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 اتحاد بین المللی:

 کارتوسط جمهوری اسالمی در سازمان جهانی  کارگران و سرکوب حقوقهای نقض پرونده گزارش

 ۲۰۱۹ اوت

 

 مقدمه: 

 مده است. آدر زیر جمهوری اسالمی رژیم توسط و سرکوب آنان نقض حقوق بنیادی کارگران  پرونده ترجمه سه 

د با شکایت فدراسیون شرکت واحاز سرکوب سندیکای کارگران  پس ،2508شماره پرونده  به  موسومپرونده اول 

ن زمان به بعد هر سال موارد در این سازمان گشوده شد و از آ 2006در سال ( ITFالمللی کارگران حمل و نقل )بین

و  87های نامهمقاولهبویژه  ،بنیادی سازمان جهانی کار های مهنا مقاوله ز جمله نقضگری از نقض حقوق کارگران ادی
زادی انجمن" که آ "کمیته سال 11سرانجام پس از  ه این پرونده اضافه شده است.ب، حق ایجاد تشکل در مورد 98

العاده جدی و قفو"این پرونده را به عنوان یکی از دو پرونده  2017 سال در ،ستهارسی شکایتمسئول بر

 متن گزارش چنان که در. این کمیته امسال نیز داد ارجاع یره این سازمان برای توجه ویژهت مدئیبه ه "اضطراری
 کند.جلب می "ماهیت این پروندهی بودن العاده جدی و اضطرارفوق"مده است یک بار دیگر توجه هیئت مدیره را به آ

باره در 2007در سال ( (ITCUهای کارگریالمللی اتحادیهت کنفدراسیون بینبا شکای 2566 به شمارهپرونده دوم 

از سوی این  تشکل کارگری و  دیگرهای ساله با اضافه شدن شکایت و فعالین معلم گشوده شد و هرها سرکوب تشکل
  .است شکایت باقی مانده رسیادامه یافته و همچنان در مرحله بر ،اسالمی جمهوری ی رژیمهاپاسخ

طور مشخص به موانع ه ب گشوده شد که 2010در سال  ITUCبا شکایت  و 2807 شماره  هبنیز  پرونده سوم و

زاد کارگران حق ایجاد تشکل کارگری با اراده آ ت جاری در ایران باراقوانین و مقراد تضتشکل یابی کارگران و 
 سالمی در اجالس سازمان جهانی کارپردازد و به مسئله حضور هیئت نمایندگی به اصطالح کارگری جمهوری امی
 .دن اعتراض می کنآو به  شارها

در سازمان جهانی ها طرح آن و اهمیت های دولت ایراناسخپ و هاپروندهاین باره چند نکته کلی اما مهم در توضیح
 دانیم: را الزم می کار

این فعالین  ببند ی مستقل کارگری و معلمان و بگیر وهاهمزمان با سرکوب تشکل رژیم جمهوری اسالمی – 1

نمایندگان " و صنفی هایهای اسالمی کار، انجمنمانند شورا ی حکومتیهاتشکل تالش کرده است که ،هاتشکل
های واقعی کارگری معرفی سازمانی جهانی کار به عنوان تشکلاز جمله در اجالس  ،در عرصه جهانی را "کارگران

 بن بست جدی رسیده است. به یم که یبگو توانیممی تست انجامیده اما به جرأشکیم به یاگر نگو هااکنون این تالشکند. 

 گوید کهمی (اگر چه به تلویح) انجمن سازمان جهانی کار آزادی، کمیته فتتوان دریاها میپروندهاز مفاد چنان که 
همه کارگران ایران  نماینده ،یابندجهانی کار حضور میآنها در کنفرانس سازمان  نمایندگان که هر سالسه تشکل این 
از دولت ور ایران است دیسم سندیکایی وراللپ به رسمیت شناخته شدن خواهان  بطور مشخص، در مقابلکمیته  .نیستند

دهد که این  جازهابه رسمیت بشناسد و ان شرکت واحد را به عنوان تشکل موجود می خواهد که سندیکای کارگر
تاکید می کند که قوانین موجود باید اصالح شوند به فعالیت خود ادامه دهد.  کمیته همچنین  یبدون هیچ محدودیت سندیکا

سطح در  یا و و در یک بخشرا در سطح بنگاه  های مورد دلخواه خودنه تشکلازادآ بتوانندایران  تا کارگران
 سراسری ایجاد کنند. 

به همین نیز  ودر سازمان جهانی کار  الح کارگری حکومتیطهای به اصتشکل ه(نداشت)اعتبار   بردنزیر سوال به 
های تشکل نتیجه فعالیت ،له نخستدر وه ،در کنفرانس این سازماننها حضور نمایندگان آزیر سوال رفتن ترتیب 

، اخراج از تحمل زندان عانه و با پیگیرانه و شجا مستقل کارگری و معلمان و همه فعالین کارگری در ایران است که
های کوشش نتیجه ؛ و در وهله دوماندیابی مبارزه کردهها برای حق تشکلطول سال در، یگاز جان گذشت کار و
اس صدای کارگران ایران و جلب همبستگی کین کارگری در خارج از کشور است که با انعناپذیر همه فعالخستگی
های کارگری وابسته ایران و تشکل رژیمضدکارگری  تافشای ماهی و کارگران ایران باکارگری  المللیبین هایتشکل

مله با سکوت سازمان از ج وحقوق کارگران ایران در سکوت جهانی  رحمانهکه سرکوب بی نگذاشتندبه حکومت، 
 ادامه یابد. جهانی کار، 

   2508تشخیص دهد که پرونده  ،سازمان جهانی کار زادی انجمنتا کمیته آ سال طول کشید 11اینکه بیش از  -2

ت مدیره ئیاین ه ارجاع  دهد و اینکه  این سازمان ت مدیرهئیرا به هن آتا  دارد ری"العاده جدی و اضطرا"ماهیت فوق
از  ،هنوز هیچ اقدام مشخصی در این مورد انجام نداده است بعد از دو سال -ن عضویت داردآم ایران نیز در که رژی -

 شکاراکه آ علیه رژیم ایرانتواند میه خواهد و نمینه  ،مان به دلیل ماهیت وجودی خوددهد که این سازجمله نشان می
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دهد. بنابراین  انجاماقدام مشخصی ، گیردنادیده میسازمان را های این مقاوله نامهپایمال و  رارگران ایران حقوق کا
واهی و  یانتظار ،وادار به رعایت حقوق بنیادی کارگران در ایران کند رژیم را ،انتظار اینکه سازمان جهانی کار

ها ، خواستدبا مبارزه خو دنتوانان ایران هستند که میاین خود کارگر ،دهدهمانطور که تجربه نشان می بیهوده است.
وای قن و تواز های مستقل کارگری را به رژیم حاکم بر ایران تحمیل کنندو مطالبات خویش از جمله حق ایجاد تشکل

طبقه  نه سازمان جهانی کار بلکه ،رطبقاتی موجود را به نفع خود تغییر دهند. متحد طبقه کارگر ایران در این مسی
 سطح جهان هستند.   های کارگری در تشکل کارگر و

توان می و فشار بر آن های رژیمگریبرای افشای سرکوبامکانی  به عنوان ا این حال، از سازمان جهانی کارب - 3

ای ماهیت ضد کارگری رژیم در افش سند معتبری است ،جاری هایپروندهاز نوع  ییهاو باید استفاده کرد. گزارش
شود. دست و پا ومی خوانده میچه افکار عمآن نیز در سطح جهانی و های کارگرین نزد تشکلحکومیت آایران و م

 های موجودپروندهکه در  ها و تالش برای پرده پوشی واقعیت های کارگریت تشکلاهای رژیم در پاسخ به شکایزدن
 ن است. ضد کارگری آرژیم از بازتاب ماهیت سرکوبگرانه و  ، نشاندهنده نگرانینها اشاره شده به آ

که با شرایط  را ایهر خواننده خشم و انزجار ،هااین پرونده به اتهامات مطرح شده در یمهای رژمطالعه پاسخ - 4

ها بویژه این پاسخ توان حدس زد کهمی خواهد انگیخت.بر، شناستآ ضعیت کارگرانوو اسی و اجتماعی ایران سی
ور آانزجار ور وآرنج از همه شمده است، بینها در پرونده آآکه اسامی  الین کارگری زندانی و همه فعالینبرای فع
 است. 

