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  ٢٠١٧ اگست ٢۶
  

   عليه جمھوری اسالمی٢۵٠٨ ]پرونده[دوسيهترجمه و ارزيابی 

  "انی کار مفتوح در سازمان جھدوسيۀجدی ترين و اضطراری ترين "
  

  :مقدمه

سازمان جھانی کار است که " کميته آزادی انجمن" تھيه شده توسط ٢۵٠٨ شماره دوسيه آنچه در زير می خوانيد ترجمه 

 جھت بررسی ھيئت مديره سازمان ٢٠١٧ ماه ژوئن ١٧ ھای ديگر در تاريخ دوسيهبه عنوان بخشی از گزارش ھا و 

  .   اين سازمان انتشار يافته استجھانی کار تھيه گرديده و ھمچنين در سايت

، برای کليه فعالين کارگری ايران، مدافعين حقوق کارگران و از جمله وکالی کارگران بازداشتی ٢۵٠٨ دوسيهمطالعه 

 پس از ٢٠٠۶ برای نخستين بار در سال دوسيهاين .  و زندانی و نيز کليه کنشگران حقوق انسانی ضروری است

المللی از جمھوری اسالمی به دليل سرکوب فعالين و تشکالت مستقل کارگری و نقض شکايت تشکالت کارگری بين 

سازمان " کميته آزادی انجمن"آشکار مقاوله نامه ھای بنيادی سازمان جھانی کار، توسط رژيم جمھوری اسالمی، در 

رگ ھای ديگری از موارد  نه تنھا ھمچنان مفتوح بوده بلکه بدوسيهاز آن زمان تا کنون اين . جھانی کار گشوده شد

طی سال ھای اخير  و به "  اتحاد بين المللی. "نقض و سرکوب بيشتر حقوق کارگران در ايران به آن افزوده شده است

.   را مورد بررسی و نقد قرار داددوسيه محتوای اين ٢۵٠٨ دوسيهويژه در دو سال گذشته  ضمن ترجمه متن اصلی 

گزارش کميته ) ٣٨٢( در سيصدوھشتاد و دومين دوسيه بپردازيم، اين است که وسيهدآنچه باعث شد که مجددا به اين 

 به دوسيه موجود، اين دوسيه ١٧۶، بطور کامل تری درج شده است و از ميان ٢٠١٧ جون ١٧آزادی انجمن به تاريخ 

انی کار درخواست  مفتوح بسيارجدی و  اضطراری شناخته شده و از ھيئت مديره سازمان جھدوسيهعنوان يکی از دو 

  . گرديده که آن را مورد توجه ويژه خود قرار دھد

 عالوه بر شرح بررسی ھا، مالحظات، نتيجه گيری ھا و توصيه ھای کميته، شامل پاسخ ھای رژيم جمھوری دوسيهاين 

ن کارگری و از پيش می دانيم که فعالي.  اسالمی ايران به کميته در رابطه با نقض و سرکوب حقوق کارگران نيز ھست

بيش از ھمه کارگرانی که  زندانی بوده اند يا ھم اکنون در زندان بسر می برند و يا برايشان حکم زندان صادر شده، و 

کارگرانی که حکم شنيع  شالق عليه شان صادر و يا اجرا شده است، به سختی می توانند در ھنگام مطالعه پاسخ ھا و 

و ھمين امر سوای مسايل .  از فوران خشم ، تنفر و انزجار خود جلوگيری کنند درج شده دوسيهادعاھای رژيم که در 
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کميته " ھای رژيم و ھدفی که در مکاتبات و گفتگو ھای خود با ئیديگر ايجاب می کند که فھرست وار به  نوع پاسخ گو

  :دنبال می کند، اشاره کنيم" آزادی انجمن

 آشکار متوسل می ئیخ ھای خود به کميته بی ھيچ شرمی به دروغگورژيم  در پاس.  آشکارئیتوسل به  دروغ گو - ١

.  ھا بسيار فروان استئیموارد اين دروغ گو. شود و سعی می کند که خواننده، و بطور مشخص کميته، را فريب دھد

ين  زمانی که رضا شھابی در زندان بسر می برد و کارزارھای ب١٣٩٣درسال : فقط دو نمونه را ياد اوری می کنيم

المللی برای آزادی او در جريان بود، رژيم که زير فشار شديدی قرار گرفته بود رسما به کميته آزادی انجمن گزارش 

داد که رضا شھابی آزاد شده و به سر کار برگشته است که متن آن پاسخ در گزارش علنی کميته در ھمان سال نيز درج 

اينبار رژيم در پاسخ به  .   خود را به دروغ بزرگ تری داده استاين دروغ در رابطه با رضا شھابی اکنون جای. شد

درخواست چندين ساله کميته مبنی بر آزادی فوری رضا شھابی و پرداخت خسارت به ايشان، با دروغ آشکار ادعا کرده 

 ٢٠١٠لھای است که رضا شھابی نه به دليل فعاليت ھای کارگری بلکه به دليل ھمکاری با سازمان مجاھدين خلق تا سا

به .  و حتی در دوران مرخصی استعالجی اش که بھانه بازداشت و حبس طوالنی او شد، محکوم و زندانی شده است

ھمين گونه در ارتباط با ابراھيم مددی نيز رژيم  می گويد محکوميت او ربطی به فعاليت ھای کارگری نداشته، و آقای 

  . و زندانی شدمحکوم " تبھکارانه"مددی به دليل فعاليت ھای 

  در بسياری موارد رژيم در ارتباط با درخواست ھا و  و توصيه ھای . و يا پاسخ ھای کلی و مبھمئیعدم پاسخگو-  ٢

برای نمونه، ھمانطور که .  کميته، يا اصال  پاسخ نمی دھد و يا  پاسخی کلی که ربطی به موضوع ندارد ارائه می دھد

 مرگ شاھرخ زمانی در زندان، رژيم در ابتدا مدعی می شود که در حال تحقيق در   اشاره شده، در ارتباط بادوسيهدر 

 ماه ھيچ ١٨اما از زمان قتل شاھرخ زمانی تا ھنگام نوشتن گزارش، يعنی بعد از . مورد چگونگی مرگ ايشان است

اھرخ زمانی از ھمان ادعای رژيم مبنی بر تحقيق در مورد مرگ ش: دليل آن نيز روشن است. پاسخی به کميته نمی دھد

خود رژيم از کالبد شکافی جسد و نظر پزشکی قانونی در مورد علت مرگ ايشان جلو گيری . اول دروغ محض  بود

 ئیو يا در مورد ديگر، يعنی در ارتباط با موارد سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری، رژيم به جای پاسخ گو.  کرد

 کارفرمايان در پرداخت دستمزد ئیو بسته شدن مراکز توليدی و عدم توانا تشديد تحريم ھا بر اقتصاد تأثيرصريح، به 

و در پايان اعالم می کند که حاضر است تجارب خود را در اختيار .  می کندئیمی پردازد و در اين باره  قلم فرسا

  . سازمان جھانی کار قرار دھد

ارد، رژيم سعی کرده است تا آنجا که می تواند بطور   تقريبا در ھمه مو.توجيه اوضاع با استناد به قوانين حاکم  -٣

گزينشی با استناد به نکاتی از مواد قانونی، نقض حقوق پايه ای کارگران و فعالين کارگری و بطور کلی شھروندان را 

ان استناد برای نمونه در ارتباط با اتھام شکنجه و بد رفتاری با کارگران زندانی، رژيم به  قانون اساسی اير. انکار کند

و يا اعالم می کند طبق مقررات، آئين نامه ھا، و . می کند و می گويد اين قانون ھر گونه شکنجه را ممنوع کرده است

قوانين مجازات اسالمی ھمه کسانی که مدعی ھستند مورد شکنجه قرار گرفته اند و يا در زندان با آنھا بد رفتاری شده 

ايت کنند و در صورت صحت ادعای آنان، کسانی که قانون را نقض کرده اند است، می توانند به مراجع قانونی شک

گفتن . ين و مقامات رژيم ارائه می دھد مسؤول ئیمجازات خواھند شد، و در اين ارتباط، آمار و ارقامی در قانون گرا

ض می کنند، و غالبا نيز بر ندارد که استناد گزينشی به قوانين حاکم در ايران که بطور بنيادی حقوق اوليه انسان را نق

قرار می گيرند و يا برای  کارگران )  تحت نام حد شرعی(اساس ھمين قوانين، زندانيان مورد اذيت و آزار و شکنجه 

  .معترض حکم شالق صادر می شود، ترفندی از سوی رژيم برای کتمان و انکار واقعيت ھا است
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دم خروس مغايرت داشتن قوانين جاری در ايران و بطور مشخص  .وعده اصالح قوانين و بھبود وضعيت در آينده. ۴

قانون فعلی کار با  حقوق بنيادی کارگران اما آنچنان آشکار است که رژيم مجبور می شود اصالح قوانين در آينده را به 

قانون کار، برای مثال در نامه نگاری ھای خود به  کميته وعده می دھد که اصالح . وعده دھد" کميته آزادی انجمن"

 سازمان جھانی کار قرار گيرد و کارگران بتوانند تشکل مستقل ٩٨ و ٨٧برای آنکه اين قانون در تطابق با مقاوله ھای 

و اين، ھم دروغ و ھم وعده . ايجاد کنند، مدت ھاست که در جريان است و بعد از تصويب توسط مجلس، اجرا خواھد شد

ِ، زيرا که تا آنجا که به اصالح قوانين کار بر می گردد، ھدف رژيم  آنچنان دروغ است: سرخرمن  دادن به کميته است
 دادن اين قانون به زيان باز ھم بيشتر کارگران است و نه برای  بھبود تغييرکه اليحه اصالح قانون کار نشان داد، 

 نام تغيير اين قانون، يرتغيبعالوه در ارتباط با حق ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری، ھدف رژيم از . وضعيت آنان

و اين وعده سر خرمن . تشکل ھای دولتی  به اصطالح کارگری و جا زدن آنان تحت نام اتحاديه ھای کارگری است

 قانون کار، آنچنان که مورد نظر رژيم است، تا آنجا که به تشکل ھای کارگری مربوط می شود در تغييراست زيرا 

 خواھند تغييرموجود خواھد بود و تنھا اسم ھای تشکل ھای وابسته به حکومت بھترين حالت بازگشت به ھمين وضعيت 

