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 ان انی کارگر ه ج همبستگی  در روز  های گارگران ایران  است نگاهی به خو 
فرسا دست به گریبان هستند. حقوقی که در بسیاری از کشورهای دیگر کارگران ایران با مشکالت معیشتی طاقتاکثریت  

در ایران   ،های پیوست آن استی جهانی حقوق بشر و میثاقاعالمیه قانونی است و به رسمیت شناخته شده و جزئی از 

ی کارگران و هاکارگران، نگاهی به برخی از این خواستجهانی همبستگی د. در روز شوشناخته میو جرم است   تییامن

از   گیری کرونا،گذراندن دوران سخت همه، پس از کارگران ایران های در خواست اندازیم. می صنفی آنهاهای تشکل

و   یجنس یضاز تبع یریجلوگ ی،مستقل کارگر یکایسند یجادا خانواده، یشتدستمزد و سبد مع  ینب یه فاصل میان بردن

و  ها از بازار کاردست واسطه  کوتاه کردن، موقت یکارگر، حذف قراردادهاو مهاجران حقوق زنان  یتو رعا یتیجنس

 های کاری برجسته است.محیطسته شدن امنیت شغلی و جلوگیری از ب

 

 های معیشتیخواست

متشکل از  مزد   تهی کم دستمزد ماهانهحداقل بسیار کمتر از کار  یعال یشورا یاز سو  هشد نییتعدستمزد ماهانه حداقل 

  کیماهانه   شتیسبد مع بسیار بسیار کمتر از است و یکارگر یهاتشکل ندگانینما و انیکارفرما ،دولت ندگانی نما

 های کارگران قرار دارد. تت معیشتی در صدر خواسجای شگفتی نیست که مطالبا .یخانواده کارگر

.  کندزندگی میخط فقر   یرو ز گیرندیدستمزد را م ینکارها کمتر ینترو سخت یشترینبا ب  هامروزایران  انکارگراکثر 

  حکومت اسالمی است. اصول قانون کار و  یمخالف قانون اساس حتی کارگرانآشکار  استثمار  و یبردگ ینا

 حقوق معوقه 

در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و  برخی از آنها  ند.دار دیتاک  خودبر لزوم پرداخت حقوق معوقه کارگران 

 ایران زدند.  در مناطق مختلف ییمای راهپ ایاعتصاب، تجمع و دست به  خود ایمزا

 ی شغل ت یامن

 یلیتعط زیها و ن ها و شرکتکارخانه یسازی خصوص  رو،ین  لیها با نام تعداخراج. ندارند یشغل تیامن ایران کارگران

  شود.می مانجا یدیتول یواحدها
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ها و فقط به سود داللکه  هستند سازییو خصوص یساختار یلتعد  یاستکنار گذاشتن  سه طور جدی خواستار بکارگران 

 .ها استواسطه

کارگر با    یلیونهاو م  یافترواج گسترده کارگران موقت  یقراردادها «یعدالت ادار  یواند۱۷۹دادنامه » یبتصوبا 

 یهماده، جنب ۲۰۳با  جمهوری اسالمی قانون کاراست و حتی  یضدکارگره دادنام ینا .شدند  روبرو یشغل یتنداشتن امن

با   دنتوان می یانکارفرما .ردرا ندا کارگرانتوان دفاع از حقوق  یگرو د داده استاز دست ل عمدر خود را  یتیحما

  یشغل یت  رفتن  امن یناز ب باکارگران   یشت  مع  یت  امن را از کار اخراج کند. رگرانکا  یبه راحت یاعتراض ینکوچکتر 

 . بسیار ضعیف شده است

 امضا  دیسف یقراردادها 

  سازدیکارگران را وادار م ،شدید اجیو احت جانبه کندهمه مایتاز کارگران ح و قانون کاری که های کارگرینبود تشکل

به کارگران را مجبور  راناپیمانک . بسیاری از امضا کنند، دگذارنمیران در برابر آنها اویژه پیمانککارفرمایان به هرچه

پیمانکاران کارگران  ،امضابا این  کنند.می «ندارم یحق یچ»من ه یبرگهیا  و  یدحساب  سف یهتسو، یدقرارداد سف امضای

