
 
  يادداشت 

 در یکی از نشست ھای جانبی شورای حقوق بشر سازمان 1390 خرداد 16 برابر 2011 ژوئن 6در روز 
در زمينه نقض گسترده و فاحش حقوق کارگران و "فعاالن کانون ایران آزاد "ملل مستنداتی از جانب 

 و "آزادکانون ایران " لينیکی از فعاحقوق بگيران در جمھوری اسالمی ایران از طرف آقای البرز دماوندی 
 ارائه گردید که درزیربه ")آلمان( ایالت نورد راین وستفالن –کانون ھمبستگی با کارگران در ایران :"نھاد 

    :وانندگان عزیز ميرسدخاطالع شما 
 

 متن سخنان آقای البرز دماوندی 
"و" کانون ايران آزاد"فعال حقوق بشراز  ايالت –ان کانون ھمبستگی با کارگران در اير

)"آلمان(نورد راين وستفالن   
درمورد نقض گسترده حقوق کارگران درايران

 

 
 
گزارشی از نقض گسترده حقوق کارگران در ايران 

برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
2011ژوئن 

  
اين گزارش ازسه بخش تشکيل شده است:
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سال گذشته 5تشديد فقراقتصادی کارگران طی : 1بخش 
 

عدم امنيت شغلی روزافزون، فقدان ايمنی در محل کار و حذف يا کاھش شديد بيمه ھای اجتماعی و بيمه : 2بخش 
بيکاری

 
نقض ابتدايی ترين حقوق انسانی کارگران شامل حق آزادی بيان، آزادی اجتماعات و تشکل ھای مسالمت : 3بخش 
آميز

 
1بخش 

  
 سال گذشته5 طی تشديد فقر اقتصادی کارگران

  
بر اساس آمارگيری ھای مرکز آمار ايران . در ابتدا بد نيست نگاھی کوتاه به نيروی کار فعال در ايران داشته باشيم

 :وضع نيروی کار طی سال ھای اخير به قرار زير بوده است
  

1387 - 1386 – 1385 نتايج آمارگيری نيروی کار سال ھای – مرکز آمار ايران – 1جدول 
  

براساس اين آمار می توان نمودار زير را از وضعيت کارگران و حقوق بگيران عادی مانند کارمندان، معلمان، 
تھيه کرد... پرستاران، تکنسين ھا و  . 

  
1 بر اساس جدول – 1نمودار 

  
ان، تکنسين ھا، ھمان طور که از جدول برمی آيد، کارگران شھری و روستايی، کارمندان، معلمان، دفترداران، پرستار

اين تعداد .  ميليون نفر از نيروی کار فعال در ايران را تشکيل می داده اند12 نزديک به 1387در سال ... حسابداران و 
 . ميليون نفر می شوند48با احتساب خانواده ھای شان حدود 

  
اين ھا کسانی . ی قرار داشته اند ميليون نفر در معرض شديدترين ناماليمات و فشارھای زندگ48طی سال ھای اخير اين 

براساس اطالعات مرکز آمار . ھستند که معمولن حقوق ھای ثابتی دريافت می کنند و منابع درآمدی ديگری ھم ندارند
 ساعت در ھفته کار می کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تامين 48ايران بيش از نيمی از اين افراد بيش از 

 : بيانيه جھانی حقوق بشر می گويد که22ماده  3بند . کنند
او و خانواده اش را موافق  کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی ھر

 .با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم
مھوری اسالمی ناديده گرفته شده و با وضع قوانين و دستورالعمل ھای اجرايی دائمن اين بند آشکارا از سوی حکومت ج

 .نقض می شود
نگاھی به ھزينه زندگی متوسط در ايران و مقايسه آن با حداقل دستمزدھايی که توسط دولت جمھوری اسالمی برای 

سيعی را نشان می دھد که طی سال ھای پرداخت به اين گروه عظيم از کارگران و مزدبگيران تعيين شده است، شکاف و
 .اخير ھرچه وسيع تر شده است

[1] 2نمودار 
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ھمان گونه که ديده می شود، حداقل دستمزد کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و ديگر مزد و حقوق بگيران بسيار 
راز يک زندگی متوسط مطابق با استانداردھای زندگی انسانی يا به قول بيانيه حقوق بش موافق حيثيت و کرامت  " 

 .به دور است "انسانی
  

 435 ھزار و 359كميته مزد استان تھران ھم معتقد است که حداقل مزد ھر كارگر در استان تھران بايد يك ميليون و 
2.[تومان باشد ] 

  
افزوده می گردد، از خيل عظيم بيکاران که ھر روز ھم بر تعدادشان . و اين تازه کسانی ھستند که شغلی و درآمدی دارند

