12th May, 2022

The Free Trade Union of Iran reports continuing repression
of trade unionists in Iran
Faced with a growing workers’ movement the Iranian regime is continuing to use repression in an attempt to
hold back this movement. Human Rights Watch (NRW) reported in late April that “over the past 12 months, at
least 69 workers have been arrested, and dozens more have been summoned for interrogations”. In Iran since
April 2021 HRW has “documented 780 strikes by labor organizations and trade unions”.
The Free Trade Union of Iran, established in 2007 and adopting this name in 2008, has circulated
internationally a report on the severe repression of its and other activists in Iran including:
Shapour Ehsani Rad, a member of the national committee of the Free Trade Union of Iran, was in 2019
arrested and sentenced to five years in prison. Currently he is being held in the Tehran Prison, one of the worst
prisons in Iran.
Nahid Khodajoo, a retired worker and member of the Free Trade Union of Iran’s leadership. She was arrested
during a rally on May 1st, International Workers’ Day, in Tehran in 2019 and in 2020 sentenced to five years in
prison. The regime threaten the person who provided her with bail money, she then paid 150 million Toman
($3,500) which the regime then confiscated. Now she is bared from leaving Iran and could at any moment be
arrested and put in prison.
Nasrin Javadi (Azam Khezri Javadi) is a former worker of the Medical Equipment Company and a retiree of
Social Security and a member of the Free Trade Union of Iran. On 7th February 2022 she was sentenced to 7
years prison and 74 lashes in Branch 26 of the Revolutionary Court on charges of conspiracy to act against
national security, disturbing public order and propaganda, and propaganda against the regime. Some of the
charges are based on her participation in International Workers Day ceremonies and attending rallies of
workers and retirees to defend union demands. Now she can be arrested at any time to begin her sentence.
Jafar Azimzadeh, the secretary of the Free Trade Union of Iran national committee, who was released after
several years in prison on April 10, 2021, is now facing a new case and is expected to be re-imprisoned. Jafar
Azimzadeh had previously been arrested by Ministry of Intelligence agents on 29th April, 2014, and was
sentenced by Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran to six years in prison. Jafar Azimzadeh has
contracted several diseases due to a 64-day hunger strike in Evin Prison, and his life will be in serious danger if
he is re-imprisoned. Also, a lawsuit was filed against Akram Rahimpour, Jafar Azimzadeh’s wife, in order to put
more pressure on union members.
Parvin Mohammadi is a member of the Free Trade Union of Iran national committee and a former
representative of the workers at the Tehran Metal Industries Factory. In 2018 she was sentenced to one year
in prison on charges of "propaganda against the regime". Interestingly, not only did Parvin Mohammadi not
know about the case or its verdict, no notification or information was ever given to her. It should be noted that
Parvin Mohammadi has been arrested and imprisoned several times over the past years.

