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ماده  ١: تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و 
حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه  برادري رفتار كنند. ماده  ٢: هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي، به ويژه 
از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده  سياسي يا هر عقيده  ديگر، و همچنين منشا ملي يا اجتماعي ،ثروت ، والدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق 
و همه  آزادي هاي ذكرشده در اين اعالميه بهره مند گردد. به عالوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد كه مبتني بر وضع سياسي ، قضايي يا بين المللي كشور يا 
سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل ، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلي محدود شده 

امنيت شخصي دارد. باشد. ماده  ٣: هر فردي حق زندگي ، آزادي و 

خرداد 1392 )ژوئن 2013(/ شماره: 610



منابع: تمام پیوندهای اینترنتی در این گزارش در آخر اردیبهشت 1392 بازبینی شده اند.

عکس ها: جواد م پارسا

راست: زنان چایکار، رشت، گیالن، 1387
چپ: تظاهرات کارگران در مقابل مجلس، تهران، 1386
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چکیده
وضعيت اجتماعی و اقتصادی در ايران روز به روز رو به وخامت بيشتر می رود و تاثير آن بر شرايط زندگی مردم 
فوری است. بيكاری رو به رشد است، تورم به باالترين سطح رسيده و اكثر مردم بايد در چندين شغل كار كنند 

چون دستمزد حداقل حتا برای خنثا كردن تورم كافی نيست. شكاف بين درآمد ثروتمندان و تهی دستان در 
ايران رو به گسترش است.

در اين پس زمينه نگران كننده، كارگران از آزادی سازماندهی برخوردار نيستند. نهادها و مجامعی كه ظاهرا بايد 
نماينده كارگران باشند در حقيقت به دست حكومت و برای اين برپا شده اند كه به عنوان ابزاری در دست آن 

برای كنترل اجتماعی بر كارگران عمل كنند و اين كار را نيز انجام می دهند. بنابراين، كارگران از امكان قانونی 
برای طرح خواسته های خود و حق مذاكره دسته جمعی برخوردار نيستند. اعتصاب ها و تشكل های مستقل 

كارگری با خشونت سركوب می شوند.

ارزيابی از حقوق اقتصادی و اجتماعی در ايران به طور كلی، و حقوق كارگری به طور اخص، به علت بی اعتباری 
آمار و ارقام رسمی مثل تورم، فقر يا بيكاری، مشكل است. اين آمار نه تنها بی اعتبار هستند، بلكه در بعضی 

موارد مسئوالن ايران آنها را محرمانه تلقی می كنند. اين فرهنگ پنهان كاری، ارزيابی و تحليل سياست های 
رسمی اقتصادی و اجتماعی را دشوار می سازد و بدين ترتيب مانع حق مشاركت در زندگی سياسی كشور و 

مشاركت در مباحثه عمومی می شود.

به عالوه، تبعيض در تمام مسايل مربوط به كارگران، در عمل و قانون، فراگير است. اين سياست ها در مغايرت 
آشكار با اصول جهانی برابری زن و مرد، زنان را به حاشيه می رانند. اقدامات اخير برای بازبينی كامل در 

سياست های كنترل جمعيت به قصد افزايش ميزان زاد و ولد، تبعيض عليه زنان را بيشتر كرده است. تبعيض 
در كار براساس دين يا منشا قومی نيز گسترده است و در عين حال فعاالن و خويشان آنها به خاطر عقايد 

سياسی شان قربانی تبعيض نسبت به حق كار می شوند.

بنا به گزارش ها، در سال ٢0١١ در حدود ١/5 تا ٢ ميليون مهاجر افغان ـ شامل يک ميليون پناهنده ثبت شده 
ـ در ايران وجود داشتند كه در وضعيت بدی به سر می برند. 

نقض جدی حقوق كار در اثر سياست های به شدت سركوبگرانه عليه آزادی عقيده، بيان، تشكل و گردهمايی 
و همچنين فقدان كامل راه چاره های قضايی تشديد می شود. انتخابات رياست جمهوری ١٣9٢ در ايران به 

تغييری نخواهد انجاميد چون نامزدهايی با برنامه های متفاوت امكان شركت در انتخابات را ندارند. در صورت 
تداوم ركود اقتصادی، مطالبات اجتماعی و خواست احترام به حقوق كارگری می تواند گسترش يابد و سرانجام 

رژيم حاكم را به چالش بطلبد.
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1. مقدمه
گزارش حاضر با توجه به رسيدگی سازمان ملل در ارديبهشت ١٣9٢ به رعايت تعهدات بين المللی جمهوری 

اسالمی ايران در چارچوب ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاشته شده است. 
جمهوری اسالمی ايران در آبان ١٣88 گزارشی به كميته ناظر بر اجرای ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی ارايه كرده است كه به طور عمده به قوانين موجود می پردازد و اطالعات قابل توجهی در باره وضعيت 
واقعی حقوق اقتصادی و اجتماعی در ايران به دست نمی دهد.١

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر اجازه انجام ماموريت های حقيقت يابی در ايران را دريافت نمی 
كند و به اين دليل گزارش حاضر بر اساس پژوهش مستند تهيه شده است. منابع رسمی و نيمه رسمی مورد 

استفاده قرار گرفته اند: اطالعات و گزارش های دولتی، اظهارات مسئوالن ارشد، گزارش های روزنامه ها، رسانه 
ها و خبرگزاری های داخلی، سازمان های غيردولتی و پژوهش های علمی.

كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ١99٣ رعايت تعهدات ايران بر اساس ميثاق را 
مورد رسيدگی قرار داده و به تعدادی از موارد نقض جدی حقوق بشر اشاره كرده و پيشنهادهايی به دولت ايران 

ارايه كرده است. همان طور كه در گزارش حاضر مشاهده می شود، متاسفانه، اين پيشنهادها به اجرا گذاشته 
نشده و مورد توجه قرار نگرفته اند.

كارگران ايران خواستار پرداخت مزدهای معوقه هستند.
http://asoyroj.com :منبع عكس

١. E/C.12/IRN/2، ٣ نوامبر ٢009
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١٣90١٣85سال
75/15570/5مجموع )میلیون(

53/6448/25جمعیت شهری )میلیون(
21/4422/13جمعیت روستایی )میلیون(

2. آمار و اطالعات اساسی
بر اساس آمار رسمی،٢ 7١/4% جمعيت ايران در سال ١٣90 در مناطق شهری و ٢8/5% در مناطق روستايی 

زندگی می كردند. 6٣/٣ ميليون نفر باالتر از ١0 سال سن داشتند.٣ اميد به زندگی برای مردان 7٢/١  سال و 
برای زنان 74/6 سال و ميزان باسوادی 9٣/٢% بود. 5/4 ميليون نفر از آموزش عالی برخوردار بودند: ١8/٢% كّل 

مردان و ١8/4% زنان.

١8/6% جمعيت )١7/٢% از مردان و ٢6/٢% از زنان( در بخش كشاورزی، ٣٣/4% )٣5/٢% مردان؛ ٢٣/٣% زنان( 
در بخش صنعت؛ و 48% )47/6% مردان؛ 50/4% زنان( در بخش خدمات كار می كردند. 

جدول: مقایسه آمار سرشماری در سال های 1385 و 43903

ايران كشوری ثروتمند با ذخاير نفتی و منابع ديگر و دارای بخش های بزرگ صنعت، تجارت، خدمات و 
كشاورزی است. به گزارش بانک جهانی، توليد ناخالص داخلی ايران در سال ٢009 برابر با ٣٣١ ميليارد دالر 

امريكا، و درآمد ناخالص سرانه ملی آن 45٢0 دالر امريكا بود و كشور در رده كشورهای »دارای درآمد باالتر از 
متوسط« قرار داشت.6

درآمد نفتی ايران در فاصله ١٣89ـ ١٣85 بالغ بر ٣٢7/7 ميليارد دالر امريكا بود.7 درآمد مربوط به سال ١٣90 
در حدود ١٢0 ميليارد دالر امريكا برآورد می شود.8 توليد نفت در سال ١٣90 به طور متوسط ٢/6 ميليون 
بشكه در روز بود. تحريم های بين المللی كه به خاطر برنامه هسته ای عليه دولت ايران برقرار شده اند، در 

سال ١٣9١ درآمدهای نفتی را در حدود 50 ـ 40 درصد كاهش داده اند. اين تحريم ها مسلما در وخامت وضع 
اقتصادی ايران نقش داشته اند، اما نمی توان آنها را در نقض گسترده حقوق كار و كارگری در كشور مقصر 

دانست، بلكه همان طور كه در اين گزارش ديده می شود، تقصير به عهده سياست ها و عملكردهای دولت است.

٢. گزيده نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسكن ١٣90، مركز آمار ايران، در اينجا: 
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/sarshomari90_nahaii.pdf

٣. قابل توجه است كه آمار رسمی جمعيت "فعال اقتصادی" را برای افراد باالتر از ١0 سال ارايه می كند كه به طور آشكار نشانه وجود كار كودكان 
است. موضوع كار كودكان در اين گزارش مورد بررسی قرار نگرفته است. به نظر می رسد، اين موضوع نيازمند تحقيقی مستقل در چارچوبی گسترده 

تر است.
4. مركز آمار ايران، منبع پيش گفته. بر اساس گزارش ها، مركز آمار ايران در بهمن ١٣9١برآورد جمعيت را بيش از 77 ميليون اعالم كرده است 
)خبرگزاری فارس، ٣ اسفند ١٣9١؛ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911203000204(. در صورت تاييد اين آمار، آهنِگ 

افزايش جمعيت ـ كه از ١٣85 تا ١٣90 ساالنه ١ ميليون نفر بود ـ در سال ١٣9١ ناگهان دوبرابر شده است.
5. شامل ١/45 ميليون افغان در سال ١٣90 كه حاكی از افزايش نسبت به ١/٢١ميليون نفر در سال ١٣85 است.

http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic .6
 7.  ميزان درآمدهای نفتی ايران در 5 سال اخير، بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران، ١6 تير ١٣9١، در وبگاه الف،

http://alef.ir/vdch-inzk23n-zd.tft2.html?162164 : 
 8.   درآمد بی سابقه نفتی ايران، 4 خرداد ١٣9١، بخش فارسی بی بی سی، 

ka_centralbank_oil_iran.shtml_120524/05/http://www.bbc.co.uk/persian/business/2012
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فساد بيداد می كند و اختالس های عظيم در بخش عمومی به ويژه در سال های اخير عنوان های بزرگ 
روزنامه ها را به خود اختصاص داده اند.9 در اين موارد اغلب مسئوالن دولتی و نيز ثروتمندان نوكيسه مشاركت 

دارند. بسياری از افرادی كه در دوران های اخير به ثروت دست يافته اند در سطوح مختلف دولتی به كار 
اشتغال داشته اند و از سوابق »انقالبی« برخوردار هستند. اين »طبقه« جديد ثروت خود را در دهه های اخير 

از طريق روابط گسترده با باالترين سطوح سلسله مراتب دولتی و در نتيجه اين روابط و مشاركت در جناح های 
قدرت به دست آورده است.

در مقابل، اكثريت گسترده مردم با فقر دست به گريبان هستند. حتا بنا به اظهارات مسئوالن، بيش از 50% از 
مردم در سال ١٣90 در زير خط فقر زندگی می كردند.١0 

كاهش درآمدهای نفتی و افزايش نرخ مبادله ارز به تورم، فقر و بيكاری لگام گسيخته انجاميده است. بانک 
مركزی ايران ميزان تورم را برای پايان سال ١٣9١ به ميزان ٣٢ درصد برآورد كرده بود، ولی در فروردين ١٣9٢ 

اعالم كرد كه اين ميزان كمتر و برابر با ٣0/5% بوده است. باوجوداين، كارشناسان مستقل بر اين باور هستند 
كه ايران به سوی باالترين ميزان تورم خود در 70 سال اخير پيش می رود و اكثر آنها اين ميزان را در سال 9١ 

بين 50% تا ١١0 درصد برآورد كرده اند. به همين ترتيب، ميزان بيكاری نيز از ميزان رسمی ١٢/٢% تا ارقام 
بسيار باالتر در نوسان است. ١١ 

از ميان ١/5 تا ٢ ميليون مهاجر افغان در ايران كه بر اساس سرشماری ١٣90 در ايران زندگی می كنند، اكثر 
كارگران افغان به شغل های سخت، به ويژه در بخش ساختمانی، اشتغال دارند. مهاجران غيرقانونی به ويژه 

با سختی های بسيار بيشتری روبرو هستند. كارفرمايان آنها را بيمه نمی كنند و دستمزد كمتری به آنها می 
پردازند. آنها با تبعيض نژادی گسترده از جمله از طرف مسئوالن دولتی مواجه هستند كه تقصير ميزان باالی 

بيكاری و از دست رفتن فرصت های شغلی را متوجه آنها می دانند.١٢ متاسفانه در باره وضعيت كارگران مهاجر 
اسناد و اطالعات كمی در دست است و مسلما پژوهش دقيق تری در باره آنها ضروری است.

كودكان كارگر مكانيک
عكس: جواد م پارسا

9. چند نمونه از موارد شاخص از اين قرار هستند: اختالس به ميزان ٣000 ميليارد تومان )در حدود ٣ ميليارد دالر امريكا در آن زمان( در نظام 
بانكی در سال ١٣90 كه پای چندين مسئول باالرتبه از جمله معاون اول رياست جمهوری و بعضی از نزديكان رييس جمهور را به ميان كشيد )خبر 

آنالين، ٢9 مرداد ١٣90، http://khabaronline.ir/news-168813.aspx(؛ ١00 ميليون يورو در چندين بانک برای »خريد تجهيزات مخابراتی 
از اسرائيل« )خبرگزاری فارس، ١٣ ارديبهشت ١٣9١، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910213000349(؛ اختالس مبالغ 

عظيم در بزرگترين شركت بيمه دولتی )cbct.html.http://www.aftabnews.ir/vdci٣qazwt١apy٢(؛ اختالس ٢800 ميليارد تومان توسط 
 شخصی كه »دسترسی اين فرد به محمود احمدی نژاد سهل تر از برخی وزرای كابينه است« )بازخوانی پرونده های اختالس در ايران، 

)http://www.aftabnews.ir/vdci3qazwt1apy2.cbct.html
١0. نگاه كنيد به بخش: خط فقر

١١. برای اطالعات مشروح تر در باره تورم، بيكاری و فقر نگاه كنيد به بخش: حق دريافت دستمزد كافی برای زندگی: رويايی واهی
http://www.ghanoononline. ،١٣90 ١٢.  بزودی تحريم كنندگان به دست بوسی  مان می آيند؛ معاون رياست جمهوری رحيمی، ٢6 آذر

ir/Export/print/news/15154 و دو ميليون فرصت شغلی در كشور توسط افغانی ها گرفته شده است، داريوش قنبری، نماينده مجلس، ١4 مهر 
 .http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13900713000339 ،١٣90، خبرگزاری فارس
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١٣. عهدنامه های ديگر حقوق بشر كه ايران به تصويب رسانده است از اين جمله هستند: كنوانسيون ١95١ مربوط به وضعيت پناهندگان )تصويب 
6 مرداد ١٣55(؛ پروتكل ١967 كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان )تصويب 6 مرداد ١٣55(؛ كنوانسيون ١948 پيشگيری و مجازات جنايت 
نسل كشی )تصويب ٢٣ مرداد ١٣٣5(؛ كنوانسيون ١97٣ سركوب و مجازات جنايت آپارتايد )تصويب ٢7 فروردين ١٣64(. باوجوداين، قابل توجه 

است كه ايران كنوانسيون حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان )CEDAW(، كنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضای 
خانواده های آنها، كنوانسيون مبارزه با شكنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، كنوانسيون بين المللی حمايت از تمام افراد 
در مقابل ناپديد شدن های قهری، و سه كنوانسيون مهم سازمان بين المللی كار، يعنی كنوانسيون آزادی تشكل و حمايت از حق سازماندهی، ١948 
)شماره 87(، كنوانسيون حق سازماندهی و مذاكره دسته جمعی، ١949 )شماره 98(، كنوانسيون حداقل سن، ١97٣ )شماره ١٣8( و پروتكل الحاقی 

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصويب نكرده است.
E/C.12/GC/18 ،٢005 ١4. نظريه عمومی شماره ١8، نوامبر

E/C.12/GC/20 ،٢009 ١5. نظريه عمومی شماره ٢0، جوالی

3 . چارچوب بین المللی حقوقی
3.1 ایران و عهدنامه های حقوق بشری

دولت ايران متعاهد چهار عهدنامه های حقوق بشری سازمان ملل است: كنوانسيون بين المللی رفع تمام 
اشكال تبعيض نژادی )ICERD(، تاريخ عضويت 7 شهريور ١٣47؛ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 

)ICCPR( و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ICESCR(،  تاريخ عضويت ٣ تير 
١٣54؛ و كنوانسيون حقوق كودک )CEC(، تاريخ عضويت ٢٢ تير ١٣7٣.

عالوه بر آنها، ايران عهدنامه های ديگر١٣ مربوط به حقوق بشر و كار را تصويب كرده است، از جمله كنوانسيون 
های سازمان بين المللی كار در مورد تبعيض )استخدام و اشتغال(، ١958 )كنوانسيون شماره ١١١(، و 

كنوانسيون مبارزه با بدترين شكل های كار كودک، ١999 )كنوانسيون شماره 8٢(.

3.2 ایران و عهدنامه های حقوق بشری

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق كار را به رسميت می شناسد كه حق كارگران 
را برای امرار معاش از طريق كار انتخابی خود )ماده 6( و شرايط كاری ايمن و سالم كه موجب تحقير كرامت 

انسان نباشد )ماده 7( در بر می گيرد. به عالوه، دستمزد عادالنه ای كه امكان زندگی آبرومندانه را برای 
كارگران و خانواده هايشان فراهم كند بايد تضمين شود. هيچ نوع تبعيضی نبايد در اشتغال يا ترفيع وجود 

داشته باشد. در مقابل كار برابر بايد دستمزد برابر پرداخته شود و كارفرمايان بايد به كارگران مرخصی منظم و با 
حقوق بدهند )ماده 7(. حق كار شامل هم پيوندی با يک ديگر و مذاكره دسته جمعی برای شرايط بهتر كاری، 

حق تشكيل يا پيوستن به اتحاديه كارگری انتخابی و حق اعتصاب است )ماده 8(.

ماده ٣ ميثاق مقرر می كند كه »دولت های عضو حق برابر زنان و مردان در بهره گيری از تمام حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تضمين كنند.«

كميته سازمان ملل برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفسيرهای قاطعی در باره حق كار١4 در ميثاق و 
مخالفت با تبعيض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتشر كرده است.١5
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عدم تبعیض )نظریه عمومی شماره 20 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(

بند٢: عدم تبعيض و برابری بخش های بنيادی حقوق بين المللی حقوق بشر و برای به كارگيری و بهره بری از 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حياتی هستند...

ماده ٢، بند ٢، ميثاق تمام دولت های عضو را ملزم می كند كه »اجرای حقوق مشروح در ميثاق حاضر را 
بدون تبعيض از هر نوع در زمينه نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسی يا ديگر، منشا ملی يا 

اجتماعی، مالكيت، تولد يا وضعيت ديگر تضمين كنند.«

بند )الف(8: الزمه رفع تبعيض رسمی اين است كه قانون اساسی، قوانين و سياست های دولت عضو نبود 
تبعيض در زمينه های منع شده تضمين كنند...١6

بند )ب(8: الزمه رفع تبعيض در عمل توجه كافی به گروه هايی از افراد است كه به لحاظ تاريخی يا پيوسته از 
پيشداوری تبعيض آميز رنج می برند...

بند )الف( ١0: تبعيض مستقيم زمانی رخ می دهد كه با يک فرد در شرايط مشابه و در مقايسه با فرد ديگر به 
دليل ناشی از يک موضوع منع شده رفتار نامساعدتری در پيش گرفته شود، برای مثال درصورتی كه اشتغال در 
موسسه آموزشی يا فرهنگی يا عضويت در اتحاديه كارگری بر عقايد سياسی درخواست كننده يا كاركنان مبتنی 

باشد.

بند )ب( ١0: تبعيض غيرمستقيم اشاره به قوانين، سياست ها يا عملكردهايی دارد كه به ظاهر خنثا به نظر می 
آيند، اما تاثير نامتناسبی بر اجرای حقوق ميثاق بر اساس زمينه های منع تبعيض می گذارند.

3.3 توصیه های گذشته سازمان ملل در باره حقوق کار در ایران
3.3.1 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )CESCR( اولين گزارش جمهوری اسالمی ايران در باره اجرای 
ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال ١99٣ مورد بررسی قرار داد و در مالحظات 

پايانی خود توجه را به نكات زير جلب كرد:

]...[ اصل های مختلف قانون اساسی ايران بهره گيری از حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی را كه در سطح جهانی پذيرفته شده اند، به شرط هايی ]مربوط به اسالم[ محدود می كنند... 
آشكار است كه مسئوالن در ايران از دين به عنوان دستاويزی برای تعدی به اين حقوق استفاده می 

كنند. ١7

]...[ در عمل هيچ پيشرفتی در تضمين احترام بيشتر به حقوق گروه های مذهبی غيرمسلمان در 
جمهوری اسالمی ايران و حمايت از آنها به طور كلی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پيروان اين 

گروه های اقليت به طور خاص، به دست نيامده است. ١8

١6. كه در بند ٢ ماده ٢ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذكر شده است.
١7. نتايج و توصيه های كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ايران، E/C.12/7/1993 )١99٣( ، بند 4

١8. همانجا، بند 5
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كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دولت ايران می خواهد كه برای تضمين اجرای حقوق 
مشروح در ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  بدون هرگونه تبعيض بر اساس نژاد، 
رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسی يا ديگر، به ويژه در مورد اقليت های قومی يا مذهبی، 

گام های الزم را بردارد. به عقيده كميته الزمه تعهد به تضمين فرصت های برابر برای زنان توجه خاص، 
به ويژه در زمينه حق كار، به حقوق مربوط به خانواده و حق آموزش است. ١9

به عالوه كميته توصيه می كند كه گزارش ادواری دوم ايران نه تنها اطالعاتی در باره اقدامات 
قانونگزاری بلكه در باره اجرای اين قوانين، مشكالت پيش آمده در فرايند اجرای آنها و موضوع های 

مطرح شده در مالحظات پايانی حاضر ارايه كند. ٢0

3.3.2 کمیته رفع تبعیض نژادی

در آگوست ٢00٣، كميته رفع تبعيض نژادی سازمان ملل )CERD( مالحظه كرد كه وضع حقوقی كنوانسيون 
بين المللی رفع تمام اشكال تبعيض نژادی در قوانين داخلی دولت عضو ناروشن است و خواستار اطالع در باره 
تاييد آن به وسيله شورای نگهبان شد. ٢١ به عالوه كميته مالحظه كرد كه كنوانسيون هيچ گاه در دادگاه های 

داخلی مورد استناد واقع نشده است.٢٢

در آگوست ٢0١0، كميته رفع تبعيض نژادی دوباره تاكيد كرد كه »جايگاه حقوقی كنوانسيون در كنار برخی 
مقررات مغاير با آن در قانون اساسی و قوانين داخلی ناروشن است. به عالوه كميته مالحظه می كند كه دادگاه 

های داخلی هرگز به كنوانسيون استناد نكرده اند«.٢٣

كميته رفع تبعيض نژادی در مالحظات پايانی خود در سال ٢0١0:

»از گزارش هايی حاكی از اين كه اجرای معيار "گزينش" ـ يعنی رويه گزينشی كه مسئوالن و 
كارمندان دولتی را ملزم می كند التزام خود به جمهوری اسالمی ايران و دين رسمی  را نشان دهند 

ـ می تواند باعث محدود كردن فرصت های شغلی و مشاركت سياسی برای اعضای جوامع عرب، بلوچ، 
يهودی، ارمنی و ُكرد و ديگران شود، ابراز نگرانی« كرد )ماده 5(. ٢4

١9. همانجا، بند 8
٢0. همانجا، بند 9

٢١. شورای نگهبان سازگاری قوانين مجلس را با شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهد.
٢٢. CERD/C/163/CO/6، بند ١0

٢٣. مالحظات پايانی كميته رفع تبعيض نژادی، ١9-CERD/C/IRN/CO/18، بند 7
٢4. همانجا، بند ١6
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3.3.3  کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

كميته آزادی تشكل سازمان بين المللی كار شكايت های عليه دولت جمهوری اسالمی ايران را در مارچ ٢0١١ 
مورد رسيدگی قرار داد و به شرح زير نظر داد:

]...[ كميته دولت را به اصالح قانون كار و آئين نامه چگونگی تشكيل ، حدود وظائف و اختيارات و 
چگونگی عملكرد انجمنهای صنفی و كانونهای مربوطه مصوب هيات وزيران فرا می خواند تا برای 

