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پیشگفتار
بر اساس آخرین گزارش کنفدراسیون یب�نالملیل اتحادیه کارگری 1سال  ،۲۰۲۰در  ٪۸۵کشورهای جهان حقوق کارگری مانند
اع�اض /اعتصاب و چانه ن
ز� از کارگران گرفته شدهاند .ت
حق ت
اع�اضات کارگری در بالروس ،گینه ،سنگال و توگو ممنوع و در
آم� جدی مواجه شدهاند .کشورها� چون مرص و هندوراس ی ز
کشورها� چون بولیوی ،شییل و اکوادور با برخورد خشونت ی ز
ن� با
ی
ی
گ
اعمال محدودیت برای ثبت اتحادیههای کارگری حق نمایند� کارگری مستقل را سلب کردهاند .در  ۵۱کشور از جمله بولیوی،
ن
فیلیپ� ش
ین
جنو� کارگران بسیاری مورد اعمال خشونت قرار گرفتهاند .در ۶۱
(�کت کوکاکوال) و آفریقای
برزیل ،شییل ،عراق،
ز
دستگ� یا بازداشت شدهاند.
کشور از جمله اندونزی ،کره و ترکیه ین� کارگران
ی
ت
گ�د ی ز
بیش�
اخ� مورد توجه هرچه
ن� یط چند سال ی
مشکالت جامعه کاگری در رسارس جهان که مردان ،زنان و کودکان را در بر یم ی
رسانهها و جوامع قرار گرفته است .اعتصابات و ت
اع�اضات کارگری دنبالهدار ،دستمزدهای معوقعه چندین ماهه /ساله ،عدم
دریافت بیمه کار و تعدد حوادث کارگری در � ضعف یا عدم رعایت ن
ایم� و بهداشت در محیط کار از مسائل شاییع است که
پ
ت
جامعه کارگری با آن روبهروست .در ی ن
وضعی� ،نقش روزنامهنگاران بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است .کارگران و فعاالن
چن�
ت
کارگری بهدلیل محدودیتهای یپ�امون فعالیت آزادانه تشکلهای کارگری از امکان دس�یس به اصناف و اتحادیههای مستقل و آزاد
و در نتیجه اطالع ن
مسئول� ت
ین
دول� ذیربط برای رفع این مشکالت برخوردار
رسا� دقیق و شفاف درباره مشکالتشان و مذاکره با
دس�س جامعه کارگری و مردم هستند که یمتوانند اطالع ن
چن� ش�اییط ،روزنامهنگاران از معدود منابع در ت
نیستند .در ی ن
رسا� به
جامعه و نظارت بر حقوق کارگران را تا حد ممکن محقق کنند .بنابراین مهم و الزم است که روزنامهنگاران فعال در حوزه کارگری
ها�
از اصول و قواعد یب�نالملیل و بهروز شده پوشش ب
خ�ی حقوق کارگران مطلع باشند و از خود و مخاطبان در برابر چالش ی
چون اخبار جعیل و نیمهدرست ،نفرتپر ن
مذه� و قویم و زنان ،منابع محرمانه اطالعات
اک� نسبت به حقوق کارگران اقلیتهای
ب
ت
روایا� واقیع و موثق پاسداری کنند.
غ�ه با ارائه اخبار و
و ی
معت� مرتبط با اصول و قواعد روزنامهنگاری با تمرکز
بر این اساس ،راهنمای تخصیص پیشرو بر اساس آخرین منابع حرفهای و ب
خ�ی آن تدوین شده
بر پوشش اخبار مربوط به حقوق کار و کارگران (مردان ،زنان ،کودکان) و شبکههای اجتمایع و چالشهای ب
است .این راهنمای تخصیص تالش بر این دارد که روزنامهنگاران حوزه کارگری:
فعال� ن
ین
مد� کارگری بدانند
 تفاوت تعریف و نقش کار روزنامهنگاری خود را در حوزه حقوق کارگربا با اصول و قواعد یب�نالملیل روزنامهنگاری حقوق کار آشنا شوند با مهارتهای الزم و بهروز برای روزنامهنگاری در فضای آنالین مجهز باشندتاث�گذار در اختیار جامعه قرار دهند
 اخباری اصویل ،موثق و یخ�ی حرفهای
پس از مروری اجمایل اما اسایس بر مفاهیم اصیل روزنامهنگاری و حقوق کار ،ابزارها و مهارتهای الزم برای پوشش ب
ف
معر� و توضیح داده یمشوند .راهنما تا حد ممکن از مثالهای ن
عی� ،برجسته و بهروز برای روشن و ملموسسازی این
حقوق کار
ت
ابزارها و مهارتها استفاده کرده است .در انتهای راهنما و بخش ضمائم ی ز
بیش� با مفاهیم
آشنا�
ای
ر
ب
ای
ه
حرف
و
مهم
منابع
ن�
ی
مورد بحث فهرست شدهاند.

International Trade Union Confederation.
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ت
پیشنهادا� برای استفاده مفید از راهنما
منابـع ارزشـمند بسـیاری در حوزه روزنامه نگاری وجـود دارند کـه چگونگـی پیـش بـردن روزنامه نگاری حرفهای را بـه صـورت گام
بـه گام و جزئـی ،ی ن
تبی� کرده و توضیح یمدهنـد .در راهنمای پیشرو ،مـا بـه صـورت عمقـی و همه جانبـه وارد همه موضوعـات
ت
روزنامه نگاری حرفهای نخواهیـم شـد ،بلکــه هدفمــان بیشــ� ارائــه یــک چهارچــوب مقدماتــی اســت کــه بــه روزنامه نگاری فعال در
عرصه کارگری در ایران ،اندیشـیدن بـه نحوه پوشش اخبارکارگری و چگونگـی گزارشدیه حرفهای آنان کمـک کنـد (بـرای اطالعات
بیشتـر در زمینههـای فـوق و ی ز
ن� استانداردهای ی ن
ب� الملیل مرتبط بـه پیوسـتها مراجعـه کنیـد ).بنابراین ،پیوستهای راهنما را با
دقت مطالعه و برریس کنید تا چهارچوب و مبنای کار خود را بهصورت حرفهای و دقیق بدانید .در آخر ،اصطالحات بیان شده
ت
ت
در ت ن
بیش� بیاموزید.
معت� آنالین جستجو کنید و درباره آنها
م� را در این�نت و منابع ب
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مفاهیم کلیدی حقوق ش
ب� ،حقوق کار وکارگران
توضیح کامل اینکه حقوق ش
ب� و حقوق کار و کارگر چه هستند و اساسا فلسفه وجودی و کارکرد آنها چیست بسیار مهم اما
ت
از حوزه این راهنما فراتر است .برای اطالع کامل از اسناد یب�نالملیل و میل مهم در این حوزه ،ن
م� اسناد مرتبط با گزارشگری
حقوق کار و کارگران در انتهای این راهنما پیوست شدهاند .2در این بخش ،تعاریف مفاهیم مهم حقوقکار را به صورت خالصه
در اختیار شما قرار یمدهیم تا بتوانید با درک ت
به�ی
ن
کنو� قطعا بر گزارشگری حقوق ش
مطالب ،مهارتها و ابزارها و نمونههای موردی راهنما
تاث�گذار
فضای سیایس
ب� ی
را مطالعه کنید.
است .مباحثات سیایس به تعصبات درباره قطعنامههای
ن
نز
ش
.
حقوقب�ی ت�ل پیدا کردهاند باید گفتوگوهای کنو� را
ب� :حقوق ش
 حقوق شب� مجموعهای از حقوق و
ت
گس�دهتر کرد.
ها� هستند که تمایم انسانها مستحق آنها
آزادی ی
ت
ش
بوده و سیع در تحقق رفتار مح�مانه و �افتمندانه با
 آلن تراویس ،روزنامه گاردینگ
انسانها دارد .حقوق ش
ب� در درجه اول درباره چگون�
رفتار دولتها با شهروندانشان است.
ن
ب�الملیل حقوق ش
 منشور ی نجلوگ�ی از تکرار
جها� دوم و بهمنظور
ب� :جامعه ملل پس از ب�رحیمهای رخداده یط جنگ
ی
ش
آنها ،معاهدات و توافقنامههای یب�نالملیل از جمله منشور یب�نالملیل حقوقب� (مصوب  ۱۹۴۸سازمان ملل متحد) را تدوین
م� کامل این سند در پیوست شماره شماره  ۲قابل ت
دس�یس است .منشور یب�نالملیل حقوق ش
کرد .ت ن
ب� از اسناد بنیادین تاری ــخ
ت
حقوق ش
ب� شناخته یمشود که بهعنوان استاندارد مش�یک برای تمام مردم و ملل عمل یمکند .این منشور به بیش از پانصد زبان
ش
گ�ی هفتاد معاهده حقوقب�ی دیگر شدهاست که در سطوح منطقهای و
ترجمه شدهاست و از زمان تدوین الهامبخش شکل ی
ن
جها� بهکار برده یمشوند.
 منشور اصول و حقوق بنیادین کار سازمان کار :این منشور در سال  ۱۹۹۸توسط سازمان یب�نالملیل کار برای حمایت و ارتقایاصول و حقوق کاری در چهار دستهبندی تعریف شد :آزادی انجمن 3و حق مسلم چانه ن
ز� دستهجمیع ،4منع کار اجباری ،منع
5
تنها� نیمتواند متضمن برابری،
کارکودکان و رفع تبعیض در استخدام و موقعیت کاری .به اعتقاد این منشور ،رشد اقتصادی به ی
ن
رشد اجتمایع و ریشهک� فقر شود .منشور حقوق و اصول بنیادین کار اعالم
ن
جها� و شامل حال تمایم مردم در تمایم دولتها فارغ
یمکند که حقوق کار
ن
.
چن� توجه ویژهای به گروههای با
از سطح توسعه اقتصادیشان یمشود هم ی
نیازهای ویژه مانند کارگران ب�کار و مهاجر در آن شدهاست.
 دلیل اهمیت حقوق شهنجارها� هستند که در
ب� :این حقوق مجموعه
ی
جا� در برابر تجاوز به حقوق سیایس،
پ�
حمایت از همه افراد و در هر ی
ن
ش
ن
مع� یمکنند که
قانو� و اجتمایع
شان عمل یمکنند .حقوقب� اصویل را ی
گ
.
تمایم تصمیمات زند� عمویم باید بر اساس آنها گرفته شوند این حقوق
قوان� ی ز
ین
ن� فراهم یمکنند.
تفس� سایر
چهارچو� را برای
ی
ب
 دلیل اهمیت کنوانسیونهای ی نب�الملیل حقوق کار :میثاقهای یب�نالملیل در حقیقت
ابزار سازمانهای یب�نالملیل برای ی ن
تعی� استانداردهای یب�نالملیل کار هستند.
 قانون کار :قانون کار مجموعه قواعدی است که مسئولیتها و حقوق مربوط به کارو استخدام مخصوصا وظایف کارفرما و حقوق کارفرما را مشخص یمکند.
 هدف قانون کار :قانون کار بهمنظور ایجاد برابری میان قدرت چانه نز� کارمند و
کارفرما تدوین شدهاست.

 کارگر :قانون کار ایرانکارگر را کیس یمداند که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسیع2
3
4
5

توصیهیمشود این متون را در صورت عدم اطالع فعیل با دقت مطالعه و برریس کنید.
کارفرما� یمپردازد
فصل ششم قانون کار ایران (ماده  )138-130به تشکلهای کارگری و
ی
فصل هفتم قانون کار ایران (ماده  )146-139به مذاکرات و پیمانهای دستهجمیع کار یمپردازد
ماده  78 -75قانون کار ایران درباره ش�ایط زنان و ماده  84-79آن درباره ش�ایط کار نوجوانان هستند
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اعم از مزد ،حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار یمکند.
ق
حقی� یا حقوق یمداند که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت
 کارفرما :قانون کار ایران کارفرما را شخیصن
حقالسیع کار یمکند .مدیران و مسوالن و بهطور عموم کلیه کسا� که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب
ت
گ�ند.
یمشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهدا� است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بهعهده یم ی
برای اطالع از این اسناد یب�نالملیل و مفاد آن به پیوستهای شماره  ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و  ۶این راهنما مراجعه کنید.
اما چند نکته مهم که باید به یاد داشتهباشید:

گ
فرهن� که ایران ی ز
ن� آنرا پذیرفته است حق کار را برای تمایم انسانها به
•میثاق یب�نالملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و
ش
انتخا� (ماده  )۶و در �ایط ایمن و سالم یمداند که
رسمیت شناخته و آنرا حق کارگران برای امرار معاش از طریق کار
ب
گ
ن
انسا� آنها نشود .دستمزد عادالنه که امکان زند� آبرومندانه را برای کارگر و خانواده وی
تحق� کرامت و ش�افت
منجر به
ی
ین
تضم� شدهاست .عالوهبراین ،هیچ نویع از تبعیض نباید در اشتغال یا ترفیع وجود داشتهباشد
فراهم کند در این میثاق
ین
تضم�شده کارگران در این میثاق است که باید
و کار و دستمزد باید برابر باهم باشند .مرخیص منظم و باحقوق از حقوق
توسط کارفرمایان درنظرگرفته شوند (ماده  .)۷حق کارکه در این میثاق به رسمیت شناخته شده است در خود حق انجمن
تن
انتخا� و حق اعتصاب را
پیوس� به به اتحادیه کارگری
و و مذاکره گرویه برای بهبود ش�ایط کاری ،حق انجمن /تشکل و یا
ب
گ
جای دارد .بر اساس ماده  ۳میثاق یب�نالملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهن� دولتهای پذیرنده میثاق حق برابر زنان
گ
ین
تضم� یمکنند.
گ�ی از تمام حقوق اقتصادی و اجتمایع و فرهن� را
و مردان در بهره ی

ماده  ۲بند  ۲کنوانسیون یب�نالملیل رفع تمام اشکال تبعیض نژادی ی ز
ن� تمایم دولتهای پذیرنه را ملزم یمکند که حقوق ش
م�وح
ت
جنسی� ،ز ن
ت
دی� ،عقد� و سیایس ،ت
با� ،ن
ت
مالکی� ،تولدی
ملی� یا اجتمایع،
در میثاق را بدون هر نوع تبعیض نژادی ،رنگ پوست،
و یا هر وضعیت دیگری متضمن شوند.
•ایران هنوز به مقاولهنامه شماره  ۸۷سازمان یب�نالملیل حقوق کار در حمایت از «آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق
تن
شناخ� اصل
سندیکا�» نپیوستهاست (پیوست شماره  .)4این سند  ۲۱مادهای در سال  ۱۹۴۸در راستای به رسمیت
ی
سندیکا� با هدف بهبود ش�ایط کار و برقراری صلح به تصویب رسید .اگرچه این مقاوله و سایر اسناد مشابه
آزادی
ی
ن
ت
ن
یب�نالملیل ضمانت اجر یا� قانو� ندارند اما پیوس� به آنها نشانگر نیت و قصد دولتها برای تحقق اصول مندرج در آن
یمباشد .6عالوهبراین ،سازمانها و گروههای ن
مد� داخیل و یب�نالملیل با استناد به این مقاولهنامهها دولتهای عضو را در
ئ
برابر سیاستها و رویههایشان مورد سوال و پاسخگو� قرار یمدهند.
•ایران هنوز به مقاولهنامه شماره  98سازمان یب�نالملیل حقوق کار در حمایت از «حق تشکل و مذاکره دستهجیع» نپیوستهاست
(پیوست شماره  .)5این مقاولهنامه  ۱۶مادهای که حایم حق تجمع و چانه ن
ز� دستهجمیع برای کارگران است در سال ۱۹۴۹
ن
ت
ن
پیوس� به آنها
به تصویب سازمان رسید .اگرچه این مقاوله و سایر اسناد مشابه یب�نالملیل ضمانت اجر یا� قانو� ندارند اما
نشانگر نیت و قصد دولتها برای تحقق اصول آنها یمباشد .عالوهبراین ،سازمانها و گروههای ن
مد� داخیل و یب�نالملیل
با استناد به این مقاولهنامهها دولتهای عضو را در برابر سیاستها و رویههایشان مورد سوال و پاسخ ئ
گو� قرار یمدهند.
•ایران هنوز به مقاوله  ۱۹۰سازمان یب�نالملیل کار در تالش برای «محو خشونت و آزار در محیط کار» نپیوسته است .این
گ
غ�ه را وظیفه
سند
جلوگ�ی از تبعیض در محیط کار بر اساس جنسیت ،قومیت ،نژاد ،وضعیت مهاجرت یا پناهند� و ی
ی
اصیل دولتها وکارفرمایان اعالم یمکند .ییک از دالیل اهمیت این مقاولهنامه در تعریف آن از خشونت علیه زنان به معنای
خشونت و آزار و اذیت افراد بر اساس جنسیت آنها است که شامل آزار و اذیت جنیس ی ز
ن� یمشود .الزم به ذکر است
فی� ،آرژ ی ن
انت� ،سومایل و اکوادور به این مقاولهنامه پیوستهاند .بر اساس این مقاولهنامه
که تنها شش دولت اوروگوئه ،ج
ن
ین
ها� همسو با
دولتها باید
قوان� کار خود را مجددا برریس کرده ،آنرا مطابق اصول مقاولهنامه بهروزرسا� و سیاست ی
ین
قوان� را تصویب و جاری کنند.
اجرای این
برای اطالع از قانون ایران درباره حقوق کار به اصول  ۲۸ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲و  ۴۳قانون اسایس ایران مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
6
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/handbook-forparliamentarians-on-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/chapter-fourbecoming-a-party-to-the-convention-and-the-optional-protocol.html
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روزنامهنگارکارگری ،فعال کارگری یا هردو؟
اگر از شما پب�سند که خود را یک روزنامهگار حوزه کارگری یمدانید یا فعال حقوق کارگری ،پاسخ شما چه خواهد بود؟ اگرچه تمایز
ح� تا حد زیادی ییک یمدانند ،اما ث
و مرز میان این دو مفهوم بسیار قابل بحث و باریک است و خ
بر� این دو را ت
اک� صاحبنظران
ب�ی و فعالیت حقوق ش
بر چند تفاوت مهم میان روزنامهنگاری حقوق ش
ب� تفاهم دارند:

ف
طر� کامل!
تعهد و الزام به حقیقت و ب�

ف
عینیتگر یا� و ب�طر� دو ستون اصیل روزنامهنگاری هستند .وظیفه روزنامهنگار درک،
زمینهسازی و انتقال جزئیات یک موضوع مشخص است .بهاین شکل ،ایجاد مباحثه قلب
ن
تاث�گذاری بر این مباحثات و مناظرات
روزنامهنگاری است در حایلکه هدف فعال مد� ی
ن
است .فعاالن حقوق ش
ب� حقایق را به نفع اهداف مد� خود ن
تفس� یمکنند.
مع� و
ی
ت
یک روزنامهنگار حرفهای هرگز از تالش ب�وقفه برای سنجش درس� و دقت اطالعات و
حقایق و ت
بیش�ین ی ز
خ� دری ــغ نیمکند .اما در مقابل ،یک فعال
م�ان شفافیت در جمعآوری ب
حقوق ش
ب�در انتخاب منابع ،محتوی و حقایق کار و موضوع فعالیت خود حق انتخاب دارد
که اغلب تصویری جانبدارانه و تحریفشده از مساله به دست یمدهد.
ف
روزنامهنگاری ت
سن� به اصل ب�طر� و واقعیتگر یا� بسیار معتقد است .وی
فعال سیع یمکند بر مباحث و مناظرات
بدون جانبداری و با حقایق کار یمکند و بس .بهعنوان یک روزنامهنگار شما
تاث� بگذارد درحایلکه روزنامهنگار
جامعه ی
تمام تالشتان را یمکنید تا خود و دنیا و باورهای خود را از گزارشتان جدا
کرده و در آن دخیل نکنید .اما در مقابل ،فعاالن ن
کمک یمکند بحث و مناظر تا� آگاهانه و
مد� کارگری صاحبنظر و
روشنگرانه درباره وضعیت کارگران ایجاد
عقیده شخیص و متمایل به احزاب و جناحهای متفاوت هستند .مثالعکس
یک فعال کارگری کشتهشده بر اثر صدمه ش
کند.
نا� از محیط ناامن کاری را
ق
خ�نگار این است که ببیند چه اتفا� برای
بگ�ید .درحایلکه وظیفه ب
درنظر ی
ت
ن
ن
ن
مخالف� حقوق کارگران
توه� نسبت به
ی
این کارگر افتاده است ،یک فعال مد� ممکن است احساسا� چون اندیک خشم ،تنفر و ی
انگ�د .فعاالن ن
مد� تعهد و ت ز
و امنیت محیط کاری را هم بر ی ز
ال�ایم به گزارش کردن مواردی که به نظرشان به اهداف کنشگری آنها
ش
ت
آسیب یمرسانند یا تمرکزشان را از روای� خاص منحرف یمکنند ندارند .اما برای روزنامهنگار �ایط برعکس است .روزنامهنگار
ش
متعهد است که تمام حقایق را گزارش کند ت
جنب� که در آن عضو هستند باشند.
ح� اگر برخالف روایت یا
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روزنامهنگاری و عنارص آن
تن
پرداخ� به ابزارها و مهارتهای الزم برای پوشش حرفهای اخبار مربوط به حقوق کار ،ابتدا مرور مخترص اما مفیدی بر
پیش از
چند مفهوم مهم در روزنامهنگاری یمکنیم:
اصول و هدف روزنامهنگاری با ی ز
چ�ی
ت
فعالی� است شامل جمعآوری،
روزنامهنگاری چیست؟ روزنامهنگاری
سادهتر تعریف یمشود :نقش و عملکردی
برآورد ،خلق و ارائه اخبار و اطالعات .روزنامهنگاری یمتواند محصول
گ
که اخبار در زند� مردم ایفا یمکند.
فعالیتهای نامبرده ی ز
ن� باشد.
تفاوت روزنامهنگاری با سایر اشکال ارتباطات در چیست؟ اگرچه
روزنامهنگاری فضای بسیار ت
کم�ی در دنیای ارتباطات و رسانه و در مقایسه با سایر محتوای ارتبایط مانند رسگریم ،عقاید،
تل� میشود .این ارزش ییک از هدف ئ
تبلیغات و پروپگاندا به خود اختصاص یمدهد اما همواره از آنها با ارزشتر ق
غا� روزنامهنگاری
که همان فراهم کردن اطالعات تصدیقشده /موثق برای مردم جهت اتخاذ تصمیمات درست اسن و دیگری از روش انجام آن
ت
ن
گ�د.
یع� روند نظاممند
درس� ج
سن� اطالعات نشات یم ی
هدف روزنامهنگاری چیست؟ هدف روزنامهنگاری نه با تکنولوژی و نه توسط خود روزنامهنگار و تکنیکهای مورد استفاده وی
گ
گ�د .اصول و هدف روزنامهنگاری با ی ز
چ�ی سادهتر تعریف یمشود :نقش و عملکردی که اخبار در زند� مردم ایفا یمکند.
شکل یم ی
حال که با تعریف و هدف این حرفه آشنا شدید یمتوانید عنارص روزنامهنگاری را ی ز
ن� بشناسید:
 .1تعهد اولیه روزنامهنگار به واقعیت :روزنامهنگاری بهدنبال حقایق به
شکیل کارکردی و عمیل است تا مردم بتوانند در تصمیمات روزانه از این
اطالعات و دادهها بهره بب�ند ،نه بهدنبال حقیقت به شکل /معنای مطلق
ف
فلس� آن .روزنامهنگاران باید تا جای ممکن درباره منابع و روشهای
یا
یا�
یا� و ارائه اطالعات شفاف باشند تا مخاطب بتواند ارز ب
جمعآوری و ارز ب
شخیص خود را از اخبار داشته باشد.

تغی�
ممکن است تکنولوژی دستخوش ی
شود ،اما اعتمادی که بهدست آمده باشد
نه!

 .۲وفاداری اولیه روزنامهنگاری به شهروندان :روزنامهنگاران همیشه باید منافع عمویم و واقعیت را برتر و فراتر از منافع یا
فرضیات خود قرار دهد .اخباری که بدون ترس یا جانبداری تهیه و ارائه یمشود بیسار ارزشمندتر از اخبار تولیدشده از سایر
ف
طر� است .روزنامهنگاری متعهد به شهروندان ن
یع� ارائه تصویری که نماینده تمام ذینفعان و گروههای اجتماع
منابع فاقد ب�
ن
ت
ت
ن
است چراکه نادیدهگرف� گروههای اقلی� و آسیبپذیر جامعه در حکم محروم کردن آنها از مزایای رسانه و اطالعرسا� درباره
دغدغههایشان در مقایسه با سایر شهروندان است.
ت
اطالعا� که بهدست
 .۳فرآیندی از تائید و تصدیق بهعنوان ماهیت روزنامهنگاری :روزنامهنگاران بر نظایم حرفهای برای تصدیق
اعتبارسن� دادهها وجود ندارد اما هر روزنامهنگاری روشهای مشخیص
یمآورند تکیه یمکنند .اگرچه هیچ فرمول استانداردی برای
ج
ئن
مطم� شود که اطالعات
ارزیا� و آزمودن اطالعات دارد تا
برای
ب
ف
ف
مفهوم عینیتگر یا� و ب�طر� به معنای ب�طر�
را درست و موثق دریافت کرده است .البته هر روزنامهنگاری در کار
گ�یها� بزند و به ی ن
روزنامهنگار نیست ،بلکه به معنای روشهای
هم� دلیل نیمتوان
خود باید دست به تصمیم ی
ی
ف
.
استوار و نامتناقض در آزمودن اطالعات دردست
نگار
ه
روزنام
که
ها�
ش
رو
اما
داشت
از وی انتظار ب�طر� مطلق
ی
گ
سوگ�یهای فردی و فرهن� بر دقت کار
است تا
در فرآیند جمعآوری و آزمون و ارائه اطالعات به کار یمبرد یمتواند
ی
و باید �طرف و ن
سایه نیفکنند.
عی� باشد.
ب
ت
بیش�ین اطالعات ممکن
جستجو برای شاهدین متعدد ،انتشار
ف
خ� از جمله استانداردهای ب�طر� در روش روزنامهنگار
خ� و یا پرسیدن نظر و دیدگاههای مختلف به موضوع ب
درباره منبع کسب ب
هستند .ی ن
هم� سیستم تصدیق اطالعات است که روزنامهنگاری را از سایر اشکال ارتباطات مانند تبلیغات و رسگریم و پروپگاندا
متمایز یمکند.
 .4استقالل روزنامهنگاران از موضوعات مورد پوشش :استقالل سنگ
بنای اعتماد و اطمینان است .استقالل در اینجا در دوسطح تعریف
یمشود :اول ،اغوا نشدن توسط منابع و تن�سیدن از قدرت و چشم ش
پو�
ذه� باز وکنجکاوی ن
داش� ن
تن
ذه� برای
از حقایق به دلیل منافع فردی .دوم،

تک� ،نخبه گر یا� ،انزوا و
روزنامهنگاری از ب
پوچگر یا� به دور است.
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معیارها� چون طبقه یا موقعیت اقتصادی ،نژاد ،قومیت ،مذهب ،جنس و منیت روزنامهنگار.
دیدن مسائل و موضوعات فراتر از
ی
 .5نظارت مستقل روزنامهنگار بر قدرت :روزنامهنگاری قابلیت ب�سابقهای
گ
برای دیده ن
با� صاحبان قدرت و ش�ایط و مسائیل است که بر زند�
تاث�گذار هستند .روزنامهنگار یمتواند صدای ب�صدایان باشد.
شهروندان ی
ن
روزنامهنگاران در این جایگاه باید مشاهدهگرا� کنجکاو باشند نه رصفا
ن
نویسندگا� رسیـ ـعالقلم.