مدعی  گوید. برای مثالشود. نخست اینکه آشکارا دروغ مییها به چند تاکتیک متوسل مرژیم در پاسخ به شکایت
به این در ایران آزاد است و کسی  های کارگریتوسط کارگران و تشکل میزآمسالمت شود که تجمع و تظاهراتمی

 ،اعتصاب تنها کافی است به یاد بیاوریم که دروغ بودن این ادعا نیاز به اثبات ندارد.  گیرد.میمورد پیگرد قرار ندلیل 
هجوم شبانه نیروهای امنیتی به خانه  اهواز چگونه با فوالد کارگر هفت تپه وان میز هزارآیی مسالمتو راهپیما تجمع

در مقابل  گرروز جهانی کارمیز آمسالمتع تجمچگونه  و یا ،نان  پاسخ گرفتآ کارگران و دستگیری و بازداشت
اکنون در بدترین هر دو واقعه هم ای از بازداشت شدگان عدهروبرو شد. حکومت  گرمجلس با یورش نیروهای سرکوب

  . انداعتصاب غذا کردهنها تعدادی از آ و برندسر میه در زندان بشرایط 

کراتیک سازمان جهانی کار در کارکرد بورو شنایی ازآبا  تاکتیک دیگری است که رژیم فکنی و خریدن وقتفرا
برای  به نتیجه نرسد.گاه  و هیچ  ان شودشامل مرور زم که پرونده با این هدف که گیرد؛آن بهره میاز  های خودپاسخ
ه مرکز حقوق بشر قوه قضاییه " اطالع داده و ببه "های کمیته را کند که  توصیهادعا می دولت جمهوری سالمی مثال

های سازمان جهانی با مقاوله نامه برای مطابقت دهیتا قوانین جاری ه است یر حال رایزنی با قوه قضایطور کلی د
کوشش می کند که قوه قضاییه را ارگانی دولت تشکل، مورد اصالح قرار گیرد. در این رابطه ایجاد  کار از جمله حق

کند و صد البته در این مورد سکوت می. کندمی اجرا را برای رفاه حال عموم نظام جلوه دهد که قوانینو ورای  مستقل
 نقتل عام زندانیا در  "مرگهیئت "اعضای از ه است که نشست رئیسی راهیماب دمکشی به نام آ ،قوهاین که در راس 

ایت علیه بشریت ، به اتهام جندر ایران های سیاسیزادیآمد بوده و الزم است که در اولین برآ 1367سال  سیاسی در

در حال تغییر قوانین از جمله قانون کار از طریق مجلس است  که ادعا می کنددولت  ،رابطه در همین محاکمه شود. یا
. فراهم کندرا  یهای کارگرو چارچوب قانونی برای ایجاد تشکلزمینه  ،تا با اصالح قانون کار از جمله فصل ششم آن

 با نه یم برای اصالح قانون کار رژهای تاکنونی تالشاست. زیرا وقت  نخریدتنها برای نیز  سراپا دروغ یاین ادعا
 ن به زیان کارگراناصالح آبا هدف کارگری بلکه  مستقل هایتشکلقانونی برای ایجاد  فراهم کردن چارچوبهدف 

 های قانونی بوده است. کارگران از همان حداقل حمایت از جمله خارج کردن

نقض حقوق  و موارد ابعاد ،هابررسی یر انداختنتاخ پایه برای بههای بیو وعدهرژیم  دروغگویی های به رغم -5

 پاسخ ،، در بسیاری مواردانجمنزادی آاست که کمیته ، گسترده و غیر قابل انکار شکار، چنان آتوسط رژیمکارگران 

العاده جدی و ماهیت  فوق" ی با ارا به عنوان پرونده 2508همین دلیل پرونده به  یابد وهای دولت را قانع کننده نمی

ی خود به صراحت از هادر توصیهکمیته   ،هر سه پرونده رعالوه ده ب ؛دهدمدیره ارجاع می به هئیت، " ضطراریا
نکه آشرایط قانونی برای  شود و ملغیاتهامات وارد شده به فعالین کارگری و معلمان  خواهد کهدولت ایران می
 یک رشته تولیدی و خدماتی و در سطح کشوری در در محیط کار، های دلخواه خود راتشکل زادانه آ کارگران بتوانند

    کند.فراهم  ایجاد کنند،

الح طپخش به اص هفت تپه و فوالد اهواز ازجمله کارگران اتو اعتراض اتبه سرکوب اعتصاب هادر این پرونده -6

نان به همراه فعالین نشریه آداشت و زندانی کردن و باز ، علی نجاتیسپیده قلیان نی علیه اسماعیل بخشی،یوستند تلویزم
کار در مقابل مجلس به تجمع روز جهانی حکومت  گرمیز نیروهای سرکوبآهجوم خشونتو نیز .اشاره نشده استگام 

خرین بررسی ست که آابوده علت این به نظر ای از آنان بازگو نشده است. عده زندانی کردنپس سس و ضرب و شتم و

بوده   دو اتفاق باال پیش از وقوع هرکه  ،شدهانجام  2018 سال زادی انجمن در ماه اکتبره آها در نشست کمیتدهپرون



Page | 3 

 

 ارائه آزادی انجمن  تهبه کمیدو واقعه این با  ارتباطهای کارگری در ه شکایت تشکلبا اطمینان گفت کتوان می. است
     خواهد بود. از دولت ایران خواهان پاسخگوییشده و کمیته 

از کمیته، منظور در سراسر متن،  نخست،. دانیمها را الزم میترجمه این پرونده درمفهومی نکته  دوبه ه اشار -7

، دولت ؛ و منظور از دولتهاستول بررسی شکایتئکه مس باشدمی "سازمان جهانی کار انجمنزادی کمیته آ"

را "آزادی انجمن"  "freedom of association" عبارت، در این متن اینکه نکته دوماسالمی ایران است. جمهوری 

معادل تر از کنیم که این مفهوم بسیار وسیعتاکید  الزم است ن نیافتیم.تری برای آعادل مناسبزیرا م ،ایمترجمه کرده
  انجمن"  است. زادیبخشی از "آزادی تشکل، باشد، برای مثال آمیانجمن" آزادی "  فارسی آن یعنی

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالمللنیب اتحاد

 ۲۰۱۹اوت  ماه

  

 (  پرونده اول) 

   2508ده شماره پرون

  2019، ژوئن  389گزارش شماره  – داخلیگزارش 

  2006ژوئیه  25زمان شکایت :  –) جمهوری اسالمی ایران(  2508پرونده شماره 

 مقدمه  -

- .A سی پرونده در گذشته  ربر 

-  .B اتهامات جدید توسط شاکی 

-C  پاسخ دولت . 

 .D– های کمیته گیرینتیجه 

  ههای کمیتتوصیه -

سرانی شهری و نیز دستگیری و واقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگری در شرکت اتوب: اتهامات 
 بازداشت تعداد زیادی از فعالین سندیکایی. 

سی قرار داد و همزمان گزارش رمورد بر 2018. کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در اکتبر  423. 1

هیئت مدیره،  334، تائید شده در جلسه 387رجوع کنید به گزارش (  ارائه کرد. ))ای ال او خود را به هیئت مدیره

 ( 511 -482پاراگراف های 

گزارش  2018(  اتهامات جدیدی را در اکتبر ITFهای کارگران حمل و نقل ).  فدراسیون جهانی اتحادیه424. 2

 داد. 

  .ارسال کردماه مه را در  2019فوریه  3 تاریخ دولت مالحظات خود در. 425. 3

و حق  1948(  87مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل )مقاوله نامه  ،جمهوری اسالمی ایران .426. 4

 را امضا نکرده است.  1394(  98های دستجمعی ) مقاوله نامه تشکل و پیمان

Aبررسی پرونده در گذشته . 

پاراگراف  387رجوع کنید به گزارش  [های زیر را ارائه دادتوصیه 2018در جلسه خود در اکتبر . کمیته 427. 1

511[  : 

(a) ریان است، به زودی به حال حاضر در ج طور جدی امیدوار است که روند بازنگری قوانین که دره ب کمیته

ر کامل در تطابق با طومند شود که به بهره ایای که جمهوری اسالمی ایران از شالوده قانونی؛ به گونهنتیجه برسد
که  خواهدسندیکایی را فراهم کند. کمیته از دولت می پلورالیسمبرای  شرایطویژه اصول آزادی انجمن باشد، و به 
ای از آخرین لوایح در این مورد را های انجام شده در این زمینه را ارائه دهد و نسخهاطالعات الزم در مورد پیشرفت

 ارسال کند. 
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 (b) ت الزم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت خواهد که تمام اقدامابار دیگر از دولت مییک  هکمیت

و بتواند اعضای کند  عضوگیری، تشکل موجود عنوانبه اتوبوسرانی تهران و حومه تا زمان انجام اصالحات قانونی 
 و بدون ممانعت به فعالیت بپردازد. نمایدنمایندگی را جدید 

(c)  ( حق کارگران برای سازماندهی ؟های صنفی" )خواستمدیریت و سازمان درنامه داخلی "آئین اینکه با توجه به

کار بستن این ه شناسد و ملزومات بالیت مشروع سندیکایی به رسمیت میاعتراض و تظاهرات را به عنوان یک فع
تر از نیروهای انضباطی که  پیش های تخصصی برای آموزشی، کمیته اطمینان دارد که  همکارکندحق را فراهم می

های تا شورا خواهد شدتهیه الزم  یهالمالعو دستور یافتواهد ه نزدیک تحقق خیندآ، در سوی دولت تقاضا شده بود
ن اشاره آهای کمیته به یگیرخود را مطابق اصولی که در نتیجه شهر و نیروهای مجری قانون، اقتدارتامین استان و 

  شده، اعمال کنند.  