كارفرمايان و كارگران امكان انتخاب آزادانه تشكل دلخواه برای نمايندگی ايشان و برای اين تشكل ها 
امكان استفاده از حق انتخاب آزاد نمايندگان خود بدون دخالت مسئوالن دولتی فراهم شود...٢5

]...[ كميته يادآوری می كند كه موضوع انحصار تشكيالتی مقرر در ماده ١٣١ قانون كار را چندين 
بار مورد بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه به نظر می رسد انحصار تشكيالتی مقرر در قانون 

اساس مشكالت مربوط به آزادی تشكل در كشور را تشكيل می دهد.٢6

كميته يادآوری می كند كه اصل تكثر اتحاديه های كارگری، كه تضمين آن در قانون و عمل بارها از 
دولت ايران درخواست شده، بر اين پايه قرار دارد كه كارگران حق دارند بدون مداخله مسئوالن دولتی و 
در دفاع از منافع كارگران با يک ديگر همراه شوند و سازمان دلخواه خود را مستقل و با ساختارهايی كه 
به اعضا اجازه انتخاب مسئوالن آن را می دهد تشكيل دهند، مقررات و آيين نامه های خود را تنظيم و 
تصويب كنند، ساختار اداری و فعاليت های خود را شكل دهند و برنامه هايشان را تدوين كنند. با توجه 
به تداوم الزام قانونی ماده ١٣١ قانون كار، به نظر می رسد كه بار ديگر يک تشكيالت ديگر به نام كانون 

هماهنگی انجمن های صنفی كارگران و مجمع نمايندگان كارگران اين حق را غصب كرده است.٢7

]كميته[ باز مالحظه می كند كه پيش نويس اصالحات ]در قانون كار[ كه در چارچوب پرونده شماره 
٢567 ارايه شده و در مقدمه گزارش كميته مورد بررسی قرار گرفته به نظر می رسد انتخاب را بين 

نمايندگی به وسيله انجمن صنفی كارگران و نماينده كارگران محدود می كند. به اين ترتيب، به نظر 
می رسد كه در واحد هايی كه نماينده كارگران وجود دارد، كارگران نمی توانند در حال حاضر يا پس 
از تصويب اصالحات پيشنهادی اتحاديه كارگری دلخواه خود را تشكيل دهند. بنابراين، به نظر كميته، 

دولت بايد فوری تمام كوشش هايش را برای اصالح سريع قانون كار انجام دهد به شيوه ای كه آن را به 
طور كامل با اصل آزادی تشكل سازگار كند و برای اين منظور تضمين كند كه كارگران بتوانند صرفنظر 

از وجود نمايندگان انتخابی كارگران يا شوراهای اسالمی كار ـ بدون مداخله دولت ـ آزادانه برای 
تشكيل تشكل های دلخواه خود گرد هم آيند. ٢8

٢5. گزارش ٣59 كميته آزادی تشكل )سازمان بين المللی كار(، پرونده شماره ٢567، ص ٢١، مارچ ٢0١١
٢6. همانجا، ص ١90

٢7. همانجا
٢8. همانجا، ص ١9١
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3.3.4 کمیته کارشناسی اجرای کنوانسیون ها و توصیه ها )سازمان بین المللی کار(

كميته كارشناسی اجرای كنوانسيون ها و توصيه ها )CEACR( در مالحظاتی كه در سال ٢0١٢ تصويب كرد، 
چندين توصيه به دولت ايران پيشنهاد كرد، از جمله:٢9

در باره تبعيض بر اساس جنسيت، قوانين و مقررات تبعيض آميز:
...گام های فوری و مشخص برای تضمين لغو، اصالح موثر يا تغيير تمام قوانين، مقررات، دستورالعمل 

ها يا عملكردهايی برداريد كه مانع برابری فرصت برای زنان و برخورد با آنان در استخدام و اشتغال می 
شود، از جمله در باره ماده ١١١7 قانون مدنی، مقررات تامين اجتماعی، نقش قضات زن، و قانون حجاب 
اجباری. با توجه به اشاره دولت به اليحه بازنشستگی زودهنگام برای زنان خانه دار، كميته از دولت می 

خواهد اين اليحه را مورد بازبينی قرار دهد تا مطمئن شود كه تاثير منفی بر زندگی حرفه ای زنان يا 
دسترسی آنها به پست های باالتر نداشته باشد يا منجر به پرداخت مستمری بازنشستگی كمتر از مردان 

به زنان نشود، و اطالعات مشخصی در اين زمينه ارايه كند.

در باره تبعيض بر اساس دين و منشا قومی:
... اقدام فوری و قاطع برای مبارزه با تبعيض و رفتارهای كليشه ای عليه اقليت های دينی، به ويژه 

بهاييان، از طريق ترويج احترام و تحمل برای اقليت های دينی، لغو تمام مقررات قانونی تبعيض آميز، 
شامل گزينش و لغو تمام بخشنامه ها و ابالغيه های دولتی كه عليه اقليت های دينی تبعيض قايل می 

شوند، انجام دهيد. كميته همچنين از دولت می خواهد كه حمايت از اقليت های دينی، شامل اقليت 
های دينی غيررسمی، به ويژه بهاييان، و نيز اقليت های قومی و دسترسی و فرصت برابر آنها را در 

آموزش، استخدام و اشتغال، در عمل و قانون، تضمين كند.

در باره تبعيض بر اساس عقيده سياسی
اقداماتی به اجرا بگذاريد تا حمايت از معلمان، دانشجويان و نمايندگان آنها در مقابل تبعيض مبتنی از 

عقيده سياسی تضمين شود . از دولت درخواست می شود در باره اقدامات مشخص در اين زمينه اطالع 
رسانی كند.

در باره چارچوب قانونگزاری و سياستگزاری برای برابری و نبود تبعيض:
حمايت موثر و جامع قانونی از تمام كارگران را، صرفنظر از مليت آنها، در مقابل تبعيض مستقيم 

و غيرمستقيم، حداقل در تمام زمينه هايی كه در كنوانسيون مطرح شده، يعنی نژاد، رنگ پوست، 
جنسيت، دين، عقيده سياسی، تبار ملی و منشا اجتماعی، در ارتباط با تمام جنبه های استخدام و 

اشتغال، تضمين كنيد...

در باره برابری فرصت ها و رفتار با زنان و مردان:
گام های مشخص برداريد تا فرصت های آموزشی و كارآموزی زنان به اشتغال منجر شود، از جمله در 

كارهايی كه بر يک مسير حرفه ای و با دستمزد باالتر قرار دارند...

٢9. مالحظات )كميته كارشناسی اجرای كنوانسيون ها و توصيه ها(، تصويب ٢0١٢، انتشار در صد و دومين نشست كميته بين المللی كار، در باره 
كنوانسيون C١١١، كنوانسيون تبعيض )استخدام و اشتغال(، ١958 )شماره ١١١( ايران، در اينجا: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3085370
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3.3.5 کمیته حقوق بشر سازمان ملل

كميته حقوق بشر سازمان ملل مالحظات پايانی خود را درباره رعايت تعهدات ايران بر اساس ميثاق بين المللی 
حقوق مدنی و سياسی در نوامبر ٢0١١ تصويب و توصيه كرد: ٣0

دولت عضو بايد آزادی گردهم آيی و تشكل را بدون تبعيض برای تمام افراد تضمين كند و تمام كسانی 
را كه تنها به خاطر استفاده مسالمت آميز از اين حق در بازداشت هستند فوراً و بدون قيدوشرط آزاد 

نمايد، از جمله دانش جويان، معلمان، مدافعان حقوق بشر )شامل فعاالن حقوق زن(، وكالی دادگستری 
و فعاالن سنديكايی.٣١  

CCPR.C.IRN.CO.3 ،٢0٣0. مالحظات پايانی كميته حقوق بشر، جمهوری اسالمی ايران، ١7 اكتبر ـ 4 نوامبر ١١
٣١. همانجا، بند ٢6
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٣٢. مكتبی از مذهب شيعه كه بر اساس آموزش های امام ششم جعفر صادق بنا شده است.
٣٣. چهار مكتب اول به اهل سنت تعلق دارند و مكتب پنجم به طور عمده شيعه است.

٣4. گروه های ديگری هم وجود دارند، از جمله آل ياسين، و پيروان سايمنتولوژی

4 . چارچوب داخلی حقوقی
4.1 قانون اساسی

اصل ٢0 قانون اساسی حقوق شهروندان را مشروط كرده است:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند. )تاكيد از ماست(

اصل ٢١ در باره حقوق زنان است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمی تضمين نمايد. )تاكيد از ماست(

اصل ٢8 »حق كار« را به طور مشخص مطرح می كند:
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست 
برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به 

كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد. )تاكيد از ماست(

هر سه اصل حقوق مردم را در چارچوب مقررات دين رسمی كشور محدود و مشروط می كنند.

اصل 4٣ يک اصل برنامه ای است:
...اقتصاد جمهوری اسالمی ايران ]از جمله[ بر اساس ضوابط زير استوار می شود:

تأمين نيازهای اساسی: مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات الزم برای 
تشكيل خانواده برای همه.

تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در 
اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسايل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا هر 

راه مشروع ديگر...

رعايت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهره كشی از كار ديگری. 
)تاكيدها از ماست(.

حداقل سه اصل ديگر قانون اساسی به »حق كار« مربوط می شوند، گرچه در نگاه اول چنين به نظر نرسد.

اصل ١٢ زمينه تبعيض عليه تمام غيرمسلمانان را فراهم كرده است.
دين رسمی ايران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری٣٢ است و اين اصل الی االبد غير قابل تغيير است 

و مذاهب ديگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زيدی٣٣ دارای احترام كامل هستند و 
پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند...

اصل ١٣ تنها سه اقليت دينی را به رسميت می شناسد و در نتيجه وجود و حقوق اقليت های دينی غيررسمی، 
از جمله بهاييان، دراويش و يارسان )اهل حق( را انكار می كند:٣4

ايرانيان زرتشتی، كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام 
مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود عمل می كنند. )تاكيد 

از ماست(
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اصل ١4 »حقوق انسانی« تمام كسانی را كه »بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ايران توطئه و اقدام« كنند نفی 
می كند. اين محدوده وسيع تمام منتقدان و مخالفان رژيم را در بر می گيرد. 

]...[ دولت جمهوری اسالمی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و 
قسط و عدل اسالمی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كسانی اعتبار 

دارد كه بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ايران توطئه و اقدام نكنند. )تاكيد از ماست(

مقررات قانون اساسی در باال، همچون بعضی اصول ديگر آن كه به حقوق و آزادی ها اشاره دارند ولی آنها 
را مقيد و محدود به اصول اسالم می كنند،  اساس تبعيض گسترده در عمل را عليه اديان ديگر، بی دينان و 

منتقدان حكومت تشكيل می دهند.

در چارچوب اين گزارش، توجه بر تبعيض در زمينه حق كار متمركز خواهد شد.٣5

تا جايی كه به مشاغل دولتی مربوط می شود، قانون اساسی به شدت عليه غيرشيعيان، غيرمسلمانان و زنان 
تبعيض قايل می شود. تنها مردان شيعه می توانند پست رهبری، رياست جمهوری، رياست قوه قضاييه، 

دادستان كل و رياست ديوان عالی كشور را به عهده بگيرند.٣6 غيرمسلمانان و زنان نمی توانند قاضی باشند يا 
بعضی پست های ديگر را در اختيار بگيرند.٣7 به عالوه، اصل 64 تنها پنج نماينده برای سه اقليت دينی رسمی 

در مجلس شورای اسالمی تعيين كرده است، يعنی اعضای اين اقليت های دينی بر اساس قانون از انتخاب به 
نمايندگی از ديگر ايرانيان منع شده اند.

٣5. ماهيت تبعيض آميز قانون اساسی و بعضی قوانين ديگر را به طور مشروح در گزارش های ديگر مورد بحث قرار داده ايم؛ نگاه كنيد به: ُرويه 
پنهان ايران، تبعيض ضد اقليت های قومی و دينی در ايران، گزارش مشترک فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_LDDHI.pdf بشر در ايران؛
٣6. اصل های ١07، ١١5، ١57 و ١6٢

٣7. CCPR/C/IRN/3 ، گزارش جمهوری اسالمی ايران به كميته حقوق بشر، ٢7 اكتبر ٢009، CCPR/C/IRN/3، بند 609؛ اصل ١6٣ قانون 
اساسی و قانون شرايط انتخاب قضات دادگستری )نگاه كنيد به:  قانون شرايط انتخاب قضات دادگستری، ١4 ارديبهشت ١٣6١، وبگاه مركز پژوهش 

)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90547 ،های مجلس شورای اسالمی
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٣8. گسترش قراردادهای سفيد امضا در واحدهای كوچک توليدی، ٢١ ارديبهشت ١٣9١، پايگاه خبری آفتاب، در اينجا: 
http://khabarfarsi.com/ext/2554388

٣9. هدفمند كردن يارانه ها 'قراردادهای كار سفيد امضا را گسترش داده است'، پروين محمدی، ٣١ ارديبهشت ١٣9١، بی بی سی فارسی،
l45_rln_subcidies_women_labour.shtml_120520/05/http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2012 

40.  تصويب موارد استثناء و معافيت كارگاههای كوچک كمتر از ده نفر از قانون كار، مصوبه هيات وزيران، 7 بهمن ١٣8١، وبسايت وبگاه مركز 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/122666 :پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در اينجا

4١. قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ١6 اسفند 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90675  ،١٣6١

http://www.amar.org.ir/ :4٢.  نشريه نتايج آمارگيری از كارگاههای صنعتی ١0 نفر و بيشتر ١٣87، 6 اسفند ١٣9١، مركز آمار ايران، در اينجا
Default.aspx?tabid=286&articleType=ArticleView&articleId=418

4٣. 80 درصد قرارداد های كارگران و كارفرمايان مازندران سفيد امضا منعقد می شود، رئيس كانون هماهنگی شوراهای اسالمی كار كارخانجات 
http://ns2.ilna.ir/news/news.cfm?id=194 :مازندران، خبرگزاری ايلنا،٣0 مرداد ١٣9١، در اينجا

44. منبع پيش گفته: نشريه نتايج آمارگيری از كارگاههای صنعتی ١0 نفر و بيشتر ١٣87
45. در باره قوانين و مقررات ديگر نگاه كنيد به بخش های »تبعيض عليه زنان«؛ »حداقل مزد« و »محروميت از حقوق سنديكايی«

4.2 قانون کار و کاهش حمایت قانونی از کارگران

ماده 5١ قانون كار )آبان ١٣69( مدت كار در هفته را 44 ساعت تعيين كرده است. كارگران در هفته حداقل 
يک روز تعطيل هستند. ماده 7 قرارداد كار را به صورت »كتبی يا شفاهی« پذيرفته است. نتيجه آن پيدايش 

نوعی از قرارداد است كه به طور گسترده به آن »قراردادهای سفيد امضا« گفته می شود. بر اين اساس، كاركنان 
فقط قراردادهای كوتاه مدت امضا و، حتا پيش از استخدام، گواهی می كنند كه هيچ ادعايی عليه كارفرما 

ندارند. در نتيجه، كارفرما در موقعيتی قرار دارد كه كاركنان را بدون پرداخت دستمزد و مزايای قانونی اخراج 
كند. بنا به بعضی از گزارش ها، در حال حاضر بيش از 55% از قراردادها بر اين اساس تنظيم شده اند.٣8 در 

مورد زنان كارگر، اين نسبت تا 70% و بيشتر نيز گزارش شده است.٣9

ماده ١9١ قانون كار به هيات وزيران اختيار داده است تا »كارگاههای كوچک كمتر از ده نفر« را از الزام به 
رعايت بعضی از مقررات اين قانون معاف كند. در واقع، در سال ١٣8١، هيات وزيران آيين نامه ای را بر اساس 

ماده ١9١ تصويب كرد كه اين گونه شركت ها را از الزام به رعايت بخش های عمده ای از مقررات ٣7 ماده اين 
قانون معاف كرد.40 اين مواد از جمله اين موارد را در برمی گيرند: مرخصی تحصيلی، بازگشت كارگران توقيف 
شده به كار و قراردادشان، پرداخت حقوق و مطالبات در هنگام فسخ قرارداد، طبقه بندی مشاغل، مدت زمان 

كار روزانه و مزد اضافه كار، مرخصی استحقاقی، تامين غذا، امكان حمل و نقل و خوابگاه در موارد مربوط.
 

به عالوه، قانون ديگری كارگاه های كمتر از 5 نفر را از  بيمه اجباری كارگران معاف كرده است.4١

معافيت كارفرمايان از الزام به اين مقررات تنها به حقوق و مزايای كارگران ضربه زده است. 

برای ارزيابی اين كه چه تعداد از نيروی كار در اثر اين معافيت ضربه ديده اند، در نبود آمار رسمی مربوط، 
ناگزير داده های زير را در نظر گرفته ايم:

• مركز آمار ايران تعداد كل نيروی كار را در سال١٣87 در حدود ٢٣ ميليون نفر و در سال ١٣9١، ٢4/4 	
ميليون نفر برآورد كرده است.4٢

• بيش از 80% شركت ها، شركت های كوچک هستند.4٣ 	
• مركز آمار ايران تعداد كاركنان واحدهای صنعتی بيش از ١0 نفر را در سال ١٣87 در حدود ١/٢6 	

ميليون نفر برآورد كرده است.44
• برآورد تعداد اشخاص شاغل در واحدهايی از نوع ديگر با بيش از ١0 نفر، اگر كمتر از تعداد باال نباشد، 	

خيلی بيشتر نيست.

بنابراين، می توان نتيجه گرفت كه بخش بزرگی از نيروی كار، و شايد بيش از نيمی از آن، از بهره گيری از 
بخش مهمی از مقررات قانون كار محروم شده است.45
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4.3 تبعیض در قانون گزینش

قانون گزينش معلمان مصوب سال ١٣74، در سال ١٣75 به كاركنان تمام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 
ديگر تسری پيدا كرد. اين قانون شامل مقررات زير است كه مشخصا برضد غيرمسلمانان، مسلمانانی كه به 

واليت فقيه46 باور ندارند يا به آن پايبند نيستند، مسلمانانی كه به احكام عمل نمی كنند، اشخاصی كه در نماز 
جمعه يا نماز جماعت شركت نمی كنند، و زنانی كه چادر به سر نمی كنند تبعيض قائل می شود:

برای مثال، ماده ٢ قانون گزينش بعضی از ضوابط عمومی گزينش اخالقی ، اعتقادی و سياسی ]كاركنان[ را به 
شرح زير مقرر كرده است:

اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران. ١
التزام عملی به احكام اسالم. ٢
اعتقاد و التزام به واليت فقيه، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی. ٣
اقليت های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع . 4

شرائط خاص خود هستند اما در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسالمی باشند. 
ايثارگران اولويت دارند و در موارد محدوديت ظرفيت، اولويت های ديگری اعمال خواهد شد، مانند پيشينه . 5

فعاليت در نهادهای انقالب ، شركت در نماز جمعه و جماعت ، پوشش چادر برای زنان.

تبعيض مشروح در باال در فصل دوم آئين نامه مصوب سال ١٣77 همان قانون با عنوان »ضوابط عمومی و 
ضوابط انتخاب اصلح« تشديد شده است. ماده ٣ اين آئين نامه التزام عملی به احكام اسالم در ماده ٢ قانون را 
چنين تعريف می كند: ١( عمل به واجبات از قبيل نماز ، روزه و... ٢( اجتناب از محرمات )عدم ارتكاب معاصی 

كبيره(.

nasabonline.blogspot.com :عكس

46.  بر اساس اين نظريه، در دوران غيبت امام دوازدهم و تا زمان ظهور، او فقيه شيعه از اختيارات عالی بر حكومت برخوردار است. 



ایران:گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری/ 19

4.4. مقررات تبعیض آمیز

الف( نهادهای دولتی

بر اساس قانون اساسی و قانون گزينش، نهادهای دولتی مقررات تبعيض آميز استخدامی و كم و بيش 
سختگيرانه خود را عليه غيرمسلمانان وضع كرده اند.

نيروهای مسلح از مقررات ايدئولوژيک سختی برخوردار هستند. سخت گيری در مقررات نيروی انتظامی كمتر 
از ارتش است، اما در باره اعتقاد مذهبی، باورهای ايدئولوژيک و سياسی و التزام به قانون اساسی و فعاليت های 

سياسی كنونی و گذشته تفتيش می كند. شرايط پيوستن به نيروی انتظامی شامل موارد زير است:
• اعتقاد و التزام عملی به دين مبين اسالم؛	
• اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و واليت مطلقه فقيه و آمادگی فداكاری در 	

راه اهداف آنها؛
• عدم سابقه عضويت يا وابستگی به احزاب و گروههای سياسی معارض با نظام جمهوری اسالمی ايران47	

شرايط استخدام در وزارت آموزش و پرورش نيز سختگيرانه است: 
• اعتقاد و التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسالمی ايران؛	
• اعتقاد و التزام عملی به اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اصل مترقی واليت مطلقه فقيه؛	
• تدين به دين مبين اسالم يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی.48	

مقررات وزارت دادگستری برای استخدام كاركنان دفتری به سختی وزارت آموزش و پرورش نيست و شرايط 
الزامی برای كاركنان از اين قرار است:

• اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران	
• التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران49	

حتا شرايط الزامی استخدام در شهرداری نيز شامل اين موارد است:
• تدين به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی	
• اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسالمی ايران	
• التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران50	

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی كه وابسته به شهرداری تهران است نيز كاركنانش را ملزم به اعتقاد به 
جمهوری اسالمی ايران يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسی می كند.

سازمان تامين اجتماعی كمی از شدت مقررات كاسته است. كاركنان آن بايد به نظام جمهوری اسالمی ايران و 
دين مبين اسالم يا يكی از اديان رسمی در قانون اساسی اعتقاد داشته باشند.5١

47.  آگهی استخدام درجه داران در نيروی انتظامی در سال ١٣9١؛ وبگاه تبيان، 5 ارديبهشت ١٣9١، در اينجا:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=706295 

48.  شرايط و نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، 9 ارديبهشت ١٣89، خبر آنالين، در اينجا:
http://www.khabaronline.ir/news-58506.aspx

49.  آگهی استخدام قوه قضاييه، در اينجا:
html.21-38-01-06-06-1390-http://www.gonabad20.ir/component/content/article/202 

50.  استخدام شهرداری سال 9٢، در اينجا: 
http://www.e-estekhdam.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D985-%%D8%B4%D987%

%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D991-84%/
http://www.tamin.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=5&Id=2484 ،5١. سازمان تامين اجتماعی
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به نظر می رسد كمترين تبعيض در مقررات استخدامی در ميان نهادهای دولتی در سازمان امور مالياتی كشور 

برقرار باشد كه تنها التزام به قانون اساسی را شرط كرده است.5٢ باوجوداين، همين سازمان از داوطلبان مسلمان 
متقاضی استخدام در زمينه های مختلف از جمله معارف اسالمی آزمون می گيرد، اما اقليت های دينی از آزمون 

معارف اسالمی معاف هستند. بديهی است كه تنها پيروان اديان رسمی پذيرفته می شوند.