 : بيانيه حقوق بشر25 ماده 1بر اساس بند . اين حداقل ھم محروم می باشند
 

و خانواده اش، به ويژه از حيث  ھر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سالمتی و رفاه خود
؛ ھمچنين حق دارد که در خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت ھای پزشکی و
اراده ی خويش  بيماری، نقض عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از مواقع بی کاری،

.بھره مند گردد وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعی
  

23 ماده 1و بند  : 
و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد   برگزيند، شرايط منصفانهھر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه

 .و در برابر بی کاری حمايت شود
  

 :نرخ بيکاری در چند سال گذشته بر اساس داده ھای مرکز آمار ايران
  

 حتی با اما. البته برآوردھای غيررسمی نرخ بيکاری را بسيار بيش از اين ھا و تا دوبرابر اين ارقام اعالم کرده اند
 2400000 که با کمترين نرخ بيکاری مواجه بوده ايم تعداد بيکاران به 1387پذيرش اين نرخ بيکاری رسمی، در سال 

در اين سال مطابق آمار .  ميليون نفر را در بر می گيرد10نفر بالغ می گردد که با احتساب خانواده ھای شان نزديک به 
 درصد فاقد بيمه 96.9اين بيکاران از بيمه بيکاری استفاده می کرده اند و از ] 3[ درصد3.1مرکز آمار ايران تنھا 

 ميليون نفر فاقد ھرگونه درآمد رسمی يا ھر گونه بيمه بيکاری، درمانی و 9.5يعنی بيش از . بيکاری بوده اند
 .بازنشستگی بوده اند

  
بگيران در ايران، يعنی کشوری با درآمد و اين ھنوز کل ماجرا نيست، حتی نيمی از فاجعه زندگی کارگران و حقوق 

 . ميليارد دالر، نيست100ساالنه نفتی بيش از 
  

در سال ھای اخير و به برکت .  از شرايط منصفانه و رضايت بخش برای کار سخن به ميان آمده است23 ماده 1در بند 
نيت شغلی خود را از دست قوانين ضد کارگری مصوب در مجلس شورای اسالمی، بخش وسيعی از حقوق بگيران ام

رشد روزافزون قراردادھای موقت کار و قراردادھای سفيدامضا باعث از بين رفتن امنيت شغلی بخش وسيعی . داده اند
اصغر برشان نماينده سابق کارگران در شورای عالی کار می گويد. از حقوق بگيران شده است : 

  
 در  عالی کار ـ نا ،اصغر برشان ـ نماينده سابق کارگران درشورایاطالع رسانی صبا به نقل از ايس به گزارش پايگاه
 درصد رشد 80آمارھای موجود تعداد کارگران قراردادی کشور به  مورد کارگران قراردادی کشور با بيان اينکه طبق
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ن، سمت و بر اي 
.اعتالی فرھنگ کار سوق قوانين متاسفانه سمت و سوق تجاری و وارداتی شده است نه

 
در حال حاضر: وی ادامه داد امضا  دغدغه خاطر ما اين است که در بسياری از واحدھا در قراردادھای کار، فرم سفيد 

گيرند که به دليل شرايط بازار کار و فرم تسويه حساب از کارگر می پذيرد ر اين را به اجبار میکارگ  . [4]
  

 :ويژگی ھای اين قراردادھا
برای فرار از مقررات )  روز29در واقع (اين قراردادھا بسيار کوتاه مدت و موقت ھستند، گاھی حتی کمتر از يک ماه 

 .استخدام کارگر
دام فرمی را امضا می کند که بر يعنی کارگر قبل از استخ. قبل از عقد قرارداد از کارگران فرم تسويه حساب می گيرند

بدين ترتيب کارفرما . اساس آن تمام حقوق و مطالبات خود را در صورت اخراج دريافت کرده است و ھيچ ادعايی ندارد
به طور کلی قراردادھای کار که . در ھر لحظه که بخواھد می تواند کارگر را بدون پرداخت ھيچ ھزينه ای اخراج کند

ان را شامل می شود به انواع زير تقسيم می شود درصد کارگر80حدود  : 
  

قراردادھای زير يکسال
قراردادھای زير شش ماه
قراردادھای زير سه ماه

 روزه29قراردادھای 
 روزه10قراردادھای 

قراردادھای تمامن سفيد که تنھا امضای کارگر بر پای آن است و کارفرما بسته به موقعيت ھرچه بخواھد در آن می 
دنويس . 