(d)  که پرونده فعالین سندیکایی  برای بستن صالح قضاییبه اشارات دولت مبنی بر رایزنی با مقامات ذی توجه با

، از هااین پرونده فتن تمامیها تا فیصله یااین کوششضمن اعالم اهمیت استمرار کمیته  ،انددستگیر و زندانی شده
ت مبهم مانند جو، با اتهامااینکه فعالین سندیکایی مسالمت ان ازبرای حصول اطمینمساعی خود خواهد که به دولت می

 زندان محکوم نشوند، ادامه دهد. به، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، اخالل در نظم عمومی

ام ای احکرضوی، مددی و نجاتی برای اجر انیآقااطمینان حاصل کند که  تاخواهد به ویژه از دولت می کمیته
خواهد که کمیته را در باز گردانده نشوند و از دولت می آمیز سندیکایی، به زندان های مسالمتفعالیتبابت یت محکوم
ای مه دعوقاادر باره خرین اطالعات آخواهد که کمیته از دولت میین، قراردهد. افزون بر ا این موضوع جریان

هرگونه کپی جمیل محمدی را در اختیار کمیته قرار دهد و راد و زاده، شاهپور احسانیجعفر عظیم انیآقاقضایی علیه 
  حکم قضایی  صادر شده در این مورد را به کمیته تحویل دهد.

(e) مطرح شده مبنی بر اذیت  کمیته از اینکه دولت به تعهد خود مبنی بر تحقیق مستقل و فوری در رابطه با اتهامات

به بدرفتاری با  شده نسبتحد و ادعای مطرح کارگران شرکت وازار در محیط کار در دوره بازسازی سندیکای آو 
تاسف می کند و امیدوار است که در آینده،  ابرازیان مددی و شهابی در دوران بازداشت، عمل نکرده است، عمیقا آقا

موثر طور ه زادی انجمن بآق به عمل آید و حق طور جدی تحقیه درارتباط با ادعای پایمال شدن حق آزادی انجمن، ب
 و تضمین شود. یت قرار گیرد مورد حما

 (f) خواهد که توجه به زندانی بودن تعدادی از فعالین سندیکایی در جمهوری اسالمی ایران، کمیته از دولت می اب

و در صورت نیاز، به فعالین سندیکایی زندانی از حق سالمت برخوردار  پسزم را انجام دهد تا از این اقدامات ال
 درمانی و دارو دسترسی داشته باشند. هایمراقبت

(g) خواهد که بدون تاخیر به اتهامات مطرح شده از سوی کمیته از دولت میITF   در مورد دستگیری و بازداشت

نفر از   21، و درخواست حکم اعدام برای 2018نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب  سپتامبر  200بیش از 

 یک دادگاه در استان قزوین، پاسخ دهد. اعتصاب کنندگان توسط  

(h)       .کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهمیت این پرونده جلب می کند 

B  اتهامات جدید از سوی شاکی . 

ی را مطرح اکتبر اتهامات جدید 12تاریخ  در( در تماس خود ITFالمللی کارگران حمل و نقل ) فدراسیون بین .428

تامین  برای راهکه به عنوان آخرین  در ماه سپتامبرداران کامیونادعای این تشکل، متعاقب اعتصاب  رکرد؛ بنا ب

ستگیر و سپس  نفر از کامیون داران را د 150خانواده خود دست به اعتصاب زده بودند، در استان قزوین، دولت 

خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده بود  2018اوت  8در  ITF گفته  رنفر دیگر از آنان را بازداشت کرد. بنا ب 200

از  ITFنفر از رانندگان کامیون درخواست کرده است.  17که  یک دادگاه  در این استان حکم احتمالی اعدام را برای 

امنیت  و تضمین یاتهامات نسبت داده شده به رانندگان بازداشت بخواهد بابت لغواز دولت ایران  تارده کمیته تقاضا ک
با آنان وارد گفتگوی  ،، و دولت برای پاسخ گویی به مشکالت فوری رانندگان کامیونحاصل کند اطمینان نانآجانی 

 نان فراهم کند. آسندیکای دموکراتیک و مستقل برای جهت ایجاد را ت الزم جدی شود و مقدما

C پاسخ دولت . 

در  تاطور کلی همیشه تالش کرده ه کند که بتکرار می 2019یه ورف 3 در تاریخ خود مکاتباتدولت در . 429  

مشخص حتی بعد از نهایی شدن  مواجهه با خشونت در جامعه کارگری، با نهایت شکیبابی برخورد کند و در موارد
ی تخفیف یاید. افزون بر این، دولت اضافه م ،قضایی، تالش کرده است که کار به بخشش بیانجامد و یا مجازات روند

کارانه مانند  استفاده کرده و به عمل تبهءکند که در چند مورد که متهم از موقعیت شغلی خود به عنوان کارگر سو
، ایجاد نفرت قومی و مذهبی و اخالل در امنیت عمل مسلحانه، خرابکاری علیه دولتتبلیغ برای فعالیت تروریستی، 

مدیریت  دولت  اشاره می کند که  در بر این،  هعالوار شد. ین اتهامات طبق قانون رفتملی مبادرت کرده بود، با ا
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و دستور بدرفتاری  عمل کرده ها و اعتراضات،میز نسبت به  تجمعآشونتخها بر اساس موازین مدیریت غیراعتصاب
 میز با تظاهرات کنندگان، صادر نشده است. آو برخورد خشونت

های لتکرار می کند که به تقاضای تشک در جریان است، دولت. در ارتباط با بازنگری قوانین که هم اینک 430

کند که  عالوه دولت اشاره میه کارگری و کارفرمایی، الیحه اصالح قانون کار را از مجلس بازپس گرفته است. ب

ارائه شده  شورای وزیران به یبجهت بررسی و تصوکه را قانون کار  136 و 131طرح جدید الیحه مربوط به مواد 

های صنفی لی انجمنکانون عا منظورهای کارگری )دراسیون سندیکافد، به دلیل ایرادهای طرح شده از سوی کنبو
گوید اصالح قانون تاده است. سرانجام اینکه دولت میفرس کارگران است. مترجم( برای بازنگری به شورای عالی کار

ی اسالمی قرار دارد و نقطه نظرات و پیشنهادهای لی کار در دستور کار کمیته اجتماعی مجلس شورااایجاد شورای ع
 دولت به اطالع این کمیته رسیده است. 

. در رابطه با توصیه کمیته به دولت مبنی بر اینکه دولت همه اقدامات الزم را انجام دهد تا سندیکای کارگران 431

لفعل فعالیت کند و اعضای جدید صورت باه شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بتواند تا پیش از اصالح قوانین، ب
کند که به حق سازماندهی نماید، دولت تکرار می بگیرد، انها را نمایندگی کند و فعالیت های خود را بدون ممانعت

های خود، در چارچوب قانون کار جمهوری اسالمی های کارگری برای تثبیت خویش و سازماندهی فعالیتتشکل

های کارگری و کارفرمایی حق دارد که تشکلکند که مقرر میاشاره می 87وله نامه مقا 3ماده  متعهد است. دولت به

 دارند در آزادی کامل نمایندگان خود را انتخاب کنند. 

های کارگری در قانون کار جمهوری اسالمی تصریح می کند که  دولت  اضافه می کند که مقررات مربوط به تشکل

قانون تشکیل شورای  3و  1عهده مجمع عمومی آن تشکل است و ماده  انتخاب مسئوالن یک تشکل کارگری به

ت مربوط به آن، بر اهمیت برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان رار( و مق1985اسالمی کار )مصوب 

 نفر از کارکنان شرکت واحد  اتوبوسرانی تهران 4000عالوه دولت اشاره می کند که بیش از ه کارگران تاکید دارد. ب

 ،اند. افزون براینو حومه با شرکت در مجمع عمومی، نمایندگان خود را برای دوره دوساله و قابل تمدید انتخاب کرده
ت کشور ایجاد شده، به ثبت ارواحد، طبق مقر تکه هفت شورای اسالمی در بخش های مختلف شرک می گوید  دولت 

 دولت می گوید افراد مورد اشاره ان دفاع می کنند. و سرانجامرگررسیده و هم اکنون نمایندگان آنان فعاالنه از منافع کا
نان، با هیچ مانعی آآرای اکثریت کارگران و نمایندگی های موجود و کسب ن  پرونده( برای عضویت در تشکلدر ای)

 روبرو نیستند به شرطی که واجد شرایط و در این شرکت به کار مشغول باشند.