 .ایندمنحقوقی، هر زمان اراده کنند اخراج میرا بدون هیچ حق و 

 انسانی و غیرقانونی است.  دبه این کار ض های کارگری پایان دادن ها تشکلیکی از خواست

 ی موقت قراردادها

از  یبر اساس گزارش برخ است. دهیرا بر کارگرانامان  یاو واسطه یمانکاریپ یموقت و شرکت ها  یقراردادها

   .درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کارند ۹۰از  شیبها،  یخبرگزار

هستند که  معموالً کارگران متخصص  . آنهاکنندیکار م  یصنعت یدر مناطق آزاد تجار کارگرانشماری از عده بی

  یر مناطق آزاد تجارد ارگرانک. از آنجایی که این تندقرارداد موقت هس کارگران ینا ،اما سازندیم یمیو پتروش یروگاهن

کار   یروین ینبا ا ندن تواید منبخواه یهر کار انیمانکارو پ شودینم یتها رعاآن  یمشغول به کارند، قانون کار برا

 د.نمتخصص انجام ده

 یناز بای به طور گستردهرا  و امنیت شغلی یداراشتغال پا هاییانر بازار کار، بنب یمانکارانپ تسلطموقت و  یقراردادها

 برده است.

 ی اجتماع یهامهیب

  شرکتهای کنشگران کارگری . یکی از خواستستندیو کارآمد برخوردار ن  یمکف یاجتماع یهامهیاز بکارگران اکثر 

از امکانات و   کارگران یبرخوردار و همچین یاجتماع نیسازمان تأماداره  در کارگران  یمنتخب و واقع ندگانی نما

 .است یاجتماع نیتأم یهامهیب یایمزا

 مستقل  صنفی  تشکل

افزایش جمعی و متشکل آنها برای و تالش دسته فعالیت صنفی کارگران و یکارگر یتشکل ها جادیا جمهوری اسالمی

قرار داده   ضرب و شتممورد را  داند و کنشگران کارگریمیرا امنیتی ت شغلی و بهبود شرایط کاری نی م، احقوق

 دهد.بستگان آنها را زیر فشار قرار می حتی خانواده و  کند.گیر و زندانی میتدس

 لیو خواستار تشک کنندمیمحکوم های صفی را نسبت به فعالیت ییقضا – یتیامن یبرخوردها کارگران ایران

  یالمل نیسازمان ب ۹۸و   ۸۷ یهامقاوله نامه اجرای ژهیکار، به و  نیادیحقوق بن تیو رعا یمستقل کارگر یکاهایسند

 شدند. «یدسته جمع یعقد قراردادها و » 1« مستقل یتشکل ها جادیا یآزادکار درباره »

 
از    یکیبعنوان   رانیدولت ا ندگانیگذشته نما بوده و در چند دوره ۱۹۱۹کار در سال  یالمللنیسازمان ب  گذاراننانیاز ب یکی رانیا  هر چند 1

که بر  ۹۸و  ۸۷ یهانامهبه مقاوله کدام از دو رژیم هیچاند، اما کار حضور و نقش داشته یالملل نیسازمان ب ره یمد اتیدر ه یاصل یاعضا

https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-87
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m98-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-98
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و کوتاه شدن دست  برند و خواستار برچیده شدنیهزار نفری حراست رنج م ۴۰کارگران ایران از کنترل نظامی لشکر 

 های کاری هستند. محیط ی ازحراست یتی ون نیروهای ام

ی که قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین مطالباتحتی   توانندینم یجهدر نت ،ندمستقل ندار یکایسند کارگران ییاز آنجا

به و مطالبه  را یاجتماع ینقانون تام ۱۱۱و  ۹۶قانون کار و اصول   ۴۱  صلاچون تضمین کرده است  اجتماعی

 کنند.   یگیریپ یصورت جد

 کارگر  یروز جهان

و لغو هرگونه   یرسم  لیکارگر، به عنوان تعط یشناخته شدن اول ماه مه، روز جهان تیرسم بهکارگران خواستار 

 هستند.روز  نیمراسم ا یدر برگزار تیمحدود

 یسازیخصوص

   های تولیدی انتقاد دارند.های واحدهای کار و یا بخش از فعالیتمحل شدن یسازی خصوص ان بهکارگر