 .قراردادھای شفاھی که ھيچ تعھدی را برای کارفرما ايجاب نمی کند
  

در سايت رسمی مجلس شورای اسالمی از قول عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر ايران و کسی که مدعی نمايندگی 
 60:  است کهکارگران ايران است، ھرچند که نه توسط کارگران، بلکه توسط جمھوری اسالمی تعيين شده است، نقل شده

5.[درصد قراردادھای کار شفاھی ھستند ] 
  

آيا اين . بدين ترتيب کارگر ھميشه و در ھمه حال در معرض اخراج قرار دارد و ھيچ گونه امنيت شغلی نخواھد داشت
 .است معنی شرايط منصفانه و رضايت بخش که در بيانيه ذکر شده است

  
شرکت ھای دولتی و خصوصی به .  و فالکت کارگران و مزدبگيران نيستاما حتی اين ھم ھنوز تمام ماجرای بی حقوقی

بھانه ھای مختلف و عمدتن به بھانه کمبود نقدينگی، از پرداخت به موقع اين حقوق ھای ناچيز ھم، که ھمان گونه که 
آن، ده ھا ھزار ، ھمانند سال ھای پيش از 89در سال . ديديم بسيار از ھزينه ھای زندگی عقب تر است، طفره می روند

به نقل از گرانمايه پور (در بعضی از موارد مانند کارخانه نساجی کاشان . کارگر از دريافت حقوق خود محروم بودند
 ماه بود که که حقوق خود را دريافت 30، تا زمان تھيه اين گزارش، کارگران )نماينده کاشان در مجلس شورای اسالمی

دبير اجرايی خانه کارگر ] 7.[ ماه در اين وضع بودند18ه لوله سازی خوزستان کارگران کارخان ] 6.[نکرده بودند
 ماه حقوق دريافت 4 درصد کل کارگران نيشابور به طور متوسط 15نيشابور در يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که 

8.[نکرده اند ] 
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 :جدول زير برخی از اين موارد را نشان می دھد:

  
.  به تعويق افتاده است1389گاه ھا و شرکت ھايی است که حقوق کارگران شان در سال و اين تازه بخشی از کار

بسياری از کارگران ھستند که عيدی، پاداش و اضافه کاری خود را مدت ھاست که دريافت نکرده اند و جرات اعتراض 
چماق قراردادھای موقت و سفيدامضا ھم بر سر آن ھاست. ھم ندارند . 

  
قض گسترده حقوق انسانی کارگران و حقوق بگيران که توسط خود حکومت اسالمی انجام شده است، از موارد ديگر ن

 ھزار نفر از 300يعنی حدود ] 9.[حذف کليه کارگران نقاش سراسر کشور از شموليت قانون بيمه ھای اجباری است
لوم نيست اگر اين کارگران يا يکی کارگران به يک باره و با يک تصميم از پوشش تامين اجتماعی خارج می گردند و مع

يا در صورت بيکار شدن . از اعضای خانواده شان بيمار شود، با توجه به ھزينه ھای سرسام آور درمان، چه بايد بکند
 .چگونه بايد تا زمانی که شغل مناسبی پيدا کند، زندگی خود و خانواده اش را تامين کند

  
جواد اکبری .  بسياری از مواردی ھم که ظاھرن شموليت دارد، اجرا نمی شودالبته بايد توجه داشت که اين قانون در

دبير اجرايی خانه کارگر استان کرمانشاه می گويد که عليرغم تصويب مجلس شورای اسالمی، قانون بيمه کارگران 
 ميليون 1.5 در مورد 1389يا مثلن مصوبه افزايش دستمزد ھای سال ] 10.[ساختمانی در کرمانشاه اجرا نمی شود

 . ساعت کار می کنند16اکثر کارگران خباز روزی  ] 11. [کارگر خباز استان تھران به مورد اجرا در نيامد
  

بخش دوم
 عدم امنيت شغلی روزافزون، فقدان ايمنی در محل کار و حذف يا کاھش شديد بيمه ھای اجتماعی و بيمه بيکاری

  
شنا شديم، به موضوع ايمنی و بھداشت محيط کار در کارگاه ھا و کارخانه ھای اکنون که اندکی با شرايط کار در ايران آ

بھداشت و ايمنی در محيط ھای کاری در ايران بسيار پايين است و به ھيچ وجه در . دولتی و خصوصی نظری می افکنيم
اين موضوع صدمات فراوانی را برای کارگران به ھمراه دارد. حد استانداردھای جھانی نيست . 