های همکاری است کمیته امیدوار ،ران برای سازماندهی اعتراضات و تظاهراتدر ارتباط با حق کارگ .432

های الزم  برای حصول دستورالعمل به عمل آید وینده نزدیک آتخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی در 
اصول ازادی مطابق با اقتدار خود را  تهیه شود تا بتوانند های تامین در استان و شهرارشواعمال اقتدار اطمینان از 

های کارگری که کارکرد تشکل کنداشاره می های کمیته در این ارتباط،. دولت در پاسخ به توصیهانجمن، اعمال کنند
زارهای قانونی برای تعقیب ، و استفاده از ابآناندر پیوند با ارائه اطالعات به اعضای خود در مورد حقوق و وظایف 

ها، کافی نبوده است و کمک های تخصصی در این تشکلآموزش الزم  فقدانبه دلیل  یشهای صنفی خوخواسته
 های کارگری از حقد که تشکلسازا مفید باشد. دولت خاطر نشان میسازمان جهانی کار می تواند برای این تشکل ه

افزاید خوردار هستند. دولت میرات جاری کشور برمیز در چارچوب قوانین و مقرآآزادی انجمن، شامل تجمع مسالمت
  ه" و دیگر مراجع مربوط رسانده است.یزادی انجمن " را به اطالع "مرکز حقوق بشر قوه قضایآهای "کمیته توصیه

 سندیکایی ارائه داده است:   در رابطه با وضعیت قضایی فعالین دولت اطالعات زیر را .433

 برند.سر میه ان بو در بیرون از زند داوود رضوی، آزاد هستندابراهیم مددی و  انیآقا -

ای متخاصم و ارتباط با کشورهای بیگانه به چهار هنظام و عضویت در گروه آقای علی نجاتی به اتهام تبلیغ علیه -

 روز زندان محکوم شده اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرده است.  15ماه و 

امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شد. زاده به اتهام تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه آقای جعفرعظیم -

او در  پس شش روز دیگر به ان افزوده شد.به او پنج روز مرخصی از زندان داده شد که س 2016در پنجم  ژوئیه 

 ژوئیه  خود را به زندان معرفی نکرد و در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، غیبت داشت.  11

سال زندان محکوم  2ت متعدد از جمله تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ی جمیل محمدی با اتهاماآقا -

 برد. سر میه شد. در زمان مکاتبات دولت با کمیته، او در بیرون از زندان ب

 راد  در زمان مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بود. آقای شاهپور احسانی -

زادی آمستحق  ،، محکومین به حبس تعزیریانون مجازات اسالمیق 58طبق ماده کند که دولت اضافه می .434

توانند تخفیف مجازات را از طریق کمیته عفو اند میه مجازات قطعی محکوم شدهمشروط هستند و آنهایی که ب
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ی تحقق این درخواست کنند، و دولت در همکاری با مرکز حقوق بشر قوه قضاییه حداکثر تالش خود را برا
 دهد. نجام میها ادرخواست

ها، دولت رفتاریهای کمیته برای تحقیق نسبت به ادعاهای مطرح شده در مورد  بددر ارتباط با توصیه .435

های ام بازداشت، رد می کند و به گفتهشهابی و مددی در هنگ انیآقارفتاری با بد را در رابطه باادعاهای مطرح شده 

 282رجوع کنید به گزارش [ کندی داخلی برای قربانیان اشاره میهادسترس بودن راهکاردر ی خود مبنی بر قبل

در مورد این ادعاها را ارائه دهد. در احتمالی  واهد که هر گونه اطالعات و مدارکخو از کمیته می ] 408پاراگراف 

دارو، دولت  های  درمانی وی آنان به مراقبتزندانی و دسترس رابطه با حق برخورداری از سالمت فعالین سندیکایی
های پزشکی و دارو، امکان غذا، مراقبتاقدامات تامینی و تربیتی کشور"  ها وسازد که  "سازمان زندانخاطرنشان می

که زندانیان به عالوه دولت می گوید ه های بازسازی را به زندانیان ارائه می دهد.  باشتغال، آموزش شغلی و برنامه
داشته باشند و  دیدارطور خصوصی ه توانند با همسران خود بدارند و از جمله می تقاهای خود مآلآسانی با خانواده

کی ها و مراکز پزشبیمارستان قرار کنند و از بهداری زندان و همینطور از خدمات تخصصیتوانند تماس تلفنی برمی
 خارج از زندان استفاده کنند. 

نفر از رانندگان کامیون در جریان   200اشت بیش از مبنی بر دستگیری و بازد ITF در ارتباط با ادعای .436

نفر از اعتصاب کنندگان  از سوی یک دادگاه استان قزوین،  17و درخواست حکم اعدام علیه  2018اعتصاب سپتامبر 

 17دولت پاسخ مقامات ذیصالح را ارسال داشته که اشاره می کند که هنگام  آشوب تحت نام اعتصاب کامیون داران، 
مومی، طبق قانون به زندان  نفر به جرم اخالل در امنیت ع 15نها آر قزوین  شناسایی و دستگیر شدند. از میان نفر د

عمومی شده بود و طبق  یهانها از آغاز موجب ترس و تهدید در جادهآدو نفر دیگر که رفتار تبهکارانه شدند.  محکوم
وان راهزن بازجویی شدند؛ پرونده پیگرد قرار گرفتند و به عنگزارش  رسیده از سالح سرد استفاده کرده بودند،  تحت 

 نی عمومی  قزوین تحت بررسی است. نان در حال حاضر توسط شعبه بازرسی دادستاآ

اند ای از دستگیر شدگان، راننده کامیون نبودهت دریافت شده از قوه قضاییه، عدهطبق اطالعادولت اضافه می کند 
نها به آنظم عمومی شده بودند؛  بنابراین ها، باعث مزاحمت و اخالل در احبان کامیونبلکه تحت عنوان دفاع از ص

 17جرم اخالل در نظم عمومی، خسارت زدن به اموال جامعه و اهانت و فحاشی، دستگیر و محکوم شدند. برای این 
حکم اعدام برای کسی  حکم قضایی غیراجرایی ابالغ شد. و نفر دستور بازداشت به خاطر اتهامات یاد شده صادر

 17این پرونده در مرحله دادگاه فرجام قرار دارد و این  ،صادر نشده است. دولت اشاره می کند  که در حال حاضر
 ند. باشمی و آزاد نبودهنفر در بازداشت 

  .Dهای کمیته گیرینتیجه 

گرایانه علیه سندیکای اقدامات سرکوب و در ارتباط  با 2006کند که این پرونده در ژوئیه وری میآکمیته یاد .437

ن تعداد زیادی از دیگر فعالین یز دستگیری، بازداشت و محکوم کردکارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، و ن
 زادی انجمن، گشوده شد.آقانونی در ایران برای حمایت از  کارگری و ناکافی بودن چهارچوب

باره روند اصالح قوانین، هیچ طالعات ارائه شده از سوی دولت دراکند که کمیته با تاسف، مشاهده می .438

دهد. بنابراین کمیته یک بار دیگر، درخواست دیرینه خود مبنی بر اینکه پیشرفت مشخصی در این مورد را نشان نمی
زه وجود دهد، دیکایی اجاسن یسمالرولپزادی انجمن قرار دهد و بویژه به آانین ایران را در تطابق با اصول دولت، قو

خواهد که تمام اقدامات الزم برای . کمیته از دولت می] 807پاراگراف  360رجوع کنید به گزارش  [کندتکرار می

زادی انجمن آقانونی موجود در تطابق با اصول  چارچوب برای آنکهانجام دهد  را وانینح قشتاب بخشیدن به اصال
لوایح را در اختیار آخرین کپی پیشرفت در این زمینه و  مربوط بهالعات ولت تقاضا می کند اطقرار گیرد. کمیته از د

 د. هکمیته قرار د

تشکل قانونی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، توجه دارد. کمیته  وجودبا کمیته به اشارات دولت در رابطه  .439

ی جدید در شرکت ایجاد شده است یا یا یک سندیکاآکند که شده توسط دولت روشن نمیکه اطالعات ارائه  توجه دارد
 لت توجه دارد که میاند. کمیته به اشاره صریح دوده برای دوره دوساله انتخاب کردهاینکه کارگران فقط تعدادی نماین

  .گوید اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای پیوستن به تشکل موجود با مانع روبرو نیستند
شوراهای اسالمی کار و یا تشکل نمایندگان منتخب کارگران است از تشکل موجود، است که منظور  درک کمیته این

استناد می کند، کمیته توجه دولت را  87مقاوله نامه شماره  3دولت به ماده  .  در حالی کهکه اخیرا تشکیل شده است

کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گوید: "ه میکند که نامه جلب میهمان مقاول 2به اصول بنیادی تصریح شده در ماده 

به تشکل بدون هیچ اجازه قبلی، ل ایجاد کنند و تنها به مقررات همان تشکل مقید باشند، گونه تمایز، حق دارند که  تشک
 ". ود بپیوندندهای مورد انتخاب خ

ویژه این است که کارگران  ه ب های مورد نظر خود، معنایششود که حق کارگران در ایجاد تشکلکمیته یادآور می
بیش از یک تشکل کارگری در یک بنگاه و  بتوانند طور واقعی این امکان را داشته باشند که چنانچه بخواهنده ب



Page | 7 

 

. از نظر ]479پاراگراف  2018. مجلد ششم زادی انجمنآ: مجموعه تصمیمات کمیته نگاه کنید به[موسسه ایجاد کنند.

