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İran bu yıl da ILO Uluslararası Çalışma Konferansı'nda 111 sayılı İşte ve Meslekte Ayrımcılık 
Sözleşmesini ihlal ettiği için sert bir biçimde eleştirildi ve Standartların Uygulanması 
Komitesi'nin Raporunda özel paragrafa (kara liste) alındı.  
 
Komite üyesi olarak, İran'ın bu uygulamalarının ele alındığı toplantıda ben de bir konuşma 
yaparak, İran'da cinsel, dinsel ve siyasal ayrımcılığı sergilemeye çalıştım. 5 dakikalık 
konuşmamdan İran Hükümet Temsilcisi o kadar rahatsız oldu ki, 450-500 kişilik Komite'nin 
çalışmalarında çok seyrek rastlanan bir uygulamaya başvurdu. Masasını yumruklayarak üç 
kez konuşmama engel olmaya çalıştı. Komite başkanının izniyle konuşmamı tamamladım. 
Komite'deki çalışma düzeni gereğince ilk konuşmayı yapan İran Hükümet Temsilcisinin 
yaratmaya çalıştığı "hoşgörülü İran" imajı, en küçük eleştiriye bile tahammül edemeyen 
tavırlarıyla büyük yara aldı.  
 
İran Hükümet Temsilcisi, İran'da kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu iddia etti. Ben de 
konuşmamda İran Devlet Başkanı Ali Ekber Rafsanjani'nin 7 Haziran 1986 tarihinde 
Ettela'at'ta yayınlanan bir görüşmesinden aşağıdaki bölümü okudum. Rafsanjani şunları 
söylüyordu: 
 
"Adalet, tüm yasaların erkekler ve kadınlar için aynı olması gerektiği anlamına gelmez... 
Erkekte ve kadında vücut, yükseklik, dayanıklılık, ses, büyüme, kasların niteliği, fiziksel güç, 
felaketler karşısında sebat ve hastalıklara karşı direnç açılarından varolan farklılıklar, 
erkeklerin bu alanların tümünde daha güçlü ve daha yetenekli olduğunu göstermektedir. 
Erkeklerin beyinleri de daha büyüktür." 
 
İran Hükümet Temsilcisi, dünyanın her tarafındaki şeriatçıların baş silahı olan takiyyeye 
başvurarak, devlet başkanlarının bu sözlerinin benim uydurmam olduğunu ileri sürebildi. 
 
Konuşmamda, dine dayalı tüm devletlerde olduğu gibi, İran'da dinsel ayrımcılık yapıldığını 
anlattım. 
 
İlk olarak, "resmen tanınmış dinlere" bağlı olanlara karşı bir ayrımcılık vardı. İkinci olarak da, 
din kabul edilmeyen inançlara sahip olanlara karşı ayrımcılık uygulanıyordu. İran'da bu 
konuda en fazla mağdur olanlar, Bahailerdi. Bahailiği seçen Müslümanlar, kafir oldukları 
gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılıyorlar. Dinsel ayrımcılığın üçüncü biçimi ise, Müslüman 
olan, fakat Müslümanlığın gereklerini yerine getirmeyenlere karşı uygulananlardı. ILO 
Uzmanlar Komitesi raporunda bu ayrımcılık ele alınmıyordu. Bu noktaya dikkati çekmeye 
çalıştım. İran Hükümeti'nin 13 Ağustos 1995 tarihinde kabul ettiği ve 23 Ekim 1996 gün ve 
14750 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararnameyle, dini olup dininin gereklerini 
yerine getirmeyenlerin çalışma hakkının olmadığı açıklanıyor. Bunların belirtilmesi de İran 
Hükümet Temsilcisini çok kızdırdı. 
 
Konuşmamı, gerçek demokrasiye dayalı laik bir sistem kurulmadan, İran'da işte ve meslekte 
ayrımcılığın sona ermesinin mümkün olmadığını söyleyerek bitirdim.  
 
Demokratik ve laik bir İran kurmaya çalışan İran'lı muhaliflerin dağıttıkları belgelerde de 
özellikle kadınlara karşı uygulanan ayrımcılık anlatılıyordu. 23 Mayıs 1997 tarihinde yapılan 
devlet başkanlığı seçimlerindeki uygulama ilginç bir örnektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
girmek için 238 kişi başvurmuş. Dinadamlarından oluşan ve Parlamento'nun da üstünde olan 
Velayat Faghig 234 kişinin başvurusunu elemiş; 4 kişiye aday olma izni vermiş. Hatemi de bu 
dört kişiden biriymiş. Aday adayı olan 9 kadının hiçbirisinin adaylığı kabul edilmemiş.  