  
خوانيم در سال  ھای اخير سازمان تأمين اجتماعی مي در گزارش سال ، ١٣٨٣ نفر و در سال ٢٨٣ ھزار و ١۶، ١٣٨٢

١٨ اند و   ھزار نفر در حين کار دچار حادثه شده ٨٣ در سال . اند  نفر جان باخته  ھزار کارگر آسيب ٢٠ بيش از ١٣٨۴
در سال . اند ديده  ھزار مورد ٢٣ درصد تعداد حوادث کار ٩ با رشد معادل ١٣٨۶ ھزار و در سال ٢١، بيش از ١٣٨۵
در سال . شده است  نفر گزارش شده ٣١۵ حادثه کار، ثبت شده است که سھم زنان فقط ١٣۴ ھزار ٢٢ جمعا، ١٣٨٧

ابتکار "نژاد دست به يک  ھای کار در کشورمان دولت آقای احمدي گيری حوادث شغلی و ناامن بودن محيط با اوج. است
زند و برای اين که نشان دھد شرايط کار در سال   مي"!جالب  ھزار و ٩ بھبود يافته، آمار حوادث شغلی را فقط ١٣٨٨

٨۵٩ خوانيم اين آمار مربوط به بيمه شدگان است و در سال  در گزارش خبرگزاری کار ايران مي. کند  نفر اعالم مي
١۵٩گذشته فقط  ھای کاری را  رھا تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محيطآيا براستی اين آما. اند  زن کارگر آسيب ديده

12[دھد؟ نشان مي ] 
  

در  ٨٩ ماھه ابتدای سال ٩ در نفر از بيمه شدگان اين سازمان ١۶٣٨۵ اساس آمار سازمان تامين اجتماعی تعداد بر
.حين کار دچار حادثه شده اند
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ارگران از حادثهمورد فوت سھم ک ٧٧ ميان بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعی از مورد از کار  ١۶٧در محل کار و 
[13].مورد نيز نقص عضو بوده است ٧۴۴ مورد از کار افتادگی جزيی، ٢۶٢ افتادگی کامل،

اين آمار تنھا .  درصد از اين موارد، مقصر کارفرما بوده است80بر اساس آمار ھمين سازمان تامين اجتماعی، در 
 ساير کارگرانی که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی قرار ندارند، و تعدادشان ھم مربوط به کارگران بيمه شده است و

محمد صفوى، كارشناس حوادث ضمن كار در كانادا و فعال سابق . بسيار زياد است، در اين آمار منظور نشده اند
 :سنديكايى در ايران، درباره آمارھاى ناشى از حوادث ضمن كار به راديو فردامى گويد

  
مد صفوىمح در مورد آمار حوادث شغلى بايد گفت آمارھاى دولتى كه ھر سال بيرون مى آيدبازتاب واقعيت ھاى  :

تأمين اجتماعى منتشر مى كند شامل مواردى است كه زير  حوادث شغلى در ايران نيست، زيرا آمارھايى كه سازمان
ونبيمه اجتماعى قرار دارند، درحالى كه اكن پوشش خدمات اجتماعى يا قانون كار  درصد از نيروى كار خارج از ٨٠ 

.ھستند و بخش زيادى از حوادث كارگرى در جايى ثبت نمى شود
كارگران روزمزد، فصلى و پروژه اى  حوادث شغلى كارگرانى كه در بخش ساختمانى يا كشاورزى فعاليت مى كنند و يا

در واقع اين. درجايى بازتاب پيدا نمى كند شترين آمار قربانيان حوادث شغلى را دارند، ولى در بخش از كارگران بي 
.دولتى اثرى از اين بخش نمى بينيم آمارھاى

 
سال پيش خصوصى شد كه زير پوشش خدمات سازمان تامين اجتماعى ھم قرار  به عنوان مثال معادن كرمان چند

ر سالانفجارى در معدن باب نيزو اتفاق افتاد و به دنبال آن د ١٣٨۴ در سال .ندارد ھم اتفاق مشابھى رخ داد  ١٣٨۵ 
اما به. و تعداد ديگرى از كارگران كشته شدند گفته دبير اجرايى خانه كارگر شھر كرمان، ھنوز اين كارگران و خانواده  

 [14].نتوانستند بابت اين حوادث خسارتى دريافت كنند و ھمچنان سرگردان ھستند ھايشان
  

از ] 15.[ کارگر زير آوار ماندند و جان سپردند5در کرمان ريزش کرد و طی آن  معدن اشکيلی 1389در آذرماه سال 
. اين گونه حوادث به خصوص در بخش معدن و بخش ساختمان بسيار اتفاق می افتد و ھيچ مرجعی ھم پاسخگو نيست

حل کار را نيز دولت اسالمی نه تنھا نظارتی بر ايمنی اين بخش ھا ندارد، بلکه اعتراض کارگران به عدم ايمنی م
 .سرکوب می کند

