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ر کاین در سازمان جهایل کارگر از جنبش مستقندهي نمانينخست  

 
خرداد هشتاد وهفتدهم هج یهارقکيواندخت    

                                                                     
 

سوی جنبش مستقل  ای از برای نخستين بار طی سی سال گذشته نماينده

المللی   بين کنفدراسيون  (سی  . يو. تی. دعوت آی  ايران به  کارگری

) المللی کار سازمان بين(او . ال. در اجالس ساالنه آی) کارگری سنديکاهای

 .حضور يافت

.  ژوئن ادامه دارد١٣ مه در ژنو آغاز شده و تا روز ٢٨اين اجالس از روز 

   .کنند های عضو سازمان ملل متحد شرکت میاو نمايندگان دولت.ال.ساالنه آی در اجالس

اين بش مستقل کارگری ايران بسياری درسوی جننمايندگی از به" راه آينده"، سردبير روزنامه توقيف شده عليرضا ثقفی

  یای با عليرضا ثقف مصاحبه. طرح مبرمترين خواست آنان با مانع روبرو شد د، اما برایرکاجالس شرکت 

نگار  شما روزنامه. او شرکت کرديد.ال.در اجالس آی های کارگران ايران فی، شما امسال برای ابراز درخواستآقای ثق

  بود؟ چرا از شما برای اين کار دعوت شده. داديد را بيرون می» آينده راه« ی مستقل کارگری هستيد، روزنامه

ارگری در ايران نتوانستند به اصطالح نمايندگان عمومی خودشان را ک های مستقل بايد بگويم، با توجه به اين که تشکل

هستند که چه کسی  المللی در دعوت از نمايندگان مستقل جنبش کارگری با اين مشکل مواجه نهادهای بين انتخاب بکنند،

ی جنبش  ی همه  نمايندهها دارد، اما اين اتحاديه های مستقلی وجود هرچند که اتحاديه. را به عنوان نماينده دعوت بکنند

 سی به اين نتيجه رسيدند که يک نفر از افرادی که.يو.تی.دليل گويا مسئولين آی به همين. کارگری مستقل ايران نيستند

مسائل جنبش مستقل کارگری را در  نگار باشد يا نويسنده باشد که به مسايل کارگری ايران آشنا باشد و بتواند روزنامه

در همان ابتدا هم . دليل از من به عنوان يک ژورناليست دعوت کردند به همين. ز اين فرد دعوت کننداينجا بيان بکند، ا

ای  جلسه هايش را بيان بکنم در بود که من در اينجا بتوانم مسائل جنبش مستقل کارگری و خواست بحث عمومی بر اين

  .که مربوط به مسايل ايران است

  ؟گر چه کسانی آنجا بودندبه جز شما از ايران دي

از وزارت کار، وزير کار و چند نفر . اصطالح مخصوص ايران بود هيات دولت ايران بود، يعنی هيات نمايندگی که به

عالی  شورای. ی وزارت کار تشکيل شده است همچنين شورای عالی کارفرمايی که اخيرا به وسيله اش بودند، از معاونين

ی کارگر که جدا از  از طرف خانه همچنين آقای درويش از شوراهای اسالمی بود و. اند کارفرمايی قبلی را منحل کرده

  .ای بود دولت آمده بود، آقای حمزه

  ؟يعنی در مجموع چند نفر بودند

  . نفر از ايران حضور داشتند٩در مجموع 
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  ؟ مسايل کارگران را مطرح بکنيدشما توانستيد

ی ايران  زبان انگليسی بود و اين متن به کسانی که مربوط به مسئله ای که از قبل من آمده کرده بودم، به متن سخنرانی

کانادايی، هيات  ، مثل هيات خواستند صحبت کنند ی ايران می مطالبش با هياتهايی که در مورد مسئله بودند داده شد و

هايی که داشتيم، در  مطالب را، باز در صحبت ما. او، در ميان گذاشته شد.ال.هلندی و دو نفر ديگر از مسئولين آی

 مان بيشتر تاکيد ای که بود، اين بود که ما در مطالب منتها مسئله. را مطرح کردند جلسات به اينها گفتيم، و آنها هم مسايل

او در .ال.و همچنين وظايف آی های مستقل کارگری که در شرايط فعلی بتوانند انجام بدهند اديهداشتيم بر انتخابات اتح

اما دولت ايران در توافقی که . ها همچنان معلق مانده است نامه مقاوله  که اين٩۵ و ١١١، ٨٧، ٩٨های  نامه مورد مقاوله

 قوميتی و  های ت صحبت بکند که مربوط به تبعيضخواس  می١١١ی  نامه کرده بود، فقط در مورد مقاوله او.ال.با آی

به . داشت، در باره اين دو مسئله صحبت شده بود او از ايران.ال.ی آی ه  زيرا در آخرين بازديدی که نمايند. جنسيتی است

ه در اين زمين. ی تبعيض قوميتی و جنسيتی محدود شده بود به همين مسئله ی مورد بحث در اجالس همين دليل مسئله

جنسيتی در ايران  های قوميتی و آمارهای مشخصی داشتيم و مدارک مشخصی در دست ما بود که اين تبعيض هرچند ما

بندی جنسيتی دانشجويان در  ی سهميه است، مسئله نه تنها کاهش نيافته، بلکه حتا در دولت فعلی افزايش هم پيدا کرده

ی باالرفتن خط فقر، که اين هم بيشترين  ر روی زنان است، مسئلهبيشترين فشارش ب ها که ی بيکاری دانشگاهها، مسئله

اين . توانستيم مطرح کرديم  توانست مطرح بشود و تا آنجايی که ما بر روی زنان است، اينها مسايلی بود که می فشارش

اينها . کنند میست که مردان دريافت  شغلی، نصف حقوقی گيرند در بسياری از مکانهای  که حقوقی که زنها می  مسئله

 توانست آنجا ی مبرمی که می اما جلوگيری کردند از مسئله. توانستيم مطرح کرديم می مسايلی بود که تا آنجايی که ما

. اجازه ندادند صحبتی بشود در اين زمينه. های مستقل کارگری بود بدون دخالت دولت ی تشکل مطرح بشود و آن مسئله

خاطر آن توافقی که کرده بودند که بايد فقط در مورد  به دند، اما نمايندگان دولتهرچند بعضی از سخنرانان مطرح کر

هرچند که هيات نمايندگی . ها صحبت بشود، به اين مسايل اصال پاسخی ندادند اقليت های جنسيتی و قوميتی و تبعيض

انتها خواهان داده شدن يک  د و دربه اين مسايل پرداخت، اما جو عمومی قانع نشد از توضيحاتی که دولت ايران دا ايران

ی ويژه به ايران، برای بررسی وضعيت همين  نماينده پاراگراف مخصوص در مورد ايران شدند و همچنين فرستادن يک

  .های قوميتی و جنسيتی تبعيض

   شدند؟های مستقل کارگری به چه علت مانع صحبت راجع به تشکل

او با دولتها .ال.هايی قبل از جلسه آی معموال توافق. ايران کرده بود او با اين هيات دولتی.ال. آیبه علت توافقی که

گذشته بيش  مورد کلمبيا توافق شده بود که در مورد ترور فعالين کارگری صحبت بشود، زيرا در سال مثال در. کند می

ديگر مثل بنگالدش صحبت شده بود، توافق   کشورهایيا در مورد.  نفر از فعالين کارگری در کلمبيا ترور شدند١۶از 

هايی  او با کشورها توافق.ال.معموال قبل از اجالس، آی. صحبت بشود ٨٧ و ٩٨های  نامه شده بود که در مورد مقاوله

مسلم  بهرحال آنچه. شان را ارائه بدهند خاصی صحبت بشود که در آن مورد هر دو طرف داليل کند که در مورد می

مسايل خاص خودشان را مطرح  آنها. نيست ی کارگری که ی دولتهاست، نماينده او نماينده.ال. ما هم معتقديم که آیاست و

سرمايه در ايران راحت باشد، به فکر اين هستند که کارگرها بهرحال  آنها به فکر اين هستند که مثال گردش. کنند می

حقوق بشر  او که مسايل.ال.هرچند هستند افرادی در آی. توليد کنندها  اضافی بيشتری برای سرمايه بهتر کار کنند، سود
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برای دولتهاست و ما هم انتظار بيش  او کال.ال.و مسايل انسانی هم برايشان مطرح است، وليکن جو عمومی حاکم بر آی

