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 یاسالم یجمهور هیعل ۸۰۵۲پرونده  یابیترجمه و ارز

 "کار یپرونده مفتوح در سازمان جهان نیتر یو اضطرار نیتر یجد"

 :مقدمه

سازمان " انجمن یآزاد تهیکم"شده توسط  هیته ۸۰۵۲ترجمه پرونده شماره  دیخوان یم ریآنچه در ز

ماه ژوئن  ۷۱ خیدر تار گرید یاز گزارش ها و پرونده ها یبه عنوان بخش کار است که یجهان

سازمان  نیا تیدر سا نیو همچن دهیگرد هیکار ته یسازمان جهان رهیمد ئتیه یجهت بررس ۸۵۷۱

   .است افتهی شارانت

 یحقوق کارگران و از جمله وکال نیمدافع ران،یا یکارگر نیفعال هیکل ی، برا۸۰۵۲پرونده  مطالعه

 یپرونده برا نیا.  است یضرور یکنشگران حقوق انسان هیکل زیو ن یو زندان یکارگران بازداشت

ل یبه دل یاسالم یاز جمهور یالملل نیب یتشکالت کارگر تیپس از شکا ۸۵۵۲بار در سال  نینخست

 یسازمان جهان یادیبن یو نقض آشکار مقاوله نامه ها یو تشکالت مستقل کارگر نیسرکوب فعال

از آن . کار گشوده شد یسازمان جهان" انجمن یآزاد تهیکم"در  ،یاسالم یجمهور میر، توسط رژکا

از موارد نقض و  یگرید یپرونده نه تنها همچنان مفتوح بوده بلکه برگ ها نیزمان تا کنون ا

 یسال ها یط"  یالملل نیاتحاد ب. "به آن افزوده شده است رانیحقوق کارگران در ا شتریب رکوبس

پرونده را  نیا یمحتوا ۸۰۵۲پرونده  یدر دو سال گذشته  ضمن ترجمه متن اصل ژهیو به و  ریخا

 پروندهاست که  نیا م،یپرونده بپرداز نیآنچه باعث شد که مجددا به ا.  و نقد قرار داد یمورد بررس

امل ، بطور ک۸۵۷۱جون  ۷۱ خیانجمن به تار یآزاد تهیگزارش کم( ۲۲۸) نیو دوم صدوهشتادیدر س

از دو پرونده مفتوح  یکیپرونده به عنوان  نیپرونده موجود، ا ۷۱۲ انیدرج شده است و از م یتر

که آن  دهیکار درخواست گرد یسازمان جهان رهیمد ئتیشناخته شده و از ه یو  اضطرار یارجدیبس

  .خود قرار دهد ژهیرا مورد توجه و

شامل پاسخ  ته،یکم یها هیها و توص یریگ هجیها، مالحظات، نت یپرونده عالوه بر شرح بررس نیا

.  هست زیدر رابطه با نقض و سرکوب حقوق کارگران ن تهیبه کم رانیا یاسالم یجمهور میرژ یها

در  نهم اکنو ایبوده اند  یکه  زندان یاز همه کارگران شیو ب یکارگر نیکه فعال میدان یم شیاز پ

شان  هیشالق عل  عیکه حکم شن یادر شده، و کارگرانحکم زندان ص شانیبرا ایبرند و  یزندان بسر م

که در  میرژ یتوانند در هنگام مطالعه پاسخ ها و ادعاها یم یاجرا شده است، به سخت ایصادر و 

 گرید لیمسا یواامر س نیو هم.  کنند یریپرونده درج شده از فوران خشم ، تنفر و انزجار خود جلوگ

 یکه در مکاتبات و گفتگو ها یو هدف میرژ یها ییع پاسخ گوکند که فهرست وار به  نو یم جابیا

 :میکند، اشاره کن یدنبال م" انجمن یآزاد تهیکم"خود با 

 ییبه دروغگو یشرم چیه یب تهیخود به کم یدر پاسخ ها  میرژ. آشکار ییتوسل به  دروغ گو-6

 نیموارد ا. دهد بیفررا  ته،یکند که خواننده، و بطور مشخص کم یم یشود و سع یآشکار متوسل م

 ضاکه ر یزمان ۷۲۳۲درسال : میکن یم یاور ادیفقط دو نمونه را . فروان است اریها بس ییدروغ گو

 ریکه ز میبود، رژ انیاو در جر یآزاد یبرا یالملل نیب یبرد و کارزارها یدر زندان بسر م یشهاب

آزاد شده و به  یاد که رضا شهابانجمن گزارش د یآزاد تهیقرار گرفته بود رسما به کم یدیفشار شد

دروغ  نیا. درج شد زیدر همان سال ن تهیکم یسر کار برگشته است که متن آن پاسخ در گزارش علن

در پاسخ  میرژ نباریا.  داده است یخود را به دروغ بزرگ تر یاکنون جا یدر رابطه با رضا شهاب



با  شان،یو پرداخت خسارت به ا یهابرضا ش یفور یبر آزاد یمبن تهیساله کم نیبه  درخواست چند

با  یهمکار لیدل بهبلکه  یکارگر یها تیفعال لینه به دل یدروغ آشکار ادعا کرده است که رضا شهاب

اش که بهانه بازداشت  یاستعالج یدر دوران مرخص یو حت ۸۵۷۵ یخلق تا سالها نیسازمان مجاهد

 زین یمدد میگونه در ارتباط با ابراه نیمبه ه.  شده است یاو شد، محکوم و زندان یو حبس طوالن

 یها تیفعال لیبه دل یمدد ینداشته، و آقا یکارگر یها تیبه فعال یاو ربط تیمحکوم دیگو یم  میرژ

  .شد یمحکوم و زندان" تبهکارانه"

در ارتباط با درخواست ها و   میموارد رژ یاریدر بس.  و مبهم یکل یپاسخ ها ایو  ییعدم پاسخگو-2

 یبه موضوع ندارد ارائه م یکه ربط یکل یپاسخ  ایدهد و  یاصال  پاسخ نم ای ته،یکم یها هیو توص

در زندان،  یاننمونه، همانطور که در پرونده  اشاره شده، در ارتباط با مرگ شاهرخ زم یبرا.  دهد

ن اما از زما. است شانیمرگ ا یدر مورد چگونگ قیشود که در حال تحق یم یدر ابتدا مدع میرژ

 لیدل. دهد ینم تهیبه کم یپاسخ چیماه ه ۷۲بعد از  یعنیتا هنگام نوشتن گزارش،  یقتل شاهرخ زمان

از همان اول دروغ  یدر مورد مرگ شاهرخ زمان قیبر تحق یمبن میرژ یادعا: روشن است زیآن ن

و جل شانیدر مورد علت مرگ ا یقانون یجسد و نظر پزشک یاز کالبد شکاف میخود رژ. محض  بود

 میرژ ،یمستقل کارگر یدر ارتباط با موارد سرکوب تشکل ها یعنی گر،یدر مورد د ایو .  کرد یریگ

و عدم  یدیتول اکزها بر اقتصاد و بسته شدن مر میتحر دیتشد ریبه تاث ح،یصر ییپاسخ گو یبه جا

 انیو در پا .کند یم ییباره  قلم فرسا نیپردازد و در ا یدر پرداخت دستمزد م انیکارفرما ییتوانا

  .کار قرار دهد یسازمان جهان اریکند که حاضر است تجارب خود را در اخت یاعالم م

 یکرده است تا آنجا که م یسع میدر همه موارد، رژ بایتقر.  حاکم نیاوضاع با استناد به قوان هیتوج-3

 نیران و فعالکارگ یا هینقض حقوق پا ،یاز مواد قانون یبا استناد به نکات ینشیتواند بطور گز

با  یو بد رفتار نجهنمونه در ارتباط با اتهام شک یبرا. شهروندان را انکار کند یو بطور کل یکارگر

قانون هر گونه شکنجه  نیا دیگو یکند و م یاستناد م رانیا یبه  قانون اساس میرژ ،یکارگران زندان

همه  یمجازات اسالم نیا، و قواننامه ه نیکند طبق مقررات، آئ یاعالم م ایو . را ممنوع کرده است

 یشده است، م یبا آنها بد رفتار داندر زن ایهستند مورد شکنجه قرار گرفته اند و  یکه مدع یکسان

که قانون را نقض کرده  یآنان، کسان یکنند و در صورت صحت ادعا تیشکا یتوانند به مراجع قانون

 میو مقامات رژ نیمسئول ییدر قانون گرا یامارتباط، آمار و ارق نیاند مجازات خواهند شد، و در ا

 هیحقوق اول یادیکه بطور بن رانیحاکم در ا نیبه قوان ینشیگفتن ندارد که استناد گز. دهد  یارائه م

و آزار و شکنجه  تیمورد اذ انیزندان ن،یقوان نیبر اساس هم زیکنند، و غالبا ن یانسان را نقض م

شود،  یکارگران معترض حکم شالق صادر م  یبرا ایو  رندیگ یقرار م(  یتحت نام حد شرع)

 .ها است تیاقعکتمان و انکار و یبرا میرژ یاز سو یترفند

و  رانیدر ا یجار نیداشتن قوان رتیدم خروس مغا. ندهیدر آ تیو بهبود وضع نیوعده اصالح قوان-4

 یمجبور م میت که رژکارگران اما آنچنان آشکار اس یادیکار با  حقوق بن یبطور مشخص قانون فعل

 یها ینگارمثال در نامه  یبرا. وعده دهد" انجمن یآزاد تهیکم"را به  ندهیدر آ نیشود اصالح قوان

 ۲۱ یقانون در تطابق با مقاوله ها نیآنکه ا یدهد که اصالح قانون کار، برا یوعده م تهیخود به  کم

کنند، مدت هاست که در  جادیمستقل او کارگران بتوانند تشکل  ردیکار قرار گ یسازمان جهان ۳۲و 

هم وعده سرخرمن   وهم دروغ  ن،یو ا. توسط مجلس، اجرا خواهد شد بیاست و بعد از تصو انیجر

  میگردد، هدف رژ   یکار بر م نیکه تا آنجا که به اصالح قوان رایدروغ است، ز: است تهیدادن به کم

کارگران  شتریباز هم ب انیقانون به ز نیدادن ا رییاصالح قانون کار نشان داد، تغ حهیآنچنان که ال

هدف  ،یمستقل کارگر یتشکل ها جادیبعالوه در ارتباط با حق ا. آنان تیبهبود وضع  یاست و نه برا



و جا زدن آنان تحت نام  یبه اصطالح کارگر  یدولت ینام تشکل ها رییقانون، تغ نیا رییاز تغ میرژ

قانون کار، آنچنان که مورد نظر  رییتغ رایه سر خرمن است زوعد نیو ا. است یکارگر یها هیاتحاد

 نیحالت بازگشت به هم نیشود در بهتر یم طمربو یکارگر یاست، تا آنجا که به تشکل ها میرژ

  .افتیخواهند  رییوابسته به حکومت تغ یتشکل ها یموجود خواهد بود و تنها اسم ها تیوضع

دو  میبرد که رژ یتوان پ یم یانجمن، به خوب یآزاد تهیمبه  ک یاسالم یجمهور میرژ یاز پاسخ ها

انداختن  ریموجود و دوم به تاخ تیو تداوم وضع هینخست توج: کند یهدف را بطور توامان دنبال م