  
پايين بودن سطح . اما عدم ايمنی محل کار تنھا عامل مرگ و مير يا نقص عضو و از کارافتادگی کارگران ايران نيست

باعث می شوند که ... بھداشت محيط کار، نبود تھويه مناسب در محل کار، عدم توجه کارفرما به تامين پوشش مناسب و 
مثلن تنھا به دونمونه زير توجه کنيد. نواع بيماری ھا و خطرات محيط کار قرار بگيرندکارگران در معرض ا : 

  
بخش بيماری ھای پوستی دانشگاه شھيد صدوقی يزد پژوھشی از کارگاه ھای قالی بافی يزد انجام داد و نتايج زير را به 

 :دست آورد
 

 ساعت در روز کار 16 تا 12 سال سن دارند و بين 16ير نيمی از آنان ز. درصد قالی و گليم بافان يزد زن ھستند 92
در برخی موارد .  نوع بيماری پوستی، عضالنی و استخوانی تشخيص داده شده است10در بين آنان بيش از . می کنند

[16].استخوان انگشت بافندگان تغيير شکل داده اند
 کارگاه قالی بافی در اصفھان انجام داد پی 283رد محمد صفوی در پژوھشی که در مو. و اين تنھا محدود به يزد نيست

برد که بيماری ھای تنفسی، سردرد شديد، ناراحتی ھای چشمی، امراض پوستی و ناراحتی ھای عصبی و روانی در 
17)[ محمد صفوی–زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلی . (ميان زنان کارگر شيوع فراوانی دارند ] 
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ھای کار گر در محيطآزار جنسی زنان کار

  
افزون بر تبعات ويرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محيط ھای ناايمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان 

طبق کنوانسيون . کارگر نيز از معضالت و گرفتاريھای ھميشگی کارگران زن در ايران است  سازمان جھانی کار، ١١١
زنان کارگر . بندی شده است طبقه» غيرايمنی کار«ھای کار جزء شرايط  حيطذيت جنسی و اعمال خشونت در م آزار و ا

شوند، ليکن به خاطر زن بودن قربانی آزار و  جدا از اين که مثل ھمکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی مي
مجبورند که به زنان به خاطر فشار مالی يا «: خوانيم در گزارشی مي. گيرند در محيط کار قرار مي اذيت جنسی

برای نمونه . اش تحمل کنند درخواست برخی از کارفرمايان تن در دھند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و رواني
۶٨ ی  شراره کاکاوند روزنامه(» .خواھان کار نامشروع با متقاضيان زن ھستند) کارفرمايان( درصد از آگھی دھندگان 

ی  ايران شماره ٢٢٠۶](18 ] 
  

 از نظر درآمد و ه به موارد فوق الذکر، به نظر می رسد که وضع زندگی کارگران و حقوق بگيران در ايران، چهبا توج
چه از نظر بيمه ھای اجتماعی، بيمه بيکاری و بازنشستگی و ھمين طور بھداشت و ايمنی محيط کار به مراتب از 

استانداردھای جھانی به دور است و به ھيچ و جه با حيثيت و کرامت انسانی، که در بيانيه جھانی حقوق بشر برآن تاکيد 
  .شده است، تطابق ندارد

  
  

مبخش سو
 

نقض ابتدايی ترين حقوق انسانی کارگران شامل حق آزادی بيان، آزادی اجتماعات و تشکل ھای مسالمت آميز
  

جمھوری اسالمی طی بيش از سی سال حاکميت خود ھميشه تالش کرده است با سرکوب و دستگيری کارگران مبارز، 
 1389اين سرکوب ھا و دستگيری ھا در سال . دروند شکل گيری ورشد تشکالت واقعی کارگری را با مانع مواجه ساز

 نفر ديگر از فعاالن کارگری 14.  فعال کارگری دستگير و روانه زندان شدند51در اين سال دست کم . به اوج خود رسيد
 نفر 51اين .  ماه زندان برای اين کارگران مبارز صادر شد411احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند و در مجموع 

 . کارگران مبارزی بودند که از سال ھا قبل در زندان به سر می بردندعالوه بر
 :اسامی تعدادی از کارگرانی که روانه زندان شدند به قرار زير است

  
زاده، ھمايون جابری، مھدی فرحی شانديز،عليرضا اخوان، سعيد ترابيان، بھنام ابراھيم زاده، محمد اشرفی،  ھاله صفر

وروش و کيانوش گل محمدی، عمر اسماعيل پور، صديق خسروی، ابراھيم اسماعيلی، رضا پدرام نصرالھی، کاوه، ک
رخشان، اميد شجاعی، افشين نديمی، غالمرضا غالمحسينی، رضا شھابی، علی نجاتی و خالد حسينی