از اصول بنیادین مسئولیت روزنامهنگاران
نظاره زوایای دیدهنشده اجتماع است.

ن
جریا� مستمر و
 .۶روزنامهنگاری بهعنوان عرصهای برای نقد عمویم و توافق و سازش :باور بر این است که روزنامهنگاری
گرف� تصمیمات ت
مداوم از محتوا� با کیفیت باال برای شهروندان و دولت فراهم یمکند تا ایشان را در ت ن
به� یاری دهد .بنابراین،
ی
گ
ش
حوا�
روزنامهنگاری باید تمایم دیدگاهها و منافع متعدد و متنوع موجود در اجتماع را عادالنه نمایند� کند و از تمرکز رصف بر
آم� بحثهای محدود و خاص پب� ی ز
اختالف ی ز
ه�د .روزنامهنگاری کاری است فراتر از عرصهای برای بحث و ابراز نظرات شنیده
نشده .این حرفه در دل خود مسئولیت باالبردن کیفیت مباحثات و گفتوگوها با فراهم کردن اطالعات دقیق و موثق و تالش
ن
ذه� را برعهده دارد.
ن
تز ئا� مسائل برای مخاطب :روزنامهنگاری در اصل راویگری هدفمند است و بنابراین کارش فراتر
آفری� و جذابی 
 .7ارتباط
از جمع کردن مخاطب یا رصف ثبت مسائل مهم است .این حرفه باید تعادیل میان آنچه مخاطبان یمخواهند بدانند و آنچه
نشان باید بدانند برقرار کند .پس روزنامهنگار
عل�غم عدم پیشبی�
ی
خ� با دو شاخصه ی ز
م�ان جذب مخاطب
کیفیت ب
مسئول است اطالعات را طوری فراهم کند که مردم به شنیدن و یا
و اندازه ی ز
م�ان روشنگری آن سنجیده یمشود.
خواندن آن متمایل شوند .بنابراین ،باید اطالعات و دادههای مهم
گ
ن
یع� روزنامهنگارباید مدام از خود پب�سد که کدام
را جذاب و مرتبط با ش�ایط و زند� روزمره مردم عرضه کند.
اطالعات برای مردم ارزشمندتر است و مخاطبان
 .۸حفظ جامعیت و تناسب اخبار :روزنامهنگاری نقشه ش
ک� از
خ� آن را
قال� از نقل و انتشار ب
در چه شکل و ب
بیش� و ت
ت
نوع مدرن است .این حرفه نقشهای برای شهروندان ترسیم یمکند تا
به� درک یمکنند.
جامعه را هدایت کنند و به پیش برند .مانند هر نقشه دیگری ،ارزش
ن� با ی ز
کار روزنامهنگاری ی ز
م�ان جامعیت و متناسب بودن آن مشخص
ن
ت
یمشود .ن
جمعی�
خ�نگاری کند و نه فقط درباره گروههای
یع� زما� که درباره تمایم گروههای اجتمایع متاثر از مسائل جامعه ب
با جذابیت باال یا منافیع خاص .بهیاد داشتهباشید که کاملترین روایات و اخبار سابقه و زمینهای مرتبط همراه با دیدگاههای
خ� را در دل خود جای یمدهند.
متنوع درباره موضوع ب
غ�حرفهای ،وجدان و اخالقیات فرد
گ�ی وجدان شخیص :روزنامهنگاری چه از نوع حرفهای و چه از نوع شخیص یا ی
 .۹بهکار ی
ز
ن
.
هم� دلیل فراهم کنندگان آن باید صدای وجدان و اخالق خود
گ� یمکند ب
انگ�د و در ی
نویسنده را بریم ی
خ� امری است مهم و به ی
و دیگران را به وضوح در کارشان منعکس کنند .در ی ن
هم� راستا روزنامهنگاران باید پذیرش الزم برای زیر سوال بردن کار خود و
مقایسه کیفیت آن با کار سایر همکارانشان را ی ز
ن� داشته باشد.
 :در دنیای امروزی که خ� همیشه و همهجا در ت
دس�س است ،رابطه جدیدی میان تولیدکنندگان/
 .۱۰حقوق و وظایف شهروندان
ب
ن
بگ�د
خ� و مخاطبان مرصفکننده آن شکل گرفته است .روزنامهنگار دیگر همچون نگهبا� نیست که تصمیم ی
عرضهکنندگان ب
چ�ی را باید بدانند و چه ی ز
مردم چه ی ز
چ�ی را نباید .در دنیای امروز ،افراد ویراستار و مدیرمسئول گردش اطالعات خودشان هستند.
ت
اعتبارسن� کند
بنابراین ،روزنامهنگار باید اطالعا� را که مخاطبان دارند یا به احتمال زیاد به دست خواهند آورد را تصدیق و
ج
گ
خ� هم برای مخاطب جذاب باشد و هم کارآمد در تصمیمات و زند� روزمره او.
تا ب
خ� عمویم را باالتر از هر ی ز
چ� دیگری قرار
کار روزنامهنگار چیست؟ با توجه به آنچه تاکنون گفتهشد ،روزنامهنگار مصلحت و ی
ارزیا� یافتههایش
و
آوری
ع
جم
ای
ر
ب
است
اعتبارسن� اطالعات
داده و از روشهای مشخیص که مبنای آن فرآیند تصدیق و
ج
ب
استفاده یمکند.
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روزنامهنگاری و عنارص آن
ت
فعالی� متشکل از جمعآوری ،برآورد ،خلق و ارائه اخبار و اطالعات که به آن اشاره
گذشته از تعریف روزنامهنگاری بهعنوان
ت
ن
شد ،این سوال پیش یماید که ماهیت این حرفه چیست؟ روزنامهنگاران معموال ماهیت کار خود را یاف� و ارائه کردن واقعیتها
و حقایق پشت آنها یمدانند .خ
بر� دیگر ی ز
ن� آن را با استفاده از روشهای مشخص کاری رسیدن به حقایق و واقعیات تعریف
یمکنند .مبنای فکری آنچه که در روزنامهنگاری نظام تصدیق اطالعات نامیده یمشود بر سه مفهوم مرکزی بنا شده است:
خ� یا روایت را باور
گ�ند که آیا این ب
خ�ش را ارئه یمکند و مخاطبان خود تصمیم یم ی
 .۱شفافیت :به این معنا که روزنامهنگار ب
کنند یا نه .چند نکته یمتوانند به شفافیت کار روزنامهنگار کمک کنند:
 مخاطب خود را با حذف کردن مطالب فریب ندهید .تا ئجا�که یمتوانید روایت خود را توضیح دهید.
چ� ئ
ها� را یمدانید و چه ی ز
 به مخاطب خود بگوئید که چه ی زچ�های دیگری را نیمدانید.
ت
ن
اطالعا� در دست
کسا� هستند ،چطور در مقایم هستند که درباره موضوع
خ� ،اینکه چه
 به مخاطب خود درباره منابع بسوگ�یهای احتمایلشان بگوئید.
دارند و
ی
شفافیت خ�ی ت
اح�ام روزنامهنگار به مخاطب را نشان یمدهد و به آنها اجازه یمدهد که خود ض
قا� اعتبار اطالعات ،پروسه
ب
سوگ�یهای روزنامهنگار باشند .شفافیت اصل مشابیه است که بر روشهای علیم ی ز
جمعآوری آنها و ی ز
مر نا�
ن� حک 
انگ�ه و
ی
گ�ی خاص به مخاطب اجازه داده یمشود که همان روش را برای خود ی ز
گ�د.
ن� به کار ی
یمکند .با توضیح روند رسیدن به یک نتیجه ی
تن
ن
منظورداش� ذهن باز هم درباره آنچه که روزنامهنگار
فروت�:
 .۲تواضع/
ئ
ن
یمشنود و هم در رابطه با توانا�اش در درک معنای شنیدهها است .فروت�
را تمرین کنید ،از فرضیات خودبینانه پب� ی ز
ه�ید و از غرور و نخوت درباره
دانشتان دوری کنید .هر روزنامهنگاری باید از خطاپذیری و محدودیتهای
دانش خود آگاه باشد .هم ی ن
چن� باید به دودیلها و آنچه فکر یمکند یمداند
اذعان کرده و سپس آنها را دوباره برریس کنند .به این شکل روزنامهنگار
ت
قضاو� دقیقتر و گز ش
ار� قاطعتر دردست خواهد اشت.

غرور مادر تمام پلیدی هاست!

ذرهای بیشتر از آنچه که یمدانید ننویسد!
جورج فاور ،ادیتور ساکرامنتو و شیکاگو

چطور روزنامهنگاری فروتن باشید؟ به دانستههایتان و آنچه فکر یمکنید
یز
پره� از گزارش غلط اتفاقات،
که یمدانید مغرور نباشید .کلید
روزنامهنگاران باید در قضاوت خود درباره آنچه
تواضع درباره محدودیتهای دانش و قدرت تصورات شخیص
گ
یمدانند و چگون� کسب آن تواضع نشان دهند.
خ�نگاری است.
روزنامهنگار در تمام فرآیند کار ب
 .۳اصالت :ن
یع� کارتان را خودتان انجام داده باشید .اطالعات را
یمتوان به صورت سلسلهمرات� دید که در راس آن گز ش
ار� است
ب
نرا تائید کنید.
نرا صحت و محتوای آ 
که شما خودتان انجام دادهاید و یمتوانید مستقیما آ 

جک فلور ،نویسنده و ادیتور
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روش پروتس برای تصدیق اطالعات
همانطور که متوجه شدید ،تائید کردن اطالعات از اصول مهم و اولیه روزنامهنگاری است .در این بخش ش
رو� به نام «روش
ف
معر� یمکنیم.
پروتس» را برای تائید و تصدیق اطالعات
ئ
ق
قضا� جرائم را در
تحقی� است که محکومیتهای اشتباه و سایر مشکالت سیستم
دیوید پروتس رئیس یک سازمان مردمنهاد
ت
قالب «پروژه ب�گنایه شیکاگو» افشا یمکند .پیش از این ،پروتس برای  ۱۲سال مدیر پروژه ب�گنایه مدیل در دانشگاه نورتایس�ن
ن
بود ،ئ
زندا� ب�گناه که  ۵نفرشان محکوکیت مرگ داشتند جمعآوری کردند .اما
جا�که دانشجویان وی مداریک برای آزادی ۱۲
چن� مدارک ق
چطور این دانشجویان توانستند ی ن
موث� پیدا کنند و این احکام را باطل و زندانیان ب�گنایه را آزاد کنند؟
پروتس از هر پروندهای بهعنوان ابزاری برای نشان دادن ی ز
م�ان اهمیت تائید و تصدیق واقعیات از پیشفرض شده به دانشجویانش
استفاده یمکرد :فرض را بر این بگذارید که هیچ ی ز
چ�ی درست نیست و واقعیت ندارد ،مستقیما به منبع مراجعه کنید ،تنها به
ت
مقامات رسیم اعتماد و اتکا نکنید ،همه ی ز
عبار� ،هرگز تصورات و قضاوتهای
چ� را برریس کنید و در نهایت نظاممند باشید .به
خود را مسلم فرض نکنید و تا تائید کامل آنها از طریق منابع موجود به این تصورات و ئیشفرضها اعتماد نکنید.
پروتس در کالسهای دریس خود از شکل زیر برای توضیح روش تصدیق خود استفاده یمکند:

خ� در دست یمباشد) روی تخته یمکشم .در یب�و�نترین حلقه،
«ابتدا مجموعهای از دایرههای هممرکز (مرکز دایره حادثه و ب
مدارک منابع ثانویه مانند اخبار و مطبوعات هستند .حلقه بعدی مدارک مربوط به منابع اولیه مانند شهادتها و بیانیههای
ن
ق
ین
دادگاه را شامل یمشود.
ن هدف یا نشانه (افرادی که در جریان وقوع
حقی� و شاهدان هستند و در آ 
درو� ،افراد
سوم� حلقه
زندا� ».دادگاه تجدید نظر آنتو�ن
ن
ن
مظنون� و
خ� و اتفاقات و تحقیقات پس از آن قرار داشتند) قرار دارد :پلیس ،وکال ،سایر
ب
ی
ئ
پورتر در سال  ۱۹۹۹ییک از نمونهها� بود که پروتس از آن برای نشاندادن اهمیت و ارزش شک و تردید در فرآیند جمعاوری و
ن
ن
مظنو� به نام آلستوری سیمون را یافتند که
درو� پرونده پورتر
تصدیث اطالعات استفاده کرد .پروتس و دانشجویانش در حلقه
پلیس بهرسعت از او به عنوان مظنون اصیل چشم ش
پو� کردهبود .پس از برریس دوباره مدارک و منابع ،پروتس و دانشجویانش
متوجه برادرزادهای شدند که ت
ت
جنای� که نزدیک
اع�اف سیمون به قتل را در شب ارتکاب جرم شنیدهبود .سیمون در نهایت به
ن
ن
ین
زندا� بود که پروتس و گروهش از محکومیت غلط رهانیدند.
بم�د محکوم شد.
پنجم�
آنتو� پورتر
بود پورتر به خاطرش ی
اس� ئ
در گزارش مسائل کارگری یمتوانید با استفاده از روش پروس سه سطح کامل از منابع مرتبط با گزارش را برای ر ت
آزما�
گ�یهای خود در ت ن
خ� و گزارش
م� ب
گ�یهای خود بهکار بب�ید .با این روش از دادهها ،اطالعات و نتیجه ی
پیشفرضها و نتیجه ی
ئن
مطم� خواهید بود.
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ف
ب�طر� و ابزارهای مدیریت آن در روزنامهنگاری
ف
سوگ�ی در این
روزنامهنگاران اغلب در تالش هستند تا ب�طر� خود را در کارشان ثابت کنند .اما روی دیگر این مفهوم یمگوید
ی
داش� اطالعات در ت ن
گ�ی برای حذف یا نگه ت ن
حرفه وجود دارد و ی ن
خ� مرتبا از سوی روزنامهنگار اعمال یمشود.
م� ب
ح� تصمیم ی
ق
گایه ت
ح� ی ن
مبنا� یمشود برای روزنامهنگاری تحقی� .بنابراین  ،وظیفه روزنامهنگار این نیست که جلوی
سوگ�ی نویسنده
هم�
ی
ی
سوگ�ی را در کار روزنامهنگاری خود مدیریت کند.
بگ�د چطور
ی
بگ�د .وظیفه اصیل وی این است که یاد ی
سوگ�ی خود را ی
ی
روزنامهنگار باید از انواع سوگ�یها� که در هر روایت و ش�اییط رایج و پررنگ هستند آگاه باشد و تشخیص دهد که چه زما�ن
ی
نی
زما� مخرب هستند.
گ�یها سازنده و چه
این جهت ی
ای� که احتماال در چشم روزنامهنگاران و مخاطبان مناسب هستند شامل باور به وجود دولت نمایندگان و
سوگ�یهای ر ج
ی
مردمساالر ،دولت شفاف و برابری اجتمایع هستند .اما این جانبداریها همیشه هم نیمتوانند مفید باشند .مثال آیا مردمساالری
برای تمایم مردم دنیا در هر زمان و ن
مکا� ت
تن
داش� ارسار محرمانه را داشته
مر نا� است؟ یا اینکه آیا دولت باید حق
به�ین شکل حک 
باشد یا نه؟ خ
سوگ�یها هم مفید هستند و هم مخرب .مثال:
بر� دیگر از
ی
 جنگیدن علیه امراض اجتمایع به طور کل خوب است اما ممکن است سعه نظر خود را از دست دهید.گ�ی نسبت به نظر و صدای مقامات الزم است اما نه به بهای نادیده ت ن
صدا� شدن.
گرف� نظر و صدای سایرین و تک
 جهت یی
ت
خ�ی از سوی نویسنده موثر باشد.
 جلب رضایت مدیرانباالدس� مفید است اما ممکن است در انتخاب روایات ب
ق
موف�
 شکاک بودن نسبت به نهادهای بزرگ و موفق خوب است اما نباید تبدیل به این پیشفرض شود که هر نهاد بزرگ ودر حال ارتکاب جرم یا اشتبایه است.
ن
خ� تعادل پیدا یمکند؟ چند منبع و نظر متفاوت الزم است
خ� امری مهم است اما چه زما� و چطور یک ب
 میانهروی و تعادل بئن
مطم� شد؟
خ�
روی
تا از انصاف و میانه
ب
ها� هستند که
نوع دیگری از
ی
سوگ�ی وجود دارد که به ئ آن «روایت مسلط» یا «فکرگرویه» یمگویند .روایتهای مسلط روایت ی
گو� آنها هستند .مثال در آمریکا دو روایت مسلط درباره رئیسجمهور بوش وجود داشت:
اهایل رسانه دائم در حال تکرار و باز
ره�ی بزرگ بود ،بوش یک احمق بود!
بوش ب
سوگ�یها
گ�ی در کارش از قوه فکر و اندیشه خود بهره بب�د .روزنامهنگار باید از انواع
ی
در نهایت ،روزنامهنگار باید برای تصمیم ی
خ� خود را مدیریت کند.
تاث� آنها در ب
مطلع باشد تا حضورو ی
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سوگ�ی در روزنامهنگاری
سه ابزار پیشنهادی برای مدیریت
ی
سوگ�یهای شخیص خودتان را بیازمایید :پل تایلر ،رئیس سابق بخش سیایس روزنامه واشنگتونپست ،معتقد است در
.۱
ی
خ�ی مواردی چون کارزارهای سیایس و یا هر نوع روایت بلندمدت و مستمر دیگری که روزنامهنگار خود را جانبدار
پوشش ب
یک طرف یا دیگری یمداند باید:
ئ
ن
گ�ی آنها و
شناسا�
معی� خود را برای
 در فواصلسوگ�یهای موجود در خودش کندوکاو کند تا از ماهیت و دالیل شکل ی
ی
ت
در نتیجه از ت
به�ین راه کن�ل کردن آنها مطلع باشد.
 از خودش پب�سد شخصا از چه کیس خوشش یمآید و از چه کیس نه؟ چرا؟تاث� این خوش آمدن یا نیامدن بر قضاوت خود چیست؟
 ی خبر� روایتها و اخباری که کار خودش است را بخواند و خود را نقد کند.
خ� مفصیل را بر عهده یمگرفت ،پیش از هر نوع گز ش
 .۲قبل و بعد  :ت
خ�
ار� و در ابتدای کار پاراگراف اول ب
وق� تایلر مسئولیت ب
ئ
ت
ن
خ� نها� به دست آورده بود مقایسه یمکرد .اگر هر
را برای خود یاداشت یمکرد .سپس آن را با پاراگراف اویل که پس از نوش� ب
دو پاراگراف مشابه باشند ،پس یمتوان نتیجه گرفت که روزنامهنگار ی ز
چ�ی زیادی نیاموخته و اطالعات زیاد و متنویع جمعآوری
ت
نکرده است .به ن
سوگ�یهای خودش بوده را دنبال
بیا� ،این تشابه نشانه این است که احتماال وی تنها اطالعا� که تائیدکننده
ی
کرده است و تنوانسته بر پیشفرضهای خود برای کشف اطالعات جدید غلبه کند.
ها� در روایت مورد
 .۳از خودتان پب�سید :ابزاری دیگر این است که از خودتان در ابتدای گزارش پب�سید که چه جهت ی
گ�ی ی
شناسا� کنید.
نظر وجود دارند و آنها را
ی
 آیا هیچ کدام از آنها روایتگری شما را آسانتر یمکند؟سوگ�یای وجود دارد که بدانید نباید با آنها رسو کله بزنید؟
 آیا هیچی
خ� کاری کنید تا به درک مخاطب از آنها کمک کند؟
گ�یها در ب
 آیا باید برای ارائه این جهت یتاث� یمگذارد و باید مراقب آن باشم؟
 چهسوگ�ی شخیصای وجود دارد که بر روایت من ی
ی
 -و اینکه ،یک سوال دیگر هم از خود پب�سید :نقاط غفلت من که باید به آنها توجه کنم کجاها هستند؟
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ق
ی ن
قوان� اخال� روزنامهنگاری
بسیاری از روزنامهنگاران و سازمانهای ن
مد� حرفهای مشغول در این حوزه بر این باورند که روشنگری عمویم پیشگام عدالت
ق
ئ
ن
مطم� شود .بهیاد
اجتمایع و بنیاد مردمساالری است .روزنامهنگاری اخال� یمکوشد از تبادل اطالعات دقیق ،منصفانه وکامل
ق
اخال� با صداقت رفتار یمکند.
داشتهباشید که یک روزنامهنگار
ق
ت
ین
«قوان� اخال� روزنامهنگاری» گردآوری کردهاند .آنچه در
متفاو� را بهعنوان
سازمانها وگروههای روزنامهنگاری مختلف اصول
ق
ین
قوان� اخال� روزنامهنگاری ارائهشده توسط جامعه
زیر یمخوانید،
ت
گذشته کوب براینت:
توئی� که کیم زود بود؟
روزنامهنگاران حرفهای است که به دلیل دقیق ،جامع وکاربردیبودن
بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .جامعه روزنامهنگاران حرفهای چهار
ئ
آمریکا� ،کوب براینت،
بسکتبالیست معروف
ق
گ
اصل را مبنای روزنامهنگاری اخال� دانسته و تمام افراد مشغول در
هوا� در سن  ۴۱سال� در
ای
ه
سانح
اثر
در
ی
این حوزه را به رعایت آنها دعوت یمکند:
لسآنجلس در روز بیستم ژانویه  ۲۰۲۰درگذشت.
درحایلکه ث
اک� کاربران فضای مجازی در حال
 .۱بهدنبال واقعیت باشید و واقعیت را گزارش کنید :روزنامهنگاری
ق
ین
تحس� براینت بودند و به فاصله چند ساعت
اخال� باید دقیق و منصفانه باشد .روزنامهنگاران باید در جمعآوری،
خ� مرگ او گزارشگر روزنامه
پس از انتشار ب
تفس� اطالعات رو راستصادق و شجاع باشند.
گزارش و
ی
واشنگتونپست ،فلیشیا سونمز ،لینیک را به مقاله
روزنامهنگاران باید:
ش
منت�شده در سال  ۲۰۰۳که براینت را به آزار
ت
درس� اطالعات را پیش
بگ�ند،
 مسئولیت دقت کارشان را برعهده یجنیس متهم کرده بود توئیت کرد .آیا حد و مرزی
.
از انتشار آن تایید کنند و تا حد ممکن از منابع اصل استفاده کنند
گو� وجود دارد؟ یک روزنامهنگار
برای راست ی
چقدر باید پس از مرگ فردی برای انتشار اطالعات
 بهیاد داشتهباشند که نه رسعت و نه صفحهآرا� توجیهگر � تدق�
ب
ی
ص�
ص�کند؟ آیا اصال باید ب
حساس ازگذشته وی ب
ت
نادرس� اطالعات نیستند.
و
کند؟
خ� زمینه و تاریخچه الزم را فراهم کنند .مخصوصا مراقب
 برای بتفس� اشتباه یا بیش از حد ساده از موضوع ارائه ندهند.
داستان
سازی
ه
خالص
و
نمایش
ش
پی
ارتقا،
در
باشند که
ی
 در طول حیات داستان مورد پوشش خود اطالعات را دائما جمعآوری ،بهروز و تصحیح کنند. در قول دادن محتاط باشند و در صورت دادن قویل ،حتما به آن عمل کنند.ت
بیش�ین اطالعات ممکن برای قضاوت درباره اعتبار و ی ز
انگ�ه پشت منابع
شناسا� کنند .مردم مستحق
 منابع را بهوضوحی
اطالعات هستند.
 پیش از دادن قول ناشناسماندن منبع ،ی زبگ�ند .ناشناسماندن را برای منابیع نگهدارند که ممکن
انگ�ههای منبع خود را درنظر ی
ت
است در معرض خطر ،مجازات یا دیگرآسیبها باشند و یا اطالعا� دارند که از هیچ منبع دیگری قابل دریافت نباشد .باید
توضیح بدهد که چرا منبع را ناشناس یمگذارد.
خ�ی باشد تا به آنها اجازه پاسخ به نقد یا اتهامات تخلف دادهشود.
 بهدنبال افراد و موضوعات تحت پوشش بت
ه�د مگر ن
 از روشهای فپوش� برای گردآوری اطالعات پب� ی ز
ش
زما� که روشهای معمول و ن
حیا� مورد
عل� اطالعات
مخ� و
نیاز مردم را به دست ندهند.
تن
دانس� صاحبان قدرت شجاع و هوشیار باشند.
 در پاسخگون
ن
ها� که بهنظرشان متناقض هستند.
 حایم تبادلنظر عل� و مد� باشند هرچند درباره دیدگاه یگ
 به تعهد ویژه خود در دیده نرسید� به امور مردم و ت
با� امور مردیم و ت
دس�یس همه
دول� پایبند باشند .درجستجوی اطمینان از
مردم به این اطالعات به طور ن
عل� باشند.
 در صورت مرتبط و مناسببودن ،تدس�یس به مفاد منبع را فراهم کنند.
ت گ
ن
انسا� را روایت کنند .منابیع را انتخاب کنند که صدایشان
گس�د� ،عمق و انواع مختلف تجربیات
 با جسارت و صدای رسابهندرت شنیده یمشود.
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 از کلیشهسازی پب� ی زتاث�گذاری ارزشها و تجربیاتشان بر شکل گزارش دادن خودآگاه باشند
ه�ند .روزنامهنگاران باید از نحوه ی
و کند و کاو کنند.
بازنما�ها را به وضوح
 هرگز از روی عمد واقعیت یا زمینه ش�ایط مانند اطالعات تصویری را تحریف نکنند .تصاویر و انواعی
برچسب بزنند.
خ� را کامل و درست ذکر کنند.
اد� نکنند .همیشه منبع ب
 هرگز رسقت بق
آسی� را به حداقل برسانید :روزنامهنگاری اخال� تمام منابع ،موضوعات ،همکاران و اعضای جامعه /عامه
 .۲هر نوع �ض ر و
ب
ت
گ�ند .روزنامهنگاران باید:
ها� شایسته اح�ام در نظر یم ی
مردم را بهمثابه انسان ی
 میان نیاز جامعه به اطالعات و �ض ر یا نار تخ� مجوزی برای غرور یا نفوذ
اح� احتمایل تعادل برقرار کنند .جستجو و پیگری ب
غ��ض وری نیست.
ب�جا و ی
ت
بگ�ند شفقت داشتهباشند.
بیش�ین حساسیت را درباره نوجوانان،
خ� قرار ی
تاث� انتشار ب
 نسبت به افرادی که ممکن است تحت یت
توانا� رضایتدادن ندارند اعمال کنند .در رویکرد و برخورد
موضوعا� که ب�تجربه هستند یا
قربانیان جرائم جنیس و منابع و
ی
گ
بگ�ند.
خود تفاوتهای فرهن� را در نظر ی
ق
ن
 آگاه باشند که تاخال� ش
ن� و پخش آنها متفاوت است.
قانو� به اطالعات با توجیه
دس�یس
بیش�ی برای ت
ت
کن�ل اطالعات درباره خود نسبت به مقامات ت
دول� و افرادی که به
 آگاه باشند که مردم (اشخاص و عامه) حقتاث�گذاری یا توجه هستند را دارند .نتایج و تبعات ش
ن� و پخش اطالعات شخیص را بسنجند.
دنبال قدرت ،ی
 مجذوب کنجکاویهای زننده نشوند ،هرچند که دیگران ی نچن� کنند.
تن
جنا�
دانس� تعادل برقرار کنند .پیامدهای
 میان حق متهم /مظنون به دادریس عادالنه و حق عامه مردم بهشناسا� متهمان ی
ی
گ�ند.
را پیش از اینکه با اتهامات
قضا� روبهرو شوند درنظر ی
ی
ت
 پیامدهای بلندمدت تش
بگ�ند .در صورت لزوم،
گس�ده به اطالعات و دائیم بودن اطالعات
دس�یس
منت� شده را درنظر ی
اطالعات کاملتر یا بهروزتری را فراهم و ش
منت� کنند.
ق
 .۳مستقل عمل کنید :خدمت به عامه مردم باالترین تعهد و ت ز
اخال� است .روزنامهنگارن باید:
ال�ام اولیه روزنامهنگاری
 از هرگونه تضاد /تناقض منافع چه واقیع و چه احتمایل پب� ی زه�د .تضاد منافع اجتنابناپذیر را افشا /آشکار کنند.