 حقوق زنان و مردان  یبرابر

 هستند.  کامل حقوق زنان و مردان یخواستار برابر کارگران

 آزادی کنشگران صنفی زندانی

کارگران و فعاالن  یحکام شالق، بازداشت و زندان براو صدور ا یاعمال فشار، پرونده ساز یبر توقف فور کارگران

 یکارگران و فعاالن کارگر  یشرط تمام دیو بدون ق  یفور  یو خواستار آزاد دارند د یتاک یو اجتماع یمدن ،یکارگر

 ند. هست یزندان

 کار کودکان 

 یو بهداشت یرفاه ،یو آموزش یلیهمه کودکان از امکانات تحص یکار کودکان، برخوردار تیخواستار ممنوعکارگران 

 هستند.  و برابر گانیرا

 کارگران مهاجر

از    رانینسبت به کارگران مهاجر در ا یعدالت یو ب ضی رفع تبعخواستار  یکارگر برادرانه  گیتهمبسبا کارگران ایران 

 .هستندجمله کارگران مهاجر افغان 

 
نبوده  پاسخگو  ۹۸و  ۸۷ یها نامهدر قبال نقض مقاوله و  ندوستیداللت دارد، نپ یجمعدسته یزن و چانه یکارگر  یابیحق سازمان  تشکلها،  یآزاد

 . و نیستند
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087 

 یی کا یاز حقوق سند تی و حما کاهایسند  ی آزاد ۸۷نامه مقاوله
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m87-

%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-87 
 ی حق تشکل و مذاکره دسته جمع 98مقاوله نامه 

https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m98-

%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-98 
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-87
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-87
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m98-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-98
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/mostanadatghanon/moghavala/m98-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-98
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
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 بهبود شرایط کار 

های قانونی مربوط کارهای  ختن مرخصیو به رسمیت شنا ، رعایت ایمنی و بهداشتی در محیط کاربهبود شرایط کار

جان روزانه  نفراقل شش حد دهدترین آمار نشان مینهبیناخوش های عده زیادی از کارگران است.جمله خواست از سخت

شدگان کارگران در صد این کشته ۴۰)بیش از  دندهمحیط کار از دست می حوادث ایمنی درخاطر عدم رعایت خود را به 

 . ساختمانی هستند(

 غیرانسانی  یکشبهره

ا ژرفای  کشی از آنهپایمال شدن حقوق کارگران و بهرهدفاع بر زندگی کارگران بی یمانکاریپهای  تسلط شرکتبا 

 یشهر دماتخ و یبه انجام کار اضافرا مجبور  یکارگران شهردار ،یمانکاریپ  یشرکتها نمونه  یک یافت. ایسابقهبی

 ممنوع است. قانون کار  ۶۱طبق ماده  د که حتینکن می کار شبانهو  خطرناک و آوریانز ،سخت

که   یدساعت در هفته تجاوز نما ۳۶ ساعت در روز و ۶از   یدساعات کار نبا آوریانز سخت و یدر کارها ۵۲طبق ماده 

 . شودینم یترعا وجه یچبه ه یشهردار یمانکاریدر مورد کارگران پ ینا

  کارگران ینرا به خطر انداخته است. ا یکارگران خدمات شهر  یجان یتمدت، امن  یطوالن هاییدنو کارکش  یکشبهره

 و حق اعتراض ندارند.   شوندیاست، به اجبار به کار گرفته م یادکه احتمال وقوع حادثه ز  ییهادر مکان شوربختانه

 

های صنفی، مدنی و  ی تشکلبرابر جنبش کارگری و همهدهد کاری کالن در نشان میصورت وضعیت زندگی کارگران 

،  ایمنی در محیط کار برای دستیابی به حقوق مناسب با گرانی و تورم، امنیت شغلی،محیطی قرار دارد. زیست

جنبش  باید  های کار،شدن محلبسته گسترده و یهاو اخراج یسازکاریبجلوگیری از  موقت، جایدائم به  یقراردادها

ها و  یمارستانب ها،دانشگاه ها، مدارس،، کارگاههاد. کارگران و کارکنان همه کارخانهوبیش از پیش متشکل ش کارگری 

هم بپیوندند و اتحادیه  های محلی بهنخست باید در سطح محلی متشکل شوند. تشکل ، ی مراکز تولیدی و خدماتیهمه

هم بپیوندند و سازمان سراسری کارگران و زحمتکشان  های سراسری به سراسری خودشان را سازمان دهند. اتحادیه

زحمتکشان های کارگران، آموزگاران و سایر خواست ستند. تنها چنین سازمان نیرومندی قادر ارا تشکیل ده ایران

 ی و محیط زیست را از زندان آزاد کند.های مدنی و صنف. فعاالن دلیر کارگر و معلم و تشکلرا برآورده کندایران 

 به امید آن روز. 