  
مد اسماعيل از سويی تعدادی از فعاالن کارگری از جمله سالم قادری، خالد اسدی، آزاد حسينی، اسعد مولود زاده، مح

وندی، آزاد منيرنيا، خسرو بوکانی، پژمان رحيمی، صديق کريمی، فؤاد کيخسروی و بھزاد عرب گل احکام زندان 
باشد  نفر می30اند بالغ بر  ھا فراخوانده شده و با پرونده سازی روبرو شده رقم کارگرانی که به دادگاه. اند دريافت کرده . 
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نيروھای امنيتی، . بارز محدود نمی شود و دامان خانواده ھای آنان را نيز می گيردسرکوب تنھا به کارگران فعال و م
عالوه بر اين ھمه سرکوبگری وتضييقات، با تھديد و اعمال فشار بر خانواده علی نجاتی و نيز خود او در درون زندان، 

ز کنندسعی کردند بيشترين فشار را روی رئيس ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه متمرک . 
ترين زندانيان کارگری در  مورد ديگر منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد است که يکی از سرشناس

او سال گذشته را نيز در زندان به سر برد و در عين حال و در غياب وکيل با اتھامی تازه مجددن به يک . ايران می باشد
اين در حالی است که منصور اسانلو از . شود کوميت فعلی او آغاز میسال حبس محکوم شد که اجرای آن از پايان مح

. برد و خانواده او در بيرون از زندان مورد آزار و اذيت نھادھای امنيتی قرار دارند ھا در زندان رنج می انواع بيماری
 او ربودند و پس از ضرب سال گذشته ماموران امنيتی عروس. برادر او، افشين اسانلو نيز در آذرماه مدتی بازداشت شد

 .و شتم شديد، شبانه در يکی از خيابان ھای تھران رھا کردند
  

اند از اعضای  اند و برخی نيز احکام زندان دريافت کرده ھا احضار شده بيشتر کارگران زندانی و يا آن دسته که به دادگاه
مھم ترين اين تشکل ھا عباتند از. دارندھا نيز در معرض سرکوب قرار  باشند که اين تشکل ھای کارگری می تشکل : 

  
اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ، اتحاديه کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، کانون مدافعان 

اين ھا نھادھايی . ھای کارگری  اتحاديه آزاد کارگران ايران، کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل حقوق کارگر ،
ھای قانونی و انسان  کنند اما جمھوری اسالمی حاضر به تحمل فعاليت که در ارتباط با حقوق کارگران فعاليت میھستند 

 .دوستانه اين نھادھا نيست
 : بيانيه حقوق بشر قرار دارد که می گويد23 ماده 4اين رفتار جمھوری اسالمی در مغايرت کامل با بند 

 
افع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دھد و يا به اتحاديه ھای موجودمن ھر شخصی حق دارد که برای دفاع از  .بپيوندد 

  
جمھوری اسالمی عليرغم اين که منشور حقوق بشر را امضا کرده است، در عمل ھمان گونه که در باال ديديم، در موارد 

 .متعددی آن را نقض می کند
  

اتحاديه .  اتحاديه ھای کارگری و سرکوب شديد آن ھاستيکی از مھم ترين موارد نقض حقوق بشر، انکار حق تشکيل
کارگری به عنوان ساده ترين و بديھی ترين تشکل کسانی که در يک جا، يا در يک صنف معين کار می کنند، برای 

ه پيشبرد منافع گروھی آنان در مذاکره و مواجھه با کارفرمايان و دولت، چيزی است که در تمام دنيای متمدن پذيرفته شد
در ايران اين حق نه تنھا از سوی صاحبان قدرت به رسميت شناخته نمی شود، بلکه . و حتی مورد تشويق قرار می گيرد
 .به شدت با آن برخورد می شود

  
 اين قانون آمده 131در ماده .  قانون کار جمھوری اسالمی به تشکل ھای کارگری و کارفرمايی اختصاص دارد6فصل 

 :است که
131 ماده

 مشروع ومنافع حقوق حفظ منظور به و ايران اسالمی جمھوري اساسی قانون وششم بيست اصل اجراي در
 مشمول کارگران باشد، منافعجامعه حفظ متضمن خود که کارفرمايان، و کارگران اقتصادي وضع وبھبود وقانونی

یصف انجمنھاي بھتشکيل مبادرت ميتوانند صنعت يا حرفه يک وکارفرمايان کار قانون .نمايند 
1 تبصره
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 انجمنھاي تشکيلکانون به نسبت ميتوانند صنفی انجمنھاي قانونی و محوله وظايف انجام در ھماھنگی منظور به
.نمايند اقدام کشور کل در صنفی انجمنھاي عالی کانون و استان در صنفی