نداردهای کار که در او شرکت کرديم که بگوييم استا.ال.دليل در آی منتها مسئله اين است که ما به اين. از اين نداريم

استانداردهايی که  يعنی همان. شود شود، در ايران رعايت نمی داری در کشورهای ديگر رعايت می سرمايه همين جوامع

  .شود هم رعايت نمی داری برای کارگران گذاشته، در ايران همان استانداردها خود سرمايه

ای دارند، قرار است چه  مستقل کارگری آنجا چه وظيفه پس نمايندگان. شان دولتها هستند گوييد که طرف صحبت شما می

  ؟کار بکنند

المللی  ی بين شده ی استانداردهای کار، استانداردهای پذيرفته همان مسئله او مطرح است، دقيقا.ال.ببينيد، آنچه که در آی

. توانند صحبت کنند ها نمی نامه مقاوله المللی و آن ی بين شده نمايندگان کارگران هم خارج از استانداردهای پذيرفته .است

بدون   ، که تاکيد دارد بر اين که کارگران بايد٨٧ و ٩٨ی  نامه اند، مثل مقاوله پذيرفته هايی که دولتها نامه اما همين مقاوله

بور بکند که در تشکلی مج خواهند شرکت بکنند و هيچ کس حق ندارد آنها را فشارهای دولتی در هر تشکلی که می

مان بر سر  ما در ايران بحث. شود هم در ايران اجرا نمی ها شرکت بکنند يا اين که از تشکل آنها جلوگيری بکند، همين

  .جا پذيرفته شده است همه ست که در ای حقوق اوليه

  ن داشته است؟ کارگران ما االکنيد که اين اجالس چه دستاوردی برای در مجموع شما فکر می

المللی کارگری  سی، به اصطالح نهادهای بين.يو.تی.او، آی.ال.آی المللی و ی بين کنم در مجموع جامعه من فکر می

بر اين  جو عمومی. کند االن هستند، اين مسئله را فهميدند که ايران استانداردها را رعايت نمی مربوط به نيروی کار که

و اگر . ی مخصوصی بفرستند کنند، نماينده دهد، وادار المللی اجازه می ا آنجايی که اين اهرمهای بيناست که به ايران ت

ی مخصوص  بفرستند و ايران را در مذاکرات قانع بکنند که بپذيرد نماينده ی مخصوص را اين کار را بکنند، نماينده

ورودش به ايران  او بوده، از.ال.صوصی که مال آیی مخ دانيد که االن مدتهاست نماينده می. بيايد ايران او.ال.آی

و االن هم چندين ماه است که وزارت کار  ابتدا خود ايشان به علتی سفرشان را به تعويق انداخت. شود جلوگيری می

 بيايندالمللی بيشتر  مذاکرات و اين فشارها باعث بشود که بتوانند نمايندگان بين اگر اين. دهد ی ورود به ايشان نمی اجازه

المللی  امروز هم نهادهای بين ی اصلی مبارزات خود کارگران است و اگر هرچند که ما معتقديم مسئله. ايران، مفيد است

توانند نماينده بفرستند،  دارد و نهادهای مستقل کارگری می اند که جنبش مستقل کارگری ايران وجود کم و بيش پذيرفته

های  تشکل اند، بخاطر اعتراضات و اعتصابات و تالش برای ايجاد ين مدت داشتهکارگران در ا ست که بخاطر مبارزاتی

خوردند و محروم شدند، اخراج شدند و  کارگرها در اين مدت زندان رفتند، کتک خوردند، شالق. ست مستقل کارگری

دارد و خواهان نمايندگان بفهمانند که جنبش مستقل کارگری در ايران وجود  المللی اند به نهادهای بين مجموعا توانسته

کارگری  کنم اين اجالس هم در جهت همين مسئله، به رسميت شناختن جنبش مستقل من فکر می. هستند مستقل کارگری

مجموعا از جنبش مستقل کارگری  نگاری مثل من که مستقل است و اين که بهرحال بعد از سی سال، از روزنامه. بود

ی مبارزات کارگران در  دانم و نتيجه بکند، من اين را مثبت می بتواند مطالب را مطرحکند، دعوت شده تا اينجا  دفاع می

  .داخل کشور
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