
 8931مرداد ماه  02اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

 ارتش ییهوا روگاهیکارکنان نشلیک مستقیم براثر شهیب ایشهرک قصر در کارگر2مرگ  -

 عدم پرداخت مطالبات مقابل دادگستری رستم ت بهنسب ریتجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصی -

 ماه از اعتصاب سراسریشان41پس از گذشت  هاکامیون خودمالک رانندگانمشکالت پابرجایی  -

 بدنبال تعطیلی اسوجیکوثر  MRI مرکزنفر از کارکنان 03بیکارشدن  -

 یلیرک تحصمد ردنک ییکردن آموزش و کاال یپولاعتراض دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به  -

 یدر سازمان جهان یاسالم ینقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهور یها گزارش پرونده -

 کار

 سقوط کارگر به چاهک آسانسور براثر انیاغچیدر شهرک  جان باختن یک کارگر -

 ک نفریبازهم شلیک مستقیم بسوی کولبران وجان باختن  -

 ارتش ییهوا روگاهیکارکنان نستقیم ک مشلیبراثر شهیب ایشهرک قصر در کارگر0مرگ *

 ایشهرک قصر دررکارگ2 ارتش ییهوا روگاهیکارکنان ن براثرشیلک مستقیممرداد ماه،41روزشنبه 

 .بیش از چهارنفرهم زخمی وبه بیمارستان منتقل شدندوجان باختند  آتش شهیب

 ایدرحق شهرک قصر  نسبت به اجرا یدادگستر یاجراء احکام را لیبه دلبراساس گزارشات منتشره،

به سمت ماموران و صاحب  یقبل یها یاز اجرا حکم ممانعت کرده و با هماهنگ یهوا یروی، ن

تماشا  تکه جه ایشهرک قصر در کارگر 13تا03وحدود کردند  یراندازیت ایشهرک قصر در یاراض

ن را جانشادردم  شاندو نفر ورار گرفتند ابت گلوله قصمورد ا حضور داشتندمحل در آن درگیری 

 به ارتش ییهوا روگاهیکارکنان نهمچنین .شدند مارستانیب یراهدیگرزخمی ونفر  1و ازدست دادند

 .مصدوم وراهی بیمارستان کردندحاضرین دراین محل با باتوم یورش آوردند وچند نفر دیگر راهم 

 تری رستمنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل دادگس ریتجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصی*

استان فارس دراعتراض به  در شهرستان رستممرداد،کارگران شهرداری مصیری 23یکشنبه روز

 .ندعدم پرداخت مطالباتشان از طرف پیمانکار دست به تجمع مقابل دادگستری زد



 

 ونیلیم 133مطالبات کارگران : به خبرنگاریک رسانه محلی گفت از کارگران حاضر در تجمع یکی

 .باشدیشهرستان رستم م کم اداره کارتومان طبق ح

 نیکه پرداخت نشده و اعتراض آنها به ا دباشیتومان م ونیلیم 7حق هر کارگر معادل : وی افزود

 .است دهینرس جهیماه هنوز به نت 8موضوع پس از 

 ماه از اعتصاب سراسریشان81پس از گذشت  هاکامیون خودمالک رانندگانمشکالت پابرجایی *

کماکان  ماه از اعتصاب سراسریشان41پس از گذشت  هاکامیون خودمالک گانرانندمشکالت 

 .پابرجاست

 یا به عنوان چالش بزرگ حمل و نقل جاده مهیب هنیهز شیاز افزاراننده خودمالک درهمین رابطه یک 

برابر شده  1سال گذشته  کیدر  یا مهیدر بخش ب ها نهیهز: به خبرنگار رسانه ای گفت کرد و ادی

ا به کم شده ام نیماش دیسال از عمر مف 4 نکهیبدنه و شخص ثالث با توجه به ا مهیدر بخش ب. است

خودرو،  متیق شیبه تبع افزا جهیدرنت .چند برابر شده است  زین ودروخ متینرخ دالر ق شیافزا لیدل

ت که در معتقد اسوی . است داکردهیپ شیتومان افزا ونیلیم 1تومان به  ونیلیم 4از  زیخودرو ن مهیب

  .دست آوردنده ب یکالن یابودند که سوده مهیب یها شرکت نیدالر، ا متیق شیافزا یماجرا



 ونیلیم 4 نیدالر ب متیق شیکه قبل از افزا  ونیساخت داخل کام کیالست: راننده خودماک افزود نیا

. شود یخته متومان فرو ونیلیم 7دالر،  متیق شیداشت بعد از افزا متیتومان ق ونیلیم 2تا  833و 

 زین ونیلیم 40نرخ دالر به  شیداشت با افزا متیق ونیلیم 1تا  0 نیکه ب زین یخارج کیالست نیهمچن

دارند استفاده  یتر نییپا تیفیکه ک ینیچ یاند از کاالها رانندگان مجبور شده لیدال نیبه هم. است دهیرس

 .کنند

از اقالم تا  یبعض یحت.  اند برابر شده 1تا  0 یبار یخودروها یکدیقطعات   تر شیب متیق: وی افزود

 13 ها متیق شینمونه  چهارشاخ پاسگانت قبل از افزا یبرا. اند داشته زین متیق شیبرابر افزا 43

 اتاغانی گرینمونه د. ستهزار تومان شده ا 033ال کا نیدالر ا متیق شیهزار تومان بوده اما با افزا

 ونیلیم 42تا  6کاال  نیاکنون، ا هزار تومان بود اما هم 703 اناتاغینرخ دالر  شیزاقبل از اف. است

 .ستیقطعه در بازار اصالً موجود ن نیبه گفته رانندگان ا نکهیضمن ا شود؛ یفروخته م زیتومان ن

 نیا: گفت زیشده است ن عیبه رانندگان توز یدولتکه به صورت  ییها کیالست تیفیدر ارتباط باکوی 

به  یبعد از مدت کوتاهدارند و  یتر نییپا تیفیموجود در بازار ک یها کیستبه نسبت ال ها کیالست

در  ها کیالست نیاز ا است که شده هیتوص یحت. شود یم ینامرغوب بودن دچار ترک خوردگ لیدل

 .استفاده شود نیعقب ماش

رغوب، از س مجن دیدر خر یناتوان لیکثر رانندگان از سر اجبار و به دلا: الک افزودراننده خودم نیا

اجناس در  نیا گریبه گفته رانندگان مشکل د. کنند یاستفاده م یشده در شبکه دولت عیتوز یها کیالست

 ینخ کیرا در قالب الست ها کیشده که  الست دهیاجناس، د نیا لیتحودر زمان . آن است لیزمان تحو

   .دهند یبه رانندگان م یمیس کیبه اسم الست

 یسود برا شیبار منجر به افزا هینرخ کرا شیافزا: گفت زیبار ن هینرخ کرا شیدر ارتباط با افزاوی 

ندگان تمام در حال حاضر ران. از تورم جبران شود یماندگ عقب کند یا کمک منهت شود؛ یرانندگان نم

مدشان آاز در شتریب شان نهیهز یگفت که تا حد توان یم یحت کنند یم ها نهیدرآمد خود را صرف هز

 .نباشند کاریکه ب کنند یکار م اکنون رانندگان هم. است

 بدنبال تعطیلی اسوجیکوثر  MRI مرکزنفر از کارکنان 92بیکارشدن *

ر از کارکنانش با تحصیالت نف03تعطیل و اسوجیکوثر  MRI مرکزمرداد،تنها 41روز شنبه 

 .دانشگاهی بیکار شدند

 یلیردن مدرک تحصک ییزش و کاالکردن آمو یپولاعتراض دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به *

 یلیردن مدرک تحصک ییکردن آموزش و کاال یپولنسبت  اعتراضشان را دانشجویان دانشگاه شریف

 .رسانه ای کردند

: دانشگاه گفت نیا سیدر پرد یان پولیدانشجو رشیبا اشاره به پذ فیاه شردانشگ یصنف یشورا ریدب

 .ض هستنداقدام دانشگاه معتر نینسبت به ا نایدانشجو

امسال برخالف دو سال قبل : گفت فیدانشگاه شر سیددر پر یپول انیدانشجو رشیبا اشاره به پذوی 

کار  نیدانشگاه لغو شده بود دوباره از سر گرفته شد هدف ا نیا سیدر پرد فیاه شردانشگ رشیکه پذ

 .بودجه دانشگاه است یکسر نیانشگاه است و تاممخارج د نیمتا



است و  یلیردن مدرک تحصک ییکردن آموزش و کاال یپول یام دانشگاه در راستاقدا نیا: افزود یو

پس از  انیو اعتبار دانشجو شود یم فیبرند دانشگاه شر آمدن ارزش و اعتبار نییدر انتها باعث پا

 .خدشه دار شود یمدت

که از  ییها نهیآورده است و هز به دست یصنف یکه شورا یجدا از اطالعات: دانشجو اضافه کرد نیا

کمتر از دو درصد بودجه دانشگاه هاست و به نظر در سال  شود یم افتیدر سیپرد انیدانشجو

 .در بلند مدت نابود شود فیندارد که به سبب آن برند شر یصد ارزشدو در نیا رسد یم

آن  یها و زمزمه دانشگاه است یساختمان اصل یکیدر نزد فیدانشگاه شر سیپرد: شد ادآوری یو

ها به صورت ادغام با  هد شد و کالسدر دانشگاه برگزار خوا انیدانشجو نیا یها که کالساست 

 .روزانه خواهد بود انیدانشجو

مسئله معترض شدند و مسئوالن دانشگاه  نینسبت به ا فیدانشگاه شر انیدانشجو: اضافه کردوی 

که  یتیظرف دهنداما یص متصااخ انیدانشجو نیه را به ادانشگا تیدرصد از ظرف 20اعالم کردند تنها 

 اصتصاخ انیدانشجو نیرا به ا تیدرصد از ظرف 83 یرشته منتشر شده باالدر دفترچه انتخاب 

 .دادند

 :اتحاد بین المللی

 های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسالمی در سازمان جهانی کارگزارش پرونده

 ۹۱۰۲اوت 

 : مقدمه

نان توسط رژیم جمهوری اسالمی در زیر بنیادی کارگران و سرکوب آ ترجمه سه پرونده نقض حقوق 

 . آمده است

، پس از سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد با 2038پرونده اول موسوم به  پرونده شماره 

در این سازمان گشوده شد و  2336در سال ( ITF)المللی کارگران حمل و نقل شکایت فدراسیون بین

 هایمه ناجمله نقض مقاوله  هر سال موارد دیگری از نقض حقوق کارگران از از آن زمان به بعد

در مورد حق ایجاد تشکل، به این پرونده  18و  87های نامهبنیادی سازمان جهانی کار، بویژه مقاوله

هاست، در که مسئول بررسی شکایت" کمیته آزادی انجمن"سال  44سرانجام پس از . اضافه شده است

به هیئت مدیره " العاده جدی و اضطراریفوق"ین پرونده را به عنوان یکی از دو پرونده ا 2347سال 

این کمیته امسال نیز چنان که در متن گزارش آمده است یک . ارجاع داد این سازمان برای توجه ویژه

-جلب می" العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پروندهفوق"بار دیگر توجه هیئت مدیره را به 

 .کند

در سال ( (ITCUهای کارگریالمللی اتحادیهبا شکایت کنفدراسیون بین 2066پرونده دوم به شماره 

های دیگر ها و فعالین معلم گشوده شد و هر ساله با اضافه شدن شکایتسرکوب تشکل درباره 2337

در مرحله  های رژیم جمهوری اسالمی، ادامه یافته و همچناناز سوی این  تشکل کارگری و پاسخ

 . بررسی شکایت باقی مانده است

شد که به طور مشخص گشوده  2343در سال  ITUCبا شکایت  و 2837و پرونده سوم نیز به شماره  

به موانع تشکل یابی کارگران و تضاد قوانین و مقررات جاری در ایران با حق ایجاد تشکل کارگری 



ور هیئت نمایندگی به اصطالح کارگری جمهوری پردازد و به مسئله حضبا اراده آزاد کارگران می

 .اسالمی در اجالس سازمان جهانی کار اشاره و به آن اعتراض می کند

های دولت ایران و اهمیت طرح آنها در ها و پاسخضیح چند نکته کلی اما مهم درباره این پروندهتو

 : دانیمسازمان جهانی کار را الزم می

کارگری و معلمان و بگیر و ببند های مستقل ان با سرکوب تشکلرژیم جمهوری اسالمی همزم – 4

های ومتی مانند شوراهای اسالمی کار، انجمنهای حکها، تالش کرده است که تشکلفعالین این تشکل

را در عرصه جهانی، از جمله در اجالس سازمانی جهانی کار به " نمایندگان کارگران"صنفی و 

ها اگر نگوییم به شکست انجامیده اما به اکنون این تالش. معرفی کند های واقعی کارگریعنوان تشکل

 . سیده استتوانیم بگوییم که به بن بست جدی رجرأت می

( اگر چه به تلویح)توان دریافت، کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار ها میچنان که از مفاد پرونده

یابند، ها در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور میگوید که این سه تشکل که هر سال نمایندگان آنمی

خواهان به رسمیت شناخته شدن   کمیته در مقابل، بطور مشخص. نماینده همه کارگران ایران نیستند

پلورالیسم سندیکایی در ایران است واز دولت می خواهد که سندیکای کارگران شرکت واحد را به 

ازه دهد که این سندیکا بدون هیچ محدودیتی به فعالیت عنوان تشکل موجود به رسمیت بشناسد و اج

ود باید اصالح شوند تا کارگران ایران کمیته همچنین تاکید می کند که قوانین موج.  خود ادامه دهد

های مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در یک بخش و یا در سطح سراسری بتوانند آزادانه تشکل

 . ایجاد کنند

های به اصطالح کارگری حکومتی در سازمان جهانی کار و تشکل( شتهندا)دن اعتبار  به زیر سوال بر

حضور نمایندگان آنها در کنفرانس این سازمان، در وهله نخست،  نیز به همین ترتیب زیر سوال رفتن

های مستقل کارگری و معلمان و همه فعالین کارگری در ایران است که پیگیرانه و تشکل نتیجه فعالیت

یابی ها برای حق تشکلجاعانه و با  تحمل زندان، اخراج از کار و از جان گذشتگی، در طول سالش

ناپذیر همه فعالین کارگری در خارج از های خستگیدر وهله دوم نتیجه کوشش اند؛ ومبارزه کرده

با  المللی کارگریهای بینکشور است که با انعکاس صدای کارگران ایران و جلب همبستگی تشکل

های کارگری وابسته به حکومت، کارگران ایران و افشای ماهیت ضدکارگری رژیم ایران و تشکل

رحمانه حقوق کارگران ایران در سکوت جهانی و از جمله با سکوت سازمان بینگذاشتند که سرکوب 

 . جهانی کار، ادامه یابد

جهانی کار، تشخیص دهد که  سال طول کشید تا کمیته آزادی انجمن سازمان 44اینکه بیش از  -2

ازمان دارد تا آن را به هیئت مدیره این س" ی و اضطراریالعاده جدماهیت فوق"   2038پرونده 

بعد از دو سال هنوز  -که رژیم ایران نیز در آن عضویت دارد -ارجاع  دهد و اینکه  این هیئت مدیره 

دهد که این سازمان به دلیل نشان میهیچ اقدام مشخصی در این مورد انجام نداده است، از جمله 

وق کارگران ایران را تواند علیه رژیم ایران که آشکارا حقخواهد و نه میماهیت وجودی خود، نه می

بنابراین انتظار . گیرد، اقدام مشخصی انجام دهدهای این سازمان را نادیده میپایمال و مقاوله نامه

به رعایت حقوق بنیادی کارگران در ایران کند، انتظاری  اینکه سازمان جهانی کار، رژیم را وادار

توانند با خود کارگران ایران هستند که میدهد، این همانطور که تجربه نشان می. واهی و بیهوده است

های مستقل کارگری را به رژیم ها و مطالبات خویش از جمله حق ایجاد تشکلمبارزه خود، خواست

متحد طبقه کارگر . و توازن قوای طبقاتی موجود را به نفع خود تغییر دهندحاکم بر ایران تحمیل کنند 



ر بلکه طبقه کارگر و تشکل های کارگری در سطح جهان ایران در این مسیر، نه سازمان جهانی کا

 .  هستند

های رژیم و فشار گریبا این حال، از سازمان جهانی کار به عنوان امکانی برای افشای سرکوب - 0

های جاری، سند معتبری است در هایی از نوع پروندهگزارش. توان و باید استفاده کردمی بر آن

های کارگری در سطح جهانی و ژیم ایران و محکومیت آن نزد تشکلضد کارگری رافشای ماهیت 

های های رژیم در پاسخ به شکایات تشکلدست و پا زدن. شودنیز آنچه افکار عمومی خوانده می

های موجود به آنها اشاره شده ، نشاندهنده ها  که در پروندهتالش برای پرده پوشی واقعیت کارگری و

 . ب ماهیت سرکوبگرانه و ضد کارگری آن استنگرانی رژیم از بازتا

ای را ها، خشم و انزجار هر خوانندههای رژیم به اتهامات مطرح شده در این پروندهمطالعه پاسخ - 1

توان حدس می. و اجتماعی ایران و وضعیت کارگران آشناست، برخواهد انگیختکه با شرایط سیاسی 

ارگری زندانی و همه فعالین که اسامی آنها در پرونده آمده ها بویژه برای فعالین کزد که این پاسخ

 . آور و انزجارآور استاست، بیش از همه رنج

برای . گویدخست اینکه آشکارا دروغ مین. شودها به چند تاکتیک متوسل میرژیم در پاسخ به شکایت

ی کارگری در ایران هاآمیز توسط کارگران و تشکله تجمع و تظاهرات مسالمتشود کمثال مدعی می

. دروغ بودن این ادعا نیاز به اثبات ندارد. گیردآزاد است و کسی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمی

آمیز هزاران کارگر هفت تپه و تجمع و راهپیمایی مسالمت تنها کافی است به یاد بیاوریم که  اعتصاب،

نه کارگران و دستگیری و بازداشت آنان  فوالد اهواز چگونه با هجوم شبانه نیروهای امنیتی به خا

آمیز روز جهانی کارگر در مقابل مجلس با یورش نیروهای پاسخ گرفت، و یا چگونه تجمع مسالمت

ی از بازداشت شدگان هر دو واقعه هم اکنون در بدترین شرایط اعده. سرکوبگر حکومت روبرو شد

 .  اندا کردهبرند و تعدادی از آنها اعتصاب غذدر زندان به سر می

فرافکنی و خریدن وقت تاکتیک دیگری است که رژیم با آشنایی از کارکرد بوروکراتیک سازمان 

دف که که پرونده شامل مرور زمان شود و گیرد؛ با این ههای خود از آن بهره میجهانی کار در پاسخ

های کمیته را به توصیهکند که  برای مثال دولت جمهوری سالمی ادعا می. هیچ  گاه به نتیجه نرسد

اطالع داده و به طور کلی در حال رایزنی با قوه قضاییه است تا " مرکز حقوق بشر قوه قضاییه "

های سازمان جهانی کار از جمله حق ایجاد تشکل، قوانین جاری برای مطابقت دهی با مقاوله نامه

ضاییه را ارگانی مستقل و در این رابطه دولت کوشش می کند که قوه ق. مورد اصالح قرار گیرد

و صد البته در این مورد . کندورای نظام جلوه دهد که قوانین را برای رفاه حال عموم اجرا می

هیئت "نام  ابراهیم رئیسی نشسته است که از اعضای  کند که در راس این قوه، آدمکشی بهسکوت می

های ست که در اولین برآمد آزادیبوده و الزم ا 4067در  قتل عام زندانیان سیاسی در سال " مرگ

یا در همین رابطه، دولت ادعا می کند که . سیاسی در ایران، به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شود

قانون کار از طریق مجلس است تا با اصالح قانون کار از جمله فصل در حال تغییر قوانین از جمله 

این ادعای سراپا . های کارگری را فراهم کندلششم آن، زمینه و چارچوب قانونی برای ایجاد تشک

های تاکنونی رژیم برای اصالح قانون کار نه با  زیرا تالش. دروغ نیز تنها برای خریدن وقت است

های مستقل کارگری بلکه با هدف اصالح آن به وب قانونی برای ایجاد تشکلهدف فراهم کردن چارچ

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

ها، ابعاد و موارد پایه برای به تاخیر انداختن بررسیهای بیبه رغم دروغگویی های رژیم و وعده -0

ن توسط رژیم، چنان آشکار، گسترده و غیر قابل انکار است که کمیته آزادی نقض حقوق کارگرا



را به  2038یابد و به همین دلیل پرونده را قانع کننده نمی انجمن، در بسیاری موارد، پاسخ های دولت

دهد؛ به عالوه ، به هئیت مدیره ارجاع می"العاده جدی و اضطراری ماهیت  فوق"ای با  عنوان پرونده

خواهد که اتهامات وارد های خود به صراحت از دولت ایران میر هر سه پرونده،  کمیته در توصیهد

گری و معلمان ملغی شود و شرایط قانونی برای آنکه کارگران بتوانند آزادانه  شده به فعالین کار

یجاد های دلخواه خود را در محیط کار، در یک رشته تولیدی و خدماتی و در سطح کشوری اتشکل

 .   کنند، فراهم کند

زجمله ها به سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز ادر این پرونده -6

پخش به اصطالح مستند تلویزیونی علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و بازداشت و 

آمیز نیروهای نیزهجوم خشونتو . زندانی کردن آنان به همراه فعالین نشریه گام اشاره نشده است

دن سرکوبگر حکومت به تجمع روز جهانی کار در مقابل مجلس و ضرب و شتم و سسپس زندانی کر

ها در نشست به نظر علت این بوده است که آخرین بررسی پرونده. ای از آنان بازگو نشده استعده

. وقوع هر دو اتفاق باال بوده  است انجام شده، که پیش از 2348کمیته آزادی انجمن در ماه اکتبر سال 

عه به کمیته آزادی های کارگری در ارتباط با این دو واقتوان با اطمینان گفت که شکایت تشکلمی

 .    انجمن  ارائه شده و کمیته از دولت ایران خواهان پاسخگویی خواهد بود

نخست، در سراسر متن، . نیمداها را الزم میاشاره به دو نکته مفهومی در ترجمه این پرونده -7

هاست؛ تباشد که مسئول بررسی شکایمی" مان جهانی کارکمیته آزادی انجمن ساز"منظور از کمیته، 

نکته دوم اینکه در این متن، عبارت . و منظور از دولت، دولت جمهوری اسالمی ایران است

"freedom of association " تری برای آن معادل مناسبایم، زیرا ترجمه کرده" آزادی انجمن"را

" آزادی انجمن"تر از معادل فارسی آن یعنی  ت تاکید کنیم که این مفهوم بسیار وسیعالزم اس. نیافتیم

 . است"  آزادی انجمن"باشد، برای مثال آزادی تشکل، بخشی از می

 المللی در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بین

  ۹۱۰۲ماه اوت 

 ( پرونده اول ) 

   0021ده شماره ونپر

  0283، ژوئن  913گزارش شماره  –گزارش داخلی 

  0222ژوئیه  00: زمان شکایت  –( جمهوری اسالمی ایران)  0021پرونده شماره 

 مقدمه  -

- .A   بررسی پرونده در گذشته 

-  .B اتهامات جدید توسط شاکی 

-C  . پاسخ دولت 

 .D– های کمیته گیرینتیجه 

 یته های کمتوصیه -



و نیز اقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگری در شرکت اتوبوسرانی شهری : اتهامات 

 . دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از فعالین سندیکایی

مورد بررسی قرار داد و  2348کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در اکتبر  . 109. 4

، تائید 087رجوع کنید به گزارش . )ارائه کرد(  ای ال او)ره همزمان گزارش خود را به هیئت مدی

 ( 044 -182ره، پاراگراف های هیئت مدی 001شده در جلسه 

اتهامات جدیدی را در اکتبر (  ITF)های کارگران حمل و نقل فدراسیون جهانی اتحادیه.  101. 2

 . گزارش داد 2348

 . را در ماه مه ارسال کرد 2341فوریه  0دولت مالحظات خود در تاریخ . 100. 0

(  87مقاوله نامه )جمهوری اسالمی ایران، مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل  .102. 1

 . را امضا نکرده است 4011(  18مقاوله نامه ) های دستجمعی و حق تشکل و پیمان 4118

A .بررسی پرونده در گذشته 

وع کنید به گزارش رج [ئه دادهای زیر را اراتوصیه 2348ر کمیته در جلسه خود در اکتب. 104. 4

 :  ]044پاراگراف  087

(a) به طور جدی امیدوار است که روند بازنگری قوانین که در حال حاضر در جریان است، به  کمیته

مند شود که به ای بهرهای که جمهوری اسالمی ایران از شالوده قانونیزودی به نتیجه برسد؛ به گونه

باشد، و به ویژه شرایط برای پلورالیسم سندیکایی را  طور کامل در تطابق با اصول آزادی انجمن

های انجام شده در این زمینه خواهد که اطالعات الزم در مورد پیشرفتکمیته از دولت می. فراهم کند

 . ای از آخرین لوایح در این مورد را ارسال کندرا ارائه دهد و نسخه

 (b) قدامات الزم را انجام دهد تا سندیکای کارگران خواهد که تمام اگر از دولت میک بار دیکمیته ی

شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تا زمان انجام اصالحات قانونی به عنوان تشکل موجود، 

 .عضوگیری کند و بتواند اعضای جدید را نمایندگی نماید و بدون ممانعت به فعالیت بپردازد

(c)   حق کارگران ( ؟" )های صنفیزمان درخواستمدیریت و سا"نامه داخلی آئینبه اینکه با توجه

-برای سازماندهی اعتراض و تظاهرات را به عنوان یک فعالیت مشروع سندیکایی به رسمیت می

های کند، کمیته اطمینان دارد که  همکاریشناسد و ملزومات به کار بستن این حق را فراهم می

دولت تقاضا شده بود، در آینده تر از سوی زش نیروهای انضباطی که  پیشتخصصی برای آمو

الزم تهیه خواهد شد تا شوراهای تامین استان و شهر و  هاینزدیک تحقق خواهد یافت و دستورالعمل

های کمیته به آن اشاره شده، گیرینیروهای مجری قانون، اقتدار خود را مطابق اصولی که در نتیجه

    .اعمال کنند

(d)   صالح قضایی برای بستن پرونده فعالین بر رایزنی با مقامات ذیبا توجه به اشارات دولت مبنی

ها تا فیصله اند، کمیته ضمن اعالم اهمیت استمرار این کوششسندیکایی که دستگیر و زندانی شده

ینان از اینکه خواهد که به مساعی خود برای حصول اطمها، از دولت مییافتن تمامی این پرونده

جو، با اتهامات مبهم مانند اخالل در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و فعالین سندیکایی مسالمت

 .تبلیغ علیه نظام، به زندان محکوم نشوند، ادامه دهد



خواهد تا اطمینان حاصل کند که آقایان رضوی، مددی و نجاتی برای کمیته به ویژه از دولت می

کایی، به زندان  باز گردانده نشوند و از آمیز سندیهای مسالمتومیت بابت فعالیتاجرای احکام محک

-افزون بر این، کمیته از دولت می. خواهد که کمیته را در جریان این موضوع قراردهددولت می

زاده، شاهپور خواهد که آخرین اطالعات در باره اقامه دعوای قضایی علیه آقایان جعفر عظیم

دهد و کپی هرگونه حکم قضایی  صادر شده در و جمیل محمدی را در اختیار کمیته قرار راد احسانی

 . این مورد را به کمیته تحویل دهد

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

ی کارگران شرکت واحد و ادعای مبنی بر اذیت و آزار در محیط کار در دوره بازسازی سندیکا

نسبت به بدرفتاری با آقایان مددی و شهابی در دوران بازداشت، عمل نکرده است، عمیقا مطرح شده 

ابراز تاسف می کند و امیدوار است که در آینده، درارتباط با ادعای پایمال شدن حق آزادی انجمن، به 

ر موثر مورد حمایت قرار گیرد و تضمین طور جدی تحقیق به عمل آید و حق آزادی انجمن به طو

 . ودش

 (f)  با توجه به زندانی بودن تعدادی از فعالین سندیکایی در جمهوری اسالمی ایران، کمیته از دولت

خواهد که اقدامات الزم را انجام دهد تا از این پس فعالین سندیکایی زندانی از حق سالمت می

 .ای درمانی و دارو دسترسی داشته باشندهبرخوردار و در صورت نیاز، به مراقبت

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

، و درخواست 2348نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب  سپتامبر  233و بازداشت بیش از 

  .یک دادگاه در استان قزوین، پاسخ دهد  نفر از اعتصاب کنندگان توسط  24حکم اعدام برای 

(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 

اکتبر اتهامات  42خود در تاریخ در تماس ( ITF)المللی کارگران حمل و نقل  فدراسیون بین .101

داران در ماه سپتامبر که به ن تشکل، متعاقب اعتصاب کامیونیدی را مطرح کرد؛ بنا بر ادعای ایجد

 403عنوان آخرین راه برای تامین خانواده خود دست به اعتصاب زده بودند، در استان قزوین، دولت 

 ITF ر گفته بنا ب. گر از آنان را بازداشت کردنفر دی 233نفر از کامیون داران را دستگیر و سپس  

خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده بود که  یک دادگاه  در این استان حکم  2348اوت  8در 

از کمیته تقاضا کرده  ITF. نفر از رانندگان کامیون درخواست کرده است 47احتمالی اعدام را برای 

شتی و تضمین امنیت نسبت داده شده به رانندگان بازدا تا از دولت ایران بخواهد بابت لغو اتهامات

نان حاصل کند، و دولت برای پاسخ گویی به مشکالت فوری رانندگان کامیون، با آنان جانی آنان اطمی

وارد گفتگوی جدی شود و مقدمات الزم را جهت ایجاد سندیکای دموکراتیک و مستقل برای آنان 

 . فراهم کند

C . پاسخ دولت 

کلی همیشه تالش  کند که به طورتکرار می 2341وریه ف 0دولت در مکاتبات خود در تاریخ . 121  

کرده تا در مواجهه با خشونت در جامعه کارگری، با نهایت شکیبابی برخورد کند و در موارد 

مشخص حتی بعد از نهایی شدن روند قضایی، تالش کرده است که کار به بخشش بیانجامد و یا 



ز موقعیت شغلی می کند که در چند مورد که متهم ا افزون بر این، دولت اضافه. ف یایدمجازات، تخفی

خود به عنوان کارگر سوءاستفاده کرده و به عمل تبهکارانه مانند  فعالیت تروریستی، تبلیغ برای عمل 

 مسلحانه، خرابکاری علیه دولت، ایجاد نفرت قومی و مذهبی و اخالل در امنیت ملی مبادرت کرده

اره می کند که  در مدیریت عالوه بر این،  دولت  اش. فتار شدبود، با این اتهامات طبق قانون ر

ها و اعتراضات، عمل کرده و آمیز نسبت به  تجمعها بر اساس موازین مدیریت غیرخشونتاعتصاب

 . آمیز با تظاهرات کنندگان، صادر نشده استدستور بدرفتاری و برخورد خشونت

د که به تقاضای ک در جریان است، دولت تکرار می کنتباط با بازنگری قوانین که هم ایندر ار. 103

به عالوه . های کارگری و کارفرمایی، الیحه اصالح قانون کار را از مجلس بازپس گرفته استتشکل

قانون کار را که جهت بررسی  406و  404کند که  طرح جدید الیحه مربوط به مواد دولت اشاره می

سوی کنفدراسیون  بود، به دلیل ایرادهای طرح شده ازتصویب به شورای وزیران ارائه شده و 

برای بازنگری به ( مترجم. های صنفی کارگران استمنظور کانون عالی انجمن)سندیکاهای کارگری 

گوید اصالح قانون ایجاد شورای عالی کار سرانجام اینکه دولت می. شورای عالی کار فرستاده است

ت و پیشنهادهای دولت رای اسالمی قرار دارد و نقطه نظرادستور کار کمیته اجتماعی مجلس شو در

 . به اطالع این کمیته رسیده است

در رابطه با توصیه کمیته به دولت مبنی بر اینکه دولت همه اقدامات الزم را انجام دهد تا . 104

تا پیش از اصالح قوانین، به صورت سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بتواند 

گیرد، انها را نمایندگی کند و فعالیت های خود را بدون ممانعت بالفعل فعالیت کند و اعضای جدید ب

های کارگری برای تثبیت خویش و سازماندهی کند که به حق تشکلسازماندهی نماید، دولت تکرار می

قاوله نامه م 0دولت به ماده . المی متعهد استهای خود، در چارچوب قانون کار جمهوری اسفعالیت

های کارگری و کارفرمایی حق دارند در آزادی کامل دارد که تشکلرر میکند که مقاشاره می 87

 . نمایندگان خود را انتخاب کنند

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

 به عهده مجمع عمومی آن تشکل است وانتخاب مسئوالن یک تشکل کارگری   تصریح می کند که

و مقررات مربوط به آن، بر اهمیت ( 4180مصوب )قانون تشکیل شورای اسالمی کار  0و  4ماده 

به عالوه دولت اشاره می کند که . برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان کارگران تاکید دارد

 ان و حومه با شرکت در مجمع عمومی،ارکنان شرکت واحد  اتوبوسرانی تهرنفر از ک 1333بیش از 

افزون براین، دولت  می گوید  که . اندنمایندگان خود را برای دوره دوساله و قابل تمدید انتخاب کرده

هفت شورای اسالمی در بخش های مختلف شرکت واحد، طبق مقررات کشور ایجاد شده، به ثبت 

دولت می گوید و سرانجام . کارگران دفاع می کنندنمایندگان آنان فعاالنه از منافع رسیده و هم اکنون 

های موجود و کسب آرای اکثریت برای عضویت در تشکل( در این  پرونده)افراد مورد اشاره 

کارگران و نمایندگی آنان، با هیچ مانعی روبرو نیستند به شرطی که واجد شرایط و در این شرکت به 

 .ل باشندکار مشغو

ی اعتراضات و تظاهرات، کمیته امیدوار است رگران برای سازماندهدر ارتباط با حق کا .190

-های تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی در آینده نزدیک به عمل آید و دستورالعملهمکاری

تا بتوانند های الزم  برای حصول اطمینان از اعمال اقتدار شوراهای تامین در استان و شهر تهیه شود 

های کمیته در این دولت در پاسخ به توصیه. ا اصول ازادی انجمن، اعمال کننداقتدار خود را مطابق ب

های کارگری در پیوند با ارائه اطالعات به اعضای خود در کند که کارکرد تشکلارتباط، اشاره می

های صنفی خویش به خواستهمورد حقوق و وظایف آنان، و استفاده از ابزارهای قانونی برای تعقیب 



فی نبوده است و کمک های تخصصی سازمان جهانی کار ها، کاان آموزش الزم در این تشکلدلیل فقد

های کارگری از حق سازد که تشکلدولت خاطر نشان می. می تواند برای این تشکل ها مفید باشد

جاری کشور برخوردار آمیز در چارچوب قوانین و مقررات آزادی انجمن، شامل تجمع مسالمت

" مرکز حقوق بشر قوه قضاییه"را به اطالع " انجمن کمیته آزادی "های افزاید توصیهیدولت م. هستند

 . و دیگر مراجع مربوط رسانده است

 :  دولت اطالعات زیر را در رابطه با وضعیت قضایی فعالین سندیکایی ارائه داده است .199

 .برندندان به سر میرضوی، آزاد هستند و در بیرون از زآقایان ابراهیم مددی و داوود  -

های متخاصم و ارتباط با کشورهای آقای علی نجاتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه -

 . روز زندان محکوم شده اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرده است 40بیگانه به چهار ماه و 

زندان  ه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بهام تجمع و تبانی به قصد اقدام علیزاده به اتهآقای جعفرعظیم -

به او پنج روز مرخصی از زندان داده شد که سپس شش روز  2346در پنجم  ژوئیه . محکوم شد

ژوئیه  خود را به زندان معرفی نکرد و در هنگام مکاتبات دولت با  44او در . دیگر به ان افزوده شد

 . داشتکمیته، غیبت 

سال  2تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به مات متعدد از جمله تجمع و آقای جمیل محمدی با اتها -

 . برددر زمان مکاتبات دولت با کمیته، او در بیرون از زندان به سر می. زندان محکوم شد

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

حبس تعزیری،  قانون مجازات اسالمی، محکومین به 08کند که طبق ماده دولت اضافه می .191

توانند تخفیف مجازات اند میمستحق آزادی مشروط هستند و آنهایی که به مجازات قطعی محکوم شده

را از طریق کمیته عفو درخواست کنند، و دولت در همکاری با مرکز حقوق بشر قوه قضاییه حداکثر 

 . دهدانجام می هاخود را برای تحقق این درخواست تالش

-های کمیته برای تحقیق نسبت به ادعاهای مطرح شده در مورد  بدرفتاریدر ارتباط با توصیه .190

دولت ادعاهای مطرح شده را در رابطه با بدرفتاری با آقایان شهابی و مددی در هنگام بازداشت، ها، 

های داخلی برای قربانیان اشاره های قبلی خود مبنی بر در دسترس بودن راهکاررد می کند و به گفته

طالعات و خواهد که هر گونه او از کمیته می ] 138پاراگراف  282رجوع کنید به گزارش [کند می

در رابطه با حق برخورداری از سالمت فعالین . مدارک احتمالی در مورد این ادعاها را ارائه دهد

سازد که  و دارو، دولت خاطرنشان می های  درمانیسندیکایی زندانی و دسترسی آنان به مراقبت

دارو، امکان های پزشکی و غذا، مراقبت" ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورسازمان زندان"

به عالوه دولت می گوید .  های بازسازی را به زندانیان ارائه می دهداشتغال، آموزش شغلی و برنامه

توانند با همسران خود به طور ات دارند و از جمله میهای خود مآلقکه زندانیان به آسانی با خانواده

و از بهداری زندان و همینطور از  توانند تماس تلفنی برقرار کنندخصوصی دیدار داشته باشند و می

 . ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کنندخدمات تخصصی بیمارستان

از رانندگان کامیون نفر  233زداشت بیش از مبنی بر دستگیری و با ITF در ارتباط با ادعای .192

صاب کنندگان  از نفر از اعت 47و درخواست حکم اعدام علیه  2348در جریان  اعتصاب سپتامبر 

سوی یک دادگاه استان قزوین، دولت پاسخ مقامات ذیصالح را ارسال داشته که اشاره می کند که 

از میان . در قزوین  شناسایی و دستگیر شدند نفر 47هنگام  آشوب تحت نام اعتصاب کامیون داران، 



دو نفر دیگر که . شدند نفر به جرم اخالل در امنیت عمومی، طبق قانون به زندان  محکوم 40آنها 

های عمومی شده بود و طبق گزارش  رفتار تبهکارانه آنها از آغاز موجب ترس و تهدید در جاده

ت پیگرد قرار گرفتند و به عنوان راهزن بازجویی شدند؛ رسیده از سالح سرد استفاده کرده بودند،  تح

 . قزوین تحت بررسی استپرونده آنان در حال حاضر توسط شعبه بازرسی دادستانی عمومی  

ای از دستگیر شدگان، راننده دولت اضافه می کند طبق اطالعات دریافت شده از قوه قضاییه، عده

ها، باعث مزاحمت و اخالل در نظم صاحبان کامیون اند بلکه تحت عنوان دفاع ازکامیون نبوده

رت زدن به اموال جامعه و عمومی شده بودند؛  بنابراین آنها به جرم اخالل در نظم عمومی، خسا

نفر دستور بازداشت به خاطر اتهامات یاد شده  47برای این . اهانت و فحاشی، دستگیر و محکوم شدند

دولت اشاره می . حکم اعدام برای کسی صادر نشده است. دصادر و حکم قضایی غیراجرایی ابالغ ش

نفر در بازداشت  47ر دارد و این کند  که در حال حاضر، این پرونده در مرحله دادگاه فرجام قرا

 . باشندنبوده و آزاد می

  .Dهای کمیته گیرینتیجه 

گرایانه و در ارتباط  با اقدامات سرکوب 2336کند که این پرونده در ژوئیه کمیته یادآوری می .194

هران و حومه، و نیز دستگیری، بازداشت و محکوم علیه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی ت

ت ردن تعداد زیادی از دیگر فعالین کارگری و ناکافی بودن چهارچوب قانونی در ایران برای حمایک

 .از آزادی انجمن، گشوده شد

کند که اطالعات ارائه شده از سوی دولت درباره روند اصالح کمیته با تاسف، مشاهده می .191

راین کمیته یک بار دیگر، بناب. دهدقوانین، هیچ پیشرفت مشخصی در این مورد را نشان نمی

بق با اصول آزادی انجمن قرار درخواست دیرینه خود مبنی بر اینکه دولت، قوانین ایران را در تطا

 063رجوع کنید به گزارش  [کنددهد و بویژه به پلورالیسم سندیکایی اجازه وجود دهد، تکرار می

زم برای شتاب بخشیدن به اصالح خواهد که تمام اقدامات الکمیته از دولت می. ] 837پاراگراف 

. آزادی انجمن قرار گیردابق با اصول قوانین را انجام دهد برای آنکه چارچوب قانونی موجود در تط

کمیته از دولت تقاضا می کند اطالعات مربوط به پیشرفت در این زمینه و کپی آخرین لوایح را در 

 . اختیار کمیته قرار دهد

لت در رابطه با وجود تشکل قانونی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کمیته به اشارات دو .193

کند که آیا یک سندیکای دارد که اطالعات ارائه شده توسط دولت روشن نمیکمیته توجه . توجه دارد

-جدید در شرکت ایجاد شده است یا اینکه کارگران فقط تعدادی نماینده برای دوره دوساله انتخاب کرده

ه اشاره صریح دولت توجه دارد که می گوید اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد کمیته ب. اند

درک کمیته این است که .  ان برای پیوستن به تشکل موجود با مانع روبرو نیستنداتوبوسرانی تهر

منظور از تشکل موجود، شوراهای اسالمی کار و یا تشکل نمایندگان منتخب کارگران است که اخیرا 

استناد می کند، کمیته توجه  87مقاوله نامه شماره  0در حالی که دولت به ماده .  ستتشکیل شده ا

: گویدکند که میهمان مقاوله نامه جلب می 2به اصول بنیادی تصریح شده در ماده  دولت را

کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تمایز، حق دارند که  تشکل ایجاد کنند و تنها به مقررات "

 ". شکل مقید باشند، بدون هیچ اجازه قبلی، به تشکل های مورد انتخاب خود بپیوندندهمان ت

های مورد نظر خود، معنایش به ویژه این است شود که حق کارگران در ایجاد تشکلدآور میکمیته یا

 که کارگران  به طور واقعی این امکان را داشته باشند که چنانچه بخواهند بتوانند بیش از یک تشکل



. نمجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجم: نگاه کنید به[.کارگری در یک بنگاه و موسسه ایجاد کنند

از نظر کمیته حتی اگر اکثریت کارگران در شرکت واحد،  تشکل . ]171پاراگراف  2348مجلد ششم 

واحد و جدیدی ایجاد کرده باشند، این امر نباید هیچ تاثیری در تداوم کار سندیکای کارگران شرکت 

قدرت،  تشکلی را سرانجام اینکه کارگران باید بتوانند بدون دخالت مراجع . فعالیت آزادانه آن بگذارد

 . کندشان پشتیبانی میانتخاب کنند که به نظر آنان به بهترین نحو از منافع شغلی

شرکت واحد خواهد تضمین کند که کارگران با در نظر گرفتن آنچه در باال آمد، کمیته از دولت می

اتوبوسرانی  آزاد هستند که به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند، و سندیکای کارگران شرکت واحد

هایش را بدون دخالت تهران و حومه بتواند عضوگیری نماید، اعضای خود را نمایندگی کند و فعالیت

. اندهی کندها در شرکت واحد، سازممراجع قدرت و کارفرما و صرف نظر از وجود دیگر تشکل

های صورت گرفته خواهد به طور مرتب کمیته را از اقدامات انجام شده و پیشرفتکمیته از دولت می

 . در این مورد مطلع کند

کمیته نکات گفته شده توسط  دولت در مورد وضعیت آقایان مددی، شهابی، رضوی، نجاتی،  . 112

یته توجه دارد که در رابطه با آقای مددی، آقای کم. راد را در نظر داردزاده،  محمدی و احسانیعظیم

کند که آنها آزاد هستند، بدون آنکه هیچ اطالعاتی در میراد، دولت تنها اشاره رضوی و آقای احسانی

و بگوید که  ] 036پاراگراف  087نگاه کنید به گزارش [مورد نتایج اقامه دعوا علیه آنها ارائه دهد 

کمیته ضمن استقبال از این . به آنها ملغی شده و یا هنوز پرونده باز استآیا اتهامات نسبت داده شده 

اند،  به طور جدی انتظار دارد که هیچ کدام از این فعالین دان بازگردانده نشدهخبر که آنها به زن

آمیز سندیکایی تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند وهیچ محدودیتی های مسالمتکارگری به خاطر فعالیت

ه خواهد ککمیته از دولت می. نان در استفاده از حق خود در دفاع از آزادی انجمن، اعمال نشودبرای آ

 .اطالعات دقیق از نتایج اقامه دعوا علیه آنها و نیز کپی  احکام صادره را به کمیته ارائه دهد

بیند که یک زاده و محمدی، کمیته با نگرانی عمیق میدر رابطه با پرونده آقایان نجاتی، عظیم .118

به قصد ارتکاب جرم علیه  بار دیگر فعالین کارگری با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی

دولت در این مورد که این اتهامات چه اقدامات معینی را شامل . شوندامنیت ملی، به زندان محکوم می

است که ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان  دهد، اما کمیته آگاهشود، هیچگونه اطالعاتی ارائه نمیمی

شده  شامل جزییات اقدامات نسبت داده شده به زاده که در حکم قضایی به آن اشاره علیه آقای عظیم

 : این اقدامات از جمله  شامل موارد زیر است. اوست

هزار امضایی در رابطه با افزایش حداقل  13آوری طومارایجاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمع

-یگر تشکلدستمزد که منتهی به  تجمع در برابر مجلس شورای اسالمی و وزارت کار شد، دیدار با د

ه های مستقل کارگری که منتهی به اعتراض نسبت به اصالح ضدکارگری قانون کار شد، و مصاحب

نگاه کنید به  [. المللیهای خبری بینبا وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعدادی از رسانه

 . ] 611پاراگراف  083گزارش 

آوری ترین بخش از آزادی انجمن است و جمعاز نظر کمیته، حق ایجاد سندیکای کارگری، بنیادی

د، به طور واضح به معنای فعالیت در امضا به صورت طومار، از جمله در رابطه با حداقل دستمز

کمیته یادآوری می کند که حق ابراز عقیده از طریق مطبوعات . حمایت از منافع شغلی کارگران است

ست و تحقق کامل حقوق سندیکایی، مستلزم و یا وسایل دیگر، یک وجه اصلی حقوق سندیکایی ا

کارگران . قی و پرهیز از خشونت استها در چارچوب قواعد اخالگردش آزاد اطالعات،عقاید و ایده



نگاه کنید به  [. آمیز برای دفاع از منافع شغلی خود برخوردار باشندباید از حق تظاهرات مسالمت

 .  ]238و  214های کمیته، پاراگراف مجموعه گزارش

ی از های کارگرکند که در جمهوری اسالمی ایران، تشکلکمیته همچنین توجه دارد که دولت تاکید می

های از نظر کمیته، تمام اقدامات اشاره شده در باال فعالیت. آمیز برخوردارهستندحق تجمع مسالمت

قدامات، تحت پیگرد آیند و هیچ کس نباید به دلیل دست زدن به این امشروع سندیکایی به شمار می

خواهد که به ولت میبنابراین، کمیته یک بار دیگر از د. قانونی قرار گرفته و محکوم و مجازات شود

های صالح ادامه دهد و تضمین حاصل کند که فعالیتهای خود در گفتگو با مراجع قضایی ذیکوشش

کارانه ر به  نسبت دادن اتهامات بزهآمیز و مشروع سندیکایی مانند آنچه در باال اشاره شد، منجمسالمت

کمیته  به . مات فورا ملغی اعالم شودبه فعالین کارگری و مجازات آنان نشود و همه این نوع  اتها

زاده، محمدی و نجاتی به دلیل استفاده از خواهد که  تضمین نماید که آقایان عظیمویژه از دولت می

شوند، و کمیته را از پیشرفت کار در این مورد مطلع حق خود بر اساس آزادی انجمن،  زندانی نمی

 . کند

نفر  47توسط دولت در رابطه با درخواست حکم اعدام برای  کمیته، آخرین اطالعات ارائه شده. 110

این اطالعات . را مالحظه کرد 2348از شرکت کنندگان در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر 

رای آنان به اتهام اخالل در نظم عمومی و وارد کردن خسارت به دهد که حکم  بازداشت بخبر می

کسی به مرگ . ضایی صادر شده علیه آنان اجرایی نیستاموال عمومی صادر شده بود و حکم ق

خواهی قرار دارد و کند که پرونده در حال حاضر در مرحله فرجامدولت اشاره می. محکوم نشده است

 . شت نیستندنفر آزادند و تحت بازدا 47این 

اعتصاب نفر از  233کند که دولت به ادعای مطرح شده در مورد دستگیری کمیته مالحظه می. 110

کند که اطالعات الزم در این مورد را ارائه کنندگان، پاسخ نداده است بنابراین از دولت درخواست می

وط به آزادی انجمن، مدافع کمیته یادآوری می کند که همیشه بر این نظر بوده است که اصول مرب. دهد

به نظر کمیته هیچکس  .نیست -رود که یک حق به شمار می -اقدامات مجرمانه در جریان اعتصاب 

اش سلب شود و یا مورد مجازات نباید تنها به دلیل سازماندهی اعتصاب و یا شرکت در آن، آزادی

کمیته . ] 174و 160های   اگرافهای کمیته، پارنگاه کنید به مجموعه گزارش [. کیفری قرار گیرد

ای شامل اصل فرض بیگناه چنین محاکمه. انتظار دارد که برگزاری محاکمه منصفانه تضمین شود

بودن متهم و حق متهمان در برخورداری از کمک موثر وکیل مدافع در تمام مراحل از جمله مرحله 

م را انجام دهد تا اطمینان یابد که خواهد که همه اقدامات الزکمیته از دولت می. باشدتحقیق می

انندگان کامیون در سپتامبر آمیز در اعتصاب رهیچکس به صرف سازماندهی و یا شرکت مسالمت

 .زندانی نشود 2348

 های کمیته   توصیه

های زیر فرا های درونی پیشین، هیئت مدیره را به تصویب توصیهگیریکمیته در پرتو نتیجه.  111

 : خواندمی

(a) خواهد که همه اقدامات الزم را در مشورت کامل با نمایندگان کمیته یک بار دیگر از دولت می

گران و کارفرمایان انجام دهد و اصالحات در راستای تطبیق چارچوب قانونی موجود با اصول کار

را  خواهد اطالعات در مورد پیشرفت در این زمینهکمیته از دولت می. آزادی انجمن را شتاب بخشد

 . ارائه دهد و کپی آخرین لوایح قانونی را ارسال کند



 (b) کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بتوانند  خواهد کهکمیته از دولت تضمین می

آزادانه به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند و سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند عضوگیری و 

نظر از وجود احتمالی بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرفاعضای خود را نمایندگی کند و 

خواهد که کمیته از دولت می. های خود را سازماندهی کندتشکل دیگر کارگری در شرکت، فعالیت

 .پیشرفت کار در این مورد را به کمیته اطالع دهد

(c) مراجع قضایی ذیصالح  های خود در رایزنی باخواهد به کوششکمیته یک بار دیگر از دولت می

به نسبت دادن اتهام  آمیز، منجرهای سندیکایی مسالمتادامه دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت

های مشروع سندیکایی و مجازات فعالین کارگری نگردد و همه اتهامات از این بزهکاری برای فعالیت

زاده، جمیل ینان یابد که آقایان عظیمخواهد که اطمکمیته، بویژه از دولت می. نوع، ملغی اعالم شود

ندانی نشوند، و کمیته را ازجریان کار محمدی و علی نجاتی به خاطر استفاده از حق آزادی انجمن، ز

خواهد که اطالعات دقیق در مورد نتیجه افزون بر این، کمیته از دولت می. در این مورد مطلع سازد

راد را ارائه دهد و کپی حکم قضایی را به کمیته نیاقامه دعوا علیه آقایان رضوی، مددی و احسا

 .ارسال کند

d)) مه اقدامات الزم را انجام دهد و اطمینان یابد که هیچ کس فقط به خواهد که هکمیته از دولت می

و یا شرکت در آن اعتصاب، زندانی  2018دلیل سازمان دادن اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر 

نفر  47خواهد که آن را از نتایج جریان دادگاه فرجام در رابطه با پرونده ت میکمیته از دول. نشود

خواهد که در افزون براین، کمیته از دولت می. کم را بعد از صدور، ارسال نمایدمطلع کند و کپی ح

نفر از اعتصاب کنندگان را  233پاسخ به ادعای مطرح شده، اطالعات مربوط به دستگیری بیش از 

 .ه ارسال کندبه کمیت

(e) ه جلب می کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پروند

 .  کند

 ( پرونده دوم )

  0022پرونده شماره     

 0283،  ماه مه 101گزارش شماره  –های کمیته و هیئت مدیره اقدام دولت نسبت به توصیه

  0224ماه مه  00، زمان شکایت (ایران جمهوری اسالمی) 0022پرونده شماره 

 (  ITUC  (های کارگری بین المللی اتحادیهفدراسیون  : شکایت کننده

های اند، از فعالیتکند که معلمان بطور مستمر سرکوب شدهتشکل شکایت کننده ادعا می: اتهامات

اهرات اعتراضی از ای آنها جلوگیری شده و دستگیری و بازداشت آنها بعد از تظمشروع اتحادیه

 . ها بوده استجمله این سرکوب

در رابطه با اتهاماتی درباره سرکوب مستمر فعالین معلم به  کمیته  2337ده در ماه مه این پرون.  12

نگاه کنید به [موررد بررسی قرار داد   2347کمیته آخرین بار پرونده را در جلسه اکتبر . تسلیم شد

را از  در آن زمان کمیته از دولت خواست که کمیته . ] 06تا  03های پاراگراف 080گزارش 

نژاد، مهدی بهلولی، رامین زندنیا، یت آقایان اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، محمدرضا نیکوضع

محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و خانم پروین محمدی، آگاه کند و اطالعات دقیق در باره 



از دولت  کمیته یک بار دیگر. نها و تصویری از احکام صادره را ارسال کندنتیجه اقامه دعوی علیه آ

درخواست کرد تا اطمینان حاصل کند که اتهامات نسبت داده شده به فعالین صنفی به خاطر فعالیتهای 

مشروع سندیکایی، بدون درنگ پس گرفته شود و احکام صادره علیه انها فسخ اعالم گردد و همه 

د، به طور کامل انها متحمل شدهآزاد و خسارتی که آنها در نتیجه این محکومیت کارگران زندانی

های کمیته درباره کمیته با ابراز تاسف از اینکه دولت هیچ اطالعی در مورد توصیه. جبران شود

ضبط اموال شخصی این فعالین هنگام هجوم به منازل آنان، ضبط مدارک مسافرت، تشدید آزار و 

ت نداده بود، یک بار آمیز اعتراضاو فشار بر فعالین  سندیکایی و متفرق ساختن خشونتاذیت، تهدید 

دیگر از دولت درخواست کرد که اقدامات توصیه شده از سوی کمیته را به کار بسته و نتیجه را 

های سرانجام با توجه به مسایل جدی مطرح شده در این پرونده و فضای حاکم بر فعالیت. اطالع دهد

واست کرد که در آینده یکایی در جمهوری اسالمی ایران، کمیته یک بار دیگر از دولت درخسند

های الزم برای ایجاد فضایی که در آن به منظور برداشتن گام( ILO)نزدیک با سازمان جهانی کار 

 . حقوق سندیکایی، آزادانه به کارگرفته شود، وارد گفتگو گردد

دولت .  ارائه داد 2348فوریه و اول اکتبر  0ا طی گزارشی در اطالعات این پرونده ر دولت،. 14

های کمیته کند که اقدامات موثری برای رفع مسایل مطرح شده در این پرونده طبق توصیهاره میاش

انجام داده است و در این رابطه چندین بار با مقامات و مراجع قضایی و حقوقی، رایزنی و مکاتبه 

ها پرونده ها امیدوارکننده بوده و تا بسته شدن همهید که نتیجه این کوششافزادولت می. کرده است

های اخیر اقدامات موثر و مثبتی دولت همچنین تکرار می کند که در طول سال. ادامه خواهد یافت

برای بهبود وضع رفاهی معلمان انجام داده است؛ حقوق معلمان را افزایش داده و فعالین معلم و 

رات اخیر خود برای حل دولت فهرستی از ابتکا. اندلمان، از این اقدامات استقبال کردههای معکانون

مرکز  41افتتاح : این فهرست شامل موارد زیر است. مشکالت رفاهی معلمان ارائه داده است

های کم بهره و یا های سخت، ارائه وامناپذیر و بیماران دچار بیماریتخصصی برای بیماران درمان

العاده به معلمان عالوه ت فوقبهره، افزایش دستمزدها، بهبود بیمه درمانی و بیمه عمر و پرداخبدون 

 . بر حقوق آنها

-های کارگری از حق تجمع مسالمتگوید که تشکلدرارتباط با حق تجمع و تظاهرات، دولت می. 14

 2348در دهم ژوئن  افزایدآمیز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخوردار هستند، و می

ویژه برای تجمع عمومی در تهران معین کردند، شورای وزیران، طی تصمیمی مکان های مناسب و 

و در شهرهای دیگر، شوراهای تامین، یک و یا دو مکان را بر اساس معیارهای تعریف شده در 

در دسترس بودن : این معیارها عبارتند از. تصمیم شورای وزیران به همین منظور تعیین خواهند کرد

ی تامین نظم و امنیت مورد نظر، فاصله داشتن از ها در مناطق شهری، توانایی پلیس برااین مکان

هایی که تحت حمایت امنیتی ویژه قرار دارند، پرهیز از اخالل در ارائه خدمات عمومی به مکان

های کمیته را به د توصیهگویدولت می. شهروندان و زندگی روزمره مردم، و پرهیز از ایجاد ترافیک

کند که شرکت سندیکاهای کارگری در است و تاکید می فرستاده" مرکز حقوق بشر قوه قضاییه "

 .های قانونی، ممنوع نیستآمیز و فعالیتتظاهرات مسالمت

-کند که آقای علیاند، دولت اشاره میدرارتباط با وضعیت فعالین سندیکایی معلم که زندانی شده .13

آقای رسول . کندهران زندگی میباغانی دوران محکومیت زندان را به پایان رسانده و اکنون در ت اکبر

و تقاضای آقای عبدالرضا . مورد بخشش قرار گرفت و از زندان آزاد شد 2346آوریل  28بداقی در 

زاد مورد موافقت قرار گرفت و او با قرار وثیقه آ 2346مارس  46قنبری برای تجدید محاکمه در 

 . شد



گوید که هر دوی آنها به با آقای رامین زندنیا و خانم پروین محمدی، دولت میدر ارتباط   .02

که دولت آن را گروه تروریستی توصیف  -( پژاک)عضویت و تبلیغ برای حزب حیات آزاد کردستان 

به خاطر اتهام دوم به گوید آنها به خاطر اتهام اول به پنج سال و دولت می.  متهم شده بودند  -می کند 

سال زندان محکوم شدند اما به دلیل نداشتن سوءسابقه کیفری، این حکم به هشت ماه زندان برای یک 

این حکم به سازمان اجرایی . آقای رامین زندنیا و چهار ماه زندان برای خانم محمدی کاهش یافت

. نکردنده مقامات مجری حکم معرفی ابالغ شد اما نامبردگان که با قرار وثیقه آزاد بودند خود را ب

های سندیکایی آقای زندنیا و خانم محمدی ندارد، کند که حکم صادره، ربطی به فعالیتدولت اشاره می

 . خواهد که اسامی آنها را از پرونده موجود حذف کندو بنابراین، از کمیته می

 اه در تهران در دوم فوریهگوید که آقای اسماعیل عبدی بر اساس قضاوت یک دادگدولت می. 08

 401و  033،  643به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، طبق مواد  2346

در زندان اوین  2346نوامبر  1آقای عبدی از . قانون مجازات اسالمی به پنج سال زندان محکوم شد

د که آقای افزایدولت می. واهد رسیدبه پایان خ 2323دسامبر  22برد و دوره زندان او در به سر می

 033طبق ماده )تر توسط دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ علیه نظام عبدی سابقه ارتکاب جرم دارد و پیش

آوری اخبار و اطالعات با هدف اخالل در و جاسوسی از طریق جمع( قانون مجازات اسالمی 643و 

. زندان محکوم شده بود سال 0سال و  43ترتیب به  به( قانون مجازات اسالمی 030ماده )امنیت ملی 

کند که آقای عبدی از مرخصی و مالقات با خانواده  برخوردار بوده و افزون بر این، دولت اشاره می

به امکانات پزشکی در زندان و خارج از آن دسترسی داشته است و می تواند با بیرون از زندان 

 . که اسم او را از پرونده، حذف کندخواهد دولت از کمیته می بنابراین،. ارتباط تلفنی برقرار کند

در ارتباط با آقایان محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دولت می گوید که دادگاه فرجام در . 00

اما اجرای حکم برای سه . مورد تائید قرار داد 2347تهران، قضاوت دادگاه انقالب را در سپتامبر 

خواهد آمد که آنها در دوره تعلیق، مرتکب یکی از نها در صورتی به اجرا در سال معلق اعالم شد و ت

قانون مجازات اسالمی آمده است؛ در غیر این صورت، حکم مجازات  01جرائمی شوند که در ماده 

دولت می افزاید به عنوان مجازات تکمیلی، این هر دو فعال . آنها از اسناد جزایی حذف خواهد شد

. اندوهای سیاسی یا اجتماعی برای دو سال منع شدهن از عضویت در احزاب و گرسندیکایی همچنی

 . هر دوی آنها در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بودند

در ارتباط با آقای محمود بهشتی لنگرودی، دولت می گوید که چندین بار به او مرخصی داده شده . 09

سپتامبر  21زندان از  دوران محکومیت او به. ست روز بوده ا 630وغیبت غیرمجاز او بیش از 

گوید پس از اعتصاب مجدد او در زندان، به او مرخصی دولت می. است 2323ماه مه  20تا  2340

سال زندان دیگر به  0داده شد، اما از آنجا که غیبت ایشان از زندان بیش از دوره مجاز بود، او به 

 20شود و تا شروع می 2323ر دسامب 4محکوم شد، که از  اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی

کند که مجازات زندان دولت در آخرین مکاتبات خود اشاره می. ادامه خواهد داشت 2320سپتامبر 

افزون براین، دولت اشاره می کند که آقای . طول خواهد کشید 2324آقای لنگرودی تا دوم نوامبر 

تواند با اعضای خانواده خود روز مرخصی را دارد، می 12بهشتی لنگرودی، حق برخورداری از 

ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده نوبت از خدمات بیمارستان 0مآلقات داشته باشد و در 

 . او همچنین به تلفن دسترسی دارد و می تواند آزادانه با خارج از زندان تماس بگیرد. کرده است

با این حال تحقیق در . که او سوءپیشینه نداردگوید نودینیان، دولت می در ارتباط با آقای پیمان.  01

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



-به طور مشخص اشاره می ) ILOبا )دولت در رابطه با تقاضای خود برای همکاری تخصصی  .00

المللی را بیشتر درنظر دارد استانداردهای بینح قوانین و مقررات کشور، کند که در پیوند با اصال

مورد توجه قرار دهد و برای این منظور قصد دارد کارگروهی سه جانبه در مورد گفتگوهای 

های های کارگری و کارفرمایی، نمایندگان اتاق، نمایندگان تشکلILOاجتماعی، با شرکت متخصصان 

کمیته کارگری و کمیته اجتماعی پارلمان ایران، ها، اعضای صنفی و تعاونیهای بازرگانی، انجمن

های کارگری و کارفرمایی از وزارت اساتید دانشگاه، مدیران اداره کار و متخصصان در امر تشکل

کند که کامال آماده است که از دولت در پایان اشاره می. تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل دهد

گوید که از هر گونه اجتماعی را تقویت کند، و مجددا میانجمن پشتیبانی و گفتگوی اصول آزادی 

 .  کندارائه شود، استقبال می  ILOهمکاری تخصصی که از سوی 

کمیته، اطالعات ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با تصمیم شورای وزیران در مورد حق  .02

معلمان که دستگیر، های صنفی عیت اعضای تشکلتجمع و تظاهرات و نیز اطالعات در مورد وض

اند را بازداشت و به اتهامات مختلف و اساسا در رابطه با شرکت در تظاهرات عمومی، مجازات شده

کند که آقای باغانی بخشوده شده  و از زندان کمیته به ویژه مالحظه می. دهدمورد مالحظه قرار می

و . کندیگر در تهران زندگی میبعید به زابل، اینک بار دآزاد شده است و پس از پایان شش سال ت

ای به کمیته اما شاهد است که دولت اشاره. قید وثیقه آزاد و منتظر تجدید محاکمه است آقای قنبری به

کند که کمیته همچنین با تاسف مالحظه می.  تجدید محاکمه آقای قنبری و زمان برگزاری آن ندارد

 .دهده آقایان نیک نژاد و بهلولی ارائه نمیرد محتوای حکم تعلیقی علیدولت هیچ اطالعی در مو

ملزم است به این نکته توجه کند که اگر چه این فعالین سندیکایی آزاد هستند، اما ممنوع  کمیته .04

های های اجتماعی و سیاسی، ممکن است مانع از استفاده آزادانه آنها از حق فعالیتشدن آنها از فعالیت

خواهد که کپی اسناد دادرسی در مورد این ته یک بار دیگر از دولت میبنابراین، کمی. یکایی شودسند

فعالین سندیکایی را ارائه دهد و همه اقدامات الزم را برای اطمینان یافتن از برخورداری آنها از 

 .حقوق سندیکایی خود بر اساس اصول ازادی انجمن، انجام دهد

اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی هر کدام دو بیند که آقایان می یارکمیته با نگرانی بس. 01

کمیته .  اندبار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طوالنی محکوم شده

گوید که کدام اقدامات مشخص از سوی آقای یک بار دیگر شاهد است که دولت در این مورد هیچ نمی

در ارتباط با آقای بهشتی . ق به وی وارد و او محکوم شناخته شودموجب شد که اتهامات فو عبدی

کند که طبق گفته دولت، بعد از آنکه او  پس از پایان لنگرودی، کمیته با نگرانی عمیق مالحظه می

منیت مدت مرخصی بعد از اعتصاب غذا، خود را به زندان معرفی نکرد، اتهام اجتماع و تبانی علیه ا

 .سال زندان بیشتر برای او گردید 0ده شد که منجر به صدور حکم  ملی به او نسبت دا

ها ناظر وقوع چنین مواردی در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران کمیته، با توجه به اینکه برای مدت

طور  قانون مجازات اسالمی به 643و  033رسد که  مواد بوده است و با توجه به اینکه به نظر می

های مشروع  سندیکایی، مجازات شوند شود تا فعالین سندیکایی به دلیل فعالیتمی مرتب به کار گرفته

داند که برای بار دیگر، الزم به ذکر می ] 123پاراگراف  2038پرونده  082نگاه کنید به گزارش  [

بت جه بگیرد که اتهامات نسشود تا کمیته نتیارائه شده از سوی دولت، مانع از آن نمی اطالعات فشرده

های مشروع سندیکایی از داده شده به فعالین سندیکایی و حکم محکومیت علیه آنها، ارتباطی به فعالیت

 . سوی آنها ندارد



کمیته همچنین خود را ملزم به ابراز نگرانی بابت نسبت دادن دلخواهانه اتهام اجتماع و تبانی علیه 

با در نظر گرفتن اینکه محکوم . اندددن غیر مجاز مرخصی میامنیت ملی، فقط به خاطر طول دا

های طوالنی مدت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و کردن مکرر و دلبخواهی فعالین سندیکایی به زندان

تبلیغ علیه نظام، تاثیری زیان بار بر امر استفاده آزادانه از حق سندیکایی دارد، کمیته یک بار دیگر 

به اطالع مقامات قضایی برساند و اطمینان حاصل کند که  اهد که توصیه های آن راخواز دولت می

ای، به طور دلبخواهی و با چنین اتهامات آمیز اتحادیههای مسالمتفعالین سندیکایی به خاطر فعالیت

مبهمی، محکوم نشوند، و دولت آنچه را که در توان دارد برای آزادی فوری همه این فعالین زندانی 

 . انجام دهد

خواهد ه به ارجاع دولت به اعتصاب غذای فعالین سندیکایی در زندان، کمیته از دولت میبا توج. 03

که درخواست این زندانیان را بررسی کند و هر آنچه را که در توان دارد، انجام دهد تا اطیمنان یابد 

 . حترام می گذارندها، به حقوق فعالین سندیکایی زندانی، اکه مقامات قضایی و زندان

با یادآوری اینکه آقای پیمان نودینیان یکی از فعالین سندیکایی است که پاسپورت او ضبط شد  تا  . 22

پرونده  083نگاه کنید به گزارش  [المللی، جلوگیری شود های بیناز حضورش در نشست اتحادیه

العاتی لت  یک بار دیگر هیچ اطمی کند که دو ، کمیته با تاسف مالحظه] 03پاراگراف  2066شماره 

های کمیته در ارتباط با ضبط مدارک سفر فعالین سندیکایی، ضبط اموال شخصی آنها در مورد توصیه

آمیز اعتراضات، ارائه نداده است در زمان حمله به منازل ایشان و در هنگام متفرق ساختن خشونت

-گر از دولت میبراین، کمیته یک بار دیبنا . ] 00-11پاراگراف های  083نگاه کنید به  گزارش [

 . خواهد که اقدامات توصیه شده را به کار ببندد و کمیته را از پیشرفت کارها مطلع سازد

های های تخصصی، کمیته اطمینان دارد که کمکدر رابطه با اشاره دولت درباره همکاری. 28

یطی که ی ضروری برای ایجاد شراهاتخصصی، ارائه خواهد شد و کمیته، دولت را در برداشتن گام

حقوق سندیکایی، آزادانه مورد استفاده قرار بگیرد و مسایلی که در این پرونده مطرح شده کامال بر 

 .  طرف شود، یاری خواهد داد

 ( پرونده سوم ) 

 0124ونده شماره  پر

 0283، ژوئن 013گزارش شماره  –های کمیته و هیئت مدیره اقدام دولت نسبت به توصیه

  0282، تاریخ شکایت چهارم ژوئن (جمهوری اسالمی ایران) 0124پرونده شماره 

 (ITUC)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری : شکایت کننده

به عنوان " مرکز هماهنگ کننده نمایندگان کارگران"کند که پذیرش رسمی شکایت کننده، ادعا می

جهانی کار، در مغایرت با  یران در اجالس سازمانهیئت نمایندگی کارگری جمهوری اسالمی ا

-برای  شکایت کننده و برای تشکل( کارگری)قرار دارد، زیرا چنین  تشکل  ILOالزامات اساسنامه 

 . های کارگری در ایران، ناشناخته است

نگاه  [مورد بررسی قرار داد  2346کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در  ژوئن . 12

در آن زمان کمیته از دولت درخواست کرد که تمام  ] 63و  06گراف های پار 278نید به گزارش ک

اقدامات الزم را انجام دهد تا روند اصالح قانون کار به طور سریع و موثر، شتاب بیشتری بگیرد با 



دیکایی را این هدف که این قانون با اصول آزادی انجمن مطابقت کند، و به ویژه امکان پلورالیسم سن

 .ه، بخش و سطوح کشوری فراهم آورددر یک بنگا

در رابطه با .  اطالعات خود را در این زمینه فرستاد 2348دولت، سپس در تماس اول اکتبر  .18

-های مکرر تشکلکند که به منظور ترتیب اثر دادن به درخواستاصالح قانون کار، دولت اشاره می

قانون کار را از مجلس برای بازنگری کرده که الیحه اصالح های کارگری و کارفرمایی، موافقت 

افزاید که مصوبه الیحه جدید، برای بررسی بیشتر به افزون براین، دولت می. بیشتر، پس بگیرد

دولت اضافه می کند که یک طرح . شورای عالی کار فرستاده شد که  در جریان بررسی قرار دارد

توسط نمایندگان مجلس و در " کار تشکیل شوراهای اسالمیقانون "قانونی در رابطه با اصالح 

تهیه شده که در حال حاضر توسط کمیته اجتماعی " کانون عالی شوراهای اسالمی کار" مشورت با 

 . مجلس در دست بررسی است

های صنفی، در شمول افزون بر این، دولت اشاره می کند که در جمهوری اسالمی ایران، تشکل.  10

تشکل های کارگری و " تحت عنوان  4113ل ششم قانون کار فص: مختلف قرار دارنددو قانون 

های ها، انجمنها و تشکلهای سیاسی، گروههای احزاب و گروهقانون  نحوه فعالیت"و " کارفرمایی

افزاید که در حال حاضر، دولت می(. 4184" )های دینی به رسمیت شناخته شده اسالمی و یا اقلیت

کنند و قانونگزار به این دلیل دو قانون وب قوانین باال، فعالیت میی صنفی مختلف در چارچهاتشکل

های صنفی در نظر گرفته که از انحصار در کاربست فقط یک قانون مجزا را برای فعالیت تشکل

-جلوگیری کند و بر اهمیت آزادی تشکل تاکید ورزد و در همان حال امکان پلورالیسم را برای تشکل

دولت همچنین  اضافه می کند که کارگران در یک بنگاه حق دارند یکی از . ای صنفی فراهم آورده

را ( شورای اسالمی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان کارگران)این سه تشکل کارگری 

 . ایجاد کنند

حق کارگران در سیاست دولت احترام به پلورالیسم و مراعات کند از آنجا که دولت خاطر نشان  می

های اش استفاده از ظرفیت همه تشکلانتخاب آزادانه تشکل نمایندگی از طرف آنان است، و هدف

کننده شوراهای اسالمی کانون عالی هماهنگ"باشد، هر ساله گیری میهای تصمیمکارگری در ارگان

گران جمهوری اسالمی مجمع عالی نمایندگان کار"و " صنفی کارگرانهای کانون عالی انجمن"و " کار

اعضای اصلی و علی البدل هئیت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان " ایران

گیرد که در همکاری با شرکای اجتماعی از هیچ کوششی دولت نتیجه می. کنندجهانی کار انتخاب می

متعهد است و از آن یغ نمی کند؛ و اینکه به اصول آزادی انجمن برای بهبود زندگی کارگران در

پیروی می کند، و کوشش می نماید که گفتگوی اجتماعی را تقویت و از هر فرصتی برای رسیدن به 

 . این اهداف از طریق اصالح قانون کار استفاده کند

ست که پیشرفتی را در کند که یک بار دیگر دولت در موقعیتی نیکمیته با تاسف مالحظه می. 19

های کمیته همچنین اشارات دولت در مورد چارچوبه. ون کار، گزارش دهدمورد روند اصالح  قان

کمیته مالحظه می کند که دولت در حالی که بر تعهد . دهدقانونی موجود را مورد مالحظه  قرار می

د که کارگران در یک بنگاه های کارگری  تاکید می نماید، همچنین می گویخود بر پلورالیسم تشکل

.  را ایجاد کنند  4113کی از سه نوع تشکل مورد اشاره در فصل ششم در قانون کار توانند یفقط می

کمیته در این ارتباط  یادآوری می کند که حق کارگران در ایجاد تشکل مورد  دلخواه خود، معنایش به 

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

نگاه کنید به مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن، مجلد ششم [در یک شرکت ایجاد کنند  تشکل،

  ]171پاراگراف  2348



و هم ( واحدهای صنفی جداگانه)پلورالیسم سندیکایی هم در سطح بنگاه ( در ایران)داند  که کمیته می

نمایندگان "و " صنفی انجمن های"و " شوراهای اسالمی کار"اینکه  در سطح کشوری ممنوع است و

های هایی هستند که در ارگانکند، تنها گروهکه دولت در گزارش خود به آنها اشاره می"  کارگران

گیری مشارکت دارند و هیئت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی تصمیم

ار دارد که دولت همه اقدامات ابراین کمیته یک بار دیگر به طور جدی انتظبن. کنندکار انتخاب می

الزم را برای شتاب بخشیدن به روند اصالح قانون کار انجام دهد؛ با این هدف که همه کارگران ایران 

کمیته از دولت . های مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در سطح کشوری ایجاد کنندبتوانند تشکل

لع سازد و کپی آخرین لوایح قانونی را به کمیته هد که آن را از پیشرفت کار در این مورد مطخوامی

  .بفرستد

 :لینک به گزارشها به زبان انگلیسی
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 رگران در ایرانالمللی در حمایت از کااتحاد بین

 ۹۱۰۲ماه اوت 

 سقوط کارگر به چاهک آسانسور براثر انیاغچیدر شهرک  جان باختن یک کارگر*

در شهرک  مرداد،یک کارگز حین کار در ساختمانی نیمه کاره واقع در23یکشنبه عصر روز 

 .جانش را ازدست داد سقوط کارگر به چاهک آسانسور براثر تبریز انیاغچی

 ک نفریقیم بسوی کولبران وجان باختن بازهم شلیک مست*

شهرستان  نواحی مرزی اطرافسوی کولبران درمستقیما بمرداد،بازهم نیروهای نظامی 41روز شنبه 

 .آتش گشودند وجان کولبری اهل خوی بنام رضا ابراهیمی را گرفتند خوی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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