  
 است و حتی تشکيل کانونی از انجمن در اين ماده ظاھرن حق کارگران در ايجاد اتحاديه کارگری به رسميت شناخته شده

 : ھمين ماده آمده است که4اما در تبصره . ھای صنفی در سطح استان و در سطح کشور در نظر گرفته شده است
 

4 تبصره
 را نمايندھکارگران يا صنفی انجمن کار، اسالمی شوراي مورد سه از يکی ميتوانند فقط واحد، يک کارگران

.باشند داشته
  

 جا که جمھوری اسالمی خود دست به تشکيل شوراھای اسالمی کار زده است که اعضای آن کاملن زير نظر و از آن
دولت انتخاب می شوند، با اتکا به اين قانون به کارگران اجازه نمی دھد تا تشکل مستقل خود را تشکيل دھند و کارگران 

مونه آشکار يکی اتحاديه کارگران شرکت واحد دو ن. در صورت تخطی از آن به شدت مورد سرکوب قرار می گيرند
اتوبوسرانی تھران و حومه، و ديگری اتحاديه کارگران نيشکر ھفت تپه است که ھر دو تشکل به شدت از طرف 

نيروھای امنيتی و اطالعاتی در ھمکاری با خانه کارگر و شوراھای اسالمی مورد ھجوم قرار گرفتند و اعضای ھيات 
ھا به زندان افکنده شدندمديره اين اتحاديه  . 

  
يکی ديگراز مھم ترين ابزارھای سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری، خانه کارگر ايران است که توسط دولت اسالمی 

خانه کارگردر پيوند با شوراھای اسالمی اساسن برای جلوگيری از شکل گيری . تشکيل و مورد حمايت قرار می گيرد
ظ منافع کارگران باشد، تشکيل گرديده و در موارد متعددی از اعضای چماق به دست ھرگونه تشکل واقعی که در پی حف

 .آن برای حمله به اجتماعات کارگری و ضرب و شتم شديد کارگران استفاده شده است
  

متاسفانه سازمان جھانی کار بدون توجه به اين که اين دو تشکل، شورای اسالمی کار و خانه کارگر ايران، ھر دو 
تی دولتی ھستند و نه منتخب کارگران ايران، نمايندگانی از اين دو تشکل را به نود و سومين اجالس اش در ژنو تشکال

. اين کار از طرف نھادھای کارگری در ايران و خارج از ايران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. دعوت کرده است
ی، به خصوص پس از سرکوب ھای گسترده دو سال گذشته و ھمکاری سازمان جھانی کار با نمايندگان جمھوری اسالم

با توجه به اين که بسياری از فعاالن کارگری و نمايندگان منتخب کارگران اکنون در زندان و تحت فشار دستگاه ھای 
 امنيتی و اطالعاتی جمھوری اسالمی قرار دارند، به اعتبار اين سازمان در ميان کارگران ايران به شدت لطمه زده

 .است
  

ھم اکنون يکی از خواسته ھای عاجل کارگران ايران، اخراج اين نمايندگان دروغين کارگران و جايگزينی آنان با 
نمايندگانی است که از سوی جامعه کارگری ايران در انتخاباتی آزاد برگزيده شده باشند تا بتوانند موقعيت و خواسته ھای 

 . را در مجامعه جھانی بازتاب دھندواقعی کارگران و حقوق بگيران در ايران
  
  

ضميمه
مختصری در باره تاريخچه اتحاديه ھای کارگری و قانون کار در ايران
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١٣٢۵اولين قانون کار ايران در  تصويب اين قانون در نتيجه مبارزات پيگير . توسط مجلس شورای ملی تصويب شد ٣ 
را تاسيس کرده " ھای کارگران و زحمتکشان ايران  اتحاديهشورای متحده مرکزی" اتحاديه کارگری در ايران بود که 

دولت اليحه قانون کار را در سال . بودند  تصويب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن ١٣٢٣
ھای مختلف صنعت  شرکت نفت انگليس حاضر به پذيرش اين قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش.شد
ت درگيريھای گستردھای ميان کارگران و پليس رويدادنف . 

١٣٣٧در سال  . المللی کار قانون کار جديد را تصويب و به مجلس فرستاد  دولت منوچھر اقبال با مشاوره سازمان بين
١٣٣٧ اسفند ٢۶اين قانون در  ھای کارگری تصويب شده بود گرديد  تصويب و جايگزين قانون قبلی که با تالش اتحاديه . 