ف
غ�ه که ب�طر� و صداقت
 هرگونه هدیه ،لطف ،حقالزحمه ،سفر رایگان و برخورد خاص را رد کنند و از فعالیتهای سیایس و یآنها را خدشهدار کند و یا به اعتبارشان آسیب برسانند پب� ی ز
ه�ند.
 مراقب منابیع که در ازای دادن اطالعات درخواست پول یا لطف خایص دارند باشند .برای تدس�یس به اطالعات پول ندهند.
محتوا� که توسط منابع ب� ن
شناسا� کنند.
و� چه رایگان چه با پرداخت پول فراهم شدهاند را
ی
ی
ی
 نسبت به مبلغان ،اهداکنندگان پول یا هرکیس با منافع خاص هیچگونه کاری از روی لطف انجام ندهند و در برابر فشار براینفوذ بر پوشش اطالعات مقاومت کنند.
 اخبار را از تبلیغات تشخیص دهند و از ترکیب این دو با مرزهای مبهم پب� ی زه�ند .محتوای اسپانرسشده را بهطور واضح و آشکار
برچسب بزنند.
ق
اخال� ن
یع� قبول مسئولیت کار خود و توضیح درباره تصمیمات خود به مردم/
 .۴پاسخگو و شفاف باشید :روزنامهنگاری
جامعه .رزونامهنگاران باید:
ق
اخال� را به مخاطبان خود توضیح دهند و مشوق گفتوگوی ن
مد� با مردم درباره راههای روزنامهنگاری،
 گزینهها و رویههایخ� باشند.
پوشش و محتوای ب
 به سواالت درباره دقت ،وضوح و انصاف اطالعات و اخبار به رسعت پاسخ دهند. -اشتباهات خود را بپذیرند و آنها را رسیعا و آشکارا اصالح کنند .اصالحات و شفافسازیهای انجامشده را با دقت و وضوح
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توضیح دهند.
ق
ن
اخال� را آشکار کنند ت
سازما� که خود در آن مشغول به کارند.
ح� در
غ�
 رفتارهای روزنامهنگاری یباال� باشند که از دیگران انتظار دارند.
 -تابع همان استانداردهای ی
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بیانیه ارزشهای انجمن اخبار آنالین
گو�
انجمن اخبار آنالین ییک از پیشگامان فضای بهرسعت در حال ی
تغی� روزنامهنگاری است که خود را تسهیلگر ابتکار در داستان ی
ت
.
اهنما� و رشد روزنامهنگاران یمداند این انجمن حایم توسعه به�ین روشهای روزنامهنگاری
در تمام پلتفرمها و منبیع برای ر
ی
از طریق آموزش ،جایزه و همکاری با اجتماعات مختلف است .به باور این انجمن ،ت
این�نت قدرتمندترین وسیله ارتباطات پس
از افول تلویزیون است .همزمان با تبدیلشدن سیستمهای اطالع ن
رسا� دیجیتال بهعنوان منبع اصیل اخبار برای بخش رو به
رشد جمعیت جهان ،چالشها و فرصتهای پیچیدهای هم برای روزنامهنگاران و مخاطبان اخبار ایجاد شدهاند .بر ی ن
هم� اساس،
ارزشهای انجمن اخبار آنالین عبارتند از:
جا� یمدهد
 صداقت ویراستار :قدرت نفوذ ب�همتای انتشارات دیجیتال اجازه ربط دادن و ترکیب منابع مختلف اطالعات را تا یش
منت� شدهاند .روزنامهنگاری مسئوالنه در انتشارات دیجیتال به معنای این است که تفاوت میان
گو� توسط یک سازمان
که ی
ت
اخبار و سایر اطالعات همیشه باید واضح و مشخص باشد تا افراد بتوانند اطالعات ویراستاری مستقل را به راح� از اطالعات
ت
خ�ی تشخیص دهند.
غ� ب
تبلیغا� هزینهشده و سایر اطالعات ی
 استقالل ویراستار :روزنامهنگاران آنالین باید همواره باالترین اصول عدالت ،دقت ،عینیت و گزارش مستقل مسئوالنه رارعایت کنند.
سن� در گزارش اخبار اصیل را در ت
 اصول برتر روزنامهنگاری :روزنامهنگاران آنالین باید باالترین اصول تاین�نت و برریس و ادغام
اطالعات از سایر منابع هم رعایت کنند.
ن
ت
ن
منت�شده در ت
 :فراگ�ی و ت
ش
جها� اطالعات ش
جها�
اطالعا� جدیدی را به مخاطبان
آموز� و
این�نت منابع
دس�یس
 آزادی بیانی
فراهم یمکند که ت
دس�یس به آن نباید محدود شود.
این� تن� به همان اطالعات و وقاییع ت
گس�ش آزادی اطالعات باید سازمانهای خ�ی ت
 :برای ت
 آزادی تدس�یس داشتهباشند
دس�یس
ب
خ�ی دارند.
که سایر سازمانهای ب
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ت
جنسی�
روزنامهنگاری با رویکرد
رسانه برای اینکه بتواند به دقیقترین شکل ممکن وضعیت گروههای مختلف جامعه را منعکس کند و گزارش مفصل ،جامع و
متنویع از آنان به دست مردم برساند باید دنیا را همانطور که از دید تمام جنسیتها دیده یمشود انعکاس دهد .ترسیم زنان و
مردان بهطور برابر و با ش
ت
جنسی�،
ارز� یکسان به روزنامهنگاران اجازه یمدهد تا بهجای تقویت کلیشههای نادرست و مسالهساز
ها�
دیدگاههای رایج و جاافتاده نسبت به جنسیت در جامعه را ی
تغی� دهند .روزنامهنگاری حساس به جنسیت باید پابهپای ارزش ی
چون صحت ،دقت ،تعادل و انصاف اصل بنیادین کار رسانهای
روزنامهنگاری حساس به جنسیت ن
یع� تولید
رسدب� که تمایم تصمیمات
حرفهای در نظر گرفته شود ،از اتاق
ی
محتوای رسانهای با روش حساس به نابرابریهای
درباره مطالب و تصاویر جلد مجله گرفته یمشوند تا محل وقوع
ت
جنسی� که زنان و مردان را منصفانه به تصویر
خ�نگاران روایت خود را در آن گردآوری یمکنند.
اخبار که ب
یمکشد.

ت
جنسی� بنویسیم؟
خ�ی با رویکرد
چطور یک روایت ب

خ�ی یمتوانند به چند طریق گزارشها و اخباری حساس به جنسیت تولید کنند:
روزنامهنگاران و رسانههای ب
 گزینش منابع و روایات :در ی نخ�ی باید میان حضور زنان و مردان تعادل برقرارکرد .با این کار ،رسانه یمتواند
ح� انتخاب منابع ب
ت
ن
جامعه ،اقدامات ،دیدگاهها و دغدغههای تمایم جنسیتها را انعکاس دهد .در این میان ،دربرگرف� زنان متخصص در زمینه
ت
بیش� بلندگوی صدای مردان
ها� مانند سیاست ،اقتصاد ،علوم و ورزش که قبال
کاریشان بسیار مهم است مخصوصا در زمینه ی
بودند تا زنان .بهطور کیل ،برای روزنامهنگار مهم است که:
•نظر تعدادی مساوی از زنان و مردان را درباره همهنوع مسائیل جویا شوند.
•مسائیل که مشخصا برای زنان مهم هستند پوشش دهند.
گ
نمایند� کردن روایات متنوع و صدای افرادی که مانند زنان سالمند ت
کم� دیده و شنیده یمشوند داشتهباشند.
•توجه ویژه به
ت
جنسی� متفاوت و متنوع اضافه کنند.
ها� از زاویه دید و نظر
•در روایات ب
خ�ی مهم تحلیل ی
ت
خ� درحال پوشش استفاده کنند.
•از تخصص زنان و سازمانهای زنان برای اطالع از وجود
روای� جایگزین یا مهمتر درباره ب
گ
•از نمایند� و پوشش برابر تمایم جنسیتها در ابعاد تصویری و چندرسانهای روایت اطمینان حاصل کنند.
ت
جنسی� :رسانه نقش بسیار مهیم در شکلدادن به برداشت و درک عمویم از زنان و مردان ایفا یمکند .ب ه
 حذف کلیشههایز
ت
ین
پره� کنند و این کلیشهها را تا جای ممکن به چالش بکشند.
هم� خاطر ،بسیار مهم است که گزارشها از کلیشههای جنسی� ی
گ
ت
جنسی� ایدهای از پیش تصورشده است که برای زنان و مردان ویژ�ها و نقشهای خایص تعریف و آنها را به این
کلیشه
ت
تعاریف محدود یمکند .این کلیشههای جنسی� تصویر و دیدگایه نادرست از جهان بهدست یمدهند و زنان و مردان را محدود
یمکنند .آنها هم ی ن
تاث� یمگذارد .بهطور کیل،
چن� بر انتظارات جامعه از افراد و انتظار افراد از خودشان براساس جنسیتشان ی
برای روزنامهنگار مهم است که:
•از انعکاس دیدگایه جهانشمول و واقعبینانه درباره تمایم جنسیتها در گزارش خود اطمینان حاصل کنند.
گ
جنس� را به مردم نسبت ندهند .مثال ،نگوئید که ت
ت
ت
خجال� و پرسان جسورتر هستند ،مردان
دخ�ان
•ویژ�های کلیشهای رایج
گ
ن
ویژ�های ی ز
قربانیا� منفعل و مردان
ف�ییک و ظاهریشان ستوده یمشوند و یا اینکه زنان
برای دستآوردهایشان و زنان برای
توانمند برای بقا و فعال هستند.
کارها� که فقط مختص زنان یا مردان هستند
•سیع کنند هیچ پیشفرض جنسیتزدهای به کار بن�ند .برای مثال ،از اشاره به
ی
دوری کنید و نگوئید که پرستاران همه زن و سیاستمداران همه مرد هستند.
نگ�ند.
حق� ی
• ش�افت و شان همهگان را راعایت کنند و تجربیات و دغدغههای زنان را نادیده و ی
ت
خ� بهخرج دهند.
•زمینهسازی و تعدال و تحلیل
جنسی� کامل درباره موضوع ب
•مراقب استانداردهای دوگانه در انعکاس جنسیت در تصاویر باشند ،مخصوصا در مورد تاکید بر جنبههای ی ز
ف�ییک و جنیس
زنان.

19

DAVTALAB.ORG

ت
جنسی� :استفاده ازکلمات حساس به جنسیت به ترسیم تفاوتهای مهم میان نیازهای
 استفاده از ادبیات /کلمات به رویکردزنان و مردان بهچالش کشیدن تصورات کلیشهای جامعه از زنان و مردان کمک یمکند .برای اینکه واقعا برابر باشید باید زنان و
ت
کلما� که زنان را به غلط توصیف یمکنند ،عبار تا� که زنان را بهحساب نیمآورند
مردان برابر دیده وشنیده شوند .به این معنا که
ین
توه� یمکنند باید حذف شوند .بهطور کیل ،برای روزنامهنگار مهم است که:
و یا به آنها
ت
مع� محدود یمکنند ی ز
ت
جنسی� ی ن
پره� کنند.
کلما� که آنها را به
•در توصیف مشاغل و حرفههای از
ت
صف� برای یک زن از خود پب�سند که آیا از این صفت برای توصیف مردان هم استفاده خواهند کرد و
•پیش از بهکار بردن
برعکس؟ اگر پاسخ ف
من� است باید به دنبال کلمهای بدون بار و داللت جنیس بروید.
ف
•زنان را بهطور مستقل و نه در ارتباط با دیگران توصیف کنند .مثال از توصیف زنان بهعنوان همرس یک مرد برای معر� وی
ئ
ت
ت
پب� ی ز
ه�ید .ی ن
نامر� وصف یمکنند.
موجودا�
کلما� زنان را کوچک پنداشته و آنها مانند
چن�
ت
جنسی� :پوشش مسائل و مباحث حساس به جنسیت از نقشهای مهم رسانه و
خ�ی مسائل مربوط به برابری
 پوشش بن
روزنامهنگار در دیدهبا� جامعه است .نهتنها رسانه و محتوای روزانه آن باید تمایم دیدگاهها اعم از دیدگاههای جنسیتهای
ت
جنسی� باشند.
گ�ند بلکه باید وسیلهای برای افزایش آگایه درباره مسائل و دغدغههای زنان و نابرابریهای
مختلف را دربر ی
مثال اطالع ن
رسا� درباره ازدواج کودکان ،به چالشکشیدن تابوها کلیشهها ،کمکهزینه تحصییل برای عکس-روزنامهنگاری و
ق
ت
جنسی� از این قبیل هستند.
بودجههای مختص به روزنامهنگاری تحقی� درباره مسائل

ت
جنسی�
ابزارها و منابع گزارشگری با رویکرد
چه کیس؟
چه ی ز
چ�ی؟
کجا؟

مساله جنسیت به همه از روزنامهنگار گرفته تا ویراستاران ،عکاسان ،مدیران ،اعضای هیات مدیره و امنا و
 ...ربط دارد.
ت
باید به نابرابریهای جنسی� و ترسیم و برخورد عادالنه و منصفانه حساس بود.
در همه سطوح باید به جنسیت حساس بود:
ت
مدیری� که تصمیمات عمویم در آن گرفته یمشوند.
 در سطحخ�ی در آن گرفته یمشوند.
 در سطح ویراستاری که تصمیمات درباره پوشش بخ� که اطالعات گردآوری یمشوند.
 -در محل وقوع ب

چرا؟
چگونه؟

 در ی زخ�نگار و ت
خ�ی است.
وق� که درحال انتخاب اطالعات و دادههای ب
م� کار ب
ق
ت
جنسی� امری است اخال� و حرفهای همانطورکه پایبندی به دقت و صحت هستند و منجر
ترسیم عادالنه
ت
به ایجاد تعادل جنسی� و جامعهای پذیرای تمام جنسیتها و اقوام یمشود.
ت
جنسی� را یمتوان از طرق زیر محقق کرد:
حساسیت
 انتخاب منابع و روایات.ت
جنسی�.
 ترسیم عادالنه زنان و مردان از طریق حذف کلیشههای استفاده از کلمات و ادبیات برابر .ت
جنسی� در سازمانها و دفاتر رسانهای.
 -ارتقای برابری

چکلیست شناسا� و ی ز
پره� از گزارشگری ب�تفاوت به جنسیت
ی

زما�نکه گزارش خود را یمنویسید و ت
ئن
مطم� شوید که در گزارش خود
ح� پس از آن یمتوانید سواالت زیر را از خود پب�سید تا
ت
جنسی� ندارید و دیدگاههای تمام جنسیتها را در آن منعکس کردهاید:
سوگ�ی
ی
ن
کسا� هستند؟
 منابع گزارشها چه•چه تعدادی از منابع ت
دول� و چه تعدادی از بخش خصویص هستند؟
•چه تعدادی از منابع به گروههای حایم منافع عمویم تعلق دارند؟
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•چه تعدادی از منابع زن هستند؟
•چه تعدادی از منابع به اقلیتها اختصاص دارند؟
ن
کسا� نوشته شدهاند؟
 گزارشها از نقطهنظر چهن
کسا� را ی ن
تام� یمکند؟
•گزارش منافع چه
ق
•آیا این منافع با منافع ت
دول� تال� دارند؟
ق
•آیا این منافع با منافع بخش خصویص تال� دارند؟
•آیا این گزارش به نفع جامعه و عامه مردم است؟ کدام گروه از جامعه؟
 آیا هیچ استاندارد دوگانهای 7در گزارش وجود دارد؟مزادپنداری و
•آیا استانداردهای دوگانه متناقض در گزارش وجود دارند؟ مثل اینکه با کارگران مرد بهخاطر ش�ایطشان ه 
ئ
ت
بیش� رسزنش ش
توانا�شان اتفاق یمافتد.
نا� از عدم
دلسوزی یمشود درحایلکه با کارگران زن بهجای همدردی کردن
خ�ی وجود دارد؟
 آیا هیچ کلیشهای در این گزارش ب•گروه /جامعه موضوع گزارش چطور به تصویر کشیدهاند؟
گ
•آیا این گروه /جامعه همیشه با ویژ�های خایص شناخته یمشوند؟
ین
سنگ�) استفاده شدهاست؟
ندار و
 آیا در گزارش از کلمات پربار (مع�ف
کا� شفاف و ن
عی� هستند که افکار عمویم را به ابهام نکشانند؟
•آیا کلمات گزارش به اندازه
ف
کا� شفاف و ن
عی� هستند که جامعه بتواند نظر و عقده خود را از آن یب�ون کشد؟
•آیا کلمات گزارش به اندازه
خ� مورد پوشش فراهم شدهاست؟
 آیا زمینه الزم برای بف
خ� برای جامعه فراهم شدهاست تا بتوانند با استفاده
•آیا اطالعات کا� و الزم از زمینه موضوع مورد پوشش پیش از وقوع ب
از آن نظر شخیص خود را یب�ون کشند؟
 آیا تصاویر استفادهشده در گزارش با محتوای آن همخوان هستند؟•آیا تصاویر و نمودارهای استفادهشده در ت ن
خ�ی با آن در تضاد هستند؟
م� ب
•آیا باعث برداشت متفاوت مخاطب از محتوا هستند؟
خ� مهم است ،توجه
بهیاد داشته باشید :همانقدر گکه توجه به تنوع جنیس و دیدگاههای گروهها و افراد متعلق به آنها در ب
به تنوعهای قویم ،ن
ملی� ی ز
مذه� و ت
ن� مهم هستند .اقلیتها و گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و زنان و
زبا� ،فرهن�،
ب
تجربیاتشان همیشه باید در گزارش لحاظ شوند.
ت
ت
متفاو�
عدال� در ش�اییط یکسان که برای افراد مختلف پیامد و قواعد
اصطالیح است برای اشاره به تبعیض و ب�
7
ز
.
.را در پ� داشتهباشد معادل فاریس آن را «یک بام و دو هوا» ین� خواندهاند
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خ�ی خوب و حرفهای نویسیم؟
چطور یک روایت ب
خ� را در ش�اییط بهیاد آوردهاید
خ�ی شدهباشید ویا اینکه محتوای ب
حتما تابهحال برایتان پیش آمدهاست که مجذوب خواندن ب
و از اطالعات آن استفاده کردهاید .اگر ی ن
!
خ�ی است که مخاطب
خ� خوب ب
خ� خوب را خواندهاید ب
چن� است ،شما نمونه یک ب
ئ
خ� مهم
خ� عایل با استفاده از قدرت راویگری /داستانگو� ب
خ� عایل چطور؟ ب
آن را یا جالب و یا مهم تشخیص یمدهد .یک ب
ت
روای� جذاب و جالب تبدیل کرده و به مخاطب ارائه یمکند.
را به
گ
ت
ع�نحال ی ن
هم� مردم جامعهای بسیار متنوع را شکل
اگرچه که مردمان جامعه عقاید و یا ویژ�های خاص مش�یک دارند ،اما در ی
بس� ت
چن� ت
گس�ده و متنویعهر ی ز
یمدهند که طیف وسیع و متنویع از دغدغهها و منافع ناگفته خود را دارند .در ی ن
چ�ی یمتواند
یز
خ�ی داشتهباشد .پس یمتوان گفت که روزنامهنگاری پروسهای است که در آن روزنامهنگار
خ� باشد ،اما
هرچ�ی نیمتواند ارزش ب
ب
ئ
خ�ی خود استفاده یمکند.
کار
در
موضوع
یک
کردن
جذاب
ای
ر
ب
گو�
ن
داستا
از
دیگری
و
اطالعات
تائید
و
تصدیق
از
ییک
ب
ئ
خ�ی و یا افراد جامعه با استفاده
خ� محصول عمل توزی ــع و انتشار است .به این معنا که سازمانهای ب
در ابتدا�ترین سطح خود ،ب
ت
ت
خ� خوب بیش از رصف
از خلق روایا� خاص اطالعا� را به خوانندگان ،بازدیدگنندگان و شنوندگان منتقل یمکنند .اما یک ب
ن
خ� خوب به موضوع خود ارزش افزوده یمدهد .ییک از عوامل روزنامهنگاری
خ�دار کردن دیگران و اطالعرسا� به مردم است .ب
ب
ئ
ن
خ� خوب یع�
که پیشتر در این راهنما به آن اشاره شد ،روزنامهنگرای را «قصهگو� هدفمند» تعریف یمکند .آفریدن یک ب
یاف� و تائید کردن اطالعات جالب یا مهم و ارائه آن به نحوی که مخاطب را بر ی ز
انگ�د و با خود همراه کند .ی ن
تن
هم� داستانها و
خ�های خوب هستند که وجه تمایز روزنامهنگاری با سایر محتوای دنیای رسانه هستند.
ب
خ� خوب ثابت یمکند:
مطالعات انجامشده دو نکته را درباره یک ب
 :اینکه یک خ�ی چطورگفته یمشود از موضوع آن برای مخاطب مهمتر است .ت
به�ین
خ� بر موضوع آن برتری دارد
ب
 .۱لحن ب
ئ
ز
چ�ی که بهنظر مخاطب مرتبط یا مهم است حرف یمزند.
خو� درباره ی
داستانها آنها� هستند که به ب
ت
ت
 .۲ت
به�ین داستانها ،کاملترین و جامعترین داستانها هستند :ی ن
بیش�ی
بیش�ی را از منابع
ها� اطالعات تائیدشده
چن� ب
خ� ی
ت
ت
گ�ند .به�ین داستانها  ،نشاندهنده رسمایهگذاری حرفهای و تالش گزارشگری است.
با دیدگاهها و تخصص بیش�ی دربریم ی
خ� خوب باید مخاطب را بر ی ز
خطاها� که روزنامهنگاران معموال در جلب مخاطب
انگ�د .اما چطور؟ با برطرف کردن
گفتیم که ب
ی
یمکنند:
ت
موجودا� زنده و فعال و در حال انجام
خ�ی شما
 زمان ثابت است :زمان را به حرکت درآورید .انسانها و شحصیتهای بف
ش
ت
خ� خود نشان دهید .یمتوانید یک شخصی� را در �اییط سخت و پیچیده دنبال
پویا� را در ب
کارهای مختل� هستند .پس این ی
بگ�ید :ابتدا
کنید گو نشان دهید که او چطور مساله پیشروی خود را حل یمکند .یمتوانید برای داستان خود یک اوج درنظر ی
ن
کنو� را ش�ح دهید ،سپس اقدامات مختلف شخصیتهای داستان را برای مخاطب توصیف کنید ،در مرحله
پیچید� ش�ایط
خ� از نکتهای مهم درباره ش�ایط و دشواریاش را به قلم بیاورید و در نهایت نشان دهید که او چطور
بعد
آگایه شخصیت اصیل ب
گ
پیچید� و مشکل پیشروی خود را حل یمکند.
ت
ت
جزئیا� اندک شخصیت افراد
ت پروری کنید .با اضافه کردن
خ�تان شخصی 
خ�ی گم شده است :در ب
شخصی� در روایت ب
حا�ض در ماجرا را برای مخاطب پختهتر ،جذابتر و ملموستر کنید.
ت
ئ
اطالعا� چون افزایش
معنا� برایشان دارد .از دادن
خ� چه
خ�ی معنا� ندارد :به مخاطب خود بگوئید که موضوع ب
 داستان بی
ش
شهریه دانشگاه یا نرخ سوخت فراتر روید .به مخاطب خود بگوئید که چرا دنیا به این شکیل که هست عمل یمکند ،چرا گرای�
ق
خ� نهراسید.
خاص در جامعه در حال ظهور است و چرا اتفا� یمافتد یا نیمافتد .از آوردن وضوح به موضوع ب
خ� را با مخاطب
 ربط داستان به مخاطب از پیش فرض شده و توضییح درباره آن داده نشده است :نوع و شکل ارتباط بگ
آن ثابت کنید .مخاطبان اخبار را از دید زند� خودشان یمبینند و محتوای ارائه شده را با دغدغهها و عالئق خودشان محک
گ
خ�ی مهم است ،تا ربط آن را به زند� روزمره مردم مشخص
یمزنند .هرچقدر هم که رونامهنگار بداند و فریاد بزند که مساله /ب
گ
خ� شما را با زند� خود یمداند .همیشه
و ثابت نکند مخاطب به آن توجیه که باید را نیمکند .فرض نکنید که مخاطب ارتباط ب
این ارتباط را ثابت کنید .مثال چطور کاهش سهمیه آرد نانوایان را به ش�ایط محله خود ربط یمدهید؟ با دنبال کردن یک سهم
آرد از زمان تولید آن در یک استان یا کشور خاص تا زمان توزی ــع و سهمیهبندی آن و تبدیلشدن آرد به ن
ت
قیم� باالتر در
نا� با
ئ
خ� با منافع مخاطب استفاده کنید.
نانوا� محیل شهر خود .یمتوانید از دادهها و آمار و ارقام هم برای اثبات ارتباط ب
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خ� کسلکننده در چیست؟
خ� جالب و ب
تفاوت ب
ن
طوال� ،از شاخهای به شاخه
خ� کسلکننده
ب
دیگر و فاقد عوامل اصیل داستان مانند مدرک
اصیل ،شخصیت اصیل و محل اصیل وقوع ماجرا
هستند.