ان در شرکت واحد،  تشکل جدیدی ایجاد کرده باشند، این امر نباید هیچ تاثیری در تداوم کمیته حتی اگر اکثریت کارگر
بدون دخالت  نجام اینکه کارگران باید بتوانندبگذارد. سرا زادانه آنآشرکت واحد و فعالیت  کار سندیکای کارگران

 کند. شان پشتیبانی میشغلی ان به بهترین نحو از منافعمراجع قدرت،  تشکلی را انتخاب کنند که به نظر آن

خواهد تضمین کند که کارگران شرکت واحد آزاد هستند که به مد، کمیته از دولت میآدر باال  نچهآبا در نظر گرفتن 
 گیریبتواند عضو سرانی تهران و حومهوتشکل مورد انتخاب خود بپیوندند، و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوب

رما و صرف نظر از وجود هایش را بدون دخالت مراجع قدرت و کارفاعضای خود را نمایندگی کند و فعالیت نماید،
ا از اقدامات انجام طور مرتب کمیته ره خواهد بسازماندهی کند. کمیته از دولت میها در شرکت واحد، دیگر تشکل

 های صورت گرفته در این مورد مطلع کند. شده و پیشرفت

زاده،  عظیم، نجاتی، رضویمددی، شهابی،  انیآقانکات گفته شده توسط  دولت در مورد وضعیت  یتهکم . 440

راد، ی احسانیآقای رضوی و آقای مددی، آقاراد را در نظر دارد. کمیته توجه دارد که در رابطه با احسانیمحمدی و 
مه دعوا علیه آنها ارائه دهد قاااتی در مورد نتایج نکه هیچ اطالعآکند که آنها آزاد هستند، بدون دولت تنها اشاره می

هنوز  شده و یا ینها ملغآیا اتهامات نسبت داده شده به آو بگوید که  ] 506پاراگراف  387نگاه کنید به گزارش [

رد که طور جدی انتظار داه اند،  بنها به زندان بازگردانده نشدهآمیته ضمن استقبال از این خبر که ک .باز استپرونده 
آمیز سندیکایی تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند وهیچ های مسالمتهیچ کدام از این فعالین کارگری به خاطر فعالیت

خواهد که ن، اعمال نشود. کمیته از دولت میمحدودیتی برای آنان در استفاده از حق خود در دفاع از آزادی انجم
 احکام صادره را به کمیته ارائه دهد. نیز کپی  ا ونهآدقیق از نتایج اقامه دعوا علیه  اطالعات

بیند که یک بار دیگر فعالین زاده و محمدی، کمیته با نگرانی عمیق میعظیمنجاتی،  انیآقادر رابطه با پرونده  .441

کوم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، به زندان محو  اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظامکارگری با 
 ،دهدشود، هیچگونه اطالعاتی ارائه نمیمات چه اقدامات معینی را شامل میشوند. دولت در این مورد که این اتهامی

زاده که در حکم قضایی به آن اشاره شده  ی عظیمآقاکه ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان علیه  گاه استآاما کمیته 
 . این اقدامات از جمله  شامل موارد زیر است: شامل جزییات اقدامات نسبت داده شده به اوست

رابطه با افزایش حداقل دستمزد که منتهی  در ییهزار امضا 40طومار آورییه آزاد کارگران ایران، جمعایجاد اتحاد

نتهی به های مستقل کارگری که مزارت کار شد، دیدار با دیگر تشکلاسالمی و و شورایبه  تجمع در برابر مجلس 
کارگری قانون کار شد، و مصاحبه با وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعدادی از ضد نسبت به اصالحاعتراض 

 . ] 644پاراگراف  380نگاه کنید به گزارش  [المللی. های خبری بینرسانه

صورت  وری امضا بهآن بخش از آزادی انجمن است و جمعتریارگری، بنیادیکز نظر کمیته، حق ایجاد سندیکای ا
فع شغلی کارگران طور واضح به معنای فعالیت در حمایت از مناه از جمله در رابطه با حداقل دستمزد، ب ،طومار

وری می کند که حق ابراز عقیده از طریق مطبوعات و یا وسایل دیگر، یک وجه اصلی حقوق آاست. کمیته یاد
وب قواعد چها در چارقاید و ایدهعاطالعات، ، مستلزم گردش آزادسندیکایی است و تحقق کامل حقوق سندیکایی

برای دفاع از منافع شغلی خود  آمیزرگران باید از حق تظاهرات مسالمتکا قی و پرهیز از خشونت است.اخال

 .  ]208و  241های کمیته، پاراگراف گزارش همجموعکنید به  هنگا [خوردار باشند. بر

ارگری از حق تجمع های کجمهوری اسالمی ایران، تشکل درکه ند ککه دولت تاکید می دارد چنین توجهکمیته هم
های مشروع سندیکایی به شمار قدامات اشاره شده در باال فعالیتخوردارهستند. از نظر کمیته، تمام اآمیز برمسالمت

مجازات شود. محکوم و  گرفته وقرار  این اقدامات، تحت پیگرد قانونیدلیل دست زدن به یند و هیچ کس نباید به آمی
 صالح ادامههای خود در گفتگو با مراجع قضایی ذیخواهد که به کوششن، کمیته یک بار دیگر از دولت میبنابرای

منجر به   میز و مشروع سندیکایی مانند آنچه در باال اشاره شد،آهای مسالمتدهد و تضمین حاصل کند که فعالیت
م شود. اعال یو همه این نوع  اتهامات فورا ملغارگری و مجازات آنان نشود کارانه به فعالین کنسبت دادن اتهامات بزه

زاده، محمدی و نجاتی به دلیل استفاده از حق خود عظیم انیآقاخواهد که  تضمین نماید که ویژه از دولت میه کمیته  ب
 لع کند. شوند، و کمیته را از پیشرفت کار در این مورد مطبر اساس آزادی انجمن،  زندانی نمی

نفر از شرکت  17کمیته، آخرین اطالعات ارائه شده توسط دولت در رابطه با درخواست حکم اعدام برای . 442

دهد که حکم  خبر می . این اطالعاترا مالحظه کرد 2018اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر  کنندگان در

و حکم  ه اموال عمومی صادر شده بوددن خسارت ببازداشت برای آنان به اتهام اخالل در نظم عمومی و وارد کر
کند که پرونده در حال . دولت اشاره مینیست. کسی به مرگ محکوم نشده استقضایی صادر شده علیه آنان اجرایی 

 نفر آزادند و تحت بازداشت نیستند.  17خواهی قرار دارد و این حاضر در مرحله فرجام

نفر از اعتصاب کنندگان، پاسخ  200ه ادعای مطرح شده در مورد دستگیری کند که دولت ب. کمیته مالحظه می443

وری می کند که آین مورد را ارائه دهد. کمیته یاددر االزم کند که اطالعات است بنابراین از دولت درخواست مینداده 
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که یک  -یان اعتصاب اصول مربوط به آزادی انجمن، مدافع اقدامات مجرمانه در جر بوده است که بر این نظرهمیشه 
ی اعتصاب و یا شرکت در آن، . به نظر کمیته هیچکس نباید تنها به دلیل سازماندهنیست - رودشمار میه حق ب

های   پاراگراف ،های کمیتهکنید به مجموعه گزارش هنگا [اش سلب شود و یا مورد مجازات کیفری قرار گیرد. آزادی

شامل اصل فرض  ایتضمین شود. چنین محاکمه صفانهگزاری محاکمه منر. کمیته انتظار دارد که ب] 971و 965

-می مرحله تحقیق از جملهوکیل مدافع در تمام مراحل  حق متهمان در برخورداری از کمک موثر بیگناه بودن متهم و

 سازماندهی و خواهد که همه اقدامات الزم را انجام دهد تا اطمینان یابد که هیچکس به صرفکمیته از دولت می باشد.

 نشود. زندانی 2018تامبر تصاب رانندگان کامیون در سپاع آمیز درلمتیا شرکت مسا

 های کمیته   توصیه

 خواند: فرا میهای زیر تصویب توصیهبه های درونی پیشین، هیئت مدیره را گیریکمیته در پرتو نتیجه.  444

(a) مشورت کامل با نمایندگان کارگران و  دامات الزم را درخواهد که همه اقکمیته یک بار دیگر از دولت می

کارفرمایان انجام دهد و اصالحات در راستای تطبیق چارچوب قانونی موجود با اصول آزادی انجمن را شتاب بخشد. 
ل آخرین لوایح قانونی را ارساکپی مورد پیشرفت در این زمینه را ارائه دهد و  خواهد اطالعات درکمیته از دولت می

 کند. 