 یاحد قربانی دهنار

 ۲۰۲۲ ماه مه ۱  - ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۱
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 ها وستپی

 یی کای از حقوق سند تیو حما کاهای سند یآزاد ۸۷مقاوله نامه 

 آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی  ۸۷مقاوله نامه 

 

 ۱۹۴۸ژوئن 

سی و   ۱۹۴۸ژوئن  ۱۷کار در روز   المللیبینکار که بنابه دعوت هیات مدیره دفتر  المللیبینکنفرانس عمومی سازمان 

بر  المللیبینوله نامه یکمین دوره اجالسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقا

اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده در باره آزادی و تامین حقوق سندیکایی )هفتمین موضوع دستور جلسه(، و با توجه  

مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و   المللیبینبه مقدمه اساسنامه سازمان 

کار در سی امین دوره اجالسیه کنفرانس   المللیبینه تصویب اصول بنیادین مقررات  برقراری صلح، و نیز نظر ب

کار به اتفاق آراء و هم چنین، با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین  المللیبین

اعی خویش در خصوص تصویب  کار در این اجالس به ادامه مس المللیبیندوره اجالسیه خود و فرا خواندن سازمان 

مقاوله نامه ذیل را با عنوان   ۱۹۴۸کار در روز نهم ژوئن سال  المللیبینکار، کنفرانس   المللیبینمقاوله نامه های 

 ."مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی" به تصویب رساند

 

 

 بخش اول:آزادی سندیکاها

 ۱ماده 

کار که این مقاوله نامه در باره آنها الزم االجرا است، متعهد به اجرای  المللیبینزمان هر یک از کشورهای عضو سا

 .مقررات زیر است

 ۲ماده 

کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا  

 .ه اساسنامه های مصوب را رعایت کنندبه سازمانهای موجود بپیوندند، به شرط آنک 

 ۳ماده 

سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش   - ۱

 .را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعالم کنند

ی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، مقامات دولت - ۲

 .خودداری کنند

 ۴ماده 

 .سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد

 ۵ماده 

  المللیبینن را دارند که به سازمانهای سازمانهای کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آ

 .کارگری و کارفرمایی بپیوندند

 ۶ماده 

این مقاوله نامه اتحادیه ها و کنفدراسیونهای متشکل از سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نیز   ۴ و ۳ ،۲مفاد مواد 

 .شامل می شود

 ۷ماده 

شخصیت حقوقی سازمانهای کارگری و کارفرمایی و نیز اتحادیه ها و کنفدراسیون های آن نباید مشروط به شرایطی  

 .مقاوله نامه گردداین  ۴ و ۳ ،۲شود که ناقض مفاد مواد 

 ۸ماده 

سازمانهای کارگری و کارفرمایی ضمن برخورداری از حقوقی که این مقاوله نامه برای آن ها قائل است، مانند همه   - ۱

 .اشخاص و مجامع متشکل موظفند قوانین جاری را رعایت نمایند 

آورد یا اجرای آن ها را با مشکل روبرو  قوانین کشورها نباید به مفاد تصریح شده در این مقاوله نامه خللی وارد   - ۲

 .سازد
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 ۹ماده 

تدابیر الزم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح شده در این مقاوله نامه درخصوص نیروهای مسلح،  - ۱

 .باید در حدود قوانین هر کشوری پیش بینی شود

کار، تصویب این مقاوله نامه توسط   المللیبیناساسنامه سازمان  ۱۹ماده  ۸بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند  - ۲

اعضاء، هیچ تاثیری در قوانین، احکام عرف و قراردادهای نافذ و معتبر موجود که متصمن تصمیمات و تعهدات پیش  

 .بینی شده در این مقاوله نامه در باره نیروهای مسلح باشد، نخواهد داشت

 ۱۰ماده 

مان، هر سازمان کارگری یا کارفرمایی است که به منظور توسعه و حفظ منافع  در این مقاوله نامه مراد از اصطالح ساز

 .کارگران یا کارفرمایان تاسیس شده باشد

 بخش دوم: حمایت از حقوق سندیکاها

 ۱۱ماده 

کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات الزم را برای تامین  المللیبینهر عضو سازمان 

 .وق سندیکایی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آوردحق

 بخش سوم: سایر مالحظات 

 ۱۲ماده 

کار که بر اساس سند  المللیبیناساسنامه سازمان  ۳۵ذکر شده در ماده  ۵و  ۴به جز سرزمین های مشمول بند های  - ۱

اوله نامه را می پذیرد، پس از تصویب آن، باید در کوتاه  اصالح گردید، هر عضو سازمان که این مق ۱۹۴۶مصوب 

سازمان کار ارسال   المللیبینترین مدت، همراه با اعالم رسمی پذیرش آن، اطالعات زیر را به اطالع مدیر کل دفتر 

 :کند

 الف( مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛

 با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛  ب( مناطقی که در آنها این مقررات

 ج( مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دالیل غیر قابل اجرا بودن آنها؛

 .د( مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود

نفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری تعهدات برشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء الی - ۲

 .یکسان برخوردارند

هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعالمیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت   - ۳

 .، پس گیرنداندکردههای ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعالمیه قبلی خود بیان 

این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعالمیه جدیدی   ۱۶پیش بینی شده در ماده در مدت  تواندمی هر عضوی  - ۴

 .هر تجدید نظر در اعالمیه های قبلی خود و نیز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطالع مدیر کل برساند

 ۱۳ماده 

یک سرزمین تحت الحمایه باشد،  هنگامی که اعالم پذیرش مفاد این مقاوله نامه در حدود اختیارات اولیای امور - ۱

آن سرزمین را دارد، می تواند با موافقت حکومت سرزمین مذکور، ضمن  المللیبینکشور عضوی که مسئولیت روابط 

 .اعالمیه ای پذیرش تعهدات این مقاوله نامه را از طرف سرزمین نامبرده به اطالع مدیر کل برساند

 :کار ابالغ کنند المللیبینله نامه را به مدیر کل دفتر مقامات زیر میتوانند پذیرش این مقاو - ۲

 الف( دو یا چند عضو سازمان که سرزمین تحت الحمایه تحت اداره مشترک آن ها باشد؛

مسئولیت اداره یک    المللیبینکه طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد یا هر مصوبه دیگر  المللیبینب( هر مقام 

 سرزمین را برعهده دارد؛ 

کار ارسال می شود، باید تصریح  المللیبیندر اعالم پذیرش که بر اساس مقررات بندهای فوق برای مدیر کل دفتر  - ۳

شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعالمیه متضمن آن  

 .هد شد، باید دالیل تغییرات ذکر شودباشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خوا

ذی ربط می توانند بر اساس اعالمیه جدید تمام یا جزیی از تغییرات برشمرده در   المللیبینعضو یا اعضاء یا مقام  - ۴

 .اعالمیه قبل را پس گیرند

ه نامه در خصوص  این مقاول ۱۶ذی ربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده  المللیبینعضو یا اعضاء یا مقام  - ۵

فسخ آن، میتوانند ضمن اعالمیه جدیدی هر تغییر نظر در اعالمیه عای قبلی را با ذکر دالیل و نیز وضع آن سرزمین را  

 .از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطالع مدیر کل برساند

 بخش چهارم: مقررات پایانی 

 ۱۴ماده 
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 .کار ابالغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد المللیبینمه باید به مدیر کل دفتر الحاق رسمی به این مقاوله نا

 ۱۵ماده 

کار به ثبت   المللیبیناین مقاوله نامه فقط برای کشورهائی الزم االجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر  - ۱

 .رسیده باشد

کار به ثبت رسد، وارد  المللیبینحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر این مقاوله نامه دوازده ماه پس از آن که ال - ۲

 .مرحله اجرائی خواهد شد

 .این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور الزم االجرا خواهد بود - ۳

 ۱۶ماده 

از تاریخ اجرای این مقاوله   هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال - ۱