ب( نهادهای غیردولتی

شركت ها و نهادهای خصوصی بزرگ دارای ارتباط رسمی يا غيررسمی با دولت دارای مقررات به شدت تبعيض 
آميز ايدئولوژيک هستند. در زير چند نمونه ارايه می شود:

دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی داوطلبان را ملزم می كند:
• مسلمان يا متدين به يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسی باشند؛ و 	
• اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اصل واليت فقيه داشته باشند.5٣	

شركت های پتروشيمی در بندر عسلويه در استان جنوبی بوشهر از كاركنان می خواهند ايمان و اعتقاد به 
نظام مقدس جمهوری ايران و واليت فقيه و متدين به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان رسمی كشور داشته 

باشند.54

برای استخدام در شركت مديريت طرحهای صنعتی ايران، اعتقاد به دين اسالم و يا يكی از اديان رسمی كشور، 
التزام به قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه جمهوری اسالمی ايران، رعايت شئونات اسالمی و حجاب، نداشتن 

سابقه همكاری و عضويت در گروههای سياسی غيرقانونی الزامی است.55

گروه صنعتی ايران خودرو كه يک شركت اتومبيل سازی است تنها كسانی را استخدام می كند كه معتقد به 
يكی از اديان رسمی باشند.56

http://azmoon.intavat.ir/pdf/Ads.pdf ،5٢.  سازمان امور مالياتی كشور
5٣.  سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی؛

http://jazb1.sazman-sama.com/Register.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
54. آگهی استخدام شركتهای پتروشيمی مستقر در عسلويه،  ١8 آذر ١٣9١، 

http://sainar.net/oil/%D8%A2%DA%AF%D987%%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE
%D8%AF%D8%A7%D985-%%D8%AF%D8%B1-%D985%%D982%%D8%A7%D8%B7%D8%B9-

%D985%%D8%AE%D8%AA%D984%%D981-%%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D98%A%D984%%D98%A-
%D8%AF%D8%B1-%D8%B4/

http://www.estekhdamnews.com/post/3138# ،55.  آگهی استخدام شركت مديريت طرحهای صنعتی ايران
http://recruitment.ikco.com/abscond.aspx ،56.   آگهی استخدام ايران خودرو
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57.  قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان، وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ١0 آذر ١٣6٢،
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90820 و اصالحات بعدی آن، 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92837; http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91056; http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782104
58. شورای عالی انقالب فرهنگی جانشين ستاد انقالب فرهنگی است كه در خرداد ١٣59 به دستور آيت اهلل خمينی به منظور اسالمی كردن 

دانشگاه ها و دروس آنها تشكيل شد. آيت اهلل خمينی در آذر ١٣6٣ اين ستاد را گسترش و عنوان آن را به شورای عالی انقالب فرهنگی تغيير داد. 
گرچه اين شورا نهادی مغاير با قانون اساسی بوده و هست، مصوبه های آن در عمل قانون محسوب می شوند. روسای سه قوه حكومت از اعضای اين 

شورا هستند.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171 ،١٣759.  وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ٢0 مرداد ١

5. تبعیض علیه زنان
5.1 قوانین حاکم بر اشتغال زنان

عالوه بر قانون مدنی )ماده ١١١7( كه به شوهر اختيار می دهد همسرش را از اشتغال منع كند، قوانين ديگری 
نيز به طور مشخص به اشتغال زنان مربوط می شوند. تمام اين قوانين و مقررات در اساس بر نقش زنان به 

عنوان مادر و همسر تاكيد می كنند و نقش اجتماعی آنها را كم اهميت جلوه می دهند؛ بر تفاوت های جسمانی 
و تفاوت های مشخص با مردان در مورد توليد مثل بيش از اندازه تاكيد می ورزند؛ انگيزه هايی برای تشويق 

زنان ارايه می كنند تا از مشاركت آنها در اقتصاد و زندگی اجتماعی بكاهند و آنها را در خانه نگه دارند.

الف( قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
مجلس شورای اسالمی قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان را در آذر ١٣6٢ در مورد زنان شاغل در نهادهای 

دولتی به تصويب رسانيد. قانون نحوه اجرای اين قانون در فروردين ١٣64 به تصويب رسيد. اصل قانون از آن 
پس چند بار اصالح شده است كه آخرين بار آن در سال ١٣89 بود. 57 اما مفاد اساسی آن تغييری نكرده است.
اين قانون، همان طور كه از عنوان آن برمی آيد، به زنان اجازه می دهد برای كار نيمه وقت درخواست بدهند. 

يكی از اصالحات اين قانون كار به مدت سه چهارم تمام وقت را مجاز كرده است. آخرين اصالح در سال ١٣89 
بهره گيری از مقررات آن را برای زنان دارای كودكان معلول آسان تر كرد.

ب( مصوبه های شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای عالی انقالب فرهنگی58 چندين مصوبه گذرانده كه بر شرايط اشتغال زنان تاثير می گذارند: )١( 

»سياست های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ايران« )مرداد ١٣7١(؛ )٢( »منشور حقوق و مسئوليت 
های زنان در جمهوری اسالمی ايران« )شهريور ١٣8٣( و )٣( »راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگيری 

از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسالمی و اقتضائات راهبردی كشور« )فروردين، 
ارديبهشت و خرداد ١٣9١(.

1( سیاست های اشتغال زنان
سياست های اشتغال زنان59 با »تأكيد مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال 
مفيد و موثر وی در اين نهاد مقدس«، به »قداست مقام مادری و تربيت نسل آينده و مديريت خانه« توجه 

دارند. اين سياست ها مشاغل را در چهار رديف الف، ب، ج و د طبقه بندی می كنند و دستور می دهند كه 
اشتغال زنان در اصل بايد »در رديف های الف و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص رديف ج، زنان نيز 
مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض شغل مطلوب خود را به دست آورند.« زنان از اشتغال به كار در مشاغل 

رديف د منع شده اند.
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ردیف های مشاغل مجاز و ممنوع برای زنان

» الف: مشاغلی كه پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامايی و
رشته هايی از پزشكی و تدريس

»ب: مشاغلی كه با ويژگيهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم
آزمايشگاهی، مهندسی الكترونيک، داروسازی، مددكاری، مترجمی

»ج: مشاغلی كه هيچ گونه مزيت و برتری در آن برای شاغالن زن و مرد وجود ندارد و يا
انتخاب آن به صورت طبيعی صورت می گيرد و مالک آن تخصص و تجربه است نه جنسيت

) كارگری ساده در ساير رشته های فنی و خدماتی(

» د: مشاغلی كه يا به دليل منع شرعی يا شرايط خشن كار و يا به دليل ارزشهای اعتقادی
) فرهنگی و اجتماعی( برای بانوان نامناسب است مانند قضا و آتش نشانی«60

اين سياست ها در عين حال بر تخصيص تسهيالت متناسب با »شغل مادرانه« از قبيل استفاده از مرخصی با 
حقوق تقليل ساعت كار، مزايای بازنشستگی با سنوات كمتر خدمت و غيره تاكيد دارند.

2( منشور حقوق و مسؤلیت های زنان
اين منشور6١ شامل يک رشته از اظهارات و توصيه های نامشخص است كه اساس قوانين و مقررات ديگر را 

تشكيل می دهند.

3( راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری
در چند سال گذشته، مسئوالن ارشد ايران به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه سياست كنترل جمعيت دهه های 

پيش اشتباه است. آيت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، كه چند بار به اين مساله پرداخته است، در 
مرداد ١٣9١ اعالم كرد:

»مسئولين كشور... از اين حالتی كه امروز وجود دارد - يک بچه، دو بچه - بايد كشور را خارج كنند. 
رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند - و درست هم هست - ما بايد به آن رقمها 

برسيم.« 6٢

اين تغيير جهت به معنای آن است كه خروج زنان از بازار كار بيشتر شود تا بچه های بيشتری به دنيا آورند. در 
نتيجه، »راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگيری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های 
اسالمی و اقتضائات راهبردی كشور« 6٣ در سال ١٣9١ تهيه و تنظيم شد تا به تغيير سياست كنترل جمعيت 

رهبری جمهوری اسالمی ايران تحقق ببخشد.  

60. سياست های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ايران، ماده 5
6١. وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/١0١١7١؛ مجلس در بهمن ١٣85 قانون حمايت از حقوق 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97862 :و مسؤوليتهای زنان در عرصه های داخلی و بين المللی را در تاييد اين منشور به تصويب رسانيد
6٢. جمعيت ١50 ميليونی را اولين بار امام مطرح كردند، خبرگزاری فارس، 4 مرداد ١٣9١،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910504000912  
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/820224  ،١٣96٣. وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ٢ خرداد ١
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عالوه بر خواست الغای سياست های كنترل مواليد و دستيابی به ميزان باروری مناسب، اين »راهبردها« بر نياز به
 

»]...[ تدوين الگوی سبک زندگی و ترويج آن به ويژه فعاليت های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان 
متناسب با معيارهای اسالمی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفای هر چه كامل تر نقش مادری و 

همسری« تاكيد دارند.64

بر اين اساس، در مشاغل زنان بايد به تناسب مسئوليت های آنان در خانواده )همسر و مادر( تنوع ايجاد شود. 
»راهبردها« در عين حال انگيزه ها و مزايای مادی به ظاهر جذابی مثل »مرخصی استعالجی زايمان... در 

مجموع ١0 سال برای كليه شاغالن بخش دولتی و غيردولتی« و »دو برابر شدن حق عائله مندی« نيز در پيش 
می گذارند تا زنان را به خروج از كار و ورود در خانه داری ترغيب كنند. اين گونه مزايا در اختيار مردانی كه 

مايل به پرورش كودكانشان هستند قرار نمی گيرد.

5.2  برنامه های دولت برای کاهش اشتغال زنان

دولت چندين طرح را در دست گرفته است كه تعداد زنان شاغل را كاهش می دهد. اين طرح ها از اين قرار 
هستند:

1( کار از راه دور
عنوان اولين طرح »تسهيل كار از راه دور« است كه امكان يک روز كار در هفته را برای تمام زنان كارمند دولت 

فراهم می كند. دولت آيين نامه ای برای اين طرح تنظيم كرده كه بر اساس آن »افراد معلول و زنان باردار يا 
دارای فرزندكمتر از شش سال از اولويت برخوردار خواهند بود.« مقاله ای در وبسايت وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعی طرح را اين گونه توضيح می دهد:

»رييس جمهور معتقد است كار زنان و مردان نبايد به صورت يكسان تعريف شود. اعضای هيئت دولت 
دهم رسما تاكيد می كنند كه در برنامه  ريزی های اقتصادی نبايد به زنان به مثابه يک نيروی كار الزامی 

نگريسته شود.« 65 )تاكيد از ماست(

2( کاهش ساعات کار
دومين طرح دولت »كاهش ساعات كار زنان« دارای كودكان معلول يا كوچک، از 44 ساعت به ٣6 ساعت در 

هفته است. مسئوالن مختلف اين طرح را در چارچوب سياست رشد جمعيت مطرح كرده اند. مريم مجتهدزاده، 
رييس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری، در سخنانی در باره كاهش ساعات كاری مادران دارای 

فرزند معلول و يا زيرهفت سال، اظهار كرد:

»مصوباتی را شورای عالی انقالب فرهنگی برای تشويق فرزند آوری دارد.«66

64. منبع پيش گفته، »استراتژی ها«، ماده ٢، بند ٣
http://www.mcls.gov.ir/fa/kar/doorkari/zanan ،65. نقد دولت بر دوركاری زنان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بی تاريخ

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=8052 ،1391 66. اليحه كاهش ساعت كاری بانوان همچنان در دستور كار دولت است، ايلنا، 9 مهر
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مراد هاشم زهی، نماينده مجلس، نيز اين طرح را در چارچوب اليحه ای كه دولت برای افزايش جمعيت به 
مجلس ارايه كرده، توضيح داد:

»جمعيت كشور به سوی پيری می رود... نرخ رشد جمعيت نسبت به سال های گذشته كاهش يافته و به 
1.2 درصد رسيده... برنامه ريزی بايد به صورتی باشد ]كه[ فشارهای گوناگون ]بر[ زنان كارمند كاسته 

شود؛ از اين رو ساعت كاری ]زنان[ در تمام دستگاه ها يكسان كاهش يابد.«67

3( کار پاره وقت
طرح سوم بر اساس قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان )١٣6٢( تنظيم شده است. 68 دولت اخيرا می 
كوشد آن قانون را احيا و ترويج كند. بر اساس اين قانون، زمان كار و دستمزد و مزايای زنان نصف می شود. 
هاجر تحريری نيک، معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری، به اين ترتيب زنان را 

تشويق كرد بر اساس اين قانون درخواست اشتغال نيمه وقت كنند:

»از زنان كارمندی كه شغل تمام وقت سبب آسيب رسيدن به زندگی شخصی شان می شود، خواسته 
شده تا بدون نگرانی، برای انجام كار به صورت نيمه وقت يا پاره وقت درخواست دهند.« 69

اما از اظهارات معاون حقوقی، امور مجلس و استان های  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس 
جمهور، در اسفند ١٣90،  روشن بود كه اين سياست ها را دولتمردان به اجرا خواهند گذاشت و زنان حق 

انتخاب آزادانه ندارند. به گفته او بر اساس طرح دولت مقرر خواهد شد:

»به جای استخدام يک زن، در واقع دو زن به صورت نيمه وقت استخدام شوند... و دريافتی و حق 
بازنشستگی و مزايای آنها نيز به صورت نيمه باشد.« 70

5.3 شرایط کار زنان

بر اساس آمار سرشماری سال ١٣90 كه مركز آمار ايران منتشر كرده، زنان 49/6% از 75/١5 ميليون جمعيت 
ايران را تشكيل می دهند، يعنی در حدود ٣7/5 ميليون نفر. تعداد زنان باالتر از ١0 سال در حدود ٣٢ ميليون 
نفر است. در سال ١٣89، ٣8/٣% از كل جمعيت مرد و زن در رده سنی باالتر از ١0 سال ـ برابر با حدود ٣/٢4 
ميليون ـ از لحاظ اقتصادی فعال بود، اما مردان 6٢/١% از مجموع و زنان تنها ١4/١% از مجموع را تشكيل می 

دادند.  اين نسبت ها در سال ١٣90 كاهش بيشتری يافت: ١٢/6% زنان در مقايسه با 60/7% مردان.7١ سهم 
زنان از اشتغال در بخش صنعتی بسيار پايين تر است: 8/5% مجموع كل. 7٢

67. نبود تبعيض در كاهش ساعت كاری زنان، خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، ١8 شهريور ١٣9١،
http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=205672 

68. نگاه كنيد به بخش: قوانين حاكم بر اشتغال زنان
69.   كارمندان زن از كار نيمه وقت استقبال كنند، خبرگزاری فارس، ٢9 فروردين ١٣9١؛ در اينجا:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910126001518 
70.  ارايه طرح استخدام نيمه وقت كارمندان زن، بازار كار، ١6 اسفند ١٣90، 

;http://www.bazarekar.ir/UploadedFiles/MagazineFiles/d643b488125c4ae.pdf 
7١. نرخ مشاركت اقتصادی مردان در ايران 4/8 برابر زنان است، گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی از مركز آمار ايران، ٢9 فروردين ١٣9١؛ در 

http://www.jobportal.ir/s1/?ID=15_3_1626 :اينجا
7٢. سهم زنان از اشتغال صنعتی 8/5 درصد است، گزارش خبرگزاری ايلنا، 6 اسفند ١٣90، 

http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_647_3_1619 
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بیکاری در میان زنان بیش از دو برابر مردان
از طرف ديگر، ميزان بيكاری در ميان زنان به طور بی تناسبی باال است. گزارش دولت ايران به كميته حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، اطالعات زير را در باره بيكاری زنان ارايه كرده است:

ميزان بيكاری زنان درحدود ٢/٢ برابر مردان است.7٣

بنا به همان گزارش، آمار بيكاری در ميان مردان و زنان به اين ترتيب بود: 9/٣% و ١5/٣8% در سال ١٣84؛ 
١0% و ١6/١6.٢٢% در سال ١٣85؛ 9/٣% و ١5/8% در سال ١٣86. 74

اين روند افزايشی پس از آن نيز ادامه داشته است. ارقام كلی شامل تمام گروه های سنی نشان می دهد كه 
شكاف بين مردان و زنان بيكار به شدت گسترش يافته است:  ١0/8% برای مردان و ١6/8% برای زنان در سال 

١٣88؛ ١١/9% برای مردان و ٢0/5% برای زنان در سال ١٣89؛ ١0/5% برای مردان و ٢0/9% برای زنان در سال 
١٣90؛ و ١0/4% برای مردان و ٢٢/١% برای زنان در سال ١٣9١.   

ميزان بيكاری به ويژه در ميان زنان جوان در رده سنی ٢4ـ١5 زياد است: 4/٣٢% )١٣88(، %4١/٣ )١٣89(، 
4٢/7% )١٣9١( و 4٣/8% )١٣9١(. 75 همچنين ميزان باالی بيكاری به ويژه در ميان زنان دارای آموزش عالی 

قابل مشاهده است: 48/١% در مقايسه با ١4/7% برای مردان  در سال ١٣9١. 76

تبعیض علیه زنان در عمل
تبعيض عليه زنان واقعيتی است كه حتا جناح های طرفدار حكومت مثل خانه كارگر١ تاييد می كنند. 
در سخنانی در همايش »اتحاديه سراسری زنان كارگر« كه يک تشكيالت طرفدار حكومت است، سهيال 

جلودارزاده، رييس اين اتحاديه و نماينده پيشين مجلس و از اعضای خانه كارگر، به "تبعيض جنسيتی" به 
صراحت اشاره نكرد، اما مجموعه ای از مشكالت و درخواست های زنان كارگر را 77 مطرح كرد كه معنای 

ديگری جز آن ندارند، از جمله:

• »جلوگيری از اخراج بی رويه زنان كارگر؛	
• لغو عقد قراردادهای پيمانی و موقت و سفيد امضاء؛	
• جلوگيری از تفاوت دستمزد بين كارگران زن و مرد؛	
• ايجاد امنيت شغلی برای زنان؛	
• جلوگيری از تبعيض در ارتقاء شغلی؛	
• استخدام زنان سرپرست خانوار؛	
• جلوگيری از استثمار كارگران زن مجرد 	
• حمايت از زنان در تشكل های كارگری و شورا ها برای دريافت امتيازات بيشتر و مناسب؛ 	
• اجرای مجدد قانون بازنشستگی زنان«78 	

7٣. گزارش دولت جمهوری اسالمی ايران به كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، E/C.12/IRN/2، ٣ نوامبر ٢009؛ بند 9 تا ١0.9
74. همانجا، بند 5ـ5١؛ به نقل از جدول سهم بيكاری در هر بخش

75. بيكاری زنان ٢ برابر مردان، مهر نيوز، ١4 آبان ١٣9١، در اينجا: http://www.mehrnews.com/detail/News/1734300 يا اينجا: 
http://www.salamatnews.com/ViewNews.aspx?ID=59829&cat=12  

76.  بيش از 48درصد زنان بيكار كشور دارای تحصيالت عالی هستند، ايرنا، ٢0 اسفند ١٣9١، به نقل در: 
http://khabaronline.ir/detail/281437/others/other

77. نگاه كنيد به بخش: محروميت از حقوق سنديكايی
78. لغو عقد قراردادهای پيمانی،موقت و سفيد امضاء، سالمت نيوز، 9 ارديبهشت ١٣9١،

http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=46911&cat=9 
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گرايش رو به رشدی نه تنها برای جداسازی مردان و زنان بلكه منع يا اخراج منشی زن در اداره های دولتی 
وجود دارد. استاندار بوشهر در جنوب ايران، محمد حسين جهانبخش، در فروردين ١٣9١ به صراحت گفت كه 

طرح تفكيک تا پايان فروردين ماه در همه دستگاه های اجرايی استان بوشهر بايد اجرا شود و هيچ دستگاهی 
نبايد منشی زن داشته باشد.79 

آمار در باره نابرابری دستمزدهای زنان و مردان به طور رسمی منتشر نمی شود. ارقام غيررسمی شكاف گسترده 
ای را بين مزدهای پرداختی به زنان و مردان نشان می دهند. پژوهش های تطبيقی نشان می دهند كه زنان 

برای كار برابر با مردان نيمی از دستمزد آنها را دريافت می كنند. 80 كارگران زن اولين گروهی هستند كه در 
صورت بروز مشكالت اقتصادی در شركتها اخراج می شوند. به گفته اكبر شوكت، عضو هيات مديره انجمن 

صنفی كارگران كشور، كاركنان زن اغلب در صورت ازدواج اخراج می شوند، زيرا از حق مرخصی پس از زايمان 
برخوردار هستند. 8١ 

همان طور كه پيشتر مالحظه شد، درصد بزرگی از زنان كارگرـ بنا به برآوردها بيش از 70% ـ ناچار هستند 
»قراردادهای سفيد امضا« را بپذيرند و در نتيجه از حقوق قانونی خود محروم می شوند.8٢ در مقايسه ٣0% از 
كارگران مرد قرارداد سفيد امضا منعقد می كنند.8٣ زنان اغلب در كارگاه های كوچک با كاركنان كمتر از 5 
يا ١0 نفر شاغل هستند. همان طور كه پيشتر خاطر نشان شد، قانون كارگاه های كمتر از 5 نفر را از  بيمه 

اجباری كارگران معاف كرده است و در مورد كارگاه های كمتر از ١0 نفر، معافيت آنها از بعضی از مقررات قانون 
كار، كارگران را از بخش قابل توجهی از حقوقشان محروم كرده است.

زنان كارگر
منبع عكس: خبرگزاری فارس

http://www.afkarnews.ir/vdcgtn9y.ak9nt4prra.html ،79. هيچ دستگاهی نبايد منشی زن داشته باشد؛ ٢0 فروردين ١٣9١؛ افكار نيوز
80.  تبعيض و خشونت در زندگی روزمره  زنان كارگر، خبرگزاری نيمه رسمی ايسنا، ١9 فروردين ١٣9١، به نقل در  راديو دويچه وله:

http://www.dw.de/dw/article/0,,15859950,00.html 
8١.  كام تلخ كارگران در روزهای پايانی سال، خبرگزاری نيمه رسمی مهر، ١5 اسفند ١٣9١،

http://www.mehrnews.com/detail/News/2011688 
8٢. نگاه كنيد به بخش: چارچوب داخلی حقوقی

8٣. خطر موج جديد بيكاری در بنگاه های بزرگ، روزنامه شرق، ١0 ارديبهشت ١٣9١؛ در اينجا:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2489687 
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84. محروميت يک معلم به دليل اعتقادات مذهبی از تدريس، خبرگزاری فعاالن حقوق بشر در ايران، ١ اسفند ١٣90،
html.1-11413/07-24-05-27-01-http://hra-news.org/1389  

6. تبعیض فراگیر نسبت به حق کار
6.1 تبعیض به دلیل دین/منشا قومی

1. تبعیض علیه مسلمانان شیعه

دراویش

دولتمردان ايران پيوسته از به رسميت شناختن گروه های شيعه منتقد سر باز زده و پيروان آنها را ـ از جمله در 
امور مربوط به اشتغال ـ مورد آزار و تعقيب قرار داده اند.

در چند سال گذشته، تعداد زيادی از دراويش پيرو سلسله نعمت اللهی گنابادی كه شيعه هستند، از كار اخراج 
شده اند يا پروانه حرفه ای شان باطل شده است. مجذوبان نور، وبسايت اين سلسله، تعداد زيادی از موارد اخراج 

از كار به علت وابستگی افراد به اين سلسله را گزارش كرده است. چند نمونه از اين موارد به شرح زير است:

• سه معلم زن، ليدا تابان، ويدا تابان و فائزه واحدی، پس از هفت سال تدريس، در تيرماه ١٣87 در كرج و 	
هشتگرد از كار اخراج شدند.

• سه استاد دانشگاه، به نام های دكتر نصير احمدی، عماد مردانی و دكتر بيژن بيدآباد، در تيرماه ١٣87 	
اخراج شدند. يک استاد حقوق به نام احسان اهلل حيدری در فروردين ١٣90 در خرم آباد اخراج شد. 

• در هنگام نگارش اين گزارش در اواخر ارديبهشت ١٣9٢، چهار وكيل دراويش در بازداشت به سر می 	
بردند. فرشيد يداللهی، مصطفی دانشجو، اميد بهروزی و امير اسالمی كه در موارد مختلف از دراويش دفاع 
كرده اند، از شهريور ١٣90 بدون محاكمه در حبس هستند. سه نفر اول در تير ١٣87 از اشتغال به وكالت 

محروم شدند.
• اسماعيل لنگرودی و سعيد رضا كمال، دو تن از مديران شركت خودروسازی زامياد، در آبان ١٣90 پس از 	

اين كه حاضر نشدن اعتقاد خود را انكار كنند، با اعمال نفوذ وزارت اطالعات از كار اخراج شدند.