ن
 داستان گفته شده قابل پیش نداستا� را به شکل
بی� است :هر
ت
متفاو� از سایر داستانها ببینید .شاید یک نقشه یا ش
نقا� برای
ف
تن
گف� داستان شما کا� باشد .شاید خود شخصیت داستان یمتواند
ف
برای شما ن
حر� از خود بزند.
مت� بنویسد و یا
ف
خ� استفاده
 از رسانه دیجیتال به اندازه کا� برای برجسته کردن بت
خ�
نشده است :از این�نت برای تعامیلتر و شخیصترکردن روایت ب
خود استفاده کنید .ویدیو و صدا مخاطب را به شاهدی ن
عی� تبدیل یمکنند .کامنتها ،تاالرهای گفتوگو و سایر بازخوردهای
خ� این اجازه را یمدهند که با اخباری که دریافت یمکنند تعامل کنند .مثال قراردادن یک نقشه در
عمویم به شهروندان مخاطب ب
تن
خ� به مخاطب کمک یمکند محل وقوع داستان و فاصله خود را با آن بداند و ارتبایط شخیصتر و ملموستر با آن برقرارکند.
م� ب
(خ� جذاب و مهم) را همراه با توضیح مخترصی از آنها در اختیار شما
خ� خوب ب
جدول زیر نکات مهم والزم برای نگارش یک ب
نوش� ت ن
تن
خ�یتان از لحاظ کردن این نکات اطمینان حاصل کنید:
قرار یمدهد تا هنگام
م� ب
گ
توضیح
خ� خوب
ویژ�های ب
گ
 تاث� بر مخاطب از لحاظ جغر ئافیا� ،احسایس یا منافع فردی از طریق مقایسه یا ارائه تصویر.
ارتباط با زند� مخاطب
ی
ت
 اطالعات ئتجربیا� قابل مقایسه.
جز� مانند عقاید و
شخصیتهای مرکزی قوی

 دادهها و آمار و ارقام.ش
خ� و �ایط او جهت مقایسه مخاطب با شخصیت و
 جزئیات درباره شخصیت محوری بش�ایط خود و یا ایجاد ارتباط با او برای فاسله ت ن
گرف� از شخصیتهای کلیشهای.

ف
کا� و ن
غ�
جزئیات

ت او
ل او به این حرفه ،احساسا 
ت اصیل داستان  ،دلیل اشتغا 
 اطالعات درباه شغل شخصی و دلیل آنها  ،عقاید و باورهای و دالیل آنها.
 جزئیات کوچک اما گویا. مشاهدهگری کلید ت نیاف� جزئیات است .جزئیات کمک یمکنند واقعیت درست را پیدا و به

ارتباط با مسائیل عمیقتر

مخاطب منتقل کنید.
 -توضیح درباره اینکه اتفاقات چرا به این شکیل که هستند یمافتند.

افشای تنش و بحران

عل�غم انتخابنشدن به
خ�ی که درباره رابرت کارو ،طراح شهری که شهر نیویورک را
 مثال بف ی گ
زند� او باشد ،داستا�ن
ت
عنوان شهردار بازسازی کرد نوشته شده بیش� از اینکه رصفا بیوگرا�
است درباره بازی و مناسبات قدرت.
ن
داستا� نماینده یا نتیجه مسائیل عمیق تر و ریشهای تر است که باید به آنها توجه کرد.
 هرت
ن
گرف� تصمیم یا رسیدن به فکری خاص درباره مسال ه یا
 -تالش شخصیت اصیل روایت برای

گ�ی احساسات
دربر ی

ت
خ� مرتبط است
وضعی� که مخاطب مشابه آن را تجربه کرده یا خواهد کرد .بنابراین ،هم ب
و هم جالب.
خ�.
 -استفاده از احساسات مختلف برای جلبتوجه و ایجاد ارتباط مخاطب با ب

خ�
وضعیت مورد نظر ب

 تعادل میان ی زم�ان احساست و اطالعات ارائه شده.
اطالعات زمینهای
گ�ی مخاطب
غافل ی
ش
قدرتبخ� به مخاطب

ها� هستند که احساسات بیش از حد به مخاطب منتقل یمکنند.
 بدترین نوع اخبار آن یت
خ� که مخاطب من چه ی ز
ن
 پرسش از خود در ی نها� را باید بداند؟
ح�
نوش� ب
چ� ی
ت
گ�ی مخاطب با اطالعا� که نداشته یا انتظارش را نداشته.
 غافل یت
ن
خ�
گ�نده و نه یک خواننده رصف که فقط م� ب
 دیدن مخاطب بهعنوان یک فرد تصمیم یرا یمخواند.
گ�ی به مخاطب بهوسیله اطالعات فراهم شده در ت ن
خ�.
م� ب
 -اعطای قدرت تصمیم ی
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خ�ی خوب و حرفهای تنظیم کنیم؟
چطور یک روایت ب
خ� خود دو رویکرد دارند:
روزنامهنگاران معموال در نگارش ب
مطال� تاکنون پوشش دادهشده است و سپس
خ� را برریس یمکنند تا ببینند چه
 .۱اخبار گذشته و موجود مربوط به موضوع ب
ب
ت
ت
عبار� ،اطالعات موجود را تجدید یمکنند.
اطالعا� جدید به مطالب گذشته اضافه یمکنند .به
 .۲یط جلسهای با ویراستار موضویع را برای خ� ئ
نها� میکنند و از اطالعات گذشته درباره آنموضوع تنها بهعنوان سابقه و
ب
خ� است.
اطالعات زمینه آن استفاده یمکنند .موضوع توافقشده مبنای نگارش ب
ارها� ارائه
خ� را در فرآیند نگارش درنظر نیم ی
مشکل این رویکردها این است که هردوی آنها مخاطب ب
گ�ند .در اینجا ابز ی
خ� کمک یمکنند:
یمشوند که به شما در ساختاردیه به ب

ابزار اول :چهار سوایل که تمرکز روایت را برای شما مشخص یمکنند
تن
خ� و
خ� ،عکسبرداری ،گزارشدیه،
نوش� و ویراستاری ،انتخاب نحوه ارائه ب
خ� (طرایح ساختار ب
در تمایم مراحل تنظیم ب
خ� هست یا نه) این سواالت را از خود پب�سید:
گ�ی ب
اینکه آیا نیاز به پ� ی
خ� چیست؟
 .۱نکته اصیل ب

ت
خ� واقعا درباره چه ی ز
خ�ی داشتهباشد؟
چ�ی است؟ چه سواال� را گزارش باید پاسخ دهد تا ارزش ب
 -این ب

خ� بدانند؟
خ� را بخوانند یا درباره این موضوع ب
 چرا مردم باید این ب اگر موضوع خ� تنرا تقسیمبندی و ارائه کنیم تا قابل درک باشد؟
گس�ده و کالن است چطور آ 
ب
ئ
خ�گرایشات
خ� مسالهای جز� است ،آیا مسالهای بزرگتر در پشت آن وجود دارد که باید گزارش شود؟ آیا این ب
 اگر موضوع بیا موضوعات کیلتری را نمایان یمکند؟
خ� چیست؟
 .۲مدرک محوری /اصیل ب
خ� یمتوان ارائه داد؟
 چه نوع مداریک برای تائید یا توضیح نکته اصیل بخ� یمتوان ارائه داد؟
 چه نوع مداریک را برای اثبات باارزشبودن ب مدرک دردست چقدر مقبول است؟ آیا مخاطب قادر خواهد بود اطالعات تصدیقشده را از ادعاها و فرضیات موجود دربارهموضوع ی ز
تم� دهد؟
خ� کجاست؟
 .۳محل اصیل ب
خ� کجاست؟
 محل اصیل وقوع بخ� در گزارش یا عکایس ذکر خواهد شد؟
 آیا محل وقوع بغ� از محل اصیل وقوع اخبار از چه جاهای دیگری یمتوان اطالعات بهدست آورد؟
 ی چه ی زخ� پوشش داده نخواهد شد؟
چ�ی درباره مکان وقوع ب
خ� کدامند؟
 .۴شخصیتهای اصیل ب
ن
کسا� یمتوان اطالعات درباره واقعیات را کسب کرد؟
 -از کجا و چه

24

تفس� کند؟
 چه کیس یمتواند حقایق را درک و آنها رای
خ� وجود دارد؟
 -چه رابطهای میان شخصیتهای اصیل و مکانهای اصیل ب

خ�
ابزار دوم :سه ساختار پیشنهادی برای تنظیم ب
ت
تن
تن
بگ�ید:
گذاش� اطالعات و مدارک و
برای کنار هم
خ� یمتوانید سه اس�اتژی مختلف در پیش ی
نوش� یک ب
ت
ت
کی� است از روایت و
 .۱اس�اتژی ساعت شیشهای :این اس�اتژی توسط شخیص به نام روی کالرک مطرح شده است و تر ب
ت
ز
ش
ن
تن
چ� از اینجا �وع شد
خ� را گفته (پایه هرم) و سپس با عبار� مانند «همه ی
خ� و هرم معکوس آن .یع� روزنامهنگار ابتدا ب
م� ب
خ� را جالبتر
خ� ایجاد یمکند .با این روش یمتوان شخصیتها و داستان ب
که »...روایت را ش�وع و سپس وقفهای در هرم ارائه ب
خ� (نوک هرم) مرتبط کنید.
کرد .در آخر ،داستان روایتشده را به نکته آغازین ب
ت
ت
خ� و در ی ن
ح� وقوع آن همراه
خ� :در این اس�اتژی روزنامهنگار خود را با شخصیتهای اصیل ب
 .۲اس�اتژی نظارهگری وقوع ب
ت
مکالما� میان شخصیتها رد و بدل شدهاند؟ پاسخها و واکنشهایشان چه بودهاند؟ ممکن است در این روش به
یمکند .چه
گ
�ض
خ� یا مصاحبه با افراد حا در آن نیاز داشتهباشید ،اما اطالعات بهدست
وقوع
محل
از
بازدید
ای
ر
ب
قبیل
هماهن�
اجازه یا
ب
ف
آمده ارزش این کار اضا� را خواهد داست.
 .۳ت
ئ
به�ین مثال این ت
اس�اتژی نقل قول منابع :ت
رسوا� واترگیت 8است .نلسون
اس�اتژی کار جک نلسون ،روزنامهنگار پرونده
خ� جزئیات آن را از زبان خود روایت کند .برای این کار نلسون با این منبع مصاحبه و گفتههای وی را
اجازه داد تا ییک از منابع ب
خ�ی که نلسون براساس گفتههایش نوشته شدهبود را خوانده و ویرایش کرد و جمالت و کلمات
ضبط و ثبت کرد .سپس منبع ،ب
ئ
نها� خود را به آن افزود.

ابزار سوم :هشت راه ی ن
خ�ی
تعی� رویکرد به روایت ب
خ�نگاری دانشگاه ی ز
تز
م�وری در آمریکا است .بانازینسیک هشت راه
جیک بانازینسیک برنده جائزه
پولی�ر و از ویراستاران دانشکده ب
خ� پیشنهاد یمکند:
یک
از
مختلف
های
ت
روای
مختلف را برای رسیدن به
ب
ن
خ� شدهاند را پیدا کنید.
خ�ی هستند و یا با� مساله ب
 .۱مشخصات و اطالعات را پروفایل کنید :افرادی که پشت یک داستان ب
یمتوانید مکان ،اتفاق یا ت
ح� یک ساختمان را پروفایل کنید.
 .۲توضیح دهید :به مخاطبان نشان دهید که چرا ی ز
چ�ی اتفاق یمافتد و چگونه عمل یمکند.
نرا بدانم؟ ترندها
 .۳داستانهای ترند و بزرگتر را بیابید :از خود پب�سید که آیا مساله /داستان بزرگتری درکار هست که باید آ 
گ
منحرص به فرهنگ و سبک زند� نیستند و در اقتصاد و مسائل اجتمایع هم دیده یمشوند.
 .۴تحقیق کنید :خالفکاریها و نقل و انتقاالت مایل را دنبال کنید .چالشها و تنشهای قدرت را تحلیل کنید و از تمام مدارک
خ� استفاده کنید.
موجود برای تحقیق درباره ب
ن
داستا� بگوئید که شخصیت ،صحنه و کشمکش دارد.
 .۵روایت خود را شکل دهید:
 .۶ش
ن
رویارو� با پلیس یا بازدید
جایگزی� برای یک روایت با تمرکز بر یک لحظه خاص مانند
خ� را حکایت کنید:
بر� خاص از ب
ی
از محیل خاص روایت کنید.
 .۷به افراد و داستان پرسپکتیو دهید :روایات افراد را به روشها� خاص مانند پرسش و پاسخ  ،ی ز
م�گرد ،نقل قول و یا تصویر
ی
دریافت کنید.
بر� خ�ها عکسها و تصاویر ت
 .۸داستان را تصویری کنید :در خ
به�ین راه روایت آنها هستند.
ب

8
رسوا� سیایس در
گ�ی وی از قدرت شد .واترگیت
زمان ریاست جمهوری نیکسون اتفاق افتاد و منجر به کناره ی
ی
آمریکا است که در سال ۱۹۷۲
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خ� خوب و حرفهای در �ض باالجل
ابزار چهارم :تنظیم یک ب
ف
ب� از جمله حقوق کارگری مهم و لحظهای هستند .خ
اخبار حقوق ش
مختل� چون حساسیت موضوع و صدمات
بر� موارد به دالیل
ن
نرا پوشش داد .برای ی ن
چن� اخباری که باید یک روزه (همان روز
خ� باید آ 
جسیم و جا� اتفاق افتاده بالفاصله پس از وقوع ب
ت
خ�) نوشته شوند ن
خ� دنبال کردن شخصیت
مت� با  ۴۰۰تا  ۹۰۰کلمه
روای� معقول و مناسب خواهد بود .ایده اصیل ب
وقوع ب
گ
چن�ن
ن
.
ها� است که با آن رو بهرو هستند و اینکه چطور آنها را حل یمکنند
ی
اصیل آن در ی
ح� عبور از دشواری و پیچید� ی
خ�ی را یمتوان در پنج مرحله نوشت:
ب
ف
ش
معر� یمشوند.
جا�که شخصیت و دشواریهای پیش روی او
� .۱ححال :ی
خ� که موانع بر رس راه شخصیت در حل مشکل را نشان یمدهد.
 .۲موانع پیشرو :بخش قابلتوجه ب
ت
سخ� و موانع پیشرو پیدا یمکند.
بص� ت� خاص درباره
خ� آگایه و ی
 .۳درک مساله :شخصیت ب
گ
خ� دشواری و پیچید� را حل کردهاست.
 .۴حل مساله :شخصیت اصیل ب
 .۵پایان :جمعبندی و ربط دادن نکات با�قمانده.
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خ� و حرفهای
سیستم جعبه سیاه برای تنظیم ب
اطالعات همیشه بهطور کامل ،مرتب و منسجم در اختیار روزنامهنگار نیستند .در ی ن
چن� ش�اییط سیستم جعبهسیاه یط چهار
خ�ی آن را نشان داده و رضایت
مرحله به روزنامهنگار در مرتب و اولویتبندی کردن اطالعات کمک یمکند تا بتواند ارزش ب
بگ�ند.
ویراستاران و
رسدب� روزنامه را ی
ی
 .۱مرحله گزارشدیه:
 گردآوری کنید. جستجو کنید. پب�سید. مصاحبه کنید. دستهبندی کنید. .۲مرحله جعبه سیاه:
 اطالعات در دست چه هستند؟معنا� دارند؟
 اطالعات در دست چهی

 اطالعات در دست چه ی زچ�ی را نشان یمدهند؟

خ� چیست؟
 عنوان بخ� چیست؟
 زمینه و سابقه ب به چه منظور این اطالعات را گزارش دهم (که چ�؟)؟ چه کیس به این اطالعات اهمیت یمدهد؟ چطور یمتوانم این اطالعات را به افرادی که هیچ رس خن� از ماجرا ندارند ارائه کنم طوریکه متوجه اهمیت آن بشوند؟
 .۳مرحله ویراستاری:
خ� را مخترصا به ویراستار بگوئید.
 داستان بن
عنوا� که ت ن
خ� را خوب انعکاس یمدهد با ویراستار درمیان بگذارید.
م� ب
 آماده دفاع از استدالل فکری خود نخ�ی روایت باشید.
مب� بر ارزش ب
تن
نوش�:
 .۴مرحله
نرا نظم و ترتیب دهید.
خ� را دارید .حاال آ 
 رسنخ ب رسی ــع و درباره اصل مطلب بنویسید .یمتوانید برگردید و نوشته خود را ویرایش کنید.تن
مع� ی ن
 در فواصل ی نخ� از خودتان پب�سید که چه کیس به این اطالعات اهمیت یمدهد؟
ح�
نوش� ب
خ� خودتان را به هراس بیندازید که مخاطبان درحال ت ن
تن
مع� ی ن
 در فواصل ی نخ� برایشان جذاب نیست.
ح�
رف� هستند و ب
نوش� ب
 تنوش� تمام شد به ت ن
تن
م� برگردید و ب�رحمانه کلمات و جمالت را ویرایش کنید.
وق�
ت
خ� و روایت
قبل از اینکه نوشتهتان را برای آخرین بار بخوانید به خودتان بگوئید «هیچ کیس
اهمی� نیمدهد»! اجازه بدهید ب
آن ذهنیت و نظر شما را عوض کند.
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ت
ی ن
خ�)
دول� و
خ�ی (مقامات
متخصص� موضوع ب
راهنمای مصاحبه با منابع ب
در این بخش اصول پایه آمادهکردن ،انجامدادن و ویراستاری یک مصاحبه را با تمرکز بر منابیع که یا از مقامات ت
دول� هستند
متخصص� موضوع خ�ی تحت پوشش را در قالب ت
ین
نکا� مهم در مراحل مختلف مصاحبه برریس یمکنیم.
و یا از
ب

پیش از مصاحبه:
تن
1 .مصاحبهها اگرچه که در قالب گفتوگو اتفاق یمافتند اما با یک گفتوگوی ساده و عادی متفاوت هستند.
داش� نظم و
ساختار در مصاحبه به اندازه توجه به جزئیات و غزم راسخ مهم هستند.
گ
آماد� شما برای انجام آن ی ز
ن� از پیش از انجام مصاحبه ش�وع یمشود و ی ز
2 .فرآیند مصاحبه ی ز
ن� بر اساس اهمیت و جاذبه
م�ان
موضوع مصاحبه یمتواند متفاوت باشد..
 3 .ین
اول� نکتهای که باید مشخص شود هدف شما از مصاحبه است :آیا به دنبال اطالعات خایص هستید؟ اگر اینطور
ت
است ،چه اطالعا�؟ ت
ح� اگر در حال کار بر روی پروژهای بلندمدت هستید و مصاحبه ر ا رصفا برای کسب اطالعات کیل
ت
ت
ز
چ�ی و چه نوع اطالعا� هستید؟ سواال� که بر اساس اهداف مصاحبه
انجام یمدهید سیع کنید بدانید دنبال کسب چه ی
ئ
ت
لیس� از پیش تهیه کنید .این سواالت یمتوانند خییل دقیق و جز� باشند (ساعت  12ظهر
یمخواهید پب�سید را به صورت
.
روز سهشنبه  3اردیبهشت ماه کجا بودید؟) و یا کیل (کیم درباره کارتان صحبت کنید) سواالت خود را اولویتبندی کرده
و اطمینان حاصل کنید که نکات اسایس مصاحبه را ی ز
ن� درنظر گرفتهاید:
4 .آیا مصاحبه ضبط یمشود؟
5 .آیا اسم فرد مصاحبهشونده همراه با سمت کاری و محل کار وی درست و دقیق ثبت شدهاست؟ آیا سن و محل تولد فرد
را ی ز
ن� در دست داریم؟
 6 .لیست خود را بر اساس سواالت به موضوعات کیلای تقسیم کنید که در زمان مصاحبه روی کاغذ یا لپتاپ پیش روی
ت
تن
خود داشتهباشید.
لیس� از موضوعات مهم برای پرسش کارآمدتر از تعدادی سوال از پیش نوشتهشده است .اگر
داش�
ت
مصاحبه حضوری است ،به� است کارت ویزیت خود را برای دادن اطالعات تماس به مصاحبهشونده همراه داشتهباشید.
 7 .خ
ت
لیس� از سواالت مصاحبه از پیش خواسته یمشود .اشکایل ندارد
بر� اوقات برای تنظیم قرار مالقات برای مصاحبه از شما
که موضوع کیل سواالت را با مصاحبهشونده از پیش در میان بگذارید اما اینکه فقط به این موضوعات خواهید پرداخت را
اصال نپذیرید و بالطبع سواالت دقیق را از پیش در اختیار مصاحبهشونده قرار ندهید .حق پرسیدن هر سوایل که بهنظرتان
مرتبط بود را برای خود محفوظ نگه دارید.
ارائه سواالت پیش از مصاحبه خالف اصول
در ی ن
روزنامهنگاری صادقانه است.
ح� مصاحبه:
.
.
.

.

ق
1اول از همه اعالم کنید که شما یک روزنامهنگار هستید .گمراهکردن دیگران و دروغ ت ن
غ�اخال� است و باید پیش
گف� به آنها ی
از مصاحبه رصاحتا اعالم کنید که قصد انتشار محتوای مصاحبه را دارید.
گ
زند� یا کار مصاحبهشونده انجام دهید .در ی ن
ها� شما فرصت دیدن افراد
2در صورت امکان مصاحبه را در محل
چن� محیط ی
چ�ها� را دارید که در جا� دیگر نخواهید داشت و یمتوانید اطالعات دقیق و ت
ز
به�ی درباره مصاحبهشونده کسب کنید.
ی
یا ی ی
مصاحبه را در ن
مکا� ساکت انجام دهید و از پیش برای ضبط آن کسب اجازه کنید .تلفن همراه خود را به حالت ب�صدا
3
درآورید .اگرچه شما باید این مساله را رعایت کنید ،اما مصاحبهشونده یمتواند تلفن همراه خود را روشن و با صدای معمویل
نگه دارد.
بر� افراد بهدلیل ضبط مصاحبه اطالعات ت
تعی� کنید .خ
قوان� مصاحبه را از پیش ی ن
ین
کم�ی در اختیار شما قرار
4اصول و
ز
خواهند داد .افرادی مانند مقامات ین� ممکن است از شما بخواهند که اطالعاتشان را بدون اشاره به نام آنها بهکاربرید
ت
اطالعا� به شما بدهند که نیمخواهند از آنها استفاده کنید .اینکه اطالعات قابل استفاده است یا نه و یا اینکه نام
و یا
منبع ذکر شود یا نه را از پیش و براساس ی ز
م�ان ی ن
تام� مصالح عمویم مردم توسط اطالعات مشخص کنید.

5 .در زمان ش�وع مصاحبه دستگاه ضبط صدای خود را روی ی ز
م� و نزدیکتر به فرد مصاحبهشونده قرار دهید ،طوری که
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ترجیحا بتوانید زمان مصاحبه را ی ز
ن� از روی دستگاه بخوانید.
بگ�ید و بعد سواالت خود را ش�وع کنید .خ
بر� افراد پرحرف
6 .ابتدا اطالعات پایه و اسایس همچون نام و سمت کار و  ...را ی
ت
و خ
خ� دارند (آیا از دوران کاری
بر� کمحرف هستند .بنابراین یمتوانید مصاحبه را به جای سواال� که
جوا� کوتاه و بله یا ب
ب
خود ر ض
ا� هستید؟) با سوایل باز (خوب کیم درباره محل کار خود بگوئید) ش�وع کنید .سوال باز در ابتدای مصاحبه فرد
را در ش�ایط راحتتری قرار یمدهد و ت
ح� امکان مکالمه دوسویه میان شما و وی را ایجاد یمکند.
بگ�ید و مصاحبه را
7 .بهعنوان روزنامهنگار ،این وظیفه شما است که جریان و روند مصاحبه و پرسش سواالت را در دست ی
ت
غ�منتظره کشیدهشود اما یادتان باشد باری
متمرکز بر موضوع اصیل نگه دارید .اشکایل ندارد که مصاحبه به موضوعا� ی
کسب اطالعات درباره چه موضویع آنجا هستید .اگر الزم بود مصاحبه را به سمت موضوع اصیل هدایت کنید ،این کار
ن
را در کمال ادب و ت
اح�ام و با ن
عصبا� شد ،آرامش خود را
لح� مالیم اما جدی انجام دهید .اگر مصاحبهشونده ناراحت یا
حفظ کرده و سوال خود را به شکیل دیگر پب�سید.
8 .در ی ن
ح� مصاحبه به دقت یادداشتبرداری کنید اما نه به اندازهای که حواس شما را پرت کند .اگر نکتهای خاص و جالب
نرا در فایل ضبطشده بیابید .اگر مصاحبهشونده
مطرح شد ،زمان اشاره به آن را یادداشت کنید تا بعدا راحتتر بتوانید آ 
ئ
نام فرد یا محل و ش� ت
ن
ک� خاص را برد از دقیق و درستبودن نام و مشخصات گفتهشده مطم� شوید.
 .در انتهای مصاحبه از مصاحبهشونده برای ن
زما� که درا ختیار شما قرار داد تشکر کنید و از وی پب�سید که آیا یمتوانید برای
9
ت
بگ�ید یا نه .شماره تماس مستقیم یا ایمیل فرد را برای تماس رسی ــع و راحت
اطالعات یا سواالت بیش� دوباره با وی تماس ی
دریافت کنید .در آخر درباره ت
دس�یس به تصاویر یا سایر اسناد مرتبط با مصاحبه از فرد مصاحبهشونده کسب اجازه کنید
چراکه این کار پس از مصاحبه و گذشت زمان دشوار خوهد شد.