  . يافت

از پاسخ ھای رژيم جمھوری اسالمی به  کميته آزادی انجمن، به خوبی می توان پی برد که رژيم دو ھدف را بطور 

 تصميم سازمان جھانی کار نخست توجيه و تداوم وضعيت موجود و دوم به تاخير انداختن دائمی: توامان دنبال می کند

اما ھمان گونه که از گزارش پيداست ترفند ھای رژيم در نوع .  در رابطه با نقض حقوق بنيادی کارگران ايران

 کرده تأکيد دھد، بلکه کميته بيش از پيش بر اجرای توصيه ھای خود تغيير، نتوانسته است که نظر  کميته را ئیپاسخگو

ست که بطور مرتب موارد  نقض و سرکوب حقوق بنيادی  کارگران توسط رژيم ، از در حقيقت سالھای سال ا. است

سوی تشکل ھای کارگری بين المللی و تشکل ھای مستقل و فعالين کارگری در داخل و خارج از ايران بطور مستند و 

بنابراين به .  يل می دھد ای  قطور را تشکدوسيهات دقيق از جمله در اختيار سازمان جھانی کار قرار گرفته و ئيبا جز

  .         سنگين و جلب رضايت کميته با ھيچ ترفندی ممکن نبوده استدوسيهنظر می رسد انکار اين 

 جمھوری اسالمی ئی به بررسی بسياری از پاسخ ھای جمھوری اسالمی پرداخته است، از عدم پاسخگو٢۵٠٨ دوسيه

شھابی و ابراھيم مددی به اتھام فعاليتھای غيرقانونی و در قبال قتل شاھرخ زمانی تا پاپوش دوزی برای رضا 

 ھا، از جمله در رابطه با علی نجاتی و داود رضوی، تا عدم توضيحات دوسيه در مورد ديگر ئیتا ابھام گو" تبھکارانه"

 ی محمود صالحی، جعفر عظيم زاده، محمد جراحی و طيف گسترده ای از فعالين کارگری در دوسيهروشن در مورد 

نتيجه گيری ھا و توصيه ھای کميته نشان می دھد .  بخشھای معادن و صنايع که مورد تعقيب و سرکوب  قرار گرفته اند

که کميته تقريبا بطور دقيق از آنچه که در رابطه با مسايل کارگری در ايران می گذرد، آگاه است و بنابراين پاسخ ھای 

با اين وجود، از متن گزارش .  ه رژيم دنبال می کند ياری رسانددولت جمھوری سالمی نتوانسته است به اھدافی ک

پيداست که کميته آزادی انجمن، ضمن اينکه ادعاھا و پاسخ ھای جمھوری اسالمی را نپذيرفته است، با آنھا برخورد 

 روشن است که به عنوان بخشی از سازمان جھانی کار، که سازمانی سه جانبه. صراحت آميزی نيز نداشته است

ِگراست، انتظار بيشتری از اين کميته نمی توان داشت؛ با اين حال ، گزارش کميته و پاسخ ھای رژيم  نشان می دھد که  
  .  ھايش نشان گر استيصالی است که در آن بسر می بردئیرژيم از جھات مختلف تحت فشار است و پاسخ گو

ن و  نقض مقاوله نامه ھای بين المللی توسط با وجود ھمه مدارک مستند مبنی بر سرکوب مستمر حقوق کارگرا

 جمھوری اسالمی به دوسيهجمھوری اسالمی و بی اعتبار بودن پاسخ ھای رژيم به کميته، گزارش اما نشان نمی دھد که 

با اين ھمه، .  کميسيون تحقيق که باالترين مرجع بررسی شکايات در سازمان جھانی کار است، رجوع داده شده است
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از گذشته، اين  فرصت فراھم شده که با گسترش فعاليت ھا و کمپين ھای دفاع از حقوق کارگران ايران و با اکنون بيش 

 بر آزادی بدون قيد شرط ھمه فعالين کارگری و برداشتن اتھامات امنيتی عليه آنھا، از تشکل ھای بين المللی تأکيد

 سرکوب و پايمال کردن حقوق کارگران توسط کارگری خواست که به سازمان جھانی کار فشار آورند که موضوع

جمھوری اسالمی را بطور اضطراری پيگيری کند و اقدامات تنبيھی  مشخص عليه دولت جمھوری اسالمی ايران به 

  .دليل نقض مستمر مقاوله نامه ھای بنيادين سازمان جھانی کار را، در دستور کار قرار دھد

 جديدی از نقض حقوق کارگران در ايران بطور مرتب صورت گرفته از زمان نگارش اين گزارش تا کنون موارد

. رضا شھابی، به رغم توصيه کميته، دوباره به زندان برگردانده شده و ھم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد: است

شش ماه شاپور احسانی راد، عضو ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به اتھام اخالل در نظم عمومی به تحمل 

اسماعيل عبدی ھمچنان در حبس است و دھھا کارگر عدالت خواه در ھفت .  ضربه شالق محکوم شده است٣٠حبس و 

ترديدی نيست که جمھوری . تپه بازداشت و دادگاھی شده اند؛ حکم جلب مجدد علی نجاتی ھمين امروز صادر شده است

 و در اغلب موارد با تاخير انداختن پاسخ، خواھد کوشيد ئیاسالمی ھمچنان به  شيوه سابق با پاسخھای مبھم، دروغ گو

بنابراين الزم است که به ويژه نظر فعالين و تشکالت کارگری در کشورھای .  ھيچ گاه به سرانجام نرسددوسيهکه اين 

 کنون مختلف و نيز نھادھای بين المللی کارگری را به اين نکته اصلی جلب کرد که پی گيری شکايات به نحوی که تا

جمھوری .    به ھيچ رو کافی نيست- که  حتی با معيارھای  اوليه کميته آزادی انجمن ھمخوانی ندارد- دنبال شده  است 

 ئی سال کماکان مفتوح و به جا١١ بعد از ٢۵٠٨ دوسيهاسالمی ايران به دفعات مرتکب تخلفات جدی شده است و 

 آمده، سخت تر و اذيت و آزار آنھا دوسيهری که نام شان در اين بعالوه وضعيت آن عده از  فعاالن کارگ. نرسيده است

 را به بازی گرفته است و کميته آزادی انجمن سازمان دوسيهبه عبارت ديگر جمھوری اسالمی اين . بيشتر شده است

زه داده شود که بيش از اين اما ديگر نبايد به جمھوری اسالمی اجا. جھانی کار نيز به نوعی اين بازی را ادامه داده است

  .به وقت کشی بپردازد و کماکان حقوق اوليه کارگران ايران را لگد مال کند

ما بطور مشخص پيشنھادھای زير را به تشکالت مستقل کارگری در ايران و اتحاديه ھا و نھادھای بين المللی کارگری 

  :  در دستور کار خود قرار دھندارائه داده و از آنان درخواست می کنيم که به عنوان موضوعی فوری آنھا را

اعمال فشار و درخواست اقدام فوری و جدی از سازمان جھانی کار برای  آنکه جمھوری اسالمی را وادار کند که : الف

توصيه ھای کميته را در مھلت معين به اجرا در آورد و به  عنوان اقدام فوری ھمه کارگران زندانی را آزاد کند  و تمام 

و ھمچنين  در قبال قتل شاھرخ زمانی در زندان بی . کام صادره عليه فعالين کارگری را منتفی اعالم نمايداتھامات و اح

  .ھيچ تاخيری پاسخگو گردد

 عليه جمھوری اسالمی ايران به کميسيون تحقيق که باالترين مرجع تحقيق شکايات در سازمان ٢۵٠٨ دوسيهرجوع : ب

ک کشور عضو سازمان جھانی کار به ارتکاب تخلفات مداوم و جدی متھم می بطور کلی زمانی که ي. جھانی کار است

 مربوطه می تواند به کميسيون دوسيهشود و توصيه ھای کميته را مرتبا و بدون توجيه قابل قبول،  ناديده می گيرد، 

 است که دولتھا و اما با توجه به اينکه سازمان جھانی کار، نھادی وابسته به سازمان ملل. تحقيق رجوع داده شود

تشکالت کارفرمايان و سرمايه داران در آن کامال دست باال را دارند، از ابتدا تا کنون، کميسيون تحقيق تنھا در مورد 

 سازمان جھانی ٢٠١٧ ژوئن ١٢بعالوه اينکه رژيم جمھوری اسالمی ايران، در انتخابات .  کشور تشکيل شده است١١

 در رابطه با سرکوب کارگران و تشکالت مستقل کارگری دارد، برای سومين بار کار،  به رغم کارنامه ننگينی که

بنابراين پر واضح است .  ، انتخاب شد٢٠٢٠متوالی به عنوان عضو اصلی ھيئت مديره سازمان جھانی کار، تا ژوئن 

ی ايران در ھيئت که ھم به دليل ماھيت و ساختار سازمان جھانی کار و ھم با توجه به عضويت دولت جمھوری اسالم
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مديره اين سازمان، رژيم تمام تالشش را بکار خواھد برد که ھيچ گونه شکايتی در مورد نقض حقوق کارگران و 

 نبرد، و ترديدی نيست که با تمام نيرو تالش خواھد کرد که از تشکيل  ئیتشکالت مستقل کارگری در ايران راه به جا

 عليه ٢۵٠٨ دوسيهلذا به رغم  اينکه .  ھی عليه دولت ايران جلوگيری کندکميسيون تحقيق و يا توصيه اقدامات تنبي

  بسيار جدی و اضطراری شناخته شده است، بسيار بعيد است که  کميته دوسيهجمھوری اسالمی به عنوان يکی از دو 

  .  ی خود کندآزادی انجمن در چھارچوب  سازمان جھانی کار بتواند جمھوری اسالمی را وادار به اجرای توصيه ھا

 ئیراه ھکارھاعلی رغم ھمه اين موانع ساختاری، مدافعين جنبش کارگری ايران در سطح بين المللی کماکان می توانند 

را   که  بتوان جمھوری اسالمی را به دليل نقض مستمر و جدی مقاوله نامه ھای بنيادين سازمان جھانی کار تنبيه  کرد، 

ھيئت "يت دولت جمھوری اسالمی و اخراج نمايندگان حکومتی که تحت عنوان از جمله بررسی امکان تعليق عضو