اهل حق

پيروان آيين علوی يارسان )اهل حق( كه شيعه هستند و اغلب در استان های كردستان و آذربايجان در غرب 
ايران زندگی می كنند با آزار مشابهی روبرو هستند. تعدادی از پيروان اين آيين به خاطر اعتقاداتشان از كار 

اخراج شده اند:

• علی نظری جاللوند، دبير مدارس صحنه و كرمانشاه به مدت ١0 سال و نويسنده كتاب هايی در باره آيين 	
اهل حق، پس از چند بار بازجويی بر اساس نامه رسمی هسته گزينش آموزش و پرورش كرمانشاه در غرب 
ايران در  بهمن ماه ١٣90 از كار اخراج شد. گويا دو روز پس از اخراج به او ابالغ شده است كه در صورت 

دست كشيدن از اعتقاد به دين ياری و گرويدن به دين اسالم )شيعه( می تواند به كار بازگردد. 84
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2. تبعیض علیه مسلمانان اهل سنت و اقلیت های قومی

جوامع قومی ايران، از جمله ُكردها، بلوچ ها، تركمن ها، و بعضی از عرب ها، اكثريت بزرگی از مسلمانان اهل 
سنت را تشكيل می دهند. آنها در ١6 استان از ٣١ استان ايران زندگی می كنند و بنا بر برآوردها بين ٢0ـ١0 

درصد از كل جمعيت را تشكيل می دهند.85

باوجود جمعيت زياد و اعتقاد اسالمی، و با وجود مقررات اصل ١٢ قانون اساسی كه تنها غيرمسلمانان را مورد 
تبعيض قرار می دهد، مسلمانان اهل سنت نيز، دست كم در زمينه انتصاب به پست های دولتی، فشار تبعيض 
را متحمل شده اند. در نتيجه، بر اساس "قانونی نانوشته"، از سال ١٣57 تاكنون حتا يک وزير، معاون وزير يا 

استاندار اهل سنت در ايران وجود نداشته است.
موالنا عبدالحميد كه باالترين مقام دينی مسلمانان اهل سنت در استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی 

ايران است، در آبان ١٣90 به توضيح و تاكيد بر اين موضوع پرداخت:

»در طول ٣٣ سال انقالب، اهل سنت در كابينه هيچ دولتی حضور نداشته اند. هيچ مسئوليت و مديريت 
كشوری به آنان واگذار نشده و به هيچ يک از نمايندگی ها و سفارتخانه های جمهوری اسالمی در 

كشورهای ديگر راه نيافته اند، و در مديريتهای منطقه ای و استانی بطور مساوی و عادالنه بكار گرفته 
نشده اند. به طور مثال، در دانشگاه زاهدان از حدود 400 نفر عضو هيات علمی كمتر از ١5 نفر آنان اهل 

سنت هستند و با اينكه اهل سنت در استان اكثريت جمعيت را دارا هستند، در شورای تامين استان حتی 
يک نفر از اهل سنت حضور ندارد. در شورای اداری استان نيز تعداد مديران اهل سنت بسيار كم و انگشت 

شمار هستند.«86

عالوه بر محروميت از پست های دولتی، تبعيض عليه مسلمانان اهل سنت و جوامع قومی در زمينه اشتغال به 
علت اعتقاد دينی و/يا منشا قومی آنها، در موارد متعدد در سطوح پايين تر گزارش شده است. در اغلب قريب 
به اتفاق موارد، مسئوالن اطالعاتی و امنيتی نقش مهمی داشته اند. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در 

گزارش سال ١٣85 خود چنين عنوان كرد:

»طرح اخراج كاركنان و بازنشسته كردن اجباری اساتيد كرد و اهل سنت دانشگاه علوم پزشكی كردستان 
از جمله اخراج دكتر محمد نقشبندی عضو هيئت علمی دانشگاه، بازنشسته كردن جعفر مبلغی جراح 
عمومی، دكتر موالئی، دكتر منوچهر رشيديان، خانم فراست اردالن، مهندس مظفر فيروز منش، خانم 

پروين مناسكی و هوشنگ زندی در حال اجرايی شدن است.« 87

به عالوه: 

»بيش از ١500 معلم و دبير كردستانی... صرفا به داليل عقيدتی و مذهبی... مورد تصفيه و پاكسازی 
دستگاههای امنيتی و گزينشی جمهوری اسالمی قرار گرفته و از كار بركنار شده اند. در سنندج، 4١ نفر 
از پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكی و بيمارستان و موسسات وابسته به دانشگاه مذكور از جمله ١4 

زن ... از كار اخراج شده اند. ٢7 زن و مرد شاغل به اتهاماتی گوناگون از قبيل ارتباط با يک جريان مذهبی 
كردی در شهر سنندج از كار اخراج شده اند.«88

85. نظر به پنهان كاری و نبود آمار قابل اتكا رسمی، محاسبه هايی در سال ١٣8٣ـ١٣8٢ بر اساس اطالعات منتشر شده به وسيله مركز آمار 
ايران، سازمان تبليغات اسالمی و استانداری های كشور نشان می داد كه آمار "رسمی" جمعيت اهل سنت تنها كمی بيش از 5/٣ ميليون از مجموع 

6٢/٣8ميليون جمعيت ـ يعنی 8/5% كل ـ است )جمعيت اهل سنت در ايران، سنی نيوز، 4 مرداد ١٣90،
 http://sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=16663(. برآوردهای غيررسمی از جمعيت اهل سنت در همان زمان 8/8 

ميليون از مجموع 6٢/4 ميليون يا به عبارتی ١4/١% را نشان می داد )همان منبع(. 
موالنا عبدالحميد در نماز عيد قربان در ١6 آبان ١٣90، برآورد باالتری برابر با ٢0% را ارايه كرد، سنی آنالين، پايگاه رسمی اطالع رسانی اهل سنت 

.)http://www.nauandeshi.com/?p=2309 :ايران، در اينجا
86. همانجا

html.24_1385/04/http://serbesti.blogspot.de/2007  87. گزارش سال ١٣85، سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، در
88. همانجا
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مكتب قران كردستان، كه مرجعی برای مسلمانان اهل سنت در استان های ُكرد نشين غرب ايران به شمار می 
رود، تبعيض در اشتغال عليه مسلمانان سنی را مستند كرده است. در آذر ١٣87، مكتب قران به اخراج يكی از 
رهبران خود به نام حسين هاشم پناهی از پست رياست دفتر شعبه دادگاه در كامياران پس از ١٢ سال اعتراض 

كرد. اين گزارش همچنين از »اخراج اجباری ائّمه مساجد اهل سّنت در شهرها و روستاها« و »ايجاد فشار و 
تنگنای مالی و اقتصادی برای بسياری از ]فّعاالن مذهبی و سياسی[ با اخراج از كارهای اداری« خبر داد. 89

مكتب قران در بيانيه های ديگری در مهر ١٣9١ خبر داد كه در شهرهای مختلف استان »٢5 نفر از دبيران و 
معلمان ُكرد اهل سّنت« به علت داشتن ارتباط با مكتب قران ممنوع التدريس شده اند. 90

3. تبعیض علیه اقلیت غیررسمی بهایی

گمان می رود در ميان اقليت های غيررسمی،9١ آيين بهايی بيشترين تعداد پيروان را دارد. تعداد آنها در ايران 
در حدود ٣00.000 نفر برآورد می شود. پيروان آيين بهايی با بدترين تبعيض های ممكن در تمام زمينه های 

اجتماعی روبرو بوده اند. آنها اغلب از حقوق بازنشستگی خود محروم می شوند. حق ارث بردن ندارند و در 
صورتی كه به آنها صدمه جسمی برسد يا كشته شوند، مستحق خسارت مالی نيستند. عقد ازدواج و طالق به 

وسيله بهاييان و برای آنها رسميت ندارد. آنها نمی توانند در دفاتر ازدواج و طالق رسمی ازدواج كنند يا طالق 
بگيرند.9٢

پس از انقالب اسالمی ١٣57، پيروان اقليت بهايی از اداره های دولتی اخراج شدند و در مشاغل خصوصی به 
كار پرداختند. اين وضع نيز ، به ويژه در شهرهای كوچک، جايز شمرده نشده است. پيروان اين آيين مرتب 

از كار منع می شوند و نهادهای دولتی از صدور پروانه كسب يا تمديد پروانه كسب آنها سر باز می زنند. حتا 
كارفرمايان خصوصی مسلمان به طور مداوم برای اخراج كاركنان بهايی خود زير فشار قرار دارند.

در دوران اخير، فشارها افزايش يافته است. در گزارشی در بهمن ماه ١٣9١ آمده است:

»]بايد به[ دو كارخانه توليدی "پويا نوار" و "فرزان لنز" اشاره كرد كه تعطيل كردن آنها منتج به بيكاری 
تعداد زيادی از شهروندان بهايی و مسلمان شده است. از طرف ديگر در بسياری موارد هرگاه فردی دوره 

زندانش آغاز شده به فاصله زمانی كوتاهی محل كسب وی نيز تعطيل شده است. اين مورد در پيوند با 
سوسن تبيانيان، روفيا بيدقی، بهفر خانجانی، سيامک ايقانی و افشين ايقانی صدق می كند.« 9٣

http://bit.ly/11hTIK4 ،١٣87 89.  بيانيه مكتب قرآن كردستان، ٣0 آذر
http://bit.ly/10VjP9P ،١٣990. بيانيه مكتب قرآن كردستان، 4 آبان ١

9١. دراويش و يارسان از جمله اقليت های غيررسمی ديگر هستند )نگاه كنيد به بخش: تبعيض عليه مسلمانان شيعه(
9٢. در مورد ديگر جنبه های تبعيض عليه اقليت بهايی، نگاه كنيد به: ُرويه پنهان ايران، تبعيض ضد اقليت های قومی و دينی در ايران؛ پيش گفته

9٣. بهاييان سمنان و فشار حكومت ايران، راديو زمانه، 4 بهمن ١٣9١؛
 http://radiozamaneh.com/society/humanrights/201323891/23/01/
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بنا به گزارشی در بهمن ١٣9١، مدير يک شركت در مالكيت بهاييان در اصفهان احضار شده و از او خواسته 
شد فهرست كاركنان خود با ذكر دين آنها را تحويل دهد و يک شركت با مالكيت بهاييان در تهران كه پخش 

كننده لوازم بهداشتی است در سال ١٣9١ با شتاب تعطيل شده و 70 تن كاركنان آن بيكار شده اند. در سمنان 
مسئوالن تمام مغازه های متعلق به بهاييان به جز يكی را تعطيل و مهروموم كرده اند.94

منبع عكس: بهار نيوز

/http://news.bahai.org/human-rights/iran/iran-update 94. حقوق بشر در ايران و مصر، خبرگزاری جهانی بهايی، ٢٣ بهمن ١٣9١؛
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6.2  تبعیض به خاطر عقیده سیاسی

روال نظام مندی از تبعيض در زمينه حق كار عليه فعاالن سنديكايی مستقل، فعاالن حقوق بشر، مخالفان و 
منتقدان دولت و حتا اعضای خانواده آنها برقرار است. كارگران، وكالی دادگستری و روزنامه نگاران به ويژه از 

اين تبعيض در رنج بوده اند. دولتمردان عالوه بر محكوم كردن آنها به زندان، به طور منظم آنها را از كار در 
سازمان های دولتی اخراج كرده يا ترتيب اخراج آنها را از شركت های خصوصی داده اند. تعدادی از وكالی 

دادگستری و روزنامه نگاران حكم های محروميت از اشتغال به حرفه خود به مدت های طوالنی دريافت كرده 
اند.

در اين گزارش كوشيده ايم اين گونه موارد را مستند كنيم، اما بايد خاطرنشان كرد كه اطالعات زير به هيچ 
وجه كامل نيست.

1. وکالی حقوق بشری محروم از اشتغال به حرفه

در حدود ١0 وكيل دادگستری به علت فعاليت حقوق بشری يا فعاليت حرفه ای خود در زندان به سر می برند. 
عالوه بر چهار وكيل دادگستری صوفی كه به علت شركت در دفاع از هم مسلكان خود مورد آزار قرار دارند،95١ 

محمد سيف زاده و جاويد هوتن كيان، به ترتيب محكوميت های هشت و شش سال زندان را می گذرانند. 
باوجوداين، حداقل سه وكيل حقوق بشری ديگر نيز به خاطر فعاليت های حقوق بشری و حرفه ای هم حكم 

زندان و هم حكم محروميت از اشتغال به حرفه وكالت ـ محروميت از حق كار ـ دريافت كرده اند. 

• نسرين ستوده، گيرنده جايزه آزادی انديشه ساخاروف در سال ٢0١٢ كه حكم شش سال زندان را می 	
گذراند، عالوه بر زندان به ١0 سال محروميت از اشتغال به حرفه محكوم شده است.

• عبدالفتاح سلطانی حكم ١٣ سال زندان خود را سپری می كند و به عالوه به ١0 سال محروميت از اشتغال 	
به حرفه محكوم شده است.

• محمد علی دادخواه حكم 9 سال زندان خود را سپری می كند و به عالوه به ١0 سال محروميت از اشتغال 	
به حرفه و تدريس در دانشگاه محكوم شده است.

2. روزنامه نگاران محروم از حق کار

تعدادی از روزنامه نگاران، به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری ١٣88، به زندان و مدت های طوالنی 
محروميت از اشتغال به حرفه شان محكوم شده اند. چند نمونه از موارد شاخص از اين قرار است:

• احمد زيدآبادی؛ شش سال زندان؛ محروميت از اشتغال به حرفه تا پايان عمر؛	
• كيوان صميمی بهبهانی؛ شش سال زندان؛ ١5 سال محروميت از اشتغال به حرفه؛	
• عيسی سحرخيز؛ در مجموع 4/5 سال زندان؛ 5 سال محروميت از اشتغال به حرفه؛	
• ژيال بنی يعقوب؛ يک سال زندان؛ ٣0 سال محروميت از اشتغال به حرفه؛	
• مصطفی بادكوبه ای هزاوه ای؛ روزنامه نگار و شاعر؛ ١8 ماه زندان؛ 5 سال محروميت از سرودن شعر؛	
• مهدی تاجيک؛ دو سال زندان؛ ١5 سال محروميت از اشتغال به حرفه.	

95. نگاه كنيد به بخش: دراويش
96. اين كانون به وسيله شيرين عبادی، گيرنده جايزه صلح نوبل و چند تن از وكالی حقوق بشری تاسيس شد. 4 عضو از جمله سه نفر از موسسان 

اين كانون اكنون در زندان به سر می برند.
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3.  تبعیض در کار علیه فعاالن و خویشاوندان آنها

حكومت عالوه بر اين كه فعاالن حقوق بشری و منتقدان و مخالفان را به خاطر عقايد و استفاده مسالمت آميز 
از حقوقشان به روش های مختلف مورد آزار قرار می دهد و به اتهام های مبهم و غيرواقعی آنها را در محاكمه 

های ناعادالنه به زندان و محروميت از اشتغال محكوم می كند، اعضای خانواده آنها را هم به خاطر خويشاوندی 
با اين فعاالن مجازات می كند. نمونه های زير تنها چند مورد شناخته شده از موارد متعدد است.

• نرگس محمدی، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر96، كه به شش سال زندان محكوم شده، در سال 	
١٣88 از شغل خود در يک شركت بازرسی مهندسی اخراج شد. او در نامه ای به رياست جمهوری احمدی 

نژاد نوشت:
»مدير عامل شركت اعالم كردند كه از من خواسته شده تا شما را اخراج كنم و من شرعا و اخالقا دليل 
خواستم كه از باال گفتند تشخيص اين قضيه با آنهاست. ايشان از من خواستند به عنوان آخرين فرصت 
با ماموران صحبت كنم تا از اخراجم صرف نظر نمايند و به صراحت با جانبداری از من خواستند كه از 
فعاليت هايم دست بردارم و خوب البته من هم نظراتم را گفتم و ايشان گفتند كه موظف به اخراج من 

هستند.«97

• منصوره بهكيش، فعال حقوق بشر و از حاميان مادران پارک الله )مادران عزادار( و وبالگ نگار، شش عضو 	
خانواده اش را در اعدام ها و كشتارهای زندان در دهه ١٣60 از دست داده است. او به خاطر اصرار بر 

حق رفتن بر سر گورهای دسته جمعی فشار زيادی را متحمل شده، به 4 سال زندان98 محكوم و در سال 
١٣88 از كار اخراج شده است.

در اقدام ديگری برای افزايش فشار بر او، مسئوالن حتا از ادامه تحصيل پسر او در رشته خلبانی جلوگيری 
كردند.

• مريم شربتدارقدس، همسر يک فعال سياسی، پس از ١9 سال كار در يكی از اداره های وزارت آموزش 	
و پرورش در شهريور ١٣9١ اخراج شد. 99 همسر او، فيض اهلل عرب سرخی، معاون وزير پيشين و فعال 

سياسی، از سال ١٣88 حكم پنج سال زندان خود را می گذراند.

• زهرا موسوی، مدرس دانشگاه، در سال ١٣9١ اخراج شد. او دختر مير حسين موسوی، نامزد پيشين 	
انتخابات رياست جمهوری ١٣88 است كه از بهمن ١٣89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در حبس 

خودسرانه خانگی بوده است. ١00 

96. اين كانون به وسيله شيرين عبادی، گيرنده جايزه صلح نوبل و چند تن از وكالی حقوق بشری تاسيس شد. 4 عضو از جمله سه نفر از موسسان 
اين كانون اكنون در زندان به سر می برند.

97. نامه نرگس محمدی به محمود احمدی نژاد، 9 آذر ١٣88؛ در وبگاه كانون مدافعان حقوق بشر،
http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=326 

98. ٣/5 سال تعليقی و شش ماه تعزيری
99. اخراج به دليل وابستگی خانوادگی به فعاالن سياسی، راديو دويچه وله، ٢6 سپتامبر ٢0١٢ )5 مهر ١٣9١(؛ در اينجا:

http://bit.ly/11hTO4p
١00. دستش را باال برد و گفت چنان می زنم توی دهانت كه دندان هايت بريزد، وبگاه كلمه،٢6 بهمن ١٣9١؛

 http://www.kaleme.com/139126/11//klm-133480/



ایران:گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری/ 33

7.  محرومیت از حقوق سندیکایی

7.1 کنترل شدید دولتی بر تشکل های کارگری

بر اساس مقررات قانون كار، كارگران می توانند فقط انجمن های صنفی را به يكی از سه روش زير در واحدهای 
اقتصادی تشكيل دهند: الف( شورای اسالمی كار؛ ب( انجمن صنفی؛ و ج( نماينده كارگران.١0١ دولت به شدت 
اين سه نوع نمايندگی مجاز را كنترل و در آنها مداخله می كند و كارگران حق پيوستن به تشكيالت دلخواه يا 

ايجاد تشكيالت مورد انتخاب خود را ندارند.

الف( شوراهای اسالمی کار
قانون تشكيل شوراهای اسالمی كار١0٢ )بهمن ١٣6٣( در ماده ١ هدف از تشكيل اين شوراها را »تامين قسط 

اسالمی و همكاری در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور« واحد عنوان كرده است. بر اساس 
همين ماده، اين شوراها »در واحدهای توليدی ، صنعتی ، كشاورزی و خدمات مركب از نمايندگان كارگران و 

كاركنان به انتخاب مجمع عمومی و نماينده مديريت تشكيل« می شوند )تاكيد از ماست.(

گرچه قانون كار، شورای اسالمی كار را يک تشكيالت كارگری توصيف كرده است، قانون شوراهای اسالمی كار 
با عضويت تمام كاركنان )از جمله كارمندان اداری و مديريتی( و نماينده مديريت در شورا اين ادعا را بی پايه 

كرده است.

تبعیض و مداخله در شوراهای اسالمی کار

براساس ماده ٢ قانون تشكيل شوراهای اسالمی كار، نامزدهای انتخابات در اين شوراها در صورت »اعتقاد 
و التزام عملی به اسالم و واليت فقيه و وفاداری به قانون اساسی... ]و[ عدم گرايش به احزاب و سازمانها و 

گروههای غير قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسالمی« می توانند انتخاب شوند. ١0٣

به عالوه بر اساس همان ماده، تشخيص صالحيت كانديداهای عضويت در شوراهای اسالمی به عهده هياتی سه 
نفره شامل نماينده وزارت كار، نماينده وزارتخانه مربوطه و نماينده منتخب مجمع كاركنان است.

شوراهای اسالمی كار عليه بخش بزرگی از كارگران تبعيض قايل می شوند. مقررات قانون تشكيل شوراهای 
اسالمی كار آشكار نشان می دهد كه اين شوراها سازمان های سياسی با گرايش خاص ايدئولوژيک طرفدار 

حكومت هستند. تمام كارگران منتقد قانون اساسی، تمام كارگرانی كه به اسالم يا يكی از سه دين اقليت رسمی 
دينی اعتقاد ندارند و تمام كارگران طرفدار گروه ها و احزاب منتقد دولت از انتخاب در شوراهای اسالمی كار 

محروم هستند. 

١0١. ماده ١٣١
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022 ١.٢. وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ٣0 دی ١٣6٣؛

١0٣. پيروان سه دين اقليت رسمی بايد به قانون اساسی وفادار باشند.
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به عالوه، مداخله دولت در شوراهای اسالمی كار تعيين كننده است. زيرا:

الف( صالحيت نامزدهای انتخابات در شوراهای اسالمی كار را هياتی تشخيص می دهد كه اكثريت اعضای 
آن عضو دولت هستند.

ب( ماده ١5 قانون تشكيل شوراهای اسالمی كار به وزارت كار وظيفه داده در واحدهايی كه بيش از ٣5 
نفر شاغل دائم دارند، به جز شركت های بزرگ دولتی، به تشكيل شورای اسالمی كار اقدام نمايد.

ج( در هر منطقه، هياتی وظيفه بررسی و تشخيص انحراف شوراها از وظايف قانونی خود و انحالل آنها را 
به عهده دارد )ماده ٢٢( . اكثريت اعضای اين هيات ها غيركارگر هستند، يعنی سه نفر از مديران، يک نفر 
نماينده از وزارت كار و امور اجتماعی و سه نفر از نمايندگان شوراهای اسالمی كار؛ و وزارت كار اين هيات 

ها را تشكيل می دهد )ماده ٢٣(.

آیا شوراهای اسالمی کار از حقوق کارگران دفاع می کنند؟

عالوه بر ماده ١ )نگاه كنيد در باال(، ماده ١٣ قانون شوراهای اسالمی كار اين شوراها را موظف به » ايجاد روحيه 
همكاری«، »همكاری با انجمن اسالمی«١04 در واحد، »ارائه پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه«، »همكاری با 

مديريت«، »تالش در جهت گسترش امكانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی كاركنان واحد«، و »بررسی شكايات 
كاركنان« كرده است. بر اساس ماده ١9، شوراهای اسالمی كار بايد »نظر مشورتی خود را« در باره موضوع هايی 

مثل »ساعات شروع و پايان كار« و »موعد و محل و نحوه پرداخت مزد يا مزايا« و غيره به مديريت ارايه دهند.

اين مقررات آشكارا نشان می دهند كه شوراهای اسالمی كار در اساس ابزار ياری رسانی به مديريت برای اداره 
واحدهای اقتصادی هستند.

ب( انجمن های صنفی
آيين نامه تشكيل انجمن های صنفی كارگران و كارفرمايان در سال ١٣7١ تصويب و بعدها اصالح شد. نسخه 

اصالح شده اين آيين نامه كه دولت در مهر ١٣89 تصويب كرد، »نصاب تشكيل انجمن صنفی كارگری در 
سطح كارگاه« را ده نفر تعيين كرده و صالحيت نامزدهای انتخابات در هيات مديره و بازرسان انجمن صنفی 
را مشروط به »التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران« و »عدم وابستگی به احزاب و گروه های 

سياسی غير قانونی« می كند )ماده 9(.١05 

»هيأت مؤسسی مركب از حداقل سه نفر از اشخاص ذی ربط« درخواست های متقاضيان عضويت را بررسی 
و پيش نويس اساسنامه را تهيه می كند )ماده 7(. باوجوداين، آنها از استقالل برخوردار نيستند چون اين 

اساسنامه بايد ضوابط و مقررات تعيينی شورای عالی كار  را در بگيرد و به تاييد وزير كار برسد )ماده ١١(. اداره 
كار دولت بر انتخابات نظارت خواهد داشت )ماده ١4( كه بدين ترتيب انتخابات آزاد نخواهد بود.١06

وظايف انجمن های صنفی »كوشش در جهت استيفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا«، 
»جلوگيری از سياسی شدن عملكرد انجمن صنف«، » همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در جهت شناخت 

بهتر مشكالت كارگری و اجرای قانون كار«، » همكاری با دستگاه های اجرايی و مراجع ذی ربط به منظور حسن 

١04. نگاه كنيد به بخش: انجمن های اسالمی
١05. آيين نامه چگونگی تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگی عملكرد انجمن های صنفی و كانون های مربوط، موضوع ماده ١٣١ قانون كار

 :مصوب ١٣7١/١0/6 هيئت وزيران، در اينجا
 http://www.imo.org.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=3e9312da-729b-4062-acd3-

66527cc0a3ba&WebPartID=ccbcbfe0-ddd7447-a-af3c-c7d5fb38b3da&ID=554d26934629--7779-bdf589-e712800f5a
١06. حتا اگر فرض بر درستی همه چيز باشد، كارگران در شورای عالی كار در اقليت مطلق هستند )نگاه كنيد به بخش: مزد حداقل(.
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اجرای قوانين و مقررات مربوط به تشكل های كارگری«، »شركت در مذاكرات حرفه ای و انعقاد  پيمان های 
دسته جمعی با كارفرمايان يا تشكل های كارفرمايی« و »انجام ساير وظايف و اختياراتی كه به موجب قانون 

برعهده انجمن های صنفی قرار داده شده« است )ماده ٢١(.