پس از مصاحبه:
گ
گ
چگون� استفاده از ت ن
م� مصاحبه به این بست� دارد یمخواهید با اطالعات موجود چهکار کنید .اگر فقط به چند نقلقول
1 .
ت
ت
ش
ت
ن
ن
نیاز دارید ،به راح� یمتوانید به رساغ آنها را در م� ضبطشده بروید .اگر یمخواهید م� کامل مصاحبه را منت� کنید
ت
به� است تمام مصاحبه ضبطشده را نوشته و سپس ویرایش کنید .در اینصورت حتما به مخاطب اطالع دهید که ت ن
م�
مصاحبه ویرایش شدهاست.
ت
2 .در زمان ویرایش ت ن
جمال� کامل و شستهرفته صحبت نیمکنند.
م� مصاحبه به یاد داشتهباشید که افراد معموال در قالب
م� اصیل خلیل وارد نیمکنند را حذف کنید .اگر برای توضیح بیش�ت
پس یمتوانید مواردی چون «اوهوم» و غ�ه که در نت
ی
ت
کلما� اضافه یمکنید حتما داخل پر ت ز
ان� به آن اشاره کنید تا مخاطب بداند کدام کلمه پس از مصاحبه
گفته مصاحبهشونده
و توسط شما اضافه شدهاست .
3 .اگر مصاحبه با مقایم ت
تغی� در پاسخهای ضبطشده در
دول� یا فردی مشابه بودهاست ،تحت هیچ ش�اییط به وی اجازه ی
ت
ن
ح� ویرایش فکر کنید که مصاحبهشونده ممکن است اطالعات بیش�ی برای
مصاحبه را ندهید .گایه هم ممکن است در ی
تن
گف� داشتهباشد اما این تصمیم با شماست و نه مصاحبهشونده.
ت
اطالعا� که هویت یا ن
ح� ویرایش ت ن
4 .در ی ن
ام�
م� مصاحبه با شهروندان عادی مراقب اسایم افراد و اماکن و سایر

ی ن
(متخصص� یا مقامات رسیم):
مصاحبه با موارد خاص
اگر مصاحبه با کیس را به دلیل موقعیت یا مقام خاص و درنتیجه اطالعات و دانش خاص وی (رئیس یک سازمان ،معاون سازمان
کار ،رئیس ت
دف� اداره کار محیل و  )...انجام یمدهید حتما از قبل هرچه درباره این فرد نوشته و ش
منت� شدهاست را جستجو
ت
ت
فرص� باشد که فرد مورد مصاحبه بتواند اطالعا� درباره
کنید .روزنامهنگار نماینده عامه مردم است و شاید این مصاحبه تنها
موضویع خاص در اختیار مردم قرار دهد.
اگر با متخصص رشتهای خاص مصاحبه یمکنید همچنان قانون اشارهشده در باال مصداق دارد :از قبل آماد باشید ،آماده باشید،
ت
آماده باشید! مقاالت فرد را از پیش بخوانید تا ن
زبا� ت
سواال� واضح (ماده فالن قانون کار
مش�ک با وی داشتهباشید .از پرسیدن
ت
ایران چه یمگوید؟) پب� ی ز
عل�غم ماده فالن قانون کار ،کارگران همچنان در ش�ایط بدی بهرس یمبرند؟)
ه�ید و سواال� تحلییل (چرا ی
ت
پب�سید .در این مورد خاص اشکایل ندارد که سواال� کیل را پیش از مصاحبه برای وی ارسال کنید .یادتان باشد که بسیاری از
متخصصان چندان به روزنامهنگاران و رسانه بهخاطر سادهسازی و خالصهسازی مطالب خوش ی ن
ب� نیستند .به آنها نشان دهید
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ف
ف
کا� به دست مخاطب برسد.
که درباره موضوع مصاحبه اطالعات کا� دارید و برایتان مهم است که اطالعات درست و با عمق
اگر با مقامات رسیم مصاحبه یمکنید حتما از سمت و عنوان کاریشان آگاه باشید .پیش از مصاحبه درباره دستور کار و اهداف
وی تحقیق کنید .آیا این فرد واقعا خادم مردم است؟ یا اینکه بهدنبال کسب نام وکسب مقام و موقعیت باالتر است؟ بهعالوه،
ین
پیش� مرتبط با فرد مصاحبهشونده هم اطالعات کسب کنید .اگر مصاحبهشونده بداند شما
درباره مناقشات و مسائل مهم
ت
اطالعا� ندارید به ر ت
ها� آسان وکوتاه و مخترص مصاحبه را پیش یمبرند .خوب است که با صاحب نظران مخالف
اح� با جواب
ی
ن�گفتگو� کنید و از منطق آنها هم مطلع باشید .مقامات رسیم معموال ن
او ی ز
زما� اندک دارند و بایدسواالتتان را به دقت تنظیم
ی
کنید .درباره اسناد مرتبط که ممکن است به گزارش شما کمک کنند از مصاحبهشونده کسب اطالع کنید .اگر یمخواهید سوایل
سخت یا چالشبر ی ز
انگ� پب�سید ،ترجیحا آنرا در آخر مصاحبه پب�سید چراکه ممکن است از شما بخواهند که مصاحبه را پایان
ز
داده و محل را ترک کنید .سوال خود را ین� مودبانه پب�سید (منتقدان شما یمگویند ...پاسخ شما چیست؟).

راهنمای کار با منابع محرمانه
ت
اطالعا� مهم درباره نقض حقوق کارگری در محیل
موارد بسیاری پیش یمآید که فردی (کارگر ،کارفرما ،فعال حقوق کارگری و )...
ف
در دست دارد اما به دالییل نیمخواد نام او فاش شود .ممکن است از تال� کارفرما یا همکاران خود یا جلب توجه رسانهها و
ق
ت
ت
ت
امنی� بهراسد .در ی ن
اطالعا� مهم است اما یمخواهد ناشناس با� بماند چه باید کرد؟
وضعی� که فردی دارای
چن�
مقامات
ت
خ
ش
ن
خ�
دو رویکرد متفاوت نسبت به کار با منابع محرمانه در روزنامهنگاری وجود دارد .بر� منابع محرمانه را در �اییط که م� ب
بدون این منابع قابل ارائه نیست ابزاری الزم در روزنامهنگاری یمدانند .خ
بر� دیگر ی ز
ن� بر این باورند که استفاده از منابع محرمانه
و ت
ح� استفاده بیش از حد از آن فقط و فقط اعتماد مردم را به روزنامهنگاری از ی ن
ب� یمبرد.
خ�ی محرمانه نیست .روزنامهنگار هویت منبع را
آنچه که غالبا منابع ناشناس ،محرمانه و ب�نام نامیده یمشود برای گزارشگر ب
یمداند و فقط از اطالع دادن درباره آن با مخاطبان اخبار خودداری یمکند (منابیع که واقعا ناشناس هستند همچون بست ه حاوی
اطالعات مالیات دونالد ترامپ که به دست نیویورکتایمز رسید نادر است) .بر اساس تعریف جامعه روزنامهنگاران حرفهای ،خ
بر�
مواقع منابع محرمانه تنها کلید بازکردن قفل یک داستان بزرگ است .مثالی از فساد پردهبرداری یمکنند و سپس این روزنامهنگار
ن
ین
همچن� هشدار
عل�غم این نکته ،این جامعه
است کخ ماموریت دیدهبا� دولت و رساندن اطالعات به مردم را محقق یمکند .ی
ت
چن� منابع �نایم یمتوانند روزنامهنگار را به باتالق بکشانند .برای اجتناب از ی ن
یمدهد که ی ن
وضعی�:
چن�
ب
ث
خ�ی تا
 .۱منابع را هر زمان که امکانپذیر است
شناسا� کنید :مردم مستحق دریافت حداک� اطالعات درباره اعتبار منابع ب
ی
ت
درس� و منصفانه بودن اخباری که
حد ممکن هستند .مهمترین دار یا� حرفهای یک روزنامهنگار اعتبار اوست .اگر مخاطب به
گ
ین
دروغ� و ساخت� هستند ،کار روزنامهنگار تمام
یمخواند یا یمبیند باور نداشتهباشد و شک کند که اطالعات محرمانه در اصل
ق
طری� که یمتوانند برای تائید اطالعات در دست
است .گزارشگران باید برای حفظ اعتبار خود و اخبار مورد پوشششان از هر
خ�ی که برای مخاطبان مهم است استفاده از منابع ناشناس
پیش از استفاده از منبع محرمانه اقدام کنند .اگر تنها راه انتشار ب
.
است ،روزنامهنگار وظیفه دارد منبع را تا حد ممکن و بدون اشاره مستفیم به آن به مخاطب بشناساند برای مثال ،اگر افرس
دستگ�ی آقای یک فعال کارگری را تایید کرد ،این افرس «منبیع در ین�وی انتظایم» است .مراقب باشید که
خ�
ی
ین�وی انتظایم ب
ت
ضم�ی خاش فاش نکنید.
غ�ه با
ی
ح� جنسیت منبع را در گزا رشهای به زبان انگلییس و ی
 .۲همیشه پیش از قول ناشناس ماندن منبع ،ی ز
انگ�ه وی را جویا شوید :ش�ایط دادن هر قویل را به وضوح مطرح کنید و قول
ت
خود را نگه دارید .کار جمعآوری اطالعات نویع بده بستان با تعداد زیادی از مقامات رسیم است .وق� کیس پیشنهاد فراهم
ت
مطم� شوید که به دنبال ش
ئن
پی�فت منافع خود به بهای تضییع منافع دیگران نیست ،قصد
غ�رسیم را یمدهد
کردن اطالعا� ی
مخالف� خود به این شیوه حمله نیمکند و ت
ین
نی� شخیص را در رس نیمپروراند .روشهای
رقی� احتمایل را ندارد ،به
تصفیهحساب با ب
ن
ش
کاری رسانههای مختلف متفاوت هستند ،اما روزنامهنگار باید از خطر مشکالت قانو� و لطمه اعتباری نا� از انتشار اطالعات
معت� آگاه باشد .روزنامهنگار پیش از اینکه اجازه دهد منبع ناشناس از وی برای
محرمانه تایید نشده در سوابق عمویم یا منابع ب
خ� توجیهکننده نتیجه موردنظر منبع هست یا نه.
انتشار اطالعات استفاده کند باید این سوال را از خود پب�سد که آیا ارزش ب
ن
خ� فراهم
روزنامهنگاران هرگز نباید اطالعات را از بایگا� بدون تایید ناظر آن و یا بدون اطالع از سیاست رسانهای که برای آن ب
یمکند استخراج کنند .خ
خ�ی بسیار مهم نیمدهند .روزنامهنگاران
بر� سازمانها اجازه استفاده از منابع محرمانه را جز در موارد ب
ت
مش�ک بر رس جزییات اطمینان حاصل کنند .بهعنوان مثال ،آیا «آف د رکورد »9ن
ین
یع� اطالعات هرگز
همچن� باید ازتوافق
نیمتوانند استفاده شوند؟ یمتوانند استفاده شوند اگر منبیع دیگر آنرا تایید کند؟ و یا اینکه اطالعات مادایم که نایم از منبع
غ�ه) .انتشار اطالعات بدون تایید منابع متعدد ت
آورده نشود قابل استفاده هستند؟ (یک مقام ت
ح�
دول� ،کارمند ش�کت فالن و ی
ت
اطالعا� تعریف یمکند که نیمتوانند برای انتشار استفاده شوند
.اسوشیتد پرس آن را
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گ
هم� آف د رکورد (خارج از محدوده رسیم) باشند ،کاری پرخطر برای روزنامهنگار است .خ
خ�گزاریها همچون «ان پ�
اگر
بر� ب
ت
ت
ض
ز
ت
ن
پره� یمکنند تا هرچه بیش� از اطالعات واقیع بهره بب�ند و هیچ
خ�ی ناشناس ی
آر» آمریکا ح� گاز ساخ� نام فر� برای منبع ب
خ� نباشد.
اطالعات ساخت� در ب
ت
صور� استفاده یمشوند که:
بر اساس اصول روزنامه اسوشیتد پرس محتوای بهدست آمده از منابع ناشناس فقط در
ت
 .۱محتوا اطالعات است نه نظر و عقیده و یا حدس و گمان و در گزارشگری ش
حیا� ایفا یمکند.
نق�
تعی� کردهاست در ت
غ� از آنچه که منبع ناشناس ی ن
دس�س نباشند.
 .۲اطالعات تحت هیچ ش�اییط ی
 .۳منبع قابل اعتماد است و درباره اطالعات دانش مستقیم دارد.
رزونامهنگارن این رسانه باید پیش از استفاده از منبع ناشناس از مدیران خود کسب اجازه کنند .ت
به� است شما ی ز
ن� سیاست
رسانهای که در آن کار یمکنید را در قبال ارتباط با منابع ناشناس بدانید.
معت� دیگر ن
خ�ی ناشناس در یک گزارش بیش از یک مرجع اطالعات را
یع� اسوشیتد پرس معموال در صورت وجود منبع ب
رسانه ب
ت
یمخواهد و معتقد است باید همواره برای دس�یس به اطالعات تالش شود .استفاده از «یک منبع» برای اشاره به منبع ناشناس
ف
توصی� برای مخاطب به دست داد .مثال گفت «به گفته یک مقام ارشد در ت
ف
دف� ریاست جمهوری» و
کا� نیست و باید از آن
یا «یک مقام عایل در وزارت کار».
ها� که منبع ناشناس از سایر سازمانها دریافت یمشوند باید:
از نظر اسوشیندپرس گزارش ی
 .۱اطالعات واقیع داشتهباشند و أنها از هیچ رایه دیگر به دست نیاورده باشند.
خ�ی باال باشد.
خ� باید بسیار برجسته و مهم و دارای ارزش ب
 .۲داستان ب
 .۳استفاده از محتوای محرمانه باید با اجازه مدیریت سازمان انجام شود.
خ�ی باید خواسته شود.
 .۴نظر چندین روزنامهنگار حرفهای درباره داستان ب
 .۵در صورت هرگونه شک و تردیدی از انتشار داستان خودداری شود.
خ�گزاری ان�آر آمریکا نبایدها� را ی ز
ن� در رابطه با کار با منابع ناشناس تعریف کردهاست که عبارتند از:
ب
ی
پ
گ
 .۱هرگز حمله نکنید :منابع ناشناس یا محرمانه معموال نیمتوانند درباره شخصیت ،آبرو و یا ویژ�های شخیص افراد دیگر و
تحق� ی ز
آم� دهند .از ی ن
خ� استفاده نکنید.
چن�
یا ش�اییط خاص نظرات
محتوا� در ب
ی
ی
ن
قانو� و یا هر نوع دیگری از تهدید
 .۲هیچوقت اسم مبدل نگذارید :نام یک منبع محرمانه که در معرض خطر ،مشکالت
ق
تعی�نشده
جدی باشد باید پنهان با� بماند .تشخیص اینکه آیا منبع ب
خ� واقعا در خطر هست یا نه بر اساس معیارهای از پیش ی
ق
حقی� افراد استفاده نیمشود.
خ�ی مرتبط مشخص یمشود .اما هرگز از اسایم مبدل بهجای اسایم
سازمان ب
چ پیشنهادی رد و بدل نشود :در خ
بر� موارد منابع اطالعات فقط در صورت پنهان ماندن هویت خود حا�ض به در اختیار
 .۳هی 
تن
بگ�ند که آیا اطالعات
گذاش� اطالعات خود هستند .روزنامهنگاران باید از قضاوت حرفهای خود استفاده کرده و تصمیم ی
ت
ن
خ� را دارد یا نه .با اینحال ،هرگز درخواست مصاحبه با منبع را با دادن
موردنظر ارزش و اهمیت پنهان نگه
داش� هویت منبع ب
ت
قول ناشناس ماندن هویت منبع آغاز نکنید .هدف این است که بیش�ین اطالعات واقیع جمعآوری شوند.
خ�ی را در لینکهای
مثال موردی :یمتوانید نحوه استفاده روزنامه نیویورکتایمز و واشنگتونپست از منابع ناشناس در کار ب
زیر ببینید:
https://www.nytimes.com/14/06/2018/reader-center/how-the-times-uses-anonymous-sources.
html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/how-do-you-use-an-anonymous-sourcethe-mysteries-of-journalism-everyone-should-know/10/12/2017/fa01863a-d9e11-4e-7a-841
2066faf731ef_story.html?noredirect=on&utm_term=.6bc84511ad05
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پوشش اخبارکارگری جعیل یا نیمهدرست
گزارشها و روایتهای متعددی نشان یمدهد که باوجود ت
اع�اضات و اعتصابات مداوم جامعه کارگری یط چند سال گذشته در
ت
حکوم� پاسخ روشن و قانعکنندهای به مطالبات مطرحشده از سوی کارگران از جمله پرداخت حقوق معوقه،
ایران ،مقامات
یا� و مواردی از ایندست  ،ندادهاند.
ل
تشک
حق
شغیل،
امنیت
برخورداری از
ب
این در حایل است که در خ
بر� از موارد گزارشها� از برخورد و پروندهسازی برای فعاالن کارگری ی ز
ش
منت�
ن� در سالهای گذشته
ی
ت
ع�نخال ،حکومت ایران کوشیدهاست از راههای دیگری همچون انتشار اخبار جعیل یا نیمهدرست درباره اع�اضات
شدهاست .در ی
کارگری فعالیت و صدای این گروه جامعه را ب�اعتبار و خدشهدارکند« .تبلیغ علیه نظام»« ،اقدام علیه امنیت میل» و «برهمزدن
ئ
قضا� ایران در برخورد با فعاالن کارگری مرتبا
ها� است که حکومت و سیستم
نظم عمویم» از جمله عناوین اتهایم و کلیدواژه ی
از آنها استفاده یمکنند.
شکل دیگری از جعل یا دستکاری اخبار مربوط به ت
اع�اضات کارگری در ایران را منابع و رسانههای فاریسزبان خارج از کشورو

سن� آن و
خ� بهجای صحت ج
یا شبکههای اجتمایع هم یمتوان مشاهده کرد .اولویتگذاری این رسانهها بر رسعت انتشار ب
ت
هم ی ن
خ� یک اع�اض کارگری
گ�یهای مختلف سیایس باعث شده که گایه ب
خ� از جهت ی
تاث�پذیری این شیوه انتشار ب
چن� ی
منت� شود .این روند درخصوص ش
بهشکل مخدوششده و با فراروایتها� که از فضای ئاقیع فاصله زیادی دارد  ،ش
ت�ی ــح سطح
ی
مطالبات ،کشف چرائس پروندهسازی و بازداشت فعاالن کارگری هم دنبال یمشود و اغلب در سطح تالش این رسانهها برای
ق
ن
تهییج گروههای اجتمایع بهسمت ت
همگا� به وضع موجود با� یمماند .ئرسش اینجاست که در برخورد با این شیوه
اع�اض
خ� که اغلب از پشتوان قابل استنادی هم برخوردار نیستند ،چه باید کرد؟
انتشار ب
 .۱مراقب «شیپورهای تقویتکننده» این اخبار باشید :ش
نا�ان
اخبار جعیل و یا نیمهدرست از ت
اس�اتژی ی ن
پائ� به باال برای تقویت
ت
ادعاهای غلط و م�ض خود استفاده یمکنند و برای باز ش
ن� وگس�ش
ت
سن� تکیه یمکنند .ش
ت
نا�ان ی ن
چن�
بیش� بر رسانههای
پیام خود
محتوا� جعیل یا گمراهکننده را در شبکههای اجتمایع
اخباری
ی
ش
معت� و بانفوذ مانند
های
ه
رسان
از
ییک
که
امید
این
به
کنند
یم
منت�
ب
واشنگتونپست و یا پولیتیکو محتوا را گزارش کرده یا به آن اشارهای
چن� محتوا� بزرگترین برد برای ش
کنند .انتشار ی ن
نا�ان اخبار جعیل
ی
ن
چن� مواردی ،یک مدل تئوریک به نام
و نیمهدرست است .در ی
10
ش
منت� شده است به کار یمآیند.
«شیپور تقویتکننده» (  ) Trumpet of Amplificationکه توسط سازمان FirstDraft
این مدل معتقد است که اخبار جعیل و یا گمراهکننده اغلب پیش از ورود به اپلیکیشنهای پیامرسان بستهای مانند واتساپ و
ها� مانند  4Chanو  11Discordش
ن
مبت� بر
�وع یمشوند .سپس به اجتماعات
ها� ناشناس و در پلتفرم ی
سیگنال از وبسایت ی
ت
تئوری توطئه در ردیت و یوتیوب و بعد هم به شبکههای اجتمایع اصیل مانند فیسبوک ،توئی� و اینستاگرام راه پیدا یمکنند.
ت
اطالعا� که ش
بخ� از آنها غلط هستند و در قالب یک مقاله یا نقلقول
اینجاست که این اخبار توسط رسانههای حرفهای با
ق
.
تصدی� پوشش داده یمشوند اطالعات جعیل و نیمهدرست را یمتوان در هر مرحلهای
بدون ارائه اطالعات زمینهای و هر نوع
از شیپور تقویتکننده گزارش کرد.
خ�ی کامال نادرست تعریف
اخبار جعیل را داستان ب
ن� ت
یمکنند که برای ش
گس�ده و با هدف تولید درآمد
و یا ارتقا یا ب�اعتبارکردن یک شخصیت عمویم،
جنبش سیایس ،ش�کت و  ...خلق شده است.
ت
اخبار نیمهدرست ی ز
اطالعا�
ن� اخباری هستند که
ت
حقیق� برای اهداف مشابه اخبار
نادرست در بدنه
گ�د.
جعیل تنیده و در اختیار مخاطب قرار یم ی

تاث�گذار بد را گزارش کنید:اطالعات غلط یمتوانند از باال به ی ن
پائ� و از سوی افراد عایلرتبه ،صاحب مقام و یا افراد
 .۲افراد ی
ش
.
تاث�گذار با دنبالکنندگان باال در شبکههای اجتمایع منت� شود مثال ،اگر یک قانونگذار از شبکههای رسیم برای مقایسه
ی
ویروس کرونا با آنفوالنزای معمویل استفاده کند و استفاده از ماسک را ی ز
ت
بهداش� و نویع رویکرد
غ� از یک اقدام احتیایط و
چ�ی ی
ت
فرص� برای روزنامهنگاران فراهم یمکند که اطالعات دست و واقعیت را بدون برجستهکردن اطالعات
سیایس جلوه دهد،
گمراهکننده مطرح کنند.
 .۳مراقب پستهای با بازدید باال باشید :به پستها� که تعداد الیک ،ش
ن� و کامنت باالتری نسبت به بقیه دارند توجه کنید.
ی
گ�د و حاوی اطالعات جعیل یا نیمهدرست است ،ن
وق� ت
ت
یع� تعداد زیادی از مردم با اطالعات بد
پس� توجه بیش از اندازه یم ی
و نادرست در حال رسوکلهزدن هستند.
ها� اشارهشده در
 .۴به پلتفرم توجه کنید :اگر اطالعات محرک یا بالقوه خطرنایک را فقط در اجتمایع خاص یا پلتفرم ی
10
https://firstdraftnews.org/
11
دو نرمافزار پیامرسان
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ئ
بگ�ید .نیازی نیست که
ص� کرده و ابتدا روند توسعه اخبار را تحتنظر ی
موردشماره ۱یمبینید و نه جا� دیگر ،توصیه یمشود ب
ت
خ�ی م�ض را که ممکن است خودش ک مرنگ شود و از ی ن
اطالعا� که در پلتفرمهای مهمتر مانند یوتیوب
ب� برود تقویت کنید .اما
ب
ن
ت
ش
.
ها� دیگری مانند فیسبوک ،توئی�،اینستاگرام و تیکتاک تشدید یمشوند جای نگرا� دارند اگر
�وع یمشوند و بعد در پلتفرم ی
ت
ت
ن
کمپ� اطالعات جعیل علیه گروههای اقلی�
محتوای در حال انتشار خطری مستقیم برای سالم� و امنیت جامعه هستند و یا ی
ت
و آسیبپذیر راه افتادهاند ،ص� کردن برای جمعآوری مدرک برای ت
بیش� آنها ممکن است خطرناک باشد.
گس�ش
ب
 :خالهای دادهای ن
زما� ایجاد یمشوند که ج
مو� از جستجوهای ب�سابقه شامل اسایم ،هشتگ
 .۵خالهای دادهای را پر کنید
ن
مسئول� و
و انواع دیگر اطالعات برای پاسخ به سواالت کاربران از سوی آنها بهراه افتد .سواالت و موضوعات اسایس که
ی
ت
.
اطالعا� باالتری دارند در
مراجع ب�پاسخ گذاشتهاند و رسانهها هم درباره آنها چندان روشن عمل نکردهاند ،قابلیت ایجاد خال
ت
ین
درس� که مخاطب ممکن است با آنها روبهرو شود را
چن� مواردی ،توصیه یمشود روزنامهنگاران نوع اطالعات جعیل یا نیمه
پیش ن
بگ�ند  ،اطالعات موجود
بی� کند ،سواالت یا کلیدواژههای احتمایل که کاربران برای جستجو استفاده خواهند کرد را در نظر ی
ت
ت
درباره این سواالت احتمایل را برریس کنند و در نهایت خال موجود را با اطالعا� موثق و قابل دس�یس در موتورهای جستجوی
12
ت
سواال� که افراد در سطح محیل در حال جستجو هستند را نشان یمدهد .برای مثال ،اتاقهای
آنالین پر کنند .گوگل ترندز
ت
روایا� مرتبط با موضوع موردبحث که تمایم زوایای آنرا روشن یمکند تولید کنند تا ابهام مخاطبان از ی ن
ب� برود.
خ�ی یمتوانند
ب
ز  :دروغهای ت
ش
بازن� نکنید! اطالعات جعیل و یا نیمهدرست یمتوانند از
تی� اخبار را
ه�ید
 .۶از تکرار «اسطوره /افسانه» پب� ی
تکرار و بازپخش قدرت گرفته و توهیم از واقعیت را میان مخاطبان شکل دهند .بنابراین ،تصدیق واقعیات و حقایق رویکردی
ت
گرف� این افسانهها و واقعیات جعیل است .بهعالوه ،پیش ت ن
به� و کمخطرتر از ردکردن یا پس ت ن
رف� با حقیقت و واقعیت همیشه
م� یا ت
مهم است ،مخصوصا زما�نکه با اطالعات جعیل در ت ن
تی� اخبار روبهرو هستیم .بسیاری از کاربران شبکههای اجتمایع
ت
خ�ها� که ش
منت� یمشوند را یمخوانند و این بازه توجه کوتاه کاربران روزنامهنگاران را هرچه بیش� به بیان واضح پیام
تنها عنوان ب ی
ز
پره� از ردکردن اصل شایعه ملزم یمکند.
و
مطلب
اصیل و موثق
ی
ت
 .۷به بازیگران /افراد ف
بیش�ی ندهید :روایات غلط را با مرتبط کردن آنها با محتوای جعیل و یا نیمهدرست
من� و مخرب توجه
خ� جعیل و یا نیمهدرست پب� ی ز
ه�ید .اگر مجبور بودید اشارهای به مطلب نادرست اولیه کنید ،از
تقویت نکنید .از پست دوباره ب
ت
ز
ه�ید .بهعبار� ،اشکایل ندارد که محتوای جعیل را کیم توضیح
ها� مانند یوتیوب و فیسبوک پب� ی
انتشار لینک آنها در شبکه ی
دهید ،اما مخاطبان را به سمت منبع آنها هدایت نکنید .در روایت خود توضیح دهید که چرا بزرگتر کردن روایت جعیل کار
خ� جعیل مدنظر
مخر� است و به چه دلییل شما از انتشار لینک مستقیم به آن خودداری کردهاید .اگر مثال دیداری از محتوای ب
ب
بگ�ید.
شما الزم است ،از صفحه نمایش خود عکس ی
ئ
خ� نقش بسیار مهیم در ی ز
م�ان اعتبار آن نزد مخاطب دارد ،روزنامهنگار
 .۸به منابع تخصیص ارجاع دهید :از آنجا�که منبع ب
باید تالش کند برای روایت اصالیح 13خود از منابع تخصیص مرتبط با موضوع استفاده کند .مطالعات نشان یمدهند که استفاده
از مدارک و اسناد راهکاری موثر برای اصالح درک نادرست از اخبار جعیل یا نیمهدرست است.
 .۹بهجای سخنپردازی از تصاویر و اشکال استفاده کنید :استفاده موثر از عوامل طرایح وگرافییک برای نشان دادن نقطهنظر
و منظور روایت اصالیح یمتواند بسیار قدرتمند باشد .خ
بر� تحقیقات نشان یمدهند که ارائه اطالعات و دادهها در روایات
اصالیح موثرتر از ت ن
م� و نوشته درباره اطالعات مشابه است .مردم تصاویر و ویدیوها را راحتتر بهیاد یمآورند .ویدیوهای
خوشساخت که ی ز
باال� برخوردارند.
م�ان صحت اخبار و اطالعات را یمسنجند از قدرت اغنای ی