اما ھم و غم شان جلوگيری از طرح شدن شکايات جديد (در اجالس ساالنه سازمان جھانی کار شرکت ميکنند " کارگری

ر دھند وبا ،  در دستور کار خود قرا)عليه دولت جمھوری اسالمی ايران و به بن بست کشانيدن شکايات جاری است

  .  صراحت و قاطعيت بيشتری سازمان جھانی کار را بيش از پيش  تحت فشار قرار دھند

اقدامات پيشنھادی فوق عمدتا با در نظر گرفتن راھکارھای رسمی و قانونی شکايات کارگری عليه دولت جمھوری 

بدون شک صرف . ائه داده شده اند، ار٢۵٠٨ شماره دوسيهاسالمی در سطح بين المللی، و به طور مشخص با توجه به 

نظر از نتايج اين مسيرھای قانونی و رسمی، آنچه که می تواند توازن قوای طبقاتی در ايران را به نفع طبقه کارگر 

 دھد و خواسته ھا و مطالبات کارگران را به رژيم تحميل کند، مبارزه جاری، زنده، ھمه جانبه و متحد کارگران تغيير

مبارزه کارگران در راه . ه داری و سياستھای ضدکارگری و سرکوبگرانه رژيم جمھوری اسالمی استعليه کليت سرماي

دستيابی به مطالباتشان در تمامی اين سالھا، با وجود گسترش سرکوبھا، در محل کار، مراکز کارگری و در خيابانھا، 

اضات و اعتصابات کارگری علی رغم و نه تنھا اين بلکه ھر سال شاھد گسترش اعتر. لحظه ای متوقف نشده است

 شکايت عليه جمھوری اسالمی دوسيهبنابراين، جدا از ھر نتيجه ای که پيگيری .  غيرقانونی بودن حق اعتصاب بوده ايم

داشته باشد، ضروری است کارزارھا و اکسيونھای اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی از ھر طريق ممکن در 

ن در سراسر دنيا، عليه جمھوری اسالمی و در ھمبستگی با جنبش کارگری ايران بطور ايران و در اشکال گوناگو

 و دوسيه ھا و ادعاھای پوچ جمھوری اسالمی در اين ئیما ترديد نداريم که دروغ گو. گسترده ترسازمان دھی شوند

سطح جھانی بی پاسخ بطور کلی سياستھای سرکوبگرانه اين رژيم، توسط کارگران و جنبش کارگری در ايران و در 

  .نخواھد ماند

   

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

  ٢٠١٧ست  اگ٢۴

  

  :ترجمه

  ٢۵٠٨ شماره دوسيه  ٢٠١٧ جون ١٧ -

  )سازمان جھانی کار( کميته آزادی انجمن -گزارش موقت 

 

و ) آی تی يو سی" ( ھای کارگریکنفدراسيون بين المللی اتحاديه"شکايت عليه دولت جمھوری اسالمی ايران از سوی 

 ).آی تی اف" (فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل"
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اعمال  شکايت کنندگان ادعا می کنند که مقامات دولتی و صاحب کاران، در چندين نوبت به سرکوب و: اتھامات

ران و حومه، اقدام کرده سرکوب گرانه عليه يک  سنديکا در کشور، يعنی  سنديکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تھ

 .  را بازداشت و زندانی کرده اندئیاند و تعداد زيادی از فعالين سنديکا

 را تا کنون ده بار بررسی نموده است؛ آخرين بار دوسيهمحتوای اين ) از اين به بعد کميته" (کميته آزادی انجمن "- ٣٩٣

رجوع شود به سيصد و ھشتادمين : (ين ارائه کردلمسؤو، که  گزارش موقت خويش را به ھيئت ٢٠١۶در جلسه نوامبر 

 .)۶٨٣ -۶٣۵گزارش، پاراگراف ھای 

 اکتبر ٢۶نظرات خود را فرستاد که در )  از اين به بعد دولت(  در پاسخ به توصيه ھای کميته، دولت ايران - ٣٩۴

 .  دريافت شد٢٠١٧ مه ٩ و ٢٠١۶

شماره  (١٩۴٨، مصوب  "دی تشکل و حمايت از حق تشکلآزا" جمھوری اسالمی ايران تا کنون  مقاوله نامه - ٣٩۵

   .را تصويب نکرده است) ٩٨شماره  (١٩۴٩مصوب "حق  تشکل و مذاکرات دسته جمعی"و مقاوله نامه  ) ٨٧

 

  در قبلدوسيهبررسی  ) الف ( 

 ):۶٨٣اف پاراگر, ٣٨٠رجوع شود به گزارش (کميته توصيه ھای ذيل را مطرح کرد , ٢٠١۶ در جلسه نوامبر - ٣٩۶

کميته خواستار اين است ,  بسيار از اينکه دولت ايران تا به حال پاسخی به توصيه ھای کميته نداده استتأسفبا ) الف(

  :که دولت ايران در آينده ھمکاری بيشتری نشان داده و اطالعات دقيقی را در موارد زير  ارائه دھد

 مستقل و بيطرف در مورد اتھامات بد رفتاری با آقای ابراھيم کميته خواستار اين است که دولت تحقيق و بررسی) ١(

کميته . مددی،  نائب رئيس سنديکا، و آقای رضا شھابی، خزانه دار سنديکا، در دوران زندانی بودن آنان، به عمل آورد

 رھبر ھمچنين انتظار دارد چنانچه  ثابت شد که اين اتھامات درست و صحيح  است، خسارت ھای وارده به ھر دو

 . اين تحقيقات را گزارش کندئیکميته انتظار دارد که دولت، بدون ھيچ تاخير نتيجه نھا. سنديکا، جبران شود

کميته خواستار اين است که دولت بدون ھيچگونه تاخير، آزادی قطعی آقای شھابی را از طريق عفو يا روش ھای ) ٢(

او را ابقا و کليه خسارت ھای وارده به ) قانونی( ، ھمچنين حقوق ديگر تضمين کند، ساير اتھامات عليه او را لغو نمايد

  .کميته خواستار اين است که دولت در اين مورد کميته را از تمامی اقداماتش مطلع نمايد. وی را جبران کند

الح شود؛ و تمامی مقررات مربوط  به آن بدون ھيچ تاخير و به طور موثر اص" قانون کار"کميته انتظار دارد که ) ٣(

به گونه ای که در انطباق کامل با اصول آزادی تشکل قرار گيرد که اين شامل پلوراليسم اتحاديه ھای کارگری در ھمه 

ما دولت را تشويق می کنيم که کمکھای فنی دفتر ما در اين مورد را بپذيرد و در اين چھار چوب، . سطوح نيز می شود

ان به انطباق کامل آن با اصل  آزادی تشکل، آنچنان که در اساسنامه سازمان آخرين پيشنويس قانون کار را با  اطمين

 .  و پيمان نامه ھای مربوطه ذکر شده است، برای کميته ارسال کند) ای ال او( جھانی کار

 تا زمانی که اصالحات قانون کار به اجرا در آيد، کميته خواستار اين است که دولت نشان دھد که  چه اقدامات ) ۴(

معينی برای به رسميت شناختن بالفعل سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه، صرفنظر از نپيوستن اين 

 .سنديکا به کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران، انجام داده است

دفتر  "و" سازمان بازرسی کل کشور"کميته يک بار ديگر از دولت می خواھد که گزارشی دقيق از يافته ھای ) ۵(

 سنديکا، از مارس تأسيسدر مورد اتھامات آزار و اذيت در محيط کار در دوران " مرکزی برای حمايت از حقوق بشر

کميته يکبار ديگر از دولت  می خواھد با توجه به اطالعات  بدست آمده  در اين بررسی .   را ارائه دھد٢٠٠۵تا ژوئن 

ی کارکنان اين  شرکت در برابر ھر نوع تبعيض  ناشی از عضويت در ھا، اقدامات الزم را به عمل درآورد تا تمام
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از ( کميته تقاضا دارد که دولت در اين مورد ما را .   به طور موثر محافظت شوندئیسنديکا و يا  فعاليت ھای سنديکا

يت سنديکا در   به محض صدور آن، در مورد شکا-مطلع سازد و ھمچنين يک  کپی از حکم قضاوت دادگاه )  اقدام خود

  . ، به ما ارسال نمايد٢٠٠۵رابطه با حمالت به جلسات اين سنديکا در ماه مه و ژوئن 

کميته درخواست می کند که دولت اقدامات الزم را به عمل آورد و تمامی اتھامات عليه آقای عظيم زاده را سريعا ) ب(

فقط نام خانوادگی ( نسخه از حکم دادگاه عليه محمدی کميته ھمچنين خواستار اين است که دولت  يک.  منتفی اعالم کند

 ئیرا برای ما بفرستد و در صورتی که اين محکوميت در ارتباط با فعاليت ھای سنديکا)  مترجم–بکار برده شده است 

کميته خواستار اين است که دولت از محمدی . ايشان است،  اقدامات الزم را برای آزادی فوری ايشان  انجام دھد

  .اقبت کامل پزشکی به عمل آوردمر

  :کميته خواستار اين است که دولت اطالعات دقيقی در موارد زير به کميته ارائه دھد) س(

 دليل دستگيری و بازداشت آقای احسانی راد، خانم محمدی و کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران در مراسم اول ماه - 

  ؛٢٠١۵مه 

   آقای عباس حقيقی، آقای کيومرث رحيمی و آقای احمد صابری؛ ادعای دستگيری آقای جواد لطفی،- 

 ضربه شالق و ۵٠ ادعای بازداشت کارگران کارخانه سيمان لوشان، ادعای محکوميت چھار کارگر پتروشيمی به - 

، و محکوميت پنج کارگر معترض معدن به يک سال زندان و ضربه ھای شالق به اتھام ٢٠١۴شش ماه زندان در سال 

  چادرملو؛  ؛  و ادعای بازداشت و فراخوان به دادگاه برای کارگران معدن اھن ٢٠١۵در سال " ل در نظم عمومیاختال"

  فعاليت ھای مشخصی که باعث اتھامات عليه آقايان ابراھيم زاده و جراحی شده است، شامل نسخه  ای از احکام -

 دادگاه عليه ايشان؛ 

 .  به طور مشخص اتھامات مطرح شده عليه ايشان ادعا ھا در رابطه با آقای نجاتی و -

کميته انتظار دارد که تحقيقات مستقل در مورد شرايط مرگ آقای زمانی بدون ھيچ تاخيری به نتيجه برسد و  تقاضا ) د(