کار ارسال شده باشد،   المللیبیننامه در نوبت نخست می توانند طی اعالمیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیر کل دفتر 

 .کار رسمیت خواهد یافت المللیبین از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر 

که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از   هر یک از کشورهای عضو - ۲

این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقرران آن ملزم خواهد بود. ولی   ۱حق مندرج در بند 

نی شده، الحاق به این مقاوله نامه را برای نوبت بعد می تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بی

 .پس گیرد

 ۱۷ماده 

کار گزارش ثبت تمام درخواست های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به   المللیبینمدیر کل دفتر  - ۱

 .کار خواهد رساند المللیبین اطالع اعضای سازمان 

کار پس از دریافت دومین اعالم درخواست الحاق به این مقاوله نامه و ثبت آن، توجه   المللیبینمدیر کل دفتر  - ۲

 .اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد

 ۱۸ماده 

گزارش جامعی از ثبت   اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است ۱۰۲کار بر اساس ماده  المللیبینمدیر کل سازمان 

 .تمام درخواست های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند

 ۱۹ماده 

کار در هر زمانی که الزم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله   المللیبینهیات مدیره دفتر  

لی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس  نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر ک

 .برای تصمیم گیری اقدام خواهد کرد

 ۲۰ماده 

در صورتیکه کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه  - ۱

 :شده باشدتصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر ن

الف( اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به 

 .این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود ۱۶ماده 

 .به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت ب( از تاریخی که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق

در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضایی که بدان ملحق شده اند و به مقاوله نامه تجدید   - ۲

 .نظر شده نپیوسته اند، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود

 ۲۱ماده 

 .ز یک اعتبار برخوردارندمتنهای فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو ا
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 ی حق تشکل و مذاکره دسته جمع ۹۸مقاوله نامه 

 حق تشکل و مذاکره دسته جمعی  ۹۸مقاوله نامه 

کار، سی و دومین اجالس خود را  المللیبینکار، که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر  المللیبینکنفرانس عمومی سازمان 

پس از بحث در باره تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص  در ژنو برگزار کرد، ۱۹۴۹ژوئن  ۸در تاریخ 

اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دست جمعی به عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجالس و پس از تصویب آن که  

ذیل را  مقاوله نامه  ۱۹۴۹درآید، در روز اول ژوئیه سال  المللیبینپیشنهادهای ارایه شده به صورت یک مقاوله نامه 

 .تحت عنوان "مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی" تصویب کرد

 ۱ماده 

کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار  - ۱

 .باشند

 :برگیردحمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی بویژه باید بندهای زیر را در  - ۲

 الف( شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛ 

ب( اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت 

 .رت موافقت کارفرما در زمان کارشرکت در فعالیت های تشکیالتی سندیکایی در غیر ساعت های کار یا حتی در صو

 ۲ماده 

سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکیالت و فعالیت امور اداری آنها  - ۱

 از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کامال مصون باشند؛

جاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه های کارفرمایان باشند یا  تحریک به منظور ای - ۲

پشتیبانی از سندیکاهای کارگری با اتکا به کمک های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکا های کارگری تحت  

ه بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله  نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است ک

 .گرایانه تلقی می شود

 ۳ماده 

در صورت لزوم باید نهادهایی تاسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکاها و احترام به 

 .این مقاوله نامه، تامین کند ۲ و ۱حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده های 

 ۴ده ما

در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی 

از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیش تر از روش های مبادله آزادانه قراردادهای  

 .ار را بین خود تنظیم کننددسته جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط ک

 ۵ماده 

 .حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی تامین خواهد شد - ۱

کار، اگر در   المللیبینکار در هر کشور عضو سازمان   المللیبیناساسنامه سازمان  ۱۹از ماده   ۸بر اساس مفاد بند  - ۲

امی و اتنظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه های نافذ و معتبر  باره پرسنل نیروهای نظ

حقوقی معادل شرایط این مقاوله نامه تامین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ 

 .گونه لطمه ای نخواهد زد

 ۶ماده 

وقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نمیتوان آنرا به گونه ای تفسیر کرد که به  این مقاوله نامه ناقض حقوق و م 