گونه که  ناما هما.  رانیکارگران ا یادیکار در رابطه با نقض حقوق بن یسازمان جهان میتصم یدائم

دهد،  رییرا تغ تهینتوانسته است که نظر  کم ،ییدر نوع پاسخگو میژر یترفند ها داستیاز گزارش پ

سال است که  یسالها قتیدر حق. کرده است دیخود تاک یها هیتوص یبر اجرا شیاز پ شیب تهیبلکه کم

 یها تشکل ی، از سو میکارگران توسط رژ  یادیبطور مرتب موارد  نقض و سرکوب حقوق بن

بطور مستند و  رانیدر داخل و خارج از ا یکارگر نیمستقل و فعال یو تشکل ها یالملل نیب یکارگر

 یم لیقطور را تشک  یکار قرار گرفته و پرونده ا یسازمان جهان اریاز جمله در اخت قیدق اتییبا جز

ممکن  یترفند چیبا ه تهیکم تیو جلب رضا نیپرونده سنگ نیرسد انکار ا یبه نظر م نیبنابرا.  دهد

 .نبوده است

پرداخته است، از عدم  یاسالم یجمهور یاز پاسخ ها یاریبس یبه بررس ۸۰۵۲ پرونده         

 میو ابراه یرضا شهاب یبرا یتا پاپوش دوز یدر قبال قتل شاهرخ زمان یاسالم یجمهور ییپاسخگو

ه در پرونده ها، از جمل گریدر مورد د ییتا ابهام گو" تبهکارانه"و  یرقانونیغ یتهایبه اتهام فعال یمدد

 ،یمحمود صالح یروشن در مورد پرونده  حاتیتا عدم توض ،یو داود رضو ینجات یرابطه با عل

 عیمعادن و صنا یدر بخشها یکارگر نیاز فعال یگسترده ا فیو ط یزاده، محمد جراح میجعفر عظ

ه دهد ک ینشان م تهیکم یها هیها و توص یریگ جهینت.  و سرکوب  قرار گرفته اند بیکه مورد تعق

گذرد، آگاه است و  یم رانیدر ا یکارگر لیاز آنچه که در رابطه با مسا قیبطور دق بایتقر تهیکم

 یاریکند  یدنبال م میکه رژ ینتوانسته است به اهداف یسالم یدولت جمهور یپاسخ ها نیبنابرا

 یها خپاس ادعاها و نکهیانجمن، ضمن ا یآزاد تهیکه کم داستیوجود، از متن گزارش پ نیبا ا.  رساند

روشن است که . نداشته است زین یزیاست، با آنها برخورد صراحت آم رفتهیرا نپذ یاسالم یجمهور

 تهیکم نیاز ا یشتریسه جانبه گراست، انتظار ب یکار، که سازمان یاز سازمان جهان یبه عنوان بخش

از جهات  میژه  ردهد ک ینشان م  میرژ   یو پاسخ ها تهیحال ، گزارش کم نیتوان داشت؛ با ا ینم

 .برد یاست که در آن بسر م یصالینشان گر است شیها ییمختلف تحت فشار است و پاسخ گو

 نیب یبر سرکوب مستمر حقوق کارگران و  نقض مقاوله نامه ها یوجود همه مدارک مستند مبن با

دهد  یشان نمگزارش اما ن ته،یبه کم میرژ یاعتبار بودن پاسخ ها یو ب یاسالم یتوسط جمهور یالملل

 یهاندر سازمان ج اتیشکا یمرجع بررس نیکه باالتر قیتحق ونیسیبه کم یاسالم یکه پرونده جمهور

فرصت فراهم شده که با   نیاز گذشته، ا شیهمه، اکنون ب نیبا ا.  کار است، رجوع داده شده است

شرط  دیبدون ق یزادبر آ دیو با تاک رانیدفاع از حقوق کارگران ا یها نیها و کمپ تیگسترش فعال

خواست  یکارگر یالملل نیب یآنها، از تشکل ها هیعل یتیو برداشتن اتهامات امن یکارگر نیهمه فعال

کردن حقوق کارگران توسط  مالیکار فشار آورند که موضوع سرکوب و پا یکه به سازمان جهان

 یدولت جمهور هیمشخص عل  یهیکند و اقدامات تنب یریگیپ یرا بطور اضطرار یاسالم یجمهور

کار  ستورکار را، در د یسازمان جهان نیادیبن ینقض مستمر مقاوله نامه ها لیبه دل رانیا یاسالم

 .قرار دهد

 



بطور مرتب  رانیاز نقض حقوق کارگران در ا یدیگزارش تا کنون موارد جد نیزمان نگارش ا از

دان برگردانده شده و هم اکنون دوباره به زن ته،یکم هیبه رغم توص ،یرضا شهاب: صورت گرفته است

به  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد اتیراد، عضو ه یشاپور احسان. برد یدر اعتصاب غذا بسر م

 لیاسماع. ضربه شالق محکوم شده است ۲۵به تحمل شش ماه حبس و  یاتهام اخالل در نظم عموم

شده اند؛  یه بازداشت و دادگاههمچنان در حبس است و دهها کارگر عدالت خواه در هفت تپ یعبد

 یاسالم یکه جمهور ستین یدیترد. امروز صادر شده است نیهم ینجات یحکم جلب مجدد عل

انداختن پاسخ،  ریو در اغلب موارد با تاخ ییمبهم، دروغ گو یسابق با پاسخها وهیش  ههمچنان ب

و  نینظر فعال ژهیم است که به والز نیبنابرا. گاه به سرانجام نرسد چیپرونده ه نیکه ا دیخواهد کوش

 لبج ینکته اصل نیرا به ا یکارگر یالملل نیب ینهادها زیمختلف و ن یدر کشورها یتشکالت کارگر

 تهیکم هیاول  یارهایبا مع یکه  حت-که تا کنون دنبال شده  است  یبه نحو اتیشکا یریگ یکرد که پ

به دفعات مرتکب  رانیا یاسالم یجمهور . ستین یرو کاف چیبه ه  -ندارد یانجمن همخوان یآزاد

بعالوه . ستا دهینرس ییسال کماکان مفتوح و به جا ۷۷بعد از  ۸۰۵۲شده است و پرونده  یتخلفات جد

و آزار آنها  تیپرونده آمده، سخت تر و اذ نیکه نام شان در ا یآن عده از  فعاالن کارگر تیوضع

 یآزاد تهیگرفته است و کم یپرونده را به باز نیا یاسالم یجمهور گریبه عبارت د. شده است شتریب

به  دینبا گریاما د نیا زا شیب. را ادامه داده است یباز نیا یبه نوع زیکار ن یانجمن سازمان جهان

را  رانیکارگران ا هیبپردازد و کماکان حقوق اول یاجازه داده شود که به وقت کش یاسالم یجمهور

 .لگد مال کند

 یها و نهادها هیو اتحاد رانیدر ا یرا به تشکالت مستقل کارگر ریز یهادهاشنیبطور مشخص پ ما

 آنها را در  یفور یکه به عنوان موضوع میکن یارائه داده و از آنان درخواست م یکارگر یالملل نیب

  :دستور کار خود قرار دهند

 ینکه جمهورآ  یکار برا یاز سازمان جهان یو جد یاعمال فشار و درخواست اقدام فور: الف

به اجرا در آورد و به  عنوان اقدام  نیرا در مهلت مع تهیکم یها هیرا وادار کند که توص یاسالم

 ار یکارگر نیفعال هیرا آزاد کند  و تمام اتهامات و احکام صادره عل یهمه کارگران زندان یفور

 .پاسخگو گردد یریتاخ چیه یدر زندان ب یدر قبال قتل شاهرخ زمان  نیو همچن. دیاعالم نما یمنتف

 قیمرجع تحق نیکه باالتر قیتحق ونیسیبه کم رانیا یاسالم یجمهور هیعل ۸۰۵۲رجوع پرونده : ب

کار به  یکشور عضو سازمان جهان کیکه  یزمان یبطور کل. کار است یدر سازمان جهان اتیشکا

قابل قبول،   هیدون توجرا مرتبا و ب تهیکم یها هیشود و توص یمتهم م یارتکاب تخلفات مداوم و جد

 نکهیاما با توجه به ا. رجوع داده شود قیتحق ونیسیتواند به کم یپرونده مربوطه م رد،یگ یم دهیناد

 هیو سرما انیوابسته به سازمان ملل است که دولتها و تشکالت کارفرما یکار، نهاد یسازمان جهان

کشور  ۷۷مورد  رتنها د قیتحق ونیسیکم داران در آن کامال دست باال را دارند، از ابتدا تا کنون،

سازمان  ۸۵۷۱ژوئن  ۷۸در انتخابات  ران،یا یاسالم یجمهور میرژ نکهیبعالوه ا. شده است لیتشک

 یکه در رابطه با سرکوب کارگران و تشکالت مستقل کارگر ینیکار،  به رغم کارنامه ننگ یجهان

تا ژوئن  کار، یسازمان جهان رهیمد تئیه یبه عنوان عضو اصل یبار متوال نیسوم یدارد، برا

کار و  یو ساختار سازمان جهان تیماه لیپر واضح است که هم به دل نیبنابرا.  ، انتخاب شد۸۵۸۵

تمام تالشش  میسازمان، رژ نیا رهیمد ئتیدر ه رانیا یاسالم یدولت جمهور تیهم با توجه به عضو

 یمستقل کارگر تحقوق کارگران و تشکال در مورد نقض یتیگونه شکا چیرا بکار خواهد برد که ه

 ونیسیکم  لیتالش خواهد کرد که از تشک رویکه با تمام ن ستین یدینبرد، و ترد ییراه به جا رانیدر ا

 ۸۰۵۲پرونده  نکهیلذا به رغم  ا.  کند یریجلوگ رانیدولت ا هیعل یهیاقدامات تنب هیتوص ایو  قیتحق



شناخته شده است،  یاضطرار و یجد اریدو پرونده  بساز  یکیبه عنوان  یاسالم یجمهور هیعل

 یاسالم یکار بتواند جمهور یانجمن در چهارچوب  سازمان جهان یآزاد تهیاست که  کم دیبع اریبس

   .خود کند یها هیتوص یرا وادار به اجرا

 یکماکان م یالملل نیدر سطح ب رانیا یجنبش کارگر نیمدافع ،یموانع ساختار نیرغم همه ا یعل

مقاوله نامه  ینقض مستمر و جد لیرا به دل یاسالم یرا   که  بتوان جمهور ییتوانند راه هکارها

 یدولت جمهور تیعضو قیامکان تعل یکرد، از جمله بررس  هیکار تنب یسازمان جهان نیادیبن یها

 در اجالس ساالنه سازمان" یکارگر ئتیه"که تحت عنوان  یحکومت ندگانیو اخراج نما یاسالم

دولت  هیعل دیجد اتیاز طرح شدن شکا یریاما هم و غم شان جلوگ) کنندیکار شرکت م یجهان

،  در دستور کار خود قرار دهند (است یجار اتیشکا دنیو به بن بست کشان رانیا یاسالم یجمهور

  .تحت فشار قرار دهند  شیاز پ شیکار را ب یسازمان جهان یشتریب تیو قاطع احتوبا صر

 هیعل یکارگر اتیشکا یو قانون یرسم یفوق عمدتا با در نظر گرفتن راهکارها یشنهادیپ اقدامات 

، ۸۰۵۲و به طور مشخص با توجه به پرونده شماره  ،یالملل نیدر سطح ب یاسالم یدولت جمهور

تواند  یآنچه که م ،یو رسم یقانون یرهایمس نیا جیبدون شک صرف نظر از نتا. ارائه داده شده اند

دهد و خواسته ها و مطالبات کارگران را  رییرا به نفع طبقه کارگر تغ رانیدر ا یطبقات یاتوازن قو

و  یدار هیسرما تیکل هیزنده، همه جانبه و متحد کارگران عل ،یکند، مبارزه جار لیتحم میبه رژ

 یابیدستمبارزه کارگران در راه . است یاسالم یجمهور میو سرکوبگرانه رژ یضدکارگر یاستهایس

و در  یسالها، با وجود گسترش سرکوبها، در محل کار، مراکز کارگر نیا یه مطالباتشان در تمامب

بلکه هر سال شاهد گسترش اعتراضات و  نیو نه تنها ا. متوقف نشده است یلحظه ا ابانها،یخ

 یا جهیجدا از هر نت ن،یبنابرا.  میبودن حق اعتصاب بوده ا یرقانونیرغم غ یعل یاعتصابات کارگر

 یونهایاست کارزارها و اکس یداشته باشد، ضرور یاسالم یجمهور هیعل تیپرونده شکا یریگیکه پ

و در اشکال گوناگون در  رانیممکن در ا قیاز هر طر یکارگران زندان یآزاد یبرا یاعتراض

 ازمانبطور گسترده ترس رانیا یبا جنبش کارگر یو در همبستگ یاسالم یجمهور هیعل ا،یسراسر دن

پرونده و  نیدر ا یاسالم یپوچ جمهور یها و ادعاها ییکه دروغ گو میندار دیما ترد. شوند یده

و در سطح  رانیدر ا یتوسط کارگران و جنبش کارگر م،یرژ نیسرکوبگرانه ا یاستهایس یبطور کل

 .پاسخ نخواهد ماند یب یجهان

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد 

 ۸۵۷۱اگوست  ۸۲

iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak/ 

 :ترجمه

 ۸۰۵۲پرونده شماره   ۸۵۷۱ژوئن  ۷۱ -

 (کار یسازمان جهان)انجمن  یآزاد تهیکم -موقت  گزارش

" یکارگر یها هیاتحاد یالملل نیب ونیکنفدراس" یاز سو رانیا یاسالم یمهوردولت ج هیعل تیشکا

 .(اف یت یآ" )کارگران حمل و نقل یالملل نیب ونیفدراس"و ( یس وی یت یآ)

mailto:info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/


 

نوبت به  نیو صاحب کاران، در چند یکنند که مقامات دولت یکنندگان ادعا م تیشکا: اتهامات

کارگران شرکت  یکایسند  یعنیدر کشور،  کایسند  کی هیسرکوب و اعمال سرکوب گرانه عل

 یرا بازداشت و زندان ییکایسند نیاز فعال یادیتهران و حومه، اقدام کرده اند و تعداد ز یاتوبوس ران

  .اند ردهک

 یپرونده را تا کنون ده بار بررس نیا یمحتوا( تهیبه بعد کم نیاز ا" )انجمن یآزاد تهیکم" -۲۳۲

ارائه  نیمسئول ئتیرا به ه شی، که  گزارش موقت خو۸۵۷۲ر در جلسه نوامبر با نینموده است؛ آخر

 .(۲۲۲ -۲۲۰ یگزارش، پاراگراف ها نیو هشتادم صدیرجوع شود به س: )کرد

نظرات خود را فرستاد که (  به بعد دولت نیاز ا)  رانیدولت ا ته،یکم یها هیدر پاسخ به توص -۲۳۲

  .شد فتایدر ۸۵۷۱مه  ۳و  ۸۵۷۲اکتبر  ۸۲در 

، مصوب  "از حق تشکل تیتشکل و حما یآزاد"تا کنون  مقاوله نامه  رانیا یاسالم یجمهور -۲۳۰

( ۳۲شماره ) ۷۳۲۳مصوب "یحق  تشکل و مذاکرات دسته جمع"و مقاوله نامه  ( ۲۱شماره ) ۷۳۲۲

   .نکرده است بیرا تصو

 پرونده در قبل یبررس(  الف)  

, ۲۲۵رجوع شود به گزارش )را مطرح کرد  لیذ یها هیتوص هتیکم, ۸۵۷۲در جلسه نوامبر  -۲۳۲

 :(۲۲۲پاراگراف 

 تهیکم, نداده است تهیکم یها هیبه توص یتا به حال پاسخ رانیدولت ا نکهیاز ا اریبا تاسف بس( الف)

را در موارد  یقینشان داده و اطالعات دق یشتریب یهمکار ندهیدر آ رانیاست که دولت ا نیخواستار ا

  :رائه دهدا  ریز

 

 یدر مورد اتهامات بد رفتار طرفیمستقل و ب یو بررس قیاست که دولت تحق نیخواستار ا تهیکم(۷)

 یدر دوران زندان کا،یخزانه دار سند ،یرضا شهاب یو آقا کا،یسند سینائب رئ  ،یمدد میابراه یبا آقا

درست و  اماتاته نیکه ا انتظار دارد چنانچه  ثابت شد نیهمچن تهیکم. بودن آنان، به عمل آورد

انتظار دارد که دولت،  تهیکم. جبران شود کا،یوارده به هر دو رهبر سند یاست، خسارت ها  حیصح

 .را گزارش کند قاتیتحق نیا یینها جهینت ریتاخ چیبدون ه

 قیرا از طر یشهاب یآقا یقطع یآزاد ر،یتاخ چگونهیاست که دولت بدون ه نیخواستار ا تهیکم(۸)

او ( یقانون) حقوق  نیهمچن د،یاو را لغو نما هیاتهامات عل ریکند، سا نیتضم گرید یروش ها ایعفو 

 نیدر ا لتاست که دو نیخواستار ا تهیکم. را جبران کند یوارده به و یخسارت ها هیرا ابقا و کل

  .دیاقداماتش مطلع نما یرا از تمام تهیمورد کم

و به طور  ریتاخ چیمقررات مربوط  به آن بدون ه یمامو ت" قانون کار"انتظار دارد که  تهیکم(۲)

شامل  نیکه ا ردیتشکل قرار گ یکه در انطباق کامل با اصول آزاد یموثر اصالح شود؛ به گونه ا

 یکمکهاکه  میکن یم قیما دولت را تشو. شود یم زیدر همه سطوح ن یکارگر یها هیاتحاد سمیپلورال

 نانیقانون کار را با  اطم سیشنویپ نیچهار چوب، آخر نیو در ا ردیمورد را بپذ نیدفتر ما در ا یفن



و ( ال او یا) کار یتشکل، آنچنان که در اساسنامه سازمان جهان یبه انطباق کامل آن با اصل  آزاد

   .ارسال کند تهیکم یمربوطه ذکر شده است، برا ینامه ها مانیپ

 

است که دولت نشان دهد که   نیخواستار ا تهیکم د،یکه اصالحات قانون کار به اجرا در آ یتا زمان ( ۲)

تهران و  یکارگران شرکت اتوبوسران یکایشناختن بالفعل سند تیبه رسم یبرا ینیچه اقدامات مع

 .داده است مکارگران، انجا یصنف یانجمن ها یبه کانون عال کایسند نیا وستنیحومه، صرفنظر از نپ

کل  یسازمان بازرس" یها افتهیاز  قیدق یهد که گزارشخوا یاز دولت م گریبار د کی تهیکم(۰)

کار در  طیدر مح تیدر مورد اتهامات آزار و اذ" از حقوق بشر تیحما یبرا یدفتر مرکز"و " کشور

 یاز دولت  م گرید کباری تهیکم.  را ارائه دهد ۸۵۵۰از مارس تا ژوئن  کا،یسند سیدوران تاس

 یها، اقدامات الزم را به عمل درآورد تا تمام یبررس نیدر ا  خواهد با توجه به اطالعات  بدست آمده

 یها تیفعال  ایو  کایدر سند تیاز عضو یناش  ضیشرکت در برابر هر نوع تبع  نیکارکنان ا

اقدام  از) مورد ما را  نیتقاضا دارد که دولت در ا تهیکم. به طور موثر محافظت شوند  ییکایسند

به محض صدور آن، در مورد   -از حکم قضاوت دادگاه  یکپ  کی نیمطلع سازد و همچن(  خود

، به ما ارسال ۸۵۵۰در ماه مه و ژوئن  کایسند نیدر رابطه با حمالت به جلسات ا کایسند تیشکا

   .دینما

 یآقا هیاتهامات عل یکند که دولت اقدامات الزم را به عمل آورد و تمام یدرخواست م تهیکم( ب)

نسخه از حکم  کیاست که دولت   نیخواستار ا نیهمچن تهیکم.  اعالم کند یتفمن عایزاده را سر میعظ

و در  دما بفرست یرا برا( مترجم –بکار برده شده است  یفقط نام خانوادگ) یمحمد هیدادگاه عل

 یاست،  اقدامات الزم را برا شانیا ییکایسند یها تیدر ارتباط با فعال تیمحکوم نیکه ا یصورت

به  یمراقبت کامل پزشک یاست که دولت از محمد نیخواستار ا تهیکم. انجام دهد  انشیا یفور یآزاد

  .عمل آورد

 :ارائه دهد تهیبه کم ریدر موارد ز یقیاست که دولت اطالعات دق نیخواستار ا تهیکم( س)

تهران  یو کارگران شرکت اتوبوس ران یراد، خانم محمد یاحسان یو بازداشت آقا یریدستگ لیدل - 

 ؛۸۵۷۰مراسم اول ماه مه  در

 ؛یاحمد صابر یو آقا یمیرح ومرثیک یآقا ،یقیعباس حق یآقا ،یجواد لطف یآقا یریدستگ یادعا - 

 ۰۵به  یمیچهار کارگر پتروش تیمحکوم یلوشان، ادعا مانیبازداشت کارگران کارخانه س یادعا - 

سال  کیعترض معدن به پنج کارگر م تی، و محکوم۸۵۷۲ضربه شالق و شش ماه زندان در سال 

بازداشت و  ی؛  و ادعا۸۵۷۰در سال " یاختالل در نظم عموم"شالق به اتهام  یزندان و ضربه ها

  کارگران معدن اهن  چادرملو؛ یبه دادگاه برا نفراخوا

شده است، شامل نسخه   یزاده و جراح میابراه انیآقا هیکه باعث اتهامات عل یمشخص یها تیفعال  -

  شان؛یا هیدادگاه عل از احکام یا

   .شانیا هیو به طور مشخص اتهامات مطرح شده عل ینجات یادعا ها در رابطه با آقا -

به  یریتاخ چیبدون ه یزمان یمرگ آقا طیمستقل در مورد شرا قاتیانتظار دارد که تحق تهیکم( د)

    .ارائه دهد قیقتح نیا جهیرا در مورد نت یقیبرسد و  تقاضا دارد که دولت اطالعات دق جهینت



اول ماه مه  ییمایدر رابطه با راهپ یصالح یآقا هیاتهامات عل یتقاضا دارد که دولت تمام تهیکم(  ر)

تقاضا دارد که  نیهمچن تهیکم. دیاعالم نما یمراسم را فورا منتف  نیدر  ا  شانیا زیو شرکت صلح آم

ارائه  تهیرا به کم  شانیا هیعل گریهام ددادگاه در مورد هر ات گرینسخه از هر گونه حکم د کیدولت 

  .دهد

 

سازمان   یاز سو یفن یمجدد کمکها افتیدر یخود را برا یکه دولت آمادگ نیبا توجه به ا(  ف)

 چیمورد بدون ه نیانتظار دارد دولت با دفتر سازمان در ا تهیکم, کاراعالم داشته است  یجهان

  .کند یهمکار یریتاخ

و  یفوق العاده جد تیرا  به  ماه( مترجم-کار یجهان)سازمان   رهیمد ئتیه ژهیتوجه و تهیکم( گ)

  .کند یجلب م( مترجم -۸۰۵۲شماره )پرونده  نیا یاضطرار

 (رانیا یاسالم یجمهور)پاسخ دولت . ب

بار  نیاصالح قانون کار چند حهیکند که در رابطه با اصالح قانون کار، ال یم یادآوریدولت  -۲۳۱

 نیشده است؛ با ا یبررس یاجتماع یو شرکا یدولت نیمجلس، در حضور مسئول یتماعاج تهیدر کم

دولت . اند افتهیدست ن یبه  توافق عموم یاجتماع یشرکا رایاند، ز دهینرس یا جهیحال بحث ها به نت

 یها هیمجلس، دولت توص تهیدر کم حهیال  نیدور مذاکرات در مورد ا نیکه در آخر دیگو یم

 یمجلس گذاشت و از مجلس درخواست کرد که کار رو ندگانینما اریکار را در اخت یسازمان جهان

 .را ادامه دهد سینو شیپ

"(   وزارت"پس  نیاز ا) یکند که  وزارت کار،تعاون و امور اجتماع یاشاره  م نیدولت همچن -۲۳۲

 یواحد  برا تیریمد کی جادیبه منظور ا ۳۲مقوله نامه  ۲و ماده  ۲۱مقاوله نامه  ۲مطابق ماده 

در  ،یاسیصرفا س یتهایو فعال یکارگر یتهایفعال نیب یو  تفاوت گذار یروابط کارگر یسامان ده

 بیرا فرموله و تصو یشنهادیدستورالعمل پ کی"  کشور  تیامن یشورا" یکارگر تهیمشورت با کم

 یمطالبات صنف یمقررات در رابطه با بررس"شورا عنوان   نیتوسط  ا ۸۵۵۷در سال  تایکرد که نها

را در مواجهه با اعتراضات  یا کپارچهی  یمقررات، روش ها نیا. دیرس بیبه تصو" یکارگر

 ییقضا یبخش ها جادیو ا اتیبه شکا یدگیرس یآموزش کارشناسان اداره برا. کند یم جادیا  یصنف

  .ارائه شده است زین یالملل نیب یمطابق با استانداردها یفن

در سراسر  یو اقتصاد یتحقق و توسعه عدالت اجتماع  یکند که  در راستا یمدولت اشاره  -۲۳۳  

 ۸۵۷۲دسامبر  ۷۳رسانده است که در  بیو به تصو هیرا ته"  یمنشور حقوق شهروند" کیکشور، 

هدف . اعالم و امضا نمود" و حقوق ملت یقانون اساس شیهما" آن را  در   یجمهور روحان سیرئ

 ۷۲۲دولت با توجه به ماده  یها استیو س یزیدر برنامه ر یحقوق مدن یاو ارتق تیتقو منشور نیا

مرجع،  یقانون یها ستمیکه در س یاست از حقوق مدن یمنشور مجموعه ا نیا. باشد یم یقانون اساس

 قیکند تا از طر یو در مجموع تالش م یاست که دولت به طور قطع یموارد ایشده و  ییشناسا

به آن  یابیدست گر،یالزم د یهر گونه اقدام قانون ای حهیال بیو تصو یقو توسعه نظام حقو حاصال

مشارکت مردم،  نیهمچن گر،ید یو نهادها روهاین  یهدف، همکار نیبه ا دنیرس یبرا. رامحقق کند

بخش . مهم است اریبس یو بخش خصوص یدولت ریغ یسازمان ها ،یتجار یسازمان ها و انجمن ها

شود که به صراحت به حق تشکل  یانجمن، تجمع و تظاهرات مربوط ممنشور به حق  نیا زدهم ا

   .اشاره دارد



باشد،  نکات  یم"  وزارت"که  در دستور کار  یدولت در مورد اصالح مقررات نظارت  -۲۵۵   

و  ییو کارفرما یتشکالت کارگر  یطرح  توانمند ساز: "دهد یو ارائه م  کندیم یاور ادیرا  ریز

حضور  تیکه با هدف  تقو"( طرح " نیپس از ا" )یمشارکت آنها در روابط کارمقررات ناظر بر

 نیتدو  یالملل نیو ب یو در مراجع مل یو  کشور یدر سطوح استان یکارگر یندگان تشکل هاینما

" یینظارت وسه جانبه گرا"طرح با دپارتمان   نیکند که در مورد ا یدولت اشاره  م. شده است

آن مورد توجه  یسازمان در اجرا  نیا یمشورت یها دگاهیتگو شده است و دکار گف یسازمان جهان

حل مسائل مطرح شده در پرونده   یطرح و برا نیا یاجرا یگام برا کیبه عنوان . است رفتهقرار گ

 ، ۸۰۵۲شماره 

 یوچگونگ اراتی، اخت فینامه  حدود وظا نیائ ،یاجتماع ی، در مشورت با شرکا"وزارت"

قانون کار و  ۷۲۲و   ۷۲۷ یو کانون ها  در رابطه با بخش ها یصنف یمن هاانج یعملکردها

کرده  هیرا ته یالملل نیو ب یحضور در مجامع مل یبرا یکارگر ندگانینما نشیروش گز نیهمچن

زاده،  یکامران فن یو آقا والیتاپ یکر یکار، آقا یالملل نیسازمان ب ژهیمشاور و ،روند نیدر ا. است

دعوت شدند تا بتوانند با همه  رانیاز ا دیبازد ی،  برا" ییارت و  سه جانبه گرانظ"معاون بخش 

مسائل مربوط به روابط کار و  نیمذاکره کنند، و همچن انیو کارفرما یکارگر یتشکل ها  ندگانینما

قانون کار را  ۷۲۲و  ۷۲۷ یمقررات مربوط به بخش ها رییتغ یبرا" وزارت" ازیمورد ن الحاتاص

شده و در انتظار  بیتصو رانیوز یشورا یاجتماع تهینامه ، توسط کم نیآئ نیا.  ندیمان  یبررس

 ییاجرا  عی، بطور سر بیاست که پس از تصو دیباشد، و ام یم رانیوز یعموم یشورا بیتصو

، وزارت کار، تعاون  و رفاه ۸۵۷۲سپتامبر  ۷۵ خیکند که در تار یاشاره م  نیهمچن تدول. شود

 تیو امن یگذار هیسرما تیهمراه با  امن یشغل تیامن"با عنوان  یر المعمل وزارتدستو ،یاجتماع

 یشده که تشکل ها  دیتأک گر،ینکات د یدستورالعمل، سوا نیرا صادر نموده است؛ در ا" دیتول

 یبرا یساز نهیموجود، به منظور زم یاصالح مقرارت قانون قیاز طر دیبا انیکارفرما وکارگران 

 یبه مهارت ها و اموزش ها یدسترس قیاز طر زیو ن ۳۲و  ۲۱شماره  یاوله نامه هابه مق وستنیپ

     .شوند تیتقو ،یکارامد و خدمات حقوق

 نیباشد تا قوان یم( ذکر شده در باال)نامه  نیاصالح  آئ یکند که گر چه در پ یدولت  اظهار م -۲۵۷ 

 یکند که قانون فعل یآور ادیاست  لیما نحالیشود، با ا کسانی یجهان یبا استاندارد ها رانیکار در ا

در  ،ییرفرماو کا یکارگر یتشکل ها یو توانمند ساز سیتاس  یرا برا یکار، چهارچوب مطلوب

تا سپتامبر : شود یارائه داده م ریمدعا آمار و ارقام ز نیدر اثبات ا. کند یسطح کل کشور فراهم م

واحد  ۳۲۲۷واحد بوده است که  شامل   ۷۸۵۵۳ از شیب ده،یبه ثبت رس یتعداد سازمان ها ۸۵۷۲

 یکنون ولتکه د ۸۵۷۲از سپتامبر .  شود یم انیواحد تشکل کارفرما ۸۰۸۲تشکل کارگران و 

 ۲۲۱۸: است که  شامل دهیسازمان به ثبت  رس ۲۲۲۲امور را به دست گرفته است،  تیمسئول

  .شود یم انیسازمان کارفرما ۰۱۲و  یسازمان کارگر

دو  یدر ط کند؛یجلب م رانیا یاسالم یجمهور ژهیو طیرا به شرا تهیتوجه کم نیهمچن دولت -۲۵۸

قرار داد و  ریکشور را تحت تاث یالملل نیها، کل  مبادالت ب میجانبه تحر کی یریسال گذشته شدت گ

 رگراندر پرداخت حقوق کا انیاز کارفرما یبرخ ییو عدم توانا نیمع یصنعت یواحدها یلیباعث تعط

 طیشرا نیا یادیدولت به مقدار ز یتیحما یاما برنامه ها افت،ی دیتشد یمتعاقبا مشکالت کارگر .شد

را تحت کنترل درآورد و هر گونه ابتکار عمل با هدف رفع مشکالت طبقه کارگر، مورد استقبال قرار 

دولت و  یسواز  ییاقدام ها ران،یجامعه ا ریبر اقشار ضربه پذ مهایتحر یمنف یگذار ریبا تاث. گرفت

حقوق بشر سازمان  یشد که شورا نیانجام گرفت که منجر به ا" متعهدها ریجنبش غ" یاعضا گرید



گزارشگر : )جانبه انتصاب کند کی یها میتحر یعواقب منف یبررس یبرا ژهیگزارشگر و کیملل، 

ولت د(. بشر قاز حقو یبر بهره مند یجانبه اجبار کی یها میتحر یدر مورد اثرات منف ژهیو

کند و مانع  اقدامات  فایها نقش ا میدر رفع تحر( ژهیانتخاب گزارشگر و)  میتصم نیاست ا دواریام

کار  یبا سازمان جهان یهمکار یخود را برا یامادگ نیدولت همچن. کشورها شود گرید هیمشابه عل

    .دارد یم ماعال رانیدر ا ییو کارفرما یها بر جامعه کارگر میاثرات تحر لیتحل یبرا

از فعاالن  یقرار گرفتن تعداد تیمطرح شده در مورد  آزار و اذ یدر رابطه با ادعا ها  -۲۵۲ 

، دولت  یادعاها و دعاو نیبه ا  یدسترس یبرا تهیکم یآنان و تقاضاها هیعل ییقضا یدعاو ،یکارگر

بوده   ینل مبتسطح تساه نیشتریبر ب استشیهمواره س ،یکه در برخورد با تخلفات کارگر کندیتکرار م