  .  دارد که دولت اطالعات دقيقی را در مورد نتيجه اين تحقيق ارائه دھد

 اول ماه مه و شرکت صلح ئیھامات عليه آقای صالحی در رابطه با راھپيماکميته تقاضا دارد که دولت تمامی ات ) ر(

کميته ھمچنين تقاضا دارد که دولت يک نسخه از ھر گونه حکم . آميز ايشان  در  اين  مراسم را فورا منتفی اعالم نمايد

 . ديگر دادگاه در مورد ھر اتھام ديگر عليه ايشان  را به کميته ارائه دھد

ه به اين که دولت آمادگی خود را برای دريافت مجدد کمکھای فنی از سوی سازمان  جھانی کاراعالم داشته با توج ) ف(

  .کميته انتظار دارد دولت با دفتر سازمان در اين مورد بدون ھيچ تاخيری ھمکاری کند, است 

لعاده جدی و اضطراری اين فوق ارا  به  ماھيت ) مترجم-جھانی کار(کميته توجه ويژه ھيئت مديره  سازمان ) گ(

  .جلب می کند)  مترجم- ٢۵٠٨شماره  (دوسيه

 

 )جمھوری اسالمی ايران(پاسخ دولت . ب

 دولت يادآوری می کند که در رابطه با اصالح قانون کار، اليحه اصالح قانون کار چندين بار در کميته اجتماعی - ٣٩٧

ده است؛ با اين حال بحث ھا به نتيجه ای نرسيده اند، ين دولتی و شرکای اجتماعی بررسی شمسؤولمجلس، در حضور 

دولت می گويد که در آخرين دور مذاکرات در مورد اين  . زيرا شرکای اجتماعی به  توافق عمومی دست نيافته اند

اليحه در کميته مجلس، دولت توصيه ھای سازمان جھانی کار را در اختيار نمايندگان مجلس گذاشت و از مجلس 

 .کرد که کار روی پيش نويس را ادامه دھددرخواست 
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 ٨مطابق ماده  ")  وزارت"از اين پس ( دولت ھمچنين اشاره  می کند که  وزارت کار،تعاون و امور اجتماعی - ٣٩٨

 به منظور ايجاد يک مديريت واحد  برای سامان دھی روابط کارگری و  تفاوت ٩٨ مقوله نامه ٣ و ماده ٨٧مقاوله نامه 

يک  " شورای امنيت کشور "عاليتھای کارگری و فعاليتھای صرفا سياسی، در مشورت با کميته کارگری گذاری بين ف

مقررات در رابطه "شورا عنوان   توسط  اين ٢٠٠١دستورالعمل پيشنھادی را فرموله و تصويب کرد که نھايتا در سال 

  يکپارچه ای را در مواجھه با اين مقررات، روش ھای. به تصويب رسيد" با بررسی مطالبات صنفی کارگری

 فنی ئیآموزش کارشناسان اداره برای رسيدگی به شکايات و ايجاد بخش ھای قضا. اعتراضات صنفی  ايجاد می کند

 . ارائه شده است مطابق با استانداردھای بين المللی نيز

ی در سراسر کشور، يک  دولت اشاره می کند که  در راستای  تحقق و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصاد- ٣٩٩  

 رئيس جمھور روحانی آن را ٢٠١۶ دسامبر ١٩را تھيه و به تصويب رسانده است که در " منشور حقوق شھروندی "

ھدف اين منشور تقويت و ارتقای حقوق مدنی در برنامه . اعالم و امضا نمود" ھمايش قانون اساسی و حقوق ملت" در   

اين منشور مجموعه ای است از حقوق مدنی .  قانون اساسی می باشد١٣۴اده ريزی و سياست ھای دولت با توجه به م

 شده و يا مواردی است که دولت به طور قطعی و در مجموع تالش می کند تا ئیکه در سيستم ھای قانونی مرجع، شناسا

. بی به آن رامحقق کنداز طريق اصالح و توسعه نظام حقوقی و تصويب اليحه يا ھر گونه اقدام قانونی الزم ديگر، دستيا

برای رسيدن به اين ھدف، ھمکاری  نيروھا و نھادھای ديگر، ھمچنين مشارکت مردم، سازمان ھا و انجمن ھای 

بخش دھم از اين منشور به حق انجمن، تجمع و . تجاری، سازمان ھای غير دولتی و بخش خصوصی بسيار مھم است

 .   اشاره داردتظاھرات مربوط می شود که به صراحت به حق تشکل

می باشد،  نکات زير را ياد اوری "  وزارت"در دستور کار    دولت در مورد اصالح مقررات نظارتی که - ۴٠٠   

 و مقررات ناظر برمشارکت آنھا در ئیطرح  توانمند سازی  تشکالت کارگری و کارفرما: "ميکند  و ارائه می دھد

تقويت حضور نمايندگان تشکل ھای کارگری در سطوح استانی و  که با ھدف  ") طرح "پس از اين " (روابط کاری

دولت اشاره  می کند که در مورد اين طرح با دپارتمان  . کشوری و در مراجع ملی و بين المللی  تدوين شده است

سازمان جھانی کار گفتگو شده است و ديدگاه ھای مشورتی اين  سازمان در اجرای آن " ئینظارت وسه جانبه گرا"

شماره   دوسيهبه عنوان يک گام برای اجرای اين طرح و برای حل مسائل مطرح شده در . ورد توجه قرار گرفته استم

٢۵٠٨ ،  

، در مشورت با شرکای اجتماعی، ائين نامه  حدود وظايف ، اختيارات وچگونگی عملکردھای انجمن ھای "وزارت"

ون کار و ھمچنين روش گزينش نمايندگان کارگری برای  قان١٣۶و   ١٣١صنفی و کانون ھا  در رابطه با بخش ھای 

در اين روند، مشاور ويژه سازمان بين المللی کار، آقای کری . حضور در مجامع ملی و بين المللی را تھيه کرده است

ا ،  برای بازديد از ايران دعوت شدند ت "ئینظارت و  سه جانبه گرا"تاپيوال و آقای کامران فنی زاده، معاون بخش 

بتوانند با ھمه نمايندگان  تشکل ھای کارگری و کارفرمايان مذاکره کنند، و ھمچنين مسائل مربوط به روابط کار و 

.   قانون کار را بررسی  نمايند١٣۶ و ١٣١ مقررات مربوط به بخش ھای تغييربرای " وزارت"اصالحات مورد نياز 

ويب شده و در انتظار تصويب شورای عمومی وزيران می اين آئين نامه ، توسط کميته اجتماعی شورای وزيران تص

 ١٠دولت ھمچنين  اشاره می کند که در تاريخ .  شودئیباشد، و اميد است که پس از تصويب ، بطور سريع  اجرا

امنيت  امنيت شغلی ھمراه با "، وزارت کار، تعاون  و رفاه اجتماعی، دستور المعمل وزارتی با عنوان ٢٠١۶سپتامبر 

  شده که تشکل ھای تأکيدرا صادر نموده است؛ در اين دستورالعمل، سوای نکات ديگر، " ه گذاری و امنيت توليدسرماي

کارگران و کارفرمايان بايد از طريق اصالح مقرارت قانونی موجود، به منظور زمينه سازی برای پيوستن به مقاوله 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ھا و اموزش ھای کارامد و خدمات حقوقی، تقويت  و نيز از طريق دسترسی به مھارت ٩٨ و ٨٧نامه ھای شماره 

 .    شوند

می باشد تا قوانين کار در ايران با ) ذکر شده در باال( دولت  اظھار می کند که گر چه در پی اصالح  آئين نامه - ۴٠١ 

بی را برای استاندارد ھای جھانی يکسان شود، با اينحال مايل است ياد آوری کند که قانون فعلی کار، چھارچوب مطلو

در اثبات اين مدعا آمار . ، در سطح کل کشور فراھم می کندئی و توانمند سازی تشکل ھای کارگری و کارفرماتأسيس 

  واحد بوده است ١٢٠٠٩ تعداد سازمان ھای به ثبت رسيده، بيش از ٢٠١۶تا سپتامبر : و ارقام زير ارائه داده می شود

 که دولت کنونی ٢٠١٣از سپتامبر .   واحد تشکل کارفرمايان می شود٢۵٢٨ واحد تشکل کارگران و ٩۴٨١که  شامل 

 سازمان کارگری و ٣٨٧٢:  سازمان به ثبت  رسيده است که  شامل۴۴۴٨يت امور را به دست گرفته است، مسؤول

  . سازمان کارفرمايان می شود۵٧۶

ب ميکند؛ در طی دو سال گذشته شدت  دولت ھمچنين توجه کميته را به شرايط ويژه جمھوری اسالمی ايران جل- ۴٠٢

 قرار داد و باعث تعطيلی واحدھای صنعتی تأثيرمبادالت بين المللی کشور را تحت  گيری يک جانبه تحريم ھا، کل 

متعاقبا مشکالت کارگری تشديد يافت، اما .  برخی از کارفرمايان در پرداخت حقوق کارگران شدئیمعين و عدم توانا

 درآورد و ھر گونه ابتکار عمل با ھدف رفع کنترولولت به مقدار زيادی اين شرايط را تحت برنامه ھای حمايتی د

 گذاری منفی تحريمھا بر اقشار ضربه پذير جامعه ايران، اقدام تأثيربا . مشکالت طبقه کارگر، مورد استقبال قرار گرفت

جر به اين شد که شورای حقوق بشر انجام گرفت که من" جنبش غير متعھدھا" از سوی دولت و ديگر اعضای ئیھا

گزارشگر ويژه در : (سازمان ملل، يک گزارشگر ويژه برای بررسی عواقب منفی تحريم ھای يک جانبه انتصاب کند

انتخاب ( دولت اميدوار است اين تصميم ). مورد اثرات منفی تحريم ھای يک جانبه اجباری بر بھره مندی از حقوق بشر

دولت ھمچنين امادگی . حريم ھا نقش ايفا کند و مانع  اقدامات مشابه عليه ديگر کشورھا شوددر رفع ت) گزارشگر ويژه

 در ايران ئیخود را برای ھمکاری با سازمان جھانی کار برای تحليل اثرات تحريم ھا بر جامعه کارگری و کارفرما