 (b) که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بتوانند آزادانه به تشکل  خواهدمیتضمین ز دولت ا هکمیت

گیری و اعضای خود را نمایندگی کند و ای کارگران شرکت واحد بتواند عضومورد انتخاب خود بپیوندند و سندیک
 های، فعالیتکل دیگر کارگری در شرکتاحتمالی تش جودنظر از وو صرف بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما

 خواهد که پیشرفت کار در این مورد را به کمیته اطالع دهد.سازماندهی کند. کمیته از دولت میخود را 

(c) های خود در رایزنی با مراجع قضایی ذیصالح ادامه دهد تا خواهد به کوششکمیته یک بار دیگر از دولت می

های اتهام بزهکاری برای فعالیتآمیز، منجر به نسبت دادن مسالمتهای سندیکایی الیتکند که فعاطمینان حاصل 
اعالم شود. کمیته، بویژه از  یمشروع سندیکایی و مجازات فعالین کارگری نگردد و همه اتهامات از این نوع، ملغ

ی نجاتی به خاطر استفاده از حق آزادی جمیل محمدی و عل زاده،عظیم انیآقاخواهد که اطمینان یابد که دولت می
خواهد که . افزون بر این، کمیته از دولت میسازدو کمیته را ازجریان کار در این مورد مطلع  ،انجمن، زندانی نشوند

حکم قضایی را کپی راد را ارائه دهد و رضوی، مددی و احسانی انیآقااطالعات دقیق در مورد نتیجه اقامه دعوا علیه 
 ه ارسال کند.به کمیت

d)) هیچ کس فقط به دلیل سازمان  اطمینان یابد که خواهد که همه اقدامات الزم را انجام دهد وکمیته از دولت می

-نشود. کمیته از دولت می زندانی ،ن اعتصابآو یا شرکت در  2018دادن اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر 

حکم را بعد از صدور، کپی نفر مطلع کند و  17در رابطه با پرونده  من دادگاه فرجانتایج جریا خواهد که آن را از

اطالعات مربوط به دستگیری  د که در پاسخ به ادعای مطرح شده،خواه. افزون براین، کمیته از دولت میارسال نماید

 نفر از اعتصاب کنندگان را به کمیته ارسال کند. 200بیش از 

(e) وق العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پرونده جلب می کند.  کمیته توجه هیئت مدیره را به ف 

 

 ( پرونده دوم )

  2566پرونده شماره     

 2019ماه مه  ، 828گزارش شماره  –های کمیته و هیئت مدیره اقدام دولت نسبت به توصیه

  2007ماه مه  25جمهوری اسالمی ایران(، زمان شکایت ) 2566پرونده شماره 

 (  ITUC  (های کارگری : فدراسیون  بین المللی اتحادیهدهکنن شکایت

-های مشروع اتحادیهاند، از فعالیتکند که معلمان بطور مستمر سرکوب شدهاتهامات: تشکل شکایت کننده ادعا می

 ها بوده است. هرات اعتراضی از جمله این سرکوبنها بعد از تظاو بازداشت آ گیری شده و دستگیریای آنها جلو

به  کمیته تسلیم شد.  باره سرکوب مستمر فعالین معلمدر رابطه با اتهاماتی در 2007مه  این پرونده در ماه.  46

های پاراگراف 383نگاه کنید به گزارش [موررد بررسی قرار داد   2017جلسه اکتبر  کمیته آخرین بار پرونده را در

ی، عبدالرضا قنبری، یان اسماعیل عبدآقارا از وضعیت  یته در آن زمان کمیته از دولت خواست که کم .] 56تا  50

نژاد، مهدی بهلولی، رامین زندنیا، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و خانم پروین محمدی، محمدرضا نیک
ته یک ی از احکام صادره را ارسال کند. کمییجه اقامه دعوی علیه آنها و تصویرگاه کند و اطالعات دقیق در باره نتآ

ه به فعالین صنفی به خاطر بار دیگر از دولت درخواست کرد تا اطمینان حاصل کند که اتهامات نسبت داده شد



Page | 9 

 

های مشروع سندیکایی، بدون درنگ پس گرفته شود و احکام صادره علیه انها فسخ اعالم گردد و همه کارگران فعالیت
ابراز طور کامل جبران شود. کمیته با ه اند، با متحمل شدههاین محکومیت در نتیجهزندانی آزاد و خسارتی که آنها 

های کمیته درباره ضبط اموال شخصی این فعالین هنگام هجوم به ی در مورد توصیهدولت هیچ اطالعتاسف از اینکه 
-ت، تهدید و فشار بر فعالین  سندیکایی و متفرق ساختن خشونمدارک مسافرت، تشدید آزار و اذیتمنازل آنان، ضبط 
ه کار خواست کرد که اقدامات توصیه شده از سوی کمیته را باده بود، یک بار دیگر از دولت درآمیز اعتراضات ند

های ین پرونده و فضای حاکم بر فعالیتبا توجه به مسایل جدی مطرح شده در ا انجامو نتیجه را اطالع دهد. سر بسته
گر از دولت درخواست کرد که در آینده نزدیک با سازمان سندیکایی در جمهوری اسالمی ایران، کمیته یک بار دی

کارگرفته ه های الزم برای ایجاد فضایی که در آن حقوق سندیکایی، آزادانه بداشتن گام( به منظور برILOجهانی کار )

 وارد گفتگو گردد. شود، 

کند که دولت اشاره می داد.  ارائه 2018فوریه و اول اکتبر  3اطالعات این پرونده را طی گزارشی در  دولت،. 47

های کمیته انجام داده است و در این رابطه طرح شده در این پرونده طبق توصیهت موثری برای رفع مسایل ماقداما
ها ه نتیجه این کوششافزاید کامات و مراجع قضایی و حقوقی، رایزنی و مکاتبه کرده است. دولت میچندین بار با مق

های ها ادامه خواهد یافت. دولت همچنین تکرار می کند که در طول سالهمه پرونده بسته شدنا ه بوده و تکنندامیدوار
مثبتی برای بهبود وضع رفاهی معلمان انجام داده است؛ حقوق معلمان را افزایش داده و فعالین  اخیر اقدامات موثر و

از ابتکارات اخیر خود برای حل مشکالت  یتهرسفاند. دولت ان، از این اقدامات استقبال کردههای معلممعلم و کانون

-مرکز تخصصی برای بیماران درمان 14شامل موارد زیر است: افتتاح  فهرسترفاهی معلمان ارائه داده است. این 

ها، بهبود بیمه ون بهره، افزایش دستمزدهای کم بهره و یا بدهای سخت، ارائه وامبیماری ناپذیر و بیماران دچار
 العاده به معلمان عالوه بر حقوق آنها. مه عمر و پرداخت فوقدرمانی و بی

آمیز در های کارگری از حق تجمع مسالمتگوید که تشکلو تظاهرات، دولت میدرارتباط با حق تجمع . 84

شورای وزیران، طی  2018افزاید در دهم ژوئن ات جاری کشور برخوردار هستند، و میرچارچوب قوانین و مقر

ن های مناسب و ویژه برای تجمع عمومی در تهران معین کردند، و در شهرهای دیگر، شوراهای تامین، تصمیمی مکا
ظور تعیین خواهند کرد. های تعریف شده در تصمیم شورای وزیران به همین منک و یا دو مکان را بر اساس معیاری

ت مورد انایی پلیس برای تامین نظم و امنیها در مناطق شهری، تونها عبارتند از: در دسترس بودن این مکااین معیار
هایی که تحت حمایت امنیتی ویژه قرار دارند، پرهیز از اخالل در ارائه خدمات عمومی نظر، فاصله داشتن از مکان

مرکز حقوق "های کمیته را به گوید توصیهایجاد ترافیک. دولت می به شهروندان و زندگی روزمره مردم، و پرهیز از
های آمیز و فعالیتکند که شرکت سندیکاهای کارگری در تظاهرات مسالمتفرستاده است و تاکید می" اییه ه قضبشر قو

 قانونی، ممنوع نیست.

اکبر باغانی ی علیآقاکند که اند، دولت اشاره میکه زندانی شده درارتباط با وضعیت فعالین سندیکایی معلم .49

 2016آوریل  28ی رسول بداقی در آقاکند. ه و اکنون در تهران زندگی میحکومیت زندان را به پایان رسانددوران م

مارس  16ی عبدالرضا قنبری برای تجدید محاکمه در آقامورد بخشش قرار گرفت و از زندان آزاد شد. و تقاضای 

 مورد موافقت قرار گرفت و او با قرار وثیقه آزاد شد.  2016

یغ نها به عضویت و تبلگوید که هر دوی آو خانم پروین محمدی، دولت میی رامین زندنیا آقادر ارتباط با   .50

متهم شده بودند.  دولت   -کند که دولت آن را گروه تروریستی توصیف می  -پژاک( برای حزب حیات آزاد کردستان )
اما به دلیل نداشتن  به یک سال زندان محکوم شدندگوید آنها به خاطر اتهام اول به پنج سال و به خاطر اتهام دوم می
ی رامین زندنیا و چهار ماه زندان برای خانم محمدی کاهش آقاسابقه کیفری، این حکم به هشت ماه زندان برای ءسو

حکم اجرایی ابالغ شد اما نامبردگان که با قرار وثیقه آزاد بودند خود را به مقامات مجری  سازمانیافت. این حکم به 
ندارد،  نیا و خانم محمدیی زندآقاهای سندیکایی ند که حکم صادره، ربطی به فعالیتکلت اشاره میمعرفی نکردند. دو

 نها را از پرونده موجود حذف کند. خواهد که اسامی آو بنابراین، از کمیته می

به جرم  2016ی اسماعیل عبدی بر اساس قضاوت یک دادگاه در تهران در دوم فوریه آقاگوید که دولت می. 51

قانون مجازات اسالمی به پنج سال  134و  500،  610 موادملی و تبلیغ علیه نظام، طبق  تبانی علیه امنیت اجتماع و

دسامبر  22برد و دوره زندان او در ه سر میدر زندان اوین ب 2016نوامبر  9ی عبدی از آقازندان محکوم شد. 

قالب به تر توسط دادگاه انارتکاب جرم دارد و پیشی عبدی سابقه آقاافزاید که ید. دولت میبه پایان خواهد رس 2020

آوری اخبار و قانون مجازات اسالمی( و جاسوسی از طریق جمع 610و  500 مادهطبق اتهام تبلیغ علیه نظام )

سال زندان  5سال و  10قانون مجازات اسالمی( به ترتیب به  505 مادهعات با هدف اخالل در امنیت ملی )اطال

ت با خانواده  برخوردار بوده و قای عبدی از مرخصی و مالآقاکند که این، دولت اشاره می افزون بر محکوم شده بود.
قرار بیرون از زندان ارتباط تلفنی بر به امکانات پزشکی در زندان و خارج از آن دسترسی داشته است و می تواند با

 ه، حذف کند. خواهد که اسم او را از پروندلت از کمیته میکند. بنابراین، دو
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در ارتباط با آقایان محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دولت می گوید که دادگاه فرجام در تهران، قضاوت . 52

 مورد تائید قرار داد. اما اجرای حکم برای سه سال معلق اعالم شد و تنها در 2017دادگاه انقالب را در سپتامبر 

قانون مجازات  54 مادهدوره تعلیق، مرتکب یکی از جرائمی شوند که در نها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که آ

اسناد جزایی حذف خواهد شد. دولت می افزاید به  نها ازسالمی آمده است؛ در غیر این صورت، حکم مجازات آا
 یا اجتماعی عنوان مجازات تکمیلی، این هر دو فعال سندیکایی همچنین از عضویت در احزاب و گروهای سیاسی

 اند. هر دوی آنها در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بودند. برای دو سال منع شده

به او مرخصی داده شده وغیبت  محمود بهشتی لنگرودی، دولت می گوید که چندین بار آقایدر ارتباط با . 53

 2020ماه مه  23تا  2015سپتامبر  29روز بوده است . دوران محکومیت او به زندان از  605مجاز او بیش از غیر

گوید پس از اعتصاب مجدد او در زندان، به او مرخصی داده شد، اما از آنجا که غیبت ایشان از زندان است. دولت می

 1سال زندان دیگر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم شد، که از  5بیش از دوره مجاز بود، او به 
کند ت در آخرین مکاتبات خود اشاره می. دولادامه خواهد داشت 2025سپتامبر  23تا شود و شروع می 2020دسامبر 

ی آقاشید. افزون براین، دولت اشاره می کند که طول خواهد ک 2021ی لنگرودی تا دوم نوامبر آقاکه مجازات زندان 

ت داشته باشد قامآلخود ه تواند با اعضای خانوادز مرخصی را دارد، میرو 42بهشتی لنگرودی، حق برخورداری از 

ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کرده است. او همچنین به تلفن نوبت از خدمات بیمارستان 5در و 

 دسترسی دارد و می تواند آزادانه با خارج از زندان تماس بگیرد. 

حال تحقیق در مورد وضعیت  . با اینپیشینه نداردگوید که او سوءودینیان، دولت میی پیمان نآقادر ارتباط با .  54

 . شد خواهد قضایی ایشان در جریان است و نتایج تحقیق بعد از دریافت آن، ارائه

کند که در پیوند ه طور مشخص اشاره میب ) ILOبا تقاضای خود برای همکاری تخصصی ) دولت در رابطه با .55

رای این المللی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و بای بینهاردرات کشور، درنظر دارد استاندصالح قوانین و مقربا ا

-، نمایندگان تشکلILOشرکت متخصصان  ی اجتماعی، باهاسه جانبه در مورد گفتگو منظور قصد دارد کارگروهی

ها، اعضای کمیته کارگری و ای صنفی و تعاونیههای بازرگانی، انجمنگری و کارفرمایی، نمایندگان اتاقهای کار
های کارگری و اداره کار و متخصصان در امر تشکل، مدیران ی پارلمان ایران، اساتید دانشگاهاجتماعکمیته 

کند که کامال آماده است که ، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل دهد. دولت در پایان اشاره میکارفرمایی از وزارت تعاون
گوید که از هر گونه همکاری و مجددا می جتماعی را تقویت کند،اصول آزادی انجمن پشتیبانی و گفتگوی ااز 

 کند.  ارائه شود، استقبال می  ILOتخصصی که از سوی 

کمیته، اطالعات ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با تصمیم شورای وزیران در مورد حق تجمع و تظاهرات  .56

داشت و به اتهامات مختلف و های صنفی معلمان که دستگیر، بازمورد وضعیت اعضای تشکل و نیز اطالعات در
دهد. کمیته به ویژه اند را مورد مالحظه قرار میکت در تظاهرات عمومی، مجازات شدهاساسا در رابطه با شر

اینک ی باغانی بخشوده شده  و از زندان آزاد شده است و پس از پایان شش سال تبعید به زابل، آقاکند که مالحظه می
اما شاهد است  قید وثیقه آزاد و منتظر تجدید محاکمه است. کمیته ی قنبری بهآقاو  .کندبار دیگر در تهران زندگی می

کند ای به تجدید محاکمه آقای قنبری و زمان برگزاری آن ندارد.  کمیته همچنین با تاسف مالحظه میدولت اشارهکه 
 دهد.هلولی ارائه نمییان نیک نژاد و بآقادولت هیچ اطالعی در مورد محتوای حکم تعلیقی علیه  که

د، اما ممنوع شدن آنها از که اگر چه این فعالین سندیکایی آزاد هستن ملزم است به این نکته توجه کند کمیته .57

 ن،بنابرای های سندیکایی شود.مانع از استفاده آزادانه آنها از حق فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، ممکن است فعالیت
مه رسی در مورد این فعالین سندیکایی را ارائه دهد و هخواهد که کپی اسناد دادت میکمیته یک بار دیگر از دول

حقوق سندیکایی خود بر اساس اصول ازادی انجمن، انجام اقدامات الزم را برای اطمینان یافتن از برخورداری آنها از 
 دهد.

شتی لنگرودی هر کدام دو بار به اتهام یان اسماعیل عبدی و محمود بهآقابیند که می کمیته با نگرانی بسیار. 58

اند.  کمیته یک بار دیگر شاهد است که اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طوالنی محکوم شده
ی عبدی موجب شد که اتهامات فوق به وی آقاگوید که کدام اقدامات مشخص از سوی نمی هیچدر این مورد دولت 

کند که طبق کمیته با نگرانی عمیق مالحظه می ی بهشتی لنگرودی،آقاشناخته شود. در ارتباط با  وارد و او محکوم
نکه او  پس از پایان مدت مرخصی بعد از اعتصاب غذا، خود را به زندان معرفی نکرد، اتهام گفته دولت، بعد از آ

 گردید. سال زندان بیشتر برای او 5کم  ح شد که منجر به صدور هاجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به او نسبت داد

ها ناظر وقوع چنین مواردی در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران بوده است و با میته، با توجه به اینکه برای مدتک

 شود تاه طور مرتب به کار گرفته میقانون مجازات اسالمی ب 610و  500 موادرسد که  ه به اینکه به نظر میتوج

 2508پرونده  382نگاه کنید به گزارش  [های مشروع  سندیکایی، مجازات شوند ایی به دلیل فعالیتفعالین سندیک

-ارائه شده از سوی دولت، مانع از آن نمی فشرده برای بار دیگر، اطالعاتداند که به ذکر می زمال ] 420پاراگراف 
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یت علیه آنها، ارتباطی به ندیکایی و حکم محکومشود تا کمیته نتیجه بگیرد که اتهامات نسبت داده شده به فعالین س
 نها ندارد. های مشروع سندیکایی از سوی آفعالیت

کمیته همچنین خود را ملزم به ابراز نگرانی بابت نسبت دادن دلخواهانه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فقط 
بخواهی فعالین نکه محکوم کردن مکرر و دلبا در نظر گرفتن ایداند. به خاطر طول دادن غیر مجاز مرخصی می

ظام، تاثیری زیان بار بر امر استفاده های طوالنی مدت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نسندیکایی به زندان
ات قضایی آن را به اطالع مقامتوصیه های خواهد که د، کمیته یک بار دیگر از دولت میزادانه از حق سندیکایی دارآ

دلبخواهی و با طور ه ، بایاتحادیه آمیزهای مسالمتبرساند و اطمینان حاصل کند که فعالین سندیکایی به خاطر فعالیت
نچه را که در توان دارد برای آزادی فوری همه این فعالین زندانی چنین اتهامات مبهمی، محکوم نشوند، و دولت آ

 انجام دهد. 