اين آيين نامه مشخص نمی كند كه حقوق اعضای انجمن های صنفی چگونه بايد تحقق يابد. همچنين مقررات 
آيين نامه وظيفه اصلی اين انجمن ها را به طور آشكار تسهيل همكاری با مسئوالن تعيين كرده است.

ج( نماینده کارگران
يكی ديگر از آيين نامه ها كه بار اول در سال ١٣7١ به تصويب رسيد و در سال ١٣87 اصالح شد در باره 

انتخاب نمايندگان كارگران در مواردی است كه در كارگاهی شورای اسالمی كار يا انجمن صنفی وجود نداشته 
باشد. داوطلبان نمايندگی بايد »التزام عملی به قانون اساسی« داشته و بدون »وابستگی ، به احزاب و گروههای 
سياسی غير قانونی باشند« )ماده ٣(. صالحيت آنها به وسيله يک هيات سه نفره »مركب از ... نماينده واحد كار 
و امور اجتماعی محل )رييس هيات(، يک نفر از كارگران با سواد و معتمد همان واحد كه كانديدای نمايندگی 

نباشد و نماينده كارفرمای همان واحد« تعيين خواهد شد )ماده 5(. در نتيجه كارگران در هيات تشخيص 
صالحيت در اقليت يک به دو قرار دارند.١07

راه کارهای کنترل

صرفنظر از محدوديت ها و قيد و بندهايی كه در باال خاطرنشان شد، قانون كار راه كارهای كنترلی شديدتری 
را برای هر يک از انواع تشكيالت باال با تشكيل كانون های عالی پيش بينی كرده است: كانون عالی شوراهای 

اسالمی كار، كانون عالی انجمن های صنفی كارگران، و مجمع نمايندگان كارگران.١08

اين نهادهای باالتر را دولت برای نظارت بر تشكيالت محلی تاسيس می كند و آنها به تصميم گيری در باره 
تمام امور مهم در سطح كشور می پردازند و »كليه نمايندگان رسمی كارگران جمهوری اسالمی ايران ]در 
مجامع و نهادی مختلف از جمله[ سازمان جهانی كار را انتخاب می كنند.«١09 بر اساس ماده ١٣8، »مقام 

واليت فقيه در صورت مصلحت می توانند در هر يک از تشكلهای مذكور نماينده داشته باشند،« كه باز مداخله 
مستقيم حكومت در اين تشكيالت است.

منبع عكس: خبرگزاری فارس

١07. ايين نامه چگونگی انتخاب ، عملكرد ، حدود وظايف و اختيارات نمايندگان كارگران در كارگاهها، مصوب وزير كار و امور اجتماعی، ١٣ خرداد 
http://kar-zendegi.blogfa.com/post-20.aspx  :١٣87، در اينجا

١08. قانون كار، ماده ١٣6
١09. همانجا
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7.2 تشکیالت دولتی کارگری

انجمن اسالمی کارگران

انجمن اسالمی كارگران به عنوان نگهبانان ايدئولوژيک حكومت در واحدهای اقتصادی عمل می كنند. وظيفه 
آنها بر اساس قانون كار »تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی«١١0 است و 
وظايف آنها »برپايی نماز جماعت، تشكيل جلسات وعظ و تشكيل كالس های عقيدتی« را در برمی گيرد.١١١ 

شوراهای اسالمی كار نيز بايد با انجمن های اسالمی كارگران همكاری كنند.

خانه کارگر

خانه كارگر را پس از انقالب ١٣57 فعاالن مستقل كارگری تشكيل دادند. بسياری از اين فعاالن سازمان 
دهندگان و فعاالن كميته های اعتصاب در شوراهای خودانگيخته كارگری دوره پيش از انقالب بودند. اما با اوج 
گيری اختناق در سال های ١٣59 و ١٣60، شوراهای خودانگيخته منحل و فعاالن آنها دستگير يا از كار اخراج 

شدند. شوراهای كارگری اسالمی شدند و شوراهای اسالمی كار جای آنها را گرفتند. همزمان، فعاالن سياسی 
طرفدار حكومت با پشتيبانی حزب جمهوری اسالمی كه در آن زمان حاكم بود به زور خانه كارگر را تصرف و آن 

را به هماهنگ كننده انجمن های اسالمی كارگران و به ويژه شوراهای اسالمی كار تبديل كردند. 

رهبران خانه كارگر سپس وزير و نماينده مجلس شدند و حزب كار اسالمی را تاسيس كردند. خانه كارگر پس از 
تصرف آن به عنوان بازدارنده سرسختی در برابر فعاالن مستقل كارگری عمل كرده و مانع تالش های آنها برای 
تشكيل سنديكاهای مستقل شده است. خانه كارگر به ويژه در كوشش برای سركوب سنديكای كارگران شركت 

اتوبوسرانی تهران و حومه )نگاه كنيد در پايين( از جمله از طريق حمله های فيزيكی به فعاالن آن در سال 
١٣84 فعال بود. 

سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديكای كارگران شركت واحد، واكنش خانه كارگر به تشكيل سنديكا را 
اين طور شرح می دهد:

»چالش جدی ما با خانه كارگر بود... در اين مدت، خانه كارگر همه حركات ما را زير نظر داشت: فعاالن 
سنديكايی را شناسايی می كرد. عوامل خانه كارگر كه همه چيز را از دست رفته می ديدند در تاريخ 
١٣84/٢/١9، 4 روز قبل از انتخابات اعضای هيات مديره سنديكا به محل دفتر سنديكا حمله كرده 

و عالوه بر ضرب و شتم اعضای حاضر در محل دفتر سنديكا، تمامی اموال سنديكا را به غارت بردند. 
كارگران سنديكايی از عوامل خانه كارگر به دليل حمله شان شكايت كردند اما نه تنها به شكايت آنها 

رسيدگی نشد بلكه عوامل قضايی اعضای سنديكا را به عنوان متهم قلمداد كردند. چند روز پيش از 
برگزاری مجمع عمومی، مكان در نظر گرفته شده برای برگزاری مجمع عمومی توسط افراد ناشناس به 

صورت شبانه با بمب های دستی مورد حمله قرار گرفت.«١١٢

١١0. همانجا، ماده ١٣0
١١١.  آيين نامه چگونگی تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگی عملكرد انجمنهای اسالمی كارگری، 5 ارديبهشت ١٣80، وبگاه مركز پژوهش 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121307 :های مجلس شورای اسالمی، در اينجا
١١٢. جمع بندی سه ساله ی مبارزات كارگران سنديكای شركت واحد، ١١ بهمن ١٣87، وبگاه عصر نو؛ در

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2054 
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7.3 محدودیت های حق اعتصاب

دولت ايران در گزارش دوم ادواری خود به كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق اعتصاب به روش 
زير پرداخته است:

٢ـ9٣: ]...[ ماده ١4٢ قانون كار در باره حق مذاكره و پيمان دسته جمعی به طور غيرمستقيم به حق 
اعتصاب اشاره دارد. بر اساس اين ماده، در صورتيكه اختالف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا 
پيمانهای قبلی و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين برای انعقاد پيمان جديد ، منجر به 
تعطيل كار ضمن حضور كارگران در كارگاه و يا كاهش عمدی توليد از سوی كارگران شود ، هيات 

تشخيص موظف است براساس درخواست هر يک از طرفين اختالف و يا سازمانهای كارگری و كارفرمائی 
، موضوع اختالف را سريعا مورد رسيدگی قرار داده و اعالم نظر نمايد. مسلما، تعطيل دسته جمعی كار را 

نمی توان به چيزی جز يک اعتصاب تفسير كرد. به عالوه، تعطيلی عمدی كار را كه به منظور شغلی انجام 
شود می توان به عنوان يک اعتصاب محدود تفسير كرد.١١٣

گرچه ادعاهايی از اين نوع مطرح شده اند از جمله در گزارش دولت كه ماده ١4٢ را به عنوان اشاره غيرمستقيم 
به "حق اعتصاب" تفسير می كنند، قانون كار به طور مستقيم به "حق اعتصاب" اشاره نمی كند، به عالوه،، حق 

اعتصاب هرگز در عمل به رسميت شناخته نشده است. قابل توجه است كه گزارش دولت كه در باال نقل شد، 
ده ها جدول و اطالعات مختلف در باره اشتغال، مشاركت اقتصادی، شاخص های نيروی كار و غيره را دربر می 

گيرد، اما برای اثبات ادعای خود حتا  به يک اعتصاب در كشور اشاره نمی كند.

عالوه بر اين، مقررات قانونی ديگری را می توان به عنوان "منع اعتصاب" تفسير كرد. برای مثال، قانون تشكيل 
شوراهای اسالمی كار نظارت اين شوراها را بر امور كارگاه مقرر می كند، ولی ماده ١٣ آن تاكيد می كند كه 

»اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد.«١١4

به اين ترتيب، حتا حق »توقف كار« بر روی كاغذ باقی مانده و كارگرانی كه كار را متوقف كرده و دست به 
اعتصاب زده اند يا خواهان دريافت دستمزد عقب مانده خود بوده اند به شدت به وسيله مسئوالن سركوب شده 

اند.

7.4 سرکوب خشن اتحادیه های مستقل کارگری

در سال های اخير چندين اتحاديه مستقل به نسبت بزرگ كارگری با اعضای زياد و تعدادی اتحاديه كوچكتر 
تشكيل شده و كوشيده اند منافع اعضای خود را نمايندگی كنند،١١5 اما دولتمردان از به رسميت شناختن آنها 

سر باز زده اند. 

بسياری از فعاالن مستقل كارگری ترجيح می دهند "اتحاديه" يا "سنديكا"ی كارگری مستقل تشكيل بدهند، 
زيرا شوراهای اسالمی كار را ابزار حكومت می دانند. آنها شوراهای اسالمی كار و انجمن های صنفی را نماينده 
كارگران نمی دانند و آنها را به عنوان تشكيالت مختلط تمام كاركنان، و در مورد شوراهای اسالمی كار شامل 

مديريت، تلقی می كنند. باوجوداين، فعاالن سنديكايی مستقل در انجمن های صنفی و نهاد "نماينده كارگران" 
نيز فعال بوده اند. 

١١٣. E/C.12/IRN/2، ٣ نوامبر ٢009
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022 ١١4. وبگاه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛

١١5. برای موارد مشخص، نگاه كنيد در پايين به بخش: اتحاديه های مستقل نوين
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فعاالن و رهبران اين جنبش نوين مستقل سنديكايی بهای گزافی را برای فعاليت هايشان پرداخته اند. آنها از 
كار اخراج شده، به زندان افتاده و با شكل های ديگر آزار و اذيت، از جمله عليه اعضای خانواده شان، روبرو بوده 

اند. اين فعاالن كارگری در سطح قضايی نيز مورد آزار و تعقيب قرار گرفته اند.١١6 ايران، شايد يكی از معدود 
كشورهايی باشد كه در آن فعاالن سنديكايی مستقل كه می كوشند همكاران خود را سازمان دهی كنند با اتهام 

هايی مثل »اقدام عليه امنيت ملی« و »تبليغ عليه نظام« به زندان می روند. .١١7 

داود رضوی، عضو هيات مديره سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، گزارش مشروحی در 
باره اقدامات سركوبگرانه عليه اين سنديكا شامل اخراج اعضای آن منتشر كرده است. از سال ١٣84 كه سنديكا 

دوباره تشكيل شد، فعاليت های سنديكايی به اين نتايج انجاميده است: ١١8

»اخراج بيش از ٣00 تن از رانندگان فعال سنديكايی؛
تصميم گيری در رابطه با اخراج اعضای اصلی سنديكا در باالترين مقامات امنيتی كشور كه رونوشت 

مداركش موجود است؛
ارسال مدارک محرمانه به تمام ادارات كار استان كشور جهت جلوگيری از بازگشت به كار اعضای هيئت 

مديره و اعضای اصلی سنديكا.«

فعاالن سنديكايی ديگر هم كه كوشيده اند در واحدهايشان سنديكای مستقل تشكيل دهند، به همين سرنوشت 
دچار شده اند. برای مثال، تعدادی از اعضای سنديكای كارگران شركت نيشكر هفت تپه به خاطر فعاليت های 

سنديكايی از كار اخراج شده اند.١١9

خواست های اساسی اتحادیه های مستقل

بعضی از خواست های اين جنبش نوين سنديكايی در بيانيه مشترک چهار تشكل كارگری ـ سنديكای كارگران 
شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديكای كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد 

كارگران ايران و انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه  ـ در ٢١ بهمن ١٣88 با عنوان »منشور مطالبات 
حداقلی كارگران« منتشر شد كه شامل اين موارد بود:

• »به رسميت شناخته شدن بی قيد و شرط ايجاد تشكل های مستقل كارگری و حق اعتصاب؛ 	
• برچيده شدن نهادهای دست ساز دولتی از محيط های كار؛	
• تامين امنيت شغلی برای كارگران؛	
• توقف اخراج و بيكارسازی كارگران؛	
• لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا؛	
• افزايش حداقل دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه كارگران؛	
• تدوين و تصويب قانون كار جديد با دخالت مستقيم نماينده های منتخب مجامع عمومی كارگران؛	
• تعطيلی رسمی اول ماه مه و لغو ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز.« ١٢0	

١١6 . همانجا
١١7. فهرستی كه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به اشتراک تهيه كرده اند تعدادی از فعاالن 
سنديكايی قربانی آزار و تعقيب را در بر می گيرد، اما به علت گستردگی سركوب عليه اين گونه فعاالن نمی توان مدعی كامل بودن آن شد؛ نگاه 

http://www.fidh.org/Iran-List-of-human-rights-12235 كنيد به: ايران: فهرست مدافعان حقوق بشر در پشت ميله های زندان؛
١١8. نگاهی واقع بينانه به برخوردهای صورت گرفته با سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، داود رضوی، وبگاه اخبار روز، ٢٢ 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50292 دی ١٣9١؛
١١9. نگاه كنيد به بخش: اتحاديه های مستقل نوين

١٢0. راه سنگالخ اتحاديه های كارگری؛ ١٢ ارديبهشت ١٣9١؛ راديو زمانه؛
 http://radiozamaneh.com/society/humanrights/201213849/01/05/
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 :١٢١. فراخوان هفت تشكل كارگری در ايران به مناسبت روز جهانی كارگر؛ 8 ارديبهشت ١٣90؛ خبرنامه گويا
 http://news.gooya.com/politics/archives/2011121130/04/.php

١٢٢. بر اساس اطالعاتی كه سعيد ترابيان، عضو هيات مديره سنديكا در »جمع بندی سه ساله ی مبارزات كارگران سنديكای شركت واحد« ارايه 
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2054  كرده است؛ ١١ بهمن ١٣87، وبگاه عصر نو؛ در

تعداد گروه هايی كه در ١١ ارديبهشت ١٣90 )اول ماه مه( بيانيه ای با خواست های مشابه منتشر كردند به 7 
و سپس به ١0 افزايش يافت.١٢١ 

اتحادیه های مستقل نوین

عالوه بر سنديكاها و اتحاديه های كارگری كه در زير معرفی می شوند، در شهرها و مناطق مختلف كشور 
گروه های متعدد سنديكايی ديگری وجود دارند، از جمله انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، هيات 

بازگشايی سنديكای كارگران نقاش، سنديكای كارگران فلزكار مكانيک و تعدادی ديگر.

به عالوه، گروهی به نام »كانون مدافعان حقوق كارگر« وجود دارد كه اعضای شناخته شده آن اغلب دانشگاهيان 
و فعاالن روشنفكر هستند. علی اخوان، يكی از اعضای اين كانون، از دی ١٣90 تا مرداد ١٣9١ را در زندان به 
سر برد. فريبرز رييس دانا، عضو ديگر اين كانون كه عضو كانون نويسندگان ايران نيز هست، پس از بازداشتی 

يک ماهه در آذر ١٣89 به خاطر انتقاد از اجرای طرح يارانه های هدفمند، محاكمه شد و از اول خرداد ١٣9١ تا 
٢6 فروردين ١٣9٢ را در زندان به سر برد.

تاريخچه فعاليت تشكيالتی اين اتحاديه های نوپديدار در زير، آزار و سركوب دولتی عليه فعاالن سنديكايی را به 
نمايش می گذارد.

1 . سندیکای کارگران شرکت واحد

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، كه عموما به عنوان شركت واحد شناخته می شود، 
در اصل در سال ١٣48 تشكيل شد ولی پس از انقالب ١٣57 دچار سكون شد. اين سنديكا در سال ١٣6٢ 

منحل شد و شورای اسالمی كار جای آن را گرفت. تعدادی از فعاالن سنديكايی در دهه ١٣70 شروع به 
بازسازی آن كردند و اين سنديكا فعاليت غيررسمی خود را در سال ١٣8٣ شروع كرد. فعاالن آن توماری با 

بيش از 9.000 امضا از مجموع ١7.000 نيروی كار آن را به دولت دادند و براساس ماده ١٣١ قانون كار خواهان 
انحالل شورای اسالمی كار و جايگزينی سنديكا به جای آن شدند، زيرا ماده ١٣١ تنها شورای اسالمی كار يا 

انجمن صنفی را مجاز كرده است.

اولين مجمع عمومی سنديكا در خرداد ١٣84 برگزار شد و باوجود حضور گسترده نيروهای امنيتی و تالش های 
آنها برای جلوگيری از انتخابات، اعضای آن هيات مديره را انتخاب كردند. از آن پس اعضای هيات مديره و دفتر 

سنديكا پيوسته مورد حمله قرار گرفته اند.

آزار و اذیت فعاالن سندیکای شرکت واحد

در سال ١٣84، گروهی از مهاجمان سعی كردند زبان منصور اسالو )نيز مشهور به اسانلو/اصانلو(، رييس 
وقت سنديكا را ببرند. در همان واقعه، دو عضو سنديكا مورد اصابت چاقو قرار گرفتند. باوجوداين، سنديكا به 
سازماندهی دو اعتصاب در دی و بهمن ١٣84 پرداخت )نگاه كنيد در پايين(. صدها عضو سنديكا و اعضای 

خانواده هايشان پيش از اعتصاب دستگير شدند. اعضای سنديكا از آن پس در معرض آزار دايمی بوده اند. ده 
ها نفر از آنها از كار اخراج و بعضی از آنها ناگزير از ترک ايران شده اند. بسياری از آنها نيز در پيگرد ناعادالنه به 

زندان محكوم شده و محكوميت خود را در زندان گذرانده اند.١٢٢
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منصور اسالو در خرداد/تير ١٣86 به لندن و بروكسل سفر كرد و در اتحاديه بين المللی كارگران حمل و نقل 
)ITF( و كنگره بين المللی اتحاديه های كارگری سخنرانی كرد. سنديكای شركت واحد پيش از آن به عضويت 
اتحاديه بين المللی كارگران حمل و نقل درآمده بود. اما، اين سفر برای خود او و همكارانش بهای گزافی در پی 
داشت. در بازگشت به ايران، او در تير ١٣86 بازداشت، به اتهام »تبليغ عليه نظام« و »اقدام عليه امنيت كشور« 

در دادگاهی ناعادالنه محاكمه و به پنج سال زندان محكوم شد كه در شرايطی بسيار سخت در زندان فوق 
امنيتی و دورافتاده رجايی شهر آن را گذراند.

اسالو در زندان چندين بار دچار سكته قلبی و به بيمارستان منتقل شد ولی هر بار مسئوالن مداوای او را متوقف 
كردند و او را به زندان بازگرداندند. او سرانجام در خرداد ١٣90 آزاد شد و سپس در اواخر سال ١٣9١ از ايران 

خارج شد. 

اعضای خانواده او بارها مورد حمله و آزار قرار گرفتند. عروس او پس از اين كه در خيابان مورد حمله قرار گرفت 
جنين خود را سقط كرد و برادرش، افشين اسالو، در اواخر آذر ١٣89 دستگير شد، به شدت مورد شكنجه قرار 

گرفت و سپس به پنج سال زندان محكوم شد و در حال حاضر حكم خود را در زندان می گذراند.

چندين نفر از فعاالن ديگر سنديكا نيز به خاطر فعاليت های سنديكايی خود بازداشت و زندانی شده اند. 
بسياری از آنها با وثيقه آزاد هستند و در انتظار محاكمه به سر می برند، اما چند نفر نيز محكوميت های زندان 
خود را گذرانده اند. ابراهيم مددی، نايب رييس سنديكا، به اتهام اقدام عليه امنيت كشور محاكمه و به سه سال 

و شش ماه زندان محكوم شد و از آذر ١٣87 تا فروردين ١٣9١ اين محكوميت را گذراند.

رضا شهابی، صندوقدار و عضو هيات مديره سنديكا تا اين تاريخ از بدترين وضعيت برخوردار بوده است. او در 
تاريخ ٢ خرداد ١٣89 دستگير شد و مدتی طوالنی در سلول انفرادی به سر برد؛ پس از آن در محاكمه ای 

ناعادالنه به اتهام »تبليغ عليه نظام« و »تبانی عليه امنيت كشور« به شش سال زندان محكوم شد كه در حال 
حاضر آن را سپری می كند.وضعيت سالمتی او در حبس به شدت رو به وخامت رفته است و به ويژه ستون 

فقرات و پشت او در اثر شكنجه و بدرفتاری های ديگر صدمه ديده است. او چندين بار برای جراحی روی گردن 
و پشت در بيمارستان بستری شده است. 

عده زيادی از اعضای هيات مديره و فعاالن سنديكا نيز مدت های متفاوتی را در بازداشت گذرانده اند.
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سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
etehadiye.com :منبع عكس

اعتصاب های سندیکای شرکت واحد و واکنش خشن حکومت123

سنديكای شركت واحد در خرداد ١٣84 دوباره تشكيل شد. اين سنديكا در 9 شهريور ١٣84 اولين اقدام 
اعتراضی خود را عليه شرايط بد زندگی كارگران شركت واحد برگزار كرد. در اين اعتراض، 80% رانندگان چراغ 

های اتوبوس ها را در طی روز روشن كردند. نتيجه اين اعتراض، بازگشت كارگران اخراجی به كار و پرداخت 
دستمزدهای عقب افتاده بود. باوجوداين، پنج عضو سنديكا بازداشت شدند.

اعتصاب اول در تاريخ 4 دی ١٣84 در اعتراض به بازداشت نه عضو سنديكا در تاريخ ١ دی رخ داد. اما ١0 نفر 
از سازماندهندگان اعتصاب در ساعت 4 صبح 4 دی دستگير شدند. ظرف چند ساعت، بيش از 5.000 راننده در 
مقابل يكی از ادارات منطقه ای شركت واحد گرد آمدند. اعتصاب ٢4 ساعت ادامه داشت. بازداشت شدگان پس 

از پنج روز آزاد شدند. 

اعتصاب دوم برای روز ١8 بهمن ١٣84 اعالم شد. نه نفر از اعضای هيات مديره در روز ١6 بهمن به وزارت 
اطالعات احضار و بازجويی شدند. دستگيری ها در همان روز آغاز شد. روز ١8 بهمن، نيروهای امنيتی به 

كمک مسئوالن حراست شركت واحد تمام فعاالن سنديكا و تعدادی از اعضای ديگر را دستگير كردند. بيش 
از ١.000 عضو سنديكا از تاريخ ١6 تا ٢0 بهمن بازداشت شدند. بعضی از آنها دو ماه در حبس ماندند. رييس 

سنديكا، منصور اسالو، تا ١8 خرداد ١٣85 در زندان ماند. او در تاريخ ١ تير ١٣86 دوباره دستگير شد و پس از 
محكوميت به پنج سال زندان تا خرداد ١٣90 در زندان ماند. 

١٢٣. با استفاده از همان منبع
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2 . سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

شركت نيشكر هفت تپه در استان جنوبی خوزستان، در نزديكی شهر شوش، واقع شده است. فعاالن مستقل 
سنديكايی پس از اين كه سنديكای كارگران شركت واحد تشكيل شد، سازماندهی كارگران اين شركت را آغاز 

كردند. 

پس از چند اعتصاب موفق در سال ١٣86، بيش از ٢500 كارگر در آبان همان سال نامه ای به اداره كار 
خوزستان نوشتند و خواهان انحالل شورای اسالمی كار و بازگشايی سنديكا شدندكه در اصل در سال١٣5٣ 

تشكيل شده بود. شورای تامين استان درخواست را رد كرد.

اعضای هيات بازگشايی سنديكا شامل قربان عليپور و محمد حيدری مهر بازداشت شدند و گويا مورد شكنجه 
قرار گرفتند و سپس با وثيقه آزاد شدند. ١٢4 باوجوداين، سنديكا در خرداد ١٣87 تشكيل شد و هيات موسس 

 )IUF( خود را انتخاب كرد. ١٢5 اين سنديكا بعدا به اتحاديه بين المللی كارگران مواد غذايی و كشاورزی
پيوست.