  .   اعالم می دارد

 اذيت قرار گرفتن تعدادی از فعاالن کارگری، دعاوی   در رابطه با ادعا ھای مطرح شده در مورد  آزار و- ۴٠٣ 

 عليه آنان و تقاضاھای کميته برای دسترسی  به اين ادعاھا و دعاوی ، دولت تکرار ميکند که در برخورد با ئیقضا

تخلفات کارگری، ھمواره سياستش بر بيشترين سطح تساھل مبتنی بوده  و در برخی از موارد حتی پس از صدور حکم 

 ھا، متھمين با سو دوسيهدولت می گويد در برخی از . ، برای تخفيف مجازات و يا برای عفو، کوشش کرده استئینھا

استفاده از بعضی ظرفيتھای موجود در محيط کارگری، اھدافی غير قانونی مانند حمايت از تروريسم، ترغيب به 

ی و  قومی را دنبال می کرده اند که چنين اتھاماتی عمليات مسلحانه و خرابکارانه  و دامن زدن به کينه توزی ھای مذھب

  .  نيز در کمال شفافيت و مطابق با قانون مورد بررسی قرار گرفته اند

 از زندان آزاد ٢٠١۶ اوت ٢٢ دولت ياداوری می کند که آقای محمد جراحی، پس از پايان دوره زندانش،  در - ۴٠۴

آقايان جواد لطفی، عباس حقيقی، احمد . با سپردن وثيقه آزاد شد ٢٠١۶ سپتامبر ١آقای داود رضوی در . شده است

بر .  با قرار وثيقه آزاد شدند٢٠١٣ نوامبر ٢٧صابری و کيومرث رحيمی، کارگران شرکت پلی اکريل اصفھان  در 

زمان ، دادگاه تجديد نظر حکم زندان شش ماھه را به سه ماه تخفيف داد و ھمچنين ٢٠١۵ ژانويهء ٢اساس يک حکم در 

 .  بسته شده  استدوسيهاين دوره اکنون سپری شده و . حکم تعليقی را از دو سال به يک سال کاھش داد

 با قرار وثيقه ٢٠١۵ اکتبر ١٧ می کند که وی در تاريخ تأکيدء آقای علی نجاتی، دولت مجددا دوسيه در مورد - ۴٠۵

 .  او ھمچنان در دادستانی در جريان استدوسيهآزاد  شده و 
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 آقای رضا شھابی، دولت اشاره می کند که وی  آشکارا قانون را زير پا گذاشته است؛ و از انجا دوسيه  در مورد - ۴٠۶

که نمی توان پذيرفت که  فعالين کارگری در پوشش فعاليت ھای کارگری به فعاليت ھای غير قانونی  بپردازند و به 

 که کميته  با توجه به اطالعات دقيقی که در اين مورد ارائه گروه ھای تروريستی کمک برسانند، دولت  انتظار دارد

دولت ھمچنين به طور . مورد خوداری کند داده شده و ماليمت و ارفاقی که صورت گرفته، از بررسی بيشتر در اين 

ملی از  به  اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ٢٠١٠ ژوئن ١۴مشخص ياداوری ميکند که آقای شھابی در 

و دريافت پاداش نقدی از آنان و تبليغ عليه جمھوری ) سازمان مجاھدين خلق(طريق ارتباط با گروه تروريستی منافقين 

 .  اسالمی بازداشت شد

به گفته دولت، اين سازمان به عنوان يک گروه تروريستی توسط کشورھای مختلف به رسميت شناخته شده است و 

 تبعه ايرانی و ھمچنين تعدادی از شھروندان عراقی در ١٧٠٠٠دادن زندگی بيش از اقدامات آن منجر به از دست 

دولت می گويد که آقای شھابی راننده اتوبوس در يک شرکت اتوبوس رانی شھردای . دوران حکومت صدام حسين شد 

 دستگيری، ھمکاريش  وابسته به سازمان مجاھدين بود و تا زمان٢٠٠٨بر اساس شواھد موجود، وی تا پايان سال . بود

با آنان از طريق فراھم آوردن اخبار جعلی و شرکت در  تجمع ھای غير قانونی ادامه داشت، او از اين تجمع ھا عکس و 

آقای شھابی با يک رابط مجاھدين، به نام  شھرام . ويدئو می گرفت و از طريق اينترنت برای سازمان می فرستاد

تماس بود و در ازای فرستادن اخبار و اطالعات مورد نياز سازمان، حقوق ماھيانه سھيلی، از طريق تلفن و ايميل  در 

آقای شھابی ھمچنين افراد ديگری از جمله آقايان سعيد . از طريق  حساب بانکی خود و ھمسرش دريافت می کرد

قای ترابيان، که يکی آ. ترابيان و حسن محمدی را به سازمان معرفی و کمک ھای مالی ھنگفتی را بابت آن دريافت کرد

 او را به سازمان ٢٠٠٨از بستگان آقای شھابی است، دستگير شد و اعتراف کرد که آقای شھابی حوالی پايان سال 

آقای شھابی اعالم کرده که شخصی به نام شھرام سھيلی، از ھمکاران يک بنگاه . مجاھدين خلق وصل کرد ه بود

. غ چھار ميليون لایر در  ازای  دريافت اخبار محرمانه پرداخت می کرده استبه ھر نفر از آنان  ماھانه مبل خبرگزاری،

 با ھمکاری با گروه -دولت اعالم می کند که بر اساس حقايق ذکر شده در باال، آقای شھابی به اتھام  اجتماع و تبانی 

 آوريل ١٠در .  محاکمه شد به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام -تروريستی  سازمان  مجاھدين

 دادگاه پس از شنيدن دفاعيات متھم، مطابق با روند قانونی، وی را به پنج سال زندان برای اتھام اول و يک سال ٢٠١٢

وی ھمچنين به  .  محکوم نمود- با در نظر گرفتن مدتی که وی در زندان به سر برده بود-زندان  برای اتھام دوم 

 به دولت که برابر با مبلغی است که نامبرده از طريق فعاليتھای غير قانونی، کسب کرده  ميليون لایر٧٠بازپرداخت 

 ١٣۴اين حکم  با استفاده از ماده.  کردتأئيد اين حکم را ٢٠١٢ ژوئن ١٣دادگاه تجديد نظر استان  در . بود، محکوم شد

دولت اظھار می .  ذکر شده تخفيف يافت قانون بازنگری شده مجازات اسالمی، به پنج سال زندان و بازپرداخت مبلغ

انه آقای شھابی ارتباط خود با سازمان مذکور را  ادامه داد و طی مرخصی از زندان مرتکب اقدامات تأسفدارد که م

 جديدی عليه وی تشکيل شد و او به اتھام تبليغ عليه نظام به يک سال زندان دوسيهمغاير با قانون شد که در نتيجه 

دولت توجه کميته را به اين واقعيت جلب می کند .  به زندان ابالغ گشت٢٠١۵ ژانويه ٩ او در ئیم نھاحک. محکوم شد

 ٢٠١۵ مه ۶ فوريه و ١۶که به  آقای شھابی طی دوران زندان چندين بار مرخصی اعطا شده است و اجرای حکم، بين 

 بوده و از انجا که وی  اظھار ندامت کرده، دولت اضافه ميکند که در زمان اين مکاتبه، آقای شھابی آزاد. معلق شد

 . امکان عفو وی در دست بررسی است

ء آقای ابراھيم مددی، دولت اظھار می کند که وی به جرم اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و بر دوسيه در مورد - ۴٠٧

 ٢٠١۶ اول ماه مه در. ھم زدن نظم و امنيت عمومی از طريق شرکت در تجمع ھای غير قانونی محکوم شده است
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 ھمان قوانين که مربوط به تکرار جرم  است ، ١٣٧ قوانين مجازات اسالمی و ھمچنين ماده ۶١٠دادگاه، مطابق ماده 

 آقای مددی بر اساس دوسيهدولت ھمچنين ادعا می کند که . وی را به تحمل  پنج سال و سه ماه زندان محکوم کرد

و  از . اعمال خالف قانون وی با دقت زياد و شفافيت کامل به اثبات رسيدقانون، مورد بررسی قرار گرفت و تمامی 

دولت اضافه می کند . انجا که وکيل وی، در محدوده زمان قانونی، در خواست تجديد نظر نکرد، حکم اوليه پا برجا ماند

 که اعمال  تبھکارانه وی ئینجاکه آقای مدنی در زمان اين مکاتبه، با سپردن وثيقه آزاد بوده است و نتيجه می گيرد از آ

ھيچ ربطی به فعاليتھای کارگری ندارد، بنابراين دليلی برای پرداخت خسارت به او وجود ندارد و از کميته می خواھد 

  .که از برسی بيشتر اين موضوع خودداری کند

ند که ھر گونه آزار و اذيت  در رابطه با ادعای بد رفتاری با آقايان شھابی و مدنی در زندان، دولت اشاره ميک- ۴٠٨

 قانون اساسی اکيدا ممنوع است و قوه مقننه ھر گونه شکنجه را به شدت رد کرده است و ٣٩ و ٣٨ ، ٣٢طبق مواد 

ضوابطی کامال متعھدانه را برای جلو گيری از  وقوع چنين مواردی به اجرا درآورده است؛ مشخصا از طريق ماده 

قانون احترام به آزادی ھای مشروع و حفظ " و تک ماده ١٠و ١،۶،٧،٩گرافھای پارا:  قوانين مجازات اسالمی١۶٩

دولت ھمچنين مدعی است که ". ی و تربيتیتأمينسازمان زندان ھا و اقدامات " آئين نامه ١۶٩و ماده " حقوق شھروندی

ان و مراکز تمامی در تھر" ھيئت نظارت بر حقوق مدنی" يک تأسيسدر عمل، تمامی اقدامات نظارتی الزم از طريق 

ھر گونه نقص قانون از طريق اعزام ھيئت ھای بازرسی و بر اساس گزارشھای دريافت شده . استانھا به اجرا درميايد

قانون احترام به آزادی ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی و ديگر دستورالعمل ھای .  مورد تحقيق قرار می گيرد

ز سوی افرادی که ادعا دارند حقوق مدنی شان نقض شده است؛ بر اين مبنا، اجرائی، مکانيزمی است برای  دادخواھی ا

دبيرخانه ھای مرکزی و استانی، مسؤليت به اجرا در .  مقامات و افرادی که قانون شکنی ميکنند، بايد جواب گو باشند