Haidar Ghorbani, a construction worker and a member of the Free Trade Union of Iran, was arrested in June,
2020, held in detention for 23 days before he was relapsed on bail. Later he was sentenced to a total of 11
years in prison on charges of “membership in a group or population or a branch of a population formed within
the country with the aim of disrupting national security" and "propaganda against the Islamic Republic."
Javanmir Moradi, a member of the national committee of the Free Trade Union of Iran, who has been
sentenced by the Kermanshah Revolutionary Court to one year in prison.
Sheyth Amani, a member of the national committee of the Free Trade Union of Iran, was arrested by Ministry
of Intelligence agents on 1th May, 2021, during a gathering on International Workers’ Day in Sanandaj.
Farhad Sheikhi, Hadi Soleimani and Mehdi Fakhri were arrested by security forces on the occasion of
International Workers’ Day 2019 in front of the parliament, and have also faced legal proceedings by the
Ministry of Intelligence in order to prevent them from continuing their activities.
Mozaffar Salehnia, Sharif Saednia, Khalil Karimi and Jamil Mohammadi, other members of the Free Trade
Union of Iran’s national committee, have been arrested several times in the cities of Sanandaj and Tehran.
These activists are always under pressure from security agencies to refrain from labour activities.
Foad (Faiq) Keykhosravi is a member of the Free Trade Union of Iran’s national committee who was not
arrested when security forces raided his home. Foad Keykhosravi has been given a suspended prison sentence
and if arrested will faced long years of imprisonment.
The Free Trade Union of Iran explains that security crackdowns by the Iranian government on its members have
not ended there, and many other union members have been threatened by the Ministry of Intelligence over
the phone with the aim of shutting down the union.
In Iran, workers are not allowed to form their own organizations, and workers such as activists of the Free
Trade Union of Iran, who form trade unions to pursue their demands, face the harshest repression.
In reality they not pay the slightest attention to workers’ rights and presents false reports internationally in
order prevent real workers’ voices reaching out to workers around the world.
Although the International Labour Organisation aims to foster “social dialogue and tripartism” between
“governments, employers and workers”, and not militant trade unionism, the Iranian government refuses to
sign the ILO’s conventions that relate to the right to organise, hold meetings and conduct collective bargaining.
The Free Trade Union of Iran explains that the Iranian government not only refuses to sign these conventions,
but also cracks down on all labour activists who make the slightest effort to put them into effect do so. The
example of the repression of the Free Trade Union of Iran members is significant which many now either in
prison or at risk of imprisonment, and their lives are in danger.
The Free Trade Union of Iran asks for support for its demand that the Islamic Republic of Iran is expelled from
the ILO to highlight its repression of workers.
We request that urgent messages be sent to the Iranian Embassy, iranemb.lon@mfa.gov.ir, demanding the
release of all imprisoned worker activists.
Please send copies of protests and solidarity messages to the Free Trade Union of Iran:
etehadyeh.azad@gmail.com
Rob Williams, NSSN Chair
The NSSN is supported by the following national trade unions
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اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه سرکوب کارگران سندیکایی در ایران خبر می دهد
در مواجهه با جنبش رو به رشد کارگری ،رژیم ایران با استفاده از سرکوب در تالش برای عقب نگه داشتن جنبش ادامه میدهد.
دیده بان حقوق بشر ( )NRWدر اواخر آوریل گزارش داد که "در  12ماه گذشته ،حداقل  69کارگر دستگیر شده اند و ده ها نفر
دیگر برای بازجویی احضار شده اند" .دیده بان حقوق بشر از آوریل  2021در ایران « 780اعتصاب توسط سازمان های
کارگری و اتحادیه های کارگری را مستند کرده است».
اتحادیه آزاد کارگران ایران که در سال  2007تأسیس شده و در سال  2008این نام را برگزید ،گزارشی از سرکوب شدید خود
و سایر فعاالن در ایران در سطح بینالمللی منتشر کرده است ،از جمله:
شاپور احسانی راد ،عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از  16ژوئن  2020در زندان تهران بزرگ در بازداشت به
سر میبرد.
ناهید خداجو ،کارگر بازنشسته و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.
وی در تجمع روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت ماه در تهران در سال  2019بازداشت و در سال  2020به پنج سال
زندان محکوم شد .رژیم با تهدید وثیقه گذار وی موجب تبدیل آن به پرداخت  150میلیون تومان ( 3500دالر) شد که رژیم آن را
نیز مصادره کرد .اکنون وی ممنوع الخروج است و هر لحظه با خطر دستگیر و زندانی شدن روبروست.
نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) کارگر سابق شرکت تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی و از اعضای اتحادیه
آزاد کارگران ایران است .وی در تاریخ  7فوریه  2022در شعبه  26دادگاه انقالب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه
امنیت کشور ،اخالل در نظم و تبلیغ عمومی و تبلیغ علیه نظام به  7سال حبس تعزیری و  74ضربه شالق محکوم شد .برخی از
اتهامات وی شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در تجمعات کارگران و بازنشستگان برای دفاع از مطالبات صنفی
است .اکنون وی با خطر بازداشت و شروع محکومیتش روبروست.
جعفر عظیم زاده ،دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران که پس از چندین سال حبس در  10آوریل  2021آزاد شد ،اکنون با پرونده
جدیدی روبهرو شده و انتظار میرود دوباره با زندان روبرو شود .جعفر عظیم زاده پیش از این در  29آوریل  2014توسط
ماموران وزارت اطالعات بازداشت و از سوی شعبه  15دادگاه انقالب تهران به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود .جعفر
عظیم زاده به دلیل اعتصاب غذای  64روزه در زندان اوین به بیماری های متعددی مبتال شده است و در صورت حبس مجدد

جانش در خطر جدی مواجه خواهد بود .همچنین پرونده ای برای اکرم رحیم پور ،همسر جعفر عظیم زاده به منظور اعمال فشار
بیشتر بر اعضای اتحادیه تشکیل شد.
پروین محمدی عضو هیات مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی تهران است .وی
در سال  2018به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد .جالب اینجاست که پروین محمدی نه تنها از این پرونده
یا حکم آن اطالعی نداشت ،هیچ اطالع یا اطالعی هم به او نیز داده نشد .الزم به ذکر است پروین محمدی طی سال های گذشته
چندین بار دستگیر و زندانی شده است.
حیدر قربانی ،کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ،در ژوئن  2020بازداشت و به مدت  23روز در
بازداشت به بود تا اینکه با قرار وثیقه دوباره آزاد شد .وی بعداً به اتهام «عضویت در گروه یا جمعیت یا شاخه ای از جمعیتی که
در داخل کشور به منظور بر هم زدن امنیت ملی تشکیل شده است» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی» در مجموع به 11
سال حبس تعزیری محکوم شد.
جوانمیر مرادی ،عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی دادگاه انقالب کرمانشاه به یک سال حبس تعزیری
محکوم شده است.
شیث امانی ،عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 1 ،مه  2021در تجمعی که به مناسبت روز جهانی کارگر در سنندج
برگزار شد ،توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد.
فرهاد شیخی ،هادی سلیمانی و مهدی فخری به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسالمی توسط نیروهای
امنیتی بازداشت شدند و برای ممانعت از ادامه فعالیت از سوی وزارت اطالعات نیز با پیگرد قانونی مواجه شدند.
مظفر صالح نیا ،شریف ساعدنیا ،خلیل کریمی و جمیل محمدی از دیگر اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران چندین
بار در شهرهای سنندج و تهران بازداشت شدهاند .این فعاالن همواره از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار هستند تا از فعالیت های
کارگری خود خودداری کنند.
فواد (فایق) کیخسروی از هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد که نیروهای امنیتی هنگام یورش به منزلش موفق به
دستگیر وی نشدند .فواد کیخسروی به حبس تعلیقی محکوم شده است و در صورت دستگیری به سالهای طوالنی حبس محکوم
خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران توضیح میدهد که سرکوبهای امنیتی دولت ایران علیه اعضای این اتحادیه به همین جا ختم نشده
است و بسیاری از اعضای اتحادیه از طریق تلفن با هدف تعطیلی این اتحادیه از سوی وزارت اطالعات تهدید شدهاند.
در ایران کارگران اجازه تشکیل تشکل های خود را ندارند و کارگرانی مانند فعاالن اتحادیه آزاد کارگران ایران که برای پیگیری
مطالبات خود تشکل های کارگری تشکیل می دهند ،با سخت ترین سرکوب ها مواجه می شوند.
در واقع آنها کوچکترین توجهی به حقوق کارگران ندارند و گزارش های نادرست را در سطح بین المللی ارائه می کنند تا صدای
واقعی کارگران به گوش کارگران در سراسر جهان نرسد.

اگرچه هدف سازمان بینالمللی کار  ILOتقویت «گفتوگوی اجتماعی و سه جانبهگرایی» بین «دولتها ،کارفرمایان و کارگران»
است و نه اتحادیهگرایی ستیزهجو ،اما دولت ایران از امضای کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار که مربوط به حق
سازماندهی ،برگزاری جلسات و مذاکرات جمعی است ،خودداری میکند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران توضیح میدهد که دولت ایران نه تنها از امضای این کنوانسیونها خودداری میکند ،بلکه با تمام
فعاالن کارگری که کوچکترین تالشی برای اجرای آن تالش میکنند را سرکوب میکند .نمونه سرکوب اعضای اتحادیه آزاد
کارگران ایران که اکنون بسیاری یا در زندان یا در خطر زندان هستند و جانشان در خطر است ،قابل توجه است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار حمایت از خواسته خود مبنی بر اخراج جمهوری اسالمی ایران از سازمان بین المللی کار
 ILOاست تا سرکوب کارگران را برجسته کند.
درخواست میکنیم پیامهای فوری به سفارت ایران به آدرس  iranemb.lon@mfa.gov.irارسال شود و خواستار آزادی
تمامی فعاالن کارگری زندانی شود.
لطفا کپی پیام های اعتراضی و همبستگی را به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال کنیدetehadyeh.azad@gmail.com :

راب ویلیامز،
دبیرکل شبکه سراسری نمایندگان محیط کار NSSN
 NSSNتوسط اتحادیه های کارگری سراسری زیر پشتیبانی می شود