 .۱۰منبع خ� مهم است نه جناح انتشاردهنده آن :تا جای ممکن از تاکید بر جنبههای سیایس اخبار نادرست و جعیل پب� ی ز
ه�ید.
ب
سن� اخبار براساس جناحبندیهای سیایس ش
منت� و توئیت یمشوند .روزنامهنگاران نیمتوانند
تحقیقات نشان یمدهند که صحت ج
راه حیل برای این مساله بیابند ،اما یمتوانند از تسهیل این فرآیند جلوگ�ی کنند .تا ئ
جا�که یمتوانید فراجنایح باشید اگرچه که
ی
یمدانید به مباحثات و گفتوگوهای جنایح کشیده خواهید شد .روزنامهنگاران نیمتوانند استفاده جنایح از اخبارشان را ت
کن�ل
کنند ،اما یمتوانند از برجستهسازی ماهیت جنایح کیس که ادعای جعیل یا نیمهدرست را ش
منت� یمکند اجتناب کنند.
تحق� نکنید  :روزنامهنگاران ممکن است فکر کنند که مسخرهکردن باورهای غلط خ
ت
نادرس�
بر� درک
 .۱۱عقاید هیچکس را
ی
آن عقاید را برای مخاطبان راحتتر یمکند .اما معموال کنایه و تمسخر عقاید نادرست دیگران با برخورد شدید آنها و زیرسوال
تن
رف� روایت اصالیح مواجه یمشود.
رویارو� با کاربران اخبار جعیل محتاط باشید :بهعنوان مدافعان واقعیت ممکن است روزنامهنگاران بخواهند با
 .۱۲در
ی
Google Trends
ت
خ� جعیل یا نیمهدرست توسط روزنامهنگار تهیه یمشود
.روای� که برای اصالح ب
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ش
منت�کنندگان اخبار جعیل رودررو شوند .بحث با توسل به حقایق و اسناد واقیع در برابر عقاید افراد چندان موثر واقع نیمشود.
افراد رصفا پس از برریس و کندوکار باورها و عقاید خود را انتخاب نیمکنند و به ی ن
هم� دلیل هم رصف انتقال اطالعات درست
ت
چن� بحثها� در فضای آنالین ت
آنها را از عقاید نادرستشان بازنیمدارد .ی ن
ح� ممکن است ریسک انتشار و توجه بیش� به
ی
ئ
ز
ز
ن
ه�ید و پاسخ خود را طوری ارائه دهید
چن� افرادی پب� ی
خ� جعیل را به بار آورد .بنابراین ،تا جا�که یمتوانید از مقابله و ی
ب
ست� با ی
.
سوگ�یها ایمن باشد 
که دربرابر سو ادراک و سایر
ی
عالوه بر نکات یادآوری شده در باال ،به اصول بنیادین روزنامهنگاری که در ابتدای راهنما توضیح دادهشد همواره توجه کنید.
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نحوه پوشش اخبارکارگری نفرتپراکنانه بدون دامنزدن به آن
نفرتپر ن
اک� آزادی بیان نیست.

پائ�نتر
بگذارید با یک مثال ش�وع کنیم .مقامات بسیاری از کشورها سالها کوشیدهاند تا اقلیت
ها� از جمله همجنسگرایان را ی
ی
ف
معر� کنند .ی ن
چن� کلمات و
القا� چون ب�بند و بار و فاسد ،حیوانصفت و انساننما ،بیمار و معیوب
از سایر انسانها و با ب
ز
ز
.
مذه�،
انگ�د ایران کشوری است با اقلیتهای کارگری
توصیفات همجن 
است�انهای خصومت ،تبعیض و خشونت را بریم ی
س گر ی
ب
ت
گ�ند  ،اما به دلیل تعلقشان
یم
ن
ار
ر
ق
حکوم�
مقامات
تبعیض
و
حمله
مورد
بودن
گر
کار
دلیل
به
مستقیما
اگرچه
قویم و نژادی که
ی
ت
غ�ه از حقوق اولیه خود محروم یمشوند.
به گروههای اقلی� همچونهمجنسگرایان و ی
بسیاری همچون قانونگذاران در آمریکا بر این باورند که اگر جلوی افراد متعصب برای بیان سخنان نفرتپراکنانهشان گرفتهشود،
ن
جامعه از تشخیص ی ز
ت
خ� خواهد ماند .براساس این منطق،
م�ان نژ
ادپرس� ،تعصب و ترس از دیگرا� چون دگرباشان جنیس ب� ب
روزنامهنگاران باید نفرتپر ن
گ�د که این
خ�ی دهند تا جامعه از آن مطلع باشد .سپس ،جامعه تصمیم یم ی
اک� افراد را پوشش ب
ز
ت
خ�ی که ماهی� نفرتپراکنانه دارد به چند مساله
آم� مورد قبول نیستند .در صورت مواجهشدن با ب
نظرات متعصبانه و نفرت ی
توجه کنید:
ن
متعصبا� که نفرتپر ن
 .۱ی ز
تن
انداخ� روزنامهنگاران و رسانه مهارت دارند .ابتدا
خ�ی:
اک� یمکنند معموال در به دام
م�ان ارزش ب
ف
پیما� ایدهها و افکار متعصبانه آنها را حمایت یمکنند ایجاد یمکنند و بعد برای
اختال� که معموال در قالب یک اعتصاب یا راه ی
پوشش و ت
گس�ش افکار متعصبانه خود از رسانه استفاده یمکنند .نفرتپراکنها قدرت خود را از رسانه به دست یمآورند؛ بنابراین،
بگ�ند که آیا نفرتپر ن
اک� اصال
خ�ی آنها و نحوه آن بسیار مهم و قدرتمند است .روزنامهنگاران باید تصمیم ی
تصمیم به پوشش ب
خ�ی دارد یا نه و اینکه آیا ی ز
چ�ی به ما یمگوید که قبال نیمدانستیم؟
ارزش ب
خ�ی هر ن
مت� را با
روزنامهنگاران متعهد و حرفهای باید ارزش ب
مسئولیت روزنامهنگار نه تصمیم درباره حق
دقت برریس کنند تا مبادا توجه جامعه /مخاطبان را به بیانات
گویندگان مطلب ،بلکه درباره تصمیم به پوشش
غ��ض وری جلب کنند .بهعالوه،
نفرتپراکنانه ،ب�اطالع و ی
ت
ز
ن
آن مطلب ،نحوه و هدف آن است.
.
بگ�د آیا
روزنامهنگار باید جایگاه و اعتبار گوینده م� را ین� درنظر ی
گوینده شخیص برجسته در اجتماع ،دولت و یا بازار است؟ آیا
انگ� و غ� ن
چن� است ،چقدر احتمال دارد این دنبالکنندگان دست به اقدامات نفرت ی ز
گوینده دنبالکنندگان زیادی دارد؟ اگر ی ن
قانو�
ی
ت
سواال� هستند که یک روزنامهنگار اخالقمدار و حرفهای از خود یمپرسد .پاسخ این سواالت مشخص یمکند
بزنند؟ اینها تمام
ش
ت
ن
ت
خ� ارزش پوشش را دارد یا یمتوان ب هراح� از آن چشمپو� کرد .در جوامیع مانند آمریکا ،اگرچه هر سخ� ،ح� سخنان
که ب
ز
خ�ی آن نیست.
انگ� و ظالمانه توسط قانون اسایس محفوظ است ،اما این دلیل بر پوشش ب
نفرت ی
گ�ند برای درک معنا و
گ�ند و درک اینکه سخنان نفرتپراکنانه از کجا نشات یم ی
خ� :اطالعات در خال شکل نیم ی
 .۲زمینه ب
ن
خ
تاث� آن بسیار مهم است .ممکن است زمینه سخن نفرتپراکنانهای اجتمایع ،تاری� ،و یا قانو� باشد .اما روزنامهنگار باید
ی
.
غ� این صورت ،روزنامهنگار به مخاطب
گزارشکننده باشد نه ضبطکننده و باید زمینه موضوع مورد پوشش را گزارش کنند در ی
من� یمکند :مخاطب ممکن است متوجه قدرت جاذبه و تاث�ات ف
خدمت ف
من� و مخرب سخنان نفرتپراکنانه بر جوامع و
ی
اقلی� نشود .عدم گزارش زمینه مطالب نفرتپراکنانه ت
گروههای حشایهای و ت
ح� ممکن است باعث عادیسازی آن شود .این
ز
نگ�نپوستان،
عادیسازی یمتواند باعث ایحاد محییط خصومت ی
آم� و و ناامن برای مخاطبان آن شود که در اغلب موارد شمال ر ی
ت
مذه� یمشود.
اجنسی� و اقلیتهای
گروههای فر
ب
خ� را
 .۳انصاف و نحوه/چهارچوب پوشش :اغلب به دانشجویان روزنامهنگاری یاد داده یمشود که تمام جنبههای یک ب
پوشش دهند .اما ت
وق� پای سخنان نفرتپراکنانه در میان است ،متعادل و عادی کردن آن با دیدگاهها و نقطهنظرات مخالف
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ن
سخ� نفرت ی ز
ن
ین
انگ� هیچ کمیک به جامعه برای درک
سخنا� را قابل پذیرش و بحث جلوه یمکند .پوشش تمام جنبههای
چن�
تاث�ات آن بر جوامع هدف نیمکند .ی ن
ها� نباید در چهارچوب نظر -نظر مخالف ارائه
ریشه و منشا این نفرت و ی
چن� داستان ی
شوند .سخنان نفرتپراکنانه باید در چهارچوب ضدیت (  )Counter-Frameگفته شوند.
روزنامهنگار باید بر نقطهنظرات افرادی که مورد نفرت قرار گرفتهاند تاکید کند واز دادن فرصت به افراد نفرتپراکن برای توجیه
ه�ند .روزنامهنگاران باید از قراردادن شخصیتهای بد در مرکز داستان پب� ی ز
عقاید خود پب� ی ز
ه�ند ،چراکه ی ن
چن� رویکردی تنها
ز
ز
نفرتپر ن
انگ� ،روزنامهنگار
آم� و نفرت ی
اک� را دامن یمزند تا اینکه آن را محکوم کند .با عدم توجه و تمرکز بر بیانات خصومت ی
ن
فضا� برای روایت داستان سایر افراد و درنتیجه داستا� کاملتر فراهم یمکند.
فرصت و
ی
اک� باشدو نه خود آن .ت
تکنیک دیگر در این مورد یمتواند پوشش واکنشها نسبت به نفرتپر ن
وق� یک کشیش ساکن ایالت
خ
ن
ک�های کتاب مقدس مسلمانان یع� قرآن کرد ،بر� رسانهها پوشش خود را بر
فلوریدا در سال  ۲۰۱۲تصمیم به سوزاندن پ
محور آن کشیش و یا جماعت حاشیهای حایم و قرار دادند .اما دو رسانه هافینگتون پست و مادر جونز رویکردی متفاوت
ین
مذه� ارتش» برای اهدای یک جلد قرآن به ارتش میل افغانستان در
«کمپ� (پویش) بنیاد آزادی
برگزیدند و تصمیم به گزارش
ب
ز
انگ�انه ،روزنامهنگاران جامعه
ازای هر یک قرآن سوختهشده گرفتند .با ارائه داستان حول محور واکنشها به اتفاق اولیه نفرت ی
بزننده آگاه کردند بدون اینکه اسالمهرایس یک گروه حاشیهای را برجسته کنند .نحوه گزارش مطالب،
را نسبت به سخنان آسی 
واقعیات و نحوه درک کردن واقعیات را شکل یمدهند .بنابراین ،روزنامهنگار باید آگاه باشد که نحوه ارائه مطالب وی چطور به
واقعیت ترجمه یمشوند.
انگ�انه کاری است ظریف و حساس که اگر درست انجام شود ،یمتواند با ت
خ�ی سخنان نفرت ی ز
گس�ش
 .۴اصول اولیه :پوشش ب
آم� مبارزه کند و جامعه را ی ز
ایدههای تعصب ی ز
ن� آموزش دهد .در مقابل ،اگر ظرافتهای پوشش این نوع مطالب رعایت نشوند،
یمزند .برای ی ز
پره� از ی ن
چن� اشتبایه،
خ� به تقویت افراطگر یا� و نقطهنظرات نفرتپراکنانهای که باید در اصل محکوم شوند دامن 
ب
پیشنهاد یمشود که روزنامهنگاران به اصول اولیه اخالق روزنامهنگاری باز گردند .جامعه روزنامهنگاران حرفهای مجموعه اصول
ق
اخال� دارد که از روزنامهنگاران یمخواهد جویا و گزارشگر حقیقت باشند و آسیب را به حداقل برسانند .اگر خ
بر� رفتارها و
اصطالحات را همانطور که هستند گزارش نکنیم ،در اصل به مخاطب آسیب رساندهایم.
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ش
خودک� در میان کارگران
نحوه پوشش اخبار
خودک� میان کارگران) در ایران در ت
ش
ش
دس�س نیست ،اما
خودک� (از جمله آمار دقیق
اگرچه که آمار رسیم درباره نرخ دقیق
ت
آم�ز
ت
دستمزدهای معوقه چندین ساله ،اعتصابات و اع�اضات مکرر ،عدم امنیت محیط کار ،برخوردهای امنی� و خشونت ی
ش
ت
خودک� کارگران 14در گوشه و کنار کشور حایک از جدی
دول� و فشار اقتصادی رزوافزون بر جامعه کارگری و اخبار
ین�وهای
ش
ش
.
دروب�نهای ساختمان محل کارش در مرودشت
بودن مساله خودک� میان کارگران است خودک� راننده شهرداری روبهروی
ی
ی ماه سال  ۹۹ییک از نمونههای این اخبار است که در رسانههای داخیل ایران ی ز
ن� بازتاب پیدا کرد .در  ۲۵مهرماه گذشته
در د 
یز
ش
ش
ت
ن� ،ییک از کارگران �کت نفت و گاز پارس عسلویه واقع در استان بوشهر به دلیل مشکالت معیش� بر اثر خودک� درگذشت.
ش
ت
با ی ن
خودک� کارگر نا� روبهرو خواهند شد که تضییع حقوق اسایس و مسلم آنها دست
وضعی� ،روزنامهنگاران با موارد
چن�
ت
ن
چن� درگذش� را فراهم کرده است .روزنامهنگار مسئول باید این اتفاق را برای مخاطبان و آگایه
در دست سایر عوامل داده و ی
ش
جامعه از اوضاع جامعه کارگری پوشش دهد .اما به یاد داشته باشید که حداقل آسیب از اصول اولیه مداخالت حقوقب�ی
ش
است و روزنامهنگاران باید با آگایه کامل از اصول پوشش ی ن
منت� کنند .بنابراین این نه نکته را در گزارش
چن� اخباری آنها را
ش
بگ�ید:
موارد
خودک� درنظر ی
ت
ش
ش
خودک� درگذشت» و یا «جان خود را گرفت» استفاده کنید.
جمال� چون «بر اثر
خودک�» از
 .۱به جای کلمه «اقدام به
ش
خ� بگنجانید .دو
 .۲همیشه اطالعات تماس با خطوط تلفن امداد مربوط به
خودک� و برنامههای اورژانس اجتمایع را در ب
ت
شماره تلفن رایگان ( ۱۲۳شبانهروزی ) و  ۶( ۱۴۸۰صبح تا  ۹شب) که هردو وابسته به اورژانس اجتمایع سازمان بهزیس�
ت
رسا� هستند .بهعنوان مثال یمتوانید بگوئید :اگر در موقعیت بحر ن
ن
ا� هستید،
دس�س برای اطالع
هستند از گزینههای 15در
ت
بگ�ید.
لطفا با شماره  ۱۲۳و یا  ۱۴۸۰سازمان بهزیس� کشور تماس ی
ق
 .۳از انتشار جزئیات و یا تصاویر ابزارهای کشنده ،محل دقیق واقعه ،یاداشتهای با� مانده و یا روشهای استفادهشده که
خودک� را دارند پب� ی ز
ش
ه�ید .ت
ح� جزئیات شخیص درباره شخص فوتشده
امکان تحریک افراد در ش�ایط بحران و رسایت ایده
را گزارش ندهید.
ش
ش
خودک�
گ�ی» و یا «رس به فلککشیده» به دلیل احتمال رسایت ایده
 .۴به
خودک� بهعنوان «مشکل درحال رشد»« ،همه ی
ش
ت
سخ�ها و مشکالت ارائه ندهید.
.
پب�هزید خودک� را بهعنوان یک راهحل رایج یا پذیرفتهشده در برابر
ش
خودک� استفاده نکنید.
 .۵از صفات «موفق» و «ناموفق» درباره
ش
.۶
خودک� را به شکل «اتفاق افتادن به یک دلیل خاص» مانند از دستدادن شغل یا طالق گزارش نکنید .تحقیقات نشان
ش
.
گ�د و مجموعهای از عوامل هستند که باعث خودک� یمشوند گزارش
یمدهند هیجکس جان خود را فقط به یک دلیل نیم ی
ش
خودک� درک سادهانگارانه و گمراهکنندهای از آن به جامعه یمدهد.
یک دلیل خاص برای
ش
خودک� یمتوانند با حمایت و درمان پزشیک ن
ذه� مناسب کاهش یابند و آنها را بهعنوان نقطهضعف
 .۷به اینکه افکار و اعمال
یا عیب نپندارند اشاره کنید.
ش
خودک� در گزارش استفاده کنید.
 .۸از آخرین دادهها و آمار مربوط به
ش
گ�ی است را بگنجانید.
 .۹در کلمات ،لحن و تصاویر گزارش پیام امیدوارکنندهای حایک از اینکه
خودک� قابل پیش ی
ش
خودک� استفاده کنید:
یمتوانید از چکلیست زیر برای اطمینان از گزارشدیه درست

14
15

ت
بیش� درباره ز
خودک� کارگران به وبسایت معت� حقوق ش
ش
ب� مراجع کنید
م�ان و موارد
برای اطالعات
ب
ی
 ۱۱۰و  ۱۱۵ز
ن� شماره تلفنهای میل پلیس و اورژانس ایران هستند.
ی
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ش
ش
خودک� را کمتر
ها� درباره امید ،بهبود و درمان که اثر رسایتپذیری
 .۱گزارش
خودک� بهعنوان یک گزارش داستان ی
ت
کنند.
مساله سالم� عمویم
ش
ت
فوری� و اطالعات الزم درباره عالئم و ریسکهای خودک� و منابع دریافت کمک توضیح
 .۲اطالعات تماس با منابع
ت
دادهشوند.
حمای�
ت
ش
نرا اقدایم مرموز توصیف
خودک� را کماهمیت یمکنند یا آ 
گ�ی از
 .۳کلمات مناسب
ازکلما� که پیش ی
ز
ش
ش
ه�ید و در عوض از
یمکنند مانند اقدام به خودک� ،خودک� موفق یا ناموفق پب� ی
ت
ش
خودک� استفاده کنید.
کلما� چون فوتشده بر اثر
ش
خودک� از طریق کمک مشاوره و پزشیک و قدرت
داستانهای افراد بهبود یافته از
 .۴تاکید بر کمک و امید
مهارتهای مدیریت آن ،مخصوصا از زبان افرادی با تجربه واقیع ،را درگزارش بیاورید.
ش
خودک� و سالمت ذهن صحبت کنید تا واقعیتهای
گ�ی از
 .۵تائید متخصص
با متخصصان پیش ی
ش
ن
گزارششده شما در مورد ریسک خودک� و بیماری ذه� را تائید کنند.
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راهنمای گزارش حقوق کارکودکان
با وجودیکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال  ۱۳۷۲پذیرفته است اما محققان کار اجباری کودکان در ایران را یک
گ�ی توصیف یمکنند .بر اساس گزارش سازمان ملل ۱.۷ ،ملیون کودک کار در ایران وجود دارد .بر اساس مرکز تحقیقات
همه ی
مجلس شورای اسالیم ایران حدود  ۳ملیون از  ۲۲درصد جمعیت کودک زیر  ۱۸سال ایران در مدرسه ثبتنام نکردهاند و نییم
ن
ن
ت
کودکا�
بیش� رایج هستند بهطوریکه حدود  ۸۱درصد
افغانستا�
از آنها مشغول به کار هستند .کودکان کار درمیان کودکان
ن
افغانستا� هستند .کار طاقتفرسا درکورههای آجرپزی ،تکدیگری در معابر و چهارراههای
که کار اجباری یمکنند از پناهندگان
شهرهای بزرگاز مثالهای کار کودکان در ایران هستند.
ت
سالم� ،حقوق و اخالق یا
کودک کار به کودیک گفته یمشود که مشغول ییک از فعالیتهای زیانآور گفتهشده است که به
ق
روا� وی آسیب یمرساند .هر نوع کاری که به لحاظ ن
ش�ایط زیست اجتمایع و ن
روا� ،جسیم ،اخال� یا اجتمایع برای کودکان
خطرناک و آسیبپذیر باشد یا مزاحم تحصیل آنها شود و به محرومشدنشان از مدرسه ،ترکتحصیل یا ت
ح� گذران درس
ین
ح� کار شوند کار کودک گفته یمشود .بنابراین هر کاری که مانع افزایش مهارتها و کسب دانش و یا آسیب به سالمت جسیم
ن
و روا� کودک شود ممنوع است.
خ�ی از کودکان و نوجوانان هرگز نباید آنها را در معرض هیچ خطری قرار دهد .صندوق کودکان سازمان ملل متحد
گزارش ب
ن
اهنما� در اختیار روزنامهنگاران
ر
شد
تاسیس
۱۳۲۵
سال
در
دوم
جها�
جنگ
دیده
ب
آسی
کودکان
به
کمک
ای
ر
ب
که
(یونیسف)
ی
یمگذارد که یمتوان از آن برای تهیه هر نوع گز ش
ار� از جمله گزارش نقض حقوق کودکان کار بهر برد .این راهنما وسیلهای است
ن
که با استفاده از آن روزنامهنگار بدون خدشهدار کردن حقوق کودکان درباره وضعیت آنها به جامعه اطالعرسا� کند ..در این
راهنما شش اصل کالن و شش راهنمون برای مصاحبه با کودکان و هفت رهنمون برای گزارش مشکالت آنها ارائه شده است.

شش اصل کالن گزارشگری حقوق کودکان
 .۱به شان ،وقار و حقوق هر کودیک در هر ش�اییط ت
اح�ام بگذارید.
تن
داش� حریم خصویص در ابراز عقیده و مشارکت در
 .۲در مصاحبه و گزارشنوییس درباره کودکان توجه ویژهای به حق
ف
جلوگ�ی از آسیب و اقدامات تال�جویانه داشته
گ�یهای موثر بر آنها و رازداری /محرمانهبودن اطالعات کودک برای
ی
تصمیم ی
باشید.
بگ�ید.
 .۳منافع هر کودیک را پیش از و بیش از سایر مالحظات از جمله حمایتگری برای آنها و ارتقا حقوق کودکان در نظر ی
گرف� نظراتش بر اساس سن و ی ز
 .۴ت
وق� درباره منافع کودک فکر یمکنید به حق او در درنظر ت ن
م�ان بلوغ وی توجه کنید.
گ
تغی� یا بهبودی در وضعیت سیایس ،اجتمایع و فرهن� کودک از نزدیکترین افراد به او و ش�ایطش
 .۵برای اطالع از هر نوع ی
کسب اطالع کنید.
خ� یا تصویری که ممکن است کودک یا خواهر و برادر و یا همآالنش را در خطر بیندازد ی ز
پره�کنید ت
ح� اگر هویتها
 .۶از انتشار ب
تغی� دادهاید و یا اصال در گزارش نیاوردهاید.
را ی

شش اصل راهنما برای مصاحبه با کودکان
گ
نرسانید .از سوالت و ابراز نظرات و طرز برخوردهای قضاوتگرایانه یا خالف ارزشهای فرهن�
 .۱به هیچ کودیک آسیب
گ
تحق� بیندازد و یا آسیبهای حادثهای ناگوار را زنده کند
جامعهای که کودک در ان زند� یمکند و ممکن است او را در خطر
ی
پب� ی ز
ه�ید.
 .۲در انتخاب کودکان برای مصاحبه هیج تبعی�ض

از نوع جنس  ،نژاد ،سن ،مذهب ،طبقه ،آموزش و جسیم به خرج ندهید.

