اســت .یکــی از مهمتریــن آنهــا مقاولهنامــه « »182یــا
منع بدتریــن اشــکال کار کــودک اســت .وجــود حداقل
 3میلیون کودک کار به اذعان خود نمایندگان مجلس ،دلیل بر
عدم پایبندی عملی به منع کار کودک است.
اکبری نیز بر این باور اســت که مندرجات مقاولهنامه «»182
هیچگاه رعایت نشده و هرچه بههمریختگی فضای اقتصاد و نزول
سطح معاش فرودستان بیشتر شده ،این عدم پایبندی خودش را
بیشتر نشان داده است .او ادامه میدهد« :حتی الزامات مقاولهنامه
( 95حمایت از مزد) که مربوط به ســازوکار سهجانبهگرایی در
تعیین حداقل دستمزد است ،به دقت رعایت نمیشود .ساختار
فعلی شــورای عالی کار ،امکان چانهزنی واقعی برای کارگران
ایرانی باقی نمیگذارد ،لذا نمیتوانیم ادعا کنیم که مقاولهنامه
« »95اجرا میشود».
به گفته این فعال کارگری ،بسیاری از مندرجات قانون کار ،نقض
آشکار مقاولهنامههای ســازمان جهانی کار است .برای نمونه،
شروطی که در فصل ششــم قانون کار برای ایجاد تشکلهای
کارگری قرار دادهاند و نظارت استصوابی که در گزینش نمایندگان
کارگری دخیل اســت ،در تضاد با تصریحــات مقاولهنامههای
« »87و « »98اســت .به عبارت دیگر ،ما هم در قوانین مادر از
جمله قانون کار ،نقض کنوانســیونهای بینالمللی را شاهدیم
و هم در بخشنامهها و اســناد قانونی که ذیل این قوانین مادر
تعریف میشوند .حتی جای پای این تخطیات در قوانین مدنی
نیز مشهود است.
ی بارهــا اعــام کردهاند به
با ایــن وجود ،مســئوالن دولتــ 
مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار پایبندند و این
سندهای بنیادین نیاز به امضا و صحه گذاشتن ندارند .در سامانه
رسمی سازمان بینالمللی کار هم بر این موضوع تاکید شده که
مقاولهنامههای بنیادین نیاز به امضا ندارد.

اکبری به مشــکل دیگری نیز اشــاره
میکند که در ابعاد جهانی مطرح است:
آینده سازمان
«ضعف کارکردی سازمان بینالمللی
جهانی کار
کار در طول زمان» .از زمان تاســیس
سازمان جهانی کار در سال  ،1919تا
چند دهه بعــد ،در اثــر انقالبهای
اجتماعی و حضور پررنگ زحمتکشــان در کشــورهای مختلف،
مقاولهنامهها رادیکالتر شد و ارادهجمعی این سازمان بیشتر معطوف
به حمایت از کارگران بود ،اما هرچه سلطه نظام سرمایهداری قویتر
شد ،مقاولهنامهها کمرنگتر شد و توصیهنامهها جای آنها را گرفت.
اکنون نیز که سیاســتهای نئولیبرالیستی بر بخش اعظم جهان
سیطره دارد و توانسته تفوق خود را بر نظام اقتصادی غالب کشورها
تحکیم بخشد ،میزان پایبندی به مقاولهنامههای بنیادین و اجرای
آنها کاستی گرفته و تنها در کشورهایی که اتحادیههای کارگران،
قدرتمند و مستقل است ،مقاولهنامهها بخصوص دو مقاولهنامه «»98
و « »87که پایهایترین الزامات برای کنشگری صنفی هستند ،به
دقت اجرا میشوند.
بهرغم همه اینها ،دولتهای بســیاری از جمله دولت ایران ،هر
سال در نشستهای ســازمان بینالمللی کار شرکت میکنند.
اما در شرایطی که تشــکلهای مستقل کارگری امکان حضور و
فعالیت ندارند ،در تیم همراه دولتیها کمتر نشانی از نمایندگان
مستقل کارگران دیده میشود و طبیعتا ،مسائل و دغدغههایی نیز
که از جانب اعضای تیم حاضر در نشستها مطرح میشود ،کمتر
با مطالبات واقعی کارگران همخوانــی دارد .آیا روزی فراخواهد
رســید که ســاختار این ســازمان مادر کارگران جهان ،دچار
تغییر ساختاری شود؛ به گونهای که ابزارهای نظارتی و ایجابی
کافی برای ملزم کردن دولتهای عضــو به اجرای بنیادیترین
مقاولهنامهها از جمله « »87و « »98وجود داشته باشد؟!
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

وقتی نیروی کار
نتواند حضور
اجتماعی آزادانه
داشته باشد و
تشکلهای صنفی
خود را بدون نیاز
به تایید دولت
سامان دهد،
«چانهزنی» و یا
«سهجانبهگرایی»
نامفهوم خواهد بود
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