مسئوالن سياست آزار و تعقيب رهبران سنديكا را در پيش گرفتند و چندين عضو هيات مديره به اتهام »تبليغ 
عليه نظام« محاكمه و در آبان ١٣88 به زندان محكوم شدند. علی نجاتی، جليل احمدی، فريدون نيكوفر، قربان 
عليپور و محمد حيدری مهر اخراج، به يک سال زندان و سه سال محروميت از فعاليت های سنديكايی محكوم 

شدند. حيدری مهر چهار ماه و ديگران شش ماه در زندان ماندند. 

علی نجاتی، رييس پيشين سنديكا، بعدها بار ديگر به همان اتهام محاكمه و به يک سال زندان محكوم شد و از 
آبان ١٣90 اين محكوميت را در زندان دزفول گذراند. پس از آزادی در شهريور ١٣9١، مسئوالن قضايی يک بار 
ديگر او را به خاطر هم آوايی در خواندن يک ترانه محلی در يک ميهمانی خصوصی احضار كردند. همسر او نيز 

به خاطر اطالع رسانی در باره پرونده همسرش به دادگاه احضار شد.

رضا رخشان، جانشين علی نجاتی به عنوان رييس سنديكا، محاكمه و به شش ماه زندان محكوم شد كه پس از 
سپری كردن آن در خرداد ١٣90 آزاد شد. او نيز از كار اخراج شده است.

3. اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحاديه آزاد كارگران ايران ابتدا با عنوان اتحاديه سراسری كارگران اخراجی و بيكار در آذر ١٣85 تشكيل شد، 
اما نام خود را در فروردين ١٣87 تغيير داد. 

اعضای موسس و فعاالن اين اتحاديه از زمان تشكيل آن پيوسته مورد آزار و تعقيب قرار داشته اند. دو تن از 
اعضای موسس آن، شيث امانی و صديق كريمی، پس از سازماندهی تظاهرات روز اول ماه مه در سال ١٣86 

بازداشت و به دو سال و نيم زندان محكوم شدند، اما پس از چند ماه در پی اعتراض های بين المللی و داخلی 
آزاد شدند و سپس دوباره در دی ماه ١٣89 دستگير و باز آزاد شدند. شريف ساعدپناه و مظفر صالح نيا، دو 

فعال ديگر اين اتحاديه، در اواسط دی ١٣89 دستگير شدند و چند ماه در بازداشت ماندند. اين دو سپس 
در فروردين ١٣9٢ به شش ماه زندان محكوم شدند. فرزاد احمدی، يک عضو ديگر اتحاديه، از تير ١٣9١ 

محكوميت چهار ماه زندان خود را گذراند.

http://www.7twu.blogspot.de ١٢4. كارگران نيشكر هفت تپه، در
١٢5.  كارگران نيشكر هفت تپه، اولين گام برای تشكيل سنديكا، راديو فردا، ٢9 خرداد ١٣87،

http://www.radiofarda.com/content/F5_hafttape_syndicate/452436.html
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اتحاديه آزاد كارگران ايران به ويژه در سال های ١٣9١ و ١٣9٢ در راس مبارزه به خاطر افزايش مزد قرار 
داشته است. فعاالن آن دو بار تومارهايی را با خواست اصلی افزايش دستمزد در تناسب با نرخ تورم به ميزان 
كافی برای هزينه خانواده چهارنفری تهيه كرده اند. در مجموع ٣0.000 كارگر اين دو تومار را ٣0.000 نفر  

امضا كرده اند و اين تومارها در آذر ماه ١٣9١ به مجلس تحويل داده شد. از آن پس، آنها هزاران امضای ديگر 
جمع آوری كرده اند. اين اتحاديه در اوايل بهمن ١٣9١ از استانداری تهران درخواست اجازه برای برگزاری 

گردهمايی كارگری در ماه بهمن در مقابل وزارت كار كرد ولی اين درخواست رد شد. 

4 . کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

كميته هماهنگی برای كمک به ايجاد تشكل های كارگری در سال ١٣84 تشكيل شد و اساسنامه و درخواست 
ثبت خود را در سال ١٣88 به وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی ارايه داد. سازمان دهندگان اين كميته با دقت 

برگزاری جلسه های خود را به مسئوالن اطالع داده اند.  

آنها در نامه ای به تاريخ ١5 اسفند ١٣90، از وزارت كار خواهان جايی برای برگزاری ششمين مجمع عمومی 
خود شدند، اما اين وزارتخانه درخواست آنها را رد كرد. اين فعاالن مجمع عمومی خود را در تاريخ ٢5 خرداد 

١٣9١ در خانه ای خصوصی برگزار كردند. اما عده زيادی از ماموران مسلح امنيتی به نشست حمله كردند و با 
تيراندازی و ايجاد وحشت برای همسايگان بيش از 60  نفر از شركت كنندگان در جلسه را دستگير كردند. اين 
عده پس از چند روز و در چند مورد پس از چند هفته بازداشت با وثيقه آزاد شدند. انتظار می رود اين عده در 

آينده با محاكمه های ناعادالنه روبرو باشند.

اعضای زندانی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پدرام نصراللهی، عضو كميته هماهنگی، در تيرماه ١٣87 بازداشت و در مرداد ١٣89به اتهام »اقدام عليه امنيت 
كشور« و »تبليغ عليه نظام« به چهار ماه زندان محكوم شد. نصراللهی در فروردين ١٣9١ يک ماه و نيم در 

بازداشت به سر برد. او در تاريخ ١0 تير ١٣9١ در محاكمه ای ناعادالنه به خاطر عضويت در كميته هماهنگی و 
فعاليت های سنديكايی خود در شهر سنندج در غرب ايران به اتهام »تبليغ عليه نظام«، »همكاری با يک گروه 

مخالف نظام« و »عضويت در كميته هماهنگی برای كمک به ايجاد تشكل های كارگری« به سه سال زندان 
محكوم شد. اين محكوميت به ١9 ماه كاهش يافت و او از تاريخ ٢4 آبان ١٣9١ در سنندج محكوميت خود را 

می گذراند.

افشين نديمی، يک عضو ديگر كميته هماهنگی برای كمک به ايجاد تشكل های كارگری، از فروردين ١٣90 به 
مدت چهار ماه محكوميت زندان خود را گذراند.

ده ها نفر از اعضای كميته هماهنگی در شهرهای كردستان، به ويژه در دی و اسفند ١٣9٢ دستگير شدند. در 
زمان نگارش در ارديبهشت ١٣9٢، يكی از اعضا به نام جليل محمدی هنوز در انزوای كامل در بازداشت به سر 
می برد. او پيشتر نيز چندين بار دستگير شده و قربانی آزار و تعقيب بوده است. ديگر اعضا با وثيقه آزاد شده 

بودند، گرچه انتظار می رود در آينده در دادگاه های ناعادالنه مورد محاكمه قرار بگيرند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

كميته پيگيری ايجاد تشكلهای كارگری يک گروه مستقل ديگر است كه اعضای آن كوشيده اند كارگران را در 
اتحاديه ها گرد آورند. بعضی از اعضای اين گروه نيز به شدت به خاطر فعاليت هايشان مجازات شده اند. برای 
مثال، چند فعال سنديكايی، شامل دو دانشجو، در خرداد ١٣90 بازداشت و در ٢7 مرداد بدون داشتن وكيل 



ایران:گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری/ 44

مدافع به اتهام »تبليغ عليه نظام« و »تشكيل يا عضويت در گروه مخالف نظام« در دادگاه انقالب تبريز محاكمه 
شدند. دادگاه تجديد نظر محكوميت آنها را در تاريخ ٣0 آبان ١٣90 تاييد كرد.

فعاالن زندانی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

در نتيجه اين محاكمه، شاهرخ زمانی، عضو كميته پيگيری و عضو هيات بازگشايی سنديكای كارگران نقاش، 
به ١١ سال زندان محكوم شد كه از ٢5 دی ١٣90 اين محكوميت را می گذراند. در اقدامی آشكار برای آزار او، 

مسئوالن دو بار او را از شهر محل سكونتش به زندان های ديگر منتقل كرده اند. محمد جراحی، عضو كميته 
پيگيری، به 5 سال زندان محكوم شد و در تاريخ ٢5 دی ١٣90 آن را آغاز كرد. يكی از دو دانشجوی مذكور 

شش ماه در زندان ماند و دانشجوی دوم كه به شش سال زندان محكوم شده بود از كشور گريخت.

بهنام ابراهيم زاده، عضو ديگر كميته پيگيری ايجاد تشكلهای كارگری و فعال حقوق كودک، در تاريخ ٢٢ خرداد 
١٣89 دستگير شد و در زندان ماند تا زمانی كه در يک محاكمه ناعادالنه به اتهام »گردهمايی و تبانی عليه 

نظام« ٢0 سال زندان محكوم شد. اين محكوميت در در آبان ١٣90 در تجديد نظر به پنج سال كاهش يافت كه 
او اكنون سپری می كند.

6. کانون صنفی معلمان ایران

كانون صنفی معلمان ايران به تدريج از سال ١٣78 به وجود آمده است. بنا بر اساسنامه، اين كانون يک انجمن 
صنفی غيرسياسی مستقل و غيردولتی است و اعضای هيات مديره آن نمی توانند عضو رهبری احزاب سياسی 
باشند. از زمان تاسيس آن انجمن های صنفی معلمان در بسياری از شهرهای كشور تشكيل شده اند و كانون 

صنفی معلمان ايران به عضويت بين الملل آموزش، فدراسيون جهانی اتحاديه های معلمان، درآمده است.

كانون صنفی معلمان ايران در بهمن و اسفند ١٣85 گردهمايی های چندی را برای درخواست حقوق عادالنه 
و شرايط مناسبتر كاری در برابر مجلس برگزار كرد. صدها عضو آن دستگير و گرچه خيلی زود آزاد شدند، 

بسياری از آنها در محاكمه های ناعادالنه مورد پيگرد قرار گرفتند و محكوميت های مختلفی از جمله محكوميت 
زندان دريافت كردند. در پی آن، وزارت كشور كانون صنفی معلمان را ممنوع اعالم كرد، اما دادگاهی در تهران 

درخواست دولت برای انحالل آن را رد كرد و دستور داد كه كانون معلمان پروانه تاسيس درخواست كند. 

باوجوداين، بسياری از معلمان سراسر كشور در سال ١٣86 ناعادالنه محاكمه شدند، كار خود را از دست دادند، 
به كسر حقوق يا زندان محكوم شدند. ١٢6

اعضای تحت آزار و تعقیب کانون صنفی معلمان ایران

افراد زير تنها چند نمونه از ميان ده ها عضو ديگر اعضای كانون صنفی معلمان هستند كه تحت آزار و تعقيب 
قرار گرفته اند.

• رسول بداغی، عضو هيات مديره كانون صنفی معلمان در تهران، در محاكمه ای ناعادالنه به اتهام »تبليغ 	
عليه نظام« و »گردهمايی و تبانی برای اخالل در امنيت ملی« به شش سال زندان و پنج سال محروميت 

از حقوق اجتماعی محكوم شد. او از زمان دستگيری درشهريور ١٣88 اين محكوميت را  به دور از شهر 
محل سكونتش در زندان دورافتاده رجايی شهر می گذراند.

١٢6. كانون صنفی معلمان ايران: خالصه ای از آنچه در فصل پاييز برسر معلمان آمد؛ ٣ مهر ١٣86؛ وبگاه اطالعات نت؛
 http://www.ettelaat.net/07-december/news.asp?id=25617
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• هاشم خواستار، يكی ديگر از اعضای برجسته كانون صنفی معلمان درشهر مشهد در شمال شرق ايران، به 	
اتهام »اقدام عليه امنيت كشور« دو سال در زندان ماند و در آبان ١٣90 آزاد شد.

• مهدی فراحی شانديز، معلم فعال سنديكايی، در اواسط دی ١٣90 دستگير شد و برای گذراندن حكم 	
محكوميت سه سال زندان به اتهام »توهين به رهبری و اخالل در نظم عمومی« به زندان اوين منتقل شد. 

او پيشتر در ١١ ارديبهشت ١٣89 )اول ماه مه( دستگير شده و بيش از 8 ماه در سلول انفرادی در بند 
٢09 وزارت اطالعات در زندان اوين به سر برده بود.

• محمود باقری، عضو ديگر كانون صنفی معلمان ايران، در تاريخ 5 تير ١٣9١، حكم نه سال و نيم زندان 	
خود را آغاز كرد.

• علی اكبر باغانی، دبيركل كانون صنفی معلمان ايران، در دی ١٣9١ به يک سال زندان و ١0 سال تبعيد 	
در شهر زابل در جنوب شرقی كشور محكوم شد. او پيشتر به پنج سال زندان تعليقی محكوم شده بود. در 
صورتی كه محكوميت يک سال او در تجديد نظر تاييد شود، بايد پنج سال حبس تعليقی قبلی را هم در 

زندان بگذراند.١٢7
• عبدالرضا قنبری، يكی ازفعاالن كانون صنفی معلمان، كه در تاريخ 7 دی ١٣88 در محل كار خود دستگير 	

شد، به اتهام تماس با گروه های مخالف در خارج از كشور به اعدام محكوم شده است و هنوز در انتظار 
نتيجه اعتراض به حكم به سر می برد.

• فرزاد كمانگر، معلم ُكرد و عضو كانون صنفی معلمان ايران، در حدود دو سال در زندان در زير شكنجه 	
های سخت به سر برد. او سپس متهم به همكاری با گروه های مخالف ُكرد شد، ولی به شدت آن را انكار 

كرد. وی در ارديبهشت ١٣89 اعدام شد. بين الملل آموزش كه خواهان آزادی او شده بود به شدت به 
اعدام او اعتراض كرد.

تظاهرات كانون صنفی معلمان ايران
Parklaleh.blogspot.com :منبع عكس

١٢7. محكوميت علی اكبر باغانی به يک سال زندان و ١0 سال تبعيد، هرانا، ١٣ دی ١٣9١، در اينجا:
http://www.hra-news.org/13891-14575/36-12-08-09-01-.html
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8. حق دریافت دستمزد کافی برای 
زندگی: رویایی واهی

اصل 4٣ قانون اساسی »تأمين نيازهای اساسی مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و 
امكانات الزم برای تشكيل خانواده برای همه... به منظور رسيدن به اشتغال كامل... و جلوگيری از بهره كشی از 

كار ديگری« را مقرر كرده است. 

به عالوه، گزارش دولت ايران به كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند 4٢ مدعی است:
برنامه چشم انداز بيست ساله ايران بر اهميت »ايجاد مشاغل توليدی و كاهش ميزان بيكاری، به عنوان اولين 

هدف توسعه اقتصادی كشور تاكيد كرده است.« )تاكيد از ماست(.١٢8

8.1 بیکاری

متاسفانه، در زمينه آمار و ارقام رسمی در باره بيكاری آشفتگی خاصی وجود دارد كه در باره نرخ تورم و 
خط فقر هم قابل مشاهده است. منابع مختلف رسمی برآوردهای متفاوتی را انتشار می دهند و اكثريت قاطع 

كارشناسان مستقل و بعضی از نمايندگان مجلس و مسئوالن ديگر اين برآوردها را رد می كنند و ارقام خودشان 
را ارايه می كنند كه حتا ممكن است ٣0 درصد با ارقام رسمی تفاوت داشته باشد.

اين آشفتگی در گزارش ادواری دولت ايران به كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز ديده می شود. 
در بند ٢ـ9 گزارش دولت، آمار بيكاری در سال های ١٣84 و ١٣85 به ترتيب ١٣/9% و ١٢/75% عنوان شده، 

اما اين ادعا در جدول نرخ بيكاری در سال های ١٣87ـ١٣84 در همان گزارش نقض شده و ارقام مربوط به 
همان دو سال به ترتيب ١١/5% و ١١/٣% ذكر شده است. اين جدول )در بند ١ـ50 گزارش دولت( ارقام زير 

را برای بيكاری ارايه می كند: ١١/5% )١٣84(؛ ١١/٣% )١٣85(؛ ١0/5% )١٣86(؛ و ١0/4% )١٣87(. در عين 
حال، گزارش دولت، اطالعات زير را در اختيار می گذارد:

• تعداد جمعيت بيكار: ٢.99٢.000 از مجموع ٢0.476.000 نفر نيروی كار در سال ١٣85 ١٢9	
• ميزان بيكاری جوانان در رده های سنی ١9ـ١5 و ٢4ـ٢0 بسيار باالتر از ميزان بيكاری جمعيت بزرگسال 	

است: ٢0/6% در سال ١٣84 )درصد زنان بيكار در اين رده سنی ٢0/9% و درصد مردان بيكار ١7/8% بود(.

در ارقامی كه مركز آمار ايران منتشر كرده درصد بيكاران در مورد سال ١٣84 كمی با درصد گزارش دولت به 
كميته سازمان ملل متفاوت است، اما در مورد تعداد كل بيكاران و نيز مجموع نيروی كار كامال با گزارش دولت 

تفاوت دارد.١٣0

E/C.12/IRN/2 .128، ٣ نوامبر ٢009
١٢9. منبع اين ارقام در گزارش ذكر نشده است.

١٣0.  كاهش نرخ بيكاری با انقباض جمعيت باالی ١0 سال؛ 9 آبان ١٣9١؛ خبر آنالين؛ در اينجا:
http://www.khabaronline.ir/detail/254914 
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1311391 1384138513861387138813891390سال

12/9-11/911/310/510/411/913/512/312/4بیکاری )%(

٢٣٢9٣445٢64٢648٢486٢٣8٢٣9٢١79٢8٣997٣٣٢١8٣٢9٢877608 جمعيت بيكار
3146092/ 
٣0٢٢٣574

٢٣٢9٣45٢٣484068٢٣5787١5٢٢89٢489٢٣840767٢٣8750٢٣٢٣٣876٣٣نیروی کار
24430185/
٢4٣85468

منبع: مركز آمار ايران١٣٢ 

كارشناسان مستقل اقتصادی و بسياری از مسئوالن از مدت ها پيش می گويند ارقام رسمی در مورد بيكاری 
قابل اتكا نيست، به اين داليل:

الف( كسانی كه در هفته حتا يک ساعت كار می كنند در ميان شاغالن شمارش می شوند؛
ب( بنا به اعالم وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی، كسانی كه يک هفته در ماه كار می كنند بيكار نيستند؛
ج( اجرای طرح »هدفمندی يارانه ها« و افزايش هزينه توليد١٣٣ بسياری از واحدهای توليدی را ناگزير از 

تعطيلی و اخراج كارگران كرده است؛
د( تعداد كم كارگرانی كه به تازگی نزد سازمان تامين اجتماعی بيمه شده اند نشان می دهد كه دولت در 
سال ١٣90 تنها ٣00.000 كار ايجاد كرده است؛ در مقايسه، صدها هزار نفر از كار بيكار شده اند. روزنامه 

شرق، بر اساس ارقامی كه مركز آمار ايران منتشر كرده، در اسفند ١٣90 گزارش كرد كه 800.000 نفر 
در ظرف يک سال از پاييز ١٣89 تا پاييز ١٣90 كارشان را از دست داده اند. ١٣4

 در فروردين ١٣90، بسيار پيش از تشديد بحران اقتصادی در نيمه دوم ١٣9١، قدرت عليخانی، نماينده وقت 
قزوين در مجلس، نرخ رسمی بيكاری به ميزان ١0% را مورد ترديد قرار داد و اعالم كرد: »بر اساس اطالعاتی كه 
كه نمايندگان مجلس از مسئوالن دريافت كرده اند، نرخ واقعی بيكاری ١5% است و چهار ميليون نفر در سراسر 
كشور بيكار هستند.« ١٣5 در خرداد ١٣90، نماينده ديگر مجلس و مدرس دانشگاه، داريوش قنبری، اين برآورد 
را به ٣0%  و هشت ميليون نفر افزايش داد و گفت: »ارقام رسمی ١4% و بيش از سه ميليون است. اما، اين ارقام 

زنان، دانشجويان و سربازان را در بر نمی گيرند.« ١٣6

جدول: نرخ بیکاری )%( جمعیت باالی 10 سال بر اساس آمار رسمی

١٣١. به تفكيک در بهار/تابستان
http://www.khabaronline.ir/detail/254914 ،١٣٢. منبع پيش گفته، كاهش نرخ بيكاری با انقباض جمعيت باالی ١0 سال

١٣٣. به گزارش بانک مركزی در اسفند ١٣90،اين افزايش در سال ١٣90، ٣4/٢% بود؛  تورم از توليد تا مصرف، روزنامه خراسان، ١4 شهريور 
١٣9١، در اينجا:

http://www.khorasannews.com/News.aspx?id=4434330&type=1&year=1391&month=6&day=14
 با توجه به تورم شديد و مشكالت فراوان اقتصادی، اين ميزان در سال ١٣9١ مسلما به مراتب بيشتر خواهد بود. 

١٣4.   800 هزار شاغل بيكار شدند، روزنامه شرق، 6 اسفند ١٣90، به نقل در اتاق نيوز، در اينجا: 
http://www.otaghnews.com/800%E28%80%C-%D987%%D8%B2%D8%A7%D8%B1-

%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D984%%D88%C-%D8%A8%D98%A%D983%%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
%D986%%D8%AF/%D8%A7%D982%%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/21200/

http://www.entekhab.ir/fa/news/23666  :١٣5. نرخ واقعی بيكاری ١5/6 درصد است، وبگاه انتخاب، ٢7 فروردين ١٣90، در اينجا
١٣6.  آمارهای عجيب قنبری: بيكاری ٣0 درصدی و وجود 8 ميليون بيكار، ١ تير ١٣90، خبر آنالين، در اينجا: 

http://www.khabaronline.ir/detail/158876
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١٣7١٣9٢ ١٣8٣١٣84١٣85١٣86١٣87١٣88١٣89١٣90١٣9١ سال

  مزد ماهانه 
)هزار ريال(

١060١٢60١500١8٣0٢١90٢6٣0٣0٣0٣٣00٣900487١

8.2 حداقل مزد

بر اساس قانون كار، حداقل  مزد كارگران هر سال به وسيله شورای عالی كار برای نقاط مختلف كشور و يا 
صنايع مختلف تعيين می شود )ماده 4١( تا با افزايش قيمت ها و هزينه زندگی تناسب داشته باشد. بنابراين، 

قانون كار مقرر می دارد كه حداقل مزدكارگران با توجه به درصدتورمی كه بانک مركزی جمهوی اسالمی ايران 
اعالم می كند تعيين شود و به اندازه ای باشد كه زندگی يک خانواده متوسط را تامين نمايد.

رييس شورای عالی كار، وزير كار وامور اجتماعی، و اعضای آن دو نفر از افراد بصير و مطلع به پيشنهاد وزير كار،  
سه نفر از نمايندگان كارفرمايان، و سه نفر از نمايندگان كارگران به انتخاب كانون عالی شوراهای اسالمی كار 

هستند. بنابراين، كارگران در شورای عالی كار در اقليت مطلق هستند. در واقع، حتا اگر شوراهای اسالمی كار را 
نماينده كارگران فرض كنيم )نگاه كنيد در باال به بخش: شوراهای اسالمی كار(، اين شوراها فقط در واحد هايی 
با بيش از ٣5 شاغل تشكيل می شود، اما اكثريت بزرگی از واحدها ـ بنا به بعضی برآوردها بيش از 80% ـ كمتر 

از ٣5 نفر شاغل دارند. بنابراين، اكثريت كارگران در شورای عالی كار نيز نماينده ندارند. 

جدول: مزد حداقل، 1392ـ1383

منبع: بانک مركزی ايران و ماهنامه اقتصاد ايران١٣8

برای ارزيابی اين ارقام، بايد خط فقر و ميزان تورم را مورد بررسی قرار دهيم.

خط فقر

گزارش دولت ايران به كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند ١ـ٢ـ١١٣ می گويد »دولت ملزم 
است تمام خانواده هايی را كه در زير خط فقر زندگی می كنند شناسايی كند و آنها را از طريق سازمان های 
متولی زير پوشش نظام تامين اجتماعی قرار دهد. اين گزارش سپس در بند 5ـ١٢5 خط فقر را در سال های 

١٣84 و ١٣85 به اين ترتيب عنوان می كند:

در سال ١٣84، خط فقر نسبی برای يک خانواده پنج نفری در مناطق شهری و روستايی به ترتيب 
٢.998.000 ريال و ١.685.000 ريال بود... همچنين، يک چهارم از هزينه های متوسط يک خانواده 

)متوسط يک چهارم هزينه يک خانواده( به عنوان خط دوم فقر تعريف می شود. بنابراين، فقر در خانواده 
های زير خط دوم فقر شديدتر از فقر در خانواده های زير خط اول فقر است. به عالوه، در سال ١٣85 خط 

فقر )به قيمت های جاری( در مناطق شهری و روستايی به ميزان ٣.٣٢9.000 ريال و ١.85٢.000ريال 
رسيد. 

http://khabaronline.ir/detail/281772  :١٣7. حداقل دستمزد سال 9٢ تصويب شد، خبر آنالين، ٢١ اسفند ١٣9١، در اينجا
١٣8.  وقتی دستمزد سرازيری می رود، خبر  آنالين، ١0 فروردين ١٣9١، در اينجا: 
http://www.khabaronline.ir/detail/205533/economy/macroeconomics
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گزارش دولت باوجود اين كه در نوامبر ٢009 )آبان ١٣88( به كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارايه 
شده است، از اعالم ارقام خط فقر در سال های ١٣86 و ١٣87 خودداری كرده است. به عالوه، حتا اگر درستی 

ارقام باال را بپذيريم، شرايط اقتصادی از آن زمان به شدت تغيير كرده اند.

عادل آذر، رييس مركز آمار ايران، در خرداد ١٣89 تاييد كرد كه »بيش از ١0 ميليون نفر از جمعيت ما زير 
خط فقر مطلق و بيش از ٣0  ميليون نفر آنها زير خط فقر نسبی به سر می برند.«١٣9 اين ميزان بيش از 50% از 
جمعيت باالتر از 75 ميليون نفر كشور را در برمی گيرد. از سوی ديگر حسين راغفر، استاد دانشگاه و كارشناس 

اقتصادی، در مهر ماه ١٣9١ گفت:

»بر اساس محاسبات، ميزان فقر مطلق در ايران بين ٢5 تا ٣٢ درصد است. در 7 سال گذشته شدت فقر 
افزايش پيدا كرده، ضمن اينكه نابرابری نيز افزايش داشته است. طی ٣ سال گذشته در دولت احمدی نژاد، 

هر سال ٢ درصد به جمعيت فقير كشور )٣٢ درصد( افزوده شده است.«١40

فرشاد مومنی، يک استاد ديگر دانشگاه، در آبان ماه ١٣9١ افزود كه در اثر شوک درمانی ناشی از طرح "يارانه 
های هدفمند" در سال ١٣90 »در حدود 4 تا 5 ميليون ايرانی به زير خط فقر رفتند.«١4١ رييس وقت نظام 

پزشكی، شهاب الدين صدر نه تنها اين ارقام را تاييد كرد بلكه فراتر رفت: »ساالنه بيش از 4 ميليون نفر يعنی 
7/5 درصد به دليل هزينه های سالمت به زير خط فقر می روند.« ١4٢ولی وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكی، دو هفته پيش از اين كه در دی ١٣9١ از سمت خود بركنار شود، گفت: »هر ساله بين 5 تا 7 و نيم 
درصد مردم به علت هزينه های بيماری های صعب العالج به زير خط فقر می روند.« ١4٣ روشن است كه اگر تنها 

در اثر بيماری های صعب العالج ساالنه ٣/7ميليون ـ 5/6 ميليون نفر به زير خط فقر سقوط كنند،١44 برآورد 
كل جمعيت زير خط فقر بسيار باالتر خواهد بود.

در اين ميان، بازنشستگان به طور ويژه در وضعيت بدی هستند زيرا »حداقل حقوق 80 درصد بازنشستگان 
٣5٣ هزار تومان ]در ماه[ است و تمامی اين بازنشستگان زير خط فقر محسوب می شوند.«١45 تعداد 

بازنشستگان بيش از سه ميليون نفر شامل ٢/6 ميليون غيرنظامی و 600.000 نظامی بازنشسته برآورد می 
شود.١46

اما خط فقر چقدر است؟ اطالعات رسمی به طور مستقيم در دسترس نيست. از آنجا كه بانک مركزی جمهوری 
اسالمی ايران انتشار گزارش در باره ارقام مربوطه را در سال ١٣86 متوقف كرد، اطالعات زير از منابع رسمی و 
غيررسمی گردآوری شده است. بايد خاطرنشان كرد كه حتا مسئوالنی كه برآوردهای رسمی را مورد تاييد قرار 

می دهند، ارقام بسيار متفاوتی را ارايه می كنند. باوجوداين، روزنامه نگاران اقتصادی بر اساس ارقام رسمی تورم 
و خط فقر در سال های پيش، ارقام تقريبی را برای سال های ١٣9١ـ١٣87محاسبه كرده اند.

 :١٣9. بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه 8 خرداد ١٣89، بخش فارسی بی بی سی، به نقل از روزنامه پول؛ در اينجا
 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010100529/05/_u02-press.shtml

 :١40. ميزان فقر مطلق در ايران بين ٢5 تا ٣٢ درصد است؛ خبرگزاری كار ايران، ٣0 مهر ١٣9١؛ در اينجا
 http://ilna.ir/news/news.cfm?id=13930

http://www.rahesabz.net/story/61093 :١4١. سال گذشته 5 ميليون نفر زير خط فقر رفتند؛ وبگاه جرس، 9 آبان ١٣9١؛ در اينجا
١4٢.  سقوط ساالنه بيش از 4ميليون نفر به زير خط فقر؛ وبگاه سالمت نيوز؛ ٢6 دی ١٣9١؛ در اينجا: 

http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=65144&cat=12
 ١4٣. هزينه درمان، ساالنه 7 و نيم درصد مردم را زير خط فقر می برد؛ خبرگزاری كار ايران؛ ٢4 آذر ١٣9١؛ در اينجا:

  http://ilna.ir/news/news.cfm?id=27876 
١44. بر اساس آمار رسمی سرشماری سال ١٣90كه جمعيت ايران را 75/١5ميليون نفر اعالم كرد

١45. 80 درصد بازنشستگان تامين اجتماعی زير خط فقرند، علی اكبر خبازيها، ييس كانون عالی بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی، 
http://khabaronline.ir/detail/197524 :خبر آنالين، ١7 بهمن ١٣90، در اينجا

http://www.khabaronline.ir/ :١46. پرداخت وام ضروری ١ميليونی به ٢/6 ميليون نفر بازنشسته، خبر آنالين، ١8 فروردين ١٣9١، در اينجا
detail/205314/economy/market؛ بازنشستگان نيروهای مسلح كارت هوشمند منزلت دريافت می كنند، صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت 

http://www.bazneshaste.com/module/News/Shownews/page-1614.aspx?NewsId=5412 :نفت، ١١ دی ١٣9١، در اينجا
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خط فقر کشور )هزار سال
ریال(

خط فقر تهران )هزار 
ریال(

نرخ تورم سال ـ )%(
بانک مرکزی

١٣8٣٢٣80400015/2

١٣84٢760480012/1

١٣85٣٢50560013/6

١٣864000650018/4

١٣8747٣0769025/4

١٣8859٣0964010/8

١٣896570١068012/4

١٣907٣80١٢00021/5

١٣9١89٣0١450030/5

جدول: خط فقر در سراسر کشور و پایتخت تهران بر اساس آمار رسمی147

مسئوالن و كارشناسان ديگر نيز برآوردهای خود را ابراز كرده اند. برای مثال، رييس شورای رقابت، جمشيد 
پژويان، كه به نظر می رسد ارقام رسمی را تكرار می كند، خط فقر را در سال ١٣90 برای خانواده های شهری 

با درآمد زير 9.46.000 ريال در ماه و برای خانواده های روستايی با درآمد زير 5.800.000 ريال دانست. ١48

از سوی ديگر، در طی سال ١٣9١، كارشناسان و مسئوالن ديگر ارقام بسيار باالتر و كامال متفاوتی را منتشر 
كردند. چند نمونه در زير ارايه می شود:

در فروردين ١٣9١، يكی از اعضای كميته دستمزد شورای عالی كار، فرامرز توفيقی، به خبرگزاری نيمه 
رسمی كار ايران گفت كه خط فقر خانواده ها از ١٢/5 ميليون ريال ]در ماه[ در سال ١٣90 به ١4 ميليون 

ريال در سال ١٣9١ افزايش يافته است. ١49
در ارديبهشت ١٣9١، حسين راغفر، استاد دانشگاه و كارشناس مستقل، حداقل خط فقر مطلق برای يک 
خانواده 5 نفری با سه فرزند دانشجو را در سال ١٣9١، ١5 ميليون ريال برآورد كرد. ١50  بانک مركزی 

جمهوری اسالمی ايران در واكنش خود به اين برآورد او، به طور كامل تاكيد او بر خط فقر مطلق در سال 
١٣9١ را ناديده گرفت و در مقابل اعالم كرد كه خط فقر نسبی برای خانواده های شهری در سال ١٣89 

در حدود 5.900.000 ريال بوده است. ١5١)تاكيدها از ماست(.
در آذر ١٣9١، اوليا علی بيگی، عضو شورای عالی كار، كه مسئوليت تعيين حداقل مزد ساالنه را به عهده 

دارد، »خط فقر واقعی در كشور را برای يک خانواده چهار نفری يک ميليون و 500 هزار تومان« اعالم 
كرد. ١5٢

حتا اگر بنا باشد نظر كارشناسان را كنار بگذاريم و ارقام رسمی را بپذيريم، مقايسه ارقام رسمی با ميزان حداقل 
مزد و تورم به روشنی نشان می دهد كه اكثريت جمعيت شاغل به كار به سرعت به زير خط فقر سقوط می 

كنند.

 ١47. فقر زدايی پس از هفت سال به كجا رسيد؟! افكار نيوز، ٢٣ ارديبهشت ١٣9١، در اينجا:
http://www.afkarnews.ir/vdcja8eviuqeyaz.fsfu.html   

١48. خط فقر جديد خانوار شهری و روستايی اعالم شد؛ ١0 تير ١٣9١؛
http://www.khabaronline.ir/detail/224299/economy/macroeconomics 

 ١49. 60 درصد از كارگران قانونی در محدوده خط مرگ زندگی می كنند؛ ٣0 فروردين ١٣9١؛ روزنامه همشهری؛ در اينجا:
http://hamshahrionline.ir/details/166911 

 ١50. خط فقر مطلق تا ١/5ميليون تومان؛ ١6 ارديبهشت ١٣9١؛ روزنامه اعتماد؛ در اينجا:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2494150 

 ١5١.  خط فقر نسبی 590 هزار تومان؛ اول خرداد ١٣9١؛ روزنامه اعتماد؛ در اينجا:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2506287 

١5٢.  خط فقر در ايران؛ يک   ميليون و 500 هزارتومان؛ ٢ دی ١٣9١؛ روزنامه بهار؛ در اينجا:
http://www.baharnews.ir/vdch.wnqt23nk-ftd2.html
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http://ilna.ir/news/news.cfm?id=14657 :١5٣. گزارش های نرخ تورم محرمانه است؛ ١ آبان ١٣9١؛ خبرگزاری كار ايران؛ در اينجا
 ١54. نـرخ تـورم در دی ماه ١٣9١ معـادل ٢8/7 درصد است؛ بانک  مركزی جمهوری اسالمی ايران، ١5 بهمن ١٣9١، در اينجا:

http://www.cbi.ir/showitem/10256.aspx 
 ١55. پيش بينی بانک مركزی/ نرخ تورم 9١ معادل ٣٢ درصد، خبرگزاری مهر، ٢0 بهمن ١٣9١، در اينجا:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1811806 
 ١56.  نرخ تورم پايان سال گذشته ٣0/5 درصد شد، روزنامه ابتكار، ٢0 فروردين ١٣9٢، در اينجا:

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=113549 
 ١57. نرخ تورم شهری سال 9١ به ٣١/5 درصد رسيد، خبرگزاری فارس، ١١ فروردين ١٣9٢، در اينجا:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920111000156 
 ١58.  خط فقر مطلق تا ١/5 ميليون تومان، روزنامه اعتماد، ١6 ارديبهشت ١٣9١، در اينجا:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2494150 
در واقع، احمدی نژاد، رياست جمهوری، در تاريخ 8 بهمن ١٣9١ اعالم كرد كه دولت او و مجلس در جلسه مشتركی به رياست آيت اهلل خامنه ای، 

رهبر جمهوری اسالمی، در مورد اجرای مرحله دوم طرح يارانه های هدفمند به توافق رسيده اند.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=5919 :١59.  قانون مانع افزايش مجدد دستمزد؛ ٣ مهر ١٣9١؛ خبرگزاری كار ايران؛ در اينجا

 ١60.  به تورم 58 درصدی رسيديم؛ خبرآنالين؛ ١9 آذر ١٣9١؛ در اينجا:
http://www.khabaronline.ir/detail/262457/politics/parliament 

غالمرضا تاجگردون نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس است و پيشتر هماهنگ كننده بودجه كشور بوده است. وی در گذشته سمت های 
معاون سازمان برنامه ريزی و مديريت كشور، دبير شورای اقتصادی و دبير شورای اشتغال را به عهده داشته است.

میزان تورم

همان طور كه در باال مالحظه شد، يكی از معيارهای تعيين مزد حداقل ساالنه ميزان تورم است. باوجوداين، 
دولتمردان ايران ميزان تورم را اطالعات محرمانه تلقی می كنند. رييس مركز آمار ايران، عادل آذر، در آبان 

١٣9١ به روزنامه نگاران گفت: »نرخ تورمی كه توسط اين مركز تهيه شود، محرمانه  است و ما آن را به مديران 
كشور و تصميم گيران ارائه می كنيم و در صورتی كه آنها الزم بدانند، آن را منتشر می كنند.« ١5٣ بنابراين، 
راه ديگری به جز مراجعه به منابع ديگر نيست. بسياری از كارشناسان روش بانک مركزی برای محاسبه نرخ 

تورم، قابل اتكا بودن ارقام آن و سازگاری آنها با واقعيت زندگی در كشور را مورد پرسش قرار داده اند. در زير در 
جدول ارقام رسمی نرخ تورم و حداقل مزد ماهانه، سه دسته آمار رسمی در اين زمينه گزارش شده است.

براساس آخرين آماری كه بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران در بهمن ١٣9١ منتشر كرد، نرخ تورم به 
٢8/7% افزايش يافت. ١54 قابل توجه است كه بانک مركزی پيشتر افزايش نرخ تورم را از ٢١/8% در فروردين تا 

٢6/١% در ّآبان گزارش كرده بود. 

در عين حال، بانک مركزی ايران ميزان تورم را برای پايان سال ١٣9١، ٣٢% پيش بينی كرده بود،١55 اما در 
پايان سال، رييس اين بانک تورم را ٣0/5% اعالم كرد.١56 مركز آمار ايران هم رقم ٣١/5% را به عنوان ميزان 

تورم شهری سال ١٣9١ منتشر كرد.١57 منابع غيررسمی دانشگاهی و خارجی و جناح ها و محفل های مختلف 
سياسی در ايران، از جمله استادان دانشگاه و نمايندگان مجلس، ارقام بسيار باالتری را مطرح كرده اند. در اينجا 

چند نمونه ارايه می شود:
• ارديبهشت ١٣9١: حسين راغفر، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی، گفت نرخ تورم در سال ١٣90 بيش 	

از 55% و در سال ١٣9١ در حدود 70ـ65% است. او پيش بينی كرد كه در صورت اجرای مرحله دوم طرح 
يارانه های هدفمند، نرخ تورم به عددی سه رقمی برسد. 6١58

• شهريور ١٣9١: مسئول كميته مزد كانون شوراهای اسالمی كار تهران، علی اكبر عيوضی، گفت افزايش 	
حقوق ١8 درصدی پيش بينی شده در ابتدای سال جاری با تورم ٣5 درصدی موجود خنثی شده 

است.١59
• آذر ١٣9١: نماينده گچساران در مجلس، غالمرضا تاجگردون، گفت تورم به عدد وحشتناک 58 درصد 	

رسيده است. ١60  
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• لز اِكو، نشريه اقتصادی پرنفوذ فرانسه، نرخ تورم را بر اساس »گزارش محرمانه مركز پژوهش های مجلس«، 	
88% برآورد كرد. ١6١

• استيو هانک، استاد اقتصاد كاربردی و يكی از مديران موسسه اقتصاد كاربردی در دانشگاه جانز هاپكينز، 	
نرخ تورم در ايران در سال ٢0١٢ را ١١0% برآورد كرد. ١6٢

ترديدی نيست كه تورم از كنترل خارج شده و قدرت خريد مردم به سرعت رو به كاهش است. گزارش های 
اخير در روزنامه های ايران نشان می دهند كه قدرت خريد مردم در  هشت سال ١٣84 تا ١٣9٢، 7٢% سقوط 

كرده است. ١6٣ روزنامه مردمساالری، در مقايسه ای بين قيمت ها در فروردين ١٣9٢ با سال ١٣84 كه محمود 
احمدی نژاد به رياست جمهوری رسيد، نوشت:

»حداقل دستمزد كارگران از ١٢٢ هزار تومان در سال 84 به ٣89 هزار تومان در سال 9١ رسيده است... 
با حداقل دستمزد سال 84 امكان خريد 49٢ تخم مرغ بود اما با حداقل دستمزد سال 9١ تنها می توان 

١5٢ تخم مرغ خريداری كرد.« ١64

حداقل مزد در مقایسه با مزدی برای تامین زندگی

ارقام رسمی اين تصور را به دست می دهند كه مزدها در دوره ١٣85 تا ١٣90 سه برابر شده اند )نگاه كنيد به 
جدول مزد حداقل در باال(. باوجوداين، تحقيقی در باره ارقامی كه منابع رسمی در ايران منتشر كرده اند ـ با در 
نظر گرفتن نرخ تبديل رسمی دالر امريكا به ريال ايران در بازار ١65به اعالم بانک مركزی ايران ـ نشان می دهد 

كه ارزش واقعی دستمزد كارگران ايرانی در دوره ١٣90ـ١٣85 در بازار جهانی ٣6% سقوط كرده و از ١٢١/١ 
دالر امريكا به 88/9 دالر امريكا رسيده است. ١66 اين سقوط در سال ١٣9١ و اوايل ١٣9٢ به مراتب شديدتر 

بوده است.

١6١. به سوی باال ترين نرخ تورم در هفتاد سال گذشته؟ راديو فردا، ٢٣ بهمن ١٣9١، در اينجا: 
 http://www.radiofarda.com/content/f3_new_inflation_wave_iran/24898508.html

http://www.cato.org/blog/irans-lying-inflation-statistics :١6٢.  آمار دروغين تورم در ايران، 9 ژانويه ٢0١٣، در اينجا
١6٣. كاهش قدرت خريد مردم در 8 سال گذشته، روزنامه شرق، ١4 اسفند ١٣9١، در اينجا:

 http://sharghdaily.ir/139114/12//Files/PDF/139112145-3-1687-.pdf
١64.  قيمت ها در ابتدای و انتهای دولت  احمدی نژاد؛ ١٣ اسفند ١٣9١؛ روزنامه مردمساالری به نقل در روزنامه بهار، در اينجا:

http://www.baharnews.ir/vdci.ua3ct1a55bc2t.html
١65. يک دالر امريكا = 8.750 ريال در سال ١٣8٣ و ١٣.500 ريال در سال ١٣90
١66.  وقتی دستمزد سرازيری می رود، خبر  آنالين، ١0 فروردين ١٣9١، در اينجا: 
http://www.khabaronline.ir/detail/205533/economy/macroeconomics
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نرخ تورمسال
بانک مركزی 

)%(

 نرخ تورم 
مركز آمار 

ايران)%(

 نرخ تورم
برخی مسئوالن 

دولتی )%(١68

 مزد حداقل 
)ماهانه(

به قيمت های 
جاری

 مزد حداقل 
)ماهانه(

به قيمت های 
ثابت

 هزار 
ريال

دالر 
امريكا

 هزار 
ريال

 دالر 
امريكا

١٣8٣15/2١060121/1١060121/1

 ١٣84  ١6912/1)10/4( 10/4١١40126/7١٢60١40

 ١٣85 13/6 )11/9(11/9١٢١0131/1١500162/5

 ١٣86 18/417/218/4١8٣0195/7١٢50133/7

 ١٣87 25/425/525/3٢١90226/5١١90123/1

 ١٣88 10/89/515/2٢6٣0263/5١٣00130/3

 ١٣89 12/413/911/8٣0٣0291/3١٣60130/8

 ١٣90 21/5 )20/2(21/9٣٣00244/4١٢0088/9

 ١٣9١30/5 ١7031/528/1٣900

١٣9٢487١

يكی از اعضای شورای عالی كار، فرامرز توفيقی، در فروردين ١٣9١، گفت:

بيش از 60 درصد از كارگران قانونی كشور پايه دستمزد دريافت می كنند. ١7١ نرخ خط فقر شديد 700 
هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال 9١ كارگرانی كه پايه دستمزد دريافت می كنند زير 

خط فقر شديد در محدوده خط بقاء )خط مرگ( گذران معيشت می كنند. كارگران برای فاصله گرفتن از 
خط بقا و رسيدن به خط فقر شديد به شغلی های دوم و سوم روی آورده اند. ١7٢

شورای عالی كار در تاريخ ٢١ اسفند ١٣9١ حداقل مزد را برای سال ١٣9٢ به ميزان چهار ميليون و هشتصد و 
هفتاد و يک هزار و دويست و پنجاه ريال تعيين كرد كه در مقايسه با سال ١٣9١، ٢5% افزايش نشان می داد. 
با اين كار، شورای عالی كار، حتا نص قانون را ناديده گرفت كه حداقل مزد را در تناسب با نرخ رسمی تورم ـ 
در حدود5/٣0% ـ مقرر كرده است؛ با وجود اين كه در واقعيت برای خنثا كردن تورم واقعی مزدها بايد خيلی 

بيشتر از اين افزايش يابند. 

 ١67. محاسبه نرخ مزد در پايان اسفند ١٣90 انجام شده است. منابع: )١( در مورد بانک مركزی ايران و مسئوالن ديگر، نگاه كنيد به گزارش
 ؛ )٢( در مورد مركزhttp://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1771591خبرگزاری نيمه رسمی مهر، ١٣9١/١0/١، در

 ؛ در مورد مزد حداقلhttp://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205396  آمار ايران، نگاه كنيد به وبسايت تبيان، ٢٢ فروردين ١٣9١، در
 ،ماهانه، نگاه كنيد به بانک مركزی و ماهنامه اقتصاد ايران، ١0 فروردين ١٣9١، در خبر آنالين

 http://www.khabaronline.ir/detail/205533/economy/macroeconomics.
١68. ارقامی كه منابع دولتی در جلسه ای در نهاد رياست جمهوری در دومين سالگرد اجرای قانون هدفمندی يارانه ها اعالم كردند، آمارهای اشتباه 

دولتی ها از نرخ تورم، خبرگزاری مهر، ١٣9١/١0/١، در اينجا:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1771591  

١69. ارقام داخل پرانتز از منبع پيش گفته، وقتی دستمزد سرازيری می رود
١70. ميزان تورم شهری

١7١. در حدود سه ميليون و نهصد هزار ريال در سال ١٣90
١7٢. 60 درصد از كارگران قانونی در محدوده خط مرگ زندگی می كنند؛ ايلنا در همشهری آنالين؛ ٣0 فروردين ١٣9١؛ در اينجا

http://hamshahrionline.ir/details/166911

جدول: ارقام رسمی نرخ تورم و مزد حداقل ماهانه167
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يكی از كارشناسان كارگری در اواخر سال ١٣90 برآورد كرده بود كه »بيش از 80 درصد از كارگران فعال 
در واحدهای توليدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار را دريافت می كنند و زير خط فقر زندگی 

می كنند.«١7٣ بر اساس برآورد او، خط فقر در شهرهای بزرگ يک ميليون و ٢00 هزار تومان بود.