چه بيشتر اقدامات نظارتی، دولت می گويد که در چند سال اخير، در نتيجه افزايش ھر . آوردن را به عھده قانون دارند 

 . تعداد شکايات رسيده به بازرسان و ھيئت ھای نظارتی به صورت قابل مالحظه ای کاھش يافته است

 و بازرسی از مقامات ئی بازرسی ھای انضباطی قضا٣٨۵۵٧  حدود ٢٠١۶ تا ٢٠١٢ دولت می گويد در دوره بين 

 شکايت و گزارش تخلف از سوی ھيئت ھای استانی ١١٠٩٣ره در اين دو. زندانھا در سراسر کشور انجام گرفته است

  .  مورد قابل پذيرش بوده اند۴٣٣٢آنالين ثبت شکايات دريافت شده است که از ميان آنھا فقط 

 ھشدار به ٣٨۵، ئی ھشدار به کارکنان قضا۶٢٢بررسی اين موارد در ھيت ھای مرکزی و استانی منجر به صدور 

  . رجوع داده  شده استئی مورد به  به مقامات قضا١١۶انضباطی عليه قضات و  دادرسی ١٢٨پرسنل اداری، 

  به خاطر انجام وظيفه کامل در حفظ حقوق مدنی، مسؤول مقام ۵١١در نتيجه اين بازرسی ھا ھيئت ھای استانی از 

جر به پيگرد  شکايت و گزارش تخلف فقط درصد محدودی من۴٣٣٢ ميکند که از ميان تأکيددولت . ستايش کرده اند

دولت ھمچنين اشاره  می کند که قانون، جبران خسارت ھای مادی و معنوی . قانونی برای نقض حقوق مدنی شده است 

دولت تقاضا ميکند که کميته ھر گونه اطالعات يا سندی  که در مورد ادعاھای . ناشی از تخلف را در نظر گرفته است

 .ائه دھدآقای مدنی دارد  برای  پيگيری و بررسی ار

 در مورد به رسميت شناختن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، دولت اشاره می کند که - ۴٠٩

تا کنون ھيچ درخواست نامه ای از سوی اين  تشکل دريافت نکرده است و آمادگی خود را برای ثبت ھر سازمان 

 . می دارد، مطابق با قوانين مربوطه اعالمئیکارگری يا کارفرما

ين روابط مسؤول و ئی در  پيوند با ھمکاری ھای فنی، دولت يادآوری می کند که  گروھھای کارگری، کارفرما- ۴١٠

در باره انواع قردادھای کارگری تشکيل شده بود، شرکت کرده " او. ل.آی"کارگری دولت، در کارگاھی که از سوی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

ره آموزشی برای قضات ايرانی دارد، و می گويد که اعالم دولت ھمچنين تقاضای کمک ھای فنی برای يک دو. اند

برای ارائه کمک به آموزش نيروھای انضباطی در مواجھه  با اعتراضات کارگری را  به اطالع " او. ل.آی"آمادگی  

ر می در پايان،  دولت اظھا. واحد ھای مذکور رسانده است، و پس از دريافت پاسخ، ھماھنگی الزم را  انجام خواھد داد

کند که با اينکه  اصالح امور، در جھت تطبيق آن با استانداردھای جھانی را می توان بيشتر به پيش برد،  با اينحال 

دولت ھمواره ھدف توانمندسازی سازمان ھای کارگری و کارفرمايان در ايران را دنبال کرده و از کميته درخواست می 

 شناختن روند مثبت در توانمند سازی سازمان ھای کارگری در ايران،  کند که  از طريق  تفاھم متقابل و به رسميت

    . دولت را در پيش برد ابتکاراتش ياری کند

  

  :نتيجه گيری کميته

 به کميته ارائه داده شد، در مورد اقدام  سرکوب گرانه ٢٠٠۶ که در ژوئيه دوسيه کميته يادآوری می نمايد اين - ۴١١

 واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و ھمچنين بازداشت و زندانی  کردن تعداد زيادی از عليه سنديکای کارگران شرکت

 .ين ديگر اتحاديه ھای کارگری و نقصان چارچوب قانونی در حمايت از آزادی تشکل استمسؤولاعضا و 

ن بار در کميته  کميته  توجه دارد که دولت می گويد با وجود اينکه تا به حال اليحه اصالح قانون کار، چندي- ۴١٢ 

اجتماعی مجلس بررسی شده است، اما به دليل عدم توافق شرکای اجتماعی، تا کنون تمامی مذاکرات بی نتيجه مانده 

را به نمايندگان مجلس ارائه نموده است و از آنان ." او.ل.آی" کميته ھمچنين متوجه است که دولت توصيه ھای. است

و در ھمان حال دولت درگير تھيه آئين نامه اصالح بخش ھای . ورد ادامه دھنددرخواست کرده تا به کار خود در اين م

 قانون کارفعلی در  چگونگی تشکيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگی عملکرد اتحاديه ھای کارگری ١٣۶ و ١٣١

    .       تقويت کندو انجمن ھا بوده است تا شرکت نمايندگان کارگری را در سطوح بين المللی، ملی و استانی تسھيل و

 ديگر، در بررسی چارچوب ھای حقوقی در ايران برای آزادی تشکل، کميته ئی کميته ياد آوری می کند که در جا- ۴١٣

 است که با اصول ئی قانون کار ، حاوی جنبه ھا١٣۶ و ١٣١متوجه شد که اصالحات پيشنھادی در مورد بخش ھای 

ه  به دليل اينکه بخش ھای گوناگون مربوط به آزادی تشکل، منوط به آئين از نظر کميت. آزادی تشکل ھمخوانی ندارد

نامه ھای مجزا شده است، بنابراين روشن نيست  که اصالحات ياد شده، تا چه حد از لحاظ حقوقی و درعمل حق 

ی دھد که کارگران را برای به ھم پيوستن، ايجاد تشکالت مستقل مورد نظر خود، تشکالتی که  ساختارشان اجازه م

اعضا نمايندگان شان را انتخاب کنند، ائين نامه ھای خود را تنظيم کنند، اداره امور خود را سازماندھی نمايند و برنامه 

 دوسيه، ٣١٧نگاه کنيد به گزارش .    [ھای خود را برای دفاع از منافع کارگران بدون دخالت مقامات دولتی تدوين کنند

کميته ياد اوری می کند که تا کنون چندين بار از دولت درخواست کرده است که ].   ۵٧٧ و ۵٧۵، شماره ٢٨٠٧شماره 

، ٣۶٢نگاه کنيد به گزارش [ دھد که در تطابق با اصول آزادی تشکل قرار گيردتغييرقانون کار فعلی را به گونه ای 

 ٧٠٠، پاراگراف ٣۵٩ و ۵٧۴گزارش . ، ص٢٨٠٧ شماره دوسيه، ٣٧١؛ گزارش ٨۶، پاراگراف ٢۵۶٧ شماره دوسيه

به زودی در موقعيتی خواھد بود که اصالحيه قانون کار را ) مترجم-شورای اسالمی ( با  اطمينان از اينکه مجلس ].  

برای آنکه اين قانون در تطابق با اصول آزادی تشکل قرارگيرد، تصويب کند، کميته از دولت می خواھد که اطالعات 

تقاضا کرده و نيز پيش رفت ھای صورت گرفته در ) ای، ال، او( ضر از دفتر دقيق در باره کمکی که در حال حا

 . رابطه با اصالح قانون را به کميته ارائه دھد

 در باره چگونگی تشکيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگی عملکرد اتحاديه ئیآئين نامه ا در مورد اصالحات - ۴١۴

ه است، کميته در حالی که منتظر اطالعات بيشتر در اين موارد است، که توسط دولت ذکر شدھای کارگری و انجمن ھا 
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تا زمان به سرانجام رسيدن روند اصالح قانون، از ھر اقدام دولت با ھدف ارتقاء آزادی تشکل وتوانمند سازی تشکل 

يد نظر آئين نامه کميته از دولت می خواھد که کميته را در جريان روند تجد.  ھای کارگری و کارمندی استقبال می کند

  .قرار دھد و نسخه ای از آخرين پيش نويس آن را برای ما ارسال کند

ن نامه مربوط به  چگونگی مواجھه با خواسته ھای ئي  کميته  اطالعات ارائه شده توسط  دولت در مورد آ- ۴١۵

ه در رفتار با  که با ھدف بنا نھادن روش ھای يک پارچ٢٠١١، مصوب شورای امنيت کشور در سال ئیسنديکا

از نظر کميته، دولت، اطالعات مشخص ناچيزی در مورد .  اعتراض ھای صنفی تدوين شده، را مورد توجه قرار داد

 .  محتوای اين آئين نامه و اينکه چگونه اين مقررات حق آزادی تشکل را تضمين می کند، ارائه داده است

ا کنون، چندين اتھام در مورد تخلفات نيروھای انتظامی دريافت  ت٢٠١١ کميته ھمچنين ياد اوری می کند که  از سال  

کرده است که ھمگی مربوط به مداخله نيروھای امنيتی در اعتراضات کارگری و دستگيری، بازداشت و در نھايت 

 ۶۶۴، پارگراف ٢۵٠٨ دوسيه، ٣٨٠گزارش [ محاکمه و محکوم شدن کارگران شرکت کننده در اين اعتراضات است 

بنابراين کميته قادر نيست که . در ھيچ کدام از اين موارد، دولت ھيچ گونه توضيح مشخصی ارائه نکرده است]. ۶۴۶تا 

  .   در رابطه با تضمين آزادی تشکل از لحاظ حقوقی و در عمل بپردازد٢٠١١ن نامه ھای سال ئيبه ارزيابی اھميت آ

؛ آقايان "شرکت پلی اکريل "زادی و کاھش حکم کارگران ِ کميته  ضمن توجه به اطالعات ارائه شده در باره  آ- ۴١۶

 ، بايد بار ديگریميومرث رحيجواد لطفی، عباس حقيقی، احمد صابری و ک

يادآوری کند که دستگيری، اتھام بستن و زندانی کردن کارگران، حتی برای مدتی کوتاه، به خاطر فعاليت ھای مشروع 

  .  نقض اصول آزادی انجمن استدر استفاده از حق آزادی انجمن، به معنای

 با توجه به اطالعاتی که درمورد آزادی آقای جراحی در پايان دوره زندان او ارائه شده است، کميته يادآور می - ۴١٧ 