 اصالح قانون از خواستھای اصلی گروھھای کارگری بود که سھم قابل توجھی در پيروزی انقالب ۵٧پس از انقالب 
 .داشتند

ھای متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزير کار راستگرای دولت  در اين دوران پيش نويس
طی سالھای .  پس گرفتموسوی پيشنھاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را ً عمال قانون کاری در ايران 

وجود نداشت
۶٩ تا ۵٨

. 
که اکثريت آن در اختيار جناح به اصطالح چپ حکومت اسالمی بود قانون کار جديد تصويب شد، گرچه  در مجلس سوم

نھايتا مجمع .  آن نشدھايی از اين قانون با احکام شرعی ناميد حاضر به تاييد شورای نگھبان بدليل آنچه که مغايرت بخش
 .تشخيص مصلحت نظام توسطآيت اله خمينی تاسيس و به بررسی اين قانون پرداخت

 . در مجمع تشخيص به پايان رسيد١٣۶٩ آبان ٢٩بررسی قانون کار در 
ھای  ھای کارگری در پيروزی انقالب و فلج کردن حکومت پھلوی سھم بسزايی داشت، اما در جريان تنش گرچه تحصن

۶١ انقالب ميان ھوادارن آيت اله خمينی و گروھھای عمدتا چپ گرا، خصوصا پس از سال پس از ھای   فعاليت اتحاديه
برای پر کردن اين خأل توسط  . کارگری برای از بين بردن يکی از عوامل نفوذ و قدرت جريان چپ ممنوع گرديد

اين تشکل در راه اندازی مجدد .يس گرديدای از اعضای شاخه کارگری حزب جمھوری اسالمی، خانه کارگر تاس عده
دھد و در راه ممانعت از تشکيل اتحاديه  مقاومت فراوانی به خرج می) بعنوان رقيب اصلی خود(سنديکاھای کارگری 

نمونه آن حمله به سنديکای کارکنان شرکت واحد و ضرب و شتم . ھای کارگری مستقل از ھيچ تالشی فروگذار نيست
يکاستشديد اعضای اين سند . 

کارفرمايان و کارگران در تمام سالھای پس از تصويب اين قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصالح آن تالش کردند 
است گرچه اين تالشھا بيشتر در پی منافع کارفرمايان بوده . 

در سال از جمله مھمترين تغييرات اعمال شده در اين قانون ممنوعيت ھر گونه تظاھرات کارگری بود که  ١٣٧٢ 
آن سال تورم بيش از . تصويب شد ۵٠٪ ای در چھاردانگه تھران و مشھد منتھی شد که   در کشور به تظاھراتھای گسترده

 .به شدت سرکوب گرديد
ھای کارفرمايی ايران جھت  در سالھای اخير تالشھا و پيشنھاداتی از سوی برخی از مسولين جمھوری اسالمی و تشکل

کارگاھھای کمتر از  از جمله مجلس پنجم . است زتر کردن دست کارفرمايان صورت گرفتهاصالح قانون برای با  نفر ١٠
 درصد از کارگران در سراسر کشور از 50با اين اصالحيه بيش از .را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد

محروم شدند.. امکان بيمه درمانی و بازنشستگی و . 
 . منطقه آزاد کيش اساسن موضوعيت نداردحالب اينجاست که قانون کار در

در تاريخ معاصر ايران جز در دوره کوتاھی ھر گونه فعاليت سنديکايی بصورت آزاد ممنوع و يا تحت کنترل دولت 
که رياست آن توسط وزارت کشور و سازماناطالعات    "سازمان کارگران ايران"در دھه جھل دولت با ايجاد .است بوده

در دوران جمھوری اسالمی نيز . شد بنيان راه اندازی سنديکاھای فرمايشی را گذاشت تعيين می) واکسا(و امنيت کشور 
ھای قدرت  ھای کارگری را که از پايه اين سازمان به خانه کارگر تغيير نام داده و تالش داشت تا سنديکاھا و اتحاديه

 10



. 
١٣٨٧با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال  ھای و پرداخت   با نام تحول اقتصادی اعالم کرد، با حذف يارانه

ھايی از جامعه، ماده  نقدی بخشی از آن به بخش ۴١ قوق  قانون کار که طی آن شورای عالی کار ھر ساله حداقل ح
کند نيز لغو خواھد شد و کارفرمايان در پرداخت حقوق کامال آزاد خواھند بود کارگران را تعيين می . 
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2نمودار 

 
:کاری در چند سال گذشته بر اساس داده ھای مرکز آمار ايراننرخ بي
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پرداخت به موقع اين حقوق?
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