روای� را تعریف کند یا کاری را انجام دهد که ش
ت
بخ� از تجربه شخیص
 .۳نمایش بهراه نیندازید .از هیچ کودیک نخواهید که
خودش نبوده است.
 .۴اطمینان حاصل کنید که کودک و یا رسپرستان وی از اینکه در حال مصاحبه است مطلع باشند .درباره هدف مصاحبه و
نحوه استفاده از آن توضیحات کامل بدهید.
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 .۵برای هر نویع از مصاحبه ،ضبط ویدیو و عکایس از کودک و یا رسپرستان وی کسب اجازه کنید .در صورت امکان این اجازه
کت� باشد .این مجوز باید در ش�اییط اخذ شده باشد که نه کودک و نه رسپرست وی مجبور به قبول آن نشدهباشند و هر
باید ب
ش
ن
.
چن� مجوزی به زبان مادری کودک و پس از مشورت وی
دو آنها از امکان ن� محیل و یب�نالملیل روایت ب
باخ� باشند معموال ی
با رسپرستاناش صادر یمشود.
گ
 .۶به محل و چگون� مصاحبه با کودک دقت کنید .تعداد مصاحبهگران و عکاسان را به حداقل برسانید .سیع کنید تا جای ممکن
اح� کند و داستان خود را بدون فشار ب� ن
کودک احساس ر ت
و� از جمله فشار مصاحبهگر بگوید .به مواردی که ممکن است در
ی
گ
ت
ئ
ن
فیلم و عکس و فایل صو� مصاحبه به زند� کودک اشارهای کنند توجه کنید .مطم� شوید که کودک در خطر نخواهد بود و
با نشاندادن خانه ،محله یا محدوده ن
آسی� متوجه او نخواهد شد.
مکا� وی هیچ
ب

خ� درباره کودکان
هفت اصل راهنما برای تهیه گزارش ب
ت
توصیفا� که محرک اقدامات
 .۱به هیچ کودیک بیش از آنچه که به او برچسب زده شده ،برچسب نزنید .از طبقهبندیها و
ف
جسما� یا ن
ن
تال�جویانه ف
روا� یا تبعیض و طرد محیل هستند دوری کنید.
من� و آسیبزننده همچون آسیب
 .۲همیشه برای ش�ح روایت کودک زمینه الزم را توضیح داده و فراهم کنید.
تغی� دهید و تصاویرشان را تار کنید :قربانیان خشونت یا استثمار جنیس ،آزارگران جسیم یا
 .۳همیشه اسایم این کودکان را ی
ئ
جنا�.
جنیس ،مبتالیان به ایدز (مگر با اجازه کامل کودک یا رسپرستان او) و متهمان و محکومان
تغی� داده و هویت
 .۴در ش�اییط که کودیک که جنگجو است یا سابقه مبارزهگری دارد و یا پناهجو یا آوراه است ،نام او را ی
تصویری وی را تار نمائید.
 .۵در خ
بر� موارد خاص استفاده از نام و یا تصویر قابل تشخیص کودک به نفع او است .با اینحال ،پس از استفاده از نام یا
ف
تصویرکودک از او در برابر هر نوع آسیب و خطری از جمله برچسب ن
ز� یا تال� محافظت کنید .مثال ت
وق� که کودیک در پروژهای
فعالیت ن
ت
مد� دارد یا به بسیج عمویم کمک یمکند ،ت
شناخ� ش�کت یمکند و ذکر نام و هویت
وق� که کودیک در پروژهای روان
او ش
بخ� از توسعه و رشد سالمت اوست و یا ت
وق� که کودیک ی ن
اول� تماس را با روزنامهنگاری برقرار یمکند و یمخواهخد از حق
آزادی بیان و شنیدهشدن نظرش استفاده کند.
 .۶دقیق بودن گفتههای کودک را یا با سایر کودکان و یا با بزرگساالن و ترجیحا هردو تائید کنید.
وق� درباره ی ز
 .۷ت
م�ان خطری که ممکن است کودک را تهدید کند شک دارید به گزارش از وضعیت عمویم او بسنده کنید نه به
ئ
ت
باال� داشتهباشد.
خ�ی
گزارش موردی وضعیت یک کودک خاص .ح� اگر موضوع مورد پوشش ارزش ب
ي
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ت
توئی�
خ�ی در
اصالح اشتباهات ب
مطل� را اشتباه تایپ کردهباشید،
اگر نام رستوران و یا نام گوینده
ب
.
یمتوانید توئیت خود را پاک کرده و آن را دوباره بنویسید برخالف
ت
اشتباها� که در توئیتهای شخیص به ر ت
اح� قابل اصالح هستند،
خ�ی از این امکان برخوردار نیستند.
روزنامهنگاران و سازمانهای ب
ت
توئی� با
خ�ی باید در فضای
های
ویراستاران معتقدند که رسانه
ب
ق
خ� را
همان استانداردهای اخال� و پاسخگویانه که هر نویع از ب
ت
عبار� ،اشتباهات را به گردن
تولید یمکنند گزارشدیه کنند .به
تن
گرف� و آنها را رسیعا اصالح کردن!
برای مثال ،کاساندرا گریسون ،ویراستار رسانههای اجتمایع و اخبار
ت
روی�ز ،در اصالح یک توئیت بد /نامناسب
زنده در تامسون
ت
بیش� درباره شفافیت است:
مساله ب
«ما عمیقا معتقدیم که در صورت لزوم باید خودمان (توئیتهایمان) را به رسعت و ب�پرده اصالح کنیم .باور ما بر این است که
ک� ن
چن� حر ت
یک توئیت نادرست نباید بدون هیچ توضیح یا نظری فقط حذف /پاک شود .برای ما ،ی ن
یع� عدم مسئولیتپذیری».
ئن
مطم� شویم
خ�گزاری اسوشیتدپرس ،همنظر کاساندرا بوده و یمگوید «باید
اریک کاروین ،ویراستار رسانههای اجتمایع در ب
.
که در صورت بروز هر اشتبایه ،آن را اصالح یمکنیم و اینکه درباره آن شفاف هستیم» اریک و کاساندرا معتقدند اصالح
ت
توئی� منبع قدرتمندی برای رسانهها شده تا بتوانند داستانها و اخبار
خ�ی بسیار مهم هستند ،چراکه
و شفافیت در اشتباه ب
ت
ن
ت
ت
ت
فوری خود را هرچه بیش� به جلو بب�ند .توئی� رایه رسی ــع و آ� برای دس�یس به مخاطبان اخبار است .به عبار� ،شبکههای
اجتمایع یک تجربه مستقیم با ت
مش�ی است.
ت
ت
خ� اول
خ�گزاری روی�ز روندی چند الیه است« :ما برای اعالم اصالح ب
خ�ی در توئی� در ب
مثال موردی :نحوه اصالح اشتباه ب
ش
نرا طوری پست یمکنیم که توئیت نادرست را نقل کند .به این شکل ،دنبالکنندگان ما
منت� یمکنیم و آ 
یک توئیت دیگر
ت
ز
چ�ی اصالح شدهاست .سپس ،یک توئیت دیگر ،اینبار با نقل قول درست ،با ادبیا� مشابه زیر ش
منت�
چه
که
متوجه یمشوند
ی
یمکنیم :لطفا اصالحیه ما را ببینید .ما توئیت نادرست خود را حذف خواهیم کرد .چند دقیقه بعد ،توئیت نادرست اولیه را حذف
ت
توئی� ،این کارآمدترین رایه است که ما برای دستوپنجه نرمکردن با اصالح اشتباهات پیدا کردیم».
یمکنیم .در دنیای پررسعت
سیاس� مشابه دارد .ت
ت
گ�ند ما «توئیت را حذف کرده و
اسوشیتدپرس هم
وق� ویراستارها برای اصالح یک توئیت تماس یم ی
ث
ز
ش
ت
چ�ی و چرا خذف شده را منت� یمکنیم .در اک� موارد ،این توئیت حاوی توضیح
بالفاصله
توئی� دیگر که توضیح یمدهد چه ی
.
به انتشار توئیت جایگزین که ادبیات آن با دقت فراوان انتخاب شده است اشاره یمکند سپس ،ما بالفاصله توئیت جایگزین را
ت
که باید کار توئیت اول را یمکرد ش
منت� یمکنیم ».درست مشابه اصالح اشتباه در ت ن
توئی� شامل درستکردن
خ� ،اصالحات
م� ب
افیا� و عکسهای با برچسب اشتباه یمشود.
اشتباه در تقلقولها ،اعداد و تصاویر ،محل و نفاط جغر ی
گریسون یمگوید :ت
وق� اشتبایه یمکنیم ،باید
ش
آنرا بپذیریم .اگر بخواهیم اشتباهمان را رسپو�
کنیم و از پذیرش آن طفره برویم فقط به اعتبار
خودمان آسیب رساندهایم .در ش�اییط که رسانهها
ت
توئی� دائما زیر ذره ی ن
ب� هستند و به
مخصوصا
رسعت با ملیونها مخاطب در رسارس جهان ارتباط
برقرار یمکنند ،بیش از هر زمان دیگری مهم است
که شفاف باشیم .دقت برای ما مانند نان شب
واجب است! ما یمخواهیم مردم اطالعات درست
را دریافت کنند و به رساغ کار خود بروند»
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استفاده درست از قدرت تصاویر
خ�های حقوق ش
ب�ی یمتواند مسالهساز شود:
خ�کمک یمکنند اما نشان دادن تصاویر ب
اگرچه تصاویر و عکسها به روایت کردن ب
 حقوق شب� مفهویم است که نشاندادن آن با تصویر ممکن است دشوار باشد.
 موضوع حقوق شب� آنقدر سیایس شدهاست که اغلب از تصاویر سیاستمداران و افراد برجسته برای گزارش اخبار آن استفاده
یمشود تا تصاویر مردم
ب� باید متعادل بود تا مردم تصور نکنند حقوق ش
 دراستفاده از تصاویر طبقه محروم یا اقلیت جامعه برای گزارش حقوق شب�
ین
محروم� و حاشیهنشینان است نه همه مردم.
فقط حایم
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امنیت دیجیتال روزنامهنگار حقوق کار
سای�ی و شکستهشدن امنیت ابزار خود است.
هرکیس که هر نویع از فعالیت دیجیتال داشته باشد در معرض خطر حمالت ب
ت
ین
.
ها� که در ابزارهای
چن� خطرا� بهاضافه خطر شنود و هک شدن به طور ویژه شامل حال ب
خ�نگاران یمشوند ارتباطات و داده ی
ت
ش
خ�نگاران هستند از اهمیت و ارزش ویژهای برای دولتها� ،کتهای بزرگ ،کسبوکارهای کوچک و انواع بسیار
الک�ونیک ب
ت
ن
سای�ی خود و اقدامات دفایع در برابر حمالت و تهدیدهای
دیگری از سازمانها برخوردارند .روزنامهنگاران با جدی
گرف� امنیت ب
ت
ت
دیجیتال نه تنها از خود دفاع یمکنند بلکه از استقالل و راس� و درس� رسانه هم حمایت یمکنند.
امنیت دیجیتال به اندازه گزارش صادقانه و حرفهای مسائل برای یک روزنامهنگار حرفهای مهم است .مخصوصا روزنامهنگار نا�
تحقی� انجام یمدهند یا افشاگری یمکنند در خطر ت
ق
بیش�ی هستند و اطالعات و دادهها ممکن است به مساله
که گزارشهای
گ
مرگ و زند� تبدیل شوند.
ن
ین
حس� در سال  ۲۰۲۰در کشور سوئد کشته و جسد وی پس از دو ماه
پاکستا� تبعیدی به نام ساجد
مثال موردی :روزنامهنگار
ن
.
.
خ�ی بلوچستان تایمز بود این مثال نشاندهنده
خ�ی از وی کشف شد ساجد
حس� بنیانگذار و مدیرمسئول وبسایت ب
ب� ب
ی
ین
دستکم ت ن
نرا در یت�رس شنود و نظارت و تحقیق
شاغل� آ 
گرف� رژیمهای خصمانه و دیکتاتور است .ماهیت حرفه روزنامهنگاری
فرار یمدهد.
مبح� است ت
ث
ین
اهم� این مبحث را بهطور مخترص یادآور
گس�ده و آموزش آن فراتر از این راهنما .در این بخش
امنیت دیجیتال
ت
شدیم .توصیه یمشود برای اطالعات بیش� درباره این موضوع مهم به دو وبسایت زیر مراجعه کنید:
https://koneshtech.academy/
آموز� سازمان کنشگران داوطلب به منظورتسهیل ت
ش
دس�یس و گردش آزاد اطالعات
وبسایت «کنشتک» ییک از پروژههای
ب� ،کنشگران و سازمانهای جامعه ن
در میان مدافعان حقوق ش
مد� ایران است .این وبسایت به زبان فاریس امنیت دیجیتال و
ابزارهای آن را به مخاطب آموزش یمدهد.
https://effsurveillance.koneshtech.academy/
وبسایت «دفاعشخیص در برابر نظارت و شنود» به زبان فاریس انواع تهدیدهای دیجیتال و راهها و ابزارهای مقابله با آنها را
برحسب نوع حرفه شما (فعال ن
مد� ،مدافع حقوق ش
ب� ،دانشجوی روزنامهنگاری و  )...توضیح داده و در اختیار مخاطب قرار
یمدهد.

ن
امنیت و سالمت ن
ذه� و روا� روزنامهنگار حقوق کار

ث
برخالف گذشته ،سالمت ن
روا� روزنامهنگاران دیگر تابو نیست.
حواد� چون شلیک و کشتارهای دستهجمیع در مدارس و یا
ن
ت
گ�ی کویید ۱۹-در سال  ۲۰۲۰اثرات شوک و �ض بات رویح آنها بر روزنامهنگاران را بیش از پیش
اع�اضات خیابا� و همه ی
ت
برجسته کردهاست .این روزها روزنامهنگاران بیش�ی در حال اظهارنظر درباره سالمت ن
ذه� خود و همکارانشان در مقایسه با
قبل هستند.
اس�س و �ض بات رویح و ن
روا� متعددی رسوکار دارند اما ت
روزنامهنگاران اگرچه که همیشه با ت
کم� درباره سخن گشودهاند .اما
ف
خ�ی از جمله
چرا؟ دالییل چون دیدگاه و قضاوت من� نسبت به بیماری رویح و فرهنگ رایج تحمل و پایداری در اتاقهای ب
ت
مهم�ین عوامل این سکوت بودهاند .بسیاری بر این باورند که تمرکز روزنامهنگاری بر دیگران است و تمرکز بر خود کاری است
ت
غ�حرفهای .اما باید به یاد داشتهباشید که احساس نار ت
اح� و چالش رویح ی ن
ح� پوشش اخبار اس�سزا و هولناک عادی بوده
ی
و حرفهای بودن شما را زیر سوال نیمبرد.
اما روزنامهنگاران یمتوانند برای حفظ سالمت رویح خود ی ن
ح� کار از تکنیکها و پیشنهادات زیر استفاده کنند:

مراقبت از خود:
 نفس عمیق بکشید :توق� مضطرب یمشوید نفسکشیدن ساده را تمرین کنید .نفسکشیدن کمک بسیاری در آرامترشدن
شما یمکند.
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ح� کار روزانه ت
اس�احتهای کوتاهمدت به خود بدهید :یمتوانید روی موبایل یا کامپیوتر خود برای بلندشدن از پشت ی ز
 در ی نم�
ن
لیوا� چای یا قهوه بنوشید .مطالعات نشان یمدهند که ت
اس�احتهای کوتاهمدت
زنگ یادآوری بگذارید .کیم پیادهروی کنید یا
تمرکز را افزایش یمدهند.
ق
 پس از اخبار بزرگ و سخت تخ�ی
خ� تحقی� بزرگ و پیش از ش�وع کار ب
اس�احت بلندمدت کنید :پس از تمامکردن یک ب
ئ
چن� ت
جدید یک روز به خود ت
اس� ت
اس�احت دهید .ی ن
خ�ها را برایتان یادآوری و ارزش کارتان را
خ�نگاری و پوشش ب
اح� چرا� کار ب
برایتان تجدید یمکند.
 روز خود را با مناسیک شخیص پایان دهید :در پایان روز کامپیوتر خود را ببندید و یا نور اتاق را کم و شمیع را روشن کنید تاگ
ف
زند� شما با محیط کار متفاوت باشد .خ
بر� ی ز
کارها� را که به عالئق
ن� پیش از خواب به حمام یمروند .کا� است
فضای محل
ی
شما نزدیک است بیایبید و آنها را به عادات پیش از خواب شبانه تبدیل کنید.
یز
ن
برخ�ید .این
معی� از خواب
 خوب بخوابید :هر شب رس یک ساعت مشخص به تختخواب بروید و هر روز در ساعتح� در روزهای آخرهفته هم حفظ کنید .لوازم ت
عادت را ت
الک�ونییک از جمله تلویزیون و موبایل را از اتاق خواب خارج کنید ،پیش
ن
سنگ� ،الکل و یا قهوه نخورید و در نهایت ورزش کنید.
از خواب غذای
ی
ها� هستند که به
 پس از پایان کار از ایمیل خود فاصله یبگ�ید :گفته یمشود که موفقترین افراد در استفاده از تکنولوژی آن ی
ت
.
آن به چشم یک ابزار نگاه یمکنند و توسط تکنولوژی کن�ل نیمشوند آخر هفتهها یا زمان مرخیص ایمیل خود را تا جای ممکن
یزا مشغول کنید.
چک نکنید و خود را با فعالیتها و رسگریمهای انرژ 
خ�ی سخت کار یمکنید به این فکر کنید که چه ی ز
خ�های سخت آماده کنید :ت
چ�ی
 ذهن خود را برای پوشش بوق� روی ب
ت
ش
برایتان مشکل خواهد بود .از پیش فکر کنید که کدام بخش کار برایتان اس�سزا خواهد بود؟ سایرین در �ایط مشابه چهکار
کردهاند؟ چه مهارتها و نقاط ت
کارها� قبال
قو� داید که از آنها در ش�ایط سخت برای مراقبت از خود استفاده کنید؟ چه
ی
کردهاید که چندان مفید نبوده و به سالمت شما ی ن
ح� کار کمیک نکردهاند؟ آنچه را که به شما در ش�ایط سخت کمک یمکند یا
آسیب یمرساند را بشناسید و آنها را بهکار برده یا یا از آنها دوری کنید.

مقاومسازی خود و آگایه به عالئم مشکالت ن
ذه�:
تاث�ات احسایس کارتان ایمن نیستید :رزونامهنگاران مانند پزشکان جزو افرادی هستند که
 یادتان باشد که شما نسبت به یت
ت
گ�ند اما روزنامهنگار باید هرچه بیش� به
پیش از همه با مسائل روبهرو یمشوند .وق� مشکیل پیش یمآید همه از آن فاصله یم ی
آن نزدیک شود .برای مقاوم و موثر ماندن حتما به یاد داشتهباشید که ت
اس�س یمتواند یط مرور زمان جمع شده و شما را تحت
نگ�ید .دریافت کمک حرفهای به
تاث� قرار دهد .نسبت به احساسات خود هوشیار و آگاه باشید و عالئم نیاز به کمک را نادیده ی
ی
ن
موقع به مدیریت درست مشکالت ذه� و احساسات کمک یمکند.
ت
عادا�
 به عالئم خود آگاه باشید :شما باید بدانید که کجا و چطور با مسائل خوب برخورد یمکنید و کجا و چطور نه .همه ماقدییم بد ،نقاط قوت و حساسیتهای خود را داریم .از تمام این عادات و نقاط قوت و ضعف یادداشت بردارید و از آنها برای
تهیه برنامه مناسب برای رویارو� و مدیریت بحران و ت
اس�س استفاده کنید.
ی
م� نا� از ت
اس�س خود را با اختصاص زمان ت
م�ان ت
اس�احت برای خودتان کم کنید :همه یمدانیم که ی ز
 یزاس�س برای انجام درست
گ
ذه� و خست� مفرط یمانجامد .یک روزنامهنگار مقاوم کیس است که خوب ت
کارها خوب است اما ت
اس�س زیاد به تحلیل ن
اس�احت
ت
ت
یمکند .باید خوب بخوابید و اس�احت کنید .چرخه  24ساعته کاری روزنامهنگاران پیداکردن زمان برای اس�احت را دشوار یمکند
اما با برنامهریزی برای اوغات فراغت یا تفری ــح از قبل راهکار مناس� برای مقابله با ت
اس�س بیش از حد است.
ب
اگر با قربانیان نقض حقوق ش
ب� مانند کارگران بازداشت یا شکنجهشده مصاحبه یمکنید:
 :بگذارید فرد داستان را از زبان خودش بگوید و ت
 تا جای ممکن به او اجازه تکن�ل روایت را به
کن�ل بر مصاحبه را بدهید
خودشان بدهید .بگذارید مصاحبه را با روند و رسعت خودشان انجام دهند.
ن
ت
 امنیت از همه ی زجلوگ�ی کنید.
غ��ض وری
ی
چ� مهمتر است :مکان و زما� امن برای مصاحبه پیدا کنید تا از اس�س فزاینده و ی
 -به او دلیل پرسیدن سواالت سخت را بگویید :یادآوری و روایت دوباره ش�ایط سخت برای مصاحبهشونده دشوار است.

بنابراین دلیل این یادآوری را به آنها متذکر شوید .شفافیت و حساسیت کلید مهم کار شما در اینجا هستند.
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ت
نکا� مهم برای گزارش حقوق کار در دوران شیوع ویروس کوید۱۹-
ن
از زمان شیوع رویروس کرونا موارد نقض حقوق ش
عل�غم تالش بسیاری از
ب� در بسیاری از کشورها رو به فزو� گذاشته است .ی
ن
روزنامهنگاران و محققان برای مستندسازی این موارد ،هنوز نمونههای فراورا� از نادیدهگرفتهشدن یا پایمالشدن حقوق ش
ب� و
ت
خ�ها پوشش داده نشدهاند .اگرچه شیوع
حقوق کار وکارگران وجود دارند که به دلیل
سخ� و مشکالت فزاینده گزارش آنها در ب
ش
ن
.
چن� �اییط روزنامهنگاران یمتوانند از ابزارها و
ویروس کرونا کاهش یافته اما هنوز اثرات آن در جهان و ایران پابرجا است در ی
روشهای متداول استفاده کرده و نقض حقوق کار و کارگران را گزارش کنند:
ت
 .۱از روایات شاهدان ن
مسافر� و
عی� در شبکههای اجتمایع درگزارش خود استفاده کنید :در حایلکه هنوز محدودیتهای
ق
گردهما� مربوط به کووید ۱۹-با� است ،روزنامهنگاران باید از شبکههای اجتمایع ،اپلیکیشنهای پیامرسان و تماسهای ن
تلف�
ی
عی� نقض حقوق کار بهعنوان ش
برای جمعآوری روایات شاهدان ن
بخ� از گزارش خود استفاده کنند.
ها� چون سازمان یب�نالملیل کار ،تاالر حقوق یب�نالملیل
روزنامهنگاران باید وبسایتها و حسابهای شبکههای اجتمایع سازمان ی
16
نالملل ،دیدهبان حقوق ش
ب� و سایر
ب�
نهادها� 17که در حوزه حقوق کار و کارگری فعال هستند دنبال کنند تا
کار  ،عفو ی
ی
خ�ی و موضوعات ،مباحثات و مصاحبههای مرتبط به حوزه کاری خود
خ�ها را بیابند و از منابع و دیدگاههای
معت� ب
ب
رسنخ ب
ن
معت�
مطلع باشند .توصیه یمشود از شاهدان عی� تصدیقشده و ب
که نیاز ت
کم�ی به جابهجا� و تماس ی ز
.
شود
ف�ییک دارند استفاده
افزایش روزافزون استفاده از شبکههای اجتمایع
ی
معت�
روزنامهنگاران یمتوانند قدمهای زیر را برای استفاده از روایات ب
گ�ی کرونا مردم را به استفاده هرچه
در دروان همه ی
ت
آنالین را بردارند:
بیش� از فضاهای شخیصای مانند فیسبوک،
ت
توئی� و اینستاگرام برای روایت و نقل موارد
خ�ی مرتبط
 .۱شبکههای اجتمایع مختلف را هم برای روایتهای ب
نقض حقوق ش
ب� برای خودشان یا اظرافیانشان
با کار خود و هم برای اطالع از واکنش جامعه و سایرکاربران به آنها
متمایل کردهاست .بنابراین روزنامهنگاران باید در
دیده ن
با� کنند.
ن
جا�که مردم برای به
شبکههای اجتمایع ،ی
اول� ی
ت
ت
تن
گذاش� موارد نقض حقوق خود یمروند،
اش�اک
بگ�ند.
 .۲سپس با نویسنده آن مطالب برای جزئیات بیش� تماس ی
همواره جستجو کنند.
 .۳از نویسنده برای استفاده از روایت و جزئیات نقلشده توسط
بگ�ند.
وی اجازه ی
بهیاد داشتهباشید که ی ن
چن� حسابهای اجتمایعای منبع اطالعات شما هستند و باید با دقت و تالش تمام برریس و صحت
آنها تصدیق شود تا از ت
ت
درس� تصاویر یمتوانید از دو ابزار زیر
جلوگ�ی شود .برای اطمینان از
گس�ش هرنوع اخبار گمراهکننده
ی
استفاده کنید:
TinEye -