 .حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه ای وارد کند

 ۷ماده 

 .کار ابالغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد المللیبینالحاق رسمی به این مقاوله نامه باید به مدیر کل دفتر 

 ۸ماده 

کار به ثبت   المللیبیننامه فقط برای کشورهائی الزم االجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر  این مقاوله - ۱

 .رسیده باشد

کار به ثبت رسد، وارد  المللیبیناین مقاوله نامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر  - ۲

 .مرحله اجرائی خواهد شد

 .امه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور الزم االجرا خواهد بوداین مقاوله ن - ۳
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 ۹ماده 

  المللیبینمنشور سازمان  ۳۵ماده  ۲اعالم الحاق به این کنوانسیون که برای مدیر کل ارسال می شود، مطابق بند  - ۱

 :کار باید در برگیرنده اطالعات زیر باشد

 کم و کاست اجرا خواهد شد؛ الف( مناطقی که در آنها این مقررات بی

 ب( مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛ 

 ج( مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دالیل غیر قابل اجرا بودن آن ها؛

 .د( مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود

رشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء الینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری تعهدات ب - ۲

 .یکسان برخوردارند

هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعالمیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت   - ۳

 .، پس گیرنداندکردهلی خود بیان ج، د نخستین بند از این ماده در اعالمیه قب های ب،

این مقاوله نامه در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را   ۱۱هر عضوی می تواند در مدت پیش بینی شده در ماده  - ۴

 .به اطالع مدیر کل برساند

 ۱۰ماده 

منشور  ۳۵ماده  ۵و  ۴کار ارسال میشود، باید مطابق بندهای  المللیبیندر اعالمیه پذیرش که برای مدیر کل دفتر  - ۱

کار تصریح شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در   المللیبینسازمان 

 .صورتی که اعالمیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دالیل تغییرات ذکر شود

بر اساس اعالمیه جدید تمام یا جزئی از تغییرات برشمرده در   تواندمیذیربط  المللیبینعضو یا اعضاء یا مقام  - ۲

 .اعالمیه قبل را پس گیرد

این مقاوله نامه در خصوص  ۱۱ذیربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده  المللیبینعضو یا اعضاء یا مقام  - ۳

المیه های قبلی را با ذکر دالیل و نیز وضع آن سرزمین را  ضمن اعالمیه جدیدی هر تغییر نظر در اع تواندمی فسخ ان، 

 .از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطالع مدیر کل برساند

 ۱۱ماده 

هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله   - ۱

کار ارسال شده باشد،   المللیبیننخست می توانند طی اعالمیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیر کل دفتر نامه در نوبت  

 .کار رسمیت خواهد یافتمللیالبین از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر 

یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از  هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف  - ۲

حق مندرج در بند پیشین این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود.  

مقاوله نامه  ولی برای نوبت بعد می تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بینی شده، الحاق به این

 .س گیرندرا پ

 ۱۲ماده 

کار گزارش ثبت درخواست های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به اطالع  المللیبینمدیر کل دفتر  - ۱

 .کار خواهد رساند المللیبین اعضای سازمان 

و ثبت آن، توجه  کار پس از دریافت دومین اعالم درخواست الحاق به این مقاوله نامه  المللیبینمدیر کل دفتر  - ۲

 .اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد

 ۱۳ماده 

اساسنامه سازمان ملل متحد، موظف است گزارش جامعی از ثبت   ۱۰۲کار بر اساس ماده  المللیبینمدیر کل سازمان 

 .حد ارسال کندتمام درخواست های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل مت

 ۱۴ماده 

کار در هر زمانی که الزم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله   المللیبینهیات مدیره دفتر  

نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس  

 .کرد  برای تصمیم گیری اقدام خواهد

 ۱۵ماده 

در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه  - ۱

 :تصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد

توسط یک کشور عضو با توجه به الف( اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید 

 .این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود ۱۱ماده 
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 .ب( از تاریخی که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت

کنونی برای اعضایی که بدان ملحق شده اند و به مقاوله نامه تجدید  در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون  - ۲

 .نظر شده نه پیوسته اند،همچنان نافذ و معتبر خواهد بود

 ۱۶ماده 

 .ی فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو از یک اعتبار برخوردارندهامتن

 