توصيه ھای خويش از دولت در خواست کرده بود تا اطالعات دقيقی درباره اقدامات مشخصی که  شود که در آخرين 

و چون  دولت ھنوز اطالعاتی در اين زمينه ارائه نکرده است، .  آقای جراحی شد، ارائه دھد منجر به  محکوميت عليه 

 . کميته مجبور است که درخواست قبلی خود را دوباره تکرار کند

 آقای علی نجاتی، رئيس سابق سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، کميته يادآوری می کند که دوسيه در مورد - ۴١٨

 دوسيهبا توجه به اينکه دولت می گويد .   به قيد وثيقه آزاد شده است٢٠١۵ه است که وی در اکتبر دولت تکرار کرد

  کميته مجبور - بدون آنکه اطالعاتی در مورد اتھامات مطرح شده عليه او ارائه دھد- آقای نجاتی ھنوز در جريان است 

  . تکرار نمايد ين زمينهاست درخواست قبلی خود از دولت  برای ارائه اطالعاتی دقيق در ا

 داده ٢٠١۵  کميته  با توجه به اطالعاتی که دولت در مورد آزادی به قيد وثيقه آقای داود رضوی در سپتامبر - ۴١٩  

است، ياد آوری می کند که  آقای رضوی يکی از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه، 

 توجه کميته را به ٢٠٠٧ در سال دوسيهدستگيری و زندانی شدنش در آغاز بررسی اين از فعالين اتحاديه ای است که 

 ٢٠١١بعد ازآن دولت اطالعاتی در مورد آزادی او در ). ١١٨۵ پاراگراف ٣۴۶نگاه کنيد به گزارش . (خود جلب کرد

ر ديگر دستگير و محکوم کميته با نگرانی عميق شاھد است که وی يک با ) . ٨٠٢ پاراگراف ٣۶٠گزارش ( ارائه داد 

کميته از دولت می خواھد اطالعات دقيق از اتھامات نسبت داده شده به ايشان و اقدامات وی که موجب اين . شده است

 .   اتھامات شده است ارائه دھد

که دولت  ھای آقايان رضا شھابی و ابراھيم مددی، کميته با نگرانی عميق، يادآوری می کند دوسيه  در رابطه با  - ۴٢٠ 

 آنھا دوباره به دادگاه کشيده شده است و دوسيه مطرح شده، ئیاظھار ميدارد که اتھامات جديدی عليه اين دو فعال سنديکا 

کميته توضيح  دولت در مورد محکوميت . آنھا به ترتيب به يک سال زندان و پنج سال و سه ماه زندان محکوم شده اند
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  را دريافت و مشاھده - کم دادگاه عليه آقای شھابی يا دفاعيه وی را فرستاده باشد بدون آنکه دولت ح- قبلی آقای شھابی

 از قانون ۵٠٠بخش (دولت در مورد محکوميت اخير وی اشاره می کند که ايشان به اتھام تبليغ عليه نظام . کرده است

. محکوم  شده اند) جازات اسالمی از قانون م۶١٠بخش (و آقای مددی به اتھام اقدام عليه امنيت ملی ) مجازات اسالمی

با اين حال کميته  ناظر است که دولت ھيچ اطالعات دقيقی در باره اعمال آنھا که مجوز صدور حکم جديد شده و نيز 

، مشاھده کرد که دوسيهکميته  ياد آوری می کند که در بررسی قبلی خود از اين .  متن حکم دادگاه را ارائه  نداده است

بطورسيستماتيک برای مجازات فعالين کارگری )   قوانين مجازات اسالمی ۶١٠ و ۵٠٠به ويژه ماده (  ئیقوانين جنا

 دوسيه ٣۵٠نگاه کنيد به گزارش . ( که صرفا درگير فعاليت ھای  متعارف صنفی بوده اند، مورد استفاده قرار می گيرد

يد که چه اقدام مشخصی موجب نسبت دادن اين با توجه به اينکه دولت اين بار نيز نمی گو).  ١١٠۵ پارگراف ٢۵٠٨

.  اتھامات شده  است، از نظر کميته احکام اخير عليه آقايان شھابی و مددی يک الگوی شناخته شده را باز توليد می کند

با توجه به اينکه دستگيری ھا و محکوم کردن فعالين کارگری به حکم ھای طوالنی زندان با چنين اتھامات کلی، شديدا 

ًفعاليت ھای مشروع اتحاديه ای می شود، کميته قويا از دولت درخواست می کند که نتيجه گيری ھای کميته را به  انع م

  .  ايران ارائه دھد تا فعالين کارگری با اتھامات مبھم اقدام عليه امينت ملی و تبليغ عليه نظام زندانی نشوندئیمقامات قضا

که دولت اشاره می کند که اين ھر دو عضو سنديکا با قيد وثيقه آزاد ھستند و  کميته ھمچنين ياد آور می شود - ۴٢١ 

کميته يادآوری می کند که آقايان . بنابراين می داند که آنھا ھر لحظه ممکن است برای بازگشت به زندان احضار شوند

کميته از ژوئن سال . ند تا کنون ھر کدام بيش از پنج سال را در زندان سپری کرده ا٢٠٠٧شھابی و مددی از سال 

 را برای نخستين بار آغاز کرد، تا به حال بارھا از دولت خواسته است که ھر دو نفر را دوسيه که بررسی اين ٢٠٠٧

 پاراگراف  ٣۵٠نگاه کنيد به گزارش [ بطور فوری از زندان آزاد و تمامی اتھامات عليه آنان را منتفی اعالم کند 

 ۵٨٣ پاراگراف ٣۶٨؛ گزارش ) ب (۶٩٢ پاراگراف ٣۵٧، گزارش )اچ ( ٩٢٧اف  پاراگر٣۵۴؛ گزارش ) گ(١١٠٧

بار و رقت انگيز بود که تأسفکميته ھمچنين  يادآوری می کند که برای ما ) ] . آلف (۵٩۶ پاراگراف ٣٧١؛ گزارش )ب(

دی او را در خواست  به دوسال زندان محکوم شده بود، و با اينکه کميته بطور مرتب آزا٢٠٠٧آقای مددی که در سال 

آقای مددی ابقا و خسارت ) قانونی( می کرد، پس از پنج سال از زندان آزاد شد؛ کميته در خواست کرده بود که حقوق

کميته ] . ۵٩٣ پاراگراف ٣۶۴گزارش ) ب(٨٠٧ پاراگراف ٣۶٠نگاه کنيد به گزارش [ وارد شده به ايشان جبران شود 

ه زندان، موجب نگرانی عميق برای اين فعالين اتحاديه ای می شود که تا حاال نيز  می  کند که احتمال  بازگشت بتأکيد

 تھديد کننده ای بر روند طبيعی فعاليت ھای اتحاديه ای می تأثيراين مر بطور کلی . برای سالھا از آزادی محروم شده اند

، و اين واقعيت که حکم اوليه عليه آقای با توجه به اين جمع بندی ھا، و احتمال عفو آقای شھابی از سوی دولت. گذارد

 محسوب شد که وکيل ايشان در خواست تجديد نظر نکرده بود، کميته بطور جدی انتظار ئیمددی به اين دليل حکم نھا

کميته از . دارد که تمامی احکام عليه آقايان شھابی و مددی برای ھميشه فسخ شوند و آنھا به زندان بازگردانده نشوند

  . خواھد که کميته را ازھمه تحوالت در اين رابطه مطلع کنددولت می 

  کميته، اطالعات کلی ارائه داده شده از طرف دولت در مورد چارچوب ھای قانونی و نھادينه شده موجود برای - ۴٢٢

ا در اين جلوگيری از بد رفتاری با زندانيان، بر خورد با نقض کنندگان اين چارچوب ھا و نيز آمار مربوط به شکايت ھ

با اين حال کميته بطور مرتب خواھان تحقيق مستقل در مورد ادعاھای مشخص در رابطه . زمينه را مالحظه کرده است

نگاه کنيد به گزارش . [  که  گفته می شود با آقايان شھابی و مددی در دوران زندان شده، بوده استئیبا بد رفتاری ھا

يا آوری می کند که ممنوعيت شکنجه و بد رفتاری، ) ].  آی(۶٨٣راف  پارگ٣٨٠؛ گزارش )الف (٣٧١ پارگراف ٣٧۵

  و -  طبق اظھارات دولت اين امر در قوانين ايران نيز بازتاب يافته است-يک قاعده رايج در قوانين بين المللی است، 
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 نمايند و به قربانيان دولت ھا موظف اند تمام اقدامات الزم را برای جلوگيری از آن  انجام دھند، متخلفان را مجازات

خسارت بپردازند؛ بنابراين کميته بطور قاطع از دولت می خواھد که با استفاده از  سازو کار ھای سازمانی ای که  در 

مکاتيه اخير خود به آن اشاره کرده و يا ھر سازوکار مناسب و يا از طريق  نھاد مستقل و بی طرف، يک تحقيق کامل 

  .تاری با اقای شھابی و اقای مددی در دوران زندان انجام دھد و کميته را از نتايج آن مطلع کنددر رابطه با ادعای بد رف

  با توجه به اينکه دولت تا به حال ھيچ گونه اطالعاتی در مورد نتيجه و سر انجام تحقيق در مورد چگونگی مرگ - ۴٢٣

 ارائه نداده است،  کميته بار -  سرانجام رسيده باشد ماه بايد به١٨ که به نظر می آيد بعد از –شاھرخ زمانی در زندان 

  .ديگر از دولت می خواھد که اطالعات دقيق در مورد نتيجه اين تحقيق ارائه دھد

 در مورد به رسميت شناختن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، کميته از اين نکته آگاه - ۴٢۴

خواستی از اين تشکل دريافت نکرده است و  چنانچه چنين درخواستی از سوی ھر است که دولت می گويد ھيج گونه در

کميته ياد اوری می کند که با . تشکلی دريافت شود، طبق قوانين مربوطه برای به  ثبت رساندن آن اقدام خواھد کرد

تيب اجازه نمی دھد که اگاھی از اين واقعيت که  قانون کار فعلی انحصار سازمانی را بنا نھاده است وبه  اين تر

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، به ثبت برسد، بارھا از دولت خواسته است که تا ھنگام به 