عفو، کوشش  یبرا ایمجازات و  فیتخف یبرا ،ییپس از صدور حکم نها یاز موارد حت یو در برخ

موجود  یتهایظرف یبا سو استفاده از بعض نیاز پرونده ها، متهم یدر برخ دیگو یدولت م. کرده است

و  سلحانهم اتیبه عمل بیترغ سم،یاز ترور تیمانند حما یقانون ریغ یاهداف ،یکارگر طیدر مح

 یاتهامات نیکرده اند که چن یرا دنبال م یو  قوم یمذهب یها یتوز نهیخرابکارانه  و دامن زدن به ک

    .قرار گرفته اند یو مطابق با قانون مورد بررس تیدر کمال شفاف زین

 ۸۵۷۲اوت  ۸۸دوره زندانش،  در  انیپس از پا ،یمحمد جراح یکند که آقا یم یاداوریدولت  -۲۵۲

جواد  انیآقا. آزاد شد قهیبا سپردن وث ۸۵۷۲سپتامبر  ۷در  یداود رضو یآقا. از زندان آزاد شده است

 ۸۱اصفهان  در  لیاکر یکارگران شرکت پل ،یمیرح ومرثیو ک یاحمد صابر ،یقیعباس حق ،یلطف

نظر  دید، دادگاه تج۸۵۷۰ هءیژانو ۸حکم در  کیبر اساس . آزاد شدند قهیبا قرار وث ۸۵۷۲نوامبر 

سال  کیرا از دو سال به  یقیزمان حکم تعل نیداد و همچن فیحکم زندان شش ماهه را به سه ماه تخف

  .شده و پرونده بسته شده  است یدوره اکنون سپر نیا. کاهش داد

اکتبر  ۷۱ خیدر تار یکند که و یم دیدولت مجددا تاک ،ینجات یعل یدر مورد پروندهء آقا -۲۵۰

  .است انیدر جر یآزاد  شده و پرونده او همچنان در دادستان قهیبا قرار وث ۸۵۷۰

پا  ریآشکارا قانون را ز  یکند که و یدولت اشاره م ،یرضا شهاب یدر مورد پرونده آقا  -۲۵۲

به  یکارگر یها تیدر پوشش فعال یکارگر نیکه  فعال رفتیتوان پذ یگذاشته است؛ و از انجا که نم

که  ردکمک برسانند، دولت  انتظار دا یستیترور یبپردازند و به گروه ها  یقانون ریغ یها تیفعال

که صورت  یو ارفاق متیمورد ارائه داده شده و مال نیکه در ا یقیبا توجه به اطالعات دق  تهیکم

 کندیم یاداوریبه طور مشخص  نیدولت همچن. کند یمورد خودار  نیدر ا شتریب یگرفته، از بررس

 قیاز طر یت ملیامن هیبه قصد اقدام عل یبه  اتهام اجتماع و تبان ۸۵۷۵ژوئن  ۷۲در  یشهاب یکه آقا

 هیعل غیاز آنان و تبل یپاداش نقد افتیو در( خلق نیسازمان مجاهد) نیمنافق یستیارتباط با گروه ترور

   .بازداشت شد یاسالم یجمهور

شناخته  تیمختلف به رسم یهاتوسط کشور یستیگروه ترور کیسازمان به عنوان  نیگفته دولت، ا به

 یتعداد نیو همچن یرانیتبعه ا ۷۱۵۵۵از  شیب یشده است و اقدامات آن منجر به از دست دادن زندگ

راننده  یشهاب یکه آقا دیگو یدولت م. شد  نیدر دوران حکومت صدام حس یاز شهروندان عراق

 ۸۵۵۲سال  انیتا پا ید، وبر اساس شواهد موجو. بود یشهردا یشرکت اتوبوس ران کیدر  اتوبوس

فراهم آوردن اخبار  قیبا آنان از طر شیهمکار ،یریبود و تا زمان دستگ نیوابسته به سازمان مجاهد

 رفتگ یم دئویتجمع ها عکس و و نیادامه داشت، او از ا یقانون ریغ یو شرکت در  تجمع ها یجعل

به نام  شهرام  ن،یرابط مجاهد کیبا  یشهاب یآقا. فرستاد یسازمان م یبرا نترنتیا قیو از طر

 ازیفرستادن اخبار و اطالعات مورد ن یدر تماس بود و در ازا  لیمیتلفن و ا قیاز طر ،یلیسه



 یشهاب یآقا. کرد یم افتیخود و همسرش در یحساب بانک  قیاز طر انهیسازمان، حقوق ماه

 یو کمک ها یبه سازمان معرفرا  یو حسن محمد انیتراب دیسع انیاز جمله آقا یگریافراد د نیچنهم

شد  ریاست، دستگ یشهاب یاز بستگان آقا یکیکه  ان،یتراب یآقا. کرد افتیرا بابت آن در یهنگفت یمال

کرد ه  لخلق وص نیاو را به سازمان مجاهد ۸۵۵۲سال  انیپا یحوال یشهاب یو اعتراف کرد که آقا

به  ،یبنگاه خبرگزار کیاز همکاران  ،یلیبه نام شهرام سه یاعالم کرده که شخص یشهاب یآقا. بود

کرده  یاخبار محرمانه پرداخت م افتیدر  یدر  ازا  لار ونیلیهر نفر از آنان  ماهانه مبلغ چهار م

 - یاتهام  اجتماع و تبان هب یشهاب یذکر شده در باال، آقا قیکند که بر اساس حقا یدولت اعالم م. است

 هیعل غیو تبل یمل تیامن هیبه قصد ارتکاب جرم عل -نیمجاهد  سازمان  یستیبا گروه ترور یبا همکار

 ،یمتهم، مطابق با روند قانون اتیدفاع دنیدادگاه پس از شن ۸۵۷۸ لیآور ۷۵در .  نظام محاکمه شد

 یبا در نظر گرفتن مدت -اتهام دوم  یبرا  انسال زند کیاتهام اول و  یرا به پنج سال زندان برا یو

به دولت   لار ونیلیم ۱۵به  بازپرداخت  نیهمچن یو. محکوم نمود -سر برده بوددر زندان به  یکه و

. کسب کرده بود، محکوم شد ،یقانون ریغ یتهایفعال قیاست که نامبرده از طر یکه برابر با مبلغ

 ۷۲۲حکم  با استفاده از ماده نیا. کرد دییحکم را تا نیا ۸۵۷۸ژوئن  ۷۲نظر استان  در  دیدادگاه تجد

.  افتی فیبه پنج سال زندان و بازپرداخت مبلغ ذکر شده تخف ،یشده مجازات اسالم ین بازنگرقانو

 یارتباط خود با سازمان مذکور را  ادامه داد و ط یشهاب یدارد که متاسفانه آقا یدولت اظهار م

شد  لیتشک یو هیعل یدیپرونده جد جهیبا قانون شد که در نت ریمغا اماتاز زندان مرتکب اقد یمرخص

به  ۸۵۷۰ هیژانو ۳او در  ییحکم نها. سال زندان محکوم شد کینظام به  هیعل غیو او به اتهام تبل

دوران  یط یشهاب یکند که به  آقا یجلب م تیواقع نیرا به ا تهیدولت توجه کم. زندان ابالغ گشت

. علق شدم ۸۵۷۰مه  ۲و  هیفور ۷۲ نیحکم، ب یاعطا شده است و اجرا یمرخص ربا نیزندان چند

اظهار ندامت   یآزاد بوده و از انجا که و یشهاب یمکاتبه، آقا نیکه در زمان ا کندیدولت اضافه م

  .است یدر دست بررس یکرده، امکان عفو و

 هیعل یبه جرم اجتماع و تبان یکند که و یدولت اظهار م ،یمدد میابراه یدر مورد پروندهء آقا -۲۵۱

محکوم  یقانون ریغ یشرکت در تجمع ها قیاز طر یعموم تیمنو بر هم زدن نظم و ا یمل تیامن

 دهما نیو همچن یمجازات اسالم نیقوان ۲۷۵دادگاه، مطابق ماده  ۸۵۷۲در اول ماه مه . شده است

را به تحمل  پنج سال و سه ماه زندان  یکه مربوط به تکرار جرم  است ، و نیهمان قوان ۷۲۱

قرار  یبر اساس قانون، مورد بررس یمدد یکه پرونده آقا کند یادعا م نیدولت همچن. محکوم کرد

و  از انجا که . دیکامل به اثبات رس تیو شفاف ادیبا دقت ز یاعمال خالف قانون و یگرفت و تمام

دولت . پا برجا ماند هینظر نکرد، حکم اول دیدر خواست تجد ،یدر محدوده زمان قانون ،یو لیوک

از  ردیگ یم جهیآزاد بوده است و نت قهیمکاتبه، با سپردن وث نیمان ادر ز یمدن یکند که آقا یاضافه م

پرداخت  یبرا یلیدل نیندارد، بنابرا یکارگر یتهایبه فعال یربط چیه یکه اعمال  تبهکارانه و ییآنجا

 .کند یموضوع خوددار نیا شتریب یخواهد که از برس یم تهیخسارت به او وجود ندارد و از کم

که هر  کندیدر زندان، دولت اشاره م یو مدن یشهاب انیبا آقا یبد رفتار یادعا در رابطه با -۲۵۲

ممنوع است و قوه مقننه هر گونه  دایاک یقانون اساس ۲۳و  ۲۲،  ۲۸طبق مواد  تیگونه آزار و اذ

 نیاز  وقوع چن یریجلو گ یکامال متعهدانه را برا یشکنجه را به شدت رد کرده است و ضوابط

 یپاراگرافها: یمجازات اسالم نیقوان ۷۲۳ماده  قیا درآورده است؛ مشخصا از طربه اجر یموارد

و ماده " یمشروع و حفظ حقوق شهروند یها یقانون احترام به آزاد"و تک ماده  ۷۵و ۷،۲،۱،۳

است که در  یمدع نیدولت همچن". یتیو ترب ینیسازمان زندان ها و اقدامات تام"نامه  نیآئ ۷۲۳

در تهران و " ینظارت بر حقوق مدن ئتیه" کی سیتاس قیالزم از طر یات نظارتاقدام یتمام عمل،

و بر  یبازرس یها ئتیاعزام ه قیهر گونه نقص قانون از طر. دیایاستانها به اجرا درم یمراکز تمام



و  عمشرو یها یقانون احترام به آزاد.  ردیگ یقرار م قیشده مورد تحق افتیدر یاساس گزارشها

 یاز سو یدادخواه  یاست برا یزمیمکان ،یاجرائ یدستورالعمل ها گریو د یوندحفظ حقوق شهر

 یکه قانون شکن یمبنا، مقامات و افراد نیشان نقض شده است؛ بر ا یکه ادعا دارند حقوق مدن یافراد

را به عهده  دنبه اجرا در آور تیمسؤل ،یو استان یمرکز یها رخانهیدب.  جواب گو باشند دیبا کنند،یم

 ،یاقدامات نظارت شتریهر چه ب شیافزا جهیدر نت ر،یکه در چند سال اخ دیگو یدولت م. نون دارند قا

  .است افتهیکاهش  یبه صورت قابل مالحظه ا ینظارت یها ئتیبه بازرسان و ه دهیرس اتیتعداد شکا