از آن پس تاكنون، در سراسر ١٣9١ و ١٣9٢، وضعيت فاجعه بار بوده است. نرخ تبديل ريال ايران به دالر 
امريكا ـ ١٣.500 ريال در سال ١٣90 به گزارش بانک مركزی ـ دچار سقوط آزاد شده است، از حدود ١4.000 
ريال در آذر ١٣90١74 به ١9.000 ريال در فروردين ١٣9١، ٣٣.500 ريال در دی ١75١٣9١ و ٣6.900 ريال 
در اسفند ١٣9١. ١76اين ميزان بيش از ٢/5 برابر نرخ تبديل ارز در سال١٣90 است و معنای آن اين است كه 
مزد واقعی در دی ماه ١٣9١ و پس از آن به كاهش شديد ادامه داده است و كمتر از نيم مزد در سال ١٣90 

شده است.
با ادامه افزايش قيمت هايی كه در پيش است، برای مثال در اثر طرح دولت برای افزايش قيمت برق به ميزان 

4/5 برابر، روزهای بسيار تاريكی در انتظار تمامی مردم و به ويژه در انتظار كارگران كم درآمد است.

irandailybrief.com :منبع عكس

١7٣. 80 درصد كارگران ايران زير خط فقر زندگی می كنند؛ محمد رضا عمادی، ٢5 دی ١٣90، راديو زمانه به نقل از ايلنا؛ در اينجا:
http://www.radiozamaneh.com/39309#.UZJDE0rSlIY

http://hamshahrionline.ir/details/154169 :١74. دالر ركورد زد:١400 تومان، همشهری آنالين، ٢7 آذر ١٣90، در اينجا
 ١75. افزايش قيمت ارز در ايران، بی بی سی فارسی، 4 دی ١٣9١، در اينجا:

l10_currencies_iran_usd.shtml_121224/12/http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012 
١76. جدول قيمت انواع سكه و ارز؛ روزنامه همشهری؛ ٢ اسفند ١٣9١؛ در اينجا: http://www.hamshahrionline.ir/details/202354. نرخ 

تبديل ريال به دالر امريكا در دی ـ بهمن ١٣9١ از 40.000 ريال هم فراتر رفت.
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نتیجه گیری و توصیه ها
قانون اساسی و قوانين جمهوری اسالمی ايران در زمينه كار، بر پايه دين، قوميت و عقيده سياسی به شدت 
تبعيض آميز است. اين قوانين تبعيض فراگيری را عليه زنان قايل می شوند. اتحاديه های مستقل كارگری 
ممنوع هستند و دولت كنترل شديدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ كه ظاهرا بايد نماينده كارگران باشند ـ 

اعمال می كند. اعتصاب ها با خشونت سركوب می شوند. فعاالن مستقل سنديكايی بيش از پيش می كوشند 
اتحاديه های كارگری خود را به دور از مداخله دولت تشكيل دهند. اما بسياری از اين فعاالن سنديكايی بهای 

گزافی را با اخراج از كار، تحمل آزار و تعقيب و زندان، می پردازند.

تورم لگام گسيخته است و بيكاری افزايش می يابد. فقر و فقر مطلق به سطوح بی سابقه ای رسيده اند و مزد 
حداقل دولتی، كه دريافتی اكثر كارگران است، بسيار كمتر از مزد كافی برای زندگی است كه ميثاق حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الزام كرده است.

جمهوری اسالمی ايران توصيه های نهادهای مستقل سازمان ملل و سازمان بين المللی كار را به اجرا نگذاشته و 
بی توجهی كامل خود را به موازين و راه كارهای بين المللی حقوق بشر و نيز شهروندان ايرانی نشان داده است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به تاکید دولت 
جمهوری اسالمی ایران را فرا می خوانند:

• در مشاوره با نمايندگان كارگران و جامعه مدنی، قوانين داخلی را اصالح و آنها را با تعهدات بين المللی 	
حقوق بشری ايران سازگار كند. مصوبات نهادهای ناظر بر عهدنامه های سازمان ملل و سازمان بين المللی 

كار رهنمودهای روشنی در اين زمينه ارايه كرده اند.
       به ويژه:

قانون اساسی، قانون كار، قانون مدنی، قانون گزينش و ديگر قوانين و مقررات مربوط بايد اصالح  -
و تمام مقررات تبعيض آميز ـ به ويژه مقررات عليه زنان و اقليت های رسمی و غيررسمی دينی و 

جوامع قومی ـ در زمينه كار حذف شود؛
قوانين حاكم بر اشتغال زنان و نيز مقرراتی را كه زنان را از بعضی مشاغل منع می كنند مورد  -

بازنگری قرار دهد و  اصالح كند؛
فرصت های برابر برای رسيدن به سمت های دولتی را بدون هرگونه تبعيضی برای همه تضمين كند؛ -
با پايان دادن به انحصار تشكيالتی و به رسميت شناختن حق كارگران برای تشكيل سازمان های  -

دلخواه و پيوستن به آنها، آزادی تشكل را تضمين كند؛
نقش، عملكرد و جايگاه حقوقی تمام تشكيالت زير هدايت دولت يا سازمان های دولتی موجود در  -

واحدهای اقتصادی را كه می توانند بر اين حقوق تاثير بگذارند مورد بازنگری قرار دهد؛
محدوديت های قانونی بر حق اعتصاب را لغو كند و به سركوب و آزار فعاالن كارگری مشاركت كننده  -

در توقف كار يا اعتصاب پايان دهد؛
حمايت قانونی از كارگران را تضمين كند، به ويژه با تصويب سياست ها و اقدام های الزم ديگر  -

برای حذف قراردادهای سفيد امضا يا قراردادهای موقت؛ پرداخت مزد و دستمزدهای عقب افتاده را 
تضمين كند؛ به حقوق تامين اجتماعی و بازنشستگی و ديگر مزايای قانونی احترام بگذارد؛ و منابع 

مالی و انسانی برای تضمين عملی اين حمايت را تامين كند؛
• اجرای سياست های بدون تبعيض در نهادهای عمومی و شركت های خصوصی نسبت به اقليت های دينی 	

غيررسمی و رسمی را تضمين و ناقضان اين سياست ها را مجازات كند؛
• اقدام های ويژه ای برای كاهش بيكاری زنان را در پيش بگيرد؛	
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• سياست هايی را برای كاهش شكاف درآمد و توسعه در استان های مختلف ايران در پيش بگيرد و منابع 	
الزم را برای اين كار تخصيص دهد و بر مناطق محل سكونت جوامع قومی ايران مثل آذری ها، بلوچ ها، 

تركمن ها، ُكردها، عرب ها، و اقليت های دينی شامل مسلمانان اهل سنت تاكيد ويژه ای بگذارد؛
• تمام كسانی را كه به خاطر نقش خود در دفاع از حقوق كارگران در زندان هستند فوری و بدون قيد و 	

شرط آزاد كند؛
• به تبعيض در زمينه كار عليه وكالی دادگستری، روزنامه نگاران، فعاالن مستقل سنديكايی، مدافعان حقوق 	

بشر، مخالفان و منتقدان دولت و اعضای خانواده های آنها پايان دهد؛
• آمار مربوط به ميزان تورم، خط فقر و بيكاری را منتشر كند. برای نظارت شهروندان بر سياست های دولت 	

شفافيت در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ضروری است؛ مزد حداقل را به تناسب و در 
سطحی همراه با قيمت ها تعيين و برای تمام ايرانيان سطح زندگی آبرومندانه ای با حق دريافت مزد كافی 

برای تامين زندگی فراهم كند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در عين حال 
جمهوری اسالمی ايران را فرا می خوانند تا كنوانسيوان های اصلی مربوط به كار را تصويب كند و به آنها 

بپيوندد، به ويژه كنوانسيون حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان )CEDAW(، كنوانسيون بين المللی حمايت 
از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان، كنوانسيون در باره آزادی تشكل و حمايت از حق 

سازمان دهی )سازمان بين المللی كار، كنوانسيون شماره 87، ١948(، كنوانسيون حق سازمان دهی و مذاكره 
دسته جمعی )سازمان بين المللی كار، كنوانسيون شماره 98، ١949(، كنوانسيون حداقل سن )سازمان بين 

المللی كار، كنوانسيون شماره ، ١٣8، ١97٣( و پروتكل اختياری كنوانسيون حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از جامعه بین 
المللی به تاکید می خواهند:

•  از دولت ايران بخواهد با تمام گزارشگران ويژه سازمان ملل در انجام ماموريتشان همكاری كند و اين 	
گزارشگران را، به ويژه گزارشگر ويژه ايران را كه درخواست ديدار از ايران كرده، دعوت كند.

• يک نهاد كارشناسی مستقل برای تعيين آثار واقعی تحريم های بين المللی عليه ايران و ميزان تاثير منفی 	
اين تحريم ها بر مردم، به ويژه تهی دست ترين آنها، تشكيل بدهد و اقدام های الزم برای كاستن از آثار 

اين تحريم ها را در پيش بگيرد.
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پیوست: گزیده های مربوط به حقوق کار 
و کارگری ـ در مالحظات پایانی کمیته 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
كميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مالحظات پايانی خود در باره گزارش دوم ادواری جمهوری اسالمی 

ايران را در روز ١7 مه ٢0١٣ )٢7 ارديبهشت ١٣9٢( منتشر كرد. شماره اين سند E/C.12/IRN/CO/2 است و در 
اينجا بخش های مربوط به حقوق كار و كارگری را نقل كرده ايم.

متن كامل مالحظات پايانی در باره گزارش دوم جمهوری اسالمی ايران را كه در پنجاهمين نشست كميته تصويب 
http://bit.ly/17VMR1x :شد از اينجا دريافت كنيد

شماره 6: كميته از اين نگران است كه كشور متعاهد عليه جوامع دينی غيراسالمی، مسيحی و زرتشتی تبعيض قايل 
می شود و اين تبعيض بر برخوداری مردم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثيری به شدت منفی دارد.

کمیته از دولت متعاهد به تاکید می خواهد که اقداماتی را در پیش بگیرد تا برخورداری پیروان دینهای 
غیررسمی در کشور متعاهد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون تبعیض تضمین شود.

شماره 8: كميته از اين نگران است كه اعضای جامعه بهايی با تبعيض گسترده و نهادينه از جمله محروميت از 
اشتغال در بخش دولتی، نهادهای آموزشی و برخورداری از بازنشستگی روبرو هستند.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اقداماتی را در پیش بگیرد تا حمایت از جامعه بهایی در مقابل 
تبعیض و حذف از امور و زمینه های مختلف، شامل محرومیت از اشتغال و مزایای بازنشستگی را تضمین 

کند. کمیته همچنین توصیه می کند که دولت متعاهد اقداماتی را در پیش بگیرد که در عمل و قانون، 
دسترسی بدون مانع دانشجویان بهایی به دانشگاه ها و موسسه های آموزش حرفه ای را تضمین کند و از 

منع و اخراج دانشجویان از این موسسه ها به خاطر وابستگی به جامعه بهایی جلوگیری کند.

شماره ١0: كميته از اين نگران است كه مشاركت زنان در نيروی كار در سطح پايين و رو به كاهش است. كميته 
از تعداد كم زنان در سطوح تصميم گيری در بخش عمومی و حذف آنها از بعضی سمت های عمومی، مثل پست 

رياست دادگاه، نگران است. كميته همچنين از اين نگران است كه قانون حمايت از خانواده به يک همسر اجازه می 
دهد تا همسر ديگر را با حكم دادگاه از اشتغال محروم كند. )ماده ٣(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اقداماتی را برای رسیدگی به کاهش مشارکت زنان در نیروی 
کار در پیش بگیرد. کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده را به 

منظور حذف اختیار همسر در ممانعت از اشتغال همسر دیگر اصالح کند. کمیته همچنین توصیه می کند 
که دولت متعاهد اقداماتی را برای افزایش زنان در در تمام سطوح و زمینه ها در نهادهای تصمیم گیری و 

قضایی در پیش بگیرد 

شماره ١١: كميته از ميزان بسيار باالی بيكاری و تداوم افزايش آن، به رغم اقدام های دولت متعاهد برای افزايش 
اشتغال، نگران است. كميته به ويژه از ميزان باالی بيكاری زنان )٢0/9 درصد در سال ٢0١١( و جوانان و نيز ميزان 

بی تناسب بيكاری در مناطق محل سكونت اقليت های قومی، مثل استان های سيستان و بلوچستان و خوزستان، 
نگران است. )ماده 6(.
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کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد کوشش های خود را برای مبارزه با بیکاری از طریق اقدامات 
هدفمند مشخص، از جمله با توجه به بی تناسبی میان آموزش و بازار کار و از طریق باالبردن کیفیت 

آموزش فنی و حرفه ای، به ویژه در ارتباط با زنان و جوانان، افزایش دهد. کمیته همچنین دولت متعاهد 
را با تاکید فرا می خواند تا اقدامات ویژه موقتی را برای توجه به میزان باالی بیکاری در مناطق محل 

سکونت اقلیت های قومی در پیش بگیرد و در این زمینه اطالعاتی را در باره پیشرفت به دست آمده در 
گزارش بعدی دولت ارایه کند.

شماره ١٢: كميته از اين نگران است كه فرايند گزينش بر اساس قانون گزينش ١٣74 كه اساس آن معيارهای دينی 
و اخالقی است به برابری فرصت ها يا موقعيت در زمينه اشتغال يا استخدام افرادی مربوط به اقليت های قومی و 

دينی و اشخاص غيرروحانی در بخش دولتی و سازمان هايی كه از دولت بودجه دريافت می كنند لطمه بزند. )ماده 
.)6

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد سازگاری کامل مقررات گزینش با موازین میثاق را تضمین کند و 
به این ترتیب اطمینان حاصل کند که استخدام مشروط به عقیده سیاسی، وابستگی یا هواداری سیاسی 

در گذشته یا وابستگی دینی نشود.

شماره ١٣: كميته از اين نگران است كه قانون كار شامل واحدهای كمتر از پنج نفر يا مناطق آزاد اقتصادی نمی 
شود و در حدود 700000 كارگر قانونی از شمول آن محروم هستند. )ماده 7(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اقداماتی را برای گسترش شمول قانون کار به تمام کارگران، از 
جمله کسانی که در واحدهای کمتر از پنج نفر و در مناطق آزاد اقتصادی کار می کنند، در پیش بگیرد.

شماره ١4: كميته از اين نگران است كه سطح مزد حداقل، بنا به اعالم شورای عالی كار، به ميزانی تعيين شده كه 
برای تامين زندگی آبرومند برای كارگران و خانواده های آنها كافی نيست. كميته همچنين نگران است كه كارگران 

افغان اغلب كمتر از مزد حداقل دستمزد دريافت می كنند يا اصال دستمزدی به آنها پرداخت نمی شود. )ماده 7(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اطمینان حاصل کند که مزد حداقل در سطح کشور به میزان 
کافی برای تامین استاندارد آبرومند زندگی تعیین شود و تالش های خود را برای افزایش تصاعدی 

مزد حداقل طبق ماده 7 )الف()2( میثاق تقویت کند. کمیته همچنین توصیه می کند که دولت متعاهد 
اقداماتی را در پیش بگیرد تا مزد پرداختی به کارگران افغان پایین تر از مزد حداقل نباشد. 

شماره ١5: كميته از اين نگران است كه دولت متعاهد از تشكيل اتحاديه های مستقل كارگری جلوگيری می كند. 
كميته از اين نگران است كه فعاالن حقوق كارگران، مثل كميته پيگيری ايجاد تشكلهای كارگری، كانون صنفی 

معلمان ايران، اتحاديه آزاد كارگران ايران، و اعضای سنديكای كارگران اتوبوسرانی و كارگران نيشكر به خاطر اتهام 
های مبهمی مثل »لطمه زدن به امنيت كشور«، »اقدام عليه امنيت ملی« يا »تبليغ عليه نظام« قربانی آزار و تعقيب، 

دستگيری و بازداشت شده اند. كميته همچنين از اين نگران است كه كارگران شركت كننده در اعتصاب قربانی 
انتقام جويی مسئوالن دولتی، از جمله از طريق حكم های حبس تعليقی و اخراج، شده اند. )ماده 8(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اقداماتی را در پیش بگیرد که تشکیل اتحادیه های مستقل، از 
جمله کانون های صنفی معلمان، کارگران اتوبوسرانی و کارگران نیشکر و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران، 

و انجام فعالیت های آنها بدون دخالت و مزاحمت تضمین شود. کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد 
امکان مشارکت کارگران در اعتصاب ها را بدون ترس از انتقام جویی تضمین کند. کمیته همچنین از 

دولت متعاهد می خواهد تا فعاالن سندیکایی و اعضای اتحادیه های مستقل کارگری را که در حال حاضر 
حکم زندان خود را می گذرانند و در  سازگاری با استانداردهای سندیکایی شناخته شده در سطح بین 

المللی عمل کرده اند، فوری آزاد کند. 
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شماره ١9: كميته از اين نگران است كه تعداد بسيار زيادی از كودكان، به ويژه در تهران، اصفهان، مشهد و شيراز،در 
خيابان زندگی و يا كار می كنند، و دسترسی اين كودكان به خدمات بهداشتی و آموزشی محدود است. )ماده ١0(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اقدامات فوری و موثری را برای توجه به وضعیت تعداد بسیار 
زیاد کودکانی که در خیابان ها زندگی و یا کار می کنند در پیش بگیرد و به ریشه های اصلی این پدیده 

رسیدگی کند و دسترسی تمام کودکان خیابان را به خدمات بهداشتی و آموزش تامین نماید.

شماره ٢0: كميته از اين نگران است كه كار كودكان، به ويژه در مناطق روستايی، و از جمله در واحدهای قالی بافی 
و ديگر واحدهای سنتی خانوادگی، رايج است. كميته از اين نگران است كه قوانين داخلی سن حداقل كار را به طور 

هماهنگ تعيين نكرده اند و كار كودكان در كشاورزی، خدمات خانگی و بعضی واحدهای كوچک اقتصادی مجاز 
است. كميته همچنين از اين نگران است كه اجرای قوانين مربوط به كار كودک و نظارت بر آنها غيرموثر و ناكافی 

است. )ماده ١0(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد اقداماتی را برای تقویت قوانین کشور بر طبق استانداردهای بین 
المللی به منظور منع کار کودکان در تمام بخش های از جمله کشاورزی، خدمات خانگی، خشت زنی/ 
آجرپزی  در پیش بگیرد. کمیته همچنین توصیه می کند که دولت متعاهد از اجرای قوانین مربوط به 

کار کودکان و نظارت موثر بر اجرای آنها، از جمله از طریق بازرسی وضع کار در بخش های کشاورزی و 
غیررسمی و از پاسخگو کردن کارفرمایانی که در استثمار کار کودکان شرکت دارند اطمینان حاصل کند 

و اقداماتی برای بازپروری کودکان قربانی کار و دسترسی آنها به آموزش در پیش بگیرد. کمیته توصیه 
می کند که دولت متعاهد برنامه های آگاه سازی به منظور ریشه کن کردن کار کودکان را در پیش بگیرد.

شماره ٢١: كميته از اين نگران است كه با وجود پيشرفت قابل توجه در زمينه كاهش فقر مطلق، سطح فقر در 
بعضی از مناطق كم توسعه يافته، از جمله سيستان ـ بلوچستان، خوزستان و كردستان، بسيار باال است )ماده ١١(.

کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد تمام اقدامات الزم را برای کاهش بیشتر فقر و فقر مطلق در 
پیش بگیرد به ویژه در استان هایی که اقلیت های قومی زندگی می کنند، مثل سیستان ـ بلوچستان، 

خوزستان و کردستان. کمیته از دولت متعاهد می خواهد تا در گزارش ادواری بعدی خود اطالعات 
تفکیکی و تطبیقی در باره تعداد زنان و مردانی را که در فقر و فقر مطلق زندگی می کنند با تفکیک سال 

و استان بگنجاند.

شماره 31: کمیته توصیه می کند که دولت متعاهد در پیروی از ماده )2( میثاق و با در نظر گرفتن نظریه 
عمومی شماره 20 )2009( در باره عدم تبعیض در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی 

فراگیر علیه تبعیض به تصویب برساند.

شماره 32: کمیته دولت متعاهد را به امضا و تصویب پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ترغیب می کند.

شماره 33: کمیته دولت متعاهد را به امضا و تصویب کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، 
کنوانسیون مبارزه با شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون بین 

المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها، و کنوانسیون بین المللی حمایت 
از تمام افراد در مقابل ناپدید شدن های قهری، و پس گرفتن شرط های خود در باره کنوانسیون حقوق 

افراد دارای معلولیت ترغیب می کند.
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گزارش های قبلی در باره ایران:

مجازات اعدام - سیاست دولتی ایجاد وحشت
http://www.fidh.org/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D986-%%D985%%D8%AC%D8
%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D985%

ُرویه پنهان ایران: تبعیض ضد اقلیت های قومی و دینی 
http://www.fidh.org/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D
988%%D8%A8%D986%%D8%AF%D987%

 
سیاست دولتی اختناق: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام...  )در باره اجرای میثاق بین المللی 

حقوق مدنی و سیاسی(
http://www.fidh.org/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-
%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D988%%D984%%D8%AA%DB
%8C-11065
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چشم ها را باز نگهداریم
بررسي وقایع:

هیات هاي تحقیق و نظارت قضایي
از اعزام يک ناظر قضايي به جلسه محاكمه تا سازماندهي يک هيأت تحقيق بين المللي، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر مدت 50 

سال است كه به شكلي قاطع و بي طرف به بررسي وقايع و تعيين مسؤوليت هيأت ها پرداخته است. كارشناسان به صورت داوطلب اعزام مي شوند.
فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر طي ٢5 سال گذشته حدود ١500 هيأت به ١00 كشور اعزام داشته است. اين اقدامات، كارزارها و 

دادخواهي هاي فدراسيون را تقويت مي كند.
حمایت از جامعه ي مدني:

برنامه هاي کارآموزي و تبادل اطالعات
فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر در راستاي همكاري با سازمان هاي عضو، سمينارها و كنفرانس هايي را در كشورهاي آنها برگذار 

مي كند.  هدف از اين برنامه ها، تقويت كارآيي مدافعان حقوق بشر و نفوذ و اعتبار آنان نزد مقامات محلي است.
بسیج جامعه ي بین المللي:

تماس مداوم با مراجع دولتي بین المللي
فدراسيون بين المللي حقوق بشر از اقدامات جامعه هاي عضو و وابسته اش نزد مراجع دولتي بين المللي حمايت مي كند، درباره وضعيت حقوق 

بشر و موارد نقض آنها هشدار مي دهد و در تدوين موازين حقوقي بين المللي مشاركت مي نمايد.
آگاهانیدن و گزارش دهي

بسیج افکار عمومي
فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر به آگاه سازي و بسيج افكار عمومي مي پردازد و با برگزاري كنفرانس هاي مطبوعاتي، صدور 

اطالعيه، نامه هاي سرگشاده خطاب به دولتمردان، گزارش هيات هاي تحقيق، درخواست هاي فوري، شكواييه ها، فراخوان ها و ... افكار عمومي را 
در جريان موارد نقض حقوق بشر قرار مي دهد.

مدیر نشریه: عبدالکریم الهیجي
ویراستار:  آنتوان برنار
نویسنده: بیژن بهاران

هماهنگی: دیوید کنات، پیا ناوازو، ایزابل براشه
طراح: وسام الدین اسامه

فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر:
FIDH - International Federation for Human Rights
17, passage de la Main-d’Or - 75011 Paris - France
CCP Paris : 76 76 Z
Tel: (33-1) 43 55 25 18 / Fax: (33-1) 43 55 18 80
www.fidh.org

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، پس از بسته شدن جمعيت  دفاع از آزادي و حقوق بشر )تاسيس ١٣56( در ايران در سال 
١٣60 و تبعيد رهبران آن به خارج، در فروردين ١٣6٢ در پاريس تاسيس شد. اهداف اين جامعه عبارت هستند از: 

افشاي نقض حقوق بشر در ايران و مبارزه با آن
ترويج فرهنگ حقوق بشر در ميان ايرانيان از طريق نشر كتاب ها، نشريات و مقاالت به فارسي و زبان هاي ديگر براي ايرانيان و جامعه بين المللی 

و گفتگو با رسانه ها
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ماده 8: در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن 
حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر كس حق رجوع به محاكم ملي صالحه دارد. ماده 9: هيچ كس را نمي توان 
خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود. ماده ١0: هركس با برابری كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مساوي و بي طرفي ، منصفانه و علنا 
رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كرده باشند، اتخاذ تصميم بنمايد. ماده ١١: الف( هر كس 
به بزه كاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يک دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي الزم براي دفاع ازاو تامين 
شده باشد ، تقصير او قانونا محرز گردد. ب( هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم 

 . شد  نخواهد  محكوم  است  نمي شده  درباره هيچ كس اعمال نخواهد شد.شناخته 

 )FIDH( فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
نماینده 178 سازمان حقوق بشر در 5 قاره است.

در باره فدراسیون بین المللی
)FIDH( جامعه های حقوق بشر

• فدراسیون براي حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر، جلوگيري از تعدي 	
ها و اجراي عدالت در مورد مرتكبان نقض حقوق بشر فعاليت مي كند.

• وظایف گسترده:	
• فدراسیون براي رعايت كليه ي حقوق تصريح شده در اعالميه ي جهاني 	

حقوق بشرفعاليت مي كند: حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي

• يک جنبش جهاني: 	
• فدراسیون در سال ١9٢٢ تأسيس شد و امروزه ١78 سازمان عضو را 	

در بيش از ١00 كشور جهان متحد مي سازد. فدراسيون  فعاليت هاي آنها را 
هماهنگ و از اين فعاليت ها حمايت مي كند و در سطح بين المللي صداي آنها 

به شمار مي رود.
• يک سازمان مستقل:	
• فدراسیون همانند سازمان هاي عضو خود با هيچ حزب يا مذهبي مرتبط 	

نيست و از تمام دولت ها مستقل است.
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