18

Google Images -

19

این دو نرمافزار به شما کمک یمکنند تا جستجوی عکس را از آخر به اول ن
یع� از ی ن
اول� انتشار آن تا کنون با جزئیات برریس کنید
ئ
خ� را ی ز
ش
ن
ن� یمتوانید برریس کنید تا مطم� شوید پیش از این هیچ اطالعات غلط
و ابردادهها رو مرور کنید .حساب
منت�کننده ب
و جعیل را ش
منت� نکرده باشند.
گ
مثال موردی :فیسایو سویومبو روزنامهنگاری نیجریهای است که هشت� پرمخاطب به نام  fisayoscovid19series#را برای
ب� توسط کاربران در ت
خ�های حایک از نقض حقوق ش
توئی� در دوران قرنطینه کووید ۱۹-در این شبکه اجتمایع به
برجستهسازی ب
ز
خ� .مگر در صورت لزوم ،همه
راه انداخت .تمرکز اصیل باید بر مدارک مستند نقض حقوق باشد تا تالش برای گزارش یف�ییک ب
غ� ی ز
خ� را بپذیریم و بهکار بب�یم.
ف�ییک گزارش ب
ما باید ابزارهای ی
16

https://laborrights.org/about
ز
خ
حسا� فاریس به
ن� در اختیار مخاطب قرار یمدهند و یا
17
بر� از این نهادها محتوای وبسایت خود را به فاریس ی
ب
ت
نام خود در فضای مجازی مانند توئی� دارند.
18
https://tineye.com/
19
https://www.google.com/imghp
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 .۲جمعسپاری کنید :20یمتوانید از مردم دعوت کنید تا در فرآیند جمعآوری اطالعات به شما کمک کنند .مثال یمتوانید از
نظرسن� آنالین یا پرسشنامه استفاده کنید .روزنامه گاردین از طریق ایجاد امکان پرسش برای مخاطبان اخبار خود از عالئق
ج
ت
ن
ن
.
خ�ی از مخاطبان خود یمخواهند که روایات شاهدان عی�
آنها مطلع یمشود ب� ب�یس و روزنامه پانچ نیجریه در پایان م� ب
اش�ک بگذارند (مخصوصا اگر خ� فوری و یا درحال ت
مرتبط با خ� را با آنها به ت
.
ارها�
ز
اب
تواننداز
یم
هم
ان
ر
افشاگ
است)
ش
گس�
ب
ب
ی
ت
مانند  SeCureDropو  WeTransferسکیودراپ و وی ترانسفر برای اش�اکگذاری ویدیوهای خود درباره نقض حقوق کار
و کارگران استفاده کنند.
ق
تحقی� حایک از
خ�گزاری یسانان سال گذشته از ویدیوهای آنالین مردیم از یت�اندازی در نیجریه برای گزارش
مثال موردی :ب
ت
ت
ن
.
اکت�  ۲۰۲۰استفاده کرد م� گزارش را میتوانید در
کشتهشدن حداقل  ۱۲۰مع�ض صلحطلب توسط ارتش نیجریه در ماه ب
لینک زیر ببینید:
https://edition.cnn.com/18/11/2020/africa/lagos-nigeria-lekki-toll-gate-feature-intl/index.html
 .۳از وسائل ارتباط جمیع چندرسانهای استفاده کنید :استفاده درست و قوی از گزارش چندرسانهای یمتواند اثرگذاری بسیار
ت
ت
بیش�ی به نحوه واکنش مسئوالن
صو� یمتوانند عمق
ویدیو� یا فایل
باالتری نسبت به گزارش نوشتاری تنها داشتهباشد .فیلم
ی
ت
به موارد نقض حقوق ش
ب� و حقوق کارگران بدهند .روزنامهنگاران باید برای اثرگذاری بیش� از محتوای چندرسانهای استفاده کنند
ش
یع� از تصاویر و صداها برای برجسته کردن نمونههای نقض حقوق ش
ن
منت�
خ�ها باید از راه چندرسانهای
ب� استفاده کنند .ب
ث
شوند تا حداک� مخاطب را جذب کنند .مخاطبان دنیای امروز در حال دریافت حجم مازادی از اطالعات هستند و چندرسانهای
خ� یمشود.
منجر به توجه پایدار آنها به ب
خ� چندرسانهای گزارش قتل جورج فلوید و احمود آربری توسط روزنامه نیویورکتایمز هستند
مثال موردی  :دو نمونه موفق از ب
که یمتوانید آنها را در دو لینک زیر مشاهده کنید:
https://www.nytimes.com/article/george-floyd.html
https://www.nytimes.com/video/us/100000007142853/ahmaud-arbery-video-911-georgia.html
ش
گ�ی فکر یمکنند که تعرضاتشان
ها� مانند همه ی
 .۴گروههای آسیبپذیر را درنظر ی
بگ�ید :ناقضان حقوقب� معموال در بحران ی
ت
ش
ن
چن� �اییط روزنامهنگاران باید توجه فزایندهای به گروهها و اقشار آسیبپذیر
به حقوق مردم مورد توجه کم�ی قرار یم ی
گ�ند .در ی
ن
کودکا� که در خانه اصالح و تربیت هستند ،کارگر نا� که با کارفرمایان خود در قرنطینه بهرس یمبرند و مهاجر نا�
جامعه مانند زنان و
ت
ت
ت
ن
همچن� بهمعنای دس�یس کم� جمعیت
گ�ی
که در مراکز بازداش� محبوس هستند داشته باشند .محدودیتهای دوران همه ی
ی
این�نت و در نهایت اطالعات است .مردم (کارگران) ت
نش� به ت
حاشیه ی ن
کم� به بیمارستانها یمروند و در نتیجه موارد نقض حقوق
ت
اسایس ت
ش
ن
کم� گزارش یمشوند .در این �ایط روزنامهنگاران باید راههای جایگزی� برای دس�یس به مردم و مستندسازی و گزارش
ت
وق� پایمالشدن حقوق عدهای در اخبار پوشش داده شود سایرین ی ز
مشکالت آنها پیدا کنند .ت
ن
گف� روایت و ش�ح
ن� برای
وضعیت خود قدم پیش خواهند گذاشت.
ن
جسما� ،ن
ین
نخست� اولویتهای روزنامهنگار در ش�اییط
ذه� و دیجیتال همیشه باید
 .5امنیت خود را حفظ کنید :سالمت
گ�ی کووید ۱۹-باشد.
چون همه ی
 تعداد گزارشهای حضوری را به حداقل برسانید. پیش از قبول گزارشگری یک خ� سالمت نروا� و ن
ذه� خود را برریس کنید.
ب
 روزنامهنگار نا� که از خانه کار یمکنند باید برای به حداقل رساندن تهدیدهای سای�ی ابزارهای تالک�ونیک خود را به آخرین
ب
ن
ت
روزرسا� کنند .باید از نرمافزارهای پیامرسان ن
ام� چون سیگنال استفاده کرد.
عملیا� به
سیستمهای
این�نت ت
 نحوه استفاده از ابزارهای ارتباط رمزگذاریشده زیر را یاد بگ�ید تا در صورت قطع تدس�یس خود را به طور کامل از
ی
دست ندهید:
https://nordvpn.com/
https://www.psiphon3.com/en/index.html
https://www.torproject.org/
20
دریافت اطالعات یا داده برای یک پروژه یا منظوری خاص از طریق خدمات و دادههای مردیم انالین چه داوطلبانه
غ�دواطلبانه .معادل انگلییس آن
.است  CrowdSourcingو چه ی
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پیوست شماره  :۱معاهدات ی ن
ب�الملیل مهم کاری و الحاق و عدم الحاق ایران به آنها
 ۹معاهده کلیدی حقوق ش
ب� توسط جامعه یب�نالملل پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سال  ۱۹۴۸تدوین و پذیرفته شدند.
ت
دولت ایران به  ۵معاهده از این میان پیوسته است و وظیفه یب�نالملیل عملیا� کردن مفاد این معاهدات را عهدهدار است:
 .۱معاهده یب�نالملیل رفع هرگونه تبعیض نژادی ( ،)۱۹۶۵الحاق در  ۶شهریور ماه ۱۳۶۸
 .۲پیمان ب�نالملیل حقوق سیایس و ن
مد� ( ،)۱۹۶۶الحاق در  ۳یت� ماه ۱۳۵۴
ی
گ
 .۳پیمان یب�نالملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهن� ( ،)۱۹۶۶الحاق  ۳یت�ماه ۱۳۵۴
 .۴کنوانسیون حقوق کودکان ( ،)۱۹۸۹الحاق  ۲۲یت� ماه ۱۳۷۳
 .۵کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ( ،)۲۰۰۷الحاق  ۱آبان ماه ۱۳۸۸
 ۷معاهده دیگر که ایران هنوز به آن نپیوسته است عبارتند از:
سندیکا� سازمان یب�نالملیل حقوق کار
 .۱مقاولهنامه شماره  -87آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق
ی
 .۲مقاولهنامه شماره  -98حق تشکل و مذاکره دستهجمیع
 .۳مقاولهنامه شماره  -138حداقل سن اشتغال به کار سازمان یب�نالملیل کار
 .۴کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ()۱۹۷۹
 .۵کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ب�رحمانه ()۱۹۸۴
 .۶کنوانسیون یب�نالملیل حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنها ()۲۰۰۳
 .۷کنوانسیون یب�نالملیل حمایت از تمایم اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری ()۲۰۰۶
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ن
جها� حقوق ش
پیوست شماره  :۲ت ن
ب�
م� کامل اعالمیه
ديباچه
از آن جا که شناسا� حيثيت و کرامت ت
ذا� تمام اعضای خانواده ش
ب�ی و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی  ،عدالت
ي
و صلح در جهان است؛
ن
ب� به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان ش
تحق� حقوق ش
از آن جا که ناديده ت ن
جها�
ب� را برآشفتهاند و پيدايش
گرف� و
ي
ب� در بيان و عقيده آزاد ،و از ترس و فقر فارغ باشند ،عایل ترين آرزوی ش
که در آن افراد ش
ب� اعال م شده است؛
از آن جا که �ض وری است که از حقوق ش
ب� با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد
بيداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا که ت
گس�ش روابط دوستانه ميان ملتها بايد تشويق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد ،ايمان خود را به حقوق اسایس ش
ب� و حيثيت وکرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان
پي�فت اجتمایع ياری رسانند و ت
و زنان  ،دوباره در منشور ملل متحد اعال م و عزم خود را جزم کردهاند که به ش
به�ين اوضاع
گ
زند� را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
ن
جها� و موثر حقوق ش
ب� و آزادیهای اسایس را با همکاری سازمان ملل
از آن جا که دولتهای عضو متحد شدهاند که رعايت
ين
تضم� کنند؛
متحد
از آن جا که برداشت ت
مش�ک در مورد اين حقوق و آزادیها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد؛
ن
ب� را آرمان ت
جها� حقوق ش
مش�ک تمام مردمان و ملتها اعال م یمکند تا همه افراد و تمام نهادهای
مجمع عمویم اين اعالميه

جامعه اين اعالميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش  ،رعايت اين حقوق و آزادیها را
ن
ت
تداب� فزاينده میل و ين
جها� و موثر آنهارا چه در ميان مردمان کشورهای عضو
شناسا� و اجرای
ب� الملیل ،
گس�ش دهند و با ي
ي
ينها� که در قلمرو آنها هستند ،ين
تام� کنند.
و چه در ميان مردم رسزم� ي
ماده ١

گ
تمام افراد ش
ب� آزاد زاده یمشوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابراند .هم� دارای عقل و وجدان هستند و بايد
با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.
ماده ٢
ين
همچن�
هرکس یمتواند ب� هيچ گونه تمايزی ،به ويژه از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،دين ،عقيده سيایس يا هر عقيده ديگر ،و
منشا میل يا اجتمایع ،ثروت ،والدت يا هر وضعيت ديگر ،از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در اين اعالميه بهره مند گردد.
ن
به عالوه نبايد هيچ تبعي�ض به عمل آيد که ن
مبت� بر وضع سيایس ،قضا� يا ين
رسزمي� باشد که شخص به آن
ب� الملیل کشور يا
ي
ين
غ� خودمختار باشد ،يا حاکميت آن به شکیل محدود شده باشد.
تعلق دارد ،خواه اين کشور يا
رسزم� مستقل ،تحت قيمومت يا ي
ماده ٣

گ
هر فردی حق زند� ،آزادی و امنيت شخیص دارد.

ماده ۴
گ
گ
گ
هيچ کس را نبايد در برد� يا بند� نگاه داشت .برد� و دادوستد بردگان به هر شکیل که باشد ،ممنوع است.
ماده ۵
ن
تحق� يز
گ�د.
انسا� يا
هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ،ضد
آم� قرار ي
ي
ماده ۶
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ق
حقو� اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
هر کس حق دارد که شخصيت
ماده ٧
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند ب� هيچ تبعي�ض از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند .همه حق دارند در
مقابل هر تبعي�ض که ناقض اعال ميه حا�ض باشد ،و بر ضد هر تحريیک که برای ين
چن� تبعي�ض به عمل آيد ،از حمايت يکسان
قانون بهره مند گردند.
ماده ٨
ق
ين
قوان� ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ
در برابر اعمایل که به حقوق اسایس فرد تجاوز کنند ـ حقو� که قانون اسایس يا
هر شخیص حق مراجعه موثر به دادگاههای میل صالح را دارد.
ماده ٩
هيچ کس را نبايد خودرسانه توقيف ،حبس يا تبعيد کرد.
ماده ١٠

گ
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگایه مستقل و � طرف ،منصفانه و ن
رسيد� شود و ين
چن� دادگایه
عل�
ب
بگ�د.
در باره حقوق و الزامات وی ،يا هر اتهام جز يا� که به او زده شده باشد ،تصميم ي
ماده ١١
 -١هر شخیص که به بزهکاری متهم شده باشد � ،گناه محسوب یمشود تا هنگایم که در جريان محاکمه ای ن
عل� که در آن تمام
ب
ن
ينهای الزم برای دفاع او ين
قانو� محرز گردد.
تام� شده باشد ،مجرم بودن وی به طور
تضم�
 -٢هيچ کس برای انجام دادن يا انجام ندادن عمیل که در موقع ارتکاب آن ،به موجب حقوق میل يا ين
ب� الملیل جرم شناخته
ين
نیمشده است ،محکوم نخواهد شد.
همچن� هيچ مجاز تا� شديدتر از مجاز تا� که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق یمگرفت،
درباره کیس اعمال نخواهد شد.
ماده ١٢

گ
گ
گ�د يا به ش�افت و آبرو
نبايد در زند� خصویص ،امور خانواد� ،اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخلههای خودرسانه صورت ي
ين
ها� ،برخورداری از حمايت قانون ،حق هر شخیص است.
و شهرت کیس حمله شود .در برابر چن� مداخلهها و حمله ي

ماده ١٣
 -١هر شخیص حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند.
 -٢هر شخیص حق دارد هر کشوری  ،از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشورخويش بازگردد.
ماده ١۴

گ
گ
 -١در برابر شکنجه ،تعقيب و آزار ،هر شخیص حق درخواست پناهند� و برخورداری از پناهند� در کشورهای ديگر را دارد.
غ�سيایس يا در اثر اعمایل مخالف با هدفها و اصول ملل متحد باشد،
 -٢در موردی که تعقيب واقعا در اثر جرم عمویم و ي
نیمتوان به اين حق استناد کرد.

ماده ١۵
ت
تابعي� داشته باشد.
 -١هر فردی حق دارد که
تغي� تابعيت محروم کرد.
 -٢هيچ کس رانبايد خودرسانه از تابعيت خويش  ،يا از حق ي
ماده ١۶
ت
ناشو� کنند و تشکيل خانواده بدهند.
محدودي� از حيث نژاد ،مليت ،يا دين با همديگر ز
 -١هر مرد و زن بال�غ حق دارند ب� هيچ
ي

49

DAVTALAB.ORG

زناشو� و هنگام انحالل آن ،زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
در تمام مدت
ي
گ�د.
 -٢ازدواج حتما بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد صورت ي
 -٣خانواده رکن طبيیع و اسایس جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ١٧
تنها� يا به صورت جمیع حق مالکيت دارد.
 -١هر شخیص به ي
 -٢هيچ کس را نبايد خودرسانه از حق مالکيت محروم کرد.
ماده ١٨
ين
همچن�
تغي� دين يا اعتقاد و
هر شخیص حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بهره مند شود .اين حق مستلزم آزادی ي
ينها و مراسم ن
آزادی اظهار دين يا اعتقاد ،در قالب آموزش ن
تنها� يا به صورت جمیع ،به
دي� به
دي� ،عبادتها و اجرای آي�
ي
طور خصویص يا عمویم است.
ماده ١٩
تن
داش� عقايد خود بيم و نگر نا� نداشته باشد و
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق ،مستلزم آن است که کیس از
در کسب و دريافت و انتشار اطالعات و افکار ،به تمام وسايل ممکن ،و بدون مالحظات مرزی ،آزاد باشد.
ماده ٢٠
 -١هر شخیص حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ،مجامع و انجمنهای مسالمت يز
آم� بهره مند گردد.
 -٢هيچ کس را نبايد به ش�کت در هيچ اجتمایع مجبور کرد.
ماده ٢١
ن
نمايندگا� که آزادانه انتخاب شده باشند،
 -١هر شخیص حق دارد که در اداره امور عمویم کشور خود ،مستقيما يا به وساطت
ش�کت جويد.
 -٢هر شخیص حق دارد با ش�ايط برابر به مشاغل عمویم کشور خود دست يابد.
ماده ٢٢
هر شخیص به عنوان عضو جامعه ،حق امنيت اجتمایع دارد و مجاز است به ياری مسایع میل و همکاری ين
ب� الملیل ،حقوق
گ
اقتصادی ،اجتمایع و فرهن� �ض وری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه شخصيت خودرا ،با توجه به تشکيال ت و
منابع هر کشور ،به دست آورد.
ماده ٢٣
 -١هر شخیص حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه برگزيند ،ش�ايط منصفانه و رضايت ش
بخ� برای کار خواستار باشد و در برابر
بیکاری حمايت شود.
بگ�ند.
 -٢همه حق دارند که ب� هيچ تبعي�ض  ،در مقابل کار مساوی ،مزد مساوی ي

گ
 -٣هرکیس که کار یمکند حق دارد مزد منصفانه و رضايت ش
بخ� دريافت دارد که زند� او و خانواده اش را موافق حيثيت و
ن
انسا� ين
تام� کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتمایع کامل شود.
کرامت
 -۴هر شخیص حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديههای موجود بپيوندد.
ماده ٢۴
ش� حق ت
هر خ
اس�احت ،فراغت و تفري ــح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخیصها و تعطيالت ادواری
با دريافت حقوق بهرهمند شود.
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ماده ٢۵

گ
ت
زند� مناسب برای ين
سالم� و رفاه خود و خانواده اش ،به ويژه از حيث خوراک،
تام�
 -١هر شخیص حق دارد که از سطح
�ض
ين
.
پوشاک ،مسکن ،مراقبتهای پزشیک و خدمات اجتمایع وری برخوردار شود همچن� حق دارد که در مواقع بیکاری ،بيماری،
گ
نقص عضو ،بيوه� ،يپ�ی يا در تمام موارد ديگری که به علیل مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده
باشد ،از ين
تام� اجتمایع بهره مند گردد.
 -٢مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند .همه کودکان ،اعم از آن که در پ� ازدواج يا ب� ازدواج
زاده شده باشند ،حق دارند که از حمايت اجتمایع يکسان بهره مند گردند.
ماده ٢۶
ابتدا� و پايه ،بايد رايگان
 -١هر شخیص حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود .آموزش و پرورش ،و دست کم آموزش
ي
ن
ن
يا� به آموزش عایل بايد با تساوی کامل
باشد .آموزش
ابتدا� اجباری است .آموزش ف� و حرفه ای بايد همگا� شود و دست ب
ي
برای همه امکان پذير باشد تا هرکس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
 -٢هدف آموزش و پرورش بايد شکوفا� همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق ش
ب� و آزادیهای اسایس باشد.
ي
آموزش و پرورش بايد به ت
يز
ن
ت
دوس� ميان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی يا دي� و ن� به
گس�ش حسن تفاهم ،دگرپذيری و
ت
گس�ش فعاليتهای ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
 -٣پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود ،برديگران حق تقدم دارند.
ماده ٢٧

گ
گ
فرهن� اجتماع ،سهيم و ش�يک گردد و از ن
ه�ها و به ويژه از ش
پي�فت علیم و فوايد آن
 -١هر شخیص حق دارد آزادانه در زند�
بهره مند شود.
 -٢هرکس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علیم ،اد� يا ن
ه�ی خود برخوردار گردد.
ب

ماده ٢٨
هر شخیص حق دارد خواستار برقراری نظیم در عرصه اجتمایع و ين
ب� الملیل باشد که حقوق و آزادیهای ذکرشده در اين
اعالميه را ،به تمایم ين
تأم� و عمیل سازد.
ماده ٢٩
ف
وظاي� برعهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن یمسازد.
 -١هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای
ن
شناسا� و
قانو� است که رصفا برای
ها�
 -٢هرکس در اعمال حقوق و بهره ي
ي
گ�ی از آزادیهای خود فقط تابع قمحدوديت ي
ن
مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادالن ه اخال� و نظم عمویم و رفاه همگا� در جامعه ای دموکراتيک
وضع شده اند.
 -٣اين حقوق و آزادیها در هيچ موردی نبايد بر خالف هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده ٣٠
هيچيک از مقررات اعالمي ه حا�ض نبايد چنان تفس� شود که برای هيچ دولت ،جمعيت يا فردی متضمن ق
ح� باشد که به موجب
ي
ت
آن برای از ين
فعالي� انجام دهد يا به عمیل دست بزند.
ب� بردن حقوق و آزادیهای مندرج در اين اعالميه
ن
نظر به اینکه سازمان ی ن
جها� پایدار دارد ،پ� ریزی شده؛
ب� الملیل کار با این اعتقاد که عدالت اجتمایع نقش اسایس در صلح
ف
تضم� انصاف ،ش
ین
پی�فت اجتمایع و ریشه کن کردن فقر الزم است اما کا� نیست ،و با تأیید
نظر به اینکه رشد اقتصادی برای
ن
پیش�د سیاست های قوی اجتمایع ،عدالت و نهادهای دموکراتیک از جانب سازمان یب� الملیل کار؛
�ض ورت
ب
ش
ب� الملیل کار اکنون بیش از هر زمان دیگر باید تمام منابع استاندارد گذاری ،همکاری ن
نظر به اینکه سازمان ی ن
پژوه� خود
ف� و
ِ
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پیوست شماره  : ۳منشور اصول و حقوق بنیادین کار
را در تمام عرصه های صالحیت خود به ویژه در زمینۀ اشتغال ،آموزش حرفه ای و ش�ایط کار ،مورد استفاده قرار دهد تا در ت ن
م�
ن
یک ت
ین
تضم� به وجود آید که سیاست های اقتصادی و اجتمایع همچون
جها� برای توسعۀ اقتصادی و اجتمایع ،این
اس�اتژی
مؤلفه ئ
ها� یکدیگر را متقابال تقویت کنند تا توسعۀ همه جانبه و پایداری را به وجود آورند؛
نظر به اینکه سازمان ی ن
ب� الملیل کار باید به مسایل اشخایص که نیازهای اجتمایع دارند ،به ویژه به کارگران بیکار و مهاجر ،توجه
ئ
ویژه ای داشته باشد و سیاست های مؤثری را با هدف اشتغال زا� به پیش بب�د؛
ب� ش
ین
نظر به اینکه در جهت حفظ پیوند ی ن
تضم� اصول و حقوق بنیادی کار حائز اهمیت ویژه
پی�فت اجتمایع و رشد اقتصادی،
ئ
ای است به این ن
مع� که به اشخاص ذی نفع این توانا� را یم دهد تا آزادانه و بر پایۀ برابری فرصت ها سهم عادالنۀ خود را از
ن
ت
ثرو� که در تولیدش کمک کرده اند طلب کنند و پتانسیل انسا� خود را به طور کامل تحقق بخشند؛
ن
ن
ف
سازما� ی ن
نظر به اینکه سازمان ی ن
وظای� برعهده دارد و دارای این صالحیت است
قانو�
ب� الملیل است که به طور
ب� الملیل کار
ن
ن
که استانداردهای ی ن
پیش�د حقوق بنیادی کار
ب� الملیل برای کار تنظیم کند و به آنها پب�دازد و از پشتیبا� و تأیید جها� در زمینۀ
ب
ن
همچون بیان اصول قانو� آن بهره مند است؛
گ
تغی�ناپذیر اصول و حقوق بنیادی ای که در اساسنامۀ
نظر به اینکه در ش�ایط وابست� متقابل اقتصادی ،تأکید مجدد بر رسشت ی
پیش�د آن در سطح جهان فوریت دارد؛
سازمان آمده و ب
کنفرانس ی ن
ب� الملیل کار
تن
 -1یادآور یم شود :الف) که اعضای سازمان ی ن
پیوس� آزادانه به این سازمان ،اصول و حقوق مندرج در اساسنامۀ
ب� الملیل کار با
ت
دستیا� به تمام اهداف سازمان با به�ین منابع
آن و در اعالمیۀ فیالدلفیا را تأیید کرده و این مسئولیت را پذیرفته اند که برای
خود و در انطباق کامل با ش�ایط ویژۀ خود بکوشند؛ ب) این اصول و حقوق در شکل بحقوق و تکالیف ویژه در مقاوله نامه ئ
ها�
بیان شده و ش�ح و بسط یافته اند که هم در درون و هم در یب�ون سازمان به عنوان پایه به رسمیت شناخته شده اند؛
ح� اگر مقاوله نامه های مورد نظر را تصویب نکرده باشند ،به خاطر تعهدی که ش
 -2اعالم یم دارد که همۀ اعضا ،ت
نا� از
عضویت در سازمان ی ن
[ب� الملیل کار] است موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادی [کار] را که موضوع آن مقاوله نامه هاست
ت
مح�م بشمارند ،به پیش برند و به اجرا درآورند .این اصول عبارتند از:
ق
تن
حقی� حق مذاکرات دسته جمیع؛
شناخ�
الف) آزادی تشکل و به رسمیت
ب) حذف تمام اشکال کار ِ زوری و اجباری؛
پ) الغای واقیع کار کودکان؛ و
ت) حذف تبعیض در زمینۀ استخدام و شغل.
 -3یم پذیرد که سازمان ی ن
[ب� الملیل کار] در زمینۀ مساعدت به رفع نیازهای به اثبات رسیده و بیان شدۀ اعضایش متعهد است
ت
یا� به این اهداف باید از منابع قانونگذاری ،عملیا� و بودجه ای خود به طور کامل استفاده کند از جمله با بسیج
و برای دست ب
ز
ن
ن
ج
خار� و ین� تشویق دیگر سازمان های یب� الملیل که سازمان یب� الملیل کار با آنها براساس مادۀ  12اساسنامه
منابع و حمایت
ن
پشتیبا� نماید:
اش روابیط برقرار کرده است ،از این تالش ها
الف) با عرضۀ همکاری ن
پیش�د تصویب و اجرای مقاوله نامه های بنیادی؛
ف� و خدمات مشاوره ای به منظور ب
ئ
موقعی� نیستند که تمام یا خ
ت
بر� از این مقاوله نامه ها را تصویب کنند در تالش هایشان
اعضا� که هنوز در
ب) با کمک به
در راه ت
پیش�د و تحقق آنها و
و
ها
نامه
مقاوله
این
موضوع
بنیادی
حقوق
به
مربوط
اصول
اح�ام به
ب
پ) با کمک به اعضا در تالش هایشان در زمینۀ ایجاد ش�ایط مساعد به منظور توسعۀ اقتصادی و اجتمایع.
ش
پیش�دی ن
مع� دار و مؤثر که بخش کامیل از اعالمیه
اثربخ� کامل این اعالمیه یک پیوست
گ�د که به منظور
ب
 -4تصمیم یم ی
است در انطباق با اقدامات ویژه ای که در پیوست یم آید به اجرا گذاشته شود.
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حمای� بازر ن
گا� به کار برده شوند و اینکه هیج ی ز
ت
چ� نه در
 -5تأکید یم ورزد که استانداردهای کار نباید به منظور سیاست های
اعالمیه و نه در پیوست آن نباید برای ی ن
نس� هیچ کشوری
چن� مقاصدی عنوان گردند یا به کار برده شوند؛ افزون بر آن مزیت ب
نباید به هیچ رو توسط این اعالمیه و پیوست آن به زیر سؤال برده شود.
پیوست اعالمیه
-1

هدف کیل

ت
پیوس� که در زیر یم آید تشویق تالش های اعضای سازمان ی ن
پیش�د اصول و حقوق بنیادین مندرج
[ب� الملیل کار] برای
 -1هدف
ب
ن
در اساسنامۀ سازمان یب� الملیل کار و اعالمیۀ فیالدلفیا است که در این اