماینده ی مجلس ش��ورای 
اس��المی و چهار نفر بقیه، عضو جبهه ی مش��ارکت اسالمی بوده اند. بنابراین روشن است که این تشکل ساخته ی 

احزاب و جریان های سیاسی بوده و با اهداف مقاوله نامه ی ۸7 در تضاد هستند.
2-توافق نامه ی مزبور از اساس غیرقانونی است. چرا که طبق ماده ی ۱5 قانون تشکل شوراهای اسالمی کار مصوبه ی 
۶3/۱0/30 و ماده ی یک آیین نامه ی انتخابات قانون شوراهای اسالمی کار مصوبه ی ۱3۶۴/۴/30 هیأت  وزیران، در 
کارگاه های سی و پنج نفر و بیش تر می توان شوراهای اسالمی تشکیل داد، بنابراین شوراهای اسالمی کار نمی توانند 
اصوالً در کارگاه های ده نفر و کم تر تشکیل شوند و از این رو نماینده ی شوراهای اسالمی کار، حق امضای قرارداد 

برای این قبیل کارگاه ها را دارا نیست. 
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هیأت مزبور چاره ی کار را در این می بیند که یک قانون جدید تصویب شود و در بند ۱۸ 
گزارش خود می آورد: »هیأت س���ازمان بنی المللی کار بر این اعتقاد است كه بخش اعظم 
مشكالتی كه از سوی شركای اجتماعی و به واقع از سوی خود دولت، در رابطه با فعالیت های 
سیاسی نهادهای كارگری ابراز شد، می تواند از طریق تدوین و تصویب یك قانون یا مقررات 
مربوط به تشكل صنفی با تعریف مشخصی از مسئولیت های تشكل صنفی و ضرورت ثبت 

تمامی تشكالت صنفی در تمامی سطوح در وزارت كار، رفع و حل شود«.
در ۱۱ مهرماه ۱3۸3 یک س��ال پس از دیدار هیأت  مزبور از ایران و انتش��ار گزارش آن، 
به نقل از خبرگزاری ایلنا، ابتدا محسن خواجه نوری معاون وقت روابط کار وزارت کار و 
امور اجتماعی در دیدار با واندرالن مدیر منطقه ای سازمان بین المللی کار، از گزارش این 
سازمان در خصوص فعالیت تش��کل های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرد و 
اظهار داشت: »ما نیز معتقدیم باید تشکل های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای 

جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند«. 
نکته ی مهم در اظهارات خواجه نوری این جاست که برخالف سیاست های گذشته، یک 
مقام  رسمی دولتی پذیرفته  است که تشکل های آزاد و مستقل کارگری در ایران وجود 

ندارد و می بایستی در این راه کوشش کنند. 
او هم چنی��ن اعالم ک��رد: »وزارت كار و امور اجتماعی آمادگی دارد پس از رفع ابهامات 
تشكل  های كارگری در خصوص این بیانیه، آن را به صورت الیحه  ای در خصوص مقررات 

جدید تشكل  ها در ایران، تقدیم دولت کند«.
 

بر اساس گزارش ایلنا در همین دیدار، آقای واندرالن با اشاره به استانداردهای بین المللی 
حقوق کار می افزاید: »این اس���تانداردها جزء اصول حقوق بش���ر اس���ت كه برای سازمان 

بنی  المللی كار مهم محسوب می  شوند«.
... »وی ساختار موجود تشكل  های كارگری را مطابق با استانداردهای سازمان بنی  المللی كار 

ندانست و گفت: تالش ما تطبیق ساختار فعلی با استانداردهای جهانی است«. 
موضوع��ی که واندرالن روی آن دس��ت گذاش��ته کماکان نش��ان دهنده ی  عدم انطباق 
تشکل های کارگری دولتی، با استانداردهای بین المللی است. موضوع تطبیق ساختارهای 
موجود با اس��تانداردهای بین المللی نیز سیاستی ست که از دیرباز در مجامع بین المللی 

معمول بوده است و فلسفه ی وجودی آن ها بر این پایه قرار گرفته است. 
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بنا به خبر س��رویس کارگری ایلنا در روز س��یزدهم مهرماه ۱3۸3 »یادداش���ت تفاهم 
سه جانبه ای با حضور محسن خواجه نوری، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی،  
كاری تاپیوال، معاون اجرایی دبریكل سازمان بنی المللی كار در امور استانداردها و اصول و 
حقوق بنیادین كار و آقای هرمان واندرالن، مدیر دفرت زیر منطقه ای جنوب آس���یا به امضاء 
رس���ید، طرفنی موافقت خود را با نیاز به بازنگری در فصل شش���م قانون كار، در نشس���ت 
سه جانبه ی مورخ ۸۳/۷/1۳ و در راستای تقویت و توسعه ی انجمن های صنفی)سندیكاها( 

اعالم كردند«.

مقامات دولتی تنها »موافقت خود را با بازنگری در فصل ششم قانون کار« اعالم کرده اند. 
پس از گذشت پنج سال از این موافقت، هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. بازنگری 
در این خصوص اولین قدم محس��وب می ش��ود و برای گذر از هفت خواِن تهیه ی الیحه 
توس��ط وزارت کار،  تصویب هیأت دولت، کمیس��یون های مجلس، شورهای اول و دوم 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه درازی در 

پیش است. 
هم چنین به نقل از خبرگزاری ایلنا روز ۱3مهرماه ۱3۸3 »در بند ۲ این تفاهم نامه، با تهیه و 
تنظیم پیش نویس اصالحیه ی مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته 
ش���ده بنی المللی در زمینه ی حق تش���كل و لزوم نهایی كردن منت مذكور از طریق مشورت 

سه جانبه، موافقت شد كه در این زمینه دفرت بنی المللی كار مساعدت الزم را خواهد كرد«.

چنان چه مالحظه می ش��ود در این تفاهم نامه آمده اس��ت که فصل شش��م قانون کار با 
»مس��اعدت« دفتر بین المللی کار اصالح ش��ود. این که این اصالحات در عمل می تواند 
معیارهای بین المللی کار را تحقق بخشد یا خیر، بحث دیگری است۱. اما نبایستی از نظر 
دور داشت که متخصصان و کارشناسان سازمان بین المللی کار، کارگزاران مجلس شورای 

اسالمی نیستند که بر هر مصوبه ای مهر تأیید بزنند. 

هم چنین »در بند ۳ نیز با لزوم اصالح آئنی نامه ها و مقررات موجود مربوط به انجمن های 
صنفی در اسرع وقت مشتمل بر آئنی نامه ی تشكیل، فعالیت و حدود اختیارات انجمن های 
۱-دول��ت احمدی ن��ژاد اقدام های ضد کارگری خود و تالش برای دولتی کردن نمایندگان کارگران و راندن رقبا از 

صحنه را اصالح مواد مربوط به فصل ششم قانون کار و در راستای توصیه های دفتر بین المللی کار اعالم می کند!
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صنفی، آئنی نامه ی ناظر بر تهیه ی اساس نامه ی انجمن های صنفی و آئنی نامه ی ذیل ماده ی 
1۳۶ قانون كار موافقت گردید، نمایندگان سه طرف هم چننی موافقت خود را مبنی بر نیاز 
به تجدیدنظر در قانون تاس���یس شوراهای اسالمی كار با هدف تقویت كاركرد صنفی این 
تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بنی المللی كار اعالم 
كنند. گفتنی است؛ مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار بطور هم زمان بازنگری 

خواهد شد«.
این بند حاکی از آن اس��ت که س��ازمان بین المللی کار برخالف تبلیغات رایج از سوی 
نهادهای کارگری وابسته به دولت، »خانه ی کارگر« و »شوراهای اسالمی کار« را به عنوان 

»تشکل کارگری« نپذیرفته و چنین برنامه ای را نیز در دستور کار ندارد. 

در گزارش سال 2002، هیأت بازدیدکننده در ارتباط با خانه ی کارگر از عبارات دوپهلویی 
که در سازمان های بین المللی معمول است، استفاده کرده بود و خانه ی کارگر را چنین 
معرفی کرده بود: »از بحث با خانه ی كارگر، هیأت  دریافت، ضمن آن كه ممكن است این 
تش���كل ابعاد سیاسی داشته باشد، ویل در دفاع از منافع مرتبط با كار نریوی كارگر، ایفای 

نقش می كند«. 
و از ش��وراهای اسالمی کار نیز چنین یاد کرده بود: »شوراهای اسالمی كار نقش مهمی 
در روابط كار ایران در طول دو دهه ی اخری، ایفا كرده اند، لیكن هیأت براین عقیده اس���ت 
كه ش���وراها بدون انجام اصالحات اساس���ی در قواننی حاكم بر تاسیس و فعالیت آن ها، 

نمی توانند كاماًل نقش آزاد و مستقل نمایندگی كارگری را ایفا كنند«.

 گزارش هیأت س��ازمان بین المللی کار هر دو تش��کیالت یاد شده را نیازمند اصالحات 
اساس��ی دیده بود. روح حاکم بر متن تفاهم نامه ی امضا ش��ده نیز غیر از گزارش هیأت 
مزبور نیست. به هنگام برخورد با اسناد سازمان بین المللی کار و دیگر متون حقوقی که 
از سوی سازمان های بین المللی انتشار می یابند، می بایستی زبان فنی، روح حاکم بر این 
س��ازمان ها، عرف بین المللی و... را در نظر گرفته و س��پس نسبت به محتوای گزارش ها، 

بیانیه ها و...  اظهار نظر کرد.  





مغایرت روابط موجود در محیط کار 
با مقاوله نامه ی حق تشكل و قراردادهای دسته جمعی
)مقاوله نامه ی ۹۸(

کارگران، بدون پشتوانه ی تشکل های منسجم و بدون فشار و اقدام دسته جمعی همواره 
در معرض انواع و اقسام تنگناها و فشارهای کارفرمایان قرار می گیرند که خود از قدرت 
و حمایت دولت ها و محافل قدرت نیز برخوردارند. مقاوله نامه ی 9۸ »سازمان بین المللی 
کار«  تالش می کند در زمینه ی کار و امور مربوط به اش��تغال، تس��هیالت و مقرراتی را 

به نفع کارگران وضع کند.  
در این جا به بخشی از مقاوله نامه ی شماره ی 9۸ اشاره می کنیم:

در بند ۱ ماده ی ۱ این مقاوله نامه آمده است: 
»كارگران می بایستی در برابر اقدامات ضدسندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال از 

حمایت كافی برخوردار باشند«.
بند 2 ماده ی ۱ مقرر داش��ته اس��ت که حمایت های مورد نظر می بایس��تی در زمینه ی  
»ممنوعیت اخراج كارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وس���یله به علت عضویت در 
تش���کل های كارگری یا به علت شركت در فعالیت های تش���كیالتی در ارتباط با تشکل در 

غریساعت های كار « اعمال گردد. 
 نیاز به توصیف نیست که روابط موجود در محیط کار در جمهوری اسالمی و به ویژه نقش 
دولت در نادیده گرفتن مقاوله  نامه های بین المللی تا کجاست. وقتی دولت، عامل اصلی 
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فعالیت  ضدسندیکایی است چگونه می توان توقع داشت که در برابر اقدامات ضدسندیکایی 
از کارگران حمایت کافی به عمل آورد. 

بند ۱ ماده ی ۱ مقاوله ی مزبور را مقایس��ه کنید با آن چه که پرسشگر از حسن صادقی 
رئیس وقت شورای عالی کار به عنوان »مشت نمونه ی خروار«، می پرسد: 

»به عنوان مشت نمونه ی خروار عرض می کنم در همان زمان کمایل من به یاد دارم 
که یکی از اعضای شورای آبیک را چشم بسته بردند و با تهدید و مسایل دیگر 
به زور او را وادار به استعفا کردند و بعد از شش ماه که دوستان به خانه ی آن عضو 
شورا رفته بودند، وی هنوز در حالت روانی و غریطبیعی به سر می برد، یا به فرض 
شما می فرمایید کسانی که در پاالیشگاه های تهران و آبادان تشکیل شورا دادند، 
بازداش���ت گردیده و روانه زندان شدند، خوب این اتفاقات و موارد ذکر شده را 

چگونه پاسخ می دهید؟«1
آن چه در باال اش��اره ش��د، مربوط به وضعیت کارگرانی اس��ت که در شوراهای اسالمی 
کارِ موردپذیرش حکومت عضویت دارند؛ از همین جا می توان به میزان فش��ارهای وارده 
به کارگرانی که در سندیکاهای مستقل و غیردولتی عضویت دارند و بدتر از آن، کسانی 

که هدایت این سندیکاها را به عهده دارند، پی برد. 

ماده ی3 مقاوله نامه ی مزبور مقرر می دارد که »در صورت لزوم بر اس���اس ش���رایط ملی 
می بایس���تی تدابریی اتخاذ گردد تا كارفرمایان و تشکل كارفرمایی از یک سو و تشکل های 
كارگری از س���وی دیگر تش���ویق ش���وند که از طریق گفتگو های داوطلبانه در جهت ایجاد 
قراردادهای دسته جمعی بکوشند و بدین وسیله مقررات و استانداردها و شرایط كار را بنی 

خود تنظیم كنند«
چنان چه مالحظه می شود در مقاوله نامه ی بهبود شرایط کار و وضع مقررات و استانداردهای 
معقول را موکول به انعقاد قراردادهای دسته جمعی بین تشکل های کارگری و کارفرمایی 
می کند. در جوامع رو به رش��د و صنعتی، گسترش این پیمان ها ضمن برقراری و ایجاد 
شرایط بهتر برای کارگران، به افزایش و پیشرفت کیفیت و کمیت تولید کمک می کند.  

روند رو به نزول و وخامت وضعیت کارگران و زحمت کش��ان میهن مان به لحاظ حقوقی، 
جایی برای کم ترین خشنودی و امید برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی باقی 
نمی گذارد. درحالی که مقاوله نامه ی مربوطه از سمت گیری کوشش ها برای انعقاد هر چه 
1-http://www.metaliran.com 
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بیش تر قراردادهای دسته  جمعی سخن به میان می آورد، کارگران شاغل در واحدهای زیِر 
پنج و ده نفر با وضع قوانین جدید از س��وی مجلس های پنجم و ششم شورای اسالمی 
حتا از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی مصوب این رژیم نیز محروم می شوند، چه 

برسد به برخورداری از حقوق مقرر شده در مقاوله نامه های بین المللی. 

قراردادهایموقت
بر خالف تعهدات بین المللی جمهوری اسالمی که دولت موظف به اجرای آن هاست، آن چه 
که معمول شده، رشد و توس��عه ی »قرارداد موقت« به جای قرارداد دسته  جمعی است. 
به این ترتیب دست کارفرمایان دولتی و خصوصی برای انعقاد قراردادهای موقت که در 
برگیرنده ی هیچ حقوقی ب��رای کارگران زحمت کش و التزام هیچ تعهدی در برابر آنان 

نیست، هم چنان باز است. 
قراردادهای موقت غالباً به مدت سه ماه منعقد می شوند و امکان تجدید قرارداد و یا فصل 
آن از سوی دو طرف هست. به این ترتیب سابقه ی خدمت کارگر محاسبه نمی شود و وی 
به علت نداشتن سابقه از هیچ یک از مواهب قانون کار و قوانین اجتماعی از جمله بیمه ی 

درمانی، بازنشستگی،  از کارافتادگی، بی کاری و... برخوردار نمی شود.  

منشأ قراردادهای موقت، تبصره ی دوم ماده ی 7 از قانون کار است که براساس تفسیری 
عجیب در س��ال های ابتدایی دهه ی70 به این نوع قراردادهای غیرموجه جنبه ی قانونی 
داد. تبصره ی دوم ماده ی 7 قانون کار می گوید: »در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی مستمر 
دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود«. پس از گذشت 
چند سال از اجرای این قانون، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت در خصوص این تبصره، 
تفس��یری به این مضمون خواست. »در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی مستمر دارد، در 

صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی شود«.
و پاسخ وزارت کار به این تفسیر عجیب و مغایر با روح و مفاد قانون، مثبت بود. در اثر این 
تغییر، قرارداد  کاری غالب کارگران از حالت دائم به موقت تبدیل شد و امنیت شغلی آنان 
از بین رفت و آن ها از بخش عمده ی موارد حمایتی قانون کار محروم شدند. در اثر اجرای 
این تفسیر بیش ازهشتاد و پنج درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می دهند که 
با قرارداد موقت به کار مشغول اند و در پایان یک سال، شش ماه، سه ماه و حتا یک ماه، 
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اخراج ش��ده تلقی می شوند. و چنان چه کارفرما مایل به کارکردن با آن ها باشد، باید از نو 
قراردادی دیگر منعقد کنند.

چنان چه مالحظه می شود در حالی که مقاوله نامه ی 9۸ از تالش برای ایجاد شرایط الزم 
جهت عقد قرارداد های دسته جمعی سخن می گوید، مبارزه ی کارگر ایرانی، رها شدن از 
شر »قرارداد موقت« و برخورداری از حقوق قانون کار  است. از همین جا می توان به بیگانه 

بودن حاکمان جمهوری اسالمی با استانداردها و قوانین بین المللی پی برد. 
در این ج��ا قصد ندارم در ارتباط با وضعیت اس��ف بار صدهاهزار کارگر که در بخش های 
س��اختمانی، قالی بافی، کشاورزی۱ و... مشغول به کارند، سخن  به میان آورم که تقریباً  از 

هیچ حقی برخوردار نیستند.  

۱- با آن که اولین گزارش ها و توصیه های س��ازمان بین المللی کار و هم چنین دولت های حامی آن به دولت ایران 
در ارتباط با وضعیت کارگران قالی باف و به ویژه کودکان و زنان بوده است، اما در هفتاد سال گذشته هیچ گزارشی 
از وضعیت این کارگران انتش��ار نیافته و در بازدید های هیئت های س��ازمان  بین المللی کار از ایران، هیچ اشاره ای 

به این گونه کارگران که بخش اعظم نیروی کار در ایران را تشکیل می دهند، نشده است. 



هیأت های کارگری شرکت کننده از سوی جمهوری اسالمی

 در کنفرانس بین املللی کار

موضوع شرکت نمایندگان کارگران ایران در سازمان بین المللی کار در شصت و پنج سال 
گذش��ته مورد مناقشه بوده است. جز برهه ی کوتاهی در دهه ی20 خورشیدی هیچ گاه 
نمایندگان واقعی کارگران ایرانی، یا مدافعان آن ها در این اجالس شرکت نکرده اند. حتا 
در همان دهه ی20خورشیدی هم مخالفت هایی از سوی کارگران با شرکت کنندگان در 

اجالس صورت گرفته است.۱ 
دولت جمهوری  اسالمی هر ساله تعداد زیادی از عوامل خود را تحت عنوان نمایندگان 

کارگران ایرانی به  اجالس بهاره ی کنفرانس بین المللی کار در ژنو اعزام می کند. 
غالب این افراد توریست هایی هستند که تالش  می کنند سفر اروپایی به شهر زیبای ژنو در 
بهترین ماه سال را از دست ندهند و در کنار دریاچه ی زیبای آن تمدد اعصابی کنند و از 

۱-در سال ۱32۴ شمسی اعضای هیأت کارگران ایرانی در کنفرانس بین المللی کار را افراد زیر تشکیل می دادند: 
شمس صدری،  عتیقه چی، محمدحسین تاج بخش؛ مش��اورین یوسف افتخاری، امیر کیوان، مهدی دولت آبادی. 
از جان��ب ح��زب توده ایرج اس��کندری به اجالس اعزام ش��د. هیأتی که افتخاری با آنان ب��ه پاریس رفت به خاطر 
مانع تراشی های دولت دیرتر از موعد به جلسات کنفرانس رسید و به همین دلیل اتحادیه ی کارگری حزب توده در 
آن جا به نمایندگی از سوی کارگران ایران شناخته شد. یوسف افتخاری، ایرج اسکندری را شاهزاده قاجار و عتیقه چی 
را کارفرما معرفی می کرد. رجوع کنید به خاطرات دوران سپری شده )خاطرات و اسناد یوسف افتخاری( به کوشش: 

کاوه بیات، مجید تفرشی. انتشارات فردوس، چاپ اول، ۱370 
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مزایا و امتیازات ویژه ی ماموریت های خارج از کشور نیز بهره مند شوند. 
تقریب��اً اکثریت اف��رادی که تحت عنوان هیأت کارگران ایرانی در این اجالس ش��رکت 
می کنند،  به هیچ زبان خارجی مسلط نیستند و از آن جایی که زبان فارسی جزو زبان های 
رسمی سازمان های بین المللی به حساب نمی آید وگفتگوها به فارسی ترجمه نمی شوند، 
شرکت آن ها در کنفرانس بین المللی کار از اساس زیر سؤال است. حضور این افراد جدای 
از مس��ئله ی گردش و تفریح و نوعی دستخوش به عوامل دولتی، برآورده کردن توقعات 

بین المللی مبنی بر حضور نمایندگان کارگران ایرانی در اجالس است.۱ 
از آن جایی که مسافرت به اروپا و سوئیس مشتاقان زیادی دارد در طول سال های گذشته 
سفر به ژنو یکی از دعواهای باندهای حکومتی در خانه ی کارگر و وزارت کار بوده است. 
علیرضا محجوب نماینده ی مجلس ش��ورای اس��المی و دبیرکل خانه ی کارگر در مورد 

شرایط اعزام افراد به اجالس سازمان بین المللی کار می گوید: 
از آن جا كه این سفرها تخصصی است، كسانی كه بتوانند از اطالعات عرضه شده 
به نفع كارگران بهره ی بیش تری بربند، فرستاده می شوند. مالك هم دانش قابل قبول 
در مورد حقوق و تسلط زبان خارجی است... احیاناً اگر من یا خانم جلودارزاده 

هم در این مجامع شركت می كنیم، به عنوان مشاور هستیم.

در دهه ی 90 و تا س��ال 200۴ میالدی محجوب به همراه سهیال جلودارزاده که از قضا 
هر دو نماینده ی مجلس شورای اسالمی بودند، به عنوان نماینده ی کارگران ایرانی در این 
اجالس ش��رکت می کردند. محجوب به هیچ زبان خارجی مس��لط نیست و جلودارزاده 
به سختی می تواند چند جمله انگلیسی صحبت کند و بدون شک از بحث های تخصصی 

سر در نمی آورد. 

هیأتنمایندگیکارگرانایرانی
درنودودومیناجالسسال-۲۰۰۴ 

نماینده ی کارگران: جبار سلیمیان2 رئیس شورای هم آهنگی شوراهای اسالمی کار،  استان 
۱-برخالف دوران پهلوی غالب نمایندگان دولتی نیز به هیچ زبانی خارجی مس��لط نیس��تند و حکم توریس��ت را 

دارند. 
2- جبار س��لیمیان نماینده کارگران رژیم که از قضا بیش از پانزده س��ال نمایندگی آن در کمیس��یون بررس��ی 
اس��تانداردها را نیز به عهده داشت، در س��ال 2003 به هنگام حضور هیأت »کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
کارگری آزاد« در ایران نقش اساس��ی برای کنترل هیأت و جلوگیری از تماس آن ها با کارگران و نمایندگان ش��ان 
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یزد؛ عضو علی البدل و مشاور: محمد حمزه ای، دبیر روابط بین المللی خانه ی کارگر؛ مشاوران: 
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه ی کارگر؛ س��هیال جلودارزاده، رئیس بخش زنان خانه ی 
کارگر؛ قدیر س��واعدی، رئیس شورای اسالمی کار خوزستان- کارخانه لوله سازی؛ حسن 
صادقی، رئیس کانون هم آهنگی شوراهای اسالمی کار و عضو هیأت اجرایی خانه ی کارگر؛ 

صدیقه دهقان دهنوی، رئیس بخش زنان خانه کارگر یزد؛ مریم گیالن پور، بدون عنوان.

هیأتنمایندگیکارگرانایرانی
درنودوسومیناجالس-سال۲۰۰۵ 

نماینده ی کارگران: جبار سلیمیان رئیس شورای هم آهنگی شوراهای اسالمی کار استان 
یزد؛ عضو علی البدل و مشاور: حسن صادقی رئیس کانون هم آهنگی شوراهای اسالمی 
کار؛ مشاوران: محمد حمزه ای دبیر روابط بین المللی خانه ی کارگر، سمیر انصاری، مشاور 
روابط بین المللی خانه ی کارگر، پرویز احمدی پنجکی، رئیس کانون هم آهنگی شوراهای 

اسالمی کار استان تهران، اما ارشد، مشاور شاخه ی زنان خانه ی کارگر استان مازندران.
به جز جبار س��لیمیان که تا حدودی انگلیسی بلد اس��ت هیچ کدام از شرکت کنندگان 

به زبان های خارجی مسلط نیستند. 
حسن صادقی عضو علی البدل و مشاور هیأت، به همراه علی اکبر عیوضی رهبری مهاجمانی 
که اعضای هیأت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد را مورد ضرب و شتم شدید 

قرار دادند، به عهده داشت. 

هیأتنمایندگیکارگرانایرانی
درنودوپنجمیناجالس-سال۲۰۰۶ 

نماینده ی کارگران: علی اکبر عیوضی برچلویی، رئیس هیأت مدیره ی کانون ش��وراهای 
اس��المی کار استان تهران؛ عضو علی البدل و مشاور: ناهید جاللی عضو شورای عالی کار 
را به عهده داش��ت. وی در دوران حضور هجده ساله اش در نشست های سازمان  بین المللی کار به ندرت در بحث ها 
ش��رکت می کرد و تنها به روخوانی متنی که از قبل تهیه ش��ده بوده بس��نده می کرد. یکی از مأموریت های وی در 
کنفرانس بین المللی کار تهدید و آزار و اذیت مخالفان نظام و تالش برای جلوگیری از افشای نقض حقوق بنیادین 
کار در ایران بود. اقدامات وی و همراهانش در س��ال ۱99۶ باعث اعتراض شدید هیئت های کارگری و کارفرمایی 
در کنفرانس بین المللی کار شد. نتیجه ی این اقدامات ارسال نامه ی رسمی و اعتراض آمیز از سوی مایکل هانسن 
دبیرکل وقت سازمان بین المللی کار به دولت جمهوری اسالمی شد. اقدامات سلیمیان و همراهانش یکی از دالیل 

قرارگرفتن نام دولت جمهوری اسالمی در ردیف بدترین کشورهای ناقض حقوق بنیادین کار در آن سال بود. 
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استان تهران؛ مش��اوران: ولی اهلل صالحی عضو شورای مرکزی انجمن های اسالمی کار و 
عضو ش��ورای عالی کار استان تهران؛ س��یدمحمد خلیل بهرامی، عضو شورای عالی کار 
اس��تان مازندران؛  قدیر س��واعدی، عبداالحد علی قلیان، آکادمی مرکز تشویق تجارت، 

داوود قادری، عضو شورای مرکزی انجمن های اسالمی کار و عضو شورای عالی کار. 
پس از به قدرت رس��یدن دولت احمدی نژاد و تالش او برای کوتاه کردن دس��ت رقیب و 
خانه ی کارگر، وزارت کار افراد جدیدی را به عنوان نمایندگان کارگران به ژنو فرستاد و این 

موضوع با مخالفت مسافران همیشگی ژنو مانند جبار سلیمیان و... مواجه شد. 
سلیمیان در مصاحبه با ایلنا در مورد هیأت اعزامی به کنفرانس جهانی کار می گوید: 

هیأت نمایندگان كارگری ایران برای ش���ركت در اجالس سالیانه در حایل شش روز زودتر 
برای ش���ركت در افتتاحیه ی اجالس س���ازمان بنی المللی کار عازم ژنو شده  اند كه منتخب 
كارگران نبوده بلكه منتصب وزیر هستند و در میان آن ها كارمند دولت و كارفرما نیز به عنوان 
نماینده ی كارگران ایرانی جا زده ش���ده   است... علی  اكرب عیوضی ، داوود قاسمی، ویل الله 
صالحی، بهرامی و علی قلیان و خانم ناهید جالیل در حایل از س���وی وزارت كار به عنوان 
نمایندگان انتصابی كارگران عازم ژنو شدند كه هیچ كدام از آن ها از تسلط كافی به زبان های 

خارجی برای بحث و گفتگو در اجالس برخوردار نیستند.1

به جز عبداالحد علیقیان که مترجم کتاب های متعددی در زمینه »جهانی شدن« است 
هیچ یک از افراد فوق با زبان خارجی آشنا نیستند. 

علی اکبر عیوضی برچلویی که از س��وی وزارت کار به عنوان نماین��ده ی کارگران ایرانی 
معرفی شده بود، یکی از ضاربان منصور اسالو دبیر و سارق موتورسیکلت و اموال کارگران 
س��ندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی بود که با شکایت هیأت  موسس سندیکا از عوامل 
حمله، مجرم ش��ناخته و محکوم ش��ده بود و در دوران مذکور به قید وثیقه در خارج از 

زندان بود.  

هیأتنمایندگیکارگرانایرانی
درنودوششمیناجالس-سال۲۰۰7 

نماینده ی کارگران: ناصر برهانی رئیس کانون هم آهنگی ش��وراهای اسالمی کار تهران؛ 
عضو علی البدل و مشاور: نبی رسولی الرمایی، عضو هیأت عالی مرکز شورای اسالمی کار؛ 

۱-  ایلنا ۱0 خرداد ۸5. 
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مشاوران: داوود قادری، غفور عبدی، اعضای کانون هم  آهنگی شوراهای اسالمی کار،گیو 
رفعتیان بدون عنوان.

محمد حمزه ای مس��ئول امور بین الملل خانه ی کارگر که پیش از این یکی از مسافران 
ژنو بود اعالم کرد: 

کارمند وزارت کار به عنوان نماینده ی کارگران معرفی ش���ده و به نود و شش���منی اجالس 
بنی المللی کار در ژنو سوئیس اعزام شده است.1

در این دوره نیز هیچ یک از کارگرانی که به ژنو گسیل شده اند، زبان خارجی نمی دانند.

هیأتنمایندگیکارگرانایرانی
درنودوهفتمیناجالس-سال۲۰۰۸ 

هوشنگ درویش��ی کانون عالی هم  آهنگی شوراهای اس��المی کار، نماینده ی کارگران؛ 
عبدالحمید محمدی کانون عالی هم       آهنگی شوراهای اسالمی کار مشاور و عضو علی البدل؛ 
مشاوران: محمد پارس��ا، کانون عالی هم آهنگی شوراهای اسالمی کار؛  اولیا علی بیگی، 

کانون عالی هم آهنگی شورای اسالمی کار؛  امیرعلی طیبه، بدون عنوان. 2 

هیأتنمایندگیکارگرانایرانی
درنودوهشتمیناجالس-سال۲۰۰۹ 

نماینده ی کارگران: محمد پارس��ا کانون عالی هم آهنگی ش��وراهای اسالمی کار؛ عضو 
علی البدل و مشاور: ولی اهلل صالحی، کانون عالی هم آهنگی شوراهای اسالمی کار؛ مشاوران: 
احمدرضا معینی کانون عالی هم آهنگی شوراهای اسالمی کار؛ هوشنگ حجتی کانون 
عالی هم آهنگی نمایندگی کارگران، مجید فیروزآبادی کانون عالی هم آهنگی نمایندگی 

کارگران، بهزاد علی پورتهرانی، بدون عنوان. 
در این اجالس نمایندگان خانه ی کارگر که از اعزام به عنوان نمایندگان کارگران ایرانی 
ناامید شده بودند به نمایندگی از سوی خانه ی کارگر در اجالس سازمان بین المللی کار 

حضور خواهند یافت3. 

۱- ایلنا 22 خرداد ۸۶. 
2-http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/lang--en/index.htm
3-http://iscanews.ir/fa/PrintableNewsItem.aspx?NewsItemID=287927 





سازمان بین املللی کار 

و اولین بررسی های وضعیت کارگران در ایران

سازمان بنی المللی کار برای اولنی بار پس از دریافت گزارش هایی درباره ی وضع فالکت بار 
کارگ���ران زن و ک���ودک در کارگاه های قایل بافی کرمان، مس���ئله را در س���ال ۱۹۲۰ )۱۲۹۹ 
خورشیدی( در جلسه ی شورای حکام مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم گرفته شد که 
مدیر این سازمان »عرض حال دوستانه ای درباره ی وضع کارگران قایل باف ایران به حکومت 
ایران تس���لیم کند.«1 متعاقب این تصمیم در آغاز س���ال ۱۹۲۱ )۱۲۹۹ خورشیدی( سازمان 
بنی المللی کار که از سوی دولت انگلستان حمایت می شد با حکومت ایران تماس گرفت. در 
ماه مه ۱۹۲۱ )اردیبهشت ۱۳۰۰( معزز الدوله وزیر امورخارجه به سفارت انگلیس اطالع داد 
که دستورهای الزم به »مقام های محلی والیت کرمان و مقام های جاهای دیگری که دارای 
کارگاه های قایل بافی اس���ت« ابالغ شده اس���ت. در اکترب ۱۹۲۱ )مهرماه ۱۳۰۰( حکومت 
ایران به سازمان بنی المللی کار اطالع داد که »بهبود بخشیدن به اوضاع کارگران برروی هم 
در برنامه ی حکومت دارای اولویت اس���ت و احتمال می رود که به زودی نتیجه های مثبت 

به  دست آید.«۲
۱- شاکری، ۱97۸، 202 به نقل از اسناد وزارت خارجه انگلیس 9030/ 37۱، برگ ۱97. 

2-رجوع کنید به اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران، نوشته دکتر ویلم فلور، ترجمه ی دکتر ابوالقاسم سری، 
انتشارات توس، صفحه های ۱۱۱ تا ۱۱7. 
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در دس���امرب ۱۹۲۱ )آذر ۱۳۰۰( وزیر امورخارجه به س���فارت انگلیس اطالع داد که تا گرفنت 
تصمیم نهایی به مقام های محلی کرمان دس���تور داده ش���ده اقدام هایی را در جهت بهبود 
وضعیت کارگران قایل باف انجام دهند. عاقبت در آذرماه ۱۳۰۲ به وایل کرمان دستور داده 
ش���د که فرمان ۱۱ ماده ای را برای بهبود وضعی���ت کارگران قایل باف صادر کند. در این اثنا 
س���ازمان بنی المللی کار و حکومت انگلیس هر دو از نتیجه های فعالیت های خود خشنود 

بودند. 
وزیر انگلیسی مسئول  کارهای سازمان بنی المللی کار در مجلس اعیان اعالم داشت که وضع 

کارگران بهبود یافته اما خاطرنشان کرد که این بهبود تنها در کرمان حاصل شده است. 
پس از انتشار این قانون در کتاب قانون سازمان بنی المللی کار، عالقه ی چندانی در جهت 
اجرای آن نش���ان داده نشد. در آغاز ۱۹۲۴ )زمستان۱۳۰۲( تالش حاکم کرمان برای اجرای 
مقررات مربوطه با مخالفت کارفرمایان روبرو شد و پس از مدت کوتاهی فرمان سال ۱۳۰۲ 
با دستوری از سوی حکومت تهران منسوخ شد.۱  در سال ۱۹۲۸ )۱۳۰۷خورشیدی( سازمان 
بنی المللی کار نسبت به ارزیابی نخستنی که از اوضاع کارگران کارگاه های فرش ایران به عمل 

آمده بود تردید هایی را آغاز کرد. 
در سال ۱۹۳۲ )۱۳۱۱ خورشیدی( هیأتی که از سوی سازمان بنی المللی کار از  کارخانه های 
ای���ران دیدار می کرد گزارش داد که در کارخانه ی مدرن کارگران مرد پنج ریال، کارگران زن 
دو ریال و  کارگران کودک از یک عباس���ی تا دو ریال روزانه مزد می گریند و در کارخانه ی 
دیگری که مزد بر اس���اس مقاطعه کاری پرداخت می ش���ود زنان و  ک���ودکان کارگر روزانه 

به سختی بیش از دو ریال مزد می  گریند۲.  
 در س���ال ۱۹۳۴ ) ۱۳۱۳ خورش���یدی( بار دیگر یک هیأت از سوی سازمان  بنی المللی کار 
به ایران آمد ویل از کارگاه های سنتی دیداری به عمل نیاورد و تنها از نمونه ی کارخانه های 

نوبنیاد بازدید انجام گرفت.۳ 

۱- پیشین 
2-اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران، نوشته دکتر ویلم فلور، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، انتشارات توس، 

صفحه  ۱35. 
3-  پیشین. صفحه  ۱۱9. 



نگاهی به تاریخچه  ی شکایت 

علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی اجنمن ها 

توسط دولت های ایران

 
سابقه ی ش��کایت علیه دولت ایران در سازمان بین المللی کار در ارتباط با نقض حقوق 
س��ندیکایی و آزادی انجمن ها به شصت س��ال پیش بر می گردد. در طول شش دهه ی 
گذش��ته بیس��ت بار۱ موضوع ش��کایت علیه دولت های ایران در ارتباط با نقض حقوق 

سندیکایی در کمیته ی آزادی انجمن سازمان بین المللی کار مطرح شده است. 
در این بخش به طور گذرا به تاریخچه  و ماهیت این شکایت ها پرداخته و ضمن مشخص کردن 

سمت و سوی سیاسی آن ها، گریزی هم به میزان موفقیت این شکایت ها خواهم زد.

برای سهولت کار، این بررسی در دو بخش پیش از انقالب )دولت شاهنشاهی ۱9۴9-۱979( 
و پس از انقالب )دولت جمهوری اسالمی 2009-۱979( انجام می گیرد. هر بخش یک 

دوره ی سی ساله را پوشش خواهد داد.  
شکایت  های مطرح شده علیه دولت  ایران در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی و آزادی 
انجمن ها و تنگناهایی که برای فعاالن حقوق سندیکایی پیش آمده،  در دو مرحله، پیش 
از انقالب توسط فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU و سندیکاهای متحد آن 

۱- لیست این شکایت ها و مفاد آن ها را در آدرس زیر می توان جستجو کرد.
http://www.ilo.org/ilolex/english/caseframeE.htm"
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و پس از انقالب توس��ط کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری ICFTU و سندیکاهای 
هم سو با آن در سطح بین المللی صورت گرفته است. 

شکایتعلیه
نقضحقوقسندیکاییوآزادیانجمنها

توسطدولتشاهنشاهیایران
سرکوب جنبش س��ندیکایی و اتحادیه ای با ممنوعیت »ش��ورای مرکزی اتحادیه  های 

حرفه ای کارگران« در سال ۱30۴ آغاز شد و تا سال۱3۱0 ادامه یافت.
ای��ن جنبش اعتصابات بزرگی هم چون اعتصاب کارگران نفت در جنوب در س��ال های 
۱30۸ و ۱3۱0، که به محدود کردن ساعت کار روزانه به نه ساعت منجر شد؛ تشکیل 
اتحادیه ی مخفی کارگران راه آهن در سال ۱307 در شمال؛ و برگزاری اعتصاب کارگران 
راه آهن در سال ۱3۱۱ را سامان داد، اما برخالف تصور، انعکاسی در سطح بین المللی و 
سازمان بین المللی کار نیافت و شکایتی علیه دولت ایران صورت نگرفت. در واقع شکایت 
نس��بت به عدم رعایت حقوق بنیادی کار در ایران پس از تأس��یس »فدراسیون جهانی 
اتحادیه ه��ای کارگری« و تصویب مقاوله نامه های بنیادین ۸7 و 9۸ مربوط به تش��کیل 

سندیکاهای آزاد کارگری و دیگر مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار تحقق یافت. 

اولین ش��کایت علیه دولت ایران در س��ازمان بین المللی کار توس��ط فدراسیون جهانی 
اتحادیه های کارگری۱ و کنفدراس��یون عمومی کار2 صورت گرفت. در این ش��کایت که 
گزارش آن در س��ال ۱952 انتش��ار یافت دول��ت ایران به نقض دو م��ورد در ارتباط با 

فعالیت های سندیکایی متهم شده بود. 
در شکایت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU به دو مورد زیر اشاره شده بود: 

• الف: دفاتر اصلی ش��ورای متحده ی مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمت کش��ان 	
ایران3 در س��ال ۱9۴9 توس��ط مقامات دولتی اشغال، اموال آن مصادره، و اتحادیه 
1-The World Federation of Trade Unions  
2-Confédération générale du travailـ CGT، The French General Confederation 
of Labour ،  

3- ش��ورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمت کشان ایران وابس��ته به حزب توده ایران در اول ماه مه 
۱323 با ادغام چهار مرکز سندیکایی تأسیس گردید. سندیکای کارگران نفت خوزستان پس از تشکیل، الحاق خود 
را به شورای متحده مرکزی اعالم داشت. در دوره ی مذکورشصت اتحادیه ی کارگری وابسته به شورای متحده بودند 

و این شورا با بیش از سیصد هزار عضو به عنوان مهم ترین سازمان سندیکایی ایران و خاورمیانه شناخته می شد.. 
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منحل شده است.  
• ب: صدها فعال کارگری دستگیر و در دادگاه نظامی به حبس سه تا ده سال محکوم 	

شده اند . هیچ اتهام مشخصی علیه دستگیرشدگان به جز فعالیت های سندیکایی شان 
اقامه نشده است. رضا روس��تا دبیر شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و 
زحمت کش��ان علیرغم این که اتهام مش��خصی علیه او اقامه نش��ده، غیاباً به مرگ 

محکوم شده است. 
شکایت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه حاوی نکات زیر بود: 

مقامات ایرانی با دستگیری خودسرانه ی بیست و یک نفر از رهبران سندیکایی از جمله 
دو دبیر شورای متحده ی اتحادیه های کارگران ایران و تبعید آن ها به جزایر بد آب و هوا 

مرتکب نقض حقوق سندیکایی شده اند. 
پس از توضیحات دولت ایران و ارائه ی مدارکی دال بر این نکته که رضا روس��تا به علت 
فعالیت های سیاسی در ارتباط با حزب توده و حزب دمکرات آذربایجان و تالش غیرقانونی 
برای س��رنگونی س��لطنت مش��روطه و برقراری حکومت کمونیس��تی و ایجاد رابطه ی 
اطالعاتی با ارتش خارجی و فعالیت در راستای منافع آن، تشکیل گروه های تروریستی، 
ارتکاب قتل و... توسط دادگاه نظامی به مرگ محکوم شده؛ و نه فعالیت  صنفی کارگری و 
هم چنین اقدامات انجام گرفته علیه فعالیت های سندیکایی به منظور اعاده ی نظم بوده و 
نه محدودیت  علیه فعالیت های سندیکایی، سازمان بین المللی کار لزومی به دنبال کردن 

پرونده نمی بیند. 
در این پرونده اطالعات ارائه ش��ده از س��وی ش��کایت کنندگان ناقص ب��وده و در مقابل 

توضیحات ارائه شده از سوی دولت ایران، به صورت انفعالی برخورد شده است. 
در تنظیم ش��کایت هم دقت الزم به عمل نیامده اس��ت. در حالی که رضا روستا از سوی 
دستگاه قضایی ایران به اتهامات گوناگون از قتل تا ترور و توطئه ی براندازی و رابطه با ارتش 
خارجی و... متهم شده بود، مبنای شکایت بر این قرار گرفته بود که »هیچ اتهام مشخصی 
علیه دستگریشدگان به جز فعالیت سندیکایی ش���ان اقامه نشده است«. با توصیه هایی که 
سازمان بین المللی کار و کمیته ی آزادی انجمن ارائه دادند در واقع استدالل های دولت 

ایران پذیرفته شده و موارد مطرح شده به عنوان نقض حقوق کار شناخته نشده است. 

دومین ش��کایت علی��ه دولت ایران پس از کودتای 2۸ مرداد در س��ال ۱95۴ توس��ط 
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فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU صورت می گیرد. 
در این شکایت آمده است که متعاقب وقایع 27 آگوست ۱953) 2۸ مرداد ۱332( دولت 

ایران مرتکب نقض فاحش حقوق کار و ابتدایی ترین حقوق بشر شده است. 
بیش از چهارهزار وطن پرست از جمله صدها کارگر، فعال سندیکایی، چهره های سیاسی، 
اساتید دانشگاه، دانش��جویان و غیره دستگیر و بدون برخورداری از هیچ محکمه ای در 
اردوگاه های مرگ Concentration Camps مورد شکنجه قرار گرفته اند. تعداد کثیری از 
این افراد در اردوگاه هایی در جزیره ی خارک یکی از غیربهداشتی ترین مناطق دنیا زندانی 

شده اند در حالی که بقیه در زندان ها و پادگان ها محبوس شده اند. 

اعتصاب، به عنوان »اقدام به ش��ورش« ممنوع تلقی شده و با مجازات مرگ همراه است. 
دفاتر س��ندیکاها، کارخانجات و مراکز صنعتی و تمامی سازمان های دمکراتیک توسط 
نیروهای نظامی اش��غال ش��ده اند. اتحادیه های کارگری و مطبوعات دمکرات س��رکوب 

شده اند. تمامی میتینگ ها و تظاهرات  با توسل به چند قانون ممنوع شده اند. 
با توس��ل به ترور وحشیانه و خونین، دولت ایران امیدوار است مخالفت مردم ایران علیه 

مداخله ی دولت های آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران خود را در هم بشکند و ...
ش��اکیان درخواست می کنند س��ازمان ملل به منظور آزادی زندانیان دربند، پایان دادن 
به تعقیب میهن پرس��تان، محو دادگاه های اضطراری، پایان دادن به حکومت نظامی و... 

مداخله کند. 

س��ازمان بین المللی کار صرف نظر از بعضی موارد مربوط به سرکوب حقوق کار، به علت 
ماهیت سیاسی شکایت و عدم ارائه ی شواهد از سوی شاکی درعرض یک ماه و تکذیب 

دولت ایران، تصمیم به عدم پی گیری شکایت می گیرد. 
سازمان بین المللی کار و به ویژه کمیته ی آزادی انجمن توسط کارشناسان و حقوق دانان 
ماهر اداره می ش��ود و برای پیش برد ش��کایت، یا موفقیت در آن به مانند رجوع به دادگاه 
و محکمه ی قضایی، شاکی می بایستی دالیل مستند و شواهد کافی به دادگاه ارائه کند. 
ِصرف مطرح کردن اتهام هرچند درس��ت، بدون ارائه ی دالیل و ش��واهد، کاری از پیش 

نمی برد و به ضدخود تبدیل می شود. 
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تردیدی نیست که در اثر کودتای 2۸ مرداد و سرکوب گسترده ی پس از آن، ابتدایی ترین 
حقوق کار و به ویژه آزادی های س��ندیکایی زیر پا گذاشته شد. اما به علت کوتاهی حزب 
توده و سندیکاهای وابسته به آن در ارائه ی شواهد و اسناد در ارتباط با سرکوب سنگین 
اعمال شده از سوی فرمانداری نظامی و زمینه ی مناسب دولت ایران در مجامع بین المللی، 
حقوق حقه ی کارگران ایرانی و فعاالن س��ندیکایی زیر پا گذاشته شد و آن ها در سطح 

بین المللی هم فریادرسی نیافتند.

سومین شکایت علیه دولت ایران باز هم توسط  فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری 
WFTU در سال ۱95۴ و بعد از کودتای 2۸ مرداد صورت می گیرد. این شکایت حاوی 

دو سند است. اولی ش��کایت اصلی به تاریخ20 مارس ۱95۴خطاب به دبیرکل سازمان 
ملل است که توسط او به سازمان بین المللی کار احاله شده و دیگری به تاریخ 2۴ جوالی 
۱95۴حاوی اطالعات تکمیلی اس��ت که به دست سازمان بین المللی کار رسیده است.  

شکایت حاوی موارد زیر است: 
از زمان کودتای 2۸ مرداد، دولت ایران سرکوب فعالیت های سندیکایی را در پیش گرفته 
و برخالف قانون اساس��ی و قوانین دیگر حقوق شناخته شده ی کارگری را زیرپا گذاشته 

است. 
به طور مشخص نیروهای نظامی کارخانجات را اشغال کرده و با تهدید مسلحانه، کارگران 
را مجبور به چهارده س��اعت کار در قبال حقوقی که برای هش��ت س��ال کار پرداخت 

می شود، کرده اند. 
نیروهای نظامی کنترل راه آهن را به عهده گرفته و کارگران راه آهن و تکنسین را برخالف 

شرایط مندرج در قرارداد کارشان مجبور به کار کرده اند. 
حکومت نظامی تمدید شده است. در نتیجه تمامی جلسات اتحادیه های کارگری ممنوع 
شده و خطاکاران تهدید به اخراج، زندان و تبعید می شوند. به هیچ اجتماع کارگری بیش 
از دو نفر اجازه ی تشکیل داده نمی شود. دولت با صدور فرمانی هرگونه اعتصابی را ممنوع 
اعالم کرده است. دستور داده شده که نشریات کارگری منتشر نشوند. نوید آزادی، عصر 
پیروزی )ارگان فدراسیون کارگران راه آهن ایران( و ظفر )ارگان اصلی شورای متحده ی 
مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمت کشان( از جمله نشریاتی هستند که فعالیت شان 

متوقف شده است. 
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فعاالن سندیکایی بدون دادگاه، زندانی شده اند. چهارصد کارگر زندانی شده و یا به خاطر 
فعالیت سندیکایی شان پس از کودتای 2۸ مرداد تبعید شده اند. 

صدها کارگر در اردوگاه های مرگ Concentration Camps به ویژه قلعه ی فلک االفالک 
و »جزیره ی مرگ خارک« در خلیج فارس زندانی، یا تبعید شده اند. 

یک صد و بیست معدنچی در معدن زیران که توسط دولت اداره می شود دستگیر و تبعید 
شده اند و پرداخت حقوق و مزایای  آنان متوقف شده است. 

صدها کارگر، معلم و حقوق بگیر به خاطر فعالیت های سندیکایی شان اخراج شده اند. 
شش کارگر دخانیات به خاطر سرپیچی از دستور مقامات برای اضافه کاری از کار اخراج 

شده اند. 
در ش��اهی، بهشهر و س��اری خانه های کارگران توسط غارت گرانی که به وسیله ی دولت 

استخدام شده بودند، چپاول شده است. 
در چالوس کارگران کارخانه ی نساجی و ابریشم به خاطر فعالیت های سندیکایی دستگیر 

و شکنجه و با دستور دولت نظامی در شهر شالق زده شده اند. 
یک کارگر در کارخانه ی چیت سازی تهران دستگیر و شالق زده شد و به خاطرمحرومیت 

از غذا و برخورد وحشیانه، دو روز بعد جان خود را از دست داد. 
فعاالن کارگری در زندان رشت با زندانیان عادی و جنایتکار در یک بند محبوس شدند. 
در روزهای ۱2 و ۱3 مه ۱95۴ عوامل دولتی به زندان حمله کردند و فعاالن کارگری و 

دمکرات را با چماق و چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
س��ربازان با مسلسل به حمله کنندگان پیوس��تند. در این حمله شش زندانی به نام های 
هرمز نیک خواه )چای کار( محمدتقی محبت خواه )کارمند دولت( محمد تقی اقدام دوست 
)عضو جنبش دهقانی( علی بوالندی )کارگر س��اختمان( سبزعلی محمدنژاد و فریدون 

پارسادوست ) دانشجو( کشته و صد نفر زخمی شدند. 

هرچند س��ازمان بین المللی کار ماهیت این شکایت را مشابه شکایت قبلی علیه دولت 
ایران ارزیابی می کند،  اما از آن جایی که بر روی موارد مشخصی تکیه شده توصیه های 

زیر را به عمل می آورد: 
باتوجه به این که اتهامات، کلی بیان شده  از شاکی درخواست می شود برای بررسی بیش تر 

طی یک ماه اطالعات مکفی را در اختیار سازمان بین المللی کار قرار دهد. 
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هم چنین کمیته ی آزادی انجمن، واقعه ی زندان رشت را مربوط به حقوق کار ندانسته و 
از پی گیری آن صرف نظر می کند. 

کمیته ی آزادی انجمن  سازمان بین المللی کار در ارتباط با اظهارنظر در مورد اتهاماتی از 
جمله ممنوعیت جلسات سندیکایی، ممنوعیت حق اعتصاب، ممنوعیت انتشار نشریات 
کارگری، دستگیری و تبعید و اخراج به خاطر فعالیت های سندیکایی تصمیم می گیرد تا 

پاسخ نهایی دولت ایران منتظر بماند و در گزارش بعدی به این موضوع بپردازد. 

در ش��کایت مزبور، موارد غالباً بدون ارائه ی اسناد مطرح شده است. اشکال اصلی همان 
عدم دسترسی کافی به اخبار و اطالعات است. صرف این که مطرح شود کارگران راه آهن 
برخالف ش��رایط مندرج در قراردادشان به کار گمارده شدند، به لحاظ حقوقی حقانیتی 
ندارد. موضوع باید مس��تند باشد. جزئیات مربوطه بایس��تی در اختیار کمیته ی آزادی 
انجمن قرار بگیرد. اسامی صدو بیست معدن چی یا حداقل بخشی از آن ها بایستی ارائه 
شود. اسامی چهارصد کارگر دستگیر شده و تبعیدی با تفکیک موضوع بایستی مشخص 
شود و... تاریخ و چگونگی دستگیری، یا سیر پرونده ی قضایی باید به اطالع کمیته برسد. 
اسامی کارخانجاتی که توسط نیروی نظامی اشغال شده اند، با ذکر جزئیات مربوطه باید 
مشخص ش��ود. دولت برآمده از کودتا که ابتدایی ترین حقوق کار و آزادی های فردی را 
نقض کرده، به علت عدم ارائه ی ش��واهد و اس��ناد الزم از سوی شاکی با توضیحاتی که 
می دهد و با دس��ت گذاشتن روی نقاط ضعف اساسی شکایت، از محکومیت بین المللی 

معاف می شود. 

چهارمین ش��کایت علیه دولت ایران در دسامبر ۱95۴ توسط شورای متحده ی مرکزی 
اتحادیه های کارگران و زحمت کش��ان در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل صورت گرفته 
است. این شکایت در ژانویه ۱955 توسط دبیرکل، به سازمان بین المللی کار احاله داده 

شده است. 
در این نامه شورای متحده، دولت را متهم می کند که قانون »ملی کردن صنعت نفت« را 

نقض کرده و به طور کلی مانع انجام فعالیت های سندیکایی شده است. 

هم چنین در ۱0 فوریه ی ۱955 دبیرکل س��ازمان ملل ش��کایت مورخه ی 22 دسامبر 
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۱95۴ فدراس��یون اتحادیه های کارگری آزاد جمهوری دمکراتیک آلمان شرقی در مورد 
نقض حقوق فعالیت های سندیکایی در ایران را به سازمان بین المللی کار احاله می دهد. 

دبیرکل ملل متحد از ش��اکی درخواس��ت می کند که در یک دوره ی یک ماهه جزئیات 
بیش تری را در اختیار این س��ازمان قرار دهد. متأس��فانه هیچ اقدامی از سوی شاکیان 
صورت نمی گیرد و س��ازمان بین المللی کار نتیجه گیری می کند که نقض »قانون ملی 
شدن صنعت نفت« ربطی به فعالیت های سندیکایی ندارد. این سازمان هم چنین اتهامات 
واردشده در شکایت جدید در ارتباط با آزادی های سندیکایی را علیرغم فرصت داده شده 
برای ارائه ی جزئیات به ش��اکیان، مبهم دانسته و از پی گیری بررسی شکایت صرف نظر 
می  کند. کمیته ی آزادی انجمن اظهار عقیده می کند که هیچ آگاهی جدیدی نس��بت 

به اتهامات قبلی داده نشده است. 

از آن جایی که تنها نس��خه ی ش��کایت اتحادیه ی کارگران صنعت نفت بمبئی خطاب 
به س��فیر ایران در هند به عنوان طرف سوم، به دست سازمان بین المللی کار رسیده، این 

سازمان اقدامی در پی گیری آن به عمل نمی آورد.  
ماهیت سیاسی ش��کایت روشن است. شورای مزبور با وجود ده ها نمونه روشن از نقض 
حقوق کار و آزادی س��ندیکایی برای خالی نبودن عریضه و نش��ان دادن فعالیت خود، 
ش��کایتی غیرمنطقی را مطرح می کند که از ابتدا مش��خص است پایان خوشی نخواهد 

داشت. 
شورای متحده ی مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمت کشان می توانست با ارائه ی اسناد 
و ش��واهد مشخص در ارتباط با س��رکوب نهادهای کارگری پس از کودتای 2۸ مرداد و 
دستگیری و محاکمه و  زندانی کردن فعاالن کارگری، دولت شاهنشاهی را در سطح بین المللی 

در تنگنا قرار دهد. کاری که از انجام خودداری می کند، یا  اهمیتی به آن نمی دهد. 

پنجمین ش��کایت نیز توس��ط فدراس��یون جهانی اتحادیه های کارگری در سال ۱95۶ 
صورت می گیرد. 

در نامه ی 25 مارس ۱955 خطاب به دبیرکل س��ازمان ملل، که توس��ط وی به سازمان 
بین المللی کار احاله ش��ده، WFTU اظهار می دارد که روزنامه ی رسمی ایرانی اطالعات 
هوایی در مارس ۱955 اطالعیه ی فرمانداری نظامی تهران را انتشار داده و در آن دستگیری 
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سی و یک نفر از رهبران و فعاالن سندیکایی را ادعا کرده است. در میان اسامی داده شده 
مشخصاً به نام محبوب عظیمی، دبیر شورای سندیکاهای تهران و عضو علی البدل شورای 

عمومی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU اشاره می شود.

ش��کایت دیگر که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱955 وصول ش��ده مربوط اس��ت به فدراسیون 
اتحادیه ه��ای کارگ��ران راه آهن مراک��ش و دیگری که در ۱9 آوریل،  مربوط اس��ت به 
اتحادیه ی سندیکاهای متحده ی کارگری مراکش. در این دو شکایت نیز به دستگیری های 

فوق اشاره شده است. 
عالوه بر موضوع دستگیری های فوق در این شکایت نیز اتهاماتی که در شکایت های قبلی 
مطرح ش��ده بود، مورد تأکید قرار می گیرند. دولت ایران در دو مرحله به طور مبس��وط 
به اتهامات مطرح ش��ده پاس��خ می دهد و از آن جایی که ش��اکیان مدرک و یا اطالعات 
جدیدی مبنی بر اثبات ادعاهای ش��ان ارائه نمی دهند، کمیته ی بررس��ی آزادی انجمن  
سازمان بین المللی کار تصمیم می گیرد اتهامات مطرح شده را پی گیری نکند. اما به دولت 
ایران اهمیت حق آزادی بیان از طریق انتشار نشریات، حق برگزاری آزادانه ی جلسات و 
حمایت از حقوق کارگران در ارتباط با انتقال و یا اخراج از کار را به عنوان عناصر اصلی 

حقوق سندیکاها یادآوری می کند.   

شش��مین شکایت که در واقع پی گیری ش��کایت قبلی مبنی بر دستگیری سی و یک 
نفر از فعاالن س��ندیکایی توسط فرمانداری نظامی است نیز از طریق فدراسیون جهانی 

اتحادیه های کارگری در سال ۱95۸ صورت گرفته است.
دولت ایران در پاس��خ خود علت دس��تگیری را نه فعالیت  س��ندیکایی افراد فوق، بلکه 
ارتباط شان با حزب توده و فعالیت های مخفی غیرقانونی برای سرنگونی دولت شاهنشاهی 

ذکر می کند. 
در اطالعیه ی دولت ایران آمده اس��ت که س��ه نفر از متهمان ب��ه نام های اکبر عبدی، 

علی عباس پورزنجانی و رضا پوجوتن در مراحل اول رسیدگی آزاد شدند. 
در اطالعیه ی بعدی دولت ایران مدعی ش��د که تحقیقات نشان می دهد که ده نفر از 
دستگیرش��دگان مرتکب جرائم جدی در ارتباط با امنیت عمومی و اس��تقالل کشور 
ش��ده اند. دولت اطالع داد که آقای نصیری یزدی و آقای خیراهلل ش��فیع زاده آزاد شده  
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و آقای جهان دیده پور به بیس��ت ماه زندان محکوم ش��ده است. آقای محبوب عظیمی 
به هفت س��ال،آقای فرجامی  آزاد به پانزده س��ال و اقای سادات اوغلی به دو سال زندان 
محکوم شده اند. هم چنین دادگاه هنوز حکمی در ارتباط با آقایان خسرو عیوضیان، ایرج 

زندی پور، میراثی و بحرینی اعالم نکرده است. 
س��ازمان بین المللی کار خواهان دریافت دالیل محکومیت این افراد شده و نسخه ای از 

حکم را طلب می کند. 
دولت ایران در گزارش بعدی اطالع می دهد که آقایان زندی پور و میراثی به طور مشروط 
آزاد شده اند. هم چنین اعالم می کند که آقای زندی پور دبیر دبیرستان هستند و هیچ گاه 
فعال کارگری نبوده است. دولت ایران علیرغم تکذیب فعالیت سندیکایی آقای زندی پور 
اعالم می کند که وی آزاد شده است و به کار خود در دبیرستان بازگشته است. هم چنین 

دولت اعالم می کند که آقای بحرینی نیز به سی ماه حبس محکوم شده است. 
کمیته ی آزادی انجمن بر اس��اس پاسخ های متعدد دولت ایران نتیجه گیری می کند که 
بیس��ت و شش نفر از افراد یاد شده بدون آن که کیفرخواستی برای شان مطرح شود آزاد 
شده اند و از پنج نفر باقی مانده، سه نفر به بیست ماه و دو سال زندان محکوم شده  اند و 

تنها دو نفر به هفت سال و پانزده سال زندان محکوم شده اند. 
کمیته ی آزادی انجمن، پاسخ های دولت ایران را پذیرفته و به علت عدم ارائه ی اطالعات 

کافی، اتهامات وارده را نمی پذیرد. 

هفتمین ش��کایت علیه دولت ایران توسط شورای مرکزی اتحادیه ی کارگری جمهوری 
خلق بلغارستان، کنفدراسیون عمومی کار جمهوری دمکراتیک ویتنام و چندین اتحادیه ی 
کارگری در لبنان و فدراس��یون بین المللی اتحادیه های کارگری در س��ال۱9۶0صورت 

گرفته است. 
از آن جایی که تنها ش��کایت هایی در س��طح سازمان بین المللی کار مورد رسیدگی قرار 
می گیرند که از س��وی ارگان های محلی و ملی و یا س��ازمان  های بین المللی کارگری و 
کارفرمایی با رتبه ی مشورتی سازمان بین المللی کار، مطرح شده باشند شکایت این سه 
نهاد که واجد شرایط فوق نیستند، پذیرفته نشد و موضوع مورد رسیدگی قرار نگرفت.  

کاماًل مش��خص است که موضوع شکایت های باال بر می گردد به فعل و انفعاالت پیش و 
پس از کودتای 2۸ مرداد. شاکیان، متحدین حزب توده در سطح بین المللی هستند. در 
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این دوره علیرغم نقض فاحش حقوق کار در زمینه ی بین ا لمللی، موفقیتی نصیب فعاالن 
کارگری در ایران نمی شود. 

هش��تمین شکایت در ۶ ماه مه ۱9۶۱ توس��ط فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری 
WFTU صورت گرفته است. 

موضوع برمی گردد به س��رکوب اعتصاب معلمان در 2 ماه مه ۱9۶۱. در ش��کایت شاکی 
آمده بود هنگامی که س��یزده هزار معلم خواهان دریافت حقوق بیش تر شدند، در روز 2 
ماه مه پلیس به سوی چهار هزار معلمی که در مقابل پارلمان دست به اعتصاب زده بودند 
آتش گشود که منجر به زخمی شدن تعدادی از اعتصابیون و کشته شدن عبدالحسین 

خانعلی شد. 

در پاس��خ، دولت ایران مدعی ش��د که اعتصابی که ش��اکی به آن اشاره کرده است یک 
حرکت سندیکایی نبوده است و تقاضاهای کادر آموزشی پذیرفته شده و رهبر اعتصاب 

هم اکنون وزیر آموزش و پرورش کشور است.  
سازمان بین المللی کار اظهار می دارد اگر چه دولت ایران مدعی شده است که اعتصاب 
ربطی به فعالیت های سندیکایی نداشته است اما مشخص نمی کند که ماهیت اصلی این 
جنبش چه بوده است. به ویژه که دولت اظهارنظری در رابطه با شلیک به اعتصاب کننده ها 

که منجر به زخمی شدن عده ای و کشته شدن یک نفر شده، نمی کند.  
سازمان بین المللی کار خواهان این می شود که دولت ایران بخاطر اهمیت موضوع به موارد 

مطرح شده پاسخ مناسب بدهد. 
هم چنین در ش��کایت آمده است که نقض حقوق س��ندیکایی در ایران ادامه دارد و در 
ژانویه ی ۱9۶۱ کارگران کارخانجات شهباز، وطن و پشم باف در اصفهان و کارگران دیگر 

نقاط، دستگیر و به خاطر فعالیت های سندیکایی شان مورد شکنجه واقع شده اند. 

دولت ایران تمامی موارد یادشده را تکذیب می کند و از این که شاکی نتوانسته حتا نام 
یک نفر را ذکر کند، انتقاد به عمل می آورد. 

از آن جایی که ش��اکی نتوانس��ته اطالعات مکفی که ادعاهای��ش را ثابت کند در اختیار 
کمیته ی بررس��ی آزادی انجمن  س��ازمان بین المللی کار قرار ده��د، این اتهامات مورد 
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رسیدگی قرار نمی گیرند. شاکی هم چنین مدعی ست که در سال ۱9۶0 ده نفر از فعاالن 
کارگری و دانشجویان دستگیر و به مرگ محکوم می شوند که حکم اعدام در مورد پنج 

نفر به مورد اجرا گذاشته می شود. 

دولت ایران پاس��خ می دهد که پیش تر چنین اتهاماتی مطرح ش��ده بود و از س��ازمان 
بین المللی کار می خواهد که از بررس��ی آن ها خودداری کن��د. کمیته ی آزادی انجمن  
ضمن تأیید ادعای دولت ایران مبنی بر مطرح ش��دن اتهامات در گذشته و عدم ارائه ی 
اس��ناد و اطالعات از سوی شاکی، در ارتباط با تأیید و اثبات ادعاهای دولت ایران اعالم 
می دارد که چون مورد جدیدی به اتهامات قبلی افزوده نشده،  دلیلی برای بررسی مجدد 

آن نمی بینید. 

برای نهمین بار در س��ال ۱9۶2 موضوع آتش گش��ودن ب��ر روی اعتصاب معلمین که 
بر اساس ش��کایت قبلی کنفدراس��یون جهانی اتحادیه های کارگری در سطح سازمان 

بین المللی کار مطرح شده بود، مورد بررسی قرار می گیرد. 

دولت ایران یک بار دیگر بر روی ماهیت غیرس��ندیکایی تظاهرات معلمان تأکید کرده 
و مدعی می ش��ود که این تظاهرات به وسیله هیچ سندیکایی س��ازمان دهی نشده بود. 
هم چنین دولت مدعی می شود که اسلحه ی یک افسر پلیس به صورت تصادفی شلیک و 
منجر به کشته شدن عبدالحسین خانعلی می شود.  افسر فوق تحت تعقیب قضایی قرار 

گرفته و پرونده ی او در دادگاه نظامی در حال بررسی است . 
در پاسخ دولت ایران اضافه شده است که این دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر جلوگیری 
و یا مخالفت با تظاهرات صادر نکرده است و توضیح می دهد چنان چه مالحظه می شود 
شکایت  ها تنها مربوط به وقایع پیش و بعد از کودتای 2۸ مرداد و تضادهای حزب توده و 

اردوگاه شرق با دولت شاهنشاهی است. 

آخرین شکایت مربوط است به کشته شدن دکتر خانعلی در سال ۱3۴0. 
بعد از »انقالب س��فید« و طرح اصالحات ارضی، رفرم در دولت شاهنشاهی و استقبال 
اتحادجماهیر شوروی و بلوک شرق و بالطبع حزب توده از این اصالحات، مشاهده می شود 
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که دیگر هیچ ش��کایتی از دولت ایران و سرکوب کارگران و نقض حقوق بنیادین کار و 
آزادی های سندیکایی در سطح بین المللی از سوی مدعیان حمایت از حقوق کارگران و 

زحمت کشان صورت نگرفته است. 
گاه شمار شکایت های مطرح شده از دولت ایران در سازمان بین المللی کار به خوبی ماهیت 
صرفاً سیاسی این شکایت ها را که در پوشش حمایت از حقوق کارگران و زحمت کشان 
ایرانی مطرح شده،  نشان می دهد.خبر  سرکوب کارگران در دهه ی ۴0 و 50 خورشیدی۱، 
دستگیری و زندانی شدن فعاالن کارگری هیچ گاه به آگاهی مجامع بین المللی نمی رسد 

چرا که کشتی بان را که »برادر بزرگ« باشد، سیاستی دگر آمده است.

ذکر این نکته الزم است که دلیل اصلی عدم موفقیت شکایت های مطرح شده در سطح 
بین المللی در این دوره، جدی نبودن ش��اکیان و عدم ارائه ی ش��واهد و مدارک مستند 
و حقوقی و از هم پاش��یده ش��دن شیرازه ی تش��کیالت حزب توده در ایران و نیز نبوِد 

سیستم های اطالع رسانی است. 

۱- در اردیبهش��ت ۱350 مأموران ژاندارمری به روی کارگران جهان چیت که از محل کارخانه در کرج به س��مت 
وزارت کار راهپیمایی می کردند در محل کاروان سراسنگی آتش گشودند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی 
از کارگران شد. این جنایت مانند دیگر اخبار مربوط به سرکوبی کارگران ایرانی در سازمان بین المللی کار انعکاس 

نیافت. 





شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی

 و  آزادی اجنمن  
توسط دولت جمهوری اسالمی۱

 
پس از س��رنگونی نظام شاهنشاهی و به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی نه تنها تغییر 
مثبتی در وضعیت کارگران ایرانی به وجود نیامد بلکه با به قدرت رسیدن دولت جدید، 
به ویژه پس از 30 خرداد ۶0 و اِعمال س��رکوب لجام گسیخته، کارگران دست   آوردهای 
قبلی شان را نیز از دست دادند. در این دوره عالوه بر سرکوب و زیرپا گذاشتن ابتدایی ترین 
حقوق کار، دولت جمهوری  اس��المی با تشکیل »خانه ی کارگر«، انجمن های اسالمی و 
»ش��وراهای اسالمی کار« گام های جدیدی در بس��ط و توسعه ی سرکوب حقوق کار و 

فعاالن سندیکایی بر داشت. 
در این دوره غالب شکایت های انجام گرفته در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی توسط 

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ICFTU 2 صورت گرفته است. 

اولین ش��کایت علیه دولت جمهوری اس��المی درماه مارس ۱9۸3 توسط ICFTU انجام 
می گیرد. ICFTU در ش��کایت خود از اخراج و دس��تگیری های گسترده در کارخانجات 

۱- برای مطالعه ی مش��روح این گزارش ها می توان در آدرس زیر آن ها را در بخش جمهوری اس��المی ایران پیدا 
کرد.  

2-http://www.ilo.org/ilolex/english/caseframeE.htm 
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اتومبیل س��ازی پارس، جنرال موتورز، خاور، مرس��دس بنز، زامیاد، ماش��ین های ژاپنی، 
خودروسازان، ولوو، سایپا، کاوه و دیگر کارخانجات خبر می دهد. 

شاکی به عنوان مثال از کارخانه اتومبیل سازی پارس یاد می کند که یک هزار و هفتصد 
کارگر در روز 22 آوریل ۱9۸2در اعتراض به اقدامات انجمن  اسالمی و عدم رعایت حقوق 
کار در آن، دست به اعتصاب می زنند. طبق اعالم شاکی پنج واحد از دفتر دادستانی همراه 
با گاردهای مسلح در حالی که پی در پی شلیک هوایی می کردند،  وارد واحد مربوطه شده 
و به ضرب و شتم و دستگیری کارگران پرداختند. در میان دستگیرشدگان مدیر تولید و 
مسئول اداری، سرپرست البراتور و سرپرست واحد بازرسی کارخانه نیز دیده می شوند. 

بر اساس ادعای شاکی، دستگیری ها تا چند روز ادامه داشته و دستگیرشدگان به زندان 
اوین و دفتر دادستانی در وزارت کار منتقل شده اند. 

ICFTU در ش��کایت خود نام چهل و چهار نفر از بازداشت ش��دگان و مسئولیت شان در 

کارخانه و قسمتی که در آن کار می کردند را ضمیمه می کند. 

دومین مورد اعالم شده توسط شاکی، اعتصاب کارکنان شرکت مخابرات است که در ۱2 
ماه می ۱9۸2 در یک قسمت آغاز شده و به سرعت به بخش های دیگر سرایت کرده است. 
در روز ۱۶ ماه می گاردهای مسلح به ادارات حمله کرده و تعداد زیادی از کارمندان را به 

زندان اوین منتقل می کنند.
س��رانجام شاکی دولت ایران را متهم می کند که در 2۸ جوالی ۱9۸2 هفت سندیکای 

کارگری مهم تهران بزرگ را منحل کرده است. 

دولت جمهوری اس��المی در پاس��خ خود به کمیته ی بررس��ی ی آزادی  انجمن  سازمان 
بین المللی کار، ضمن تکذیب اعتصاب هزار و هفتصد نفر در پارس موتور، مدعی می شود 
که پانزده نفر از افراد یاد شده، به خاطر ارتباط با فعالیت های تروریستی دستگیر شده اند. 
و بیست و نه نفر دیگر هم چنان در کارخانه به کار اشتغال دارند. دولت، اعتصاب در شرکت 
مخابرات را تکذیب می کند و مدعی می ش��ود هفت اتحادیه ی فوق به خاطر پایان یافتن 
مدت مأموریت هیأت  های اجرایی و عدم برگزاری انتخابات جدید منحل اعالم شده اند. 

به دلیل اختالف وتضاد ادعاهای دولت ایران و ش��اکی، کمیته ی بررس��ی آزادی  انجمن  
سازمان بین المللی کار خواهان دریافت اطالعات بیش تر از دو طرف می شود. اما به طور 



137نقض حقوق بنیادین کار در ایران

ضمنی اقدامات دولت جمهوری اسالمی در ارتباط با اعتصاب کارگران را محکوم و اعالم 
می کندکه اطالعات داده شده از سوی دولت جمهوری اسالمی مبنی بر این که بیست و نه 
کارگر مزبور هم اکنون بر سرکار هستند، دال برعدم دستگیری آنان در اعتصاب یادشده 

نیست.
سازمان بین المللی کار به شکل محتاطانه ای توصیه می کند که استفاده از نیروی نظامی 
برای اعاده ی نظم محدود شود. این سازمان دستگیری گسترده و اخراج کارگران اعتصابی 

را خطری جدی برای آزادی های سندیکایی اعالم می دارد. 

در س��ال ۱9۸۴ شکایت مطرح شده از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد 
کارگ��ری ICFTU مجدداً مورد بررس��ی قرار می  گیرد. در این بررس��ی ضمن یادآوری 
تصمیمات قبلی، به پاسخ های ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسالمی اشاره شده است. 
کمیته ی بررس��ی آزادی انجمن،  ادعاهای رژیم را نپذیرفته و مسئولیت های آن را یادآور 
می ش��ود و یک بار دیگر دولت جمهوری اس��المی را به خاطر عدم ارائه ی اطالعات کافی 

مورد انتقاد قرار می دهد. 
از آن جایی که اطالعات داده شده به طور نسبی جزئیات را مطرح کرده است، دست دولت 
جمهوری اسالمی برای تکذیب همه ی موارد بسته است و همین باعث می شود تا مورد 

انتقاد سازمان بین المللی کار قرار گیرد. 
وجه تمایز این دو شکایت با شکایت هایی که در دهه ی30 خورشیدی از نظام شاهنشاهی 
ش��ده بود، در این اس��ت که ش��کایت با اطالعاتی که آن را اثبات می کند همراه است و 
افش��اگری گسترده ی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی در افکار عمومی غرب، 
زمینه های الزم برای چنین محکومیتی را ایجاد می کند. به ویژه که رس��انه های عمومی 

غرب نیز دائم از نقض حقوق بشر در ایران سخن می گویند. 

س��ومین ش��کایت علیه دولت جمهوری اس��المی نیز توس��ط  ICFTU در م��اه آوریل 
۱9۸۴صورت می گیرد. 

کنفدراس��یون بین المللی اتحادیه ه��ای آزاد کارگری در ش��کایت ۶ آوریل ۱9۸۴ خود 
گزار ش هایی در ارتباط با سرکوب فعالیت های سندیکایی در کارخانجات مختلف ایران در 

مارس و  آوریل ۱9۸3 را ارائه می دهد. 
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شاکی خبر می دهد که در دهم فوریه ۱9۸3 سه هزار کارگر در کارخانه ی ساپیا در اعتراض 
به عدم پرداخت اضافه حقوق و مخالفت با مدیریت ناالیق و بی تجربه، خبرچین های رژیم 
و... اعتصاب می کنند. طبق اطالعات ICFTU مقامات به وسیله ی اعزام گاردهای مسلح و 

دستگیری تعدادی از کارگران، به اعتصاب پایان می دهند. 
طبق اطالع ICFTU س��ه هزار کارگر در کارخانه ی مخمل بافی کاشان در روز اول فوریه 

۱9۸3 در اعتراض به شرایط ناگوارکار دست به اعتصاب می زنند. 
شاکی اخباری نیز مبتنی بر اعتصاب گسترده در الستیک سازی بی اف گودریچ،  چیت سازی، 
پارس الکتریک، شیشه س��ازی قزوین، کارخانه ی قند ورامین، کارخانه ی نساجی شیراز، 
روغن نباتی قو و معدن زیرآب می دهد. بر اس��اس ش��کایت ش��اکی اعتصاب های فوق 
به وسیله ی نیروی نظامی سرکوب شده و تعدادی از کارگران اخراج و تعدادی به زندان 

برده شده اند. 
دولت جمهوری اس��المی همه ی اتهامات را تکذیب کرده وفقط می پذیرد که یک کارگر 

به خاطر استفاده از خشونت از کار اخراج شده است. 

کمیته ی بررسی آزادی  انجمن های سازمان بین المللی کار به خاطر استفاده از خشونت در 
چهار اعتصابی که در کارخانه ها به وقوع پیوس��ته خواهان محدودیت استفاده از نیروهای 
نظامی برای اعاده ی نظم شده و به این ترتیب مسئولیت های دولت جمهوری اسالمی را 

یادآور می شود. 
نکته ی حائز اهمیت آن است که سرکوب وحشیانه ی پس از سی خرداد و کشتار کارگران 
و فعاالن کارگری و س��رکوب اتحادیه های کارگری آن چنان که باید و ش��اید در سطح 
جهانی و س��ازمان بین المللی کار انعکاس نمی یابد. دالیل اصلی این نقیصه برمی گردد 
به عدم حضور یک جنبش سندیکایی قوی در داخل کشور، عدم شناخت استانداردهای 
بین المللی حقوق کار، عدم تس��لط فعاالن کارگری به زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی  
و... عدم ارتباط الزم با نهاد های  بین المللی و همکاری بخش مهمی از فعاالن کارگری و 
سندیکایی ایران )وابستگان حزب توده و اکثریت( با رژیم جمهوری اسالمی و عدم توجه 

الزم گروه های سیاسی دیگر به این مهم.۱ 
۱- الزم است به نقش سازنده ی زنده یاد دکتر کاظم رجوی در مطرح شدن شکایت  علیه رژیم جمهوری اسالمی در 
سازمان بین المللی کار و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کنم. او با شناخت عمیق خود از کارکرد 
سازمان های تخصصی بین المللی و سازمان های غیردولتی و با به کارگیری تخصص خود، زمینه ساز محکومیت های 
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متأسفانه در فاصله ی سال های ۱9۸۴ تا 200۴ شکایتی بر علیه دولت ایران در زمینه  ی 
نقض حقوق سندیکایی و یا آزادی انجمن  صورت نمی گیرد. در حالی که موج زیادی از 
سرکوب اعتصابات و دستگیری ها در این دوره به وقوع پیوست. برای مثال حتا اعتصاب 
وسیع پزشکان و کادر پزشکی و درمانی که به دعوت سازمان نظام پزشکی ایران در سال 
۱9۸5به وقوع پیوس��ت و منجر به دس��تگیری زنده یاد دکتر محمدعلی حفیظی رئیس 
سازمان نظام پزشکی ایران و بسیاری دیگر شد، انعکاسی در سازمان بین المللی کار پیدا 

نکرد.  
باید توجه داش��ت اتحادیه های بین المللی در حکم اسلحه ای هستند که نیاز به مهمات 
و گلوله دارد. بدون آن، این اس��لحه ها کاربردی ندارند. ارائه ی اطالعات از سوی گروه ها 
و فعاالن سیاس��ی، کارگری و س��ندیکایی دس��ت این اتحادیه ها را برای حمله به رژیم 

بازمی گذارد. 

چهارمین ش��کایت علیه دولت جمهوری اسالمی در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی و 
آزادی انجمن ها نیز با دو دهه تأخیر توسط ICFTU و در ارتباط با کشتار کارگران شهر 
بابک، و موارد مختلف سرکوب حقوق ابتدایی کار در تاریخ های ۱2 فوریه، دوم و چهارم 

ماه می و هفت جوالی 200۴ صورت می گیرد. 
در این شکایت آمده است که به خاطر آتش گشودن پلیس ضدشورش در خاتون آباد شهر 
بابک، چهارکارگر به نام های مهدوی، جوادی، مؤمنی و ریاحی کش��ته و بیش از چهل 
کارگر مجروح شده  اند. اخبار غیررسمی حاکی از کشته شدن بین هفت تا پانزده نفر و 
زخمی ش��دن سیصد نفر است. طبق اخبار رس��یده ICFTU اظهار می دارد که کارگران 
درگیر در این اعتصاب شامل کارگران غیرماهر، کارگران ساختمانی و کارگران ماهری که 

در پروژه ی ساختمانی مس نازخاتون مشغول کار بوده اند هستند. 

دولت محمد خاتمی در توجیه جنایت انجام گرفته در شهر بابک پس از چندین پاراگراف 
داستان س��رایی بیهوده، مدعی می ش��ود که در هنگام اعتصاب، با تعدادی از شورشیان 

پی در پی رژیم در س��ازمان های بین المللی ش��د و به همین خاطر بهای آن را با بذل جان خود پرداخت و در 2۴ 
آوریل ۱990در کوپه سوئیس هدف جوخه های تروریستی رژیم قرار گرفت. دکتر کاظم رجوی حق بزرگی به گردن 
تمامی مدافعین حقوق بشر، زندانیان سیاسی، کارگران و فعاالن کارگری و هر آن کس که حق و حقوق اش توسط 

رژیم جمهوری اسالمی نقض شده بود، دارد. 
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ضدرژیم��ی که از اعتراضات، سوءاس��تفاده کرده و اموال عمومی را ناب��ود کرده بودند، 
درگیری صورت می گیرد. دول��ت اظهار می دارد که نیروهای امنیتی تصمیم می گیرند 
که برای مقابله با تشنج و اعاده ی نظم، مردم را با شلیک گاز اشک آور پراکنده کنند، اما 
نیروهای امنیتی با مقاومت شورشیان مسلح غیرقانونی مواجه می شوند و چاره ای به جز 
استفاده از از قوه ی قهریه و شلیک گلوله در شرایطی که امنیت ملی و نظم به طور جدی 

مورد تهدید واقع شده بود، نداشتند. 
دولت خاتمی ت��الش می کند ضمن پذیرش موضوع اعتصاب کارگران کارخانه ی مس، 
موضوع ش��لیک به تظاهرکنندگان را جدای از آن به عنوان واقعه ای در شهر بابک و برای 
جلوگیری از آس��یب به اموال عمومی جل��وه دهد. در حالی که علیرضا محجوب دبیرکل 
خانه ی کارگر و منصور س��لیمانی میمندی نماینده ی ش��هر بابک تأیید کرده بودند که 
نیروی پلیس در هنگام اعتصاب، به اعتصاب کنندگان شلیک کرده بود و در گزارش مزبور 

روی این نکات تکیه شده است. 

ICFTU در شکایت خود به دستگیری های اول ماه مه 200۴ شهر سقز به طور مبسوط و 

با ارائه ی جزئیات دقیق و کامل اشاره کرده است. در این شکایت آمده است که محمود 
صالحی، جالل حسینی، برهان دیوارگر و محمد عبدی پور به اتهام ارتباط با گروه سیاسی 
چپ کومله در دادگاه محاکمه خواهند شد. این چهار نفر جزو پنجاه نفری بودند که در 

جریان برگزاری اول ماه مه در سقز دستگیر شدند.
ICFTU در ش��کایت خود، به  نبود حق تش��کل آزاد در کارخانجات ایران خودرو اشاره و 

تأکید کرده که ایران خودرو با داش��تن بیش از س��ی و چهار هزار کارگر حتا از داش��تن 
شورای اسالمی کار نیز محروم است. 

هم چنین به دادگاه غیرعلنی محس��ن حکیمی که در جریان تظاهرات اول ماه مه سقز 
دستگیر شده بود و نیز به دستگیری معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی و علی اصغر 

ذاتی اشاره شده است. 
به طور کلی در این شکایت به محرومیت تعداد زیادی از کارگران، از شمول قانون کار با 

صراحت اشاره شده است. 

کمیت��ه ی آزادی انجم��ن به طور تلویحی ادعاه��ای رژیم را رد ک��رده و ضمن یادآوری 
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مسئولیت های رژیم تأکید می کند در مواقعی که تالش پلیس برای اعاده ی نظم منجر 
به کش��ته و یا مجروح شدن افراد می شود، الزم است تحقیقات مستقلی صورت بگیرد و 
مسئولین واقعه را مشخص سازد. کمیته اظهار تأسف خود را نسبت به نداشتن اطالعات 
کافی راجع به موضوع استفاده از قوه قهریه در سرکوب کارگران مجتمع مس خاتون آباد 
اعالم، و اظهار می دارد که مشخص نیست کشته شدگان کارگرانی بوده اند که در اعتراض 
به خواسته های اجتماعی کشته شده اند، یا چنان چه دولت ادعا کرده درگیر در یک اعتراض 
سیاسی بوده اند. کمیته از دولت جمهوری اسالمی می خواهد که در ارتباط با دستگیری 
هشتاد نفری که در جریان این اعتصاب و اعتراضات دستگیر شده اند، توضیحات کافی 

بدهد.  
در ماه مارس 200۶ اطالعات تکمیلی از س��وی ICFTU در ارتباط با کش��تار کارگران 
مجتمع مس خاتون آباد و سرکوب و دستگیری کارگران سقز در اختیار کمیته ی بررسی  
آزادی  انجمن  س��ازمان بین المللی کار قرار می گیرد. اطالعات تکمیلی شامل اطالعیه ی 
مرکز عالی شوراهای اسالمی کار می شود که ضمن آن کشته شدن چهار کارگر در وقایع 

خاتون آباد تأیید شده است. 
کمیته ی آزادی انجمن  اظهار نظر می دارد که بر اساس تحقیقات انجام گرفته چهار نفر 
کشته شده برخالف اظهار نظر دولت ایران، کارگر بوده اند و درگیر در اعتراضات سیاسی 
نبوده اند. کمیته، عمیقاً نس��بت به کش��ته ش��دن افراد بی گناه اظهار تأسف و از نحوه ی 
برخورد دولت و استفاده از نیروی نظامی برای کنترل تظاهرات و اعتصاب کارگران انتقاد 

می کند. 
موضوع دستگیری فعاالن کارگری در سقز، اعتصابات و اعتراضات کارگری و روند قضایی 
صورت گرفته علیه فعاالن کارگری در شهرستان سقز در این شکایت مطرح شده و سازمان 

بین المللی کار ضمن پی گیری شکایت از عدم همکاری دولت ایران انتقاد می کند. 

پنجمین شکایت توس��ط ICFTU و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در 25 
جوالی 200۶ در ارتباط با وضعیت منصور اسالو و دستگیری گسترده ی کارگران اعتصابی 

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه صورت می گیرد. 
در این ش��کایت تأکید می ش��ود که دولت از س��ال ۱979 به بعد اج��ازه ی فعالیت آزاد 
سندیکایی را نداده است و خانه ی کارگر، نهاد کارگری شناخته شده از سوی دولت است. 
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در ش��کایت آمده اس��ت که قانون کار تأکید کرده کارگران حق دارند در محل های کار 
خود انجمن اسالمی، و در مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی که بیش از سی و پنج 
کارگر دارند شورای اسالمی کار تشکیل دهند. در این شکایت ICFTU اظهار می دارد که 
خانه  ی کارگر اگر چه در ارتباط با مسائل جانبی از قبیل باالبردن دستمزد کارگران گاهی 

به میدان می آید،  اما در حقیقت کانال دولت برای کنترل کارگران است. 
در این شکایت هم چنین به زیرپا گذارده شدن حقوق اولیه ی کار از جمله حق تشکل، و 
برخورداری از حق داشتن قراردادهای جمعی اشاره و تأکید شده است که هیچ نشانه ای 
از اعتراض خانه ی کارگر نس��بت به دستگیری  کارگران شرکت واحد در دست نیست و 

هیچ مدرکی دال بر تالش آنان برای انعقاد قراردادهای جمعی کار وجود ندارد. 
این ش��کایت ضمن مطرح کردن نقض حقوق س��ندیکایی توس��ط جمهوری اسالمی، 

به افشای ماهیت خانه ی کارگر، شورای اسالمی کار و انجمن های اسالمی می پردازد. 
ش��کایت هم چنین به حمله نیروهای خانه ی کارگر و ش��ورای اس��المی کار به جلسه ی 

افتتاحیه ی سندیکای شرکت واحد به شرح زیر اشاره کرده است: 

در تاریخ نهم ماه می فراخوان برگزاری جلس���ه ی بازگش���ایی رسمی اتحادیه ی مستقل در 
شرکت واحد اتوبوسرانی در محل ساختمان انجمن کارگران نانوایی داده شد. انجمن صنفی 
نانوایان یک سازمان مستقل کارگری است که ساختمانش را در اختیار  کارگران شرکت واحد 
قرارداده بود. جلسه با خشونت توسط تعداد زیادی از اعضای سازمان های رسمی کارگران، 

خانه ی کارگر، و شورای اسالمی شرکت واحد به هم خورد. 
این حمله در ساعت ۲ بعد ازظهر با ورود حدود سیصد چماق دار به محل ساختمان انجمن 
صنفی نانوایان اتفاق افتاد. در این حمله مهاجمنی به شکسنت درو پنجره ها، پاره کردن اسناد 
و نابود کردن کردن کتاب های کتابخانه پرداختند. آن ها هم چننی به ده نفر از اعضای کمیته ی 
افتتاح کننده حمله ور شدند. در این حمله، منصور اسالو مورد ضربات چاقو قرار گرفت. برخی 
منابع مدعی ش���ده اند که جالل سیدمنش عضو ش���ورای اسالمی شرکت واحد که گفته بود 
قصد بریدن زبان و جدا کردن سر از بدن اسالو را دارد مقصر اصلی است. طبق گزارش ها 
دس���ت های اسالو توسط حسن صادقی رئیس ش���ورای عایل هم   آهنگ کننده ی شوراهای 
اسالمی از پشت بسته شده بود. در اثر این حمله، منصور اسالو برای بخیه ی زبان و پشت 
گردن در بیمارستان بسرتی شد. ابراهیم مددی کارگر فنی که با اقدامات تنبیهی مواجه شده 
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بود به همراه چند نفر دیگر از فعاالن سندیکا در این حمله کتک خوردند. 

نیروهای امنیتی حاضر در صحنه، هیچ مداخله ای نکردند و تنها به ثبت حوادث پرداختند. 
آن ها دوربین ها و نوارهای ضبط ش��د ی آژانس های خب��ری و گزارش گران روزنامه ها را 

مصادره کردند.
در هفتم س��پتامبر، نیروهای امنیتی تعدادی از اعضای اتحادی��ه را در جریان اعتراض 
به دس��تمزدهای معوقه بازداشت کردند. دستگیرش��دگان منصور اسالو، ابراهیم مددی 
نائب رئیس هئیت مدیره ی اتحادیه، عباس نژدی کودکی، ناصرغالمی، داوود نوروزی، حسن 
حاج علی وند و نعمت امیرخانی بودند. در روز هشتم سپتامبر آن ها به دادگاه برده شدند و به 

اتهام »برهم زدن نظم عمومی« دستگیر و به طور موقت در روزهای بعد آزاد شدند. 

در بیست و دوم ماه دسامبر، سیزده تن از رهبران اتحادیه توسط عاملین وزارت اطالعات 
دستگیر شده و به زندان اوین در تهران، زندانی که به محل بازداشت و شکنجه ی زندانیان 
سیاسی معروف است  برده شدند. اتهام آن ها »فعالیت های اتحادیه ی کارگری غیرقانونی« 
بود. بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور حیات غیبی، عباس نژدی کودکی، عبدالرضا 
ترازی، علی زادحسینی؛ غالمرضا میرزایی، اکبر یعقوبی، رضا بوربور، حمیدرضا رضایی فر، 

سید جواد سیدانی و مرتضی کامساری. 
شانزده نفر از فعاالن اتحادیه در این زمان بازداشت شدند که ناصر غالمی، داوود رضوی، 
سعید ترابیان و یعقوب سلیمی از اعضای هئیت مدیره و  بقیه از اعضای اتحادیه بودند 
به نام های: رضا شهابی، امیر تاخیری، صادق قندان، علی ابراهیمی، صادق ممدی، حمید 
زندی، علی قربانیان، ارسالن زربارنیا، حسین مهدی خانی، حسین جوادی، مجید طالیی 
و اکبری. به دنبال اعتصاب عمومی توس��ط رانندگان ش��رکت اتوبوسرانی تهران در 25 

دسامبر همه ی بازداشت شدگان آزاد شدند بجز منصور اسالو. 
 

در پایان سال  2005 شش تن از بازداشت شدگان به نام های منصور حیات غیبی، ابراهیم 
مددی، عبدالرضا ترازی، غالمرضا میرزایی، عباس نژدی کودکی و علی زادحسینی به دادگاه 

فراخوانده و در ژانویه 200۶ متهم به »اختالل در نظم عمومی« شدند. 
منصور اسالو متهم به تحریک برای شورش مسلحانه شد. 
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در  این گزارش به تاریخچه ی تش��کیل سندیکای ش��رکت واحد اشاره شده و پرونده ی 
منصور اسالو همراه با اطالعات مستند و کافی در اختیار سازمان بین المللی کار گذاشته 
شده است. وقایع مربوط به اعتصاب شرکت واحد به صورت کرونولوژی از ژانویه 200۶ 
به بعد در این شکایت آورده شده است و به دستگیری های چند باره ی اعضای هیأت مدیره 

و فعاالن سندیکای کارگران شرکت واحد اشاره شده است.  
این گزارش اسامی کارگران اخراجی شرکت واحد را به شرح زیر آورده است: محمدابراهیم 
نوروزی گهر، حسن کریمی، غالمرضا خوش مرام، هادی کبیری، محمد اسالمیان، غالمرضا 
فضلی، عباس نژدی کودکی، مس��عودعلی بابایی نهاوندی، حس��ن میرزایی، س��یدبهروز 
حسینی، عبدالرضا ترازی، غالمرضا میرزایی، نعمت اهلل امیرخانی، حسین کریمی سبزوار، 
یعقوب س��لیمی، حبیب شمعی نژاد، حسن محمدی، حسن کریمی، محمد نعمتی پور، 
سلطان علی شکری، عطا باباخانی، فیض اله مظاهری، احمد مرادوند، علی اکبر پیرهادی، 
وهاب محمدی زارنکش، داوود نوروزی، س��عید ترابیان، امیر قانعی، محمد هژبری، آیت 
جدیدی، علی زادحس��ینی، غالمرضا غالمحسینی، سیدرضا نعمتی پور، غالمرضا خانی، 
امیر تاخیری، ابراهیم غالمی، س��یدداوود رضوی، سیدمحمدحس��ین دادخواه، مسعود 
فروغی نژاد، محمدصادق خندان، جمیل به��ادری، منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، 

سیدحسین رخشت، ناصر غالمی، رضا شهابی دکاربار. 

موضوع آنقدر مستدل و مستند است که امکان تکذیب آن وجود ندارد.  
کمیت��ه ی آزادی انجم��ن کلیه ی دعاوی رژیم را رد ک��رده و در بیش از پانزده پارگراف 
از اقدامات رژیم اظهار تأس��ف کرده و مراتب نگرانی خود نسبت به زیرپا گذاشته شدن 

ابتدایی ترین حقوق کار توسط رژیم را اعالم می دارد.  
پیش��رفت تکنولوژی و به وی��ژه وجود اینترنت، ماهواره و تلفن دس��تی و بهبود وضعیت 
ارتباطی، به فعاالن کارگری و اتحادیه های بین المللی کمک می کند که در اس��رع وقت 
به اطالعات جامع و کاملی در ارتباط با نقض حقوق کار توسط دولت دسترسی پیدا کنند 

و این بیش از هر چیز دست دولت را برای فریب سازمان بین المللی کار می بندد.

در تاریخ ۶ دسامبر 200۶  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC  اطالعات 
تکمیلی در ارتباط با شکایت های قبلی در مورد سرکوب کارگران سقز و از جمله پروسه ی 
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دادگاه و محکومیت محمود صالحی و... پرونده ی کارگران نس��اجی سنندج و دستگیری 
شیث رضایی و... و تهدید سایر نمایندگان کارگران، از جمله آقایان هادی زارعی، اقبال 
مرادی، حسن شریعتی، فرشید بهشتی زاد و احمد فتحی و تضییقات به وجود آمده برای 

فعاالن کانون صنفی معلمان را در اختیار کمیته آزادی انجمن می گذارد.
کمیته ی مزبور در تمامی زمینه ها اقدامات دولت جمهوری اس��المی را نقض حقوق کار 
تلقی کرده و خواهان رعایت این حقوق از سوی دولت ایران شده و نسبت به عدم همکاری 

دولت انتقاد می کند. 

ششمین شکایت علیه دولت جمهوری اسالمی توسط سازمان بین المللی کارفرمایان۱ در 
تاریخ 2۴ می 2007 صورت می گیرد که با شکایت ۱9 ماه می 200۸ تکمیل می شود. 
موضوع شکایت برمی گردد به انحالل »کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران« 
توسط دولت و ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری. این شکایت حاوی مداخله ی دولت 
جمهوری اسالمی در  انتخابات انجمن های کارفرمایی است. سازمان بین المللی کارفرمایان 
در شکایت به سازمان بین المللی کار  اعالم می کند که نماینده ی کارفرمایان در کنفرانس 
س��ازمان بین المللی کار که طبق مفاد ماده ی »3« و بند 5 قانون بین المللی کار باید با 

مشورت کانونی که بیش ترین اعضا را در اختیار دارد، انتخاب شود، معرفی نشده است.
کمیته ی اعتبارنامه های سازمان بین المللی کار نیز این شکایت را مورد بررسی قرار داد و 
به این نتیجه رسید که هیچ دلیل قانع کننده ای از سوی دولت ایران به سازمان بین المللی کار 

ارسال نشده است که کانون عالی کارفرمایان )قدیم( نماینده ی واقعی کارفرمایان نیست.
در ای��ن رابط��ه کمیته ی آزادی انجمن نیز توصیه های زی��ر را در مورد دولت جمهوری 

اسالمی ایران اعالم کرد: 
واداشنت دولت ایران به خودداری از دخالت در امور داخلی تشکل های کارفرمایی و نیز عدم 
مداخله در انتخاب آزادانه ی نمایندگان شان و جلوگریی از مواردی که مغایر با اصول آزادی 
انجمن  باش���د. هم چننی خودداری دولت از نگاه جانب دارانه نسبت به یکی از تشکل های 
کارفرمایی در مقابل دیگر تشکل های کارفرمایی. ترغیب دولت ایران به اقدامات الزم جهت 
اصالح قواننی و مقررات موجود به طوری که حق انتخاب نمایندگان تشکل های کارفرمایی و 

کارگری به شکلی آزاد و بدون امکان ممانعت مسئوالن دولتی تضمنی شود.

1- International Organisation of Employers (IOE) 
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کمیت��ه ی آزادی انجمن  در این اجالس از دولت ایران تقاض��ا کرد اقدامات فوری برای 
اصالح قانون کار را به گونه ای فراهم آوردکه اصول آزادی انجمن  برای همه ی کارفرمایان 

و کارگران به شکل حقوق شناخته شده تضمین شود.
در ژوئن 2009 آنتونیو پنالوزا دبیر کل گروه کارفرمایان، از طرف این گروه در اجالس 9۸ 
کنفرانس بین المللی کار در نامه  ای به خوان سوماویا، اعتراضیه ای علیه هیأت کارفرمایی 

متتخب دولت جمهوری اسالمی ایران اقامه کرد.۱
در۱۱ج��والی 2007 کنفدراس��یون بین الملل��ی اتحادیه های کارگری2 و فدراس��یون 
بین الملل��ی کارگ��ران حمل و نقل3  اتهاماتی جدیدی را علیه دول��ت ایران در ارتباط با 
احضار، دستگیری و سیر پرونده قضایی اسالو و دیگر اعضای هیت مدیره شرکت واحد 
مطرح می کنند. کمیته ی آزادی انجمن، پاسخ های دولت ایران را به هیچ وجه نپذیرفته و 
بر روی نقض حقوق کار، آزادی  انجمن ها و زیرپا گذاش��ته شدن حقوق فردی و اولیه ی 
اعضای سندیکا تأکید می کند. و به خاطر وخامت اوضاع و نقض گسترده ی حقوق کار از 

دولت ایران می  خواهد که یک هیأت تماس  مستقیم را بپذیرد. 
ITUC اطالعات تکمیلی خود در ارتباط با شکایت مورخ جوالی و آگوست سال 2007 را 

در اختیار کمیته ی آزادی انجمن می گذارد و این کمیته پس از دریافت پاسخ های دولت 
جمهوری اسالمی دوباره بر تصمیمات قبلی خود پافشاری می کند.  

به علت س��رکوب شدید فعالیت  های سندیکایی مستقل، جمهوری اسالمی ایران در کنار 
ونزوئال از سوی کمیته ی آزادی انجمن های سازمان بین المللی کار به عنوان کشورهایی 
ک��ه وضعیت آن ها جدی و فوری اس��ت و ش��ورای حکام س��ازمان بین المللی کار باید 

به پرونده های مفتوحه علیه این دو کشور توجه ویژه داشته باشد، معرفی شدند.

در 29 ژانویه و 2۸ فوریه ITUC 200۸ با ارائه ی شکایتی خبر از تداوم سرکوب معلمان 
و ممانعت از انجام فعالیت های س��ندیکایی آن ها می دهد. در این شکایت به تاریخچه ی 
تشکیل تشکل معلمان اشاره شده و موارد متعدد دستگیری و تهدید با ارائه ی جزئیات 
۱-در حالي که مهندس عطاردیان دبیرکل کانون عالي انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که در رقابت های داخلی 
توسط وزارت کار حذف شده، به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره  ی سازمان بین المللي کار مي بایست در نود و 

هشتمین کنفرانس بین المللي کار حضور می یافت.  
2- International Trade Union Confederation (ITUC)  
3- International Transport Workers’ Federation (ITF) 
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مربوط به اعتصاب ها و واکنش های دولت در شهرهای مختلف ایران مطرح شده است. این 
گزارش از دستگیری سیصد معلم و آکادمیک در جریان برگزاری تظاهرات معلمان خبر 
می دهد. در شکایت مربوطه اسامی معلمانی که به خاطر فعالیت های سندیکایی دستگیر 
و به زندان محکوم شده اند، آمده و به مواردی که منجر به آزادی با وثیقه، یا دیگر تضیقات 

حقوقی بوده اشاره شده است. 
کمیته ی آزادی انجمن به تالش ه��ای اتحادیه های بین المللی برای گفتگو بین دولت و 
سندیکاها اش��اره کرده و می گوید سازمان بین المللی تعلیم و تربیت۱ و »کنفدراسیون 
بین المللی اتحادیه های کارگری« ITUC  بس��یاری در چند ماه گذشته کوشش به خرج 
داده ان��د تا به دولت جمهوری اس��المی ایران یادآوری کنند که معلم��ان حق دارند در 

فعالیت های کارگری مداخله کنند. 
در شکایت یاد شده به وضعیت فرزاد کمانگر و محکومیت  او به اعدام نیز پرداخته شده 
است. کمیته ی آزادی انجمن پاسخ های ارائه شده از سوی دولت ایران را نپذیرفته و در 
بیش از ده پاراگراف، تأسف شدید خود را نسبت به زیرپا گذاشتن حقوق معلمان و حقوق 
کار اعالم و نسبت به وضیعت موجود اظهار نگرانی کرده و مصرانه از دولت ایران خواسته 

است که به تعهدات خود عمل کند.  
به ضمیمه این شکایت اسامی بیش از صد و بیست و پنج نفر از معلمان ایرانی که با زندان، 

جریمه و انفصال از خدمت مواجه شده اند، آمده است. 
• برخالف ش��کایت های دهه ی سی خورشیدی علیه نقض حقوق سندیکایی توسط 	

دولت شاهنشاهی که با هیچ گونه موفقیتی همراه نبود، کلیه ی شکایت های صورت 
گرفته به ویژه در پنج سال گذشته با موفقیت همراه بوده و دولت جمهوری اسالمی 
در تمامی موارد محکوم ش��ناخته شده است. دلیل عمده ی این تفاوت برمی گردد 
به چگونگی تنظیم ش��کایت ها و اطالعات و اخبار و اس��نادی که توسط شاکی در 
اختیار س��ازمان بین المللی کار گذاشته ش��ده است. در این رابطه می بایستی روی 

نقش بی تردید پیشرفت تکنولوژی ارتباطی تأکید کرد. 

• حجم شکایت های صورت گرفته از سال200۴ به بعد، رشد حرکت های سندیکایی 	
در ایران و لحن ش��دید، قاطع و بی سابقه ی سازمان بین المللی کار در محکومیت 

1- International (EI)  Educational 
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نقض حقوق سندیکایی توسط دولت جمهوری اسالمی و تعیین مهلت )20۱0( برای 
تغییر قوانین و رعایت مقاوله نامه های کار توس��ط آن دولت، نشان دهنده ی شرایط 
سخت ایران در این نهاد بین المللی است که می بایستی آن را به فال نیک گرفت و 

تالش کرد این فشار هرچه افزوده ترشود. 

• جمهوری اسالمی در سازمان بین المللی کار در موقعیت خطیری قرار گرفته است. 	
تالش های کمیته های هم  آهنگی برای تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری 
در ایران و به ویژه تالش های کارگران عضو س��ندیکا های مس��تقل ش��رکت واحد، 
نیش��کر هفت تپه و اتحادیه ی آزاد کارگران را بایستی ارج نهاد و از آن ها پشتیبانی 
کرد. رژیم در موقعیتی قرار گرفته اس��ت که ناگزیر به دادن امتیاز اس��ت. چنان چه 
هشیاری به خرج داده شود، بیرون آمدن از مخمصه ای که در آن قرار گرفته به سادگی 

امکان پذیر نیست. 

• موقعیت وخیم دولت جمهوری اسالمی در سازمان بین المللی کار باعث شده است 	
که این دولت نتواند از سهمیه منطقه ای آسیا استفاده کرده و کرسی ریاست سازمان 
بین المللی کار را که در در دس��ترس داشت، به دست بیاورد و ناگزیر است خود را 

کنار کشیده و نتواند از این موقعیت بین المللی استفاده کند.  

نکات مهم توصیه های کمیته ی آزادی اجنمن
 در جریان نود و هشتمین کنفرانس بین املللی کار

کمیت��ه یک بار دیگر ب��ا صراحت به دولت اعالم م��ی دارد که از دخال��ت در حق آزادی 
کامل س��ازمان های کارفرمایی جهت انتخاب نمایندگان شان خودداری کرده و اقدامات 
الزم را جهت اصالح قوانین موجود، ش��امل قانون کار و »آئین نامه ی چگونگی تشکیل، 
حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عمل کرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، 
مص��وب هیأت وزیران«، انجام داده و اطمینان حاصل کند که س��ازمان های کارگری و 
کارفرمایی به طور کامل و بدون دخالت مقامات دولتی از حقوق خود در انتخاب آزادانه ی 

نمایندگان شان برخوردار می باشند.
کمیته انتظار دارد دولت از ادامه ی هر گونه جانب داری دست برداشته و رفتار تبعیض آمیز 



149نقض حقوق بنیادین کار در ایران

گذشته را که در حمایت از کانون عالی کارفرمایان ICEA انجام داده جبران نماید و چنین 
اقداماتی را در آینده تکرار نکند.

کمیت��ه، یک بار دیگر به صراحت از دول��ت می خواهد که اقداماتی اضطراری را در جهت 
اص��الح قانون کار انجام دهد، به نحوی که اطمینان حاصل ش��ود نه تنها حقوق آزادی 
تشکل های کلیه کارگران بلکه حق آزادی تشکل کلیه ی کارفرمایان نیز برآورده گشته و 
به خصوص، حق کارگران و کارفرمایان برای تأسیس بیش از یک سازمان، چه در سطح 
بنگاه اقتصادی یا بخش های اقتصادی و یا سطح ملی تأمین گردد. هم چنین انتظار می رود 
که این مس��ئله به نحوی انجام گیرد که از وارد آمدن خسارت به حقوقی که کانون عالی 

انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ICEA قبالً از آن برخوردار بوده جلوگیری شود.

کمیته مصرانه می خواهد که دولت، عدم دخالت و بی طرفی کامل را در اجرای حق آزادی 
تشکل های کارفرمایان در رابطه با عضویت در کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 
ICEA اتخاذ نماید و هیچ گونه دخالت و یا جانبداری رسمی و یا غیررسمی از سازمان های 

دیگر ننماید و همواره کمیته را از اقدامات انجام گرفته در این رابطه مطلع سازد.
کمیته از هیأت حکام س��ازمان بین الملل��ی کار می خواهد که به موقعیت خطیر فضای 

موجود تشکل های صنفی در جمهوری اسالمی ایران توجه و رسیدگی نماید.





پرونده های مورد رسیدگی قرار گرفته 
در کمیته ی متخصصین اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها

 
پرونده ی دولت جمهوری اس��المی بین س��ال های۱990 تا 2009  سی بار در کمیته ی 
متخصصین اجرای استانداردهای سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است. 
این بررس��ی ها س��ه بار در س��ال ۱990، ۱993 و 2000 در ارتباط با مقاوله نامه ی کار 
اجباری )29(؛ هفت بار در سال های2003 تا 2009همه ساله در ارتباط با مقاوله نامه ی 
دس��تمزد )95(؛ و ۴ ب��ار در س��ال های 2005، 200۶ ، 2007 و 2009 در ارتب��اط با 
مقاوله نامه ی سیاست استخدامی )۱22(؛ پانزده بار در ارتباط با مقاوله نامه ی منع تبعیض 

در استخدام و اشتغال )۱۱۱( صورت گرفته است.۱ 

پرونده های مورد رسیدگی
 در کمیته ی  کنفرانس اجرای استانداردهای سازمان  بین املللی کار 

پرونده ی دولت جمهوری اس��المی بین س��ال های ۱9۸7 تا 2009 در کنفرانس بررسی 
اجرای اس��تانداردهای سازمان بین المللی کار مرکب از هیأت های سه جانبه ی کارگری، 
کارفرمایی و دولتی که هر ساله در ماه ژوئن در ژنو برگزار می شود، شانزده بار در بخش 
»بررسی های انفرادی«2 در میان بیست و پنج کشور عضو مطرح شده است. این بررسی ها 

1- www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm 
2- Individual Observations 
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یک بار در سال ۱9۸7 در ارتباط با کنوانسیون کار اجباری )مقاوله نامه ی 29(؛ دو بار در 
سال های 2005 و 2007 در ارتباط با مقاوله نامه ی دستمزد )مقاوله نامه ی 95( و سیزده 
ب��ار در ارتباط با مقاوله نامه ی منع تبعیض در محی��ط کار )مقاوله نامه ی ۱۱۱( صورت 

گرفته است. 
الزم به ذکر است که از سال ۱9۸9 تا سال 2009 کمیته ی بررسی اجرای استانداردهای 
س��ازمان بین المللی کار شصت و هفت بار از دولت جمهوری اس��المی خواستار ارائه ی 
توضیح��ات در مورد قوانین و مقررات مصوب و ارائه ی اطالعات در مورد مقاوله نامه های 

بین المللی که دولت ایران موظف به رعایت آن هاست، شده است. 
درخواس��ت های این کمیت��ه عالوه بر مقاوله نامه ه��ای ۱۱۱ و 9۸، ۸7 در مورد نحوه ی 
اجرای مقاوله نامه های کار اجباری 29؛  استراحت هفتگی)بازرگانی و دفاتر( مقاوله نامه ی 
۱0۶؛  استراحت هفتگی )صنایع( مقاوله نامه ی ۱۴؛ دیه حوادث مقاوله نامه ی ۱9؛ حمایت 

از دستمزد مقاوله نامه ی 95 و سیاست استخدامی مقاوله نامه ی ۱22 بوده است. 

در سال های دهه ی 90 چندین شکایت از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد 
کارگری ICFTU و کنفدراسیون جهانی کار WCL در ارتباط با تبعیض در استخدام و کار 
نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱صورت گرفته است که منجر به ذکر نام دولت جمهوری اسالمی 
در لیست کشورهای ناقض حقوق کار شد. هم چنین به خاطر شکایت مستدل و همراه با 
شواهد و مدارک غیرقابل تردید این دو اتحادیه، دو پاراگراف ویژه از سوی سازمان جهانی 
کار در ارتباط با نقض حقوق بنیادین کار توسط دولت جمهوری اسالمی تصویب شد. این 
دو پاراگراف مقدمه ای شد برای مشکالت دولت جمهوری اسالمی با سازمان بین المللی 

کار.۱ 

در س��ال های اخیر و از جمله س��ال جاری و سال گذشته نیز ICFTU و ITUC با ارائه ی 
اطالعات خود در ارتباط با نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ توسط رژیم، توجه کمیته ی بررسی 

۱-شکایت این دو سازمان بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده از سوی DUIW »اتحادیه دمکراتیک کارگران 
ایرانی - در تبعید« وابسته به شورای ملی مقاومت که عضویت WCL  را هم داشت تهیه شده بود. ضربه وارده به 
رژیم آن چنان شدید و تأثیر گذار بود که با شکایت های مختلف در سال های ۱99۸ و ۱999 به کمیته سازمان های 
غیردولتی سازمان ملل و طرح دعاوی و اتهامات غیرواقعی تالش کرد از حضور افراد وابسته به این نهاد در مجامع 
بین المللی که به منظور محکومیت نقض حقوق بنیادین کار توسط رژیم صورت می گرفت جلوگیری کند تا بلکه 

یکی از عوامل اصلی محکومیت رژیم از بین برود.  
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اجرای استانداردها را نسبت به نقض حقوق پایه ای کار در ایران جلب کرده اند.۱ 

در طول این سال ها چندین شکایت در ارتباط با نقض مقاوله نامه ی۱22 )سیاست های 
اس��تخدامی( و نیز نقض مقاوله نامه ی 95 )دستمزدها( از سوی ICFTU و کنفدراسیون 
جهانی کار WCL صورت گرفته است که نتایج آن ها در کتاب های سبز و گزارش ساالنه ی 

کمیته ی بررسی اجرای استانداردها آمده است. 

1-www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2009.htm 





پرونده های مربوط به نقض مقاوله نامه ی 111
 توسط دولت جمهوری اسالمی در سازمان  بین املللی کار

با آن که موارد متعددی از تبعیض جنسی در دوران پهلوی نیز وجود داشت، اما در این 
دوران ش��کایت و یا گزارشی در مورد نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ به سازمان بین المللی کار 
۱۱۱۱7  قانون مدنی در سال ۱3۱۴ تصویب  ارائه نمی شود. برای مثال با آن که ماده ی

شد اما در دوران جمهوری اسالمی باعث بروز مشکالت زیادی برای دولت شده است.

از س��ال ۱9990 هرس��اله موارد گوناگون��ی از نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ توس��ط دولت 
جمهوری اس��المی در سازمان  بین المللی کار مطرح و پرونده های متعددی گشوده شده 
است. بیش ترین موارد نقض مقاوله نامه مربوط به تبعیض های جنسی و مذهبی است. زنان 

و اقلیت های مذهبی، به ویژه بهایی ها، قربانیان اصلی این گونه تبعیضات بوده  اند. 

دولت جمهوری اس��المی درحالی متعهد به رفع هرگونه تبعیض نسبت به زنان است که 

۱- ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات 
خود یا زن باشد منع کند.  در این بخش خالصه ای از گزارش ها آمده است برای مالحظه متن اصلی به آدرس زیر 

رجوع کنید: 
 www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm
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تاکن��ون علیرغم تالش های فعاالن سیاس��ی و به ویژه زن��ان، مقاوله نامه ی منع هرگونه 
تبعیض علیه زنان را که در س��ال ۱979 میالدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

تصویب شده، نپذیرفته است. 
این مقاوله نامه از س��وی یک صد و هشتاد و پنج کشور به مورد اجرا گذاشته شده است و 

کشورهایی نظیر ایران، سودان، سومالی و قطر تا کنون آن را امضا نکرده اند.   

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹۰ 1

کمیته ی اجرای استانداردها خاطر نشان می کند که در مواضع اعالم شده از سوی دولت 
ایران در کمیته ی بررسی استانداردهای کنفرانس، و گزارش دولت، نه تنها هیچ نشانی از 
تغییر در سیاست و روش های اتخاذ شده، قانون گذاری و یا اجرای مواردی که بررسی های 
قبلی خواستار آن شده بود، مشاهده نمی شود،  بلکه دولت به دنبال آن است که سؤال های 
مشخصی را در ارتباط با معنی عبارات به کار برده شده در مقاوله نامه ی۱۱۱مطرح کند. 
به این ترتیب کمیته ی اجرای استانداردها مخالفت خود را با شیوه ی به کار برده شده از 

سوی دولت جمهوری اسالمی اعالم می  کند. 
بخش اعظم این بررس��ی اختصاص دارد به وضعیت بهایی هایی که از کار اخراج ش��ده  و 
امکان برگشت به کار را نیافته اند؛ کشاورزانی که امکان شرکت در تعاونی های کشاورزی را 

ندارند؛ بهایی هایی که از دریافت حقوق بازنشستگی خود محروم هستند. 
گ��زارش تأکید می کند که از س��ال ۶7 بهایی ها امکان تحصیل در م��دارس ابتدایی و 
متوسطه را به دست آورده اند، اما کماکان از رفتن به دانشگاه محروم هستند و اشاره می کند 

به تعدادی از مغازه داران بهایی که اجازه یافته اند فروشگاه های شان را بازگشایی کنند. 

۱-ماده ی 2 قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار
ج - اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 

تبصره: در اقلیت های کلیمی، مسیحی، زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است. 
د - عدم گرایش به احزاب و سازمان ها و گروه های غیرقانونی و گروه های مخالف جمهوری اسالمی. 

ه - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله. 
و - تابعیت ایران. 

ز - برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخالق . 
ح - عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه ی محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق 

اجتماعی شده باشد.
http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Kar/gh_t_shora_kar.htm
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کمیته ی در مورد بازگشت به کار احتمالی افرادی که به فراماسونری وابسته بوده اند، سؤال 
کرده و هم چنین  در مقابل ادعاهای دولت، مبنی بر این که زنان می توانند در دادگاه های 
خانواده، و وابستگان اقلیت های رسمی مذهبی می  توانند در دادگاه های مربوط به دین شان 
به عنوان قاضی کار کنند، اظهار می دارد بر اساس قانون 25 اردیبهشت ۱3۶۱ که ماده ی 
۱۶3 قانون اساسی را منعکس می  کند، قضات از میان رجالی که دارای اجتهاد هستند، 
توس��ط شورای عالی قضایی انتخاب می شوند. سپس کمیته از دولت می خواهد قوانینی 
را که براساس آن زنان می توانند در دادگاه های یادشده قضاوت کنند، ارائه کند. کمیته 
هم چنین بار دیگر درخواست می کند که دولت آماری از زنان و افراد وابسته به اقلیت های 

مذهبی که در پست قضایی کار می کنند، ارائه دهد. 
کمیته اشاره می کند که در قانون شوراهای اسالمی کار مصوب ۱3۶3 آمده است افرادی 
که برای انتخاب شدن در شوراهای اسالمی کار کاندیدا می شوند، بایستی معتقد و ملزم 
به اجرای احکام اسالم بوده و به والیت فقیه اعتقاد داشته باشند و یا از اقلیت های به رسمیت 

شناخته شده ی مذهبی باشند. 
کمیته خواهان آن می ش��ود که دولت اطالعاتی در مورد دالیل حذف افرادی که شرایط 
باال را ندارند و تأثیر عملی شرط اعتقاد به والیت فقیه برای کاندیداها و دالیل خود برای 

مقرر داشتن این شرایط را در اختیارش قرار دهد.
کمیته یک بار دیگر خواهان آن می ش��ود که دولت اطالعاتی در مورد گام هایی که برای 
حذف انواع تبعیض جنسی، مذهبی، عقاید سیاسی، وابستگی قومی و یا اجتماعی برداشته 

و نیز نتایج و دست  آوردهای آن را در اختیارش قرار دهد. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
 تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹1 

در این بررسی کمیته ی اجرای استانداردها ضمن تأکید دوباره بر مواردی که در ارتباط 
با وضعیت بهایی ها و فراماس��ون ها در گزارش قبلی آورده بود، بار دیگر در مورد موضوع 
زنان قاضی و موقعیت  غیرمسلمانان در پست های قضایی پرسش می کند. تأکید دوباره 
روی موارد قبلی حاکی از آن است که دولت جمهوری اسالمی اقدامی در این امور به عمل 

نیاورده است. 
کمیت��ه از دولت می خواهد که مش��خصاً  اطالعاتی در ارتباط با فرصت  های ش��غلی که 
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در بخ��ش عمومی و خصوصی در اختیار بهاییان قرار داده ش��ده و برخورداری آن ها از 
بازنشس��تگی و تأمین اجتماعی ارائه دهد. هم چنی��ن خواهان اطالعاتی در مورد امکان 
برخورداری بهایی ها از آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در همه ی س��طوح از جمله 

آموزش عالی می شود. 
دولت ملزم به ارائه ی اطالعاتی در مورد چگونگی کار مغازه ها، مزارع و  دیگر مشاغل آزاد 
بهایی ها می شود. کمیته از دولت می خواهد اطالعاتی در مورد وضعیت شغلی افرادی که 

به هیچ دینی معتقد نیستند،  بدهد. 
در نهایت اشاره می  کند به بخش نامه ای که وزارت کار در ۸ دسامبر ۱9۸۱ صادر کرده بود. 
در این بخش نامه ، وزارت کار از دادگاه ها خواس��ته بود که از صدور هرگونه حکم قضایی 
به نفع بهایی ها و اعضای هر سازمانی که اساس نامه و احکامش منکر ادیان آسمانی است، 
خودداری کنند. دولت ایران در کنفرانس س��ال ۱9۸۸ مدعی شده بود که بخش نامه ی 
فوق دیگر اجرا نمی شود. کمیته از دولت می خواهد متن دستوری که بخش نامه ی فوق 

را منسوخ کرده ارائه دهد. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
 تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹3 

کمیته با توجه به قطعنامه های کمیسیون حقوق بشر و دیگر دستگاه های نظارتی سازمان 
ملل نتیجه  گیری می کند که استخدام بهایی ها طبق قانون ممنوع است. بهایی هایی که 
از کار اخراج ش��ده اند،  امکان بازگش��ت به کار را پیدا نکرده اند و در بعضی موارد مجبور 
به بازپس دادن حقوق دریافتی نیز شده اند. به بهایی ها دستور داده شده که مشاغل شان 
را تعطیل کنند؛ از ش��رکت کش��اورزان بهایی در تعاونی ها ممانعت می شود؛ بهایی ها از 

دسترسی به آموزش عالی محروم هستند؛ کالس های کودکان بهایی بسته شده اند. 
بنا به دس��تورالعمل مورخه 25 فوریه ۱99۱ ش��ورای عالی انقالب فرهنگی که سیاست 
برخورد با بهایی ها را مش��خص می کند، آن ها بدون دلیل بازداش��ت، زندانی، تنبیه و یا 
از کش��ور اخراج نمی شوند، بلکه جلوی پیشرفت ش��ان گرفته می شود. آن ها از دانشگاه 
اخراج می شوند، به آن ها اجازه داده می شود زندگی در سطح عموم مردم را داشته باشند 
و به صورت محدودی می توانند پاسپورت گرفته و یا اجازه ی اشتغال دریافت کنند،  اما 
از دادن ش��غل به کس��انی که خود را بهایی معرفی می کنند، امتناع می ش��ود و از دادن 
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پست هایی که دارای نفوذ می باشد برای مثال در بخش تعلیم و تربیت به آنان خودداری 
می شود. 

زرتشتی ها که وابستگان یکی از چهار دین شناخته شده در قانون اساسی ایران هستند در 
مواردی مجبور به تعطیل مشاغل شان شده و یا از استخدام شان خودداری شده است.  

کمیته ضمن آن که خواس��تار دریافت یک کپی از دستورالعمل شورای انقالب فرهنگی 
می شود، کلیه ی دعاوی مطرح ش��ده در گزارش های قبلی در ارتباط با قاضی های زن و 
به کارگیری قضات غیرمسلمان در دادگاه های مربوط به مسائل دینی شان را نیز تکرار کرده 
و خواهان پاسخ دولت می شود. کمیته بار دیگر خواهان دریافت متن دستوری می شود 

 که بخش نامه ی سال ۱9۸۱ را منسوخ کرده است. 
کمیته بر اساس گزارش های سازمان ملل در ارتباط با وضعیت زنان کارگر اظهار می دارد 
که زنان هم چنان قادر به ادامه ی تحصیل در رش��ته های کش��اورزی، مهندسی، معدن و 
متالوژی نیستند و نمی توانند قاضی شوند. و نرخ اشتغال زنان از سیزده درصد به شش و 

نیم درصد کاهش یافته است. 
کمیته خواهان دریافت متن قانونی است که به زنان اجازه می دهد قاضی شوند و از دولت 

می خواهد تعداد زنانی که در پست های قضایی شاغل هستند را مشخص کند. 
کمیته هم چنین از دولت می خواهد مش��اغلی را ک��ه طبق قانون کار برای زنان ممنوع 

تشخیص داده شده، مشخص کند. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
 تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹6 

کمیته اظهار می دارد با توجه به گزارش ها و قطعنامه های صادر ش��ده از سوی نهادهای 
سازمان ملل در وضعیت  بهایی ها بهبودی حاصل نشده است و به مواردی که در گزارش 

قبلی آمده بود دوباره اشاره می شود. 
کمیته در برابر ادعای نماینده ی دولت در کمیته ی کنفرانس، مبنی بر این که فراماسونری 
به فعالیت خود در ایران پایان داده و تبعیضی علیه زرتشتی ها به عمل نمی آید، خواستار 
آن شد که در گزارش آتی خود به کمیته ی اجرای استانداردها، اطالعاتی مبنی بر رعایت 

حقوق مساوی برای وابستگان این دو گروه هنگام استخدام، ارائه دهد. 
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نماینده ی دولت ایران در س��خنرانی خود در کمیته ی کنفرانس، عضویت در شوراهای 
اس��المی کار را حرفه قلمداد نکرده و از این بابت ش��رط اعتقاد به والیت فقیه و اجرای 
دس��تورات اسالم و یا دیگر ادیان رس��می برای کاندیداهای خواهان عضویت در شورای 
اس��المی کار را نقض مقاوله ها ندانسته بود. کمیته ی اجرای مقاوله نامه ها در این گزارش 
توجیه��ات دول��ت ایران را رد کرده و آن را از موارد مش��خص تبعیض و برخالف بند 2 
م��اده ی ۱ مقاوله نامه ی ۱۱۱ معرفی می کند و از دولت می خواهد که قانون ش��وراهای 

اسالمی کار را مورد بررسی دوباره قرار دهد. 
کمیته هم چنین بر اساس گزارش ها و قطعنامه های سازمان ملل، به موارد تبعیض جنسی 
 پرداخته و تأکید می کند که بر اس��اس گزارش نماینده ی ویژه ی دبیرکل س��ازمان ملل 

وضعیت زنان تغییری نکرده است. 
کمیته ی اجرای اس��تانداردها خاطرنش��ان می کند که براساس گزارش کمیته ی حقوق 
اقتص��ادی اجتماعی فرهنگی س��ازمان ملل، نگرانی ویژه ای در ارتب��اط با نابرابری بین 
زن��ان و مردان در برخورداری از حقوق اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. این 
نگرانی به ویژه از آن جا ناشی می شود که زنان اجازه ی تحصیل در رشته های مهندسی، 
کشاورزی، معدن و متالوژی را نداشته و از حق قاضی شدن محروم بوده و برای کار کردن 

و یا مسافرت به خارج نیاز به اجازه ی همسر خود دارند.  

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹۷ 

کمیته اظهار می دارد که دولت ایران در کمیته ی کنفرانس اعالم داشته است که آماده ی 
پذیرش انواع همکاری های فنی از س��وی دفتر س��ازمان بین المللی کار در جهت تقویت 
سیاست ملی در ارتباط با زنان و فراهم کردن دستگاه الزم برای اجرای مقاوله  نامه و تبادل 
نظر با اعضای کمیسیون کار مجلس ش��ورای اسالمی است. کمیته هم چنین یادآوری 
می کند دولت ایران معتقد است هیأت تماس مستقیم در شرایط ویژه ای تعیین می شود 
و نقض حقوق کار در ایران آن قدر بد نیست که نیاز به هیأت تماس مستقیم باشد؛ و بنا 
بر این توجیه از پذیرش آن خودداری می  کند. دولت ایران یادآوری می کند که بررس��ی 
اطالعات ارائه ش��ده از س��وی دولت به کمیته اجرای اس��تانداردها شرایطی را که در آن 

پیشنهاد پذیرش هیأت تماس مستقیم داده شده بود، از بین می برد. 
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گزارش کمیته به شکایت کنفدراسیون جهانی کار WCL از تبعیض گسترده در بازار کار 
و پاسخ های دولت جمهوری اس��المی به آن اشاره می کند. در شکایت این کنفدارسیون 
به موارد متعدد مستندی از تبعیض بر پایه ی جنسیت، مذهب و عقاید سیاسی، با ارائه ی  

 آمارهای متفاوت اشاره شده است. 

در این گزارش بار دیگر به موارد قبلی در ارتباط با تبعیض برپایه ی مذهب و جنس��یت 
اشاره شده و از دولت جمهوری اسالمی اطالعات بیش تری درخواست شده است. کمیته، 
پاس��خ های دولت ایران نس��بت به رعایت حقوق اقلیت های مذهبی از جمله بهایی ها را 
نپذیرفته و تأکید کرده اس��ت که گزارش های ارائه ش��ده از س��وی گزارش گر ویژه عدم 
بردباری مذهبی که پس از دیدارش از ایران انتشار یافت، نگرانی های این کمیته نسبت 
به ش��دت و حدت تبعیض علیه بهایی ها به ویژه در بخش دولتی را تقویت کرده اس��ت. 
کمیته هم چنین گزارش می کند که دولت جمهوری اسالمی اطالع داده است که نود و 

هفت زن در پست های قضایی مشغول به کار هستند. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹۸ 

در گزارش کمیته           ی استانداردها به  بحث های صورت گرفته در کمیته ی کنفرانس و سایر 
موارد طرح شده از سوی کنفدراسیون جهانی کار در ارتباط با تبعیض جنسی، مذهبی 
و سیاسی اشاره شده و از این که پیشنهاد پذیرش هیأت تماس مستقیم از سوی دولت 

ایران پذیرفته نشده، اظهار نگرانی شده است. 
در این گزارش آمده است که دولت ایران اطالعات ارائه شده توسط کنفدراسیون جهانی 
کار را اتهامات بی اس��اس با انگیزه های سیاس��ی ارزیابی کرده است. دولت هم چنین از 

همکاری  های خود با بخش همکاری های تکنیکی سخن به میان آورده است. 
در مورد »هیأت تماس مس��تقیم« دولت بار دیگر توضیح  داده اس��ت که اطالعات ارائه 
شده مسئله ی کمبود اطالعات را حل کرده و نیازی به دعوت از هیأت نمی بیند. و معتقد  

است که همکاری های فنی بهتر می تواند به اجرای مقاوله نامه  کمک کند. 

دولت ایران ادعا کرده اس��ت که اسناد ارائه شده به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
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کارگری آزاد ICFTU، اعالمیه ی تبلیغاتی و سرشار از اطالعات نادرست و زیر سؤال بردن 
دین مقدسی چون اسالم است. دولت از این که اتحادیه ی معتبری چون ICFTU اطالعات 
ارائه شده ی نادرستی را به کمیته منتقل کرده، شگفت زده است و چون این شکایت شبیه 

به شکایت کنفدراسیون جهانی کار است، همان پاسخ ها را تکرار می کند. 
کمیته به آمارهای ارائه ش��ده از س��وی دولت اشاره کرده و می نویسد طبق ادعای دولت 
ایران اشتغال زنان در همه ی زمینه ها و به ویژه در بخش های تخصصی و علمی رشد داشته 
است. کمیته بر اساس گزارش دولت ایران، به فعالیت های دفتر امور زنان ریاست جمهوری 

اشاره می کند. 
دولت ایران در پاس��خ به ش��کایت ICFTU مبنی بر این که براساس ماده ی ۱۱۱7 قانون 
مدنی  مردان مجازند با حکم دادگاه مانع اش��تغال زنان در مشاغلی شوند که با شئونات 
خانوادگی ش��ان منافات دارد؛ مدعی ش��ده است که زنان نیز متقاباًل چنین حقی دارند! 
کمیته در گزارش خود خواس��تار بازبینی چنین قانونی ش��ده و از دولت خواسته است 
مواردی را که مردان توانس��ته اند مانع اش��تغال زنان بر اساس این قانون شوند به کمیته 

گزارش کند.

کمیته به ش��کایت ICFTU در مورد قانون اجب��اری حجاب و لباس زنان در محیط های 
کاری و مجازات های مربوطه که می تواند تنبیهات بدنی باشد اشاره کرده و پاسخ دولت 
ایران را نپرداختن به موضوع اصلی ارزیابی کرده است و خواستار این شده است که دولت 
ایران چگونگی اجرای شرایط مندرج در قانون حجاب و لباس را به این کمیته توضیح داده 
و مشخص کند آیا زنان شاغل به خاطر بدحجابی در محل کار و یا هنگام رفتن به محل 

کار و یا عزیمت از آن هیچ گاه با تنبیهات بدنی و یا دیگر تنبیهات مواجه شده اند یا نه. 
دولت ایران ادعای ICFTU مبنی بر تبعیض بر اساس مذهب را که با توجه به چند ماده ی 
قانونی و آگهی های استخدامی در روزنامه ها مطرح شده بود، رد کرده و مدعی شده است 
که اقلیت های مذهبی براساس سیاست ملی عدم تبعیض در استخدام و شغل از شرایط 
خوبی بهره مند هستند و در بخش های دولتی و غیردولتی استخدام می شوند. کمیته با 
ی��ادآوری وظایف دول��ت، یک بار دیگر نگرانی عمیق خود را از این که دولت در گزارش 

خود در ارتباط با وضعیت بهایی ها سکوت کرده، اعالم می کند. 
کمیته به ش��کایت ICFTU در مورد اِعمال تبعیض بر اساس عقاید سیاسی به لیستی از 
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موارد قانونی و آگهی های اس��تخدامی ارائه شده از سوی شاکی اشاره می کند و وظایف 
دولت در این مورد را یادآور می شود. 

کمیته در خاتمه گزارش یادآوری می کند عالوه بر توصیه های خود به دولت ایران، همراه 
با کمیته ی کنفرانس عقیده دارد که ایران برای پیش بُرد گفتگوها »هیأت تماس مستقیم« 
را بپذی��رد تا ای��ن هیأت اطالعات خود را در مورد تبعی��ض مذهبی به ویژه در زمینه ی 

تحصیل و فرصت های شغلی بهایی ها و دیگر اقلیت های مذهبی تکمیل کند.  

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111 
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 1۹۹۹ 

کمیته در گزارش خود به آمارهای ارائه شده از سوی دولت ایران در زمینه ی رشد اشتغال 
زنان در زمینه های اقتصادی اش��اره کرده و تأیید کرده اس��ت که نرخ اش��تغال زنان در 
زمینه های شغلی و تحصیلی پیشرفت کرده است. با این حال اشاره می کند که هم چنان 
شرکت زنان در آموزش عالی خیلی پایین باقی مانده است و از دولت ایران خواسته است 

تا اطالعاتی پیرامون تعداد زنان شاغل در قوه قضاییه ارائه دهد. 
دولت در پاس��خ به گزارش کمیته در مورد قانون حجاب و پوش��ش برای زنان شاغل در 
محیط کار و مجازات های مربوط به زیر پا گذاشتن این قانون ادعا می کند که این قانون، 
جنبه ی تبعیض آمیز ندارد چرا که برای مردها هم قانون پوشش وجود دارد. دولت وجود 

قانونی مبنی بر تنبیه افراد به خاطر عدم رعایت حجاب و پوشش را تکذیب می کند. 
کمیته بار دیگر خواهان ارائه ی اطالعاتی از سوی دولت در ارتباط با ماده ی ۱۱۱7 قانون 
مدنی که به مردان حق می دهد زنان را از اشتغال در کارهایی که مغایر شئونات خانوادگی 

تشخیص داده می شود منع کنند، ارائه دهد. 

دولت ایران در گزارش خود مدعی ش��ده اس��ت که اقلیت های مذهبی شناخته شده در 
قانون، وضعیت بهتری در زمینه ی اش��تغال نسبت به مسلمانان دارند و نرخ بی کاری در 

میان آن ها کم تر است. 
کمیته بر اساس گزارش های بین المللی نقض حقوق بشر در ایران که توسط ارگان های 
ملل متحد تصویب شده، وضعیت بهایی ها را نامناسب تشخیص داده و از دولت می خواهد 

سیاست خودرا در این مورد تغییر دهد. 
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دولت در گزارش خود به آزادی کارگران برای تش��کیل اتحادیه های صنفی، ش��وراهای 
اس��المی کار و انتخاب نمایندگان کارگر اش��اره کرده و مدعی شده است که اقلیت های 
مذهبی شناخته شده نیز می توانند در این شوراها عضو شوند و حتا اقلیت های مذهبی ای 
که در قانون اساسی رسماً شناخته نمی شوند،  از تمامی حقوقی که برای دیگر شهروندان، 
تضمین شده برخوردارند. کمیته در پاسخ از دولت ایران خواسته است که تعداد بهایی هایی 

را که عضو نهادهای فوق هستند، مشخص کند. 
دولت هم چنین در پاسخ خود اگرچه بهائیت را به عنوان دین نپذیرفته، اما مدعی شده 
اس��ت که چنان چه فردی به ادیان ش��ناخته شده معتقد نباش��د از هیچ یک از حقوق 
شهروندی محروم نمی شود. کمیته هیچ یک از ادعاهای دولت در این مورد را نپذیرفته 

وخواستار اطالعات بیش تر می شود. 
کمیته تأکید می کند اگرچه دولت ایران مایل به ادامه ی همکاری است و خواهان دریافت 
کمک های تکنیکی و ش��رکت سازمان جهانی کار در فعالیت های مشترک برای اجرای 
مقاوله نامه اس��ت،  ام��ا کمیته ترجیح می دهد دولت ایران »هیأت تماس مس��تقیم« را 

بپذیرد. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111 
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 2۰۰۰ 

کمیت��ه از تالش دولت برای همکاری و دعوت از »هیأت همکاری تکنیکِی« تش��کیل 
شده از متخصصین ارشد دفتر بین المللی کار برای بحث پیرامون تمامی مسائل مطرح 
در ارتباط با اجرای مقاوله نامه ی عدم تبعیض قدردانی کرده و آن را آغازی برحذف موانع 
اجرای مقاوله نامه در کشور شمرده و از تشکیل نهادهای حقوق بشری و نظارتی و انتشار 

مقاالت پیرامون سازمان جهانی کار استقبال کرده است. 
کمیته گزارش می کند اگر چه در گزارش هیأت اعزامی آمده اس��ت که محدودیت های 
قانونی برای اشتغال زنان وجود دارد، اما دولت با انجام اقداماتی تالش دارد موانع رسمی 
را از س��ر راه برداشته و بر مشکالت اجتماعی ای که ش��رکت زنان در اقتصاد را محدود 

می کند نیز فائق آید. 
گزارش اضافه می کند نرخ اش��تغال و تحصیل زنان رش��د کرده است اما هم چنان نرخ 

مشارکت زنان در تحصیالت عالی خیلی پایین است. 
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بنا به گزارش هیأت اعزامی محدودیت تحصیل برای دختران در رشته های خاص برداشته 
ش��ده است و سیاست دولت افزایش مش��ارکت دختران در سطح دبیرستان و دانشگاه 
است. کمیته گزارش می کند که نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز پایین است. هم چنین 
آمار ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با اشتغال زنان در قوه قضاییه را ناچیز می بیند و 
تأکید دارد که زنان در قوه قضاییه فقط دارای نقش مشاورتی هستند و از حق صدور رای 

برخوردار نیستند. کمیته خواهان حذف موانع در این زمینه شده است. 
کمیته یک بار دیگر خواهان لغو حق ش��وهران برای جلوگیری از اشتغال زنان می شود. 
و نس��بت به وضعیت آموزش و اس��تخدام بهایی ها اظهار نگرانی کرده و وظایف دولت را 

متذکر می شود. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض ) در استخدام و اشتغال( 2۰۰1 

کمیته از تشکیل هیأت بررسی اجرای قانون اساسی و هم چنین کمیسیون حقوق بشر 
اس��المی اس��تقبال می کند و خواهان ارائه ی گزارش��ی از فعالیت این نهاد برای اجرای 

مقاوله نامه ی ۱۱۱ و دیگر ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می شود. 
کمیته به وجود پیش��رفت هایی در زمینه ی افزایش مش��ارکت زنان در اقتصاد و آموزش 
اشاره می کند ولی با وجود این مشارکت آنان در بازار کار را کم ارزیابی می کند. کمیته 
ضمن اش��اره به آغاز برنامه ی پنج س��اله ی جدید و تشکر از آمارهای ارائه شده، از دولت 

می خواهد آمارهای جدیدی در رابطه با بازار کار، اشتغال و بی کاری زنان ارائه دهد. 
از آن جایی که در گزارش قبلی به این مس��ئله اش��اره شده بود که یکی از دالیل اشتغال 
پایین زنان این است که مردان ترجیح می دهند زنان را استخدام نکنند، کمیته از دولت 
پرس��یده بود چه اقداماتی برای این که زنان از ش��رایط برابری برای مش��ارکت در بازار 
کار برخوردار ش��وند انجام داده است. کمیته اظهار می دارد که دولت به این سوال پاسخ 

مستقیم نداده است. 
کمیته ادعای دولت مبنی بر عدم وجود تبعیض در مورد استخدام زنان در قوه قضاییه را 
رد کرده و تأکید کرده است که براساس گزارش هیأت اعزامی، نقش زنان در قوه قضاییه 
مش��ورتی است و از دولت می خواهد چنان چه قوانین در این مورد تغییر کرده به کمیته 

اطالع دهد. 
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کمیته از دولت می خواهد که ش��مار زنان اقلیت های مذهبی را که در بخش دولتی کار 
می کنند مش��خص کند. هم چنین خواهان ارائه ی قوانین و بخش نامه ی مربوط به قانون 

پوشش می شود. 
کمیته یک بار دیگر خواهان حذف ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی می شود و اظهار می دارد 
که اطالعات ارائه ش��ده از س��وی دولت در مورد وضعیت اقلیت های مذهبی ش��ناخته 
شده حاوی اطالعات جدیدی نیست و بار دیگر ضمن اشاره به محدودیت های موجود و 
در ارتباط با بهایی ها خواهان رعایت حقوق آنان و دیگر اقلیت های مذهبی غیررس��می 

می شود. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 2۰۰2 

کمیته اظهار می دارد که اطالعات ارائه ش��ده از س��وی دولت کم تر از حد انتظار است و 
به مسائل مطرح شده در مورد تبعیض  های جنسی، مذهبی پاسخ نمی دهد. 

کمیته از تشکیل »کمیته ی حقوق بشر مجلس« در کنار کمیسیون حقوق بشر اسالمی 
و »هیأت بررسی اجرای قانون اساسی« استقبال می کند.۱ کمیته هم چنین خبر از قصد 
دولت برای افزایش مدارس فنی دختران داده و از افزایش ورود دختران به دانشگاه ها خبر 
می دهد. کمیته ضمن قدردانی از دریافت چنین اطالعاتی، بر اهمیت تبدیل فرصت های 

آموزشی به امکانات شغلی تأکید می کند.
کمیته یادآور می شود که اطالعاتی راجع به موقعیت زنان در قوه قضاییه دریافت نکرده، 
اما گزارش هایی مبنی بر ارائه پیش��نهاد هایی به مجلس ب��رای اصالحات در قوه قضاییه 
دریافت کرده است و تأکید می کند که زنان به دلیل نداشتن مجوز برای صدور حکم، از 

برابری شغلی در قوه قضاییه برخوردار نیستند. 

کمیته بار دیگر به قانون پوشش و بخش نامه های مربوطه و تنبیهات احتمالی مربوط به آن 
اشاره و از عدم پاسخ دولت به درخواست کمیته، اظهار تأسف می کند. هم چنین نگرانی 
خود از تاثیر منفی چنین بخش نامه و قانونی بر روی اس��تخدام زنان غیرمسلمان اعالم 

می کند و خواهان دریافت کپی قانون و بخش نامه های مربوطه می شود.

۱- کمیته ی حقوق بشر مجلس و هیأت بررسی اجرای قانون اساسی هر دو منحل اعالم شدند. 
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کمیته خاطرنشان می کند که هیچ اطالعاتی در ارتباط با بررسی مجدد قوانینی که برای 
زنان محدودیت ایجاد می کند دریافت نکرده اس��ت. از جمل��ه، به محدودیت زنان برای 
ترک کشور به منظور تحصیل بدون اجازه ی شوهر اشاره می کند. هم چنین کمیته اشاره 
می کند که هیچ اقدامی برای حذف ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی نکرده است. ماده ای که 
ش��وهر می تواند با توس��ل به آن از دادگاه بخواهد از تحصیل و یا استخدام همسرش در 

زمینه هایی که با شئونات خانواده نمی خواند جلوگیری کند.
کمیته از رد قانون افزایش سن ازدواج دختران به چهارده سال و پسران هفده سال توسط 
شورای نگهبان که می توانست اثر مثبتی برای دست یابی به فرصت های شغلی و تحصیلی 

بر زنان داشته باشد، خبر می دهد. 

گ��زارش از تش��کیل کمیته ی مل��ی برای تقویت حق��وق اقلیت ه��ای مذهبی با حکم 
رئیس جمهور خبر می دهد و تأکید می کند که اقلیت های مذهبی شناخته شده در این  
کمیته حضور دارند. کمیته ی اس��تانداردها اظهار امیدواری می کند که کمیته تشکیل 
یافته، به مشکل اقلیت های مذهبی غیررسمی نیز رسیدگی کند و نمایندگان این اقلیت ها 
نیز در کمیته حضور یابند. و نیز از دولت خواسته می شود اطالعات ریز و دقیق در مورد 
ماموریت هیأت، چگونگی عضوی��ت و فعالیت های مربوط به اجرای مقاوله نامه ی ۱۱۱را 

ارائه بدهد. 
کمیته بار دیگر به نقض حقوق اقلیت های غیررس��می و به ویژه بهایی  ها اش��اره و اعالم 
می کند وضعیت بهایی ها فراتر از محدودیت های دولتی، به مواضع اجتماعی در برخورد با 

اعضای این گروه نیز مربوط است. 
کمیته بار دیگر از این که دولت در مورد بهایی ها و اقلیت های غیررسمی گزارش��ی ارائه 

نداده، اظهار تأسف می کند.  

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 2۰۰3 

کمیته به س��فر دوم هیأت که در مارس2002 صورت گرفت اش��اره کرده و از دریافت 
شکایت کنفدراسیون جهانی کار در مورد نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ خبر می دهد. 

کمیته به فعالیت های کمیسیون حقوق بشر اسالمی و تالش و برنامه ی آن برای حذف 
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تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی اشاره می کند و خواهان دریافت گزارش کار این 
کمیسیون می شود. 

کمیته از افزایش مشارکت زنان در بازار کار و هم چنین افزایش حضور آن ها در دانشگاه ها 
استقبال می کند و در گزارش خود بر اساس آمارهای انتشار یافته اعالم می کند که زنان 
زرتشتی باالترین نرخ اشتغال را دارا هستند و زنان مسیحی، مسلمان و یهودی به ترتیب 

در ردیف های بعدی قرار دارند. 
کمیته از تأس��یس اولین دانش��کده ی پلیس برای زنان، قانون جدیدی که به زنان اجازه 
می دهد در نیروی انتظامی اس��تخدام ش��وند، و از تصویب قوانین جدید در مورد امکان 
خروج دختران از کش��ور برای تحصیل و برخورداری زنان از حق طالق در موارد خاص 

خبر می دهد. 
کمیته یک بار دیگر بر نگرانی های خود در مورد قانون حجاب و پوشش، تبعیض در مورد 
زنان شاغل در قوه قضاییه و حق شوهران برای ممانعت از استخدام زنان تأکید می کند و 
خواهان دریافت اطالعات آماری در مورد استخدام اقلیت های مذهبی شده و نگرانی خود 
در مورد وضعیت اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده به ویژه بهایی ها اعالم می کند. 
کمیت��ه از دولت می خواهد اقدامات خ��ود در مورد اقلیت های قومی هم چون آذری ها و 

کردها را اطالع دهد. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111
تبعیض ) در استخدام و اشتغال( 2۰۰4 

گزارش به نقل از شکایت کنفدراسیون جهانی کار و اطالعات داده شده توسط این نهاد 
کارگ��ری تأکید می کند که زنان برای کس��ب حقوق برابر با یک تبعیض س��اختاری و 
اجتماعی روبرو هستند. مردان به عنوان رئیس نهاد خانواده پذیرفته شده اند و زنان تحت 
هدایت و قیمومیت آن ها هستند.  اگرچه اصالحاتی صورت گرفته است اما این اصالحات 

برای برابری حقوق بین زن و مرد کاستی های فراوان دارد. 

کمیته بار دیگر تأکید می کند که اگر چه در سال های گذشته اقدامات مثبتی در زمینه ی 
افزایش مشارکت زنان در تعلیم و تربیت و آموزش را شاهد بوده اما مجبور است که سهم 
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پایین زنان در بازار کار را نیز یادآور ش��ود و در این مورد به اطالعات ارائه ش��ده از سوی 
کنفدراسیون جهانی کار مبنی بر کاهش مشارکت زنان در بازار کار اشاره می کند. کمیته 
یک بار دیگر به درخواست  اش مبنی بر تغییر قوانین و مقررات مغایر با مقاوله نامه اشاره 

کرده و به ذکر دوباره ی آن ها می پردازد. 
کمیته بار دیگر به اطالعات دریافت شده از طریق کنفدراسیون جهانی کار در مورد قوانین 

و بخش نامه های مربوط به قانون حجاب اشاره می کند. 
در میان اخبار دریافتی، توجه کمیته به آئین نامه ی انظباطی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی جلب می شود.۱ در این آئین نامه ی انظباطی عدم رعایت کامل پوشش، یک 
جرم سیاسی و اخالقی شناخته شده که می تواند به اخراج از دانشگاه و مؤسسات آموزشی 
منجر شود. کمیته از دولت می خواهد مشخص کند آیا چنین مقرراتی اجرا می شوند یا 

نه؟ 

اطالعات رس��یده حاکی از آن اس��ت که بخش نامه های دولتی، اس��تخدام همس��ران 
کارمندان مرد را محدود کرده است. کمیته بر اساس اطالعات دریافتی از کنفدراسیون 
جهانی کار روی محدودیت معلمان برای اس��تخدام در وزارت آموزش و پرورش تکیه 

می کند. 
۱- آئین نامه ی انضباطی دانشجویان جمهوری اسالم��ی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 7۴/۶/۱۴ 

ماده ی۶ ...
ج – تخلفات سیاسی: 

۱/ج – دادن اطالعات خالف یا کتمان واقعیات عمده نس��بت به خود و یا گروهک های محارب یا مفس��د یا افراد 
وابسته به آن ها. 

2/ج – عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آن ها. 
3/ج – فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی. 

۴/ج – توهین به شعائر اسالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسالمی )مانند: شعارنویسی، پخش 
اعالمیه و...(. 

5/ج – ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.
د – تخلفات اخالقی: 

۱/د – استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد .
2/د – استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، 

توزیع این گونه وسایل. 
3/د – عدم رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل. 

۴/د – استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجالت، عکس های مستهجن و یا آالت لهو و لعب. 
5/د – عدم رعایت شئون دانشجوئی. 

۶/د – داشتن رابطه نامشروع. 
7/د – تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.

 http://www.tabrizu.ac.ir/show.asp?id=61 .۸/د – انجام عمل منافی عفت
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کمیته گزارش می کند که بر اساس اطالعات دریافتی از دولت در سال 200۱ ، پانصد و 
بیست مسیحی، سیصد و هشتاد و پنج زرتشتی و و یک صد و هفتاد و هفت زن یهودی 
در استخدام دولت هستند. کمیته یک بار دیگر نگرانی خود نسبت به وضعیت بهایی ها 
را اعالم می کند و از دولت می خواهد در گزارش خود اطالعاتی در مورد پذیرفته ش��دن 

بهایی ها در دانشگاه و مراکز آموزشی ارائه دهد. ۱

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111 
تبعیض ) در استخدام و اشتغال( 2۰۰6 

کمیته یک بار دیگر به پیشرفت های زنان در زمینه ی آموزش و تعلیم و تربیت اشاره کرده 
و هم زمان پایین بودن س��طح مشارکت زنان در بازار کار را یادآور شده و اظهار می دارد 
اگرچه نرخ مش��ارکت زنان در دانشگاه ها افزایش یافته اما نرخ بی کاری زنان نیز افزایش 
یافته است. کمیته نقش زنان در مدیریت و تصمیم گیری را پایین ارزیابی کرده و اشاره 
می کن��د که بیش تر مدیران زن در بخش آموزش و پرورش هس��تند و حضور کمی در 

قانون گذاری، مشاغل عالی و مدیریت دارند. 
کمیته خواس��تار آن می ش��ود که دولت اطالعاتی در زمینه ی اج��رای توصیه نامه های 
»راهبرد ملی« برای اش��تغال، برابری و قدرتمندسازی زنان ارائه دهد و اطالعات آماری 
به روز ش��ده ای در ارتباط با پیش��رفت های صورت گرفته در تقلیل تبعیض زنان در بازار 
کار و پیش بُرد برابری فرصت ها و رفتارهای شغلی و حرفه ای، آموزش حرفه ای و شرایط 

کاری به اثبات برساند.
در خصوص اصالحات قانونی، کمیته ی متخصصین یادآور می شود که پیشرفت اندکی در 
این خصوص شکل گرفته است. این کمیته به ماده ی ۱۱۱7 از قانون مدنی اشاره می کند 
که ش��وهر را قادر می سازد که با انتخاب شغل و یا حرفه ی زن خود، مخالفت کند؛ این 

کمیته خواستار الغای این قانون شد. 
در خصوص محدودیت زنان در دسترسی به امور قضایی، کمیته از دولت می خواهد ترتیبی 
۱- به گزارش سایت فردا در تاریخ 7 آبان ۸۸، براساس آخرین جدول شاخص تبعیض جنسی سالیانه اعالم شده 
توسط مجمع اقتصادی جهان )برگزار کننده اجالس داووس(، در میان ۱3۴ کشور نام ایران با شاخص 0.5۸۴ در 
ردیف ۱2۸ قرار گرفت. ایران در س��ال 200۶ از میان ۱۱5 کش��ور با شاخص ۰،۵8۰ در رده ۱0۸، در سال 2007 
از میان ۱2۸ کشور با شاخص0.590 در رده ۱۱۸ و در سال 200۸ از میان ۱30 کشور با شاخص 0.۶02 در رده 

۱۱۶ جدول قرار گرفت. 
http://fardanews.com/fa/pages/?cid=94443
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داده شود که قدرت قاضیان زن در صدور احکام قضایی، محدود به گروه پرونده های صرفاً 
مربوط به زنان نباشد، و از ایجاد شرایط تبعیض آمیز در انتصاب قضات پرهیز به عمل آید. 
در ارتباط با قانون اجباری حجاب اسالمی این کمیته خواستار جزئیات بیش تر در مورد 
نحوه ی اجرای عملی این قانون در آموزش و کار، از جمله تعداد تخلفات و سرپیچی از 

قانون حجاب و مجازات های در نظر گرفته می شود.
کمیته براساس اطالعات دریافتی از کنفدراسیون جهانی کار خواهان توضیح دولت در 
مورد محدودیت اعمال شده در ارتباط با استخدام همسر کارمندان دولت می شود. گزارش 
نگرانی خود را نسبت به قوانین تأمین اجتماعی مربوط به کمک هزینه های کودکان که 

بیش تر به مردان تعلق می گیرد تا زنان، ابراز می دارد. 
کمیته بار دیگر قوانین و مقررات موجود در ارتباط با استخدام اقلیت های مذهبی شناخته 
شده و به رسمیت شناخته نشده را تبعیض آمیز دانسته و از دولت می خواهد آن ها را مورد 
بررسی دوباره قرار دهد. در این رابطه به قانون گزینش معلمان و کارمندان وزارت آموزش 

و پرورش اشاره می کند.۱ 
۱- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در ۱۴ شهریور ۱37۴ به شرح زیر به تصویب مجلس رسید:

ماده ی ۱ - گزینش مربیان پرورشی، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ ۱3۶۱\۱0\۱5 
حضرت امام خمینی ) ره( به شرح  زیر خواهد بود:

ضوابط:
 ماده ی 2 - ضوابط عمومی گزینش اخالقی، اعتقادی و سیاس��ی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، 
سازمان ها و شرکت های تابعه اعم از  داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانش سرای تربیت معلم، تعهد دبیری، متعهدین 
خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه های داخل و خارج، اعزام مأمورین  ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه ها 
برای مشاغل آموزشی و غیرآموزشی، عالوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، ) صالحیت علمی و توانایی  جسمی 

و روانی(، به قرار ذیل است: 
۱ - اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

2 - التزام عملی به احکام اسالم.
3 - اعتقاد و التزام به والیت فقیه، نظام جمهوری اسالمی و قانونی اساسی.

۴ - عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق.
5 - عدم سابقه ی وابستگی تشکیالتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه هائی که غیر قانونی بودن آن ها از طرف 

مقامات صالحه اعالم شده و یا  می شود مگر آن که توبه ایشان احراز شود.
۶ - عدم سابقه ی محکومیت کیفری مؤثر.

7 - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 تبصره ی ۱ - در خصوص بند 2 اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین 

و مقررات مربوطه تابع شرائط  خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسالمی باشند.
 تبصره ی 2 - ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا، مالک های 
تقدم ) مانند مناطق محروم، فعالیت  در نهادهای انقالب، ش��رکت در نماز جمعه و جماعات، پوش��ش چادر برای 

خواهران( نیز نسبت به داوطلبان اعمال می گردد.
 تبصره ی 3 - تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده ی وزارت اطالعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش 

می باشد. 
tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=f9a763f9-2ecf-4c8c-968e-7b227efff91b
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کمیته از دولت می خواهد مشورت در خصوص بازبینی و اصالح قوانین مربوط به حقوق 
اقلیت ه��ای مذهبی و نقش کمیته ی ملی در حمایت از حقوق اقلیت های دینی را آغاز 
کند. ذکر جزئیات بیش تر در خصوص شمار اقلیت های مذهبی که به خدمت سربازی رفته اند 
و این که در چه سطحی پذیرفته  شده اند، ذکر جزئیات در ارتباط با شمار اقلیت های دینی که از 

مشوق های مالی برخوردار شده اند، از دیگر موارد درخواست شده از سوی کمیته است. 
کمیته خواهان آن می ش��ود که دولت اطالعاتی همراه با آمار و ارقام در مورد مشکالت 
و موان��ع بهایی ها در آزمون های ورودی و تحصیل در دانش��گاه ها و بازار کار ارائه داده و 

اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع تبعیضات موجود را به اطالع کمیته برساند. 
کمیته هم چنین خواهان دریافت آمار اس��تخدام اقلیت ه��ای قومی از جمله آذری ها و 

کردها می شود. 
کمیته ی کنفرانس در سال 200۶ از این موضوع اظهار تأسف می کند که هیچ پیشرفتی 
در اصالح و یا لغو قوانین مخالف با مقاوله نامه ی تبعیض، صورت نگرفته است و خواستار 
آن می شود که دولت بی درنگ در صدد تطابق این قوانین برآید. کمیته ی کنفرانس در 
خصوص تبعیض بین اعضای اقلیت های دینی و قومی به رس��میت شناخته، و نشناخته 
شده ابراز نگرانی کرده و یادآور می شود که تبعیض در ارتباط با بهایی ها هم چنان به قوت 
خود باقی مانده است. کمیته ی کنفرانس ابراز امیدواری می کند که دولت تمامی اقدامات 
الزمه را در خصوص هم آهنگ س��ازی قانون و عرف خود با مقاوله نامه ی تبعیض تا سال 

20۱0 انجام دهد.
 این کمیته از دولت می خواهد که ارزیابی میان دوره ای از این اقدامات را در گزارش بعدی 

خود به کمیته ی متخصصین ارائه دهد.
نکات مهم گزارش هیأت اعزامی

دولت نه تنها وقعی به دغدغه های کمیته نمی گذارد بلکه قانون فوق را طی مصوبه ای در تاریخ 9 اردیبهش��ت 75 
قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات 
و شرکت های دولتی را به تصویب می رساند و اکثریت باالی کارمندان دولت جمهوری اسالمی را مشمول قانون فوق 

می کند. 
»ماده ی واحده- به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام )ره( و اعمال سیاست واحد در گزینش های سراسر کشور، 
امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه ی وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسس��ات و ش��رکت های 
دولتی، ش��رکت های ملی نفت و گاز و پتروش��یمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی 
ایران، جمعیت هالل احمر، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول 
قانون بر آن ها مس��تلزم ذکر نام است، مؤسسات و ش��رکت هائی که تمام یا قسمتی از بودجه ی آن ها از بودجه ی 
عمومی تأمین می شود و هم چنین گزینش کارکنانی که به دستگاه های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان 
آموزش و پرورش مأمور یا منتقل گردند و نهادهای انقالب اسالمی تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.«
tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=74EEBBBE-6FDE-46F7-AFD6-0F79EC1A7024
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 کمک فنی به جمهوری اسالمی ایران 
نکات مهم گزارش هیأت اعزامی کمک فنی به جمهوری اس��المی ایران پیرامون اجرای 
مقاوله نامه ی تبعیض )استخدام و اشتغال( مصوب ۱95۸ )شماره ی ۱۱۱( که از 2۶ اکتبر 

تا ۱ نوامبر 2007 از این دیدار ارائه کرد به شرح زیر است: 

تبعیض بر مبنای جنسیت
افزایش نرخ اس��تخدام زنان و حمایت از کارآفرین��ی آنان به عنوان جزیی جدائی ناپذیر 
از توس��عه ی کش��ور در نظر گرفته شده اس��ت. در حالی که به طور سنتی از زنان انتظار 
نمی رفت که بیرون از خانه کار کنند، اکنون بس��یاری از زنان کارکردن را برمی گزینند؛  
برای گروهی دیگر از زنان شرایط اقتصادی و نیازهای مالی، این امر را اجتناب ناپذیر کرده 
است. همان طور که فرایند خصوصی سازی ادامه می یابد، فرصت های کم تری برای زنان در 
بخش دولتی باقی می ماندکه الزم است این کمبود را از طریق ایجاد فرصت در  بخش 

خصوصی جبران کرد. 
تعداد زنانی که وارد بازار کار می شوند هر روز در حال افزایش است، در حالی که وظایف 
خانوادگی شان تقلیل پیدا نکرده. به نظر می رسد برای به کارگیری نیروی کار بعد از سن 
سی سال موانع قانونی وجود داشته باشد. همین امر مانع بازگشت به کار زنانی می شود 

که برای نگاه داری از کودکان شان به مرخصی شغلی می روند. 
از آن جایی که تعداد قابل توجهی از زنان با قراردادهای موقتی مش��غول به کار می شوند 
چه از نظر قانونی و چه از لحاظ عملی، نمی توانند از تسهیالت در نظر گرفته شده توسط 
دولت استفاده کنند. آگهی های استخدامی معموالً با ذکر جنسیت برای متقاضیان خانم 

یا آقا اولویت قائل می شوند.

قوانین و مقررات
عموماً پذیرفته شده که قوانین و مقرراتی که ملتزم موارد تبعیض آمیز در ارتباط با زنان 
است باید فسخ شوند. ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی و مقررات تامین اجتماعی از جمله موارد 
ویژه هستند. در گذشته تالش هایی برای فسخ ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی صورت گرفته 
است و تالش های جدیدی در مجلس آغاز گردیده است. باید منتظر ماند و دید که آیا 
این تالش ها نتیجه ای خواهند داشت یا نه. تاکنون در مورد ضرورت لغو مواد مشخصی 
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در قوانین تأمین  اجتماعی که تس��لط ش��وهر بر همسرش را درباب مستمری و مزایای 
فرزندان، محق می داشت، توافق کلی حاصل شد. 

به نظر می رسد تالش محسوسی برای اصالح بسیاری از موانع، در حال شکل گیری است. 
و نیز هیچ آگاهی از چگونگی قوانین اجرایی که موجب محدودیت اس��تخدام همسران 

کارمندان دولت  شود دریافت نشد.
زنان در سیستم قضائی در مناصب گوناگونی به ایفای نقش می پردازند. اطالعاتی در مورد 
تعداد زنان و مردان در سیستم قضائی و نیز رتبه ی آن ها درخواست شده است. به موجب 
قرارداد ۱979، قضات زن نمی توانند به صدور رای بپردازند. به نظر می رسد که قضات زن 
در پروندهایی که مربوط به زنان است نقش کلیدی دارند و هم چنین در دادرسی های اولیه 

صاحب نظر هستند.

در رابطه با بخش نامه ی پوش��ش اجباری زن��ان و وضع جریمه   در موارد عدم رعایت آن، 
و نیز قوانین انظباطی دانش��جویان دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی، به نظر می رسد که 
بخش نامه ی پوش��ش در بخش خدمات دولتی به صورتی جدی و خش��ن اجرا می شود. 
به هر حال، اطالعات ناچیزی در مورد  اجرای عملی قوانین انظباطی و اجرایی به ویژه در 
مورد زنان غیرمسلمان، به دست آمد؛ ولی هیچ گونه اطالعاتی در مورد تعداد خشونت ها 

در زمینه ی نوع پوشش و جریمه های مربوط به آن کسب نشد.

تبعیض بر پایه ی مذهب
تمایز بین اقلیت های مذهبی که به رس��میت شناخته شده اند و آن هایی که به رسمیت 
شناخته نشده اند، در عمل و در قانون به شکل مشخصی وجود دارد. در بند۱3 از قانون 
اساسی آمده است: »ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی تنها اقلیت های مذهبی هستند که 
به رسمیت شناخته می شوند، آن ها با محدودیت های قانونی، آزاد هستند مناسک و مراسم 
مذهب���ی خود را اجرا نمایند و در موارد ش���خصی و آموزش ه���ای مذهبی بر طبق قواننی 
شرعی خود رفتار کنند«.  اقلیت های مذهبی رسمی، در مجلس دارای نماینده هستند، و 
می توانند برای تصدی شغل در بخش دولتی اقدام نمایند. برای به خدمت گرفتن آموزگار 

از اقلیت های مذهبی، سیستم سهمیه بندی شکل گرفته است.
شرایط کلی برای اقلیت های مذهبی غیررسمی، به ویژه برای بهایی ها، بسیار دشوار است. 
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اقلیت های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده اند، سزاوار درخواست کار در بخش دولتی 
نیس��تند و  پیرو بخش نامه ی هیأت عالی بازرسی ریاست جمهوری، نمی توانند به عنوان 

معلم مشغول به کار شوند. 
در این خصوص، هیچ نشانه ای که حاکی از تغییر شرایط در آینده ی نزدیک باشد مشاهده 
نشد. با وجودی که دیگر از لحاظ قانونی منعی برای شرکت بهایی ها در کنکور دانشگاه ها 
نیست، اما در عمل دسترسی آن ها به دانشگاه محدود است. از سه میلیون و ششصد هزار 
جمعیت دانش��گاهی، تنها بیست و سه دانشجوی بهائی شناسایی شدند که آن ها نیز از 
دسترسی به آموزش های حرفه ای تحت نظارت دولت محروم اند. برخی از بهایی ها موفق 
به راه اندازی کس��ب و کار خود شده  اند، اما برخی از مردم از انجام معامله با آنان به دلیل 
دین شان خودداری می کنند. برخی از بهایی ها به دنبال اقدامات قانونی موفق به دریافت 
مستمری خود شدند؛ این در حالی ست که بهایی ها هم چنان از دریافت مستمری محروم 

هستند. 

تبعیض برای اقلیت های قومی
اقلیت های قومی را می توان از طریق محل سکونت، یا محل تولدشان شناسایی کرد. بند 
۱00 برنامه ی چهارم توسعه ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به اصل »گسترش وحدت 
و مفاهی��م مرتبط ب��ا گروه های اجتماعی و گروه های قوم��ی مختلف در فرهنگ ملی« 
اشاره می کند. اقلیت های قومی دارای نمایندگانی در دولت هستند؛ با وجود این به تعداد 
آن ها اش��اره ای نشده است. در مبحث امنیت ملی، برخی از اقلیت های قومی از تصدی 
مشاغل خاصی منع شده اند. برای ارزیابی مناسب شرایط استخدام گروه های اقلیت قومی، 
اطالعات کافی به دست نیامد، و هم چنین مستندانی که نشان دهد برای دسترسی برابر 

اقلیت های قومی به تحصیالت، استخدام و اشتغال، تالشی صورت یافته، کسب نشد.

مکانیزم حقوق بشر و حل اختالف
به نظر می رسد راه هایی برای اقامه ی دعوی با موضوع تبعیض وجود داشته باشد. در زمان 
مأموریت هیچ گونه اطالعاتی در رابطه با تعداد و نوع شکایت هایی که به افراد و دادگاه های 
مختلف ارائه شده است در دسترس نبود و هم چنان قرار است این اطالعات ارائه گردند. 
درمجموع در مورد افراد و فرایندهای متفاوت آگاهی چندانی در دست نیست. در برخی 
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از پرونده ها وحشت افراد از ارائه ی شکایت به دلیل پی آمدهای آن، کاماًل محسوس است. 
موضوع قابلیت دسترس��ی فرایندها به ویژه برای اش��خاصی که در مورد تبعیض مذهبی 

اقامه ی دعوی می کنند نیز از موارد نگرانی است. 

بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی 111 
تبعیض )در استخدام و اشتغال( 2۰۰۸ 

کمیت��ه یک بار دیگر واقعیت تبعیض در آگهی های اس��تخدام را تأیی��د کرد و از دولت 
خواس��ت که اقدامات خود برای جلوگیری و ممنوعیت آزارهای جنس��ی در استخدام و 

شغل را گزارش کند. 
کمیته به قانونی که ش��وهران را محق می داند با توس��ل به حکم دادگاه مانع از استخدام 
زنان شوند، اشاره کرد و آن را یکی از موانع زنان برای وارد شدن به بازار کار دانست.کمیته 
هم چنین براساس گزارش هیأت ویژه ی سازمان جهانی کار اعالم می کند که قانونی در 
دس��ت تصویب است که اس��تخدام پس از سی سالگی را محدود می کند. کمیته چنین 
قانونی را علیه زنان و تبعیض آمیز معرفی می کند؛ چرا که آن ها به خاطر شرایط بارداری 
و  نگاهداری از کودک، از محدودیت سنی در امر استخدام لطمه می بینند. کمیته یک بار 
دیگر به حکم شماره ی 550۸0 سال 5۸ اشاره می کند که بر اساس آن زنان قاضی، پُست 

اجرایی پیدا کردند و از حق صدور حکم محروم شدند. 
کمیته بر اساس گزارش هیأت ویژه ی سازمان جهانی کار اعالم می کند که از سه میلیون 
و ششصدهزار دانشجوی ایرانی تنها قادر به شناسایی بیست و سه دانشجوی بهایی شده 
اس��ت. هیأت باخبر ش��ده اس��ت چنان چه بهایی ها دین خود را اعالم کنند،  از دریافت 

بازنشستگی محروم می شوند. 
کمیته، بر اساس گزارش هیأت ویژه آگاهی یافته که تعدادی از افراد وابسته به اقلیت های 

قومی از پست های خود در ارتباط با امنیت ملی اخراج شده اند. 
کمیته اعالم می کند که علیرغم تعهدات دولت نس��بت به لغ��و قوانین و مقرراتی که با 
مقاوله نامه ی شماره ی ۱۱۱ مغایر است، هنوز پیشرفت چندانی در این زمینه انجام نشده 

و روند اصالحات، کند است. 
بنا به موارد اش��اره ش��ده، کمیته قویاً به دولت اعالم می دارد که بدون هیچ گونه تأخیری 
کلیه ی قوانین و مقررات محدودکننده ی اش��تغال زنان را لغو، و به ش��کلی مؤثر در رفع 
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روش های تبعیض آمیز علیه زنان، اقدام کند. 
کمیته، در رابطه با تبعیض علیه زنان و س��هم اندک مش��ارکت آنان در بازار کار، به ویژه 
محدودیت دس��ت یابی آنان به مشاغل و پست های ارش��د مدیریتی، و نیز باال بودن نرخ 
بی کاری زنان، نگرانی خود را ابراز می دارد. هم چنین تالش های مستمر دولت در امکان 
دست یابی بیش تر زنان به تحصیالت دانشگاهی و نیز تأیید دولت را بر این امر که در عمل 
یک راه طوالنی برای از میان برداش��تن موانع اش��تغال زنان وجود دارد مورد توجه قرار 

می دهد. 

در رابطه با قوانین و سیاس��ت های مربوط به عدم تبعیض، کمیته از دولت می خواهد که 
به هر صورت ممکن، وجود این قوانین و سیاست ها را به آگاهی عمومی برساند و ضمانت 

اجرایی آن را تثبیت کند. 
ب��ا توجه به افزایش مش��اغل موقت و ق��راردادی در بین زنان، کمیت��ه صراحتاً از  دولت 
می خواهد که نس��بت به پرداخت حق��وق و مزایای متعلق به این گ��روه از کارگران زن، 

اطمینان حاصل نماید.
در م��ورد تبعیض علی��ه اقلیت های قوم��ی و مذهبی، کمیته از ادامه ی سیاس��ت های 
تبعیض آمیز علیه این اقلیت ها و عدم برنامه های اصالحی در این مورد، ابراز تأسف می کند 

و از دولت می خواهد در این رابطه اقدامات اساسی الزم را به عمل آورد. 
کمیته از این که گفتگوهای هدفمند اجتماعی به دلیل سابقه ی سرکوب آزادی انجمن در 

کشور، در سطح ملی جریان ندارد، ابراز نگرانی کرد.

ب��ا در نظر گرفتن تعهدات دولت در س��ال2006، مبنی ب��ر هم خوانی کلیه ی قوانین و 
مقررات و رویه های مرتبط با مفاد مقاوله نامه تا سال 2010 میالدی، کمیته به صراحت از 
دولت می خواهد در این خصوص، فوراً اقدام کند و در پاسخ به تمامی موارد درخواست شده 
توسط این کمیته و کمیته ی کارشناسان ، اطالعات کامل و مشروحی را در مجمع 2008 

به کمیته ی کارشناسان، ارائه نماید.
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بررسی اختصاصی در ارتباط با مقاوله نامه ی ۱۱۱
 تبعیض )در استخدام و اشتغال( 2009 

کمیته اعالم می دارد در ارتباط با بس��یاری از موارد مطرح ش��ده طی س��الیان گذشته، 
پیشرفتی صورت نگرفته است و از این که این پرونده هم چنان نیازمند بحث و رسیدگی 

است اظهار تأسف می کند.  
کمیته قباًل از دولت ایران درخواست کرده بود که اطالعات کامل و مفصلی را در هنگام 

برگزاری جلسه ی 2008 کمیته ی متخصصین، در اختیار آن قرار دهد. 
کمیته نسبت به عدم گفتمان اجتماعی حقیقی در سطح ملی و نیز شرایط سرکوب آزادی 

تشکل ها در کشور، عمیقاً ابراز نگرانی می کند.  
کمیته به اطالعات بیش تر درخصوص نظام سهمیه ای در دانشگاه و چگونگی اجرای عملی 
آن نیاز دارد و خواستار دریافت اطالعاتی در خصوص تأثیرات قانون جدید بر اشتغال زنان 

است که ساعات کاری را برای زنان دارای فرزند کاهش می دهد.

کمیته یادآوری می کند که موارد مهمی در این خصوص مطرح شده که تاکنون بالجواب 
مانده است. نگرانی درخصوص وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، به ویژه عدم دسترسی 
برابر آنان به کار و اش��تغال، و نیز عدم توانایی دولت در تهیه ی اطالعات آماری کافی در 
این مورد، هم چنان باقی س��ت. کمیته بر این باور اس��ت که اقلی��ت بهایی، بدون آن که 
دولت در سطح مسئولین اقدام خاصی را در ممانعت از نابرابری انجام دهد، در دسترسی 
به آموزش و کار، هم چنان مورد تبعیض هستند. کمیته مصرانه از دولت می خواهد که هم 
در تدوین قانون و هم در عمل، اقدامات ضروری و عاجل را در راس��تای تضمین اجرای 

کامل مقاوله نامه ی 111، وبرقراری گفتمان اجتماعی آزادانه در این زمینه انجام دهد. 
کمیته از دولت می خواهد که در گزارش دوره ی بعد، اطالعات موثق و کامل را به کمیته ی 
متخصصین، ارائه و به مس��ائل موردپرسش، پاسخ دهد. کمیته، اظهار امیدواری کرد که 
چنین اطالعاتی باید نش��ان دهد که درخصوص همه ی موارد گفتگوش��ده، پیش��رفت 

محسوس صورت گرفته است.



نتیجه گیری کمیته بررسی استانداردهای کنفرانس جهانی کار

 از نقض حقوق کار در ایران1 

کمیته بررس��ی اس��تاندارهای کنفرانس جهانی کار، مانند دیگ��ر نهادهای کنفرانس، از 
نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان تش��کیل ش��ده و براساس گزارش کمیته ی 

متخصصین، به بررسی موارد نقض مقاوله نامه ها توسط دولت ها می پردازد.
 این کمیته هر ساله با پیشنهاد یکی از هیأت های کارگری، کارفرمایی و توافق سه جانبه ی 
هیأت ها، از میان گزارش هایی که در کتاب سبز کمیته ی متخصصین به آن ها اشاره شده، 
حداکثر بیست و پنج کشور را مورد رسیدگی ویژه قرار می دهد و در نهایت برای حداکثر 
پنج - شش کشوری که در لیست کشورهای ناقض حقوق کار قرار گرفته اند، یک »پارگراف 

ویژه« به تصویب می رساند.2 
به خاط��ر نقض حقوق اولیه ی کار که به طور گس��ترده در ای��ران صورت می گیرد و عدم 

1- http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm
2- پاراگراف ویژه ، ش��دیداللحن ترین اعتراض سازمان بین المللی کار نسبت به وضعیت حقوق کار در یک کشور و 
نشان دهنده ی وخامت شرایط کار و نقض گسترده ی مقاوله نامه های مربوطه است. یک پارگراف ویژه بنا به مقررات 
س��ازمان بین المللی کار حاوی یک درخواس��ت فوری از دولت مورد بحث اس��ت. این پارگراف توسط یک کمیته 
کنفرانس تصویب و به تأیید نهایی کنفرانس بین المللی کار می رسد. در سال های ۱97۴ و ۱977 دو پارگراف ویژه ی 
تصویب ش��ده در کمیته کنفرانس برای نقض آزادی های س��ندیکایی در اتحاد شوروی، به خاطر فشارهای سیاسی 

به تصویب کمیته ی نهایی نرسید. 
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رعایت مفاد مقاوله نامه های امضا شده از سوی دولت های ایران، فعالیت این کمیته برای 
جمهوری اسالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین منظور فعل و انفعاالت آن 
را از نزدیک زیر نظر دارد. آن چه که در این کمیته تصویب می ش��ود در اجالس نهایی 

به تصویب کنفرانس می رسد و به عنوان سند نهایی کنفرانس منتشر می شود.



وضعیت دولت جمهوری اسالمی،  

در دوره ی میرحسین موسوی

در کمیته ی بررسی استانداردها  

برای اولین بار در س��ال ۱9۸3کمیته ی بررس��ی اس��تانداردهای کنفرانس جهانی کار 
پرونده ی نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ در ارتباط با تبعیض در استخدام و شغل از سوی دولت 
جمهوری اس��المی ایران را در دس��تور کار قرار می دهد و نگرانی خود را نسبت به نقض 
گس��ترده ی مقاوله نامه ابراز می دارد. این رسیدگی در سال های ۱9۸۴، ۱9۸5 و ۱9۸۶ 
بدون آن که از سطح نگرانی کمیته کاسته شود و یا تغییری در اوضاع حاصل شود، ادامه 

یافت.  

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۸۷
کمیته بنا به پیشنهاد اعضای کارفرمایان و کارگران به مانند سال ۱9۸۶ نتیجه گیری زیر 

را مورد تصویب قرار می دهد: 
همانند سال های ۱9۸3تا ۱9۸۶ کمیته بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به مشکالتی 
که در ارتباط با اجرای مقاوله نامه ی ۱۱۱موجود اس��ت ابراز می دارد و تأکید می کند که 
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دولت می بایستی مشخصاً تبعیضات و نابرابری های جنسی، مذهبی، سیاسی و قومی و 
اجتماعی را که مغایر با مقاوله نامه ی ۱۱۱ هستند لغو کند. کمیته تصمیم می گیرد که 
پرونده ی حاضر را در قسمت عمومی گزارشش با عنوان »قصور مداوم در ایفای تعهد«۱  

و در یک »پاراگراف ویژه« بیاورد. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۸۸
کمیته با تأسف اظهار می دارد که توضیحات کتبی و شفاهی ارائه شده توسط دولت هیچ 
تغییری را در موقعیت نشان نمی دهد. همانندسال های ۱9۸3تا ۱9۸۶ کمیته بار دیگر 
نگرانی عمیق خود نسبت به مشکالتی که در ارتباط با اجرای مقاوله نامه ی ۱۱۱موجود 
اس��ت ابراز می دارد و  بار دیگر تأکید می کند که دولت می بایس��تی مش��خصاً تبعیض 
جنسی، مذهبی، سیاسی و قومی و اجتماعی را که مغایر با مقاوله نامه ی ۱۱۱ هستند لغو 
کند. کمیته تصمیم می گیرد که پرونده ی حاضر را در قس��مت عمومی گزارشش تحت 

عنوان »قصور مداوم در ایفای تعهد« بیاورد. 

این دوران به لحاظ نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ و حقوق بنیادین کار، بدترین دوران به شمار 
می رود.

1-Continued failure to implement 



وضعیت دولت جمهوری اسالمی، 

در دوره ی  علی اکبر هاشمی رفسنجانی

در کمیته ی بررسی استانداردها  

روی کرد س��ازمان جهانی کار به دولت جمهوری اس��المی در این دوره ی هشت ساله را 
بایستی به سه بخش تقسیم کرد.

در بخش اول س��کوت و چشم پوشی بر نقض حقوق کار و مقاوله نامه های مربوطه است. 
این سیاست را می توان فرصت دادن به دولت جدید تلقی کرد. 

با پذیرش قطع نامه ی 59۸ و پایان جنگ ایران و عراق و به قدرت رسیدن دولت رفسنجانی 
و به کارگیری بخش��ی از سیاس��ت های بانک جهانی و توصیه ه��ای صندوق بین المللی 
پول و تالش دولت برای نزدیکی به غرب، نگاه س��ازمان بین المللی کار نس��بت به دولت 
جمهوری اسالمی نیز تغییر می کند و این روی کرد در نتیجه گیری های کمیته ی کنفرانس 
نیز خود را نشان می دهد. علیرغم این که تغییر محسوسی در روش دولت جمهوری اسالمی 
در برخورد با نهادهای بین المللی به وجود نمی آید،  اما شکل و محتوای برخورد کمیته ی 
کنفرانس تغییر می کند و به پیش��نهاد گروه کارفرمایان، نام جمهوری اسالمی از لیست 
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کشورهای ناقض حقوق بنیادین کار بیرون کشیده می شود. 
پ��س از ی��ک دوره ی فت��رت در س��ال ۱993 کنفرانس با بررس��ی مج��دد پرونده ی 
جمهوری اس��المی هش��داری به این دولت می دهد و عاقبت در بخش سوم این دوره در 
س��ال های ۱99۶ و ۱997 با تصویب دو پاراگرف ویژه نام جمهوری  اس��المی را به لیست 

بدترین ناقضین حقوق کار برمی گرداند. 

نتیجه گیری کمیته کنفرانس در سال ۸۹
کمیته اظهار می دارد که توضیحات شفاهی ارائه شده توسط نماینده ی دولت را دریافت 
کرده است و با کمال تأسف مشاهده می کند که هیچ تغییری در چگونگی اجرای مقاوله نامه 
دیده نمی شود. به مانند سال های پس از ۱9۸3 کمیته یک بار دیگر نگرانی جدی خود را 

در ارتباط با مشکالتی که در راه اجرای مقاوله نامه موجود است ابراز می دارد. 
کمیته امیدوار اس��ت که دولت هرگونه تبعیض جنس��ی، مذهبی، سیاس��ی، یا قومی 
و اجتماع��ی مغای��ر با مقاوله نام��ه را لغو کند و در موقعیتی قرار بگیرد که س��ال آینده 

پیشرفت های قاطع و اساسی در ارتباط با اجرای مقاوله نامه را گزارش کند. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۹۰
کمیته با عالقمندی اظهار می دارد که اطالعات تهیه شده توسط دولت را دریافت کرده 
است. کمیته از روی کرد سازنده ی نماینده ی دولت که باعث ایجاد یک گفتگو مطابق با 

روح واقعی سازمان بین المللی کار شده است استقبال می کند.  
کمیته هم چنین اقدامات ذکر شده را در نظر گرفته و برای پیشرفت های احتمالی بعدی 

فراخوان می دهد.  

کمیته براس��اس اصالحات انجام ش��ده اظهار امیدواری می کند دولت در موقعیتی قرار 
گیرد که در گزارش، پیشرفت های مثبت بعدی را گزارش کند و اقدامات انجام گرفته و 

در دست انجام را به اطالع کمیته برساند. 
در س��ال های 9۱ و 92 مطابق سیاس��ت کمیته ی کنفرانس که ناش��ی از نگاه سازمان 
بین الملل��ی کار به دولت جمهوری اس��المی بود، پرونده ی نقض حق��وق اولیه ی کار در 

کمیته ی کنفرانس مورد بررسی قرار نگرفت. 
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نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۹3
کمیته، اطالعات ارائه ش��ده توس��ط دولت ایران را ش��نیده و اظه��ارات دولت مبنی بر 
وفاداری اش به اصول سازمان بین المللی کار، تأکیدش برعدم اخراج تبعیض آمیز در کشور، 
فراگیری سیس��تم تأمین اجتماعی بدون تبعیض ب��رای همه و رفتار برابر با اقلیت های 

مذهبی و سایر افراد کشور را در نظر می گیرد. 
دولت خاطر نشان می کند که فراماسون بودن به لحاظ قانونی قابل تعقیب و تنبیه نیست. 
آموزش حرفه ای زنان به طور مداوم افزایش می یابد. با وجود این کمیته نگرانی خود را ابراز 
می دارد چرا که اختالفات موجود بین قانون و اجرای آن و مقاوله نامه که س��ابقاً به آن ها 

اشاره شد هم چنان پابرجاست. 

کمیته اظهار امیدواری می کند که دولت ش��رایطی را که به رفتار تبعیض آمیز نس��بت 
به بعضی از گروه های مذهبی در استخدام رسمیت داده تغییر دهد. این موضوع چندین 
بار مورد بحث قرار گرفته و پیش��رفتی در آن حاصل نشده است. کمیته نگرانی خود را 
نس��بت به وضعیت زنان کارگر به ویژه در برخورداری از ش��رایط برابر در اس��تخدام ابراز 

می دارد؛ اگر چه زنان زیادی به دانشگاه می روند. 

کمیت��ه در نتیجه گیری خود اظهار امیدواری می کن��د که دولت در گزارش بعدی خود 
به طور مشخص اقدامات انجام شده در ارتباط با لغو دستور العمل 25 فوریه۱99۱ ۱شورای 
عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با استخدام بهایی ها را خاطرنشان کند. هم چنین از دولت 
خواس��ته می شود اطالعات درخواست شده از سوی کمیته متخصصین در مورد حذف 

محدودیت هایی که در ارتباط با کار زنان اعمال می شود، ارائه دهد. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۹6
کمیته بار دیگر نگرانی خود را نسبت به عدم شرایط برابر برای زنان در اجتماع و کار ابراز 
می کند. کمیته اظهار امیدواری می کند که دولت در آینده ی نزدیک نظرات خود نسبت 
۱-  با وجود آن که ضیایی فر رئیس کمیس��یون حقوق بش��ر اس��المی در دیدار با هیئت س��ازمان بین المللی کار 
به مصوبه ی ش��ماره ۱327/م/س ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی مورخ ۶9/۱2/۶، اش��اره می کند که به موجب آن 
»پیش��رفت و گس��ترش« جامعه ی بهائی »باید ممنوع ش��ود« و از جمله این موارد ممنوعیت آنان از استخدام و 
دسترسی به آموزش است، اما چنین مصوبه ای در سایت رسمی شورای انقالب فرهنگی موجود نیست و محتوای آن 

مخفی نگاه  داشته شده است. 
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به موارد مطرح ش��ده در شکایت کنفدراس��یون جهانی کار مورخه ی۴ دسامبر ۱995و 
پیش��رفت های مش��خص در این زمینه را اعالم کند. کمیته در نظر می گیرد که دولت 

آماده ی پذیرش همکاری های فنی از سوی دفتر بین المللی کار است. 

از آن جایی که کمیته س��ال های زیادی وضعیت ایران را مورد بحث و بررس��ی قرار داده 
و نتیجه ی مطلوبی حاصل نکرده اس��ت، به دولت پیش��نهاد داده از یک »هیأت تماس 

مستقیم« برای دیدار از کشور دعوت به عمل آورد. 
کمیته بر این باور است که دولت، در این مورد، خود قادر به اتخاذ تصمیم نیست؛ لذا در 
این شرایط کمیته تصمیم گرفت این نتیجه گیری را در یک »پاراگراف ویژه« در گزارش 

عمومی خود بیاورد. 

منت پارگراف ویژه ی کمیته ی کنفرانس
کمیته این گونه نتیجه گیری کرد که مشکالت جدی در ارتباط با تبعیض )مقاوله نامه ی 
۱۱۱( به ویژه در ارتباط با سیاست های استخدامی بر علیه جامعه ی بهایی ها و دیگر جوامع 

مذهبی وجود دارد  که باعث عدم برخورداری از برابری رفتاری در عمل شده است. 

کمیته از دولت ایران خواس��ت که اطالعات کامل و قابل درکی در رابطه با تنظیم یک 
سیاس��ت ملی برای ارتقای برابری ب��دون هیچ گونه تبعیض مذهبی به ویژه در ارتباط با 
پس��ت های قضایی، انتخاب شوراهای اس��المی کار و دسترسی به تحصیالت دانشگاهی، 
فراهم کند. کمیته هم چنین با عالقمندی حذف محدودیت های ایجاد شده در دسترسی 
زنان به بعضی رشته های دانشگاهی را دنبال می کند، اما در کل نسبت به عدم برابری برای 

زنان در اجتماع و محیط کار نگران است.
کمیته نس��بت به آمادگی دولت برای پذیرش کمک های فن��ی از دفتر بین المللی کار، 
آگاهی داش��ت؛ اما مجدداً پیشنهاد داد که دولت از یک »هیأت تماس مستقیم۱« برای 
بازدید از کشور دعوت به عمل آورد، ولی دریافت که دولت ایران در شرایطی نبود که بتواند 

۱-هیأت تماس مستقیم هیأتی نظارتی است که به منظور بررسی و تهیه ی گزارش ازسوی سازمان بین المللی کار 
به کش��ورهای ناقض اصول بنیادین کار اعزام می ش��ود. این هیأت می تواند بدون امکان ایجاد محدودیتی از سوی 
دولت ها با هر ش��خص یا مقامی که الزم باشد مالقات می کند. دولت ها تالش می کنند هیأت تماس مستقیم را با  

»هیأت همکاری های فنی« که سخت گیری های کم تری دارد تعویض نمایند. 
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به تنهایی در خالل کنفرانس چنین تعهدی دهد. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۹۷
کمیته نکات یاد شده  از سوی کمیته متخصصین که در چند سال گذشته فرمول بندی 
شده، به همراه اطالعات شفاهِی ارائه شده از سوی نماینده ی دولت و جزئیات بحث های 
طرح شده با کمیته ی کنفرانس را در نظر می گیرد. کمیته توضیحات ارائه شده از سوی 
دول��ت برای عدم پذیرش »هیأت تماس مس��تقیم« و هم چنین اولویت دادن به پذیرش 
همکاری های فنی را  نیز در نظر دارد. کمیته با نگرانی اظهار می دارد که علیرغم ابتکارات 
معین و زمان سپری شده، مفاد این مقاوله نامه و دیگر مقاوله نامه ها از طرف دولت ایران 
هم چنان مورد بی اعتنایی بوده و الزم اس��ت دولت، اطالعات تکمیلی در این موارد ارائه 

دهد.   

کمیته اظهار امیدواری می کند که دولت اقدامات انجام گرفته برای حذف هر نوع تبعیض 
در ارائه ی مشاغل و هم چنین اقدامات مقامات صالحیت دار برای غیرقانونی اعالم کردن 

بعضی گروه ها را به آگاهی اعضای کمیته برساند. 
کمیته اطالعات آماری در مورد استخدام اقلیت های مذهبی و زنان و نیز اطالعات مربوط 
به مواد قانون اساسی که مطابق آن پرسش از مردم در باره ی اعتقادات شان ممنوع شده 
و متمم قانونی که به زنان اجازه می دهد مشاغلی را در قوه قضاییه بدست آورند، در نظر 

می گیرد.  

کمیته آرزومند است که دولت به  تکمیل داده های خود در ارتباط با پیشرفت های حاصله 
تا زمانی که قوانین ملی و عمل کردها در تطابق کامل با شرایط مندرج در مقاوله نامه قرار 

گیرند، ادامه دهد. 
کمیته قویاً اصرار می کند که دولت به منظور ثبت پیش��رفت های قابل مالحظه و سریع 
پیشنهاد »هیأت تماس مستقیم« را که سال گذشته مطرح شد، بپذیرد. کمیته تصمیم 

می گیرد که این موضوع را در یک »پاراگراف ویژه« در گزارش نهایی خود بیاورد. 
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منت پارگراف ویژه ی کمیته ی کنفرانس
در مسموعات کنفرانس، جمهوری اسالمی ایران هم چنان متهم به ادامه ی اعمال تبعیض 

سیستماتیک در استخدام بر اساس جنس، مذهب و عقاید سیاسی است. 
بر پایه ی اهمیت اتهامات، کمیته قویاً خواس��تار پذیرش یک »هیأت تماس مستقیم« از 

سوی دولت ایران در اولین فرصت است. 
پاره ای از مشکالت در ارتباط با ایران عبارت اند از: تبعیض علیه زنان،  به ویژه در سیستم 
قضایی؛ مطابق با اطالعات در دس��ترس، زنان فقط قادر به داشتن پست های مشاورتی و 
حمایتی در قوه قضاییه هستند و هم چنین اتهاماتی مبنی بر وجود تبعیض مذهبی بر سه 
پایه  ی تبعیض بر علیه مذاهب رسمی و شناسایی شده، تبعیض علیه پیروان مذاهبی که 
مورد شناسایی واقع نشدند )به عنوان مثال  بهایی ها(، تبعیض علیه مسلمانانی که مقررات 

اسالمی را رعایت نمی کنند.



وضعیت دولت جمهوری اسالمی،  

در دوره ی سیدمحمد خامتی

 در کمیته ی بررسی استانداردها

دولت خاتمی در حالی به قدرت رس��ید که در دو سال آخر دوران رفسنجانی در ارتباط 
با نقض مقاوله نامه های  مربوط به حقوق کار، دو پاراگراف ویژه بر علیه جمهوری اسالمی 
تصویب ش��ده بود و س��ازمان جهانی کار اصرار داش��ت که دولت دعوت از یک »هیأت 

تماس مستقیم« را بپذیرد. 
از آن جایی که دولت های غربی امید زیادی به »اصالحات« و دولت خاتمی بسته بودند، 
این روی کرد در سازمان جهانی کار نیز خود را نشان داد و این سازمان در برخورد خود 

با جمهوری اسالمی تغییراتی را به وجود آورد. 

علیرغم عدم پذیرش »هیأت تماس مس��تقیم« که از سوی سازمان بین المللی کار و در 
جریان تصویب دو »پارگراف ویژه« مؤکداً درخواست شده بود، و با وجود مشخص بودن 

نقض کامل مواد مقاوله نامه در موارد زیر: 
• طبق مصوبات مجالس پنجم و ششم، کارگاه های کم تر از ده نفر و پنج نفر از شمول 	
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قانون کار خارج ش��دند و کارگران این واحد ها حتا از حقوق شناخته  شده در قانون 
کار مصوب ۱3۶۸ شورای تشخیص مصلحت نظام نیز برخوردار نبودند؛

• با رواج ش��دید »قراردادهای موقت« به جای استخدام دائم، این دسته از کارگران از 	
حداقل حقوق استخدامی محروم می شدند؛

• - هیچ حرکت س��ازنده ای در زمینه ی برقراری حقوق برابر کار برای پیروان ادیان 	
به رسمیت  شناخته شده و به رسمیت شناخته نشده، صورت نگرفته بود؛

•  تبعیض جنسی هم چنان و به شدت اعمال می شد و زنان از تصدی مشاغل قضایی، 	
ریاست جمهوری و رهبری طبق نص صریح قانون محروم بودند.  در میان دولت های 
منطقه ای، از افغانستان گرفته تا عراق و تاجیکستان و ازبکستان و... تنها در دولت 

جمهوری اسالمی زنان عضویت نداشتند؛

• هیچ یک از ده ها قانون کلیدی که بر علیه زنان تصویب و اجرا می شد، به نفع زنان تغییر 	
نیافت��ه بود و ایجاد محیط های جداگانه ی زنانه و مردانه هم چنان یکی ازهدف های 

دولت جمهوری اسالمی بود؛

• اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت فقیه، جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن که 	
موارد مش��خص تبعیض عقیدتی و سیاسی هستند، هم چنان یکی از شروط اصلی 

آگهی های استخدامی در سطح کشور بود؛ 

• بنا بر نص صریح قانون کار و برخالف مقاوله نامه ی بدترین انواع کار کودکان، کودکان 	
از پانزده سالگی می توانند استخدام شوند و دولت هیچ تالشی برای تغییر آن انجام 
نداده بود؛ حتا تغییر فرضی آن نیز، موضوع را پیچیده تر می کند؛ چرا که کودکی که 
حق استخدام ندارد، چگونه می تواند نان آور خانواده شده و مسئولیت تشکیل خانواده 

را به عهده داشته باشد )پسران از سن پانزده سالگی می توانند ازدواج کنند(.

• برخ��الف مقاوله نام��ه ی بدترین انواع کار کودکان، هیچ تالش��ی از س��وی دولت 	
جمهوری اسالمی برای بهبود وضعیت کودکان روستایی که به کار در مزارع و خانه و 
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صنایع قالی بافی و... مشغول اند، انجام نگرفته بود؛ 

• برخالف حقوق بنیادین و اولیه ی کار و مقاوله نامه های ۸7 و 9۸ هیچ تشکل مستقل 	
کارگری بنا به اعتراف نمایندگان دولت و به اصطالح مدعیان نمایندگی کارگران، در 

کشور وجود نداشت؛ 
س��ازمان، بر اس��اس وعده و وعیدهایی که دولت خاتمی در حرف می داد و دور از نظر 
س��ازمان بین المللی کار نبود، جمهوری اسالمی را در س��ال 2003 از لیست کشورهای 

ناقض حقوق بنیادین کار بیرون آورد. 

در س��ال ۱99۸ کمیته به این بهانه که هیأتی قرار اس��ت از ایران دی��دار به عمل آورد، 
رسیدگی به موضوع اجرای مقاوله نامه ها را در دستور کار خود قرار نداد. در توضیحات ارائه 
شده از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید شد که این مسئله به منزله ی تأیید 
اقدامات انجام گرفته در ایران و یا بهبود وضعیت نیست و در سال بعد موضوع پی گیری 
خواهد ش��د. چیزی که در س��ال های بعد به طور واقعی جامه ی عمل به خود نپوشید و 

سازمان بین المللی کار قدم به قدم عقب نشست. 
در  این سال کمیسیون بررسی استانداردها دو کشور برمه و سودان را هم چنان در لیست 

بدترین ناقضین کار قرار داد و برای هر کدام یک پاراگراف ویژه اختصاص داد. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال ۹۹
کمیته یادآوری می کند که بررسی نقض مقاوله نامه ی ۱۱۱ طی سال های گذشته غالباً 
در کمیته مورد بحث بوده است. در حالی که کمیته، تالش های صورت گرفته برای ارتقای 
وضعیت اس��تخدامی زنان و اقلیت های به رس��میت شناخته شده را در نظر می گیرد؛ اما 
هم چنان با نگرانی اظهار می دارد که  تأثیر عملی این اقدامات نامشخص است و مشکالت 

قابل بررسی در اجرای مقاوله نامه موجود است. 
کمیته، دعوت دولت از یک هیأت تکنیکی جهت بررس��ی مواردی که توسط کمیته ی 
متخصصین اعالم شده و نگرانی های کمیته حاضر در رابطه با اجرای مقاوله نامه ی ۱۱۱ 

را نیز شامل می شود،  استقبال می کند. 
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 کمیت��ه، تمایل دولت برای بهبود اجرای مقاوله را نیز در نظر می گیرد و امیدوار اس��ت 
ک��ه این مأموریت در اولین فرصت انجام ش��ود تا نتایج آن در جلس��ه ی آتی کمیته ی 

متخصصین مورد بررسی قرار گیرد. 
کمیته از دولت تقاضا می کند که به ارائه ی اطالعات در مورد اقدامات صورت گرفته برای 
حذف انواع تبعیض هایی که در دسترسی به شغل، در قانون و اجرا، در مقاوله نامه ممنوع 
ش��ده، ادامه دهد. و در خاتمه اظهار امی��دواری می کند که دولت به زودی در موقعیتی 
قرار گیرد تا به کمیته متخصصین اطالع دهد که در قانون و اجرا تمامی مفاد مقاوله نامه 

به مرحله ی عمل درآمده است. 

در این سال، کنفرانس، قطعنامه ی شدید اللحن و غیرقابل انتظاری را علیه برمه به خاطر نقض 
قطع نامه ی کار اجباری و عدم پاسخ به درخواست های مکرر سیستم های نظارتی برای پایان 

دادن به کار اجباری تصویب کرد و پاراگراف ویژه، تنها برای کشور برمه تصویب شد. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال 2۰۰۰
کمیته یادآوری می کند که نقض مقاوله نامه ی۱۱۱توسط جمهوری اسالمی سال ها مورد 
بحث کمیته بوده و از شرایط مندرج در مقاوله نامه، انحرافات جدی گزارش شده است. 
کمیته ادامه می دهد سال گذشته از دعوت یک هیأت تکنیکی توسط دولت برای بررسی 
مواردی ک��ه باعث ایجاد نگرانی در اجرای مقاوله نامه ش��ده بود، اس��تقبال به عمل آورد. 

گزارش این هیأت، در گزارش کمیته ی متخصصین انعکاس یافته است. 
کمیت��ه با نگرانی اظهار داش��ته که محدودیت های قانونی در اس��تخدام زنان هم چنان 
باقی ست. زنان قاضی، قادر به صدور حکم نیستند و ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی کماکان 
پابرجاس��ت. علیرغم رشد مش��ارکت زنان در بازار کار، سهم آنان ناچپز و غیرقابل توجه 

باقی مانده است. 
کمیته اظهار داشت که دولت در حال انجام اقداماتی برای برداشتن موانع قانونی در ارتباط 
با حق برابری زنان اس��ت؛ و نیز مترصد برگزاری یک س��مینار ملی در ارتباط با حقوق 

اساسی کارگران قبل از پایان سال 2000.  

اگرچ��ه دولت قصد دارد اقداماتی در زمینه ی رف��ع موانع اجتماعی در ارتباط با برابری 
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حقوق اقلیت های مذهبی انجام دهد، معذالک کمیته امید بهتر ش��دن ش��رایط در این 
خصوص را الاقل در حال حاضر ندارد. کمیته مصرانه از دولت می خواهد در جهت بهبود 
اج��رای مفاد مقاوله نامه حرکت کند، با وجود این اظهار می دارد که س��ؤاالت جدی در 

ارتباط با اجرای مقاوله نامه هنوز باقی مانده است. 
کمیت��ه در پایان خواهان ارائ��ه ی اطالعات در مورد اقدامات انج��ام گرفته به کمیته ی 
متخصصین می ش��ود و اظهار امیدواری می کند که دولت با مواردی که از سوی کمیته 
به عنوان »موضوع ضروری« قلمداد شده، برخورد جدی داشته باشد و بتواند موقعیتی را 
سبب گردد که تضمین الزم برای اجرای مقاوله نامه را برای سال آینده ارائه و به همکاری 

مؤثر با سازمان بین المللی کار ادامه دهد. 

در این سال بار دیگر یک قطعنامه ی شدیداللحن علیه برمه تصویب،  و کنفرانس خواستار 
اتخاذ اقداماتی برای مجبور س��اختن دولت برمه نسبت به رعایت مقاوله نامه ی منع کار 

اجباری شد. 
دولت های سودان به خاطر عدم رعایت مقاوله نامه ی منع کار اجباری؛ و ونزوئال به خاطر 
عدم رعایت مقاوله نامه ی آزادی های سندیکایی مورد انتقاد شدید کنفرانس قرار گرفتند 
و به آن ها یادآوری ش��د در صورت عدم رعایت موارد مقاوله نامه، طبق پروس��ه ی  کاری 

کنفرانس یک پارگراف ویژه به این دو کشور اختصاص خواهد یافت. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال 2۰۰1
کمیته در ابتدای نتیجه گیری خود به یادآوری دوباره ی مواردی که در نتیجه گیری های 
قبلی آمده بود اش��اره کرده  و تأکید می کند که هم چنان نگران تفاوتی اس��ت که بین 
مقاصد اعالم ش��ده ی دولت و اقدامات صورت گرفته برای حذف تبعیض در استخدام و 

شغل وجود دارد. 
کمیته اظهار می دارد که دولت در حال بررسی اقداماتی برای حذف موانع رسمی استخدام 
زنان بوده و تالش می کرده که بر موانع اجتماعی ای که مشارکت زنان در اقتصاد و بازار 

کار را محدود می کند، فائق آید.  
به عالوه کمیته از تالش های دولت در ارتباط با اقلیت های رس��می مذهبی باخبر ش��ده 
اس��ت اما یادآوری می کند که اقدامات تکمیلی می بایس��تی همه ی اقلیت های مذهبی 
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و قومی کش��ور را در بر بگیرد. کمیته به دولت توصیه می کند که ابتکاراتی برای تبدیل 
اهداف و مقاصد اعالم شده اش به اقدامات عملی در راستای اجرای کامل مقاوله نامه، در 

قانون و در عمل داشته باشد. 
کمیته نسبت به اعزام هیأت همکاری های فنی درخواست شده خشنود است و این امر را 
باعث پیشرفت در اجرای مفاد مقاوله نامه ارزیابی، و با عالقمندی از توسعه ی گفتگو بین 
دولت و سازمان جهانی کار  استقبال می کند و اعزام هیأت جدیدی برای زیر نظر گرفتن 

اجرای مقاوله را ضروری می داند.

نماینده ی دولت اظهار می دارد علیرغم این که از نتیجه گیری کمیته خوشحال نیست اما 
برای او دش��وار است که نتیجه گیری کمیته را به چالش بگیرد. دولت، از روی کرد گروه 
کارگران استقبال، و از این که اعالم کرده اند محتوای کار هیأت برای شان مهم است و نه 

اسم و عنوان آن، ابراز خشنودی می کند. 
در گزارش نهایی کنفرانس، پارگراف ویژه برای ش��ش کش��ور روسیه ی سفید، کلمبیا، 

اتیوپی، برمه، سودان و ونزوئال صادر شد. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال 2۰۰3
کمیته یادآوری می کند که موضوع نقض مقاوله نامه از س��وی جمهوری اس��المی ایران 
درطول  بیش ازبیس��ت سال مورد بحث کمیته بوده است و آخرین بار در ژوئن 200۱ 
هنگامی که کمیته با عالقمندی متوجه توسعه ی گفتگو میان دولت و سازمان بین المللی 

کار شد، مورد بررسی قرار گرفته است. 
کمیته تقاضا کرده بود هیأتی را برای مانیتور اجرای مقاوله نامه در نظر گرفته شود تا با 
اقدامات مشترک، مقاوله نامه در عمل به مورد اجرا گذاشته شود و برای پیشرفت تصویب 

قوانین مربوطه مساعدت کند. 
متعاقب��اً کمیته دریافت که دفتر بین المللی کار چنین هیأتی را در مارس 2002 مأمور 
کرده و گزارش آن در بررسی کمیته ی متخصصین آمده است. در نتیجه، کمیته از کندی 
پیشرفت های مثبت در این زمینه، با نارضایتی خبر می دهد و در مقابل از اقداماتی که در 
تقویت مشارکت زنان در بازار کار صورت گرفته و نیز روند مثبت سطح مشارکت زنان در 

آموزش و تعلیم و همکاری رو به رشد با سازمان جهانی کار استقبال می کند. 
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کمیته، دولت را به ادامه ی تالش هایش برای تقویت برابری جنس��ی در بازار کار تشویق 
و اظهار امیدواری می کند که دولت در موقعیتی قرار گیرد تا هرچه زودتر گزارش��ی از 
پیشرفت رشد مش��ارکت زنان در فعالیت های اقتصادی، از جمله زنان فارغ التحصیل از 

دانشگاه ارائه دهد. 
کمیته از تغییرات معینی که در قوانین صورت گرفته استقبال و اظهار امیدواری می کند 
که متممی به ماده ی ۱۱۱7 قانون مدنی در آینده ی نزدیک افزوده شود. با توجه به این که 
قوانین ملی در دست بررسی دوباره است، کمیته قویاً به دولت اصرار می کند که موضوعات 
مهمی هم چون قانون حجاب اجباری که می تواند روی استخدام زنان غیرمسلمان تأثیر 
بگذارد و محرومیت قاضیان زن از صدور حکم که سال ها موردبحث بوده، در اولویت قرار 

گیرد.

کمیته دریافته است که کوشش هایی برای تقویت اجرای مقاوله نامه در ارتباط با اقلیت های 
مذهبی و قومی از جمله تصویب یک »برنامه ی ملی عمل« و فعالیت »کمیسیون حقوق 
بشر اسالمی۱« صورت گرفته است. کمیته، دولت را تشویق به پی گیری تقاضا از سازمان 
بین المللی کار برای ارائه ی همکاری فنی در حل مشکالت موجود در اجرای مقاوله نامه 

می کند. 

در ارتباط با کش��ورهای روسیه سفید و برمه، توجه ویژه کنفرانس جلب؛ و در ارتباط با 
کلمبیا، لیبی، کامرون، موریتانی و زیمبابوه اظهار نگرانِی ویژه شد. 

۱-   با این که کمیسیون حقوق بشر اسالمی واجد شرایط یک »نهاد ملی« تعریف شده از سوی سازمان ملل نیست 
اما به خاطر در پیش گرفتن »سیاست استمالت« از آن استقبال می شود. گذشت زمان به خوبی نشان داد که این 

سازمان و نهادهای مشابه، عماًل ابزارهایی هستند در دست حاکمیت برای فریب سازمان های بین المللی. 





وضعیت دولت جمهوری اسالمی، 
در دوره ی محمود احمدی نژاد

در کمیته ی بررسی استانداردها  

پس از موفقیت نهایی دولت خاتمی در حذف نام جمهوری اسالمی از لیست کشورهای 
ناقض حقوق بنیادین کار و یک دوره ی فترت سه ساله۱ که یک سال آن در دولت خاتمی 
بود، به خاطر رشد روزافزون فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و کارفرمایی و سرکوب 
عریان و انحالل رس��می  آن ها از سوی دولت و هم چنین تغییر نگاه دولت در برخورد با 
سازمان های بین المللی و مقابله با غرب، برخورد سازمان بین المللی کار نیز تغییر کرد و 

مشکالت زیادی برای این دولت به وجود  آورد. 
التیماتوم س��ازمان بین المللی کار به دولت ایران مبنی بر این که تا س��ال 20۱0 موظف 
به تغییر قوانین و اجرای مقاوله نامه ی ۱۱۱است نشان گر روی کرد جدید این سازمان در 
برخورد با دولت ایران است. حتا ریاست دوره ای ایران بر نود و هشتمین اجالس ساالنه ی 
سازمان جهانی کار در ژوئن 2009 نیز به خاطر برخوردهای این دولت در آخرین روزها 

۱- موضوع تبعیض و اعمال فشار روی اقلیت بهایی  در این دوره تا آن جاست که خانم اسما جهانگیر گزارشگر ویژه ی 
کمیس��یون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان یا عقاید، در ماه مارس200۶ با صدور بیانیه ای می گوید 
نسخه ای از بخش نامه ی مورخ 29 اکتبر 2005 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ایران خطاب به وزارت اطالعات، 
س��پاه پاس��داران و نیروی انتظامی را به دست آورده است که در آن از س��ازمان های ذیربط خواسته شده است تا 

به دستور خامنه ای، به صورت »بسیار محرمانه« بهایی ها را شناسایی و اعمال آن ها را زیر نظر بگیرند. 
www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/03/060326_kfw-un-press-release.shtml
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منتفی می شود.۱ برای اولین بار در دو دهه گذشته وزیرکار جمهوری اسالمی از حضور در 
اجالس خودداری می کند. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال 2۰۰6
کمیته ،  اقدامات دولت برای افزایش زمینه ی مشارکت زنان در بازار کار را مورد شناسایی 
قرار می دهد. اگر چه نگرانی ش��دید خود را نس��بت به مسائلی که در سال های گذشته 

الینحل مانده اعالم می دارد. 
کمیته با تأسف اظهار می دارد که هیچ پیشرفتی در زمینه ی اصالح یا لغو قوانین مخالف 
مقاوله نامه صورت نگرفته اس��ت. هم چنین نس��بت به تبعیض علیه اقلیت های مذهبی 

رسمی، غیررسمی و اقلیت های قومی اظهار نگرانی می کند. 

کمیته متوجه ش��ده اس��ت که تبعیض علیه بهایی ها به طورجدی باقی مانده اس��ت2 و 
اظهار می دارد الزم اس��ت دولت برای مبارزه با مواضع کلیش��ه ای که زمینه ساز برخورد 
تبعیض آمیز اس��ت، اقدامات قاطع به عمل آورد و به جای تعهد ش��فاهی، نسبت به انجام 

اقدامات عملی دست زند. 
کمیته از تعهد قاطع داده شده از سوی دولت برای انجام اقدامات الزم استقبال می کند 
و از دولت می خواهد که حداکثر تا سال20۱0 میالدی در گزارش آتی خود، یک ارزیابی 

۱- جبار علی سلیمیان، نماینده ی سابق کارگران شرکت کننده از سوی جمهوری اسالمی در کنفرانس بین المللی 
کار علت انصراف جمهوری اسالمی از ریاست دوره ای کنفرانس بین المللی کار را  مربوط به سخنرانی احمدی نژاد در 
اجالس دوربان و شرایط سیاسی بعد از آن می داند و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اعالم می دارد بر 
اساس نامه ای که از سوی سازمان بین المللی کارفرمایان دریافت کرده دولت جمهوری اسالمی به دلیل فشارهایی که 
از سوی کارفرمایان و کارگران به سازمان  بین المللی کار وارد شده نامزدی خود برای ریاست کنفرانس آتی بین المللی 
کار را پس گرفته است. و حتا به گفته ی نماینده های کارگری و کارفرمایی حاضر در اجالس امسال، وزیر کار نیز در 

این اجالس حاضر نشد. 
2- در حالی که دولت جمهوری اس��المی به ارائه ی گزارش های غیرواقعی به سازمان  بین المللی کار می پردازد، در 
تاریخ ۱9 اوت 200۶ س��ید محمدرضا موالی زاده مدیر کل دفتر سیاس��ی وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران در 
اقدامی ش��وک آور که یادآور وضعیتی اس��ت که یهودیان در آغاز عصر نازی ها با آن روبرو بودند، به معاونان سیاسی 
امنیتی اس��تانداری های سراسر کشور دستور داده است که با »ظرافت و حّساسیت رفتارهای اجتماعی بهائیان را 
کنترل و مدیریّت نمایند«. وی در این رابطه از مقام های مزبور خواس��ته اس��ت که پرسشنامه ی مفّصلی درباره ی 
ش��رایط و فّعالیت های بهائیان، از جمله »تعداد جمعیت«، »وضع مالی«، »درآمد و ش��غل«، »تعامل اجتماعی«، 
»اختالفات اجتماعی«، »فعالیت  سیاس��ی و اجتماعی«، »عنصر اصلی«، »ارتباط با محافل خارجی«، »محل دفن 

اموات« و »مالحظات« را تکمیل نمایند. 
http://www.bahai.org/persian/persecution/newsreleases/02-11-06
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میان مدت از اقدامات به عمل آمده در خصوص انطباق قوانین و مقررات، در تدوین و اجرا 
با مفاد و الزامات این مقاوله نامه را به کمیته کارشناسان ارائه کند. 

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال 2۰۰۸
کمیته، نگرانی های خود را نس��بت به موارد متعدد، به ویژه در ارتباط با قوانین، مقررات، 
و روش های تبعیض آمیز، عدم امکان دست یابی به مکانیزم های رسیدگی به شکایت های 
مربوط به تبعیض و عدم انجام گفتگوهای اجتماعی هدفمند مرتبط با این موضوعات ابراز 
می دارد. کمیته، بر نا امیدی خود از به عدم پیشرفت در حل این مسائل، از آخرین باری 
که پرونده در س��ال 200۶ مورد بررسی قرار گرفت، تأکید می کند و تأسف عمیق خود 
نس��بت به عدم اجرای تعهدات دولت مبنی بر لغو قوانین و مقرراتی که با مقاوله نامه ی 

شماره ی ۱۱۱ در ارتباط با رفع تبعیض از زنان مغایر است، اعالم می دارد. 

در رابطه با تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، کمیته عدم هرگونه پیش��رفتی را 
اعالم می کند و خواهان انجام اقدامات اساسی از سوی دولت شده و موکداً به دولت گوشزد 
می کن��د که برای مقابله با تبعیض و دیدگاه های کلیش��ه ای، اقدامات قاطعی در جهت 

ترویج رفتار بردبارانه و احترام آمیز نسبت به بهایی ها به عمل آورد. 
کمیته هم چنین مصرانه از دولت می خواهد که کلیه ی مقررات یا س��ایر بخش نامه های 
تبعیض آمیز دولتی برعلیه اقلیت های مذهبی را بدون تعلل لغو کرده و الزاماتی را ایجاد 
کند که برای عامه ی مردم و تمام مقامات در هر سطحی، مشخص شود که تبعیض علیه 

اقلیت های مذهبی، به ویژه بهایی ها، از سوی دولت تحمل نخواهد شد.

کمیته نگرانی عمیق خود را از این که س��ابقه ی سرکوب آزادی انجمن در کشور، باعث 
توق��ف گفتگوهای هدفمند اجتماعی پیرامون این موضوعات در س��طح ملی بوده، ابراز 
می دارد و با یادآوری تعهد دولت در سال200۶، مبنی بر تنظیم کلیه ی قوانین و مقررات 
و روش های مرتبط تا سال 20۱0 میالدی، با مفاد مقاوله نامه، مصرانه از دولت می خواهد 
که اقدامات عاجل درخصوص کلیه ی موضوعات معوقه را به انجام رساند و اطالعات کامل 

و مشروحی را در نشست مورخ 200۸ به کمیته کارشناسان این کمیته، ارائه کند.
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اعضای گروه کارگری در اطالعات ارایه شده توسط دولت جمهوری اسالمی ایران، شواهدی 
مبنی بر وجود پیشرفت در رفع تبعیض علیه زنان یا اقلیت های مذهبی مشاهده نکردند. 
این عدم پیشرفت، تحمیل یک »پاراگراف ویژه«، برای جمهوری اسالمی ایران را از سوی 
س��ازمان جهانی کار توجیه می کند. اما با توج��ه به وجود گزارش میان مدت درزمینه ی 
بحث های مطرح ش��ده، اعضای گروه کارگری راضی ش��دند که به دولت فرصت دهند تا 
تالش های خود را برای رفع کامل عوامل تبعیض تا س��قف زمانی س��ال 20۱0 میالدی 
افزایش داده و به طور جدی کلیه ی روش های تبعیض آمیز را که مانع مشارکت برابر زنان 

و اقلیت های مذهبی در امر تحصیالت و بازار کار است، مرتفع کند.

اعض��ای گ��روه کارفرمایی نیز از تعلل دولت و عدم پیش��رفت در حل مس��ائل مربوط 
به مذاکرات سال 200۶ عمیقاً متأسف شده و ابراز نگرانی می کنند که به دلیل سابقه ی 
سرکوب آزادی تشکل ها در کشور، گفتگوهای اجتماعی هدفمند پیرامون این موضوعات 

در سطح ملی عملی نبوده است.
اعضای گروه کارفرمائی نیز اعالم می کند که در صورت عدم حصول پیشرفت در جلسه ی 
بعدی که این پرونده مورد رسیدی قرار گیرد، از  اختصاص »پاراگراف ویژه« در مورد ایران 

حمایت خواهند نمود.

نتیجه گیری کمیته ی کنفرانس در سال 2۰۰۹ 1
کمیته به بیانیه ا ی اش��اره می کند که طی آن دولت متذکر شده است اطالعات کامل از 
جمله آمار و ارقام تش��ریحی در خصوص مواردی که توس��ط کمیته ی متخصصین در 
سال های 200۶ و 200۸ درخواست شده را، به آن ارائه خواهد کرد. دولت ایران به آموزش 
قضات و موارد مربوط به حقوق ش��هروندی و پروژه ی مش��ترک خود با برنامه ی توسعه ی 

سازمان ملل در خصوص گسترش عدالت و پیش بُرد حقوق بشر اشاره کرده است. 

دولت ایران اظهار می دارد که قوه قضائیه، بخشی از احکام حکومتی را باطل و فاقد اعتبار 

۱-  از آن جایی که در سال 200۸ این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته بود و برای ارائه ی گزارش تا سال 20۱0 
به دولت فرصت داده ش��ده بود مقام های دولتی انتظار داش��تند در اجالس س��ال 2009 مقاوله نامه ی 95 که در 
مورد پرداخت نشدن دستمزدهاست مطرح شود اما به خاطر مخالفت گروه کارگری و کارفرمایی مجدداً پرونده ی 

جمهوری اسالمی در مورد مقاوله نامه ی ۱۱۱ مطرح شد. 
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اعالم کرده است. هم چنین دولت به سهمیه بندی برای دختران و پسران در سه و نه رشته ی 
دانش��گاهی با هدف ایجاد توازن بین دانش��جویان مرد و زن اش��اره کرده است.  دولت 
اطالعاتی درباره ی موارد خاص پیرامون نقض حقوق اقلیت ها و تبعیض علیه زنان و نیز 
اطالعاتی درخصوص برنامه های مربوط به ارتقای جایگاه زنان در مشاغل مختلف و زنان 

کارآفرین  فراهم کرده است. 
درخصوص بهایی ها، دولت به یک پرونده ی جدید اش��اره کرده است که در آن یک نهاد 
بهایی نسبت به غصب غیرقانونی زمینش به دادگاه شکایت برده و دادگاه نیز به نفع این نهاد 
بهایی، حکم صادر کرده است. دولت ایران مدعی ست که بافت فرهنگی و تاریخی جامعه 
موجب می شود که پیشرفت در قانون مداری و اجرای قانون درچارچوب مقاوله نامه ی منع 
تبعیض در ایران، به کندی پیش رود؛ اما متعهد شده است که به تالش ها و پیشرفت خود 
در این زمینه ادامه دهد. دولت ایران خواستار همکاری و هم آهنگی بیش تر بین نهادهای 

دولتی و شرکای اجتماعی، و نیز خواستار کمک سازمان بین المللی کار شد.
 

کمیته با اعالم این  واقعیت که درخصوص بس��یاری از موارد مطرح ش��ده طی س��الیان 
گذش��ته، پیشرفتی صورت نگرفته،  از این که پرونده هم چنان نیازمند بحث و رسیدگی 

است، اظهار تأسف می کند. 
کمیته متذکر می شود که در آخرین بررسی اش در ژوئن 200۸، از دولت خواسته است 
که اقدامات عاجلی برای رفع موانع مهم انجام دهد تا بتواند به وعده های سال200۶ خود 
عمل کرده و قوانین و روش های حقوقی خود در این زمینه ها را تا س��ال20۱0 با مفاد 

کنوانسیون مربوطه منطبق کند. 
کمیته، قباًل از دولت ایران درخواس��ت کرده بود که اطالعات کامل و مفصلی را هنگام 
برگزاری جلس��ه ی 200۸ کمیته ی متخصصین در اختیار آن قرار داده و به پرونده های 

موجود پاسخ دهد.
کمیته ضمن ابراز نگرانی، یادآور می ش��ود که علی رغم درخواس��ت های ارائه ش��ده در 
خصوص بس��یاری از موارد جدی، دولت ای��ران تاکنون اطالعاتی به کمیته متخصصین 
ارائه نداده است. کمیته نسبت به عدم وجود گفتمان اجتماعی حقیقی در سطح ملی و نیز 

سرکوبی آزادی تشکل ها در کشور، عمیقاً ابراز نگرانی می کند. 
کمیته، در حالی که اعتراف می کند در گذشته دست آوردهای معینی در زمینه ی آموزش 
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حرفه ای و شغلی زنان حاصل شده، از نبود شواهد عینی مبنی بر پیشرفت وضعیت زنان 
در بازار کار ابراز تردید می کند و اظهار می دارد که اطالعات الزم در مورد تعداد زنانی که 
پس از آموزش، کار پیدا می کنند، هم چنان ناقص اس��ت و نگرانی ها در خصوص قوانین 

فعلی که کار زنان را محدود می کند، باقی ست. 

کمیته خواس��تار دریافت اطالعات بیش تر در خصوص نظام س��همیه ای در دانش��گاه و 
چگونگی اجرای عملی آن است. هم چنین خواهان دریافت اطالعاتی در خصوص تأثیرات 
قانون جدید بر اش��تغال زنان، که ساعات کاری را برای زناِن دارای فرزند کاهش می دهد 

می شود. 
کمیته، چون گذشته نگرانی خود در مورد وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، به ویژه در 
زمینه ی دسترسی برابرآنان به کار و اشتغال، و نیز عدم توانایی دولت در تهیه ی اطالعات 
آماری کافی در این خصوص را اعالم می کند. کمیته مصرانه از دولت می خواهد که هم در 
تدوین قانون و هم در عمل، اقدامات ضروری و عاجل را در راستای تضمین اجرای کامل 
مقاوله نامه، و استقرار گفتمان اجتماعی حقیقی در این زمینه انجام دهد. کمیته تصمیم 

می گیرد نتیجه گیری خود را در یک پاراگراف ویژه در گزارش نهایی بیاورد. 



گزارش های کمیته بررسی استانداردها 

در خصوص نقض مقاوله نامه ی 95، حفاظت از دستمزد 

اولین گزارش راجع به وضعیت دس��تمزد ها در ایران مربوط اس��ت به گزارش وابس��ته ی 
بازرگانی انگلیس در س��ال ۱925) ۱30۴خورشیدی( که در آن دستمزدها را »همیشه 
ناکافی« می خواند.  وابس��ته ی بازرگانی دیگر انگلیس در س��ال ۱32۸ این دستمزدها 
را بس��یار ناچیز می ش��مرد۱.  اما اولین گزارش سازمان بین المللی کار در مورد وضعیت 
دس��تمزدها در ایران مربوط اس��ت به دیدار هیأت این س��ازمان از ایران در سال ۱932 

)۱3۱۱خورشیدی(. 
پرونده ی مربوط به نقض مقاوله نامه ی حفاظت از دس��تمزد، با باال گرفتن عدم پرداخت 
دس��تمزد به کارگران شاغل، از سال 2003 در دستور کار کمیته ی متخصصین بررسی 
استانداردها قرار گرفت. این کمیته از طریق شکایت دو کنفدراسیون کارگری بین المللی 
در جریان نقض مقاوله نامه ی حفاظت از دس��تمزد )95( قرار می گیرد و خواهان پاس��خ 

به موارد مطرح شده از سوی دولت می شود. 
در این دوران کارگران با پدیده ای جدید و رو به گسترش، عدم دریافت حقوق و مزایا برای 
ماه های متوالی و در مقاطعی بیش از یک س��ال روبرو شدند2 و این پدیده گاه با دریافت 
۱-  اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران، ویلم فلور، ترجمه ی ابوالقاسم سری، انتشارات طوس، صفحه ۱3۴.

2- دبیر اجرایی این خانه کارگر در خصوص عدم پرداخت حقوق به کارگران، گفت:»کارگران نساجی پارس ایران 
۱5 ماه حقوق نگرفته اند و باید اعتراض خودشان را به جایی انعکاس دهند که اگر هم در این رابطه تجمع کنند، با 

آن ها برخورد می شود.« خبرگزاری ایلنا 30 فروردین ۱3۸۴. 
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کاال به جای حقوق و دس��تمزد نیز همراه ب��ود و در گزارش کمیته ی متخصصین نود و 
سومین کنفرانس بین المللی کار که در ماه ژوئن 2005 برگزار شد، نیز به آن اشاره شد.۱
 دستمزد دریافت شده از سوی کارگران بنا بر آمار منتشر شده حتا کفاف بخشی از مخارج 
آن ها را نیز نمی داد2. و به اعتراف یکی از گردانندگان شورای اسالمی کار، کشور »دارای 

عقب مانده ترین نظام دستمزد  جهان« شده است.3 

گزارش سال 2۰۰3 کمیته ی متخصصین
در ارتباط با مقاوله نامه ی ۹5، حفاظت از دستمزد

کمیته ی خاطرنشان می کند که شکایت صورت گرفته از سوی کنفدراسیون اتحادیه های 
کارگری آزاد در ارتباط با اجرای مقاوله نامه ی حمایت از دس��تمزد )95( را در تاریخ 20 
سپتامبر 2002 دریافت کرده و در ۱2 نوامبر 2002 برای دولت ایران ارسال کرده است. 
کمیته، نظرات ارائه ش��ده از سوی کنفدراس��یون جهانی کار را که از محتوای مشابهی 
برخوردار است، در 3۱ اکتبر دریافت کرده  است. کمیته از دولت می خواهد که در گزارش 
بعدی خود اطالعات کاملی در ارتباط با مس��ائل مطرح شده از سوی کنفدراسیون های 

فوق ارائه دهد. 

گزارش سال 2۰۰4 کمیته ی متخصصین 
در ارتباط با مقاوله نامه ی ۹5، حفاظت از دستمزد

کمیته بار دیگر به شکایت دریافت ش��ده از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
کارگری آزاد اش��اره می کند و از دولت می خواهد که به مس��ائل عنوان شده در آن پاسخ 

دهد. 

۱- نماینده کارگران سیستان و بلوچستان، با اظهار تاسف از وضعیت کارخانه ی »آجرو ماسه آهکی« ایرانشهر گفت: 
مسئوالن این واحد، به جای دستمزد ماهیانه، به کارگران آجر و آهک می دهند و کارگران نیز آجر و آهک را با هزار 

زحمت و مشقت در مراکز فروش آهک و آجر به فروش می رسانند خبرگزاری ایلنا 30 فروردین ۱3۸۴.
2- س��عید کیانی، کارش��ناس مس��ائل کارگری خبر از آن داد که: »کارگران در استان هایی مانند بندر عباس که 
از قطب های اقتصادی کش��ور هس��تند، نه تنها سال به سال رنگ گوشت را ندیده، بلکه برای تامین تره  بار مصرفی 

خانواده ی خود، مجبور به جست و جو در میان زباله  ها هستند.« خبرگزاری ایلنا 7 فروردین ۱3۸۴. 
3- قلی اسماعیلی، رئیس هیات مدیره کانون »شورای اسالمی کار « جاده ی قدیم کرج، خبرگزاری ایلنا 2۸ بهمن 

 .۱3۸3
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گزارش سال 2۰۰5 کمیته ی متخصصین
در ارتباط با مقاوله نامه ی ۹5، حفاظت از دستمزد

کمیته یادآوری می کند شکایت هایی که از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری 
آزاد و کنفدراسیون جهانی کار دریافت داشته، نشان می دهد که مشکالت جدی و مزمن 
در ارتباط با عدم پرداخت دستمزد، به ویژه در صنایع نساجی موجود است. شکایت این دو 
نهاد کارگری هم چنین به واکنش کارگران و فعالیت های اعتراضی آن ها برای عدم دریافت 

دستمزدهای شان اشاره کرده است. 
ای��ن دو س��ازمان، وضعیت پدیدآمده در سراس��ر کش��ور را فاجعه بار ارزیاب��ی کرده و 
به ناآرامی های��ی به وجود آمده در میان کارگران و برخورد خش��ونت آمیز مقامات دولتی 

اشاره می کند. 

کمیته بر اساس مستندات ارائه شده توسط کنفدراسیون های کارگری بین المللی، اظهار 
می دارد که کارگران بین س��ه تا نه ماه و گاه تا دوسال از دریافت حقوق محروم بوده اند. 
کمیته به نقل از اس��ناد س��ازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، 
به وضعیت بحرانی هزار و چهارصد کمپانی به ویژه در زمینه ی نساجی و هشتادهزار کارگر 

که دستمزد دریافت نکرده اند، اشاره می کند. 
دولت در پاس��خی که دو سال پس از ارائه ی اسناد دو اتحادیه ی بین المللی کارگری در 
زمینه ی عدم پرداخت دستمزد کارگران داده است، آمار دقیقی در مورد چگونگی بحران 
و میزان دستمزد پرداخت نشده ای که صنایع نساجی و دیگر بخش های اقتصاد ملی با آن 

روبرو است ارائه نکرده است. 

کمیته از دولت می خواهد که در گزارش آتی خود آمار دقیق کارگرانی که دستمزدشان را 
دریافت نکرده اند، مشخص، و تعداد کارخانجات نساجی و یا صنایع وابسته ای که با مشکل 
مواجه هستند را ذکر کند. هم چنین میانگین مدتی که دستمزدها پرداخت نشده و میزان 
بدهی های مربوطه را معین، و تعداد بازرسی ها و مجازات های تعیین شده را اعالم نماید. 
کمیته از دولت می خواهد که در گزارش آتی خود به اقداماتی اشاره کند که در زمینه ی 
قانون گ��ذاری و اجرایی برای تضمین مؤثر پرداخت کامل و به موقع دس��تمزد و بدهی 

معوقه ی کارگران انجام داده است. 
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گزارش سال 2۰۰6 کمیته ی متخصصین
در ارتباط با مقاوله نامه ی ۹5، حفاظت از دستمزد

کمیته خاطرنش��ان می کند که در کمیته بررسی اس��تانداردهای نود و سومین اجالس 
کنفرانس بین المللی کار، موضوع نقض مقاوله نامه ی 95 مورد بحث قرار گرفته و نماینده ی 
دولت توضیحات خود را پیرامون مشکالت بی کاری۱، بهره وری کم، سرمایه گذاری ناکافی 
بخش خصوصی که عامل ایجاد بحران در صنایع نساجی و ورشکستگی اکثر مؤسسات 

شده، ارائه داده است. 
دولت دریافت »همکاری های فنی« از سوی سازمان بین المللی کار را درخواست کرده. 
کمیته آگاه است که برنامه ی هیأت همکاری های فنی برای مشاوره دادن به دولت آماده 
ش��ده اس��ت و این هیأت نه تنها در زمینه ی پرداخت دستمزد،  بلکه در مورد مسائلی 

هم چون بهره وری و رقابت2 در مؤسسات نیز مشاوره خواهد داد. 

دولت در گزارش 2۸ سپتامبر 2005 خود به کمیته ی کارشناسان تأکید می کند که در 
دهه ی گذش��ته، مؤسسات بسیاری در نتیجه ی جهانی شدن و به ویژه بهره وری نازل در 

صنایع محلی با بحران مواجه شده اند. 
طبق اطالعات داده شده توسط دولت، صنایع نساجی با سخت ترین ضربات مواجه شده اند. 
یک صد و بیست کارخانه با بحران جدی روبروست و سی و پنج  هزار کارگر بی کار شده اند. 
دیگر بخش ها از جمله مواد ساختمانی، صنایع غذایی، صنایع فلزی، صنایع چوب و کاغذ 
و صنایع الکتریکی نیز دچار مشکل شده اند. دولت اظهار می دارد که نود درصد بدهی های 
عقب افتاده به کارگران پرداخت شده است و بقیه ی مطالبات نیز مورد بحث است. کمیته 
از دولت آمار دقیق میزان بدهی های پرداختی و تعداد کارگرانی که حقوق معوقه ش��ان 
را دریافت کرده اند، از دولت مطالبه می کند و هم چنین از دولت می خواهد که اطالعات 
دقیقی در مورد پانزده هزار کارگر شاغل در صنایع نساجی که در ازای پرداخت سه ماه 

حقوق در قبال هر سال خدمت، بازخرید شده اند، ارائه دهد.   

کمیته از دریافت اظهارنظرهای جدید کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد 
خب��ر می دهد ک��ه در آن به تداوم نقض مقاوله نامه در بخش خصوصی و دولتی و به ویژه 
1-  productivity 
2- competitiveness 
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نساجی، ارتباطات، کشاورزی، معدن و پزشکی اشاره شده است. کارخانجات فوالدسازی، 
پالستیک سازی، یخچال سازی، کفش، آجر، گچ و... جزء صنایعی هستند که کارگران شان 

با مشکل عدم پرداخت دستمزد مواجه هستند. 

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد معتقد است کثرت وجود کمپانی های 
دولتی که دس��تمزد کارگران ش��ان را پرداخت نکرده اند، نش��ان دهنده ی بی احترامی و 

بی اعتنایی دولت، به قوانین خود و وظایف بین المللی آن است. 

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد تأکید می کند کمپانی هایی که تعطیل 
می شوند، دستمزد کارگران شان را نمی پردازند. کارگران از یک نیروی منطقی و قانونی 
که با توسل به آن بتوانند حقوق معوقه ی خود و خساراتی را که متحمل شده اند دریافت 
کنند، برخوردار نیستند. کمیته از دولت می خواهد پیش از آن که مشکل عدم پرداخت 

جدی تر شود دست به اقدام بزند. 

گزارش سال 2۰۰۷ کمیته ی متخصصین
در ارتباط با مقاوله نامه ی ۹5، حفاظت از دستمزد

کمیته موارد مطرح شده در گزارش های قبلی خود در خصوص بحران دستمزد در کشور 
را یادآوری می کند . هم چنین خبر می دهد که یک نسخه از گزارش هیأت همکاری فنی 

که در آوریل 200۶به ایران سفر کرده را دریافت کرده است. 
کمیته متخصصین خاطرنش��ان می کند که بر اس��اس گزارش هیأت اگرچه هم چنان 
مشکالتی در زمینه ی پرداخت دستمزد وجود دارد، اما برخورد دولت و دستگاه قضایی 

نسبتاً رضایت مندانه بوده است. 
کمیته هم چنین از این که بر اس��اس گزارش هیأت ش��واهدی مبنی بر این کش��ور با 
بحران گسترده دستمزد و یا فرهنگ عدم پرداخت دستمزد مواجه نیست، اظهار رضایت 
می کن��د. گزارش هی��أت به این که آمار قابل اتکایی در زمینه در نظر داش��تن وضعیت 
دستمزد وجود ندارد اشاره می کند و  اطمینان می دهد که دولت از فرصت به دست آمده 
در ارتباط با خدمات مش��اوره ای ارائه شده از سوی دفتر بین المللی کار استفاده کرده و 

اصالحات الزم در زمینه ی قوانین کار را دنبال می کند. 
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کمیت��ه از دولت می خواهد که اقدامات خود برای به اجرا گذاش��تن قوانین کار در مورد 
پرداخت مرتب دستمزد را گزارش کند. 

گزارش سال 2۰۰۸ کمیته ی متخصصین 
در ارتباط با مقاوله نامه ی ۹5، حفاظت از دستمزد

کمیته خاطر نش��ان می کند که هیأت ویژه دفتر بین المللی کار یک سفر شش روزه از 
تاریخ 2۶ اکتبر تا ۱ نوامبر 2007 به ایران داشته است. 

در گزارش این هیأت آمده اس��ت که هدف از س��فر به ایران، جمع آوری اطالعات آماری 
راجع به مس��ئله ی عدم پرداخت و تأخیر در پرداخت دس��تمزدها در صنایعی بود که با 
مشکالت مالی مواجه هستند. این هیأت گزارش می کند از آن جایی که جمهوری  اسالمی 
ای��ران برنامه ی گس��ترده ای را برای خصوصی کردن آغاز کرده اس��ت، اقتصاد ملی آن 
به روشنی در یک دوران انتقال قرار دارد. عمده ی مشکالتی که کشور در حال حاضر با آن 

روبروست، ساختاری ست و انتظار نمی رود در آینده ی نزدیک از بین برود. 
رقابت بین المللی و وضعیت جاری سیاس��ی، تأثیرات زیادی روی صادرات کشور دارد و 
بحران موجود در صنایع نساجی را عمیق تر می کند. گزارش هم چنین به تزریق میلیاردها 

دالر پول به مؤسساتی که در بحران به سر می برند،  از سوی دولت اشاره می کند. 

گزارش مزبور تعداد کارگرانی را که در دوازده ماه گذشته با مشکل تأخیر حقوق مواجه 
شده اند هشتاد و پنج هزار نفر از کل هفت میلیون کارگرکشور اعالم می کند. بیش ترین 
شکایت با ثبت چهار هزار ونهصد و سی و شش  پرونده مربوط به استان اصفهان است و 

کم ترین تعداد، مربوط به استان خراسان، با هشتاد و سه پرونده. 
نکات مهم نتیجه گیری گزارش هیأت همکاری های فنی دفتر بین المللی کار به شرح زیر 

است: 
براس��اس اطالعات تهیه شده ی شفاهی و کتبی، هیأت نتیجه می گیرد که اگرچه دولت 
تدابیری را برای حمایت از بنگاه هایی که با مشکل پرداخت دستمزد مواجه هستند، اتخاذ 
کرده، اما مشکل هم چنان باقی ست و کارگران بسیاری را در صنایع نساجی، تحت تأثیر 
قرار داده است. صنایع قند و شکر نیز به احتمال زیاد مشکالت مشابهی را تجربه می کنند. 
دولت مشکالت را تأیید می کند، اما معتقد است که این معضل، عارضه ی جانبی و محدود 
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خصوصی سازی و رقابت صنایع نساجی داخلی و فاکتورهای منفی خارجی است. 
هیأت متوجه کوشش های مداوم دولت است که برای ادامه ی کار مؤسسات و جلوگیری 
از بی کار شدن کارگران به وسیله اختصاص سوبسید های عمده به بنگاه هایی که با مشکل 

مواجه هستند تالش می کند.   
هیأت معتقد اس��ت به هرحال دولت باید با کاس��تی های س��اختاری اقتصاد ملی با یک 
برنام��ه ی جبرانی بلندم��دت، به منظور تقویت بهره وری و کارایی مؤسس��ات خصوصی 
مقابله کند، به کوشش خود در راه خصوصی سازی سرعت بخشد، فضای اقتصادی برای 
مؤسسات ایجاد کرده و به تقویت نهادهای دمکراتیک مطابق با ماده ی ۴۴ قانون اساسی 
جمهوری اس��المی و ماده ی ۱۴5 قانون برنامه ی چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

توسعه ی ایران که درسال 200۴ تصویب شد، بپردازد.  

هیأت بار دیگر اهمیت توجه به چگونگی حل معضل بدهی های معوقه به کارگران را یادآور 
شده و تأکید می کند برای انجام این امر نیاز به آمارهای معتبر دارد.  

کمیته ضمن استقبال از گزارش هیأت و مذاکراتی که صورت گرفته و با در نظر گرفتن 
کوشش های دولت برای برخورد با معضل دستمزدهای پرداخت نشده، هم چنان نگرانی 
خود را از این که ده ها هزار کارگر در بخش نس��اجی با مش��کل دریافت دستمزد مواجه 

هستند، ابراز می دارد. 

گزارش سال 2۰۰۹ کمیته ی متخصصین 
تکرار گزارش سال 2۰۰۸ است

کمیت��ه ی کنفرانس نیز در س��ال های 2005 و 2007 در گزارش خود به موضوع نقض 
مقاوله نامه ی 95 پرداخته و به موارد یاد شده در گزارش کمیته ی متخصصین اشاره کرده 

است.  





گزارش های کمیته بررسی استانداردها
در خصوص نقض مقاوله نامه ی122،
  بررسی سیاست استخدامی 1 

سابقه ی گزارش های کمیته ی متخصصین در ارتباط با مقاوله نامه ی سیاست استخدامی، 
به سال 2005 و بروز بحران بی کاری در کشور بر می گردد. درحالی که براساس آمارهای 
اعالم ش��ده ی دولتی نرخ بی کاری در طول اجرای قانون برنامه ی چهارم، روند کاهش��ی 
داشته، گزارش عمل کرد وزارت کار و امور اجتماعی از افزایش دریافت کنندگان مقرری 
بیمه ی بی کاری خبر می دهد. این تضاد و دوگانگی، بیان گر آن اس��ت که ارائه ی آمار و 

ارقام خالف واقع، در همه  ی زمینه ها به شدت ادامه دارد.2 

1- http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm 
2-  ایلنا 22 شهریور ۱3۸۸، پس از اجرای طرح بنگاه های زودبازده که بنا بر اعالم وزارت کار و امور اجتماعی بیش 
ازدویس��ت هزار میلیارد ریال منابع بانک ها به هفتصد و چهل و ش��ش هزار وچهارصد و سی و یک طرح اختصاص 
یافت، دولت نهم از کاهش نرخ بی کاری به ۱0/۴ درصد در سال ۸۶ خبر داد. اگرچه پس از این زمان به دلیل افزایش 
حجم مطالبات معوق بانک ها و خالی ش��دن منابع بانک ها برای تس��هیالت، رییس کل وقت بانک مرکزی جلوی 
افزای��ش بدهی بانک ها به بانک مرکزی را گرفت اما گ��زارش عمل کرد وزارت کار از افزایش مقرری بگیران بیمه ی 

بی کاری طی چهار سال گذشته خبر می دهد. 
به طوری که در سال ۸۴ تعداد کل مقرری بگیران بیمه ی بی کاری یک صدو سی و سه هزار و ششصد و پنجاه و هفت 
نفر گزارش شده که این رقم در سال ۸5 به یک صد و پنجاه و هفت هزار وسیصد و سیزده نفر، درسال ۸۶ به یک صد 
و چهل و دو هزار و دویست و هفده نفر و در سال ۸7 به یک صد و پنجاه هزار وصد و چهل و هشت نفر افزایش یافته 

که به روشنی نشان می دهد حجم بنگاه های تعطیل شده و بی کاری نیروی کار افزایش یافته است.  
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س��ایت تابناک ۱ دی ماه ۸7 در رابطه با سیاس��ت دولت احمدی نژاد برای فریب افکار 
عمومی در داخل کشور و مجامع بین المللی، در زمینه ی کاهش نرخ بی کاری می نویسد: 
آمار منتش���ره از سوی بانك مركزی و مركز آمار ایران، در حایل كاهش نرخ بی كاری را نشان 

می دهد كه واقعیت های موجود در جامعه، افزایش بی كاری را نمایش می دهد.
به گزارش خربنگار »تابناك«، بنی سال های ۸۴ تا ۸۷ به طور متوسط ساالنه در حدود دویست 
و پنجاه هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، در صورتی كه بنی سال های ۷۵ تا ۸۴، بیش از 
سیصدهزار شغل در هر سال پدید آمده كه با در نظر گرفنت افزایش جمعیت فعال كشور از بیست 
ویک میلیون و پانصدهزار نفر در پایان سال ۸۳، به بیش از بیست و پنج میلیون نفر در سال 
جاری، هر منطق آگاهی به این نتیجه می رسد كه به رغم انتشار آمارهای شگفت انگیز،  میزان 

بی كاری در جامعه افزایش یافته است.

اما راه کار جالبی که برخی نهادهای مس��ئول برای کاهش بی کاری اندیشه کرده اند، نیز 
خود شگفتی کارشناسان را برانگیخته است. در همین زمینه وزارت کار و امور اجتماعی 
در راس��تای کاهش آمار بی کاری، هر فردی را که هفته ای یک س��اعت کار کند، شاغل 
دانسته است، حال آن که باید از مسئوالن پرسید، چه کسانی و با چه درآمدهایی می توانند 

از پس هزینه های سرسام آور زندگی خود آن هم با هفته ای یک ساعت کار برآیند؟
با توجه به این که وزارت کار و امور اجتماعی حداقل دستمزد برای سال جاری را ماهانه 
دویست و بیست هزار تومان اعالم کرده، و با احتساب این که هر ماه حداکثر پنج هفته 
است، پس حداقل دستمزد هر نفر در ساعت باید چهل وچهار هزار تومان باشد که ناگفته 
پیداست این درآمد برای کم تر کسی در جامعه ی ایران قابل تصور است و با کمی تأمل و 

خردورزی، به غیرمنطقی بودن این شاخص اشتغال پی برده خواهد شد.۱ 
در زیر به گزارش های کمیته ی متخصصین در ارتباط با مقاوله نامه ی سیاست استخدامی 

و آمارهای ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسالمی  پرداخته می شود: 

گزارش سال 2۰۰5 کمیته ی متخصصین
 در ارتباط با مقاوله نامه ی122،  بررسی سیاست استخدامی

کمیته خاطر نشان می کند براساس آماری که دولت در گزارش خود ارائه داده است، نرخ 

1-  http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=29962
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بی کاری از ۱۴/2 درصد در سال 200۱ به ۱2/۸ درصد در سال 2002 کاهش پیدا کرده 
است. این کاهش، به ویژه در مناطق کشاورزی۱ محسوس است. 

مش��خصه های توزیع اس��تخدام و بی کاری هم چنان باعث نگرانی است. میزان فعالیت 
زنان به ش��دت پایین اس��ت و آن ها هم چنان از نرخ بی کاری بیش تری نسبت به مردان 
برخوردارند. تعداد کسانی که در سال 2002 بیش از یک سال بی کار بوده و در جستجوی 
شغل جدیدی بوده اند، در مقایسه ی با آمار سال 200۱ با افزایش روبرو بوده و از رقم ۶۶ 

درصد به  70/2 درصد افزایش یافته است.  
کمیته از این که دولت در پیش نویس برنامه ی پنج س��اله ی چهارم اقتصادی به فرموله 
کردن یک برنامه ی  استخدامی با همکاری متخصصین دفتر بین المللی کار اشاره کرده، 

استقبال نموده  است. 
کمیته در نظر گرفتن گزارِش کارگاه ملی برگزار ش��ده توسط نمایندگان وزارتخانه های 
دولتی، کارگران، کارفرمایان، سازمان های غیردولتی، دانشگاه ها و محققین در30 ژوئن و 

۱ ژوالی 2003 را برای تقویت اهداف مقاوله نامه ضروری می داند. 
گزارش این کارگاه، حاوی توصیه هایی در مورد اقدامات کوتاه مدت و استراتژی بلندمدت 
در ارتباط با سیاست کالن اقتصادی، بازارکار، سیاست های ارتباطات صنعتی، توسعه ی 
مهارت ها، ایجاد ش��غل از طریق مؤسس��ات کوچک و متوسط، تقویت برابری جنسی و 

تأمین اجتماعی است. 

کمیته شرط های تصویب شده در رابطه با سرمایه گذاری، صادرات و کاهش انحصار دولت 
را به عنوان اقداماتی که غیرمس��تقیم روی استخدام تأثیر می گذارند، ارزیابی و یادآوری 
می کند که اقدامات صورت گرفته به منظور رس��یدن به هدف های استخدامی باید تحت 

چهارچوب یک سیاست هم آهنگ شده ی اقتصادی و اجتماعی باشد. 
کمیته خاطرنش��ان می کند که به وس��یله کاهش مالیات، محرک ه��ای گوناگونی برای 
س��رمایه گذاری  در مناطق کم توسعه  به منظور تولید اشتغال ایجاد شده است و از دولت 

می خواهد که نتایج حاصله از این اقدامات را گزارش کند. 
هم چنین خاطر نش��ان می کند که دولت در حال مدرنیزه کردن خدمات اس��تخدامی 

۱- اقتصاددانان مستقل نرخ بی کاری در ایران را بین بیست و پنج تا سی درصد می دانند. 
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و سیس��تم اطالعاتی استخدامی است. کمیته از دولت درخواست می کند که پیشرفت  
حاصله در این زمینه را نیز گزارش کند. 

کمیته بر تقویت سیس��تم آموزش��ی و نی��از به هم آهنگی بهتر می��ان تعلیم و تربیت و 
سیاست های آموزشی، با هدف استخدام کامل تأکید کرده و از دولت می خواهد اقدامات 

انجام گرفته در این رابطه را تشریح کند. 
در ارتباط با اجرای مقاوله نامه ی۱۱۱، کمیته با عالقمندی اطالعات ارائه ش��ده از سوی 
دولت در مورد افزایش مش��ارکت زنان در فعالیت های آموزش��ی حرفه ای را خاطرنشان 
کرده و از دولت می خواهد ضمن ادامه به ارائه ی چنین اطالعاتی، مش��خص کند که آیا 
این پیشرفت باعث افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی  شده است یا نه؟  

هم چنین خواستار اعمال توصیه های سازمان بین المللی کار در این زمینه می شود. 

کمیته یک بار دیگر درخواست  سال های گذشته خود را مطرح کرده و از دولت می خواهد 
چگونگی به اجرا گذاشتن ماده ی 3 مقاوله نامه را مشخص کند. کمیته تأکید می کند که 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ارتباط با سیاست های استخدامی، باید مورد مشورت 

قرار گیرند. 
در س��ال های 2005 و 200۶ به عل��ت ب��روز بحران اقتصادی و بی کار ش��دن کارگران، 
دولت احمدی نژاد پاسخی به درخواست های کنفرانس بین المللی کار نداد. به همین علت 
کمیته ی متخصصین در س��ال های 200۶ و 2007 با اظهار تأسف خبر از عدم همکاری 
رژیم داد و گزارش قبلی خود را تکرار کرد. این کمیته در س��ال 200۸ گزارشی در این 

رابطه منتشر نکرد. 

گزارش سال 2۰۰۹ کمیته متخصصین
در ارتباط با مقاوله نامه ی122،  بررسی سیاست استخدامی

کمیته خاطرنش��ان می کند که گزارش دولت را در ژوئن 2007 دریافت کرده است که 
پاس��خی است به مس��ائل مطرح شده از س��ال 200۴.  کمیته ارائه ی اطالعات همراه با 
جزئیات آن را در مورد اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در راستای اجرای مقاوله نامه 
و دس��ت آوردهای آن مطالب��ه و به طور ویژه به اقدامات انجام گرفته برای کاهش س��طح 
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بی کاری مزمن که با توجه به آمارهای قابل دسترس��ی کامپیوتری۱0 درصد اعالم شده، 
اشاره می  کند.۱ 

کمیت��ه گزارش می دهد که دولت مدعی ش��ده اس��ت مطابق با برنامه ی پنج س��اله ی 
چهارم توسعه ی اقتصادی، سطح مشارکت دولتی کاهش پیدا می کند. هم چنین دولت 
مدعی س��ت که دست به تدوین یک برنامه ی مشخص استخدامی زده و مقدمات اجرای 

آن را فراهم آورده است. 
یکی از شاخه های اصلی این برنامه، شناسایی فرصت های استخدامی جدید برای جوانانی 
اس��ت که به صورت گسترده، وارد بازار کار می شوند. دولت قصد دارد با ارائه ی کمک )از 
طریق طرح بنگاه های زودبازده( به خود اشتغالی جوانان کمک کند. دولت مدعی ست که 
اجرای برنامه ی پنج س��اله توسعه ی اقتصادی باعث می ش��ود که نرخ بی کاری در سال 

2009 به ۸/3 درصد برسد2. 
کمیته از دولت می خواهد در گزارش آتی خود مشخص کند که آیا در راه اجرای برنامه ی 
توسعه برای کاهش بی کاری و رسیدن به هدف های آن با موانع و مشکالتی برخورد کرده 
اس��ت یا نه. کمیته در ارتباط با سیاست های اقتصادی برای تضمین استخدام که خود 
عنصر اصلی در کاهش فقر است، خواهان ارائه ی جزئیات از سوی دولت می شود.  و دولت 
گزارش داده است بر اساس برنامه ی پنج  ساله ی توسعه، محرک های مالی برای تقویت 

استخدام ایجاد کرده است. 

دول��ت در گزارش خود به تالش هایش برای ایجاد اداره های کاریابی و اس��تخدامی برای 
نیروهای متخصص دانشگاهی و غیردانشگاهی در بخش دولتی و غیردولتی اشاره کرده 
است. کمیته خواهان ارائه ی اطالعات آماری کامپیوتری در رابطه با تأثیر اقدامات فوق در 

اشتغال زنان، کارگران جوان و کارگران مهاجر شده است. 

۱- روزنامه ی دنیای اقتصاد 2۴ مرداد ۱3۸7 گزارش داده که بر اساس آمار بانک مرکزی روند کاهشی نرخ بی کاری 
در زمستان متوقف شده و از 9/۸درصد در پاییز به ۱۱/9درصد در زمستان افزایش یافته است. آمار نرخ بی کاری که 
مستند به یافته های مرکز آمار ایران است در بهار ۸۶ معادل ۱0/7درصد اعالم شده بود، در تابستان به 9/9درصد و 
در پاییز به 9/۸درصد تنزل یافته بود، ولی در زمستان سال گذشته با افزایشی قابل توجه به مرز ۱2درصد بازگشته 

است. 
2- روزنامه ی ابتکار 25 شهریور ۱3۸۸ به نقل از خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در پایان دوران وزارت وزیر کار دولت 
نهم، به جای ایجاد هفتصد تا هشتصد هزار شغلی که او در ابتدای تشکیل کابینه ادعایش را داشت، در پایان نه تنها 

فرصت های شغلی با افزایش مواجه نشدند، بلکه نزدیک به سیصد هزار فرصت شغلی نیز از بین رفت. 
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دولت مدعی ست با توجه به افزایش جوانانی که وارد بازارکار می شوند و حضور افزاینده ی 
زناِن با تحصیالت دانشگاهی در بازار کار، توجه ویژه ی دولت به فعالیت های آموزشی برای 
چنین افرادی جلب ش��ده اس��ت. کمیته ی متخصصین خواهان ارائه ی اطالعات آماری 

دقیق و تفکیک شده از نظر جنسی در این رابطه شده است. 

دولت در گزارش خود به تش��کیل جلس��ه ی ساالنه ی کنفرانس ملی کار در کشور اشاره 
کرده است بدون آن که مشخص کند که آیا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و کسانی که 
در بخش های روستایی کار می کنند، در اجالس شرکت داشته اند یا نه و یا به طور واقعی 

در ارتباط با سیاست های استخدامی مورد مشاوره قرار گرفته اند یا نه. 

کمیته یک بار دیگر اهمیت اجرای کامل ماده ی 3 مقاوله نامه را متذکر شده است. این ماده 
خواهان مش��اوره ی دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در ارتباط با سیاست های 

استخدامی است.



عدم گزارش موارد نقض مقاوله نامه های مربوط به

 کار اجباری و کار کودکان

 
مقاوله نامه های مربوط به لغو کار اجباری و کار کودکان که از جمله مهم ترین مقاوله نامه های 
بین المللی هستند که مفاد آن به طور گسترده و سیستماتیک توسط جمهوری اسالمی 
زیرپا گذاشته می شوند و متأسفانه تاکنون بازتابی در گزارش های سازمان  بین المللی کار 
نیافته است. عدم گزارش نقض مقاوله نامه های مربوطه در اسناد بین المللی و به ویژه در 

اسناد منتشره از سوی سازمان بین المللی کار دالیل گوناگونی دارد. 

دولت های عضو هنگامی که به مقاوله نامه های بین المللی می پیوندند موظف هستند در 
مورد چگونگی اجرای مقاوله نامه و پیش��رفت آن در کش��ور خود، به دفتر بین المللی کار 
گزارش داده و مش��کالتی را که عمالً در راه اجرای مقاوله نامه وجود دارد، بیان کنند. با 
توجه به ش��ناختی که از دولت جمهوری اسالمی داریم، انتظار چنین کاری بیهوده است. 
سیاست این دولت بر پرده پوشی، دروغ گویی،کتمان و قلب واقعیت  در همه ی زمینه های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... استوار است. در ارتباط با این رژیم حتا به ساده ترین آمار 

و ارقام هم نمی شود اعتماد کرد. 
از سوی دیگر نمی توان انتظار داشت که نمایندگان خانه ی کارگر، شوراهای اسالمی کار، 
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جامعه ی اسالمی کارگران و نهادهای کارگری وابسته به رژیم اخبار و گزارش هایی را در 
زمینه ی نقض مقاوله نامه ها در اختیار س��ازمان بین الملل��ی کار و نهادهای مربوطه قرار 

دهند. 
س��ازمان  بین المللی کار به علت نداشتن دفتر و نمایندگی در ایران و نیز عدم دسترسی 
به اطالعات و آگاهی های دس��ت اول نمی تواند رأساً مبادرت به تهیه گزارش هایی در این 

زمینه کند. 
گزارش  و اظهار نظر کمیته ی متخصصین بر اساس شکایت هایی که توسط اتحادیه های 

کارگری ملی و بین المللی صورت می گیرد تنظیم می شود. 
سندیکاهای کارگری مستقل در ایران، نوپا و تحت  فشار هستند، به همین سبب نمی توان 
از آن ها انتظار داش��ت که بتوانند در زمینه ی ش��کایت از جمهوری اسالمی برای نقض 
مقاوله نامه های فوق دخالت چندانی داش��ته باشند. حداکثر تالشی که آن ها می توانند 
به خرج دهند، تالشی پرهزینه برای  رسمیت  دادن به موجودیت خودشان است. تالش هایی 
در همین حد هم با سرکوبی و طرح اتهامات عجیب و غریب چون جاسوسی، همکاری  
با دشمن و اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اخبار و گزارش های کذب و... مواجه می شود. 

با این حال فعاالن کارگری و فعاالن حقوق کودک و زنان می توانند با تهیه ی گزارش  های 
گوناگون  و ارائه ی آن به اتحادیه های بین المللی کارگری نقش مهمی در استیفای حقوق 
کارگران ایرانی داشته باشند.  مقام های اتحادیه های بین المللی کارگری بارها اعالم کرده اند 
که این اتحادیه ها حکم اس��لحه ای را دارند که برای شلیک، نیاز به گلوله و مهمات دارد. 
اطالعات جامع در مورد نقض مقاوله نامه های بین المللی در ایران، مهمات و گلوله ی مورد 
نیاز این اتحادیه ها را تأمین می کند. در این میان وظیفه ی گروه های سیاسی اپوزیسیون 
در خارج از کشور و فعاالن سیاسی و به ویژه کارگری دوچندان می شود، چرا که آنان با  

دست باز و بدون دغدغه می توانند چنین کاری را انجام دهند.  

کلی��ه ی گزارش های کمیته ی متخصصین و نهادهای ذیربط س��ازمان  بین المللی کار، 
براساس اخبار و اطالعاتی که از سوی نیروهای اپوزیسیون و فعاالن و سندیکاهای مستقل 
کارگری در داخل و خارج از کشور در اختیار این نهادها گذاشته  می شود، تهیه شده است. 
چنان چه در گزارش های سازمان بین المللی کار نقصی دیده  شود، مسئولیت آن به گردن 

همه ی ماست. 
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نقض مقاوله نامه های مربوط به لغو کار اجباری
ب��ا آن که ایران مقاوله نامه های 29 و ۱05 مربوط به لغو کار اجباری را پذیرفته اس��ت و 
الجرم می بایس��تی پاسخگوی موارد نقض و یا کوتاهی دولت در اجرای مقاوله نامه باشد 
اما تاکنون به علت عدم گزارش موارد از سوی اتحادیه های ملی و یا بین المللی کارگری، 

دولت جمهوری اسالمی از انجام وظایف خود سرباز زده است. 

در نود و سومین اجالس کنفرانس بین المللی کار که از 3۱ ماه می تا ۱۶ ژوئن 2005 در 
ژنو برگزار شد، در گزارش کمیته ی متخصصین۱، به  مصادیق بارزی از اعماِل کار اجباری 
در چهل و یک کش��ور اش��اره و دولت های مربوطه مورد انتقاد قرار گرفتند. متأس��فانه 
در گزارش مزبور، نامی از ایران نیامده اس��ت2. و این، به روش��نی بیان کننده ی کم کاری 
نیروهای سیاس��ی و فعاالن کارگری، و عدم ش��ناخت آنان از سازوکارهای بین المللی و 

تعاریف جدیدی ست که از کار اجباری صورت گرفته است3.
باید توجه داش��ت که در گزارش کمیته متخصصین، مصادی��ق کار اجباری نه تنها در 
کشورهایی چون افغانستان، چین، هند، پاکستان، بنگالدش، برزیل، کنگو، چاد، اندونزی، 
کلمبیا، غنا، دومنیکن، بلیز، الجزای��ر، کامرون، هائیتی، جامائیکا، مراکش، عمان، قطر، 
پاراگوئه، تایلند و... دیده می شود، بلکه به مواردی در کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، 
اتریش، بلژیک، دانمارک، کانادا، نیوزلند، ژاپن، س��نگاپور، ترکیه، مولداوی و قبرس هم 

اشاره شده است۴. 

در چند سال اخیر بر مبنای تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از »قاچاق و 
تجارت انسان« و »بردگی مدرن« ارائه داده است، این امور نیز درردیف »کار اجباری« و 
با همان بار معنایی قلمداد می شود. در سال های اخیر پدیده ی »قاچاق و تجارت انسان« 
و »بردگی مدرن« به منظور بهره کشی جنسی و اقتصادی از ایران به کشورهای حاشیه ی 
خلیج فارس و پاکس��تان رایج بوده است. برای نمونه روزنامه ی مشرق چاپ بلوچستان 

پاکستان در گزارشی خبر داده است که: 
1-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-iii-1a.pdf

2-گزارش مزبور هر س��اله در یک کتاب س��بز رنگ حاوی صدها صفحه به کنفرانس ارائه می ش��ود و برای همین 
به کتاب سبز هم معروف است. 

3-برای دریافت اطالعات بیشتر رجوع کنید به:
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/guide_forced_labour_EN.pdf 
4-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-iii-1a.pdf
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در هر ماه چهل و پنج دختر کم س��ن و س��ال ایرانی، به پاکستان قاچاق می شوند ومورد 
سوءاس��تفاده جنسی قرار می گیرند. آن ها در کراچی به فروش می رسند. اکنون خرید و 

فروش دختران در کراچی به اوج خود رسیده است.۱

وزارت امور خارجه ی آمریکا از س��ال ۱3۸3 به بعد ایران را در زمره ی کش��ورهایی چون 
اکوادور، بنگالدش، برمه، س��ودان، سیرالئون، کره ش��مالی، کوبا، گینه استوایی و ونزوئال 
ش��ناخته است که سرچشمه عبور و مقصد قاچاق زنان و دختران، با هدف بهره برداری 

جنسی هستند. در گزارش مربوط به ایراِن وزارت خارجه ی آمریکا آمده است: 
ایران سرچش���مه ی عبور و مقص���د قاچاق زنان و دخرتانی اس���ت كه با هدف 
بهره برداری جنس���ی و بهره كش���ی از كارشان قاچاق می ش���وند. زنان و دخرتان 
به منظور بهره برداری جنسی به تركیه، پاكستان و فرانسه قاچاق می شوند. پسرانی 
از بنگالدش، پاكستان و افغانستان از راه ایران به كشورهای خلیج فارس قاچاق، 
و در نتیجه ناچار می ش���وند به ش���رتچرانی، گدایی یا بی گاری برپدازند. زنان و 
دخرتان افغانستانی به منظور بهره برداری های جنسی یا زناشویی اجباری به ایران 
قاچاق می شوند. در داخل نیز قاچاق زنان و دخرتان به منظور بهره برداری جنسی 
و كودكان برای كار اجباری صورت می گرید. قاچاق داخلی زنان و كودكان بر اثر 
ش���مار رو به افزایش گروه های آسیب پذیر مانند: زنان فراری، كودكان خیابانی و 
افراد معتاد دامنه ی گسرتده تری یافته است. دولت ایران با حداقل معیارها برای 

پایان دادن به این قاچاق به طور كامل كنار نیامده است.۲

ب��ا توجه به چنین گزارش هایی می توان نتیجه گرفت ک��ه ایران نیز حداقل، از وضعیت 
کشورهایی چون »روسیه« و »ترکیه« که توسط سازمان بین المللی کار در مورد نقض 

اصل منع کار اجباری مورد انتقاد قرار گرفته اند، رنج می برد.
طبق تعریف کمیته ی متخصصین و کمیته ی آزادی انجمن و نهادهای حقوقی سازمان 
بین المللی کار، دایره ی »کار اجباری« آن قدر گسترده است که حتا موارد زیر را نیز شامل 

می شود:
۱-  ایرنا 20 بهمن ۱3۸۱. 

2-رادیوفردا )۱3۸3/3/2۶(، گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در ایران، 
http://www.radiofarda.com/" www.radiofarda.com، 30/9/1385 
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به کارگیری نظام آموزشی مبتنی بر کار برای افرادی که از زندان آزاد شده اند، شکلی از 
کار اجباری و حبس دولتی محس��وب می شود؛ بازداشت و کار اجباری برای افرادی که 
پیش از این تحت محکومیت تعیین شده از سوی دادگاه ها قرار نداشته و در برخی موارد 
حتا احکام تنبیهی صادره از س��وی مقام های قضایی شامل حال آنان نمی گردند، بدون 
هیچ شبهه ای نقض معیارهای اساسی سازمان بین المللی کار که مسئولیت تطبیق قوانین 
مربوطه با قوانین حقوق بش��ری را بر عهده دارد، محس��وب می ش��ود؛ در صورت اعمال 
چنین تدابیری در خصوص افراد فعال در تشکل های کارگری این امر، نقض فاحش اصول 

مربوط به آزادی انجمن محسوب می شود.۱  
و هم چنین:  

مقی��د کردن کارگران به طی دوره های آموزش��ی از طریق نظ��ام آموزش اجباری بدون 
وجود احکام قضایی، ش��کلی از حبس دولتی محسوب می شود که نقض فاحش حقوق 
بنیادین بش��ر را به دنبال دارد. حقوقی که احترام به آن برای اعمال حقوق تش��کل های 
صنفی کارگری که در کنفرانس بین الملل کار س��ال ۱970 تعیین ش��ده امری اساسی 

محسوب می شود.2 
ج��دای از م��وارد مزبور، کار در زندان بدون وجود حکم قضایی و کار اجباری س��ربازان 
وظیفه در پروژه های ترویج و آبادانی و پیشرفت اقتصادی و... نیز از مصادیق کار اجباری 

محسوب می شود. 

نقض مقاوله نامه   های مربوط به حقوق کودک
با وجود این که ایران به مقاوله نامه ی حقوق کودک و مقاوله نامه ی شماره ی ۱۸2 سازمان 
بین المللی کار ملحق شده، اما در عمل اقدام چندانی برای جلوگیری از کار کودک صورت 
نگرفته و متأسفانه موارد نقض مقاوله نامه ، بازتابی در گزارش  های سازمان بین المللی کار 

نیافته است. 
در گزارش کمیته ی متخصصین به کنفرانس بین المللی کار هر ساله شکایات رسیده در 
ارتباط با نقض مقاوله نامه های مربوط به کار کودکان، حداقل س��ن، رعایت بهداشت و... 

بررسی می شود. 
۱   گزیده ی اصول و احکام داوری کمیته ی آزادی انجمن ، ویرایش پنجم سال 200۶ صفحه ی 23 متن انگلیسی، 

انتشارات سازمان بین المللی  کار. 
2- پیشین. 
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در سال 2005 کمیته ی متخصصین نقض مقاوله نامه توسط سی و هفت کشور را مورد 
رسیدگی قرار داد. در این گزارش نه تنها از کشورهای الجزایر، آرژانتین، بولیوی، برزیل، 
کامرون، بورکینا فاس��و، قطر، کاستکاریکا، اندونزی، س��ری النکا، سیرالئون، هندوراس، 
گواتماال، مکزیک، مراکش، فیلی پین، قطر و... نام برده شده، بلکه از فرانسه، چک و آمریکا  

نیز نام برده شده است.۱
در ایران به طور سنتی هم چنان از کودکان در کار کشاورزی و کارهای روستایی استفاده 
می شود و آن ها بدنه ی اصلی نیروی کار کارگاه های قالی بافی ایران را تشکیل می دهند. 
بدی��ن ترتیب کودکان در تولید مهم ترین کاالی صادراتی غیرنفتی ایران نقش اساس��ی 
دارند. ج��دای از فروش کودکان به کارگاه های قالی بافی، عدم رعایت ممنوعیت بدترین 
انواع کار کودکان از دیگر موارد نقض مقاوله نامه های مربوط به کودکان اس��ت. بسیاری 
از کودکان در دام »بردگی مدرن« اس��یر ش��ده  و تعدادی از دختران خردسال ایرانی در 
پوشش ازدواج به بردگی جنسی در پاکستان واداشته  شده اند، عده ای از پسران خردسال 
ایرانی به عنوان شترسوار در مسابقات شترسواری به صورت اجباری به کشورهای جنوب 

خلیج فارس قاچاق شده اند. 
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با استناد به آمارهای منتشر شده ی سال ۸5 

توسط مرکز آمار ایران اعالم کرد: 
از مجموع س���یزده میلیون و دویست وپنجاه و سه هزار کودک رده ی سنی ده تا 
هجده سال کشور در سال ۸۵، سه میلیون و ششصد هزار کودک خارج از چرخه ی 
تحصیل و یک میلیون و هفتصد هزار کودک به صورت مستقیم درگری کار بودند. 

فرش��ید یزدانی ضمن اعالم این خبر که آن را هشداری جدی برای مسئوالن، باالخص 
مدیران وزارت آموزش و پرورش دانس��ت، در مورد افزایش جمعیت کودکان کار نسبت 

به سال 75، گفت: 
در سال ۷۵، حدود یازده درصد از کودکان ده تا هجده سال کشور جزو کودکان 
کار بودند که این رقم با افزایش، به ۷/1۲ درصد )یک میلیون و ششصد وشصت 
هزار نفر( در سال ۸۵ رسیده است. این در حایل ست که تعداد کودکان این رده ی 

سنی، نسبت به سال ۷۵ کاهش یافته است. 
به گفته ی وی، نسبت کودکان کار در نقاط شهری و روستایی متفاوت بوده است، به طوری 

1-www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-iii-1a.pdf 
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که ۶/9 درصد )هش��تصد و س��ی هزار کودک( آن ها، شهری و 3/۱۸ درصد )هشتصد و 
پنجاه هزار کودک( روستایی بودند و این آمار با تعداد کودکان خارج از چرخه ی تحصیلی 

در نقاط شهری و روستایی هم خوانی دارد. 
به گزارش ایس��نا مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: عالوه بر وجود یک 
میلیون و ششصد هزار کودک کار در کشور، نهصد و پانزده هزار کودک با عنوان »کودک 
خانه دار« توسط مرکز آمار ایران ثبت شده است که حدود نهصد و چهار هزار نفر از آن ها 

را دختران و مابقی را پسران تشکیل می دهند. 
وی ب��ا اذعان به این ک��ه عمده ی کودکان خانه دار، کودکانی هس��تند که به دلیل ازدواج 
زودهنگام، خانه دار شده اند، تأکید کرد: عده ی دیگری از این کودکان را کودکان بازمانده 
از تحصیل تش��کیل می دهن��د. بنابراین می توان گفت در مجموع ح��دود دو میلیون و 

هفتصد هزار کودک در کشور مشغول کار هستند.۱ 

سعید مدنی کارشناس ایرانی در مصاحبه با رادیو دویچه وله در مورد تعداد کودکان کار 
در ایران می گوید: 

براس���اس آمار سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر از شاغلنی ایرانی در دامنه ی سنی 
ده تا نوزده س���ال بوده اند. در واقع می شود گفت که رسمًا حدود یک میلیون و 
چهارصد و پنجاه و چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت 
پوش���ش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفنت بیش از سه میلیون کودک سننی 
مدرس���ه که در مدرسه ها حضور ندارند، می شود گفت که این آمار فقط نیمی از 
این ها را تحت پوشش قرار داده است. در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون 
نفر کودک ش���اغل، حدودًا صد و هش���تاد و پنج هزار نفر در دایره ی سنی ده تا 
چهارده سال بودند و مابقی شان یعنی حدود یک میلیون و دویست و هفتادهزار 

نفرشان در سننی پانزده تا نوزده سال قرار داشتند.۲ 

وی به معضل دیگری نیز  در ارتباط با کودکان کار اشاره می کند: 

۱- مردم ساالری، ۱مرداد ۱3۸7
www.mardomsalari.com/template1/ /News.aspx?NID=33532

2-دویچه وله، 27 ژانویه 2009
www.dw-world.de/dw/article/0،،3979686،00.html 
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تعداد قابل توجهی از کودکان در محیط های خانگی و بدون دریافت دس���تمزد 
مش���غول به کار هستند و در عنی حال این ها به عنوان شاغل محسوب نمی شوند. 
نمونه ی خیلی مش���خص آن دخرتانی هستند که در کارگاه های قایل بافی مشغول 
فعالیت هس���تند. بعالوه بخش قابل توجهی از کودکان���ی که در مزارع و در کنار 
والدین شان مشغول فعالیت هستند هم در گروه کودکان شاغل به حساب نمی آیند 
و از آمار حذف می شوند و این در واقع مشکلی ست که اصواًل برای سرشماری 
کودکان شاغل، آن گروهی که در کارگاه های خانوادگی فعالیت می کنند، نادیده 

گرفته می شوند.1 

وی تأکید می کند آمار فوق تنها مربوط به کودکانی اس��ت که در کارگاه های رسمی کار 
می کنند: 

آن چه تحت عنوان آمار کودکان ش���اغل، یعنی ده تا چهارده سال، در آمار رسمی 
درج می ش���ود به طور مشخص فقط متمرکز بر کودکانی س���ت که در کارگاه های 
رس���می فعالیت اند؛ بنابراین کودکان خیابانی، یعن���ی کودکانی که در خیابان ها 
به نوعی فعالیت ش���غلی دارند، مثل همنی فروش گل یا آدامس یا چیزهایی شبیه 
به این ها، مطلقًا در آمار محس���وب نمی ش���وند. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم 
آمار جامع تری از وضعیت کودکان کار داشته باشیم، شاید مناسب تر این باشد که 
به صورت غریمس���تقیم، تعداد کودکان در سننی مدرسه را که در خارج از مدارس 
فعالیت دارند مورد توجه ق���رار بدهیم. چون بخش قابل توجهی از این کودکان 
کسانی هستند که به دلیل اش���تغال و به دلیل این که کمک خرج خانواده هستند، 

طبیعتًا بر سر کالس درس حاضر نمی شوند یا امکان حضور را ندارند۲. 

جاوید س��بحانی عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در ارتباط با 
انواع دیگر کار کودکان در ایران می گوید:  

کارهای خانگی از جمله قالی بافی، سبزی خردکنی، قندشکنی، پاک کردن و بسته بندی 
حبوبات از جمله مش��اغلی اس��ت که اغلب کودکان کار به آن اش��تغال داشته و به دلیل 

۱- پیشین. 
2- پیشین.  
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نداشتن کارفرمای مشخص و کارکردن در خانه، از به حساب آمدن در آمارهای مربوطه 
محروم هستند.۱ 

وی در ادامه اظهار می دارد : 
وقتی مطابق با قان���ون كار از نظارت بر كارگاه هایی كه زیر پنج نفر كاركن دارند، 
س���رباز زده ش���ده پس معضل كودكان گاراژی، كارگاهی و خانگی به قواننی كار 

كشور هم بازمی گردد و زمینه ی برده كشی از كودكان را فراهم می كند۲. 

روند رو به رش��د کودکان بازمانده از تحصیل آن قدر جدی اس��ت که حس��ن الحسینی 
معاون اس��بق حقوق��ی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تع��داد آنان را در حدود 
چهار میلیون نفر می داند و این پدیده  را »پمپاژ بی سوادی به جامعه« معرفی می کند. وی 
هم چنین می افزاید »با توجه به فقری که در جامعه وجود دارد حتا اگر هم اعتبارات آموزش 
در س���بد مصرف خانوار ایرانی افزایش یابد باز هم تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش 
خواهند یافت.«3 و این بیش از هر چیز نشان گر افزایش کودکان کار در جامعه و نقض 

مقاوله نامه های بین المللی است. 
مطابق ماده ی ۱۸۸ قانون کار ایران، کودکان اجازه ی فعالیت درکارگاه  های خانوادگی را 

بدون رعایت سن کار دارا هستند. 
باید توجه داشت وقتی دختران در سن نه سالگی طبق قانون، اجازه ی ازدواج دارند، بدون 

شک مقاوله نامه های مربوط به کار اجباری و کار کودکان نقض شده است. 
همچنین در ماده ی ۸۴ قانون کار، عدم اش��تغال ب��ه کاری که موجب توقف در ادامه ی 

تحصیل کارگران نوجوان گردد مورد غفلت قرار گرفته است. 
در آخرین اقدام پلیس امنیت، دفتر جمعیت تالش برای جهان شایس��ته ی کودکان را 
-که نزدیک به پنج س��ال در زمینه ی مشکالت ومعضالت کودکان فاقد شناسنامه، کار، 
دور مانده از تحصیل و غیره فعالیت کرده و دویست کودک هفت تا هفده سال را تحت 

پوشش داشت-، پلمپ کرد.۴

۱-  ایلنا ۴ مهر ۱3۸۸.  
2- پیشین. 

3- خبرگزاری مهر 9 آذر ۱3۸۸. 
۴-  ایلنا 20  آبان ۱3۸۸. 

 





پیوستها





مواردمهممقاولهنامههایبنیادینکار1 

مقاولهنامهی87آزادیسندیکاهاوحمایتازحقوقسندیکایی
مصوب1948

بخشاول
آزادیسندیکاها

ماده ی 1
هر یک از کش��ورهای عضو س��ازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه در باره ی آن ها 

الزم االجرا است، متعهد به اجرای مقررات زیر است.

ماده ی2
کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه ی قبلی، 
تش��کل های خود را تش��کیل دهند یا به تش��کل های موجود بپیوندند، به ش��رط آن که 

اساس نامه های مصوب را رعایت کنند.

ماده ی3
بند ۱- تشکل های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساس نامه و آئین نامه های 
خ��ود را تدوین کنند؛ نمایندگان خود را برگزینند؛ چگونگی اداره ی امور و فعالیت 

خود را سازمان دهند و برنامه ی عملی خود را مدون کنند.
۱- در این بخش برای آشنایی با حقوق پایه ای کار تنها به ترجمه و انتشار بخش های مهم مقاوله نامه  ها اکتفا شده و 

از ترجمه و انتشار قسمت های فنی آن ها خودداری شده است. 
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بند ۲- مقام های دولتی باید از هرگونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا 
اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.

ماده ی 4
تش��کل های کارگران و کارفرمایان مش��مول انحالل یا تعلیق از جانب مقام های دولتی 

نخواهند بود. 

ماده ی 5
سازمان های کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که 

به سازمان های بین المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند.
تشکل های کارگران و کارفرمایان از حق تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون برخوردارند و 
یا حق دارند به چنین فدراسیون یا کنفدراسیونی بپیوندند، و این فدراسیون یا کنفدراسیون 

نیز حق دارد که به تشکل های بین المللی کارگران و کارفرمایان بپیوندند. 

ماده ی 6
مفاد مواد ۲و 3و 4 این مقاوله نامه، اتحادیه ها و کنفدراسیون های متشکل از سازمان های 

کارگری و کارفرمایی را نیز شامل می شود.

ماده ی 7
کس��ب شخصیت حقوقی برای تش��کل های کارگران و کارفرمایان نباید منوط به قید و 

شرط هایی شود که اعمال مفاد مواد ۲، 3 و 4 را محدود کند. 

ماده ی 8
• بند۱- کارگران و کارفرمایان و تش��کل های مربوط به آنان، مانند همه ی اشخاص و 	

س��ازمان های جمعی دیگر، در استفاده از حقوقی که این مقاوله نامه تأمین می کند 
قانون کشور مربوط را رعایت خواهند کرد. 

• بند ۲- قانون کشور مربوطه نباید چنان باشد، یا چنان اعمال شود، که تضمین های 	
تأمین شده در این مقاوله نامه را تضعیف و مختل کند. 

ماده ی 9
• بند ۱- تدابیر الزم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح ش��ده در این 	

مقاوله نامه درخصوص نیروهای مسلح، باید در حدود قوانین هر کشوری پیش بینی 
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شود.
• بند ۲- بر اس��اس اصول و مفاد مقرر در بند 8 ماده ی ۱9 اس��اس نامه ی س��ازمان 	

بین المللی کار، تصویب این مقاوله نامه توسط اعضا، هیچ تاثیری در قوانین، احکام، 
عرف و قراردادهای نافذ و معتبر موجود که متضمن تصمیمات و تعهدات پیش بینی 

شده در این مقاوله نامه درباره ی نیروهای مسلح باشد، نخواهد داشت.

ماده ی 10
در این مقاوله نامه مراد از اصطالح تش��کل، هر س��ازمان کارگری یا کارفرمایی است که 

به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران یا کارفرمایان تأسیس شده باشد.

بخشدوم
حمایتازحقوقسندیکاها

ماده ی 11
هر عضو سازمان بین المللی کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام 
اقدامات الزم را برای تأمین حقوق سندیکایی و استفاده ی آزادانه ی کارگران و کارفرمایان 

از این حقوق به عمل آورد.
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و ۲۱ ماده است. 

مقاوله نامه ی 98 
حق تشکل و مذاکره ی دسته جمعی،  مصوب 1949

ماده ی 1
کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال، از . ۱

حمایت کافی برخوردار باشند.
حمای��ت از کارگران در برابر اقدامات ضد س��ندیکایی بویژه باید بندهای زیر را در . ۲

برگیرد:
• الف(  شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا 	

از آن ها؛
• ب(  اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وس��یله، به علت عضویت در 	
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سندیکاهای کارگری یا به علت شرکت در فعالیت های تشکیالتی سندیکایی در غیر 
ساعت های کار یا حتا در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.

ماده ی 2
 س��ندیکاهای کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هرگون��ه اقدام مداخله گرانه در . ۱

تشکیالت و فعالیت امور اداری آن ها از سوی اعضا و یا نمایندگان طرف مقابل چه 
به صورت مستقیم، یا غیرمستقیم کامالً مصون باشند؛

 تحری��ک به منظ��ور ایجاد س��ندیکاهای کارگ��ری دیگر که تحت نف��وذ کارفرما . ۲
ی��ا اتحادیه های کارفرمایان باش��ند، یا پش��تیبانی از س��ندیکاهای کارگری با اتکا  
به کمک های مالی یا هر ش��یوه ی دیگر با این هدف که سندیکاهای کارگری تحت 
نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که به ویژه 

بر اساس مفاد این ماده، اقدام مداخله گرایانه تلقی می شود.

ماده ی 3
در صورت لزوم باید نهادهایی تأس��یس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری 
آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده های 

۱و۲ این مقاوله نامه، تأمین کند.

ماده ی 4
در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان 
و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و 
استفاده ی بیش تر از روش های مبادله ی آزادانه ی قراردادهای دسته جمعی تشویق شوند 

و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.

ماده ی 5
 حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی . ۱

تأمین خواهد شد.
 بر اس��اس مفاد بند 8 از ماده ی ۱9 اس��اس نامه ی س��ازمان بین المللی کار در هر . ۲

کشور عضو سازمان بین المللی کار، اگر در باره ی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، 
به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه های نافذ و معتبر حقوقی 



233نقض حقوق بنیادین کار در ایران

معادل شرایط این مقاوله نامه تأمین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقررات 
متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه ای نخواهد زد.

ماده ی 6
این مقاوله نامه، ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیس��ت و به هیچ وجه نمی توان 

آن را به گونه ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه ای وارد کند. 
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده است. 

مقاوله نامه ی 100
تساوی دستمزد- مصوب 1951

ماده ی 1 
به موجب این مقاوله نامه:

• الف(  اصطالح » دستمزد« شامل دستمزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل 	
و هم چنین کلیه ی مزایایی س��ت که به طور مس��تقیم به صورت نقد یا  غیرمستقیم 

به صورت جنس از طرف کارفرما در ازای کار به کارگر پرداخت می شود.
• ب(  عبارت » تس��اوی دس��تمزد زن و مرد در قبال کار ه��م ارزش« مربوط به نرخ	

دستمزدی است که بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد.

ماده ی 2 
 هر یک از کش��ورهای عضو باید به وس��ائلی که منطبق با روش های معمول جهت . ۱

تعیین میزان دستمزد باشد اجرای اصل تساوی دستمزد کارگر  زن و مرد را در قبال 
کار هم ارزش تش��ویق و تا حدودی که با روش های فوق الذکر تطبیق نماید، اجرای 

آن را درباره ی عموم کارگران تأمین کند.
 اجرای این اصل ممکن است به روش های زیر صورت گیرد:. ۲

• الف(  وضع قوانین یا مقررات ملی؛	
• ب(   ه��ر روش��ی که جهت تعیین میزان اجرت ها ضمن قوانین پیش بینی ش��ده 	

باشد؛
• ج(    انعقاد پیمان های دسته جمعی بین کارفرمایان و کارگران؛	
• د(    ترکیبی از این روش های مختلف.	
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ماده ی 3 
 در صورتی که اقدامات فوق الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات این مقاوله نامه را . ۱

تسهیل نماید ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی  مشاغل بر اساس کارهایی که 
مشاغل مزبور متضمن می باشند، به عمل خواهد آمد.

 اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود درباره ی تعیین . ۲
میزان دستمزد با مقامات صالحیت دار بوده و در موردی که میزان  دستمزد به موجب 

قراردادهای دسته جمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد قراردادها خواهد بود.
 اختالف بین میزان دس��تمزد در صورتی که بدون مالحظه ی جنس��یت ناش��ی از . 3

تفاوت های حاصل��ه از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد، باش��د، مخالف با اصل 
تساوی دستمزد زن و مرد در قبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.

ماده ی 4 
کش��ورهای عضو به هر ترتیبی که مناس��ب بدانند در طریق تأمین اجرای مقررات این 

مقاوله نامه با سازمان های کارفرمایی و کارگری ذینفع همکاری خواهند کرد.
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و چهارده ماده است. 

مقاوله نامه ی 111
تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال، مصوب 1958

ماده ی 1
 در این مقاوله نامه ، واژه ی »تبعیض«،  عبارت است از: . ۱

•  الف( هرگونه تفاوت، محرومیت یا تقدم که بر پایه ی نژاد،   رنگ پوست،  جنسیت، 	
مذهب، دیدگاه سیاس��ی،  یا خاس��تگاه ملی یا اجتماعی برقرار بوده و در امور 
مربوط به اس��تخدام و اشتغال تس��اوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در 

شرایط رفتار با کارگر را به کلی از میان برده  و با بدان آسیب وارد کند.
•  ب( هرگون��ه تفاوت دیگ��ر یا محرومیت و یا تقدم که نتیج��ه ی آن از میان 	

بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط رفتار با کارگران  باشد و 
پس از مشورت با تشکل های کارگری و کارفرمایی )در کشورهایی که چنین 
تش��کل هایی وجود دارند( ذینفع از طرف مقام��ات صالحیت دار به این عنوان 
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شناخته و معرفی گردد.

 هرگونه تف��اوت ، محرومیت  یا حق  تقدمی که  بر پایه ی  صالحیت  حرفه ای جهت  . ۲
اشتغال  به  حرفه  معینی الزم  شناخته  شده  باشد تبعیض  محسوب  نخواهد شد.

 از لحاظ این مقاوله نامه اصطالح » استخدام« و »اشتغال« حق استفاده از راهنمایی . 3
حرفه ای و آموزش حرفه ای و حق  استخدام و اشتغال به حرفه های مختلف و هم چنان 

شرایط کار را شامل خواهد بود.

ماده ی2
هر یک از دولت های عضو که این مقاوله نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است 
که طبق اصول معین که با ش��رایط و رس��وم و س��نن محلی  مطابق باشد یک سیاست 
عمومی و ملی که هدف آن اس��تقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در 

شرایط رفتار با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.

ماده 3
هر ی��ک از دولت های عضو که مقررات این مقاوله نامه درباره ی وی قابل اجرا می باش��د 

موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی  منطبق باشد:
• الف(  همکاری و مساعدت سازمان های کارگری و کارفرمایی و سازمان های مربوطه ی 	

دیگر را به منظور قبول و اجرای سیاست سابق الذکر جلب نماید.
• ب( مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه هایی را تشویق نماید که قادر 	

باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
• ج(  کلی��ه ی مق��ررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد 	

لغو یا  اصالح نمایند.
• د(  در مورد مش��اغل و حرفه هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این 	

اصل را رعایت بنمایند.
• ه( در س��ازمان های راهنمایی حرفه ای و آم��وزش حرفه ای و کاریابی که تحت نظر 	

مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می نمایند رعایت اصل را کاماًل تأمین  بنمایند.
• و(  ضمن گزارش های سالیانه ی خود اجرای مقررات این مقاوله نامه و اقداماتی را که 	

در اثر اتخاذ این سیاست معمول می گردد ذکر کنند.
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ماده ی 4 
اقداماتی که علیه شخص معینی که مورد سوء ظن واقع شده است و احتمال داده می شود 
که علیه امنیت کش��ور اقدام می نماید، یا مس��لم شده اس��ت که به یک چنین فعالیتی 
می پردازد تبعیض محسوب نمی شود، لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و 
اجازه داشته باشد که  در این خصوص به یک مقام نهاد صالحیت دار ملی که طبق اصول 

و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.

ماده ی 5 
 مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله نامه ها یا توصیه نامه های . ۱

دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است  ذکر گردیده اند تبعیض محسوب 
نمی شوند.

هر یک از دولت های عضو می تواند پس از استماع نظریه ی سازمان های کارگری و . ۲
کارفرمایی ذینفع ) در صورتی که چنین س��ازمان هایی وجود داشته باشد(  اقدامات 
یا مقرراتی که به منظور مس��اعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می آید و 
نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا  سن شخصیت و موقعیت 
اجتماع��ی و تحمیالت خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آن ها الزم به نظر می رس��د، 

تعیین نموده و از جمله ی عملیاتی که تبعیض  نامیده می شود خارج سازد.

ماده ی 6
هر یک از دولت های عضو که این مقاوله نامه را تصویب می نماید موظف است که مطابق 
مقررات اس��اس نامه ی بین المللی کار مفاد آن را در  سرزمین هایی که خارج از سرزمین 

اصلی کشور هستند، نیز اجرا کند.
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و چهارده ماده است. 
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مقاوله نامه ی 29
کار اجباری - مصوب 1930 1

ماده ی 1
هر یک از اعضای سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه را تصویب می کند متعهد . ۱

می شود استفاده از هرنوع بیگاری یا کار اجباری را در کوتاه ترین مدت ممکن کاماًل 
متوقف کند. 

 با توجه به توقف کامل، اس��تفاده از بیگاری یا کار اجباری در طول دوره ی انتقالی، . ۲
تنها برای اهداف عمومی و به عنوان یک اقدام اس��تثنایی و مش��روط به ش��رایط و 

تضمین هایی که در این مقاوله نامه قید شده است، ممکن خواهد بود. 
در پایان انقضای دوره ی پنج ساله پس از به اجرا گذاردن این مقاوله نامه و هنگامی . 3

که شورای حکام دفتر بین المللی کار، گزارش قید شده در ماده ی 3۱ را تهیه کرد، 
ای��ن هیأت امکان ممنوعیت هر نوع بیگاری یا کار اجباری را، بدون تمدید دوره ی 
انتقالی، و نیز ضرورت قرار دادن مسئله در دستور کار کنفرانس را، بررسی خواهد 

کرد.  

ماده ی 2 
با توجه به هدف های این مقاوله نامه، بیگاری یا کار اجباری، کارها یا خدماتی است . ۱

که فرد نه داوطلبانه بلکه به عنوان مجازات مجبور به انجام آن ها شود.  
 با توجه به اهداف این مقاوله نامه، بیگاری یا کار اجباری شامل موارد زیر نمی شود:. ۲

• الف(  هر کار یا خدمت نظامی که انجامش براساس قوانین وظیفه ی سربازی الزامی 	
است؛  

• ب(  هرگونه کار یا خدمتی که به عنوان بخشی از وظایف مدنی متعارف شهروند یک 	
کشور خودمختار انجام می شود؛

۱-کوروش پادشاه ایران در منشوری که پس از فتح بابل در سال ۵39 قبل از میالد صادر کرد و این منشور امروزه 
به نام »اعالمیه ی حقوق بش��ر کوروش« شهرت یافته اس��ت به منع بیگاری اشاره کرده و آشکارا می گوید: »من تا 
روزی که زنده هستم، نخواهم گذاشت که شخصی، دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد، وی را به کار 
وادارد.« وی هم چنین در جای دیگری از این بیانیه تأکید می کند: »من تا روزی که به یاری مزدا، پادشاهی می  کنم، 
نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غالم و کنیز بفروشند. حاکمان و زیردستان من، مکلف هستند، که در 
حوزه ی حکومت و مأموریت خود، مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غالم و کنیز بشوند و رسم بردگي 

باید به کلي از جهان برافتد.«  
اتحادیه ی کانون های وکالی دادگستری ایران، متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران-۱دی ماه ۱38۵
www.iranbar.com
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• ج(  هرگونه کار یا خدمتی که فرد محکوم شده در یک دادگاه قانونی ملزم به اجرای 	
آن ست، مشروط بر آن که کار یا خدمت یاد شده تحت نظارت و کنترل یک مقام 
دولتی انجام ش��ود و نه در اس��تخدام یا اختیار اشخاص، شرکت ها و یا انجمن های 

خصوصی؛
• د(  هرگونه کار یا خدمتی که در مواقع اضطراری به اجبار انجام می ش��ود، از جمله 	

هنگام بروز جنگ و یا فاجعه و یا تهدید به فاجعه ، از قبیل آتش س��وزی، س��یل، 
قحطی، زلزله، ش��یوع گسترده ی بیماری های انس��انی یا حیوانی واگیردار، هجوم 
حیوان��ات، حش��رات و یا آفات نباتی، و به طور کلی هرگون��ه رویدادی که زندگی یا 

سالمت تمام و یا بخشی از جمعیت را به مخاطره  اندازد.
• ه(  ارائه ی خدمات عمومی جزئی، از نوع خدماتی که شهروندان مشخصاً برای تأمین 	

منافع آن جامعه انجام می دهند و در نتیجه می تواند به عنوان تعهدات مدنی متعارف 
آنان تلقی شود، به شرطی که اعضای جامعه یا نمایندگان مستقیم آن ها این حق را 

داشته باشند که در باره ی نیاز به چنان خدماتی مورد مشاوره قرار گیرند.  

ماده ی 3 
در این مقاوله نامه عبارت مقام صالحیت دار یا یک مقام کش��وری در دولت )قّیم( حاکم 

است و یا باالترین مقام در قلمرو مورد بحث.   

ماده ی 4 
 مق��ام صالحیت دار، اجازه تحمیل کار اجباری و یا بیگاری به نفع افراد ش��خصی، . ۱

شرکت ها و یا انجمن ها را نخواهد داد و آن را تحمل نخواهد کرد.
 در جاهایی که کارهای اجباری و یا بیگاری به نفع افراد شخصی، شرکت ها و یا انجمن، . ۲

- از تاریخی که الحاق کشور به این مقاوله نامه توسط مدیرکل دفتر بین المللی کار 
ثبت می شود- وجود دارد کشورعضو موظف است از تاریخی که این مقاوله نامه در آن 

کشور قابل اجرا می شود کار اجباری و بیگاری را به طور کامل متوقف کند.

ماده ی 5 
 هیچ امتیازنامه ای به افراد ش��خصی، شرکت ها و یا انجمن ها نمی تواند شامل هیچ . ۱

ن��وع کار اجباری یا بیگاری برای تولید و یا گردآوری محصوالتی باش��د که چنین 
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افراد ش��خصی، کمپانی ها و یا انجمن هایی به مصرف می رس��انند و یا با آن تجارت 
می کنند.

چنان چه امتیاز نامه ای شامل موادی ناظر بر کار اجباری و یا بیگاری  باشد، این مواد، . ۲
براساس ماده ی یک این مقاوله نامه، در اسرع وقت لغو خواهد شد.  

ماده ی 6 
مقام ه��ای اداری، حتا زمانی که وظیفه دارند افراد تحت امر خود را به کارکردن تش��ویق 
کنند، نباید هیچ یک از آن ها را وادار به کار برای افراد ش��خصی، شرکت ها و یا انجمن ها 

کنند.

ماده ی 7
رؤس��ایی که وظایف اداری بر عهده ندارند نباید به کار اجباری و یا بیگاری متوسل . ۱

شوند.
رؤس��ای ش��اغل به وظایف اداری با کس��ب اجازه ی صریح از مقامات صالحیت دار، . ۲

می توانند، با رعایت شرایط مندرج در ماده ی ۱0 این مقاوله نامه، به استفاده از بیگاری 
یا کار اجباری متوسل شوند. 

رؤسایی که مقام شان به رسمیت شناخته شده است اّما پاداش کافی دریافت نمی کنند، . 3
می توانند طبق مقررات از خدمات شخصی بهره مند شوند مشروط بر آن که همه ی 

اقدامات الزم برای جلوگیری از سوءاستفاده اتخاذ شده باشد. 

ماده ی 8 
  مس��ئولیت هر نوع تصمیم گیری برای اس��تفاده از بیگاری یا کار اجباری به عهده . ۱

باالترین مقام غیرنظامی در قلمرو مورد نظر است.
معهذا، مقام یاد شده می تواند اختیار تصمیم گیری درباره ی بیگاری یا کار اجباری را . ۲

به باالترین مقامات محلی تفویض کند مشروط بر این که تصمیم اتخاذ شده کارگران 
را مجبور به تغییر محل اقامت همیشگی خود نکند.  

مقام یاد ش��ده هم چنین می تواند، برای زمان مشخص و مطابق با مقررات مندرج 
در م��اده ی۲3 این مقاوله نامه، اختیارات خود را برای مجاز ش��ناختن کار اجباری 
و بیگاری، حتا اگر مس��تلزم انتقال کارگران از محل اقامت همیشگی ش��ان باشد، 
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به مقا م های اداری تفویض کنند مشروط بر آن که این تفویض به قصد تسهیل سفر 
مقام های اداری برای انجام وظیفه و یا برای حمل و نقل فروشگاه  دولتی باشد. 

ماده ی 9 
مگر در مواردی که ماده ی۱0 این مقاوله نامه تأیید کرده است، هر مقام صالحیت دار برای 

توسل به بیگاری یا کار اجباری قبل از اخذ تصمیم در این باره باید متقاعد شود که:  
• الف( منافع مس��تقیم و مهم گروهی که وادار به انجام کار یا خدمتی ش��ده بستگی 	

به انجام کار یا خدمت ارائه شده دارد؛
• ب( کار و یا خدمتی که ارائه می شود مورد نیاز فوری است؛	
• ج(  دسترسی به کار داوطلبانه برای انجام کار یا خدمت مورد تقاضا در مقابل دستمزد 	

و شرایط کاری معمول در محل برای کار و خدمات مشابه غیرممکن بوده است.
• د(  با توجه به تعداد کارگران خواهان کار و توانائی های آنان، انجام کارها و خدمات 	

مطالبه شده، بار بیش از حد معمول سنگینی بر اهالی محل تحمیل نکند. 

ماده ی 10 
 بیگاری و کار اجباری که به جای پرداخت مالیات انجام می گیرد و یا توسل به بیگاری . ۱

و کار اجباری که برای انجام خدمات عمومی مورد استفاده ی مسئوالن اداری قرار 
می گیرد، باید به تدریج لغو شوند. 

 اف��زون بر ای��ن، در مواردی که بیگاری و کار اجباری به جای دریافت مالیات انجام . ۲
می ش��ود و یا از بیگاری و کار اجباری برای انجام کارهای عمومی مورد استفاده ی 

مسئوالن اداری استفاده می شود، مقام های مسئول ابتدا باید قانع  شوند که: 
• الف(  منافع مستقیم و مهم جامعه بسته به کار یا خدمتی ست که  انجام می شود؛	
• ب( کار و یا خدمتی که ارائه می شود مورد نیاز فوری است؛	
• ج(   با توجه به کارگران خواهان کار و توانائی های آنان، انجام کارها و خدمات یاد شده 	

بار بیش از حد معمول سنگینی بر اهالی محل تحمیل نمی کند. 
• د( کار یا خدمات یاد ش��ده مستلزم انتقال کارگران از محل اقامت همیشگی  شان 	

نیست؛
• ه(  انجام کار یا ارائه ی خدمات با مقتضیات دینی، زندگی اجتماعی و کش��اورزی 	

اهالی محل سازگار است.
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ماده ی 11
 فقط مردان بزرگ سال و از لحاظ جسمی توانا که سن شان به ظاهر کم تر از هجده . ۱

سال و بیش تر از چهل و پنج سال نباشد، می توانند به بیگاری و یا کار اجباری گمارده 
شوند. 

به ج��ز در م��ورد انواع کارهای مقرر در ماده ی ۱0 ای��ن مقاوله نامه، محدودیت ها و 
شرایط زیر باید در نظر گرفته شوند: 

• الف( در صورت امکان، یک مقام پزش��کی دولتی تأئید کند که افراد گماشته شده 	
دچار بیماری های عفونی یا مسری نیستند و از لحاظ جسمی، و با توجه به شرائط 

کار، قادر به انجام کار مورد نظر هستند؛
• ب( معافیت معلمان و دانش آموزان مدرسه و مقام های دولت به طور کلی؛ 	
• ج(  نگهداری تعدادی از مردان بزرگ س��ال و از لحاظ بدنی توانا در محل که برای 	

بقای خانواده و زندگی اجتماعی ضروری اند؛
• د( احترام به پیوندهای همسری و روابط خانوادگی؛	

 به منظور اجرای بند ج از ماده ی پاراگراف پیشین، نسبت مردان بزرگ سال و توانایی . ۲
که برای بیگاری و یا کار اجباری برده می ش��وند براساس ماده ی۱0 این مقاوله نامه 
تعیین می ش��ود. این نسبت در هیج ش��رایطی نباید بیش تر از ۲۵ درصد باشد. در 
تعیین این نسبت، مقام های صالحیت دار باید تراکم جمعیت، توسعه ی اجتماعی و 
طبیعی، فصول سال، کاری که باید در محل انجام شود در نظر داشته باشند و به طور 

کلی، ضروریات اقتصادی و اجتماعی زندگی معمولی جامعه را در نظر گیرند. 

ماده ی 12
حداکثر زمانی که می توان شخص را در یک دوره ی دوازده ماهه برای انواع مختلف . ۱

بیگاری یا کار اجباری به کار گمارد نباید از شصت روز تجاوز کند. مدت زمان صرف 
شده برای رفتن به محل کار و بازگشت از آن جا نیز جزیی از همین زمان است. 

هر کسی که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده شده باید گواهی نامه ای دریافت کند . ۲
که در آن مدت  انجام بیگاری یا کار اجباری او مشخص شده باشد. 
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ماده ی 13 
 ساعات کار عادی فردی که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده می شود برابر با ساعت . ۱

کار افرادی که کار داوطلبانه می کنند، خواهد بود. برای س��اعات کار اضافه برساعت 
کار عادی نیز پاداشی برابر با پاداش کار اضافه ی داوطلبانه تعلق خواهد گرفت.  

روز استراحت هفتگی به همه ی کسانی که به انواع مختلف بیگاری و یا کار اجباری . ۲
گمارده می شوند تعلق می گیرد و این روز باید حتی االمکان هم زمان، با روز سنتی یا 

مرسوم در نواحی و یا مناطق موردنظر باشد.  

ماده ی 14 
 س��وای بیگاری و یا کار اجباری مقرر در ماده ی ۱0 این مقاوله نامه، به کس��انی که . ۱

به انواع مختلف بیگاری و یا کار اجباری گمارده می شوند پاداش نقدی تعلق خواهد 
گرفت. این پاداش از باالترین پاداش متعارف برای کار مشابه در محل کار و یا محلی 

که استخدام در آن صورت گرفته کم تر نخواهد بود. 
 در مورد کاری که برای رؤس��ا در حین اجرای وظایف اداری ش��ان انجام می شود، . ۲

پرداخت دستمزد  طبق مفاد بند پیشین باید در اسرع وقت اعالم شود. 
  دس��تمزد هر کارگر به ش��خص او پرداخت خواهد شد و نه به رئیس قبیله اش و یا . 3

به هر مقام دیگری. 
 برای پرداخت دستمزد، روزهایی که صرف رفت و آمد به سر کار شده است به عنوان . 4

روز کاری محسوب خواهد شد.  
 هیچ چیزی در این ماده مانع دادن جیره ی عادی، به عنوان بخش��ی از دس��تمزد، . ۵

نخواهد شد. چنین جیره ای حداقل معادل ارزش مبلغی خواهد بود که از دستمزد 
کس��ر می ش��ود. از مبلغ پرداختی به کارگران به خاطر پرداخ��ت مالیات یا غذای 
مخصوص، پوش��اک، مسکن و ابزار کار، به منظور تأمین شرایط مناسب برای انجام 

کار، کسر نخواهد شد. 

ماده ی 15 
کلیه ی قوانین و یا مق��ررات مربوط به پرداخت غرامت برای حوادث کار یا بیماری . ۱

ناشی از انجام کار و کلیه ی قوانین یا مقررات تأمین خسارت مالی برای وابستگان 
کارگران فوت شده و یا علیل در قلمروهای موضوع این مقاوله نامه، شامل کسانی نیز 
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خواهد شد که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده می شوند.
 در هر صورت، مقامی که کارگری را برای بیگاری و یا کار اجباری استخدام می کند . ۲

موظف است، هنگامی که به سبب حادثه یا بیماری کار خود را از دست می دهد و 
از فراهم کردن معاش خود  کاماًل یا تا حّدی ناتوان می شود، معاش او را تأمین کند 
و نیز اقدامات الزم برای تضمین مخارج زندگی اشخاصی که وابسته به کارگر از کار 

افتاده یا در اثر سانحه درگذشته اند، هستند، به عمل آورد. 

ماده ی 16
 به جز در موارد نیاز ویژه، افرادی که به بیگاری و یا کار اجباری گمارده می ش��وند . ۱

به مناطقی که به لحاظ غذا و آب و هوا تفاوت کیفی نسبت به محل زندگی شان دارد 
و ممکن است سالمتی آن ها را به مخاطره اندازد، فرستاده نخواهند شد. 

 در هیچ موردی اجازه ی انتقال کارگران داده نخواهد شد مگر این که همه ی  اقدامات . ۲
مربوط به تأمین بهداشت و مسکن، که برای خوگرفتن  کارگران به چنین شرایطی 

و حفاظت از سالمت آن ها ضروری هستند، صورت گرفته باشد. 
 هنگام��ی که نمی توان از چنین انتقالی اجتناب کرد، اقدامات الزم برای خوگیری . 3

تدریجی به رژیم غذایی و آب و هوای جدید براساس تجویز پزشکان متخصص، اتخاذ 
خواهد شد.  

 در مواردی که کارگران ملزم به انجام کاری می شوند که به آن آشنا نیستند، اقداماتی . 4
انج��ام خواهد گرفت که خوگی��ری آن ها را تضمین کند؛ به وی��ژه آموزش مرحله 
به مرحله، تعیین ساعات کار مناس��ب، تأمین فواصل استراحت، و هر گونه افزایش 

مقدار غذا یا بهبود رژیم غذایی که ممکن است الزم باشد.

ماده ی 17 
مقام صالحیت دار قبل از آن که کارگرانی را به بیگاری یا کار اجباری برای ساخت و ساز 
و یا نگهداری بگمارد که مستلزم ماندن آن ها در محل کار و برای زمانی قابل توجه است، 

باید خود را متقاعد کند که: 
 همه اقدامات الزم برای  حفاظت از سالمت کارگران و  تأمین مراقبت های پزشکی . ۱

الزم انجام گرفته است، و به ویژه:
• الف( کارگران پیش از ش��روع کار و در فواصل زمانی ثابت در طول دوره ی خدمت 	
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مورد معاینه پزشکی قرار می گیرند.
• ب( یک هیأت پزشکی کافی همراه با داروخانه، بیمارستان و درمانگاه با تهجیزات 	

الزم وجود دارد، 
• ج(  شرایط بهداشتی محل کار، وضع آب آشامیدنی، غذا، سوخت و ظروف پخت و پز، 	

و در صورت لزوم، مسکن و پوشاک، رضایت بخش اند. 

ترتیبات قطعی برای تضمین معاش خانواده های کارگران صورت گرفته است، به ویژه . ۲
با  تسهیل پرداخت مزد از راه های مطمئن و نیز پرداخت بخشی از دستمزد کارگر 

به خانواده اش به درخواست و یا با رضایت شخص وی؛
رفت و آمد کارگران به محل کار به هزینه و با مسئولیت دولت صورت خواهد گرفت. . 3

دولت  تسهیالت الزم برای چنین سفرهایی را با استفاده از کلیه وسایل حمل و نقل 
موجود فراهم خواهد کرد. 

 اگر کارگر در اثر بیماری یا حادثه ای از کار کردن ناتوان شود دولت به هزینه ی خود  . 4
او را به محل سکونتش بازخواهد گرداند.   

ه��ر کارگری که بخواهد در پای��ان دوره ی بیگاری یا کار اجباری ، به عنوان کارگر . ۵
داوطلب به کار خود ادامه دهد می تواند تا دو س��ال از حق بازگشت به موطن خود، 

به هزینه ی دولت برخوردار باشد.

ماده ی 18 
 بیگاری و یا کار اجباری برای حمل و نقل افراد و یا کاال، مانند کار مالحان یا باربران، . ۱

در کوتاه ترین مدت ممکن لغو خواهد ش��د. در همین حال، مقام های صالحیت دار، 
مقرراتی را اعالم خواهند کرد که، از جمله:  

• الف( چنین کارهایی تنها به منظور تسهیل حرکت مقام های دولتی در حین انجام 	
وظیفه انجام خواهد شد، و یا نقل و انتقال فروشگاه های دولتی یا در موارد اضطراری، 

حمل و نقل افراد به غیر از مقام های یاد شده؛  
• ب( کارگران شاغل در محل هائی که معاینه ی پزشکی مقدور است گواهی پزشکی 	

در تأیید تندرس��تی خود خواهند گرفت در صورت عملی نبودن معاینه  ی پزشکی 
کارفرما مسئول است که کارگران از نظر جسمی مشکلی ندارند و از بیماری عفونی 
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یا مسری رنج نمی برند؛  
• ج( حداکثر باری که این کارگران می توانند حمل کنند؛ 	
• د( حداکثر فاصله ی  کارگاه از محل سکونت کارگران؛ 	
• ه( حداکث��ر تع��داد روز در ه��ر ماه ی��ا دوره های دیگر که کارگران ممکن اس��ت 	

به محل زندگی شان برده شده باش��ند، از جمله روزهای صرف شده برای بازگشت 
به خانه های شان؛

• و( افراد مس��تحق به درخواست این نوع از بیگاری و کار اجباری و میزان استحقاق 	
آنان؛ 

برای تعیین حداکثرهای مندرج در پاراگراف های )ج(، )د( و )ه( مقام صالحیت دار، . ۲
به همه ی عوامل مؤثر، از جمله توسعه ی فیزیکی جمعیت محل استخدام کارگران، 

طبیعت کشوری که از آن عبور کرده اند و شرایط جّوی توجه خواهد کرد.
مق��ام صالحیت دار ترتیباتی را اتخاذ خواهد کرد که طول س��فر روزانه ی کارگران . 3

استخدام شده از هشت ساعت کار متوسط روزانه تجاوز نکند. نه تنها باری که حمل 
می ش��ود و فاصله ای که پیموده می شود به حساب خواهد آمد، بلکه طبیعت جاده، 
فصل سال و دیگر عوامل مربوط نیز در نظر گرفته خواهد شد و در جایی که زمان 
س��فر بیش از س��فر عادی روزانه به درازا کش��د پاداش ها نیز از پاداش موارد عادی 

بیش تر خواهد بود.

ماده ی 19 
مقام صالحیت  دار تنها در شرایط ویژه، توسل به کشت اجباری را به عنوان یک روش . ۱

پیش گیرانه در برابر قحطی یا کمبود مواد غذایی مجاز خواهد دانست. مواد غذایی و 
محصوالت تولیدی جزو دارایی افراد و یا جامعه ای که آن را تولید کرده اند، محسوب 

خواهد شد. 
 هیچ چیزی در این ماده به عنوان ناسخ تعهداتی شمرده نمی شود که بر اساس آن . ۲

اعضای جوامعی که در آن ها کارهای تولیدی طبق قانون و عرف بر پایه ی همکاری 
جمعی سازمان دهی می شود و یا جوامعی که در آن ها سود حاصل از فروش کاال در 
اختیار جامعه قرار می گیرد تا بتواند کارهای مورد نیاز جامعه را بر اساس قانون و یا 

عرف انجام دهد. 
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ماده ی 20
قوانین مجازات جمعی که براس��اس آن جامعه ممکن است برای جرائمی که توسط هر 
یک از اعضای آن صورت گرفته مجازات شود، نباید حاوی مقرراتی برای کار اجباری یا 

بیگاری از طرف جامعه به یعنوان یکی از روش های مجازات باشد. 

ماده ی 21 
بیگاری یا کار اجباری برای کار در معادن زیر زمینی نبایستی مورد استفاده قرار گیرد. 

* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و سی و سه ماده می باشد. 

مقاوله نامه ی 105 
منع کار اجباری، مصوب1957

ماده ی 1
هرکشور عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه را پذیرفته است،  متعهد می  شود 

که هر نوع استفاده از کار اجباری و بیگاری را متوقف کند: 
• الف( به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاس��ی، مجازات و تنبیه به علت داشتن 	

یا ابراز عقاید سیاس��ی یا عقایدی که از نقطه نظر ایدئولوژی، مخالف نظام سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی موجود باشد؛

• ب(  به عنوان روشی برای بسیج و استفاده از نیروی کار به منظور توسعه  و پیشرفت 	
اقتصادی؛

• ج(  به عنوان ابزار انضباط کاری؛	
• د(  به عنوان تنبیه به سبب شرکت در اعتصابات؛	
• ه(  به عنوان ابزار تبعیض نژادی،  اجتماعی،  ملی یا مذهبی خودداری کنند. 	

ماده ی 2
کش��ورهای عضو س��ازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق می شوند بایستی 
اقدامات مؤثری به منظور لغو فوری و کامل کار اجباری به نحوی که در ماده ی ۱ مقاوله نامه 

تصریح گردیده به عمل آورند.
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و ده ماده است. 
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مقاوله نامه 138 
مربوط به حداقل سن، مصوب1973

ماده ی 1
هر دولت عضوی، که این مقاوله نامه را قّوت قانونی بخشیده است، متعهد می شود سیاستی 
را اتخاذ کند که متضمن لغو کامل کار کودکان باش��د و نیز به تدریج حّداقل س��ن برای 
ورود کودکان به بازار کار را به س��طحی افزایش دهد که با رش��د جسمی و فکری کامل 

خردساالن سازگار باشد. 

ماده ی 2 
ه��ر دولت عضوی که این مقاوله نامه را به تصویب رس��انده اس��ت در اعالمیه ای که . ۱

به سند تصویب خود ضمیمه می کند، »حداقل سن کار برای ورود کودکان به بازار کار 
را در قلمرو خود و در همه ی وسائل نقلیه ای که در قلمرو مزبور به ثبت رسیده اند«، 
مشخصاً تعیین خواهد کرد. هیچ کسی که به حداقل سن تعیین شده نرسیده باشد 

مجاز به اشتغال در هیچ حرفه و شغلی نخواهد بود.
ه��ر دولت عضوی که این مقاوله نامه را به تصویب رس��انده اس��ت ح��ق دارد از راه . ۲

اعالمیه های بعدی به آگاهی مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند که حداقل سن کار 
برای کودکان را افزایش داده است. 

حداقل سّنی که به تبعیت از پاراگراف ۱ این ماده تعیین شده است از سن متعارف . 3
در هنگام پایان دوره ی آموزش اجباری، و به هر حال کم تر از پانزده س��ال، نخواهد 

بود.   
 صرف نظ��ر از مقررات پاراگ��راف 3 این ماده، دولت عضوی که امکانات اقتصادی و . 4

تسهیالت آموزش اش به حد کافی نرسیده باشند می تواند، پس از رایزنی با انجمن 
کارفرمایان و اتحادیه ی کارگران ذینفع، چنان چه تش��کیل ش��ده باشند، در ابتدا 

حداقل سن را چهارده سال تعیین کنند.
هر دولت عضوی که براساس مفاد پاراگراف پیشین، چهارده سال را به عنوان حداقل . ۵

س��ن تعیین کرده باش��د، باید در گزارش هائی، که طبق ماده ی ۲۲ اس��اس نامه ی 
سازمان بین المللی کار در باره ی اجرای این مقاوله نامه ارائه می دهد، اعالم کند که: 

• الف(  دالئل تعیین چهارده سال به عنوان حداقل سن هم چنان برجاست؛ یا	
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• ب( از حق خود برای توسل به مقررات قید شده از تاریخ معینی به بعد صرف نظر 	
خواهد کرد. 

ماده ی 3
حداقل سن برای آغاز به کار در هر شغلی که به افتضای طیبعتش، یا به دلیل شرایط . ۱

و فضای انجام کار، ممکن است به تندرستی، ایمنی یا اخالق نوجوانان آسیب رساند 
از هجده سال کم تر نخواهد بود. 

نوع کار یا اش��تغالی که در پاراگراف۱تصریح ش��ده در قوانین یا مقررات دولتی یا . ۲
از س��وی مقامات رسمی، پس از رایزنی با انجمن کارفرمایان و اتحادیه ی کارگران 

ذینفع، چنان چه تشکیل شده باشند، تعیین خواهد شد.
علی رغم مطالب قیدشده در پاراگراف ۱ این ماده، قوانین و مقررات دولتی، یا مقامات . 3

رسمی، می توانند پس از مشورت با صنف کارفرمایان و اتحادیه ی کارفرمایان ذینفع، 
چنان چه تشکیل شده باشند، اشتغال به کار از سن شانزده سال را مجاز اعالم کنند 
مشروط بر آن که تندرستی، ایمنی و اخالق نوجوانانی که استخدام می شوند آسیبی 

نبیند و به آنان تعلیمات کافی و ضروری و آموزش مناسب با نوع کار داده شود.

ماده ی 4
در ص��ورت لزوم، مقام های صالحیت دار، پس از مش��ورت ب��ا انجمن کارفرمایان و . ۱

اتحادیه ی کارگران ذینفع، چنان چه تش��کیل شده باشند، می توانند برخی از انواع 
اش��تغال را، که در صورت رعایت این مقاوله نامه منش��اء مش��کالت خاص و عمده 

می شوند، از حیطه ی شمول آن مستثنی کنند.  
هر دولت عضو که این مقاوله نامه را به تصویب رس��انده است، در نخستین گزارش . ۲

خود، که طبق ماده ی ۲۲ اساس نامه ی سازمان بین المللی کار درباره ی اجرای این 
مقاوله نامه ارائه می دهد، موظف است فهرستی از مواردی را که طبق پاراگراف این 
ماده از حوزه ی ش��مول این مقاوله نامه مس��تثنی کرده اس��ت، همراه با دالئل این 
اس��تثنا، ارائه کند. دولت عضو موظف است در گزارش های بعدی خود ارتباط بین 
موارد مستثنی شده و قوانین موجود و نیز حدود رعایت بالفعل و بالقّوه مقررات این 

مقاوله نامه را در این موارد روشن کند. 
رعایت این ماده، نوع اش��تغال و کاری را که در ماده ی 3 این مقاوله نامه قید ش��ده . 3
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است از حوزه ی شمول این مقاوله نامه مستثنی نخواهد کرد.   

ماده ی 5
 دولت عضوی که امکانات اقتصادی و نهادهای اداری اش به حد کافی توسعه نیافته اند . ۱

می تواند در ابتدا، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیه ی  کارگران ذینفع، 
اگر موجود باشند، حوزه ی اجرای این مقاوله نامه را محدود کند.

 هر دولت عضوی که از پاراگراف ۱ این ماده برای تعیین حداقل سن استفاده کند، . ۲
در اعالمیه ای که ملحق به گواهی تصویب مقاوله نامه خواهد ش��د، نوع فعالیت های 
اقتصادی و وظایفی را که مش��مول مقررات مقاوله نامه می شوند، مشّخص خواهد 

کرد.  
 مقررات این مقاوله نامه حداقل شامل خدمات و حرفه های زیر خواهد شد:. 3

 استخراج معدن، سنگ تراشی، تولید صنعتی، ساختمان سازی، تولید و توزیع برق، 
گاز، آب و آب یاری، خدمات بهداش��تی، ترابری، انب��ارداری و ارتباطات، باغ داری و 
دیگر فعالیت های کشاورزی که فرآورده های شان عمدتاً مصرف تجاری دارند. مزارع 
کوچک فامیلی که محصوالت ش��ان برای مصرف محلی اس��ت و نیازی به کارگران 

کشاورزی دائم ندارند مشمول مقررات مقاوله نامه نخواهند بود. 
هر دولت عضو که حوزه ی شمول این مقاوله نامه را بر اساس این ماده محدود ساخته . 4

است:
• الف( در گزارش های خود، که طبق ماده ی ۲۲ اساس نامه ی سازمان بین المللی کار 	

در باره ی اجرای این مقاوله نامه ارائه می دهد، موضع کلی خود را در باره ی اشتغال 
و کار نوجوانان و کودکان، در حرفه هایی که در حوزه ی شمول این مقاوله نامه قرار 
ندارند، اعالم خواهد کرد و هم چنین گام هائی را که برای اجرای هرچه گس��ترده تر 

مقررات این مقاوله نامه برداشته است. 
• ب( ه��رگاه که بخواهد می تواند در اعالمیه ای خطاب به رئیس کل دفتر س��ازمان 	

بین المللی کار، بر حوزه ی شمول این مقاوله نامه بیفزاید. 

ماده ی 6
این مقاوله نامه ش��امل کارهائی نخواهد شد که کودکان و نوجوانان در مدارس عمومی، 
فنی و حرفه ای و دیگر نهادهای آموزش��ی انجام می دهند ی��ا کارهایی که نوجوانانی با 
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حداقل س��ن چهارده سال، براساس شرایطی که مقام های صالحیت دار تعیین می کنند، 
برعهده می گیرند؛ مش��روط بر آن که پس از مش��ورت با صنف کارفرمایان و اتحادیه ی 

کارگران ذینفع، و بخشی از برنامه های زیر باشد:
• الف( دوره ی آموزشی و کارآموزی که یک مدرسه یا نهادِ کارآموزی مسئولیت اصلی 	

آن را بر عهده دارد؛
• ب( ی��ک دوره ی کارآموزی که برنامه اش به تصویب مقام های صالحیت دار رس��یده	

باشد؛
• ج( یک دوره ی راهنمایی که برای تس��هیل انتخاب حرفه یا مس��یر آموزشی ایجاد 	

شده است.

ماده ی 7
 قوانین و مقررات دولتی می تواند برای اشخاص سیزده تا پانزده ساله اشتغال یا کار . ۱

سبکی را اجازه دهد که:  
• الف( به احتمال زیاد به تندرس��تی یا رشد اشخاص یاد شده آسیب نخواهد رساند؛	
•  ب(  مخل حضور آنان در مدرس��ه و شرکت شان در برنامه های آموزشی، راهنمایی و 	

حرفه ای یا کارآموزی  ای نباش��د که به تصویب مقام های صالحیت دار رسیده باشد، 
و نیز به توانایی آنان برای بهره جوئی از تعلیمات ارائه ش��ده خدش��ه ای وارد نکند.

قوانین و مقررات دولتی هم چنین می توانند اش��تغال یا کار اشخاصی را که حداقل . ۲
پانزده سال داشته باشند، اما هنوز تحصیالت دبیرستانی خود را به پایان نرسانده اند، 
در حرفه هائی که سازگار با مقررات قید شده در بندهای )الف( و )ب( از پاراگراف یک 

این ماده باشند، مجاز اعالم کند.
مقام های صالحیت دار نوع فعالیت هایی را که اشتغال به آن ها بر اساس پاراگراف های . 3

یک و دو این ماده ممکن خواهد بود و نیز تعداد س��اعات و شرایط کار داوطلب در 
چنین مواردی را تعیین خواهند کرد.  

عل��ی رغم مقررات پاراگراف های یک و دو این ماده، دولت عضوی که مقررات قید . 4
شده در پاراگراف چهار ماده ی ۲ را پذیرفته است می تواند سنین دوازده و چهارده 
را به جای سنین سیزده و پانزده پاراگراف یک و سن چهارده را به جای سن پانزده 

در پاراگراف دو این ماده برگزیند.   
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ماده ی 8
مقام های صالحیت دار می توانند، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیه ی . ۱

کارگران ذینفع، اگر موجود باش��ند، با صدور پروانه های ش��خصی، نسبت به منع 
اشتغال یا کاری که در ماده ی ۲ این مقاوله نامه قید شده برای مواردی مانند شرکت 

در فعالیت هنری، استثناهائی قائل شوند. 
پروانه های یادشده در پاراگراف پیشین ساعات و شرایط اشتغال یا کاری را که مجاز . ۲

دانسته شده است مشخص خواهند کرد.

ماده ی 9
مقام های صالحیت دار همه ی اقدامات ضروری، از جمله اِعمال مجازات های مناسب، . ۱

را برای تضمین اجرای کامل مقررات این مقاوله نامه به کار خواهند برد. 
قوانین، یا مقررات رسمی یا مقام های صالحیت دار، مقام یا مقام هایی را که ضمانت . ۲

اجرا و رعایت مقررات این مقاوله نامه را برعهده خواهند داشت تعیین خواهند کرد.
 قوانین، مقررات دولتی یا مقام های صالحیت دار نوع اسناد بایگانی و دیگر مدارکی . 3

را که کارفرما باید نگهداری و در صورت لزوم ارائه کند، تعیین خواهند کرد. اسناد 
بایگانی یادشده نام، سن، یا تاریخ تولد رسمی و در صورت امکان ثبت شده ی افرادی 
را که به استخدام کارفرما درآمده اند، یا برای او کار می کنند و کم تر از هجده سال 

دارند، در بر خواهند داشت.     

مقاوله نامه ی182 
بدترین اشکال کار کودکان،  مصوب 1999

ماده ی 1 
هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق می شوند باید تدابیر فوری و مؤثری را 

برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان یک فوریت اتخاذ کنند. 

ماده ی 2
در این مقاوله نامه، اصطالح »کودک« در مورد کلیه ی اش��خاص زیر هجده س��ال به کار 

برده می شود. 
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ماده ی 3
در این مقاوله نامه عبارت »بدترین اشکال کار کودک« شامل موارد زیر است:

• الف( کلیه ی اشکال بردگی یا شیوه ای مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، 	
بندگی به علت دین و رعیتی و کار با زور یا به اجبار، از جمله استخدام به زور و اجبار 

کودکان برای استفاده از آنان در درگیری مسلحانه.
• ب( اس��تفاده، مهیا کردن ی��ا عرضه ی یک کودک برای روس��پی گری، برای تهیه 	

تصاویر مستهجن از کودکان یا برای نمایش های قبیح .
• ج( استفاده، مهیا نمودن یا عرضه ی یک کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه	

برای تولید و قاچاق مواد مخدر که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند. 
• د( کاری که به دلیل ماهیت یا ش��رایط آن، احتمال دارد برای س��المتی، ایمنی یا 	

اخالقیات کودکان ضرر داشته باشد. 

ماده ی 4 
انواع کارهایی که در ماده ی 3 بند )د( مورد اش��اره قرار گرفته اند باید در قوانین . ۱

ی��ا مقررات ملی یا توس��ط مقام صالحیت دار، پس از مش��اوره با س��ازمان های 
کارفرمایی و کارگری مرب��وط و با در نظر گرفتن معیارهای بین المللی مربوطه 
به ویژه بندهای سه و چهار توصیه نامه ی بدترین اشکال کار کودک، مصوب سال 

۱999تعیین شوند . 
مقام صالحیت دار، پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایی و کارگری مربوط، باید . ۲

انواع کارهای موجود را که به این ترتیب تعریف شده اند، مشخص کنند. 
فهرست انواع کارهایی که بر اساس بند یک این ماده تعیین شده اند باید به طور ادواری . 3

مورد بررس��ی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مش��اوره با سازمان های کارفرمایی و 
کارگری مربوط، بازنگری شود. 

ماده ی 5 
هر یک از کش��ورهای عضو باید، پس از مش��اوره با س��ازمان های کارفرمایی و کارگری، 
س��ازوکارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این مقاوله نامه ترتیب اثر 

می دهند ، فراهم یا تعیین  کنند. 
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ماده ی 6 
هر یک از کش��ورهای عضو باید برنامه های اجرای��ی را برای اقدام به حذف بدترین . ۱

اشکال کار کودک به عنوان یک اولویت طراحی و اجرا کنند . 
برنامه های اجرایی باید با مش��اوره با نهادهای دولتی و س��ازمان های کارفرمایی و . ۲

کارگری مربوط و در صورت لزوم با توجه به نظرات س��ایر گروه های ذی ربط تدوین 
و اجرا شوند . 

ماده ی 7
هر یک از کش��ورهای عضو باید برای تضمین اجرا و اعمال مؤثر مقرراتی که به این . ۱

مقاوله نامه ترتیب اثر می دهند از جمله پیش بینی و کاربرد مجازات های کیفری یا 
در صورت اقتضا، مجازات های دیگر، کلیه ی تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

هر یک از کشورهای عضو، با در نظر گرفتن اهمیتی که آموزش و پرورش در حذف . ۲
کار کودک دارد ، باید تدابیر مؤثر و زمان بندی شده ای را اتخاذ کنند. به منظور: 

• الف( جلوگیری از بهره گیری از کودکان در بدترین اشکال کار کودک؛ 	
• ب( فراهم آوردن کمک مستقیم الزم و مناسب برای دور ساختن کودکان از بدترین 	

اشکال کار و برای بازپروری و یک پارچگی اجتماعی  آنان؛
• ج( تأمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه ای رایگان و در صورت امکان و اقتضا، 	

آم��وزش حرفه ای، برای کلی��ه ی کودکان که از بدترین اش��کال کار کودک دوری 
می جویند؛ 

• د( شناسایی و رسیدگی به کودکانی که در معرض خطر خاص قرار دارند؛	
• ه( توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.	

هر یک از کش��ورهای عضو باید مقام صالحیت دار مس��ئول اج��رای مقررات این . 3
مقاوله نامه را تعیین  کنند.

ماده ی 8
کش��ورهای عضو در اجرای مقررات این مقاوله نام��ه باید از طریق افزایش همکاری و یا 
کمک بین المللی مشتمل بر حمایت از توسعه ی اجتماعی و اقتصادی برنامه های ریشه کن 

کردن فقر و آموزش و پرورش همگانی برای کمک به یک دیگر گام های مؤثری بردارند. 
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده است. 





مقاولهنامههایمهم

درپیوندباهدفهایحقوقبنیادینکار

  
مقاوله نامه های۱۲۲ و 9۵ اگر چه در زمره ی مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار نیستند اما 
دربرگیرنده ی سیاست های در پیوند با اهداف حقوق بنیادین کار بوده و از اهمیت زیادی 
برخوردارند و به خاطر عدم اجرای صحیح این مقاوله نامه، دولت جمهوری اس��المی مورد 

انتقاد سازمان بین المللی کار قرار گرفته است. 

مقاوله نامه ی 122 
راجع به سیاست اشتغال، مصوب 1964

 ماده ی 1
به منظور تش��ویق رشد اقتصادی و باال بردن س��طح زندگی، تأمین نیازمندی های . ۱

مربوط به نیروی انسانی و حل مسأله ی بی کاری و کم کاری هر عضو باید به عنوان یک 
هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ی ایجاد اشتغال کامل و مولد که با آزادی، 

انتخاب شده باشد اعالم و دنبال نماید.
 این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد زیر باشد:. ۲

• ال��ف( ب��رای همه ی اش��خاص آماده خدمت و جوی��ای کار امکان اش��تغال وجود	
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 داشته باشد.
• ب(کار مورد نظر تا آن جا که ممکن است تولیدکننده باشد.	
• ج( آزادی در انتخاب شغل به طوری که هر کارگر بدون توجه به نژاد، رنگ، مذهب، 	

جنس، عقیده ی سیاس��ی وابستگی ملی و منش��اء اجتماعی، تمام  امکانات را برای 
تحصیل تخصص الزم برای داش��تن ش��غل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت 

خود در اختیار داشته باشد.
 این سیاست باید با توجه به مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و هم چنین روابط و . 3

محاسبات موجود بین هدف های اشتغال از یک طرف و سایر  هدف های اقتصادی و 
اجتماعی از طرف دیگر اتخاذ شود و به وسیله ی روش هایی به مورد اجرا گذاشته شود 

که منطبق با شرایط و هدف های ملی باشد.

ماده ی 2  
هر کشور عضو به میزان و به وسیله ی روش هایی که متناسب با شرایط ملی باشد:

• الف( در چهارچوب یک سیاس��ت اقتصادی و اجتماعی م��وزون و هم آهنگ برای 	
وصول به هدف های مذکور در ماده ی یک تصمیم به اقدامات الزم بگیرد و  به هنگام 

لزوم در آن ها تجدیدنظر نماید.
• ب( تدابیر الزم منجمله تهیه ی برنامه برای به کار بستن این اقدامات اتخاذ کند.	

ماده ی 3 
در اجرای مقررات این مقاوله نامه نمایندگان محافلی که در این زمینه ذینفع هس��تند، 
به ویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید در مسأله ی  سیاست اشتغال، طرف مشورت 
قرار گیرند تا از تجارب و نظرات آن ها اس��تفاده ش��ده و همکاری کامل آن ها در بیان و 

حمایت این سیاست ها تأمین گردد.
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و یازده ماده است. 
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 مقاوله نامه ی شماره 95
راجع به حمایت از مزد،  مصوب 1949

ماده ی 1
از لحاظ این مقاوله نامه » مزد« به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد عبارت از دستمزد 
یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان  آن با موافقت طرفین و یا طبق 
قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا 
خدمتی که انجام شده یا بعداً  انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت 

گردد.

ماده ی 2 
این مقاوله نامه شامل کلیه ی اشخاصی است که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت . ۱

دارند.
مقامات صالحیت دار پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایی و کارگری ) در صورتی . ۲

که چنین سازمان هایی وجود داشته و مستقیماً ذینفع باشند(  می توانند طبقاتی از 
اشخاص را که وضع و شرایط خدمت شان با اجرای تمام یا قسمتی از مقررات این 
مقاوله نامه متناسب نبوده و به کارهای دستی اشتغال نداشته و یا به خدمات خانگی و 
یا کارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله نامه 

مستثنی سازد.
هر یک از کش��ورهای عضو باید در اولین گزارش س��الیانه ی خود راجع به اجرای . 3

این مقاوله نامه که به موجب ماده ی ۲۲ اساس نامه ی سازمان بین المللی کار  تسلیم 
خواهد داشت، طبقاتی از اشخاص را که در نظر دارد طبق مقررات بند باال از شمول 
تمام یا یکی از مقررات مقاوله نامه مس��تثنی سازد، تعیین نماید و  پس از آن هیچ 
عضو نمی تواند اس��تثنایی قائل شود مگر نسبت به طبقاتی که بدین ترتیب معین 

گردیده اند.
هر یک از کش��ورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه ی خود معین کرده . 4

اس��ت کدام طبقات از اشخاص را در نظر دارد از شمول تمام یا یکی از مقررات این 
مقاوله نامه مس��تثنی سازد، الزم است طی گزارش های بعدی خود معلوم نماید که 
نس��بت به کدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند دو این ماده صرفنظر نموده و 
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هر نوع پیشرفتی را که به منظور اجرای این مقاوله نامه در حق طبقات مزبور حاصل 
گردیده معین کند.

ماده ی 3 
 مزدهایی که به پول قابل پرداخت می باشد منحصراً باید به پول رایج کارسازی گردد . ۱

و هرگونه پرداخت به موجب سفته، حواله و یا کوپن  یا به اشکال دیگری که ممکن 
است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود.

 مقامات صالحیت دار می توانند پرداخت دستمزد را به وسیله ی چک عهده ی بانک . ۲
یا چک و حواله ی پس��تی مجاز مقرر دارند؛ مشروط به این که چنین طرز  پرداخت 
متداول یا نظر به اوضاع مخصوصی ضروری باش��د یا طریقه ی مزبور به موجب یک 
قرارداد دسته  جمعی یا رأی داوری پیش بینی شده و یا در صورتی که چنین مقرراتی 

وجود نداشته باشد کارگر ذینفع خود به آن رضایت دهد.

ماده ی 4
 قوانین ملی یا قراردادهای دسته  جمعی یا احکام داوری می توانند پرداخت قسمتی . ۱

از م��زد را به صورت غیرنقدی در صنایع یا حرفه هایی که این امر متداول یا به علت 
نوع صنعت یا حرفه ی موردنظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به صورت 

مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد برای . ۲

تأمین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود:
• الف( اجناس به مصرف شخص کارگر و خانواده ی او برسد و به نفع آنان باشد.	
• ب( قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادالنه تعیین شود.	

ماده ی 5 
مزد باید مس��تقیماً به کارگر ذینفع پرداخت ش��ود مگر این که به موجب قوانین ملی یا 
قرارداد دس��ته جمعی یا یک رأی داوری طریق دیگری مقرر  شده یا آن که کارگر ذینفع 

طرز دیگری را قبول نموده باشد.
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ماده ی 6 
کارفرم��ا حق ندارد به هیچ وجه آزادی کارگران را در این که به میل خود از مزد خویش 

استفاده کنند محدود سازد.

ماده ی 7 
ه��رگاه در ی��ک کارگاه مغازه هایی به منظ��ور فروش اجناس و ی��ا انجام خدماتی . ۱

به کارگران دائر شده باشد،  نباید هیچ گونه فشاری به کارگران کارگاه برای استفاده از 
این مغازه ها یا خدمات به عمل آید.

در مواردی که دسترس��ی به مغازه ها یا سرویس های دیگر ممکن نباشد، مقام های . ۲
صالحیت دار ترتیب مناس��بی خواهند داد تا کاالها و خدمات به قیمت های  صحیح 
و عادالنه در دس��ترس مشتریان قرار گیرد.  هم چنین مغازه ها و سرویس هایی که 
توسط کارفرما ایجاد شده نباید قصد انتفاعی داشته باشند بلکه  باید به نفع کارگران 

مربوطه عمل نمایند.

ماده ی 8 
هیچ گونه برداش��ت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی که قوانین . ۱

ملی یا یک قرارداد دسته  جمعی و یا یک حکم داوری  مقرر داشته باشند.
کارگران بایستی به هر ترتیبی که مقامات صالحیت دار مناسب تشخیص می دهند از . ۲

شرایط و حدودی که چنین برداشت هایی قابل اجرا می باشد  مستحضر گردند.

ماده ی 9 
هر نوع برداش��ت از مزد کارگر به منظور پرداخت مس��تقیم یا غیرمستقیم به کارفرما، یا 
به نماینده ی او،  یا به هر واس��طه ی دیگر ) مانند مأمور کاریابی و  اس��تخدام کارگر( برای 

به دست آوردن کار یا نگاه داری آن ممنوع است.

ماده ی 10 
 م��زد را نمی توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین . ۱

ملی مقرر داشته اند.
 مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده ی او ضروری تشخیص . ۲

داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد.
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ماده ی 11 
 در مورد ورشکستگی یا تصفیه ی قانونی یک مؤسسه کارگران مربوطه بابت مزدی که . ۱

در مقابل خدمات انجام شده در دوره ی قبل از  ورشکستگی یا تصفیه طلب کارند و 
تاریخ دوره ی مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی که از میزان 
معینی که قوانین ملی مقرر داش��ته اند،  تجاوز نمی کند در عداد بس��تانکاران ممتاز 

محسوب می شوند.
 مزد چون در عداد دیون ممتازه می باشد باید تمام و کمال قبل از آن که طلبکاران . ۲

عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد.
 حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نس��بت به س��ایر دیون باید به موجب قوانین ملی . 3

معین گردد.

ماده ی 12 
 مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنان چه مقررات رضایت بخش دیگری که . ۱

پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید وجود نداشته باشد، فاصله پرداخت ها 
به موجب قوانین ملی یا قرارداد دست جمعی یا رأی داوری مقرر خواهد شد.

در انقض��ای م��دت قرارداد کار تصفیه ی مجموع مزد طب��ق قوانین ملی یا قرارداد . ۲
دسته جمعی یا رأی داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی که چنین قانون یا قرارداد 
دسته جمعی یا رأی داوری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد امر 

تصفیه ی نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد.

ماده ی 13 
پرداخت مزد در صورتی که نقدی باشد فقط در ایام غیرتعطیل و در محل کار یا در . ۱

مجاورت آن باید به عمل آید مگر آن که به موجب مقررات ملی یا قرارداد دست جمعی 
یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا این که ترتیبات دیگری که کارگران 

مربوطه از آن اطالع حاصل نموده  باشند مناسب تر تشخیص داده شود.
 پرداخت مزد در مشروب فروشی ها یا اماکن مشابه و نیز در مغازه های جزئی فروشی . ۲

و اماکن تفریحی ) در صورتی که برای جلوگیری از سوءاستفاده  مقتضی باشد( ممنوع 
است مگر در مورد پرداخت اجرت به کارکنان اماکن مزبور.
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ماده ی 14 
در موارد مقتضی ترتیب مؤثری باید اتخاذ گردد که کارگران به طریقی مناسب که فهم 

آن آسان باشد از مراتب زیر اطالع حاصل نمایند:
• الف( از ش��رایط مزدی که به آن ها پرداخت خواهد ش��د قبل از گماشته شدن آن ها 	

به یک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور.
• ب( از عواملی ک��ه در دوره ی پرداخ��ت مورد عمل و پایه ی محاس��به ی اجرت قرار 	

گرفته و هم چنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر می باشند.

ماد ه ی 15
قوانینی که به موجب آن ها مقررات این مقاوله نامه اجرا می گردد باید:

• الف( به اطالع اشخاص ذینفع برسد.	
• ب(کسانی را که مأمور اجرای آن می باشند معین نماید.	
• ج برای موارد تخلف تنبیه هایی مقرر دارد.	
• د( در موارد ممکن نگاه داری دفاتری را به شکل و اسلوب مناسب مقرر دارد.	

ماده ی 16
گزارش های سالیانه که طبق ماده ی ۲۲ اساس نامه ی سازمان بین المللی کار باید تسلیم 
ش��وند در خصوص تدابیری که برای اجرای مقررات این مقاوله نامه اتخاذ گردیده حاوی 

اطالعات کاملی خواهند بود.

ماده 17 
 چنان چه س��رزمین قلمرو کش��ور عضو ش��امل مناطق وس��یعی باشد که به علت . ۱

پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آن ها مقامات صالحیت دار اجرای مقررات 
این مقاوله نامه را در مورد آن ها غیرعملی تش��خیص دهد مقامات مزبور می توانند 
پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایان و کارگران ذینفع ) اگر وجود داشته باشند( 
مناطق مزبور را به طور کلی یا با قائل شدن موارد استثنایی نسبت به بعضی کارگاه ها 

یا پاره ای مشاغل از اجرای  مقررات مقاوله نامه مستثنی دارد.
 هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده ی ۲۲ اساس نامه ی سازمان . ۲

بین المللی کار راجع به اجرای این مقاوله نامه تس��لیم م��ی دارد باید مناطقی  را که 
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در نظر دارد نس��بت به آن ها از مقررات این ماده استفاده نماید، مشخص ساخته و 
علل توس��ل خود را به استفاده از این مقررات ذکر نماید. بعد از آن هیچ کشور عضو 
نمی تواند به این ماده استناد نماید؛ مگر در مورد مناطقی که به ترتیب باال مشخص 

نموده باشد.
هر کشور عضو که از مقررات این ماده استفاده می نماید باید در فواصلی که از سه . 3

س��ال تجاوز نکند با مشاوره با سازمان های کارگران و کارفرمایان ذینفع ) اگر وجود 
داشته باشند( موضوع امکان تعمیم اجرای این مقاوله نامه را به مناطقی که طبق بند 

اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید.
هر کشور عضو که به مقررات این ماده استناد نموده باید در گزارش های سالیانه ی . 4

بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد به مقررات نامبرده صرفنظر 
می نماید و در اجرای تدریجی این مقاوله نامه در چنین مناطق چه پیش��رفت هایی 

حاصل شده است.
* این مقاوله نامه شامل یک مقدمه و بیست و هفت ماده است. 



اساسنامهیسازمانبیناملللیکار

فصلیکم
سازمان

ماده ی 1
تأسیس: 

به منظور تحقق اهداف برش��مرده در مقدمه ی این اس��اس نامه و اعالمیه ی مربوط . ۱
به اهداف و مقاصد س��ازمان بین المللی کار که در دهم ماه مه ۱944 در فیالدلفیا 
به تصویب رسید و متن آن ضمیمه این اساس نامه است یک سازمان دائمی تأسیس 

می شود.

عضویت:
 دولت هایی که در اول نوامبر عضو س��ازمان بوده اند و نیز دولت هایی که بر اس��اس . ۲

بندهای سه و چهار این ماده به عضویت سازمان در آیند، اعضای سازمان بین المللی 
کار را تشکیل می دهند.

 هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هر دولتی که با تصمیم مجمع عمومی، طبق . 3



نگاهی به سازمان بین املللی کار 264

مفاد منش���ور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می تواند با 
ارسال درخواست رسمی خ���ود برای مدیرکل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی 

از پذیرش این اساس نامه، به عضویت سازم��ان بین المللی کار درآید. 
کنفرانس عمومی س��ازمان بین المللی کار نیز می تواند با آرای موافق دو س��وم از . 4

هیئت های دولتی حاضر دارای حق رأی کش��ورهای جدیدی را به عضویت سازمان 
بپذیرد. چنین پذیرش��ی موقعی نافذ خواهد بود که دولت مزبور درخواست رسمی 
خود مبنی بر پذیرش تعهدات ناشی از قبول اساس نامه سازمان را به مدیرکل دفتر 

بین المللی کار تحویل داده باشد.

انصراف:
 هیچ عضو سازمان بین المللی کار نمی تواند از عضویت سازمان خارج شود مگر آن که . ۵

پیش تر طی اطالعیه ای مدیرکل دفتر بین المللی کار را از قصد خود آگاه کرده باشد. 
این اطالعیه دو س��ال پس از تاریخ ارس��ال آن برای مدیرکل و با شرط آن که عضو 
مذکور به تمام تعهدات مالی ناشی از عضوی�ت خود عمل کرده باشد، قطعیت خواهد 
یافت. خروج از سازمان موجب بی اعتباری تعه���دات ناش��ی از امضای مقاوله نامه ها 

و الزامات آن برای مدت پیش بینی شده در آن نخواهد بود.

پذیرش مجدد: 
 پذیرش دوباره ی دولتی که از عضویت س��ازمان خارج ش��ده باش��د براساس مفاد . 6

بندهای 3 و 4 این اساس نامه صورت می گیرد.

ماده ی 2 
سازمان دائمی دارای تشکیالت زیر است:

• الف( کنفرانس عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو : 	
• ب(  شورای حکام موضوع ماده ی 7 این اساس نامه: 	
• ج(  دفتر بین المللی کار زیر نظر شورای حکام.	
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ماده ی 3 
کنفرانس، جلسات هیئت های نمایندگی 

اجالسیه های کنفرانس عمومی نمایندگان کشورهای عضو، هر زمان که اقتضا کند . ۱
و دست کم یک بار در س�ال برگزار خواهد شد. کنفرانس مزبور در برگیرنده ی چهار 
نماینده از هر کشور عضو شامل دو نماینده ی دول�ت و دو نماینده به عنوان نماینده ی 

کارگران و کار فرمایان خواهد بود. 
 هر نماینده بس��ته به هر موضوع مطرح در دستور کار کنفرانس می تواند تا دو نفر . ۲

مش��اور را ب�ا خود همراه داشته باش��د و در صورتی که دستور کار کنفرانس مسائل 
مربوط به زنان باشد، دس�ت کم یکی از مشاوران باید زن باشد.

مشاورین از سرزمین  های تحت الحمایه: 
 در صورتی که موضوع به س��رزمین های تحت الحمایه مربوط باشد کشورهای عضو . 3

مس��ئول روابط بین الملل در این سرزمین ها از حق انتخاب نمایندگان و مشاوران 
همراه آنان به شرح زیر برخوردارند: 

• الف( انتخاب نمایندگانی برای موضوعاتی که در حوزه ی صالحیت خاص مسئولین 	
سرزمین تحت الحمایه قرار دارد. 

• ب( انتخاب دستیارانی برای هیئت ها در ارتباط با موضوعاتی که مربوط به سرزمین های 	
غیرخودمختار هستند. 

هرگاه سرزمینی تحت اداره ی مشترک دو یا چند کشور عضو باشد، کشورهای عضو . 4
می توانن�د اش��خاصی را به عنوان مشاور هیئت نمایندگی خود برای سرزمین های 

مذکور انتخاب کنند.

تعیین نمایندگان غیردولتی:
دولت های عضو متعهد می ش��وند در کشورهای خود با توافق سازمان های صنعتی . ۵

واجد شرایط )در صورت وجود این گونه سازمان ها( نمایندگان کارفرمایان و کارگران 
را به عنوان نمایندگان غیردولتی و مشاوران آنان برای شرکت در کنفرانس معرفی 

کنند. 
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مقررات مربوط به مشاوران: 
مش��اوران نمایندگان حق رأی ندارند و تنها به درخواس��ت نمایندگان و با اجازه ی . 6

ریاست کنفرانس ح��ق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.
 هر نماینده می تواند با معرفی کتبی به رئیس کنفرانس یکی از مشاوران خود را به عنوان . 7

قائم مقام خود برگزیند. در این صورت او می تواند با حق رأی در مذاکرات شرکت کند.

اعتبارنامه:
  دولت هرکشور عضو باید نام نمایندگان و مشاوران آنان شرکت کننده در کنفرانس . 8

را به دفتر بین المللی کار اطالع دهد.
 کنفرانس اعتبارنامه ی نمایندگان و مشاوران آنان را بررسی خواهد کرد و در صورتی . 9

که انتخاب نماینده یا مشاوران او را مغایر با مفاد این اساس نامه بداند، می تواند با دو 
سوم آرای نمایندگان حاضر در نشست از تصویب اعتبارنامه ای آنان خودداری کند.  

ماده ی 4 
حق  رای

 هر نماینده از حق اظهارنظر و حق رأی مستقل درباره ی موضوعات مورد بررسی . ۱
در کنفرانس برخوردار است.

چنان چه یک��ی از اعضا، یکی از دو نماینده ی غیردولتی را انتخاب و معرفی نکرده . ۲
باش���د، نماینده ی غیردولتی دیگر بدون حق رأی می تواند در مذاکرات کنفرانس 

شرکت کند. 
در صورتی که کنفرانس برابر م��اده ی3 از پذیرش اعتبارنامه ی یکی از نمایندگان . 3

ک���شور عض���و خودداری کند، مقررات این ماده درباره ی نماینده ی مزبور، همانند 
نماینده ی غیرمنتخب اجرا خواهد شد.

ماده ی 5 
محل برگزاری جلسات کنفرانس

کنفرانس در محل ثابتی که شورای حکام تعیین می کند، برگزار خواهد شد، مگر 
آن که کنفرانس در نشس�ت پیشین تصمیم دیگری گرفته باشد. 
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ماده ی 6 
مقر دفتر بین المللی کار

تغ�ییر محل دفتر بین المللی کار با رأی دو سوم آرای نمایندگان حاضر امکان پذیر 
است. 

ماده ی 7 
شورای حکام

1- ترکیب: 
ش���ورای حکام از پنجاه و ش��ش نفر تشکیل می ش��ود که ترکیب آن به شرح زیر 

خواهد بود: 
بیس��ت و هش��ت نفر از میان نمایندگان دولت ها، چهارده نفر از میان نمایندگان 

کارفرمایان، و چهارده نفر از میان نمایندگان کارگران، 

2- نمایندگان دولت:
 ده نف��ر از نمایندگان دولت ها را ده کش��ور مهم صنعتی و هجده نماینده را دیگر 

نمایندگان دولت ه�ا بر می گزینند. 

3- کشورهای مهم  صنعتی:
 تشخیص کشورهای مهم صنعتی بر عهده ی شورای حکام و بر اساس آئین نامه ی 
ویژه و پ�س از بررس��ی آن در یک کمیته ی بی طرف خواهد بود. اعتراض هرکشور 
عضو به تصمیم شورای حکام در این خصوص قابل طرح و بررسی است، ولی تا زمانی 
که کنفرانس درباره ی اعتراض مطرح ش���ده تصمیم نگرفته باشد، تصمیم شورای 

حکام محترم شمرده می  شود. 

4- نمایندگان کارفرمایان و کارگران:
 نماین��دگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای عضویت در ش��ورای حکام را 
ب��ه ت��رتی��ب نماین��دگان کارفرمایان و نمایندگان کارگ��ران حاضر در کنفرانس 

برمی گزینند 

5- دوره ی تصدی: 
شورای حکام برای یک دوره ی سه ساله انتخاب خواهد شد اگر به هر دلیلی در پایان 
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این دوره انتخاب شورای حکام صورت نگیرد ، تا انتخابات بعدی، شورای حکام به کار 
خود ادام��ه خواهد داد.

6-کرسی های خالی، اعضای علی البدل و غیره: 
 شورای حکام وظیفه ی تنظیم آئین نامه های مربوط به چگونگی پر کردن کرسی های 
خال��ی، انتخاب اعضای علی البدل و مس��ائلی از این دس��ت را بر عهده دارد. این 

آئین نامه ها باید از تصویب کنفرانس بگذرد. 

7- مقام ها: 
شورای حکام یک رئیس و دو نایب رئیس را، به ترتیب از میان نمایندگان دولت ها، 

نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورا برمی گزینند.

8- رویه: 
شورای حکام وظیفه ی تدوین آئین نامه های مربوط به چگونگی اجرای وظایف خود 
را بر عهده دارد و باید در فاصله ی زمان های مقرر، نشست های خود را برگزار کند. 
برگزاری نشست های ویژه و فوق العاده ی این شورا منوط به درخواست کتبی دست کم 

شانزده نفر آن شورا خواهد بود. 

ماده ی 8
مدیرکل

 مدیرکل در رأس دفتر بین المللی کار قرار دارد. مدیرکل منتخب شورای حکام است . ۱
و باید تصمیم ها و برنامه ی کاری مصوب این شورا را به اجرا بگذارد. مدیرکل در برابر 

شورا پاسخ گو خواهد بود.
 مدیرکل یا قائم مقام او درکلیه ی نشست های شورای حکام حضور خواهند داشت. . ۲

ماده ی 9 
کارمندان

 انتخاب کارکنان دفتر بین المللی کار با مدیرکل و برابر ضوابط مصوب شورای حکام . ۱
خواهد بود. 

 مدیرکل ضمن آن که بیش ترین بازده را مد نظر دارد، حتی االمکان کارکن�ان دفتر . ۲
را از میان ملیت های مختلف بر خواهد گزید.
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 شمار معینی از کارکنان باید زن باشند. . 3
 وظای��ف مدی��رکل و کارکنان دفتر منحصراً جنبه ی بین الملل��ی دارد. مدیرکل و . 4

کارکن��ان دفت��ر در ایفای وظایف خود نباید به پذیرش درخواس��ت دولت ها یا هر 
صاح��ب نفوذ دیگری در خ��ارج از س��ازمان تن دهند و بای��د از هر اقدام مغایر با 

موقعیت و وظایف بین المللی خود بپرهیزند.
  تمام کشورهای عضو باید موقعیت و وظایف بین المللی مدیرکل و کارکنان دفتر . ۵

بین المللی کار را محترم بشمارند و از هر اقدام مخل وظایف بین المللی آنان خودداری 
کنند.

ماده ی 10 
وظایف

 وظایف دفتر بین المللی کار عبارتند از: دریافت و توزیع اطالعات مربوط به تنظیم . ۱
مق��ررات بین المللی در زمینه ی ش��رایط کار کارگران و نظام کار، به ویژه مطالعه ی 
مس��ائل و بررسی پیشنهادها با هدف ارائه به کنفرانس برای تدوین مقاوله نامه های 
بین المللی و نیز پژوهش در زمین����ه های خاص که کنفرانس یا دفتر بین المللی 

کار تعیین می کند.
 دفتر بین المللی کار در چارچوب رهنمودهای شورای حکام باید: . ۲

• الف( اسناد و مدارک مربوط به دستور کار کنفرانس را فراهم آورد؛	
• ب( یاری رس��اندن به کش��ورهای عضو در محدوده ی توان خود و بنا به درخواست 	

دولت ها در خصوص تدوین قوانین و مقررات کار بر پایه ی تصمیمات کنفرانس و نیز 
کمک رسانی به بهبود نظام اداری و بازرسی کشورها؛

• ج( اجرای وظایفی که برابر مفاد این اساس نامه درباره ی رعایت دقیق مقاوله نامه ها 	
به این دفت�ر محول شده است ؛

• د( ویراس��تاری و انتشار نشریات بین المللی مربوط به صنعت و کار به زبان هایی که 	
شورای حکام تصویب می کند؛

به ط��ور کلی، دفتر در حدود وظایف و اختیاراتی که ش��ورا به آن واگذارکرده عمل . 3
خواهد کرد.
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ماده ی 11 
روابط با دولت ها

وزارت خانه های مربوط به صنعت و کار در کشورهای عضو می توانند از طریق نمای��نده ی 
دولت خود، در ش��ورای حکام دفتر بین المللی کار به طور مستقیم با مدیرکل در تماس 
باشن��د و در نبود این  نماینده از طریق کارمند واجد صالحیت دیگری که دولت ذینفع 

او را به این سمت انتخاب کرده باشد، با مدیرکل ارتباط برقرار کنند.

ماده ی 12 
روابط با سازمان های بین المللی

 سازمان بین المللی کار می تواند در چارچوب این اساس نامه با هر سازمان بین المللی . ۱
فراگیر که عهده دار هم آهنگ ساختن فعالیت های سازمان های زیر باشند، همکاری 
کند: سازمان های بین الملل عمومی و سازمان های بین المللی عهده دار فعالیت های 

خاص در زمینه های مشابه. 
 سازمان بین المللی کار می تواند ترتیبی دهد که نمایندگان سازمان های بین المللی . ۲

عمومی بدون حق رأی در جلسات رایزنی شرکت کنند.
س��ازمان بین المللی کار می تواند ترتیبی دهد تا در شرایط مقتضی با سازمان های . 3

معتبر بین المللی غیردولتی از جمله با سازمان های بین المللی کارفرمایان، کارگران، 
کشاورزان و اعضای تعاونی ها رایزنی شود.

ماده ی 13 
امور مالی و بودجه

س��ازمان بین المللی کار می تواند در زمینه ی امور مال��ی و بودجه، هر قراردادی که . ۱
مناس��ب بداند با سازمان ملل متحد منعقد سازد.

تا هنگامی که چنین قراردادی بسته نشده است، یا در صورتی که قرارداد الزم اجرایی . ۲
وجود نداشته باشد:

• الف( هرکشور عضو هزینه ی مس��افرت و اقامت نمایندگان خود و مشاوران آنان و 	
نیز هزین�ه ی نمایندگانی که بسته به شرایط در نشست کنفرانس یا در نشست های 

شورای حکام شرکت می کنند پرداخت خواهد کرد؛
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• ب( هزینه ه��ای دیگر دفتر بین المللی کار و نشس��ت های کنفرانس یا هزینه های 	
شورای حکام را مدیرکل دفتر بین المللی کار از بودجه ی عمومی سازمان بین المللی 

کار خواهد پرداخت؛
• ج( مقررات مربوط به تصویب بودجه ی س��ازمان بین الملل��ی کار و مقررات مربوط 	

به میزان سهمیه ی پرداخت ها و نحوه ی دریافت آن ها را کنفرانس با اکثریت دو سوم 
آرای نمایندگان حاضر تعیین خواهد کرد. در این مقررات باید قید شود که کمیته ای 
از نمایندگان دولت ها وظیفه ی تدوین بودجه و تس��هیم هزینه ها میان کشورهای 

عضو سازمان را برعهده دارد.
 هزینه های سازمان بین المللی کار برابر مقررات الزم االجرای بندیک یا عبارت ج بند . 3

دو این ماده، به عهده ی کشورهای عضو خواهد بود. 
هر کشور عضو سازمان که در پرداخت سهمیه ی خود بابت هزینه های سازمان تأخیر . 4

نماید اگر مبلغ بدهی عقب افتاده اش برابر و یا بیش تر از س��همیه ی آن کش��ور در 
دو سال گذشته باشد نمی تواند در کنفرانس، در شورای حکام یا در کمیسیون های 
آن شرکت کند. به عالوه حق رأی و مشارکت در انتخابات شورای حکام را نخواهد 

داشت.
با این همه اگر کنفرانس تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه ی ناشی از اوضاع و 
احوالی خارج از اراده ی آن کشور باشد، می تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان 

حاضر، به این کشور اجازه دهد که در رأی گیری شرکت کند. 
مدیرکل دفتر بین المللی کار در خصوص چگونگی مصرف وجوه سازمان برابر شورای . ۵

حکام مسئول است.

فصلدوم
رویهوطرزعمل

ماده ی 14 
دستور کار کنفرانس عمومی 

 ش��ورای حکام پس از بررسی پیش��نهادات دریافت شده از سوی دولت های عضو و . ۱
ه�ر س��ازمان واجد شرایط یاد شده در ماده ی 3 یا هر سازمان بین المللی عمومی 

دستورکار کنفرانس را تنظیم خواه�د کرد. 
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تهیه مقدمات کنفرانس:
 ش��ورای حکام وظیفه ی تدوین آئین نامه های مربوط به تأمین تدارک مؤثر فنی و . ۲

مشاوره ب�ا اعضای اصلی ذیربط از طریق برگزاری نشست های مقدماتی فنی یا هر 
شیوه ی دیگری، پیش از تصویب مقاوله نامه ها یا توصیه نامه ها را بر عهده دارد. 

ماده ی 15
ابالغ دستور جلسه و گزارش ها برای کنفرانس

مدیرکل به عنوان دبیرکل کنفرانس خواهد بود. مدیرکل باید دستورکار کنفرانس . ۱
عمومی را چهارماه پیش از گش��ایش کنفرانس برای دولت های عضو و به وسیله ی 
این دولت ها برای نمایند گان سازمان ه�ای غیردولتی، در صورتی که این نمایندگان 

تعیین شده باشند، ارسال کند .
 ارسال گزارش مربوط به هر موضوع از دستور کار برای دولت ها باید به گونه ای باشد . ۲

که ب�ه هنگام، در دسترس آنان قرار گیرد تا اعضا پیش از برگزاری کنفرانس عمومی 
فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند. تدوین آئین نامه های اجرایی این مقررات بر 

عهده ی شورای حکام است.

ماده ی 16
اعتراض نسبت به دستور جلسه

هر دولت از کش��ورهای عضو از حق اعتراض رس��می نسبت به گنجاندن این یا آن . ۱
موضوع در دس��تور کار کنفرانس برخوردار اس��ت. ولی باید اعتراض خود را به طور 

مشروح برای مدیرکل و به وسیله ی او برای دیگر کشورهای عضو ارسال کند. 
چنان چه کنفرانس عمومی با اکثریت دوس��وم نمایندگان حاضر، به ابقای دس��تور . ۲

کنفرانس رأی دهد، دستور یا دس��تورهای کار کنفرانس که با اعتراض روبرو است، 
به قوت خود باقی خواهد بود.

گنجاندن موضوعات جدید توسط کنفرانس: 
 به ع��الوه کنفرانس عمومی هر گاه که با اکثریت دو س��وم آرای نمایندگان حاضر . 3

بررس��ی بیش تر موضوعی را مستق�ل از آن چه که در بند پیشین آمد الزم داند، آن 
موضوع در دستور کار کنفرانس عمومی آینده قرار خواهد گرفت. 
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ماده ی 17
مسئولین کنفرانس، آئین نامه ها و کمیته ها

کنفرانس عمومی یک رئیس وسه نایب رئیس برمی گزیند. سه نایب رئیس کنفرانس . ۱
به ترتیب ازمیان نمایندگان دولت ها، کارفرمایان و کارگران برگزیده می شوند. کنفرانس 
عمومی وظیفه ی ت��دوین آئین نامه های مربوط به چگونگی برگزاری نشست های خود 
را برعهده دارد و برای مطالعه و بررسی هر مسأله ی مربوط به آن، هر گاه که الزم بداند، 

کمیسیون  هایی تشکیل دهد.

رأی:
 به استثنای آن مواد اساسنامه ی حاضر یا مقاوله نامه ها و اسناد معتبر و یا برنامه های . ۲

مالی و بودجه موضوع ماده ی ۱3 این اس��اس نامه که رأی اکثریت بیش تری را طلب 
می کند ، در بقیه ی موارد رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در کنفرانس عمومی معتبر 

خواهد بود. 

حدنصاب: 
چنان چه تعداد آرای موافق اعالم شده کم تر از نصف تعداد نمایندگان حاضر در نشست . 3

باشد، نتیجه ی رأی گیری معتبر نخواهد بود. 

ماده ی 18
کارشناسان فنی

کنفرانس عمومی می تواند از کارشناسان فنی برای شرکت در کمیسیون های خود، بدون 
حق رأی، دع�وت کند.

ماده ی 19 
مقاوله نامه و توصیه نامه ها

تصمیمات کنفرانس:
 هرگاه کنفرانس عمومی به پذیرش پیش��نهادهای مربوط به هر موضوع از دس��تور . ۱

کار رأی موافق دهد، باید تصریح کند که این پیشنهادها کدام شکل زیر را به خود 
می گیرد: 
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• الف( مقاوله نامه ی بین المللی	
•  ب( یا اگر آن موضوع یا یکی از جنبه های آن از فوریت مقاوله نامه برخوردار نیست، 	

توصی��ه نامه بین المللی.
رأی الزم: 

 برای تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه در کنفرانس عمومی دو سوم آرای مواف�����ق . ۲
نمایندگان حاضر، ضروری است.

 هنگام تنظی��م مقاوله نامه یا توصیه نامه ای که دامنه ی ش��مول آن فراگیراس��ت، . 3
کنفرانس باید با مالحظه شرایط خاص کشورها از نظر شرایط اقلیمی، عدم توسعه ی 
درخور س��ازمان های صنعتی و دیگر ویژگی های خاص آن ها که این کشورها را از 
کشورهای صنعتی متمایز می کند، تعدیل های الزم و مناسب با وضعیت این کشورها 

را پیش بینی کند. 

متون معتبر: 
دو نس��خه از مقاوله نامه یا توصیه نامه به امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل خواهد . 4

رس��ید. یک نسخه در دفتر بین المللی کار بایگانی می شود و نسخه ی دیگر آن در 
اختیار دبیرکل س��ازمان ملل متحد قرار می گیرد. مدیرکل رونوشت گواهی شده ی 

مقاوله نامه یا توصیه نامه را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد. 

تعهدات اعضا نسبت به مقاوله نامه: 
 اگر موضوع مقاوله نامه باشد: . ۵

• الف( مقاوله نامه به منظور تصویب و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده خواهد شد؛	
• ب( هر کشور عضو موظف است ظرف یک سال از تاریخ پایان کنفرانس عمومی یا 	

اگر به سبب شرایط ویژه، ظرف یک سال میسر نباشد، در نخستین فرصت که به هر 
حال نبای��د از هجده ماه تجاوز کند، مقاوله نامه را به مقام یا مقام های صالحیت دار 

برای برگرداندن آن به قانون یا احکام قانونی تسلیم کند؛
• ج( کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیرکل دفتر بین المللی کار را از اقدام های 	

انجام شده در خصوص تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقام های صالحیت دار در 
این خصوص آگاه سازند؛
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•  د( کشور عضوی که موافقت مقام های صالحیت دار را کسب می کند باید مدیرکل را 	
از پیوستن رسمی خود به مقاوله نامه و تدابیر ضروری اتخاذشده برای اعتبار بخشیدن 

به مفاد مقاوله نامه آگاه سازد؛
•  ه( هرگاه مقاوله نامه به تصویب مقام یا مقام های صالحیت دار نرسد، دولت عضو تنها 	

موظف است در فواصل معینی که شورای حکام تعیین می کند، چگونگی قوانی�ن و 
اجرای آن ها در قبال مسائل مطرح در مقاوله نامه را به مدیرکل دفتر بین المللی کار 

گزارش دهد. 
در این گزارش باید عالوه بر توضیح درباره ی مشکالتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه 
یا موجب تأخیر در الحاق به آن ش��ده اس��ت، مشخص شود که تا چه حد از طریق 
قانون گذاری احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه به اجرا 

گذارده شده ی��ا قرار است به  اجرا گذاشته شود.

تعهدات اعضا نسبت به توصیه نامه ها:
 اگر موضوع توصیه نامه باشد: . 6

• الف( توصیه نامه برای همه ی کشورهای عضو ارسال می شود تا چگونگی اجرای آن 	
را از راه قانون گذاری یا از هر راه دیگر بررسی کنند؛

• ب( هر کش��ور عضو موظف اس��ت ظرف یک  سال ازتاریخ پایان کنفرانس عمومی یا 	
چنا ن چه به سبب ش��رایط ویژه نتوان ظرف یک سال اقدام کرد، در نخستین فرصت 
ک��ه به هر ح��ال نباید از هجده ماه تجاوز کن��د توصیه نامه را به مقام یا به مقام های 

صالحیت دار تسلیم کند تا مفاد آن به صورت قانون یا به صورت احکام قانونی درآید؛
• ج( کش��ورهای عضو باید به موج��ب این ماده، مدیرکل دفت��ر بین المللی کار را از 	

اقدام های انجام شده در خصوص تسلیم مقاوله نامه به مقام یا مقام های صالحیت دار 
و اطالعات مربوط به تصمیم اتخاذ ش��ده از سوی مقام یا مقام های صالحیت دار در 

این خصوص آگاه سازند؛
• ه( دولت عضو تنها موظف است در فواصل معینی که شورای حکام تعیین می کند، 	

چگونگی قوانین و اجرای آن ها در قبال مسائل مطرح در مقاوله نامه را به مدیرکل 
دفتر بین المللی کار گزارش دهد.

در این گزارش عالوه بر توضیح درباره ی مشکالتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا 
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موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، باید مشخص شود که تا چه حد از طریق 
قانون گ��ذاری، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از ه��ر راه دیگر مفاد مقاوله نامه 

به اجرا گذاشته شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود. 

وظایف دولت های فدرال:
در خصوص دولت های فدرال مقررات زیر اعمال خواهد شد: . 7

•  الف( در ارتباط با مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که دولت فدرال تشخیص دهد که 	
ب�ه موجب قانون اساسی می بایستی در سطح دولت فدرال اقدام شود، وظایف دولت 

فدرال همانند وظایف دیگر کشورهای عضو خواهد بود: 
•  ب( درباره مقاوله نامه ها وتوصیه نامه هایی که دولت فدرال برابر قانون اساسی کشور 	

خود تش��خیص دهد که دولت های عضو آن یعن��ی دولت ایالت ها یا کانتون ها باید 
درباره ی تمام یا بخش هایی از آن تصمیم گیرند، دولت فدرال:  

بای��د ترتیب��ی دهد که هم آهن��گ با قانون اساس��ی دولت ف��درال و قوانین . ۱
اساس��ی دولت های عضو آن یعنی دول��ت ایالت ها یا کانتون ها این مقاوله نامه 
ی��ا توصیه نامه ها ظرف هجده ماه از تاریخ پای��ان کنفرانس عمومی به مقام یا 
مقام های صالحیت دار دولت های متحد اعم از دولت ایالت ها و کانتون ها تسلیم 

شود تا به صورت قانون و یا دیگر اشکال حقوقی درآید؛
تدابی��ری اتخاذ کند تا بر اس��اس توافق دولت های ایالت��ی و محلی بر پایه ی . ۲

نشست های ادواری بین مقام های فدرال از یک سو و مقام های دولت های ایالتی 
و محلی از دیگر سو هم آهنگی های الزم برای گسترش دامنه ی اعتبار بخشیدن 

به مقاوله نامه ها وتوصیه نامه ها صورت گیرد؛
کارهای صورت گرفته در خصوص این ماده از اساس نامه را در زمینه ی تسلیم . 3

مقاوله نا مه ها و توصیه نامه به مقام یا مقام های صالحیت دار دولت های ایالتی و 
محلی، همراه با اطالعات مربوط به معرفی این مقام ها به  عنوان مقام صالحیت دار 
و نی��ز تصمیماتی را که آن��ان در این زمینه اتخ��اذ کرده اند، به مدیرکل دفتر 

بین المللی کار گزارش دهد؛
در فواصل معینی که ش��ورای حکام تعیین می کند، چگونگی قوانین و اجرای . 4

آن ها را در قبال مس��ائل مطرح در مقاوله نامه هایی که به آن ها نپیوسته اند، به 
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مدیرکل دفتر بین المللی گزارش دهد و در این گزارش چگونگی قانون گذاری 
و نحوه ی عمل فدراس��یون و دولت های ایالتی و محلی را در خصوص مسائل 
مطرح در مقاوله نام�����ه ها توضیح دهد و مش��خص س��ازد که در نظر است 
به کدام یک از روش های قانون گذاری، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر 

راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشد؛  
در فواصل و زمان های مناس��بی که ش��ورای حکام تعیین می کند، چگونگی . ۵

قانون گذاری و نحوه ی عمل فدراسیون و دولت های ایالتی و محلی را در قبال 
مس��ائل مطرح در توصیه نامه به مدیرکل دفت��ر بین المللی کار گزارش دهد و 
مش��خص س��ازد که در نظر اس��ت از چه طریق مقررات توصیه نامه را به اجرا 
گذاشته و به آن اعتبار بخشند، به عالوه در این گزارش باید تصریح شود که برای 

تصویب و اجرای توصیه نامه چه اصالحاتی را پیشنهاد می کنند. 

تأثیر مقاوله نامه بر مقررات مساعدتر موجود:
 در هیچ ش��رایطی تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه ی کنفرانس یا پیوس��تن . 6

دولت های عضو به آن ها نباید وسیله ی نقص قوانین، عرف یا موافقت نامه های نافذ 
و معتب��ری شود که شرایط پیش بینی شده در این مقاوله نامه یا توصیه نامه ها 

برای کارگران را در بردارد.

ماده ی 20 
ثبت در سازمان ملل متحد

مدیرکل دفتر بین المللی کار موظف اس��ت تصویب ه��ر مقاوله  نامه را به اطالع دبیرکل 
سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات م���اده ی ۱0۲ منشور سازمان ملل متحد به ثبت 

رسد، ولی این مقاوله نامه تنها برای کشورهایی که به آن پیوسته اند، الزم االجرا است.

 ماده ی 21 
مقاوله نامه هایی که به تصویب کنفرانس رسیده  اند:

هرمقاوله نام��ه ای که در رأی گیری نهایی کنفرانس عمومی اکثریت دو س��وم آرای . ۱
نمایندگان حاضر را به دس��ت نیاورد، می تواند به ص��ورت مقاوله نامه ی اختصاصی 

کشورهای عضوی که با آن موافقند، درآید.
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مدیرکل دفتر بین المللی کار هر مقاوله نامه ای را که به این ص���ورت، بین دولت های . ۲
ذینفغ منعقد می شود بایستی به اطالع دبیرکل ملل سازمان ملل متحد برساند تا برابر 

مقررات ماده ی ۱0۲ منشور ملل متحد به ثبت برسد.

ماده ی 22 
گزارش ساالنه درباره ی مقاوله نامه  های مصوب

هر عضو موظف است ساالنه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله نامه هایی را که به آن ها 
پیوسته است، به دفتر بین المللی کار گزارش دهد. گزارش ها بای����د مطابق با فرم های 

تعیین شده ی شورای حکام و پاسخ به پرسش های مشخص آن باشد. 

ماده ی 23
بررسی و ابالغ گزارش ها

 مدیرکل، فش��رده ای از اطالعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد م�واد ۱9,۲۲ . ۱
برای او ارسال کرده اند،  به نخستین کنفرانس عمومی که برگزار می شود ارائه خواهد 

کرد.
هرکش��ور عضو باید رونوش��ت اطالعات وگزارش هایی  را که برابر مواد ۱9,۲۲ این . ۲

اس��اس نامه برای مدیرکل تهیه می کند، بر اس��اس مفاد ماده ی 3 این اس��اس نامه 
به سازمان های واجد شرایط نمایندگی ارائه دهد. 

ماده ی 24 
عرض حال درباره ی عدم رعایت مقاوله نامه ها

ش��ورای حکام این اختیار را دارد که ش��کایت های س��ازمان های حرف��ه ای کارگری یا 
کارفرمایی به دفتر بین المللی کار مبنی بر عدم رعایت مقاوله نامه ها از سوی کشورهایی 
که به آن پیوسته اند را برای دولت طرف شکایت ارس��ال کند و از آن دولت پاسخ مناسب 

به این شکایت ها را خواستار شود. 

ماده ی 25 
انتشار عرض حال

چنان چه دولت طرف شکایت در ظرف زمانی معقول به شکایت ها پاسخ ندهد یا اگر پاسخ 
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ارائه شده برای شورای حکام قانع کننده نباشد، شورا حق آن را دارد که شکایت مزبور و 
در صورت لزوم پاسخ آن را برای اطالع عموم منتشرکند.

ماده ی 26
شکایت بابت عدم رضایت

 هر کشور عضو حق دارد از عضو دیگری که به نظر او مقاوله نامه ای را که هر دو برابر . ۱
مواد پیشین به آن پیوسته اند، به طور رضایت بخش اجرا نمی کند، به دفتر بین المللی 

شکایت کند.
ش��ورای حکام این حق را دارد چنان چه مناس��ب تشخیص دهد، پیش از آن ک��ه . ۲

کمس��یون تحقیق و بررسی مطابق با فرایند پیش بینی ش��ده در زیر را فرا خواند 
به همان ترتیب ذکر ش��ده در ماده ی ۲4 خواستار پاسخ از سوی دولت مورد بحث 

شود. 
 چنانچه ش��ورای حکام، ابالغ ش��کایت به دولت مورد بحث را الزم نداند، یا اگر از . 3

آن دولت در ظرف زمانی معقول پاسخ قانع کننده دریافت نکرده باشد، این حق را 
دارد که برای بررسی شکایت و تهیه ی گزارشی از آن کمیسسون تحقیق و بررسی 

فراخواند.
ش��ورای حکام می تواند خود به طور مستقل یا بر اساس شک��ایت هر نماینده، در . 4

کنفرانس عمومی این فرایند را به کارگیرد. 
چنان چه موضوعی در اجرای مواد ۲۵ یا ۲6 در شورای حکام تحت بررسی باشد و . ۵

دولت موردبحث در ش��ورا نماینده ای نداشته باشد، این دولت حق دارد نماینده ای 
برای شرکت در مذاکرات شورا تعیین و معرفی کند، زمان مذاکرات بای���د پیش تر 

و در مهلت مناسب به آگاهی این دولت برسد. 

ماده ی 27 
همکاری با کمیسیون تحقیق

در صورتی که به موجب ماده ی ۲6 شکایتی درکمیسیون تحقیق در دست بررسی باشد 
هر کش��ور عضو که به صورت مستقیم یا غیرمس��تقیم در آن ذینفع باشد، متعهد است 

اطالعات خود را درباره ی موضوع شکایت را در اختیار کمیسیون بگذارد.
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 ماده ی 28 
گزارش کمیسیون تحقیق

کمیسیون تحقیق پس از بررسی همه جانبه ی شکایت مطرح شده، گزارشی از تحقیقات 
خود در همه ی زمینه های مربوط به موضوع اختالف همراه با ذکر نتیجه ی تحقیق��ات و 
پیشنهادهای مناسبی که دولت مورد بحث باید برای جلب رضایت دولت شاکی در مهلت 

مناسب به کار گیرد، تهیه و به مدیرکل ارائه خواهد کرد.

ماده ی 29 
اقدام بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق

 مدیرکل دفتر بین المللی کار پس از تس��لیم گزارش کمیسیون تحقیق به شورای . ۱
حکام و به دولت های ذیربط در موضوع اختالف آن را برای اطالع عموم منتشرخواهد 

کرد. 
دولت های ذیربط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، موافقت یا عدم موافقت رسمی . ۲

خود با پیشنهادهای مندرج در گزارش کمیسیون را به مدیرکل دفتر بین المللی کار 
تس��لیم کرده و در آن تصریح کنند که در صورت عدم موافقت با این پیش��نهادها، 

ارجاع آن به دیوان بین المللی دادگستری را خواستارند. 

ماده ی 30 
عدم تسلیم مقاوله نامه و توصیه نامه ها به مقام های صالحیت دار

چنان چه عضوی، مقررات تصریح ش��ده در بنده��ای ۵ ب(، 6 ب(، 7 ب(، ۱( از ماده ی 
۱9 و مربوط به اجرای مقاوله نامه یا توصیه نامه ها را به کار نبندد، دیگ��ر اعضای سازمان 
حق خواهند داش��ت که موضوع را به ش��ورای حکام ارجاع کنند. در صورتی که شورای 
حکام تش��خیص دهد که این عضو مقررات تصریح شده را رعایت نکرده است موضوع را 

به کنفرانس عمومی گزارش خواهد کرد.

 ماده ی 31 
آرای دیوان بین المللی دادگستری

رأی دیوان بین المللی دادگستری در باره ی شکایت ها یا هرمسئله ای که برابر ماده ی ۲9 
به آن ارجاع شود قطعی است.
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 ماده ی 32 
دیوان بین المللی دادگستری می تواند به تأیید اصالح یا نقض تصمیم ها و پیشنهادهای 

کمیسیون تحقیق رأی دهد.

ماده ی 33
عدم اجرای توصیه نامه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری

ه��ر ی��ک از اعضا اگر در مهل���ت پیش بینی ش��ده به توصیه های من��درج در گزارش 
کمیس��یون تحقیق یا رأی دیوان بین المللی دادگستری اقدام نکند، شورای حکام برای 
تأمین اجرای این توصیه ها می تواند از کنفرانس عمومی خواستار اتخاذ تدابیرالزم برای 

اعمال این توصیه ها شود. 

ماده ی 34 
رعایت توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری

دول��ت خاطی همواره این ح�ق را دارد که ش��ورای حکام را از تدابیر اتخاذ کرده الزم 
برای انطباق خود با توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری آگاه 
س��ازد و می تواند از ش��ورای حکام بخواهد برای اثبات درستی ادعای خود در خصوص 
رفع اختالف کمیس��یون تحقیق را فراخواند. در این صورت مف��اد مندرج در مواد ۲7، 
۲8، ۲9، 3۱، 3۲ به اجرا گذاشته می شود و اگر گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان 
بین المللی دادگس��تری به نفع دولت متخلف باشد، شورای حکام باید بی درنگ دستور 

توقف تصمیمات اتخاذ شده برابر ماده ی 33 را صادر کند.
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فصلسوم
مقرراتعمومی

ماده 35 
اجرای مقاوله نامه ها در سرزمین های تحت قیمومیت

کشورهای عضو برابر مق�ررات این اساس نامه متعهد می شوند که در سرزمین های . ۱
وابس��ته به خود که روابط ب�ین المللی آن ها را بر عهده دارند و نیز در سرزمین های 
تحت قیومیت خود، مفاد مقاوله نامه هایی را که به آن ها پیوسته اند، به اجرا بگذارند، 
مگر آن که مسائل مطرح شده در مقاوله نامه در حوزه ی صالحیت خاص مقام های 
آن سرزمین ها نباشد یا شرایط محلی اجرای مقاوله نامه را ناممکن سازد و یا آن که 

تطبیق مفاد مقاوله نامه با شرایط محلی منوط به اعمال تغییراتی در آن باشد. 
هر کش��ور عضو که به مقاوله نامه ای می پیوندد، باید در کوتاه ترین زمان ممکن طی . ۲

اعالمیه ای مدیرکل دفتر بین المللی کار را از میزان تعهد خود در باره ی اجرای مفاد 
مقاوله نامه در این س��رزمین ها به جز س��رزمین هایی که در بندهای 4 ، ۵ زیر آمده 
اس��ت آگاه س��ازد و همه ی اطالعات مربوط به اج��رای مقاوله نامه را برای مدیرکل 

گزارش کند. 
هر عضو که به موجب بند پیشین اعالمیه ی خود را به مدیرکل تسلیم کرده باش���د، . 3

برابر مفاد مقاوله نامه می تواند در دوره های معین با ارس��ال اعالمیه ی جدید، مفاد 
همه ی اعالمیه های پیشین را تغییر داده و موقعیت کنونی سرزمین های یادشده در 

بند پیش را شرح دهد. 
هرگاه مس��ائل مطرح ش��ده در مقاوله نامه درحوزه ی خاص مقام های صالحیت دار . 4

سرزمین وابسته باشد، کشور مسئول روابط بین المللی این سرزمین باید در کوتاه ترین 
مدت ممکن ، مقاوله نامه را برای دولت سرزمین یادشده ارسال ک�ند، تا این دولت 
به آن صورت قانون یا صورت احکامی از نوع قانون بخشد. سپس دولت عضو می تواند 
با موافقت دولت این سرزمین طی اعالمیه ای پذیرش تعهدات مقاوله نامه را به اطالع 

مدیرکل برساند. 
 اعالمیه ی پذیرش تعهدات مقاوله نامه به دو صورت زیر برای مدیرکل دفتر بین المللی . ۵
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کار ارسال خواهد شد: 
• الف( از سوی دولت یا مقام مسؤل دو یا چند کشور عضو سازمان که اداره ی مشترک 	

سرزمینی را بر عهده دارند؛
• ب( هر مقام بین المللی که به موجب مقررات منشور ملل متحد یا دیگر مقررات نافذ 	

و معتبر، مسؤلیت اداره ی سرزمینی را بر عهده دارد.
 اعالمیه پذیرش مفاد مقاوله نامه برابر بندهای 4 ، ۵ این ماده که از سوی سرزمین . 6

ذیربط صادر می ش��ود ، بای��د دربرگیرنده ی اعالم پای بندی به  عهدات زیر باش��د. 
تعهدات ناش��ی از مفاد مقاوله نامه وتعهدات ناشی از مفاد اساس نامه ی سازمان که 
مقاوله نامه های پذیرفته ش��ده را نیز شامل می ش��ود. در اعالمیه پذیرش می توان 

به تغییرات ضروری در مفاد مقاوله  نامه برای انطباق آن با شرایط محلی اشاره کرد.
  هر عضو یا مقام بین المللی که به موجب بندهای 4،5 این ماده، اعالمیه ی پذیرش را . 7

صادر می کند، می تواند در دوره های معین و برابر مفاد مقاوله نامه با ارسال اعالمیه ی 
جدید از س��وی سرزمین ذیربط، مفاد اعالمیه های پیشین را تغییر دهد یا انصراف 

خود را از تعهدات ناشی از پذیرش هر مقاوله نامه ای اعالم کند. 
 ه�رگاه تعهدات مقاوله نامه از سوی سرزمین یاد شده در بندهای 4 یا ۵ این م��اده . 8

پذی�رفته نش��ود ، عضو یا اعضا و یا مقام بین المللی ذیرب�ط گزارشی از چگون��گی 
قانون گذاری و عرف س��رزمین یادشده در باره ی موضوع های مطرح در مقاوله نامه 

برای مدیرکل دفتر بین المللی کار ارسال خواهند داشت.
این گزارش باید عالوه بر توضیح درباره ی مشکالتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا 
موجب تأخیر در پیوست��ن به آن شده است ، مشخص سازد که تا چه حد از طریق 
قانون گ��ذاری، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را 

به اجرا گذاشته یا قرار است به اجرا گذارد.  

ماده ی 36 
اصالحیه ی اساس نامه

اصالح اس��اس نامه که به تصویب دو س��وم اعضای حاضر در کنفرانس عمومی برسد و از 
تأیید دو سوم اعضای سازمان و از جمله ۵ عضو از ده عضو مهم ترین کشورهای صنعتی 

برابر با مقررات بند 3 از ماده 7 این اساس نامه بگذرد ، قطعی و معتبر خواهد بود. 
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ماده ی 37 
تفسیر اساس نامه و مقاوله نامه

هرگونه سؤال یا اختالف در تفسیر این اساس نامه یا موافقت نامه های بعدی منعقد . ۱
ش��ده بین اعضا، برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد 

شد.  
عالوه بر تمهید ذکر شده در بند ۱ این ماده ، شورای حکام این حق را دارد که یک . ۲

نهاد داوری برای حل سریع هر مسأله یا مشکل مربوط به تفسیر ه����ر موافقت نامه 
که از سوی شورای حکام یا بر اساس مفاد همان موافقت نام�ه قابل ارجاع به دادگاه 
خواهد بود ، تأسیس کند و آئین نامه های مربوط به آن را تهیه و از تصویب کنفرانس 
عمومی بگذراند، احکام یا آرای مش��ورتی دادگاه های تأس��یس شده بر اساس این 
بند هم چون احکام و آرای دیوان بین المللی دادگستری معتبرخواهد بود. رأی این 

دادگاه ها برای اظهار نظر در کنفرانس عمومی به اطالع اعضا رسانده خواهد شد. 

ماده ی38 
سازمان بین المللی کار برای دستیابی به اهداف خود می تواند به برگزاری کنفرانس ها . ۱

و تأسیس نهادهای منطقه ای اقدام کند.
 شورای حکام وظیفه ی تدوین آئین نامه های اختیارات ، وظایف و چگونگی برگزاری . ۲

کنفرانس های منطقه ای را برای تصویب به کنفرانس عمومی ارائه دهد.

فصلچهارم
مقرراتمتفرقه

ماده ی 39
وضع حقوق سازمان

سازمان بین المللی کار شخصیت کامل حقوقی و مخصوصاً اهلیت در موارد زیر خواهد 
داشت:
• الف( انعقاد قرارداد. 	
• ب( مالکیت، و مصرف و واگذاری منقول و غیرمنقول .	



285نقض حقوق بنیادین کار در ایران

• ج( دادخواهی و تعقیب قانونی.	

ماده ی 40
امتیازات و مصونیت ها

سازمان بین المللی کار در سرزمین هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت هایی . ۱
که برای انجام و نیل به مقاصدش الزم است برخوردار خواهد شد. 

 هیئت  های نمایندگی در کنفرانس، اعضای ش��ورای حکام و مدیرکل و مقام های . ۲
دفتر نیز از امتیازات و مصونیت هایی که برای انجام مستقل وظایف خود در ارتباط 

با سازمان الزم است، برخوردار خواهند بود . 
این مزایا و مصونیت ها با این هدف که مورد قبول کشورهای عضو قرار گیرد توسط . 3

سازمان در موافقت نامه ی جداگانه ای تهیه و تعریف خواهد شد.





ضمیمهیاساسنامهیسازمانبیناملللیکار:

اعالمیهیمربوطبههدفهاومقاصدسازمانبیناملللیكار

)اعالمیهیفیالدلفیا(

کنفرانس عمومی س��ازمان بین المللی کار در بیس��ت و شش��مین اجالسیه ی خود در 
فیالدلفیا در تاریخ دهم ماه مه سال ۱944 اعالمیه ی حاضر را درباره ی هدف ها و مقاصد 
سازمان بین المللی کار و اصولی که باید الهام بخش سیاست اعضای آن باشد به تصویب 

می رساند.

یك
کنفرانس، اصول اساس��ی را که مبنای تش��کیل سازمان اس��ت مجدداً مورد تایید قرار 

می دهد، به ویژه آن که:
• الف( کار یک کاال نیست.	
• ب( آزادی بیان و سندیکا )انجمن( برای پیشرفت پایدار ضروری است. 	
• ج( فقر در هر نقطه خطری برای خوشبختی و ترقی در تمام نقاط است.	
• د( جنگ علیه نیازمندی و نقصان باید با کمال ش��دت در درون هر ملت ، و نیز با 	

کوشش مداوم و هم آهنگ بین المللی که در آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان از 
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وضع و موقعیت برابری با نمایندگان دولت ها برخوردار باشند، و همراه آ ن ها در بحث 
آزاد و تصمیم دموکراتیک به منظور ارتقاء و پیش برد رفاه مش��ترک شرکت کنند، 

هم چنان ادامه یابند.

دو
با اعتقاد به این که تجربه، به طور کامل درستی اظهارات مندرج در اساس نامه ی سازمان 
بین المللی کار را مبنی بر این که صلح پایدار تنها در صورتی ایجاد می شود که مبتنی بر 

عدالت اجتماعی باشد نشان داده ، لذا کنفرانس تأیید می کند که:
• الف( تمامی احاد بشر، فارغ از نژاد، عقیده یا جنس می بایستی از امنیت اقتصادی 	

و فرصت های برابر برای نیل به رفاه مادی و رش��د معنوی با حفظ آزادی و ش��ئون 
انسانی، برخوردار باشند.

• ب( دست یابی به شرایطی که این امر را امکان پذیر سازد باید هدف اصلی سیاست 	
ملی و بین المللی را تشکیل دهد.

• ج( کلیه ی سیاست ها و اقدامات بین المللی، به ویژه سیاست های از نوع اقتصادی و 	
مالی، باید از این جنبه مورد داوری قرار گیرند، و فقط تا آن جا که دست یابی به این 
هدف اساس��ی را تشویق و ترویج می کند و مانعی برای آن به وجود نمی آورد، مورد 

قبول قرار گیرد. 
• د( سازمان بین المللی کار مسئولیت دارد که کلیه ی سیاست ها و اقدامات اقتصادی و 	

مالی بین المللی را در پرتو این هدف اساسی مورد رسیدگی و توجه قرار دهد. 
• ه( س��ازمان بین المللی کار ضمن انجام وظایف محول��ه ی خود و با در نظر گرفتن 	

کلی��ه ی عوامل اقتص��ادی و مالی ذیربط می تواند هرگونه مقرراتی را که مناس��ب 
تشخیص دهد در تصمیمات و توصیه های خود منظور نماید. 

سه
کنفرانس، تعهد مهم س��ازمان بین المللی کار جهت پیش برد برنامه های جهانی در بین 
ملت های دنیا را مورد تأیید قرار می دهد. برنامه های جهانی رس��یدن به اهداف زیر را در 

نظر دارند:  
• الف( اشتغال کامل و باال بردن سطح زندگی.	
• ب( اس��تخدام کارگران در مشاغلی که به واسطه اس��تفاده از مهارت و هنر خود و 	
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سهمی که در رفاه عمومی دارند اظهار رضایت کنند.  
• ج( تأمین تس��هیالتی برای آموزش و انتق��ال کارگران از جمله مهاجرت به منظور 	

اشتغال و اقامت، به عنوان وسیله ای برای نیل بدین هدف، یا تضمین های کافی برای 
کلیه ی اشخاص ذیربط. 

• د( تنظیم سیاست های مربوط به دس��تمزد و درآمدها، ساعات و سایر شرایط کار، 	
به گونه ای که کلیه ی افراد به سهم عادالنه از ثمرات پیشرفت دست یافته و تمامی 

شاغالن و نیازمندان حمایت ها، حداقل دستمزد برای زندگی دریافت نمایند.
• ه( به رسمیت شناختن حق مذاکره ی دسته  جمعی، همکاری مدیریت و کارگران در 	

بهبود مداوم کارآیی تولید، و تشریک مساعی بین کارگران و کارفرمایان در تهیه و 
اجرای معیارها و اقدامات اجتماعی و اقتصادی.

• و( توس��عه ی اقدامات تأمین اجتماعی به منظور فراهم آوردن درآمد اساس��ی برای 	
کلیه ی اشخاصی که به حمایت و مراقبت همه جانبه ی پزشکی نیاز دارند. 

• ز( حمایت کافی از زندگی و سالمتی کارگران در کلیه ی مشاغل. 	
• ح( تأمین رفاه کودکان و مادران.	
• ط( تأمی��ن تغذیه و مس��کن کافی و ایجاد تس��هیالت برای تفریح و س��رگرمی و 	

فرهنگ. 
• ی( تضمین برابری فرصت تحصیلی و حرفه ای.	

چهار
کنفرانس مطمئن است که استفاده کامل تر و وسیع تر از منابع تولیدی جهان، که برای 
دس��ت یابی به اهداف و اصول یاد ش��ده در این اعالمیه الزم اس��ت، با اقدام بین المللی و 
ملی، از جمله اقداماتی جهت بسط تولید و مصرف، اجتناب از نوسانات شدید اقتصادی، 
ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق توسعه نیافته ی جهان، تضمین ثبات بیش تر 
در قیمت ه��ای جهانی محصوالت اولیه و ترویج حجم زی��اد و ثابت تجارت بین المللی 
می تواند تضمین شود. کنفرانس متعهد می شود که سازمان بین المللی کار با دستگاه های 
بین المللی که عهده دار سهمی از مس��ئولیت وظیفه ی بزرگ ارتقای بهداشت، تعلیم و 

تربیت و رفاه کلیه ی مردمان می باشند ، همکاری کامل نماید.
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پنج
کنفرانس تأیید می کند که اصول مندرج در این اعالمیه در مورد تمامی مردمان جهان 
به طور کامل قابل اعمال است. روش اجرای آن ها با توجه به مرحله توسعه ی اجتماعی و 
اقتصادی که هر ملتی بدان نائل شده تعیین می شود، ولی اجرای روزافزون و مستمر آن 
در مورد مردمی که هم چنان وابسته هستند و مردمی که پیش تر به خودمختاری دست 

یافته اند، موضوعی است که نگرانی دنیای متمدن را برانگیخته است. 



نگاهیاجمالیبهتاریخچهی

کنفدراسیونبیناملللیاحتادیههایآزادکارگری

وکنفدراسیونجهانیکار

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ICFTU در سال ۱949 طی انشعابی 
در فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU ۱ و به خاطر دفاع از طرح مارشال در 

اروپا به وجود آمد. این اتحادیه به مدت 6 دهه بزرگ ترین سندیکای بین المللی بود. 
کنفدراسیون جهانی کار WCL ۲ در سال۱9۲0 با نام اتحادیه ی بین المللی سندیکاهای 
مس��یحی3  در ارتباط با احزاب دمکرات مسیحی اروپایی به وجود آمد. در دهه ی ۱930 
هنگامی که اعضای آن در کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا سرکوب شدند، فعالیت های 
آن با وقفه روبرو شد و پس از پایان جنگ دوم جهانی، بسیاری از اعضای خود در اروپای 
ش��رقی را از دس��ت داد. این اتحادیه در س��ال ۱968 نام خود را به WCL تغییر داد. در 
طی دوران پس از جنگ بیش تر اعضای آن را سندیکاهای کشورهای جهان سوم تشکیل 

می دادند. 
اتحادی��ه ی دموکراتیک کارگران ایرانی DUIW وابس��ته به ش��ورای ملی مقاومت عضو 
1-World Federation of Trade Unions
Fédération Syndicale Mondiale 
2- World Confederation of Labour  
3- International Federation of Christian Trade Union
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کنفدراس��یون جهانی کار بود و نقش به سزایی در محکومیت نقض حقوق بنیادین کار 
در ایران در دهه ی 80 و 90 میالدی توسط سازمان بین المللی کار داشت. این  اتحادیه 
در دوران مذکور روابط نزدیکی نیز با ICFTU داش��ت. دولت جمهوری اس��المی تالش 
بسیاری به خرج داد تا از شرکت اعضای این اتحادیه در مجامع بین المللی و مربوط به کار 

جلوگیری کند. 
اول نوامبر ۲006 نمایندگان سیصد و شصت تشکل کارگری از یکصد و پنجاه کشورجهان 
برای بنیان گذاری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC  در وین گردهم 
آمدند. در این کنگره ی مؤسس��ان که سه روز به طول انجامید کنفدراسیون بین المللی 
اتحادیه های آزاد کارگری ICFTU  با بیش از یکصد و پنجاه میلیون عضو و کنفدراسیون 

جهانی کار« WCL  با بیست و شش میلیون عضو شرکت داشتند. 

در این نهاد جدید ITUC به جز این دو اتحادیه  بین المللی، هشت اتحادیه ی ملی که تا آن 
زمان در سطح بین المللی حضور نداشتند نیز شرکت دارند. هدف از تشکیل اتحادیه ی 
بین المللی جدید تأثیرگذاری بیش تر بر روند جهانی شدن و تقویت اتحادیه ی بین المللی 

کارگری در برخورد با چالش های پیش رو می باشد.  
ضرورت یک مبارزه ی هم آهنگ برای نمایندگی مؤثر و دفاع از حقوق و منافع کارگران 
و کارمندان در اقتصاد جهانی، چیزی است که اعضا و رهبران این اتحادیه ها را به سمت 

وحدت و یک پارچگی سوق داده است. 

در واقع از نوامبر ۲006 به بعد در عرصه بین المللی تنها کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
کارگری  ITUC  و فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  WFTU وجود دارند. 

سندیکاهای کارگران چینی که به تنهایی به اندازه ی نهاد جدید عضو دارند حضور فعالی 
در عرصه ی جهانی ندارند و بالطبع نمی توانند از قدرت خود در سطح  بین المللی به نحو 

احسن استفاده کنند. 
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نگاهیبهتاریخچهی
فدراسیونجهانیاحتادیههایکارگری

وسندیکاهایعضوآن
فدراس��یون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU در سوم اکتبر ۱94۵ تأسیس شد. در 
اولین کنگره ی آن که از س��وم تا هش��تم اکتبر ۱94۵ در پاریس برگزار شد هیأت های 
نمایندگی  از س��وی پنجاه و ش��ش سازمان ملی از پنجاه و پنج  کشور و بیست سازمان 
بین المللی که شصت و هفت میلیون کارگر را نمایندگی می کردند، شرکت داشتند. این 
فدراس��یون که برای متحد کردن کارگران جهان در یک ارگان واحد بین المللی پس از 
جنگ جهانی دوم تش��کیل شده بود، در سال ۱949 با انش��عابی از سوی اتحادیه های 
کارگ��ری غربی )بورژوایی( بر س��ر حمایت از طرح مارش��ال مواجه ش��د. در این تاریخ 
اتحادیه های کارگری غربی، کنفدراس��یون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری را ایجاد 

کردند که بعدها مهم ترین اتحادیه ی  کارگری در سطح بین المللی شد. 

از ای��ن تاریخ به بعد فدراس��یون جهانی اتحادیه ه��ای کارگ��ری WFTU مرکب بود از 
اتحادیه های کارگری دولتی کش��ورهای کمونیستی و اتحادیه های کارگری وابسته و یا 
هوادار احزاب کمونیست در سراسر جهان. تعدادی از این اتحادیه ها از جمله اتحادیه های 
کارگری یوگس��الوی و چین بعد از آن که دولت های ش��ان به لحاظ ایدئولوژیک با اتحاد 

شوروی و »اردوگاه سوسیالیسم« دچار مشکل شدند این فدراسیون را ترک کردند. 

فعالیت WFTU پس از سقوط »اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود« در شرق اروپا محدود 
ش��د و تعدادی از اتحادیه های عضو آن نیز به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد 
کارگری ICFTU  پیوستند. دفتر مرکزی این »فدراسیون« هم چنان در پراگ قرار دارد 
و مدعی س��ت تالش می کن��د اتحادیه های منطقه ای در جهان س��وم را در مبارزه علیه 
امپریالیس��م، راسیسم، فقر، مشکالت محیط زیستی و استثمار کارگران تحت سلطه ی 
سرمایه داری از یک سو و دفاع از اشتغال کامل، تأمین اجتماعی، تأمین بهداشت و حقوق 

سندیکایی از سوی دیگر شکل دهد. 

در تیرماه سال ۱3۲۵ لویی سایان دبیرکل WFTU در پی اعتصاب بزرگ کارگران نفت 
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بر ضد انگلیسی ها در خوزستان به این منطقه سفر کرد و به اتفاق ایرج اسکندری۱ و رضا 
روستا به آذربایجان رفته و از اصفهان دیدار به عمل آورد. به مناسبت ورود سایان از طرف 
اتحادیه های کارگران تهران متینگ مفصلی داده شد. در نتیجه ی این دیدار و مشاهدات 
و تحقیقی که سایان انجام داد شورای متحده، سندیکای وابسته به حزب توده یک سال 
پس از تش��کیل این فدراس��یون، در س��ال ۱3۲۵ به عضویت آن در آمد. از همان ابتدا 
اتحادیه ی مرکزی کارگران و برزگران ایران به ریاست یوسف افتخاری نسبت به پذیرفته 
شدن سندیکای وابسته به حزب توده به عنوان یگانه نماینده ی کارگران ایران معترض بود 
و در نامه نگاری های متعدد خواهان دعوت از این سندیکا برای شرکت در کنفرانس ها بود.
در 4 فروردین ۱3۲6 هیأت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در پی اعتراض حزب 
توده نس��بت به س��رکوب فعاالن کارگری و این حزب در خوزستان به ایران سفر کرد و 
دیداری نیز با هیأتی مرکب از دوازده نفر از نمایندگان اتحادیه ی کارگران نفت به رهبری 

یوسف افتخاری داشت. 

»فدراسیونجهانیاحتادیههایکارگری«
همراهجمهوریاسالمیرودررویکارگرانایرانی

پس از پیروزی انقالب ضدسلطنتی و در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی هیچ شکایتی 
از س��وی »فدراس��یون جهانی اتحادیه های کارگری« WFTU که دارای روابط گسترده 
با کش��ورهای سوسیالیس��تی، احزاب و اتحادیه های کمونیستی و از جمله حزب توده و 

فداییان اکثریت بود دیده نمی شود. 
این فدراس��یون که مدعی است در 60 سال گذشته در کنار بورژوازی، مونوپولیست ها، 
س��رمایه داران، شرکت های چندملیتی و امپریالیست ها نبوده و هیچ گاه موضعی خنثی 
نداش��ته و همیشه در کنار مبارزات کارگران برای دس��ت یابی به حقوق پایه ای  شان در 
سراس��ر جهان بوده است در پنجاه سال گذش��ته هیچ تالشی برای طرح شکایت علیه 
دولت شاهنشاهی و جمهوری اسالمی و در حمایت از حقوق اولیه کارگران ایرانی به عمل 

نیاورده  است. 
افتضاح به وجود آمده توسط این دست از »فدراسیون های جهانی کارگری« در سی سال 
۱-اسکندری یک هفته بعد در دولت ائتالفی قوام السلطنه به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر رسید ولی عمر وزارت او 
دو ماه و نیم بیشتر دوام نیاورد چرا که پس از شکست پیشه وری و دولت محلی آذربایجان، قوام نیازی به اتحاد با 

حزب توده نمی دید. 
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گذشته تنها به سکوت در مقابل نقض فاحش حقوق کار توسط جمهوری اسالمی ختم 
نمی شود. آن ها در طول سه دهه گذشته چه هنگامی که اردوگاه سوسیالیسم برقرار بود و 
چه بعد از فروپاشی آن از انجام هیچ اقدامی در حمایت از رژیم جمهوری اسالمی فروگذار 

نکرده اند. 
تنها درهفت سال گذشته سه بار هیأت  های عالیرتبه ی این »فدراسیون جهانی کارگری« 
که تحت نام »چپ« و »ضدامپریالیسم« به رژیم های دیکتاتوری خدمت می کند به ایران 
سفر کرده و کوشش نموده اند موقعیت »خانه ی  کارگر« اهرم اصلی دولت جمهوری اسالمی 
برای سرکوب کارگران ایرانی را به عنوان نمایندگان واقعی کارگران ایرانی تثبیت کنند. 

در س��ال ۲00۲ الکساندر ژاریکوف، دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در 
رأس هیأتی به دعوت خانه  ی کارگر از ایران دیدار کرد. 

ژاریکوف در دیدار با اعضای کمیس��یون ارتباطات س��ندیکایی ایران وابسته به سازمان 
»اکثریت« و در پاسخ به توضیحات اعضای این کمیسیون که خانه ی کارگر و شوراهای 
اس��المی کار را مانع ب��روز اعتراضات کارگری معرفی می کنند، ضمن تأیید سیاس��ت 
»فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری« دفاع سرسختانه ای از رژیم و نهادهای کارگری 
آن تحت عنوان »سندیکا و اتحادیه های مستقل مخالف با سلطه جهانی آمریکا« به عمل 

آورده، می گوید:  
»ایران كشور بزرگی است و ما به اهمیت آن در منطقه ارزش قائل هستیم. خیلی ها می كوشند 
با ایران رابطه داشته باشند و ما هم قبل از این كه درها بسته شود به دعوت آن ها جواب مثبت 
دادیم و رفتیم از )در منت اصلی به همنی صورت نوشته شده( شهرهای تهران ، اصفهان و شریاز 
صحبت كردیم. اس���راتژی F.S.M عبارت است از گردآوری هر چه بیش تر نریو و جذب 
تشكل های كارگری، حمایت از سندیكا و اتحادیه های مستقل مخالفت با سلطه ی جهانی 

آمریكا و مبارزه با اقتصاد لیربایل و دفاع از فلسطنی.«1

در دسامبر ۲004 الکساندر ژاریکوف، دبیرکل این فدراسیون به همراه ادیب میرو مسئول 
دفتر آسیایی این فدراسیون به دعوت علیرضا محجوب دبیرکل خانه ی کارگر و نماینده ی 
مجلس ش��ورای اسالمی به ایران س��فر کرده و با رهبران »خانه ی کارگر« و »شوراهای 
اسالمی کار« دیدار کردند. این دیدار در حالی انجام گرفت که کارگران شهربابک در اثر 
1- http://www.fadai.org/kar/unicode/k294/karga294.htm
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شلیک نیروهای سرکوبگر در خون خود غلتیده بودند. 

در پانزدهمین کنگره ی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری که در دسامبر ۲00۵ در 
هاوانا برگزار شد، علیرضا محجوب نماینده ی مجلس و دبیرکل خانه ی کارگر و نمایندگان 
کمیس��یون کارگری سازمان فدائیان اکثریت توأمان ش��رکت داشتند. اعضای سازمان 
اکثریت و حزب توده به دروغ مدعی بودند که محجوب تنها به دعوت شخصی ادیب میرو 
در کنگره شرکت داشت! در حالی که قول و قرار دعوت از آن ها برای شرکت در کنگره 

در سفر قبلی دبیرکل »فدراسیون« به تهران وعده داده شده بود.
وابستگان سازمان اکثریت تالش داشتند ارتباطات وسیع و گسترده »فدراسیون« مربوطه 
با جمهوری اسالمی و نهادهای کارگری آن را به تالش های یک عضو اهل سوریه آن تقلیل 
دهند اما تحوالت بعدی بطالن ادعای وابس��تگان س��ازمان »اکثریت« را به خوبی نشان 

داد.۱ 
در جوالی ۲007 هیأت ویژه ی این فدراس��یون و دبیرکل جدید آن جورج ماوریکوس 
دوباره به ایران سفر کرده و با رهبران خانه ی کارگر و شوراهای اسالمی کار دیدار به عمل 
آوردند و دوش��ادوش رهب��ران خانه ی کارگر در قزوین برای کارگران ایرانی س��خنرانی 

کردند!۲ 
در این دیدار آن ها از خانه ی کارگر برای ش��رکت در کنفرانس شان به عنوان نمایندگان 
کارگران ایران دعوت به عمل آوردند. این دیدار تنها شش روز پس از ربودن منصور اسالو 
و به بند کشیدن او توسط دستگاه قضایی که هنوز هم  ادامه دارد اتفاق افتاد. زبان و گلوی 
اسالو پیش تر با چاقو توسط گردانندگان خانه ی کارگر و شورای اسالمی کار بریده شده 
بود. این دیدار در حالی صورت گرفت که محمود صالحی یکی دیگر از فعاالن کارگری 
که به خاطر بزرگداشت اول ماه مه و تالش برای تشکل  ابی کارگران سقزی دستگیر شده 

بود در شرایط نابسامانی در زندان به سر می برد. 
حتا دبیرکل سازمان بین المللی کار هم به کمپین آزادی منصور اسالو و محمود صالحی 

1- www.kar-online.com/kargari/kargari-Elamie_Kom-ert_Sandika-250984.html
۲-در آدرس زیر عکس های دیدار س��ال ۲007 هیأت  عالی رتبه ی این فدراس��یون از ایران را می توانید مالحظه 

کنید:
http://picasaweb.google.com/wftucentral/WFTUDelegationVisitsWorkersHouse
IranJuly16202007"ht
/www.fadai.org/kar/unicode/k294/karga294.htm 
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پیوست ولی اقدامی از سوی این »فدراسیون« دیده نشد. این فدراسیون در هیچ  کوشش 
جهانی برای آزادی کارگران ایرانی در کنار سندیکاهای بین المللی قرار نگرفت. در حالی 
که یکی از شعارهای این فدراسیون در اول ماه مه ۲007 این بود که »پنج  کوبائی زندانی 

در آمریکا را آزاد کنید« .
این سیاه کاری در حالی صورت می گیرد که »کمیسیون روابط سندیکایی کارگران ایران« 
عضو رسمی این نهاد است و در سال ۲00۲ مدعی بود که در دیدار با الکساندار ژاریکوف 
دبیرکل این فدراسیون و هیأت همراه که به تازگی از سفر به ایران بازگشته بودند اطالعات 
کافی و جامع نس��بت به  »خانه ی کارگر«  ارائه داده اند. هم چنین»کمیسیون« مربوطه 

مدعی بود ژاریکوف در مقابل به آن ها گفته است:
»كمیسیون روابط س���ندیكایی كارگران ایران تنها عضو رسمی از طرف كارگران ایران در 
F.S.M می باش���د و ما نظریات كمیسیون را در تصمیم گریی های خودمان در باره ی ایران 

مبنا قرار می دهیم.« 

هم چنین وابستگان سازمان »اکثریت« مدعی بودند در کنفرانس هاوانا به اندازه ی کافی 
در مورد ماهیت خانه ی کارگر، شوراهای اسالمی کار و... نزد اعضای فدراسیون مربوطه 

افشاگری کرده اند. 

البته ذکر این نکته ضرورری اس��ت که خوشبختانه جز وابستگان حزب توده و سازمان 
اکثریت کسی دل به چنین نهادهایی نبسته است و دست شان برای فعاالن کارگری ایرانی 

رو شده است و برای همین هیچ یک از  آن ها کوچک ترین توجهی به نهاد نمی کند .  
بایس��تی به این حقیقت اذعان داش��ت دف��اع از حقوق کارگ��ران ایرانی در صحنه ی 
بین المللی به ویژه در سی سال گذشته را تنها سندیکاهای کشورهای غربی )بورژوایی( 
مانن��د EI ,ICFTU, WCL, ITUC, ITF ... به عه��ده داش��ته اند! اتفاقاً نه تنها کارگران و 
فعاالن س��ندیکایی در ایران که بخش��ی از گروه ها و افراد سیاسی چپ نیز پس از آغاز 
هزاره  ی س��وم برای طرح دعاوی شان در سطح بین المللی به این نهادها روی آورده اند و 
از آن ها می خواهند که به نمایندگی از سوی آن ها شکوائیه صادر کنند؛ چرا که در عمل 
دیده اند نیروها و افرادی که داعیه ی مبارزه با سرمایه داری و گلوبالیزاسیون و امپریالیسم 
و استثمار و حمایت از حقوق کارگر و ... را دارند علیرغم شعارهایی که می دهند، در عمل 



نگاهی به سازمان بین املللی کار 298

در کنار نیروهای س��رکوبگر و اس��تثمارگر در جهان سوم قرار دارند و توجیه گر جنایات 
و نقض حقوق بش��ر از س��وی آن ها هستند. این موضوع تنها منحصر به حقوق کارگران 
ایران نمی شود بلکه در ارتباط با حقوق بشر و حقوق زنان نیز فعالیتی از این گروه ها در 
سطح بین المللی به نفع مردم ایران و در محکومیت نقض حقوق بشر دیده نشده است و 

متأسفانه تحت شعار مبارزه ضدامپریالیستی به دفاع از رژیم پرداخته اند.
کافی ست نگاهی کنیم به لیست کشورهایی که در سال های گذشته به قطع نامه های نقض 
حقوق بشر توسط دولت  جمهوری اسالمی رأی منفی داده اند تا این حقیقت بیش از پیش 

بر ما آشکار شود. 



نکاتمهمگزارشسفر

هیأتمشاورهیسازمانبیناملللیكاربهایران

کهازتاریخ٢7سپتامبرتاسوماكتبرسال٢٠٠٢صورتگرفت
 

تشكیالتآزادومستقلكارگری
هیأت تالش کرد تا نقطه نظرهای مربوط به اجرای ماده ی ۱3۱، تبصره ی 4، قانون کار را 
)که طبق آن کارگران هر واحد می توانند یک »شورای اسالمی کار«، یک تشکل صنفی 
یا نمایندگی های کارگری تش��کیل دهند( را بشنود. به ویژه برای هیأت، این امر اهمیت 
داشت که نقش هر یک از انواع نمایندگی های کارگری، هم چنین مقدمات و پی آمدهای 

این نقش را درک کرده و به شناخت بهتری دست یابد. 

تمام افرادی که از گروه نمایندگی کارگری با آنان گفت وگو شد، اعالم کردند که شرایط 
کنونی به اندازه ی کافی در برگیرنده ی اصول نمایندگی کارگری در کشور نیست.

اعض��ای ش��وراهای اس��المی خواهان آن بودند ک��ه در برابر دخالت ه��ای هر دو جناح 
»کارفرمایی« و »دولت«، آزادی عمل بیش تری داشته باشند. این گروه از این که قانون، 
برای دولت، نقش بزرگی در تش��خیص صالحیت کاندیداهای ش��ورای اسالمی کار، در 
تمامی س��طوح، مقرر ک��رده و هم چنین به کارفرما این حق را داده اس��ت که در خالل 
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نشست های شورا شرکت کند و رأی دهد، شکایت داشتند. 
اعضای خانه ی کارگر و انجمن های صنفِی به ثبت  رس��یده نیز از این جریان ناخش��نود 

بودند.
این گروه ها بر این عقیده بودند که قدرت هیأت های سه جانبه ی تشخیص و حل اختالف 
برای انحالل یک شورا، معرف مداخله ی آشکار و غیر قابل قبول است، به ویژه آن که این 
هیأت های تشخیص و حل اختالف، عمدتاً به یافتن راه حل هایی علیه شوراها تمایل دارند 
تا علیه کارفرماها، حتا اگر دستور کار آن هیأت ها، بررسی سوءرفتار مدیریت و کارفرما 

باشد. 
قابل توجه آن که کانون عالی انجمن های صنفی ایران که گروه کارفرمایی را نمایندگی 
می کند نیز عقیده داشت که نمایندگی های کارگری، در شرایط کنونی، به قدر کافی آزاد 
و مستقل نیستند. گروه کارفرمایی، استقالل و آزادی عمل نمایندگی  های کارگری را از 
این جهت قابل اهمیت می داند که بتوانند با نمایندگی های واقعی و راستین کارگری در 

مورد جزییات امور، گفتگو و در نهایت نظر خود را به آنان تحمیل کند.
 

گروه کارفرمایی از ثبت برخی تشکل های کارگری در سایر وزراتخانه ها به غیر از وزارت 
کار، ابراز نگرانی کردند. بر اس��اس قانون، تش��کل های کارفرمایی که در وزارت بازرگانی 
به ثبت رسیده اند، نمی توانند به عضویت کانون های عالی خود درآیند، همچنان که خانه ی 
کارگر نیز چون در وزارت کشور به ثبت رسیده است، نمی تواند قراردادهای دسته جمعی 
منعقد کند. کانون عالی کارفرمایی ایران معتقد است، بهترین راه آن است که تشکل های 

کارگری و کارفرمایی در وزارت کار به ثبت برسند. 
نمایندگان خانه ی کارگر نیز به موانع قانونی برای فعالیت و عمل کرد آزاد شوراهای اسالمی 
کار، هم به لحاظ مداخله ی مدیریت در امور روزانه و هم مداخله دولت در رابطه با تعیین 

صالحیت کاندیداها، اشاره کردند. 
خانه ی کارگر در مورد عمل کرد انجمن های صنفی و شوراهای اسالمی کار و تفاوت ها و 

مشترکات آن ها توضیحات مشروحی ارائه داد. 

فعالیتهایسیاسیواستقاللجنبشاحتادیهیصنفی
نمایندگان »انجمن های صنفی« و »نمایندگان ش��وراهای اسالمی کار استانی« نسبت 
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به س��لطه ی خانه ی کارگر در س��اختار کنونی معضل کار،  ابراز نگرانی شدید کرده و آن 
را نامطلوب دانس��تند. این نمایندگان، خانه ی کارگر و تش��کیالت آن را به خاطر داشتن 
جهت  گیری های عمدتاً سیاس��ی، یک تش��کل صنفی قلمداد نکرده و اظهار داشتند که 
خانه ی کارگر به جای ثبت در وزارت کار، در وزارت کش��ور که مس��ئولیت ثبت احزاب 
سیاسی را به عهده دارد، به ثبت رسیده است و دبیرکل آن، خود، رهبر یک جناح سیاسی 

است. 
به جز وابستگان تش��کیالت خانه ی کارگر کلیه ی گروه های کارگری در دیدار با اعضای 
هیأت، جملگی بر این عقیده بودند که حاکمیت و سلطه ی این نهاد، به طور کلی به نفع 
کارگران نیست. آن ها هم چنین از این که برای سال های متمادی، خانه ی کارگر به عنوان 
تنها ارگان کارگری برای شرکت در کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه های مرتبط با سازمان 
بین المللی کار انتخاب ش��ده است، ش��کایت داش��تند و تصریح کردند، خانه ی کارگر 

نماینده ی واقعی گروه کارگری نبوده است. 

به لحاظ اهمیت موضوع، هیأت س��ازمان بین المللی کار از ابتدای امر به انجام مالقات با 
نمایندگان خانه ی کارگر پافش��اری کرد. این پافشاری بیش تر به این علت بود که دولت 
نمایندگان خانه ی کارگر را به مدت طوالنی در قالب هیأت های کارگری، در کنفرانس ها 
و اجالس های مختلف س��ازمان بین المللی کار انتخاب می کرد. با توجه به این پیشینه، 
برای هیأت سازمان بین المللی کار مالقات با نمایندگان خانه ی کارگر، هر چند که دولت 
دیگ��ر آن را به عنوان تنها نه��اد و کارگزار اصلی کارگران نمی شناس��د، امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر بود. به این ترتیب در برنامه ی پایانی، مالقات با نمایندگان خانه کارگر )یکی 
از آن ها در مالقات اول با معاون روابط کار نیز شرکت داشت( و اعضای شوراهای اسالمی 
کار )از جمله رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار( در ساختمان خانه ی کارگر،  انجام 
شد. در پایان این دیدار، خانه ی کارگر از این که برنامه ی تنظیمی مالقات ها فاقد نشست 

با خانه ی کارگر و از جمله با دبیرکل آن بوده است، شکایت کرد.
  

نتیجهگیریهاوپیشنهادها:
براساس نتایج حاصل از گفتگوها، برای هیأت محرز شد که بر اساس آن چه که در کشور 
اعمال می ش��ود، نمایندگی های مختلف کارگری در س��طح واحد کار، دارای نقش های 
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مشابه بوده و تداخل و مشترکات بسیار گسترده ای وجود دارد. در حالی که برای همه ی 
طرف های ذیربط مش��خص است که قوانین و مقررات مربوط به تشکل ها و انجمن های 
صنفی، آزادی بیش تری در انتخاب نمایندگان خود و فعالیت روزمره شان به آن ها می دهد، 
اما وضعیت جاری در س��طح واحد کار، ناقض مفهوم واقع��ی آزادی انجمن، مندرج در 
مقاوله نامه ی شماره ی 87 است. انجمن ها همانند شوراهای اسالمی کار، به محض آن که 
به ثبت می رسند، نمایندگی تمامی کارگران واحد مربوطه را دارند و همانند روش شوراها با 
کارفرما به بحث و گفت وگو می پردازند. هیچ کس نمونه ای از یک توافق واقعی دسته جمعی 
در محیط کار ارائه نمی دهد. تعمق بیش تر، در شناخت نقش های متعدد و هم چنین در 

گسترش اختیارات نمایندگی منافع نیروی کار در محیط کار ضروری است. 

نهادهایآزادومستقلكارگری
تمام طرف های مورد مذاکره، متفقاً خواستار آن بودند که نهاد کارگری به صورت مستقل 
و آزاد از مداخله ی نهادهای دولتی تش��کیل ش��ود و فعالیت کند و از مدیریت واحد نیز  

برخوردار نباشد. 
هیأت معتقد اس��ت که تش��کیالت انجمن صنفی در تمام س��طوح )واحد کار، صنعت، 
منطقه و ملی(، بهترین نمونه برای تحصیل این آزادی و استقالل است. با آن که شوراهای 
اسالمی کار نقش مهمی در روابط کار ایران در طول دو دهه ی اخیر، ایفا کرده اند، لیکن 
هیأت براین عقیده اس��ت که ش��وراها بدون انجام اصالحات اساسی در قوانین حاکم بر 
تاسیس و فعالیت آن ها، نمی توانند نقش آزاد و مستقل نمایندگی کارگری را به طور کامل 

ایفا کنند. 
هیأت، اصالح ماده ی ۱3۱، تبصره ی 4، قانون کار را س��اده ترین و مس��تقیم ترین اقدام 
برای ارتقای نهضت آزاد و مستقل تشکل صنفی در ایران می داند. به این ترتیب اطمینان 
حاصل می شود که در نمایندگی اشکال مختلف تشکل های کارگری، انحصارطلبی وجود 
ندارد و با تمرکز و دقت نظر در نقش های متعددی که آن ها در نمایندگی منافع مختلف 

کارگری ایفا می کنند، می توان وظایف شان را دقیقاً تعیین و تعریف کرد. 
مش��خصاً ای��ن به مفهوم حذف کلمات »فق��ط« و »یا« در تبص��ره ی 4، و مهم تر از آن، 
تدوین قانون یا مقرراتی ست که حق کارگران را مستقاًل در ایجاد تشکل های صتفی، بدون 

محدودیت های قبلی، به رسمیت بشناسد. 
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هدف این قانون یا مقررات، تضمین ماهیت مس��تقل و غیروابس��ته تشکل های صنفی 
و تضمین حق آن ها در فعالیت و عمل کرد آزاد، در راس��تای اس��تانداردهای مندرج در 
مقاوله نامه ی شماره ی 87 � آزادی انجمن � است. عضویت در یک تشکل حتا در سطح 
واحد، الزامی و اجباری نیست، بلکه  باید مبتنی بر انتخاب آزاد و داوطلبانه باشد؛ هم چنان 

که در اساسنامه ی »انجمن روزنامه نگاران ایران« آمده است. 
هیأت سازمان بین المللی کار، تنها وزارت کار و امور اجتماعی را به عنوان دستگاه مسئول 
برای ثبت نهادهای کارگری و کارفرمایی می شناس��د و این امر باید در قانون یا مقررات 

مربوطه نیز تصریح شود. 

فعالیتهایسیاسیواستقاللتشكلصنفی
هیأت سازمان بین المللی کار بر این اعتقاد است که بخش اعظم مشکالتی که از سوی 
افراد مورد مذاکره و به واقع از سوی خود دولت در رابطه با فعالیت های سیاسی نهادهای 
کارگری ابراز ش��د، می تواند از طریق تدوین و تصویب قانون یا مقررات مربوط به تشکل 
صنفی با یک تعریف مش��خص و روش��ن، در وزارت کار، رفع و حل ش��ود. و اقدامات و 
فعالیت های غیرصنفی، شبیه به نقشی که خانه ی کارگر برعهده دارد، دراداره ی نهادها و 

تشکل های کارگری خاتمه یابد.
در صورت تدوین قانون جدید تش��کل صنفی، انتظار م��ی رود که تمامی نهادهایی که 
در دفاع از منافع اعضای خویش ایجاد می ش��وند در وزارت کار به ثبت برس��ند، این گونه 
تشکل ها در صورت تحقق شرایط منطقی عضویت، می توانند بالفاصله، در سطح واحد، 

در سطح صنعت، در سطح منطقه، و نهایتاً در سطح ملی ایجاد شوند. 
قانون مورد اشاره می تواند مشخصاً تصریح کند که رهبران تشکل های صنفی نمی توانند 

هم زمان داوطلب مشاغل سیاسی و یا رهبری جناح های سیاسی شوند. 

مسائلمتفرقه
هیأت بر این اعتقاد است که انجام تغییراتی که در باال برای قوانین و مقررات کار پیشنهاد 
ش��د، می باید توام با آموزش منظم کارگران، کارفرمای��ان، و دولت، در رابطه با حقوق و 
وظایف مندرج در نظام روابط کار براساس نهادهای مستقل و آزاد کارگری و کارفرمایی 

باشد. 
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آموزش م��ورد نظر، می تواند موضوع مهم »مذاکره ی دس��ته جمعی« را ش��امل گردد. 
مذاکرات گس��ترده ای در خصوص شرایط اش��تغال میان ارگان های کارگزار کارگری با 
مدیریت یا کارفرمایان در سطح محیط کار انجام گرفته، اما به نظر نمی رسد که مذاکره ی 
گسترده و واقعی منطبق بر مقررات و استانداردهای کار، در رابطه با توافقات دسته  جمعی 

صورت گرفته باشد. 
در جریان دیدار، هیأت س��ازمان بین المللی کار از برخی اعتصاباتی که به وقوع پیوست 
مطلع شد، هر چند که به نظر نمی رسد این اعتصابات خیلی عادی باشد. در هر صورت، 
مش��خص ش��د که نهایتاً اختالفات از طریق یک نوع داوری اجباری حل و فصل ش��ده 

است. 
در این ارتباط، هیأت سازمان بین المللی کار یادآور می شود که ماهیت داوطلبانه و آزاد 
مذاکره ی دس��ته  جمعی تنها می تواند در نداش��تن محدودیت های نظام یافته ی »حق 

اعتصاب« کاماًل تحقق یابد. 



  المللي كارستگاه نظارتي سازمان بيند

    هادولت هايگزارش

  نظرات كارگران و كارفرمايان

 هانامهها و توصيهنامهكميته متخصصين در ارتباط با اجراي مقاوله

  تقاضاي مستقيم فرستاده شده 
 هادولتبه 

  مشاهدات منتشر شده در گزارش 
 كار الملليبه كنفرانس بين

 كميته كنفرانس در ارتباط با اجراي استانداردها

 المللي كارپاراگراف ويژه در گزارش ارائه شده به كنفرانس بين



 محمدعلی ابرندی 
در حال سخنرانی در میتینگ سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان و حومه 

۱۳۵۸، آبادان

با محمدعلی ابرندی »عمو« در سال ۱۳۶۳ در زندان قزل حصار آشنا شدم و از همان ابتدا دوستی عمیقی بین ما به وجود 
آمد که تا آخرین دم حیات او ادامه یافت.  وی در سال ۱۳۰۵در روستای ابرند در نزدیکی یزد به دنیا آمد و از سال های 
اولیه دهه ی بیست در شرکت ملی نفت و پروژ ه های حفاری شرکت  های نفتی انگلیسی و آمریکایی به عنوان کارگر ساده 
استخدام، و به دلیل هوش سرشاری که داشت به زبان محاوره ای انگلیسی مسلط شد. عمو به خاطر مبارزاتی که در دفاع از 

حقوق کارگران داشت بارها از کار بی کار شد. 
محمدعلی ابرندی پس از انقالب سخنگوی سندیکای کارگران پروژه ای، و در انتخابات اولین دوره ی مجلس شورای ملی 
در س��ال ۵۸ کاندیدای مورد حمایت س��ازمان چریک های فدایی خلق از آبادان بود. عمو بعد  از انشعاب در این سازمان، 

به همکاری با جناح اقلیت آن پرداخت.
در خرداد ۶۲ دس��تگیر ش��د و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. در آبان ۶۶ در حالی که به تازگی سی و هشتمین 

سالگرد ازدواج او را جشن گرفته بودیم، در زندان گوهردشت، در اثر سکته قلبی و عدم رسیدگی پزشکی جان باخت.
 

عکس باال، تنها عکسی است که از محمدعلی ابرندی در دسترس من بود؛ به دلیل اهمیت وی در مبارزات کارگری در ایران 
و نیز جایگاه ویژه ای که در ذهن و حس من به جای گذارده، با وقوف به کیفیت نامناسب عکس، آن  را به چاپ می رسانم.
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