پايان رسيدن اصالح قانون، برای به رسميت شناختن بالفعل سنديکای کارگران شرکت واحد اقدامات الزم را به عمل 

 اين توصيه را تکرار می کند و از دولت می خواھد اقدامات انجام شده در اين زمينه را بنابراين کميته به اجبار. آورد

  . بدون تاخير بيشتر به اطالع کميته برساند

 از اينکه دولت تا به حال به بسياری از توصيه ھای کميته پاسخ نداده است، کميته مجبور است که تأسف با ابراز - ۴٢۵

  . دولت می خواھد که بدون ھيج تاخيری اطالعات دقيق در اين باره به کميته ارائه دھد کند و ازتأکيدآنھا را مجددا 

  کميته توجه الزم به اظھارات کلی دولت دارد، مبنی بر اينکه در دو سال گذشته، تشديد  تحريم ھای يک جانبه بر - ۴٢۶

 کارفرمايان در ئیعتی و عدم توانا گذاشت و موجب تعطيل شدن واحد ھای صنتأثيرروابط تجاری بين المللی ايران 

 کند که بويژه تأکيدکميته مايل است . پرداخت دستمزد به  کارگران و بنابراين موجب بدتر شدن   وضعيت کارگران شد

در شرايط از لحاظ اقتصادی بسيار مشکل، گفتگوی اجتماعی فشرده و مداوم، عامل حياتی در توسعه پايدار سياست 

اما اين گفتگوی اجتماعی، تنھا در چارچوب احترام کامل به آزادی تشکل می تواند  موثر . ی استاجتماعی و اقتصاد مل

  .     واقع شود

                                         

  توصيه ھای کميته 

توصيه ھای تقاضا می کند که )   مترجم-سازمان جھانی کار(  با توجه به نتايج فوق الذکر، کميته از ھيئت مديره - ۴٢٧

 به نتايج مشخص  نرسيده، کميته از رئيس خود، در دوسيهبا  در نظر گرفتن اينکه اين  )  الف:(زير را تصويب کند

خواست کرده است که با ھيئت نمايندگی دولت که در کنفرانس سازمان جھانی کار در ماه ژوئن شرکت می کند، تماس 

  .   به توصيه ھای چندين ساله کميته اقدام کنندئی پاسخ گوبگيرد تا آنان را ترغيب کند که بطور موثر در

( به زودی در موقعيتی خواھد بود که اصالحيه قانون کار )  مترجم- شورای اسالمی ( با اطمينان از اينکه مجلس )  بّ

 که را، برای آنکه اين قانون در تطابق  با اصول آزادی تشکل قرارگيرد، تصويب کند، کميته از دولت می خواھد

در خواسته کرده بود و نيز پيش رفت ھای صورت گرفته در ) ای ال او( اطالعات دقيق در باره کمکی که از دفتر 

  .رابطه با اصالح قانون را به کميته ارائه دھد و نسخه ای از آخرين متن اصالحيه را برای ما ارسال کند
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، در باره ٢٠١١، مصوب "شورای امنيت کشور" ھای کميته از دولت درخواست می کند که نسخه ای از آئين نامه) پ(

چگونگی  مواجھه با خواست ھای  صنفی کارگری را ارسال کند، و مالحظات و نظرات خود را بطور دقيق در اين 

 . باره که اين آئين نامه ھا حق آزادی تشکل و بويژه  تجمع مسالمت آميز را ارتقا داده است، ارائه دھد

از اينکه آقای داود رضوی يک بار ديگر بازداشت و متھم شده است، کميته از دولت درخواست با نگرانی عميق ) ت(

  . می کند که اطالعات دقيق در رابطه با اتھاماتی که به آقای رضوی نسبت داده شده و اقدامات مربوطه ارائه دھد

 نايب رئيس و خزانه دار سنديکای بانگرانی عميق از اينکه آقای ابراھيم مددی و آقای رضا شھابی، به ترتيب) ث(

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، يک بار ديگر مورد محاکمه قرار گرفته اند و به ترتيب ھر کدام به 

پنج سال و سه ماه و يک سال زندان محکوم شده اند، و با توجه به نظر دولت مبنی بر امکان بخشودگی آقای شھابی و 

 شده  که وکيل ايشان در محدوده زمانی معين به آن اعتراض ئی اوليه عليه آقای مددی به اين دليل نھااين واقعيت که حکم

کميته از . نکرده بود، کميته بطور قاطع  انتظار دارد که اين احکام منتفی اعالم شوند و آنان به زندان بازگردانده نشوند

  . الع رسانی کنددولت می خواھد که از اين بابت بطور مرتب به کميته اط

 به زندان ھای طوالنی مدت، تحت چنين ئیبا در نظر گرفتن اينکه، بازداشت و محکوم کردن مکرر فعالين سنديکا) ج(

 شود، کميته بطور قاطع از دولت می ئیاتھامات کلی، احتمال دارد که بطور جدی مانع فعاليت ھای مشروع سنديکا

) کارگری (ئیگيری ھای کميته جلب نمايد و اطمينان يابد که فعالين سنديکاه را به نتيجه ئيخواھد که توجه قوه قضا

  . مسالمت آميز با اتھامات مبھم ھمچون اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، به زندان محکوم نشوند

خرين مکاتبه  که دولت  در آ-کميته بطور قاطع از دولت می خواھد که با بکار گيری دستگاه و مقررات قانونی ) چ(

 يا ديگر مکانيسم ھای مناسب، و يا از طريق يک نھاد مستقل و بی طرف، بدون تاخير - خود به توضحيح آن پرداخته

بيشتر، تحقيق کاملی در مورد ادعای بد رفتاری با آقای شھابی و مددی را به اجرا در آورد و نتيجه را به اطالع کميته 

  . برساند

اقدامات ) قانون کار(  دولت تقاضا می کند که تا ھنگام به سرانجام رسيدن اصالحات قانونی کميته يک بار ديگر از) ح( 

الزم را به منظور به رسميت شناختن بالفعل سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه انجام دھد و 

  .   کميته را بطور مرتب در جريان پيشرفت کار قرار دھد

 پاسخ نداده است، کميته از دوسيهنکه دولت تا کنون به چندين توصيه کميته در آخرين بررسی اين  از ايتأسفبا ) خ( 

 : دولت می خواھد که اطالعات دقيق در مورد درخواست ھای زير ارئه دھد

 کميته يک بار ديگر از دولت تقاضا می کند که اطالعات دقيق از نتيجه تحقيق مستقل در باره  چگونگی -١

  .  شاھرخ زمانی در زندان، ارائه دھدمرگ آقای

 کميته از دولت تقاضا  می کند که اقدامات الزم را برای طمينان يابی از منتفی شدن فوری اتھامات مطرح -٢

افزون بر اين، کميته  از دولت درخواست می کند که يک نسخه . شده عليه آقای جعفر عظيم زاده به عمل آورد

 محکوم ئیا به کميته ارسال کند و چنانچه او در ارتباط با  فعاليت ھای سنديکااز حکم دادگاه عليه محمدی ر

کميته، ھمچنين از دولت می خواھد که . شده است ، اقدامات الزم را  برای ازادی فوری ايشان، انجام دھد

  . اقدامات الزم را  برای دسترسی ايشان به کمک ھای پزشکی مورد نياز به عمل در آورد

  : از دولت می خواھد که اطالعات دقيق در موارد زير ارائه دھد کميته -٣

 داليل دستگيری و بازداشت اقای احسانی راد، خانم محمدی و کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران در اول -

   ؛٢٠١۵ماه مه سال 
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ان به  ادعای بازداشت کارگران کارخانه سيمان؛ ادعای محکوم شدن چھار کارگر شرکت اتوبوس رانی تھر-

 نفر از کارگران معدن به يک سال زندان و شالق به ۵، و ٢٠١۴ ضربه شالق  و شش ماه زندان در سال ۵٠

  . ؛ و ادعای دستگيری و احضار به دادگاه کارگران سنگ آھن٢٠١۵در سال " اخالل در نظم عمومی" دليل

ند که  موجب محکوم شدن انان شد  فعاليت ھای مشخصی که آقای ابراھيم زاده و آقای جراحی انجام داده بود-

  .  آناندوسيه از احکام داده گاه در مورد ئی، ھمچنين ارائه نسخه ھا

  .  ادعاھا در رابطه با آقای نجاتی و بويژه اتھاماتی که عليه ايشان در جريان است-

ابطه با  کميته از دولت می خواھد که اطمينان حاصل کند که ھمه اتھاماتی که به آقای صالحی  در ر-۴

 نسبت داده شده، بطور ئی اول ماه مه و شرکت مسالمت آميز ايشان در اين راھپپمائیسازماندھی راھپيما

افزون بر اين، کميته تقاضا دارد که دولت نسخه ای از حکم دادگاه در رابطه با اتھامات . فوری منتفی شود

  .ديگر عليه ايشان  را ارائه دھد

و " سازمان بازرسی کل کشور" ولت می خواھد که گزارشی دقيق از يافته ھای  کميته يک بار ديگر از د-۵ 

 تأسيسرا در مورد ادعاھای آزار و اذيت و فشار در محيط کار در دوره " مرکز حمايت از حقوق بشر" 

کميته يک بار ديگر از . ، ارائه دھد٢٠٠۵سنديکای کارگران شرکت واحد در فاصله بين ماه مارس تا ژوئن 

می خواھد که در پرتو اطالعات بدست آمده در بررسی ھای فوق، اقدامات الزم را انجام دھد و اطمينان دولت 

حاصل کند که ھمه کارکنان اين شرکت در برابر ھر نوع تبعيض به خاطر عضويت در سنديکا و يا فعاليت 

رد به کميته اطالع کميته از دولت می خواھد که در اين مو.  به طور موثری محفاظت می شوندئیسنديکا

رسانی کند، و ھمچنين نسخه ای از حکم قضاوت دادگاه در رابطه با اقدام اين سنديکا نسبت به حمله به مجمع 

  .  را به محض دريافت، به کميته ارائه دھد٢٠٠۵سنديکا در ماه مه و ژوئن سال 

ت فوق العاده جدی و اضطراری را به ماھي)  مترجم-سازمان جھانی کار (  کميته توجه ويژه ھيئت مديره -د

  . جلب می کنددوسيهاين 

  

  :                   لينکھا

      

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_558777.pdf 
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