خواهد که درخواست کایی در زندان، کمیته از دولت میاب غذای فعالین سندیبا توجه به ارجاع دولت به اعتص. 59

ها، ان یابد که مقامات قضایی و زنداناین زندانیان را بررسی کند و هر آنچه را که در توان دارد، انجام دهد تا اطیمن
 به حقوق فعالین سندیکایی زندانی، احترام می گذارند. 

شد  تا از حضورش پیمان نودینیان یکی از فعالین سندیکایی است که پاسپورت او ضبط ی آقاوری اینکه با یادآ . 60

، ] 50پاراگراف  2566پرونده شماره  380نگاه کنید به گزارش  [المللی، جلوگیری شود های بیندر نشست اتحادیه
ی کمیته در ارتباط با ضبط هادیگر هیچ اطالعاتی در مورد توصیهمی کند که دولت  یک بار  کمیته با تاسف مالحظه

هنگام متفرق ساختن  نها در زمان حمله به منازل ایشان و درعالین سندیکایی، ضبط اموال شخصی آمدارک سفر ف

ن، کمیته یک بنابرای . ] 53-49پاراگراف های  380نگاه کنید به  گزارش [ارائه نداده است  آمیز اعتراضات،خشونت

 ها مطلع سازد. ببندد و کمیته را از پیشرفت کار کاره اقدامات توصیه شده را بخواهد که بار دیگر از دولت می

های تخصصی، ارائه خصصی، کمیته اطمینان دارد که کمکهای تبطه با اشاره دولت درباره همکاریدر را. 61

زادانه مورد حقوق سندیکایی، آ های ضروری برای ایجاد شرایطی کهخواهد شد و کمیته، دولت را در برداشتن گام
 استفاده قرار بگیرد و مسایلی که در این پرونده مطرح شده کامال بر طرف شود، یاری خواهد داد.  

 

 ) پرونده سوم ( 

 

 2807ونده شماره  پر

 2019، ژوئن 289گزارش شماره  –های کمیته و هیئت مدیره اقدام دولت نسبت به توصیه

  2010تاریخ شکایت چهارم ژوئن (، )جمهوری اسالمی ایران 2807پرونده شماره 

 (ITUCشکایت کننده: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری )

مرکز هماهنگ کننده نمایندگان کارگران" به عنوان هیئت نمایندگی کند که پذیرش رسمی "ده، ادعا میشکایت کنن

قرار دارد،  ILOالزامات اساسنامه  کارگری جمهوری اسالمی ایران در اجالس سازمان جهانی کار، در مغایرت با

 های کارگری در ایران، ناشناخته است. ی تشکلکارگری( برای  شکایت کننده و برازیرا چنین  تشکل )

نگاه کنید به گزارش  [رسی قرار داد مورد بر 2016جلسه خود در  ژوئن  کمیته آخرین بار این پرونده را در. 40

زمان کمیته از دولت درخواست کرد که تمام اقدامات الزم را انجام دهد تا روند  ندر آ ] 60و  56پارگراف های  278

زادی انجمن ا این هدف که این قانون با اصول آطور سریع و موثر، شتاب بیشتری بگیرد به اصالح قانون کار ب
 م آورد.یسم سندیکایی را در یک بنگاه، بخش و سطوح کشوری فراهالرلومطابقت کند، و به ویژه امکان پ

اصالح قانون  اطالعات خود را در این زمینه فرستاد.  در رابطه با 2018اول اکتبر  دولت، سپس در تماس .41

های کارگری و کارفرمایی، های مکرر تشکلمنظور ترتیب اثر دادن به درخواستکند که به کار، دولت اشاره می
-پس بگیرد. افزون براین، دولت می ی بازنگری بیشتر،موافقت کرده که الیحه اصالح قانون کار را از مجلس برا

افزاید که مصوبه الیحه جدید، برای بررسی بیشتر به شورای عالی کار فرستاده شد که  در جریان بررسی قرار دارد. 
قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار" توسط نمایندگان رابطه با اصالح " دولت اضافه می کند که یک طرح قانونی در

توسط کمیته اجتماعی  س و در مشورت با " کانون عالی شوراهای اسالمی کار" تهیه شده که در حال حاضرمجل
 مجلس در دست بررسی است. 

های صنفی، در شمول دو قانون که در جمهوری اسالمی ایران، تشکلدولت اشاره می کند  این، افزون بر.  42

ارفرمایی" و "قانون  نحوه عنوان " تشکل های کارگری و ک تحت 1990مختلف قرار دارند: فصل ششم قانون کار 
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ای دینی به رسمیت شناخته ههای اسالمی و یا اقلیتها، انجمنها و تشکلههای سیاسی، گروههای احزاب و گروفعالیت

کنند ینفی مختلف در چارچوب قوانین باال، فعالیت مهای صر حال حاضر، تشکلافزاید که د(. دولت می1981شده " )

های صنفی در نظر گرفته که از انحصار در کاربست قانون مجزا را برای فعالیت تشکل گزار به این دلیل دوو قانون
-یسم را برای تشکللراولفقط یک قانون جلوگیری کند و بر اهمیت آزادی تشکل تاکید ورزد و در همان حال امکان پ

دارند یکی از این سه تشکل د که کارگران در یک بنگاه حق های صنفی فراهم آورد. دولت همچنین  اضافه می کن
 )شورای اسالمی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان کارگران( را ایجاد کنند.  کارگری

لیسم و مراعات حق کارگران در انتخاب آزادانه راولسیاست دولت احترام به پ کند از آنجا کهدولت خاطر نشان  می
گیری های تصمیمهای کارگری در ارگاناش استفاده از ظرفیت همه تشکلز طرف آنان است، و هدفتشکل نمایندگی ا

ن" و های صنفی کارگرا"کانون عالی انجمن وکننده شوراهای اسالمی کار" باشد، هر ساله "کانون عالی هماهنگمی
لبدل هئیت نمایندگی کارگری را " اعضای اصلی و علی اگان کارگران جمهوری اسالمی ایرانمجمع عالی نمایند"

گیرد که در همکاری با شرکای کنند. دولت نتیجه میرانس سازمان جهانی کار انتخاب میبرای شرکت در کنف
اجتماعی از هیچ کوششی برای بهبود زندگی کارگران دریغ نمی کند؛ و اینکه به اصول آزادی انجمن متعهد است و از 

اید که گفتگوی اجتماعی را تقویت و از هر فرصتی برای رسیدن به این اهداف از آن پیروی می کند، و کوشش می نم
 طریق اصالح قانون کار استفاده کند. 

کند که یک بار دیگر دولت در موقعیتی نیست که پیشرفتی را در مورد روند اصالح  کمیته با تاسف مالحظه می. 43

ی موجود را مورد مالحظه  قرار های قانوندر مورد چارچوبهنین اشارات دولت قانون کار، گزارش دهد. کمیته همچ
های کارگری  تاکید می نماید، یسم تشکللراولکه بر تعهد خود بر پ دهد. کمیته مالحظه می کند که دولت در حالیمی

انون مورد اشاره در فصل ششم در ق توانند یکی از سه نوع تشکلان در یک بنگاه فقط میهمچنین می گوید که کارگر

آوری می کند که حق کارگران در ایجاد تشکل مورد  دلخواه خود، کنند.  کمیته در این ارتباط  یادرا ایجاد   1990کار 

بیش از یک تشکل، در  - در صورتی که بخواهند –معنایش به ویژه این است که امکان واقعی این را داشته باشند که 

  ]479پاراگراف  2018، مجلد ششم ات کمیته آزادی انجمنتصمیمنگاه کنید به مجموعه [یک شرکت ایجاد کنند 

واحدهای صنفی جداگانه( و هم در سطح رالیسم سندیکایی هم در سطح بنگاه )ول( پداند  که )در ایرانکمیته می
ت در و "نمایندگان کارگران"  که دول کشوری ممنوع است و اینکه "شوراهای اسالمی کار" و "انجمن های صنفی"

ری مشارکت دارند و هیئت گیهای تصمیمهایی هستند که در ارگانکند، تنها گروهرش خود به آنها اشاره میگزا
ه کنند. بنابراین کمیته یک بار دیگر برانس سازمان جهانی کار انتخاب میکارگری را برای شرکت در کنف نمایندگی

ب بخشیدن به روند اصالح قانون کار انجام دهد؛ با طور جدی انتظار دارد که دولت همه اقدامات الزم را برای شتا
ری ایجاد های مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در سطح کشوهمه کارگران ایران بتوانند تشکل این هدف که

آخرین لوایح قانونی را به کپی کار در این مورد مطلع سازد و  خواهد که آن را از پیشرفتکنند. کمیته از دولت می
  بفرستد. کمیته

 

 به زبان انگلیسی: گزارشهالینک به 
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