و  ییقضا یانضباط یها یبازرس ۲۲۰۰۱حدود   ۸۵۷۲تا  ۸۵۷۸ نیدر دوره ب دیگو یدولت م 

و  تیشکا ۷۷۵۳۲دوره  نیدر ا. از مقامات زندانها در سراسر کشور انجام گرفته است یازرسب

آنها فقط  انیشده است که از م افتیدر اتیثبت شکا نیآنال یاستان یها ئتیه یگزارش تخلف از سو

  .بوده اند رشیمورد قابل پذ ۲۲۲۸

 

 ،ییهشدار به کارکنان قضا ۲۸۸منجر به صدور  یو استان یمرکز یها تیموارد در ه نیا یبررس

مورد به  به مقامات  ۷۷۲قضات و  هیعل یانضباط یدادرس ۷۸۲ ،یهشدار به پرسنل ادار ۲۲۰

 .رجوع داده  شده است ییقضا

کامل در حفظ  فهیمقام مسئول  به خاطر انجام وظ ۰۷۷از  یاستان یها ئتیها ه یبازرس نیا جهینت در

و گزارش تخلف فقط  تیشکا ۲۲۲۸ انیکه از م کندیم دیتاکدولت . کرده اند شیستا ،یحقوق مدن

 یاشاره  م نیدولت همچن. شده است  ینقض حقوق مدن یبرا یقانون گردیمنجر به پ یدرصد محدود

دولت . از تخلف را در نظر گرفته است یناش یو معنو یماد یکند که قانون، جبران خسارت ها

  یدارد  برا یمدن یآقا یکه در مورد ادعاها  یسند ایهر گونه اطالعات  تهیکه کم کندیتقاضا م

 .ارائه دهد یو بررس یریگیپ

تهران و حومه، دولت  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایشناختن سند تیدر مورد به رسم -۲۵۳

 ینکرده است و آمادگ افتیتشکل در  نیا یاز سو یدرخواست نامه ا چیکند که تا کنون ه یاشاره م

 .دارد یمربوطه اعالم م نیمطابق با قوان ،ییکارفرما ای یثبت هر سازمان کارگر یخود را برا

و  ییکارفرما ،یکارگر یکند که  گروهها یم یادآوریدولت  ،یفن یها یبا همکار وندیدر  پ -۲۷۵

 یدر باره انواع قردادها" او. ل.یآ" یکه از سو یدولت، در کارگاه یروابط کارگر نیمسئول

دوره  کی یبرا یفن یکمک ها یتقاضا نیدولت همچن. شده بود، شرکت کرده اند لیتشک یکارگر

ارائه کمک به  یبرا" او. ل.یآ" یکه اعالم  آمادگ دیگو یدارد، و م یرانیقضات ا یبرا یآموزش

مذکور  یرا  به اطالع واحد ها یدر مواجهه  با اعتراضات کارگر یانضباط یروهایآموزش ن

 یدولت اظهار م  ان،یدر پا. الزم را  انجام خواهد داد یپاسخ، هماهنگ افتیرسانده است، و پس از در

 شیبه پ شتریتوان ب یرا م یجهان یآن با استانداردها قیاصالح امور، در جهت تطب  نکهیبا ا هکند ک

را  رانیدر ا انیو کارفرما یکارگر یسازمان ها یدولت همواره هدف توانمندساز نحالیبرد،  با ا

مثبت  ندشناختن رو تیتفاهم متقابل و به رسم  قیکند که  از طر یدرخواست م تهیده و از کمدنبال کر

     .کند یاریبرد ابتکاراتش  شیدولت را در پ  ران،یدر ا یکارگر یسازمان ها یدر توانمند ساز

 :تهیکم یریگ جهینت

ائه داده شد، در مورد اقدام  ار تهیبه کم ۸۵۵۲ هیپرونده که در ژوئ نیا دینما یم یادآوری تهیکم -۲۷۷

بازداشت و  نیتهران و حومه و همچن یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند هیسرکوب گرانه عل



 چارچوبو نقصان  یکارگر یها هیاتحاد گرید نیاز اعضا و مسئول یادیکردن تعداد ز  یزندان

 .تشکل است یاز آزاد تیدر حما یقانون

 نیاصالح قانون کار، چند حهیتا به حال ال نکهیبا وجود ا دیگو یدولت م توجه دارد که  تهیکم -۲۷۸ 

تا کنون  ،یاجتماع یعدم توافق شرکا لیشده است، اما به دل یمجلس بررس یاجتماع تهیبار در کم

را ." او.ل.یآ" یها هیمتوجه است که دولت توص نیهمچن تهیکم. مانده است جهینت یمذاکرات ب یتمام

مورد ادامه  نیجلس ارائه نموده است و از آنان درخواست کرده تا به کار خود در ام ندگانیبه نما

در   یقانون کارفعل ۷۲۲و  ۷۲۷ ینامه اصالح بخش ها نیآئ هیته ریو در همان حال دولت درگ. دهند

و انجمن ها بوده  یکارگر یها هیعملکرد اتحاد یو چگونگ اراتیاخت ف،یحدود وظا ل،یتشک یچگونگ

        .کند تیو تقو لیتسه یو استان یمل ،یالملل نیرا در سطوح ب یکارگر ندگانیشرکت نمااست تا 

  

 یبرا رانیدر ا یحقوق یچارچوب ها یدر بررس گر،ید ییکند که در جا یم یآور ادی تهیکم -۲۷۲

قانون کار ،  ۷۲۲و  ۷۲۷ یدر مورد بخش ها یشنهادیمتوجه شد که اصالحات پ تهیتشکل، کم یآزاد

بخش  نکهیا لیبه دل  تهیاز نظر کم. ندارد یتشکل همخوان یاست که با اصول آزاد ییجنبه ها یاوح

  ستیروشن ن نیمجزا شده است، بنابرا ینامه ها نیتشکل، منوط به آئ یگوناگون مربوط به آزاد یها

 جادیا تن،وسیبه هم پ یو درعمل حق کارگران را برا یشده، تا چه حد از لحاظ حقوق ادیکه اصالحات 

شان را  ندگانیدهد که اعضا نما یکه  ساختارشان اجازه م یتشکالت مستقل مورد نظر خود، تشکالت

 یو برنامه ها ندینما یکنند، اداره امور خود را سازمانده میخود را تنظ ینامه ها نیانتخاب کنند، ائ

به گزارش  دینگاه کن.    ]نندک نیتدو یدفاع از منافع کارگران بدون دخالت مقامات دولت یخود را برا

بار  نیکند که تا کنون چند یم یاور ادی تهیکم[.   ۰۱۱و  ۰۱۰، شماره ۸۲۵۱، پرونده شماره ۲۷۱

دهد که در تطابق با اصول  رییتغ یرا به گونه ا یاز دولت درخواست کرده است که قانون کار فعل

؛ گزارش ۲۲، پاراگراف ۸۰۲۱اره ، پرونده شم۲۲۸به گزارش  دینگاه کن]ردیتشکل قرار گ یآزاد

 نکهیاز ا نانیبا  اطم[.   ۱۵۵، پاراگراف ۲۰۳و  ۰۱۲گزارش . ، ص۸۲۵۱، پرونده شماره ۲۱۷

 یقانون کار را برا هیخواهد بود که اصالح یتیدر موقع یبه زود( مترجم- یاسالم یشورا) مجلس 

خواهد که  یاز دولت م تهیکند، کم بیتصو رد،یتشکل قرارگ یقانون در تطابق با اصول آزاد نیآنکه ا

رفت  شیپ زیتقاضا کرده و ن( او ال، ،یا) که در حال حاضر از دفتر  یدر باره کمک قیاطالعات دق

  .ارائه دهد تهیصورت گرفته در رابطه با اصالح قانون را به کم یها

و  راتایاخت ف،یحدود وظا ل،یتشک یدر باره چگونگ یینامه ا نیدر مورد اصالحات آئ -۲۷۲

که  یدر حال تهیو انجمن ها که توسط دولت ذکر شده است، کم یکارگر یها هیعملکرد اتحاد یچگونگ

روند اصالح قانون، از هر  دنیموارد است، تا زمان به سرانجام رس نیدر ا شتریمنتظر اطالعات ب

 یاستقبال م یو کارمند یکارگر یتشکل ها یتشکل وتوانمند ساز یدولت با هدف ارتقاء آزاد داماق

نامه قرار دهد و نسخه  نینظر آئ دیروند تجد انیرا در جر تهیخواهد که کم یاز دولت م تهیکم.  کند

 .ما ارسال کند یآن را برا سینو شیپ نیاز آخر یا

مواجهه با  ینامه مربوط به  چگونگ نییاطالعات ارائه شده توسط  دولت در مورد آ  تهیکم  -۲۷۰

 یکه با هدف بنا نهادن روش ها ۸۵۷۷کشور در سال  تیامن یمصوب شورا ،ییکایسند یخواسته ها

 ته،یاز نظر کم.  شده، را مورد توجه قرار داد نیتدو یصنف یپارچه در رفتار با اعتراض ها کی

مقررات حق  نیچگونه ا نکهینامه و ا نیآئ نیا یدر مورد محتوا یزیاطالعات مشخص ناچ دولت،

   .د، ارائه داده استکن یم نیتشکل را تضم یآزاد



 یروهایاتهام در مورد تخلفات ن نیتا کنون، چند ۸۵۷۷کند که  از سال   یم یاور ادی نیهمچن تهیکم 

و  یدر اعتراضات کارگر یتیامن یروهایمربوط به مداخله ن یکرده است که همگ افتیدر یانتظام

اعتراضات  نیکننده در امحاکمه و محکوم شدن کارگران شرکت  تیبازداشت و در نها ،یریدستگ

 چیموارد، دولت ه نیکدام از ا چیدر ه[. ۲۲۲تا  ۲۲۲، پارگراف ۸۰۵۲، پرونده ۲۲۵گزارش ] است 

نامه  نییآ تیاهم یابیکه به ارز ستیقادر ن تهیکم نیبنابرا. ارائه نکرده است یمشخص حیگونه توض

   .ر عمل بپردازدو د یتشکل از لحاظ حقوق یآزاد نیدر رابطه با تضم ۸۵۷۷سال  یها

 یشرکت پل"و کاهش حکم کارگران  یضمن توجه به اطالعات  ارائه شده در باره  آزاد  تهیکم -۲۷۲

 گریبار د دیو کیومرث رحیمي، با یاحمد صابر ،یقیعباس حق ،یجواد لطف انی؛ آقا" لیاکر

کوتاه، به خاطر  یمدت یبرا یکردن کارگران، حت یاتهام بستن و زندان ،یریکند که دستگ یادآوری

  .انجمن است ینقض اصول آزاد یانجمن، به معنا یمشروع در استفاده از حق آزاد یها تیفعال

  

دوره زندان او ارائه شده است،  انیدر پا یجراح یآقا یکه درمورد آزاد یبا توجه به اطالعات -۲۷۱ 

کرده بود تا اطالعات از دولت در خواست  شیخو یها هیتوص  نیشود که در آخر یم ادآوری تهیکم

چون   و.  شد، ارائه دهد یجراح یآقا  هیعل تیکه منجر به  محکوم یدرباره اقدامات مشخص یقیدق

خود را  یمجبور است که درخواست قبل تهیارائه نکرده است، کم نهیزم نیدر ا یدولت هنوز اطالعات

  .دوباره تکرار کند

 تهیهفت تپه، کم شکریکارگران ن یکایابق سندس سیرئ ،ینجات یعل یدر مورد پرونده آقا -۲۷۲

با .  آزاد شده است قهیوث دیبه ق ۸۵۷۰در اکتبر  یکند که دولت تکرار کرده است که و یم یادآوری

 در یبدون آنکه اطالعات -است  انیهنوز در جر ینجات یپرونده آقا دیگو یدولت م نکهیتوجه به ا

 یخود از دولت  برا یمجبور است درخواست قبل تهیکم  -او ارائه دهد هیمورد اتهامات مطرح شده عل

 .دیتکرار نما  نهیزم نیدر ا قیدق یارائه اطالعات

در  یداود رضو یآقا قهیوث دیبه ق یکه دولت در مورد آزاد یبا توجه به اطالعات  تهیکم  -۲۷۳  

 یکایسند رهیمد ئتیه یاز اعضا یکی یرضو یکند که  آقا یم یآور ادیداده است،  ۸۵۷۰سپتامبر 

 رشدنش د یو زندان یریاست که دستگ یا هیاتحاد نیکارگران شرکت واحد تهران و حومه، از فعال

 ۲۲۲به گزارش  دینگاه کن. )را به خود جلب کرد تهیتوجه کم ۸۵۵۱پرونده در سال  نیا یآغاز بررس

 ۲۲۵گزارش ) داد  ارائه ۸۵۷۷او در  یدر مورد آزاد یبعد ازآن دولت اطالعات(. ۷۷۲۰پاراگراف 

 شدهو محکوم  ریدستگ گریبار د کی یشاهد است که و قیعم یبا نگران تهیکم( .  ۲۵۸پاراگراف 

که  یو اقدامات و شانیاز اتهامات نسبت داده شده به ا قیخواهد اطالعات دق یاز دولت م تهیکم. است

    .اتهامات شده است ارائه دهد نیموجب ا

 ق،یعم یبا نگران تهیکم ،یمدد میو ابراه یرضا شهاب انیآقا یه هادر رابطه با  پروند  -۲۸۵ 

مطرح شده،  ییکایدو فعال سند نیا هیعل یدیکه اتهامات جد داردیکند که دولت  اظهار م یم یادآوری

سال زندان و پنج سال و سه ماه  کیبه  بیشده است و آنها به ترت دهیپرونده آنها دوباره به دادگاه کش

بدون آنکه دولت  -یشهاب یآقا یقبل تیدولت در مورد محکوم  حیتوض تهیکم. شده اند زندان محکوم

دولت . و مشاهده کرده است افتیرا در  -را فرستاده باشد یو هیدفاع ای یشهاب یآقا هیحکم دادگاه عل

 از قانون ۰۵۵بخش )نظام  هیعل غیبه اتهام تبل شانیکند که ا یاشاره م یو ریاخ تیدر مورد محکوم

( یاز قانون مجازات اسالم ۲۷۵بخش ) یمل تیامن هیبه اتهام اقدام عل یمدد یو آقا( یمجازات اسالم



در باره اعمال آنها که  یقیاطالعات دق چیناظر است که دولت ه  تهیحال کم نیبا ا. محکوم  شده اند

کند که  یم یآور ادی  تهیکم.  نداده است  ائهمتن حکم دادگاه را ار زیشده و ن دیمجوز صدور حکم جد

 نیقوان ۲۷۵و  ۰۵۵ماده  ژهیبه و)  ییجنا نیپرونده، مشاهده کرد که قوان نیخود از ا یقبل یدر بررس

  یها تیفعال ریکه صرفا درگ یکارگر نیمجازات فعال یبرا کیستماتیبطورس(   یمجازات اسالم

 ۸۰۵۲پرونده  ۲۰۵گزارش  به دینگاه کن. ) ردیگ یم ربوده اند، مورد استفاده قرا یمتعارف صنف

موجب نسبت  یکه چه اقدام مشخص دیگو ینم زیبار ن نیدولت ا نکهیبا توجه به ا(.  ۷۷۵۰پارگراف 

شناخته  یالگو کی یو مدد یشهاب انیآقا هیعل ریاحکام اخ تهیاتهامات شده  است، از نظر کم نیدادن ا

 یبه حکم ها یکارگر نیو محکوم کردن فعالها  یریدستگ نکهیبه ا توجهبا .  کند یم دیشده را باز تول

 ا  یقو تهیشود، کم یم یا هیمشروع اتحاد یها تیمانع  فعال دایشد ،یاتهامات کل نیزندان با چن یطوالن

 نیارائه دهد تا فعال رانیا ییرا به مقامات قضا تهیکم یها یریگ جهیکند که نت یاز دولت درخواست م

  .نشوند ینظام زندان هیعل غیو تبل یمل نتیام هیاتهامات مبهم اقدام عل با یکارگر

 

 قهیوث دیبا ق کایهر دو عضو سند نیکند که ا یشود که دولت اشاره م یآور م ادی نیهمچن تهیکم -۲۸۷ 

. بازگشت به زندان احضار شوند یداند که آنها هر لحظه ممکن است برا یم نیآزاد هستند و بنابرا

پنج سال را  از شیتا کنون هر کدام ب ۸۵۵۱از سال  یو مدد یشهاب انیکند که آقا یم یادآوری تهیکم

بار  نینخست یپرونده را برا نیا یکه بررس ۸۵۵۱از ژوئن سال  تهیکم. کرده اند یدر زندان سپر

از زندان آزاد و  یآغاز کرد، تا به حال بارها از دولت خواسته است که هر دو نفر را بطور فور

؛ ( گ)۷۷۵۱  اراگرافپ ۲۰۵به گزارش  دینگاه کن] اعالم کند  یرا منتف آنان هیاتهامات عل یتمام

پاراگراف  ۲۲۲؛ گزارش ( ب) ۲۳۸پاراگراف  ۲۰۱، گزارش (اچ)  ۳۸۱پاراگراف  ۲۰۲گزارش 

ما  یکند که برا یم یادآوری  نیهمچن تهیکم( [ . آلف) ۰۳۲پاراگراف  ۲۱۷؛ گزارش (ب) ۰۲۲

و با  بود،به دوسال زندان محکوم شده  ۸۵۵۱که در سال  یمدد یبود که آقا زیتاسفبار و رقت انگ

 تهیکرد، پس از پنج سال از زندان آزاد شد؛ کم یاو را در خواست م یبطور مرتب آزاد تهیکم نکهیا

] جبران شود  شانیابقا و خسارت وارد شده به ا یمدد یآقا( یقانون) در خواست کرده بود که حقوق

کند   یم دیتاک تهیکم[ . ۰۳۲پاراگراف  ۲۲۲گزارش ( ب)۲۵۱پاراگراف  ۲۲۵به گزارش  دینگاه کن

شود که تا حاال  یم یا هیاتحاد نیفعال نیا یبرا قیعم یکه احتمال  بازگشت به زندان، موجب نگران

 یعیبر روند طب یکننده ا دیتهد ریتاث یمر بطور کل نیا. محروم شده اند یسالها از آزاد یبرا زین

 یاز سو یشهاب یاحتمال عفو آقا وها،  یجمع بند نیبا توجه به ا. گذارد یم یا هیاداتح یها تیفعال

 لیمحسوب شد که وک ییحکم نها لیدل نیبه ا یمدد یآقا هیعل هیکه حکم اول تیواقع نیدولت، و ا

 انیآقا هیاحکام عل یانتظار دارد که تمام یبطور جد تهینظر نکرده بود، کم دیدر خواست تجد شانیا

خواهد  یاز دولت م تهیکم. نشوند بازگرداندهفسخ شوند و آنها به زندان  شهیهم یبرا یو مدد یبشها

 .رابطه مطلع کند نیرا ازهمه تحوالت در ا تهیکه کم

 نهیو نهاد یقانون یارائه داده شده از طرف دولت در مورد چارچوب ها یاطالعات کل ته،یکم  -۲۸۸

چارچوب ها و  نیبر خورد با نقض کنندگان ا ان،یبا زندان یراز بد رفتا یریجلوگ یشده موجود برا

مرتب  ربطو تهیحال کم نیبا ا. را مالحظه کرده است نهیزم نیها در ا تیآمار مربوط به شکا زین

شود با  یکه  گفته م ییها یمشخص در رابطه با بد رفتار یمستقل در مورد ادعاها قیخواهان تحق

 ۲۱۷پارگراف  ۲۱۰به گزارش  دینگاه کن. ] زندان شده، بوده است در دوران یو مدد یشهاب انیآقا

 کی ،یتارشکنجه و بد رف تیکند که ممنوع یم یآور ای( [.  یآ)۲۲۲پارگراف  ۲۲۵؛ گزارش (الف)

بازتاب  زین رانیا نیامر در قوان نیطبق اظهارات دولت ا -است،  یالملل نیب نیدر قوان جیقاعده را



از آن  انجام دهند، متخلفان را  یریجلوگ یموظف اند تمام اقدامات الزم را برا و دولت ها  -است افتهی

خواهد که با  یقاطع از دولت م وربط تهیکم نیخسارت بپردازند؛ بنابرا انیو به قربان ندیمجازات نما

ر هر سازوکا ایخود به آن اشاره کرده و  ریاخ هیکه  در مکات یا یسازمان یاستفاده از  سازو کار ها

با  یبد رفتار یکامل در رابطه با ادعا قیتحق کیطرف،  ینهاد مستقل و ب  قیاز طر ایمناسب و 

 .آن مطلع کند جیرا از نتا تهیدر دوران زندان انجام دهد و کم یمدد یو اقا یشهاب یاقا

در  قیو سر انجام تحق جهیدر مورد نت یگونه اطالعات چیدولت تا به حال ه نکهیبا توجه به ا  -۲۸۲

به سرانجام  دیماه با ۷۲بعد از  دیآ یکه به نظر م –در زندان  یمرگ شاهرخ زمان یمورد چگونگ

 جهیدر مورد نت قیخواهد که اطالعات دق یاز دولت م گریبار د تهیارائه نداده است،  کم -باشد دهیرس

 .ارائه دهد قیتحق نیا

  

 تهیتهران و حومه، کم یحد اتوبوسرانکارگران شرکت وا یکایشناختن سند تیدر مورد به رسم -۲۸۲

نکرده است و   افتیتشکل در نیاز ا یگونه درخواست جیه دیگو ینکته آگاه است که دولت م نیاز ا

 ندنبه  ثبت رسا یمربوطه برا نیشود، طبق قوان افتیدر یهر تشکل یاز سو یدرخواست نیچنانچه چن

انحصار  یکه  قانون کار فعل تیواقع نیاز ا یاگاهکند که با  یم یاور ادی تهیکم. آن اقدام خواهد کرد

کارگران شرکت واحد  یکایدهد که سند یاجازه نم بیترت نیرا بنا نهاده است وبه  ا یسازمان

 دنیرس انیپا بهتهران و حومه، به ثبت برسد، بارها از دولت خواسته است که تا هنگام  یاتوبوسران

کارگران شرکت واحد اقدامات الزم را به  یکایفعل سندشناختن بال تیبه رسم یاصالح قانون، برا

خواهد اقدامات انجام  یکند و از دولت م یرا تکرار م هیتوص نیبه اجبار ا تهیکم نیبنابرا. عمل آورد

 .برساند تهیبه اطالع کم شتریب ریرا بدون تاخ نهیزم نیشده در ا

پاسخ نداده است،  تهیکم یها هیز توصا یاریدولت تا به حال به بس نکهیبا ابراز تاسف از ا -۲۸۰

اطالعات  یریتاخ جیخواهد که بدون ه یکند و از دولت م دیمجبور است که آنها را مجددا تاک تهیکم

 .ارائه دهد تهیباره به کم نیدر ا قیدق

 میتحر  دیدر دو سال گذشته، تشد نکهیبر ا یدولت دارد، مبن یتوجه الزم به اظهارات کل تهیکم  -۲۸۲

 یشدن واحد ها لیگذاشت و موجب تعط ریتاث رانیا یالملل نیب یجانبه بر روابط تجار کی یها

   شدنموجب بدتر  نیدر پرداخت دستمزد به  کارگران و بنابرا انیکارفرما ییو عدم توانا یصنعت

مشکل،  اریبس یاز لحاظ اقتصاد طیدر شرا ژهیکند که بو دیاست تاک لیما تهیکم. کارگران شد تیوضع

. است یو اقتصاد مل یاجتماع استیس داریدر توسعه پا یاتیفشرده و مداوم، عامل ح یاجتماع یفتگوگ

 .   موثر واقع شود  دتوان یتشکل م یتنها در چارچوب احترام کامل به آزاد ،یاجتماع یگفتگو نیاما ا
  

  تهیکم یها هیتوص

 یتقاضا م(  مترجم -کار یازمان جهانس)  رهیمد ئتیاز ه تهیفوق الذکر، کم جیبا توجه به نتا -۲۸۱

مشخص   جیپرونده به نتا  نیا نکهیبا  در نظر گرفتن ا(  الف:)کند بیرا تصو ریز یها هیکند که توص

دولت که در کنفرانس  یندگینما ئتیخود، در خواست کرده است که با ه سیاز رئ تهیکم ده،ینرس

کند که بطور موثر  بیتا آنان را ترغ ردیبگکند، تماس  یکار در ماه ژوئن شرکت م یسازمان جهان

   .اقدام کنند تهیساله کم نیچند یها هیبه توص ییدر پاسخ گو



خواهد بود که  یتیدر موقع یبه زود( مترجم - یاسالم یشورا) مجلس  نکهیاز ا نانیبا اطم(  ب    

 بیتصو رد،یرارگتشکل ق یقانون در تطابق  با اصول آزاد نیآنکه ا یقانون کار را، برا هیاصالح

در خواسته ( ال او یا) که از دفتر  یدر باره کمک قیخواهد که اطالعات دق یاز دولت م تهیکند، کم

ارائه دهد و  تهیصورت گرفته در رابطه با اصالح قانون را به کم یرفت ها شیپ زیکرده بود و ن

 .ما ارسال کند یرا برا هیمتن اصالح نیاز آخر ینسخه ا

، "کشور تیامن یشورا" ینامه ها نیاز آئ یکند که نسخه ا یولت درخواست ماز د تهیکم( پ)

را ارسال کند، و  یکارگر یصنف  یمواجهه با خواست ها  ی، در باره چگونگ2166مصوب 

  ژهیتشکل و بو ینامه ها حق آزاد نیآئ نیباره که ا نیدر ا قیمالحظات و نظرات خود را بطور دق

  .داده است، ارائه دهد را ارتقا زیتجمع مسالمت آم

از  تهیبازداشت و متهم شده است، کم گریبار د کی یداود رضو یآقا نکهیاز ا قیعم یبا نگران( ت)

نسبت داده شده و  یرضو یکه به آقا یدر رابطه با اتهامات قیکند که اطالعات دق یدولت درخواست م

  .اقدامات مربوطه ارائه دهد

و خزانه  سیرئ بینا بیبه ترت ،یرضا شهاب یو آقا یمدد میابراه یاآق نکهیاز ا قیعم یبانگران( ث)

مورد محاکمه قرار  گریبار د کیتهران و حومه،  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایدار سند

توجه به  اسال زندان محکوم شده اند، و ب کیهر کدام به پنج سال و سه ماه و  بیگرفته اند و به ترت

 نیبه ا یمدد یآقا هیعل هیکه حکم اول تیواقع نیو ا یشهاب یآقا یکان بخشودگبر ام ینظر دولت مبن

بطور قاطع   تهیبه آن اعتراض نکرده بود، کم نیمع یدر محدوده زمان شانیا لیشده  که وک یینها لیدل

 یاز دولت م تهیکم. نشوند اندهاعالم شوند و آنان به زندان بازگرد یاحکام منتف نیانتظار دارد که ا

  .کند یاطالع رسان تهیبابت بطور مرتب به کم نیخواهد که از ا

 یطوالن یبه زندان ها ییکایسند نیبازداشت و محکوم کردن مکرر فعال نکه،یبا در نظر گرفتن ا( ج)

شود،  ییکایمشروع سند یها تیمانع فعال یاحتمال دارد که بطور جد ،یاتهامات کل نیمدت، تحت چن

و  دینما لبج تهیکم یها یریگ جهیرا به نت هییخواهد که توجه قوه قضا یت مبطور قاطع از دول تهیکم

 تیامن هیبا اتهامات مبهم همچون اقدام عل زیمسالمت آم( یکارگر) ییکایسند نیکه فعال ابدی نانیاطم

  .نظام، به زندان محکوم نشوند هیعل غیو تبل یمل

که دولت  در  - یدستگاه و مقررات قانون یریخواهد که با بکار گ یبطور قاطع از دولت م تهیکم( چ)

نهاد  کی قیاز طر ایمناسب، و  یها سمیمکان گرید ای -آن پرداخته حیمکاتبه خود به توضح نیآخر

و  یهابش یبا آقا یبد رفتار یدر مورد ادعا یکامل قیتحق شتر،یب ریطرف، بدون تاخ یمستقل و ب

  .برساند تهیع کمرا به اطال جهیرا به اجرا در آورد و نت یمدد

)  یاصالحات قانون دنیکند که تا هنگام به سرانجام رس یاز دولت تقاضا م گریبار د کی تهیکم( ح) 

کارگران شرکت واحد  یکایشناختن بالفعل سند تیاقدامات الزم را به منظور به رسم( قانون کار

    .هدکار قرار د شرفتیپ انیرا بطور مرتب در جر تهیتهران و حومه انجام دهد و کم یاتوبوسران

پرونده پاسخ نداده  نیا یبررس نیدر آخر تهیکم هیتوص نیدولت تا کنون به چند نکهیبا تاسف از ا( خ) 

  :ارئه دهد ریز یدر مورد درخواست ها قیخواهد که اطالعات دق یاز دولت م تهیاست، کم

مستقل در باره   قیتحق جهینت از قیکند که اطالعات دق یاز دولت تقاضا م گریبار د کی تهیکم -۷

  .در زندان، ارائه دهد یشاهرخ زمان یمرگ آقا یچگونگ



اتهامات  یشدن فور یاز منتف یابی نانیطم یکند که اقدامات الزم را برا یاز دولت تقاضا  م تهیکم -۸

 یاز دولت درخواست م  تهیکم ن،یافزون بر ا. زاده به عمل آورد میجعفر عظ یآقا هیمطرح شده عل

ارسال کند و چنانچه او در ارتباط با   تهیرا به کم یمحمد هینسخه از حکم دادگاه عل کیکند که 

. انجام دهد شان،یا یفور یازاد یمحکوم شده است ، اقدامات الزم را  برا ییکایسند یها تیفعال

 یپزشک یبه کمک ها شانیا یدسترس یخواهد که اقدامات الزم را  برا یاز دولت م نیهمچن ته،یکم

  .به عمل در آورد ازیمورد ن

  :ارائه دهد ریدر موارد ز قیخواهد که اطالعات دق یاز دولت م تهیکم -۲

تهران  یو کارگران شرکت اتوبوس ران یراد، خانم محمد یاحسان یو بازداشت اقا یریدستگ لیدال -

 ؛ ۸۵۷۰در اول ماه مه سال 

 یمحکوم شدن چهار کارگر شرکت اتوبوس ران یادعا مان؛یبازداشت کارگران کارخانه س یادعا -

سال  کینفر از کارگران معدن به  ۰، و ۸۵۷۲ضربه شالق  و شش ماه زندان در سال  01تهران به 

و احضار به  یریدستگ ی؛ و ادعا۸۵۷۰در سال " یاخالل در نظم عموم" لیزندان و شالق به دل

  .دادگاه کارگران سنگ آهن

انجام داده بودند که  موجب محکوم شدن  یجراح یزاده و آقا میابراه یاکه آق یمشخص یها تیفعال -

  .از احکام داده گاه در مورد پرونده آنان ییارائه نسخه ها نیانان شد ، همچن

  .است انیدر جر شانیا هیکه عل یاتهامات ژهیو بو ینجات یادعاها در رابطه با آقا -

در رابطه   یصالح یکه به آقا یل کند که همه اتهاماتحاص نانیخواهد که اطم یاز دولت م تهیکم -۲

نسبت داده شده،  ییراهپپما نیدر ا شانیا زیاول ماه مه و شرکت مسالمت آم ییمایراهپ یبا سازمانده

در رابطه  ادگاهاز حکم د یتقاضا دارد که دولت نسخه ا تهیکم ن،یافزون بر ا. شود یمنتف یبطور فور

 .را ارائه دهد  نشایا هیعل گریبا اتهامات د

کل  یسازمان بازرس" یها افتهیاز  قیدق یخواهد که گزارش یاز دولت م گریبار د کی تهیکم  -۰ 

کار در  طیو فشار در مح تیآزار و اذ یرا در مورد ادعاها" از حقوق بشر تیمرکز حما" و " کشور

. ، ارائه دهد۸۵۵۰ ماه مارس تا ژوئن نیکارگران شرکت واحد در فاصله ب یکایسند سیدوره تاس

فوق،  یها یخواهد که در پرتو اطالعات بدست آمده در بررس یاز دولت م گریبار د کی تهیکم

شرکت در برابر هر نوع  نیحاصل کند که همه کارکنان ا نانیاقدامات الزم را انجام دهد و اطم

 تهیکم. شوند یممحفاظت  یبه طور موثر ییکایسند تیفعال ایو  کایدر سند تیبه خاطر عضو ضیتبع

از حکم قضاوت  ینسخه ا نیکند، و همچن یاطالع رسان تهیمورد به کم نیخواهد که در ا یاز دولت م

را  ۸۵۵۰در ماه مه و ژوئن سال  کاینسبت به حمله به مجمع سند کایسند نیدادگاه در رابطه با اقدام ا

  .ارائه دهد تهیبه کم افت،یبه محض در

و  یفوق العاده جد تیرا به ماه( مترجم -کار  یسازمان جهان)  رهیمد ئتیه ژهیتوجه و تهیکم -د

 .کند یپرونده جلب م نیا یاضطرار

                    :نکهایل

---ed_norm/---rg/wcmsp5/groups/public/http://www.ilo.o

relconf/documents/meetingdocument/wcms_558777.pdf 
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 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاز اتحاد ب میو تنظ رجمهت

 ۸۵۷۱اگوست  ۸۲

iran.org-info@workers 

 6331سوم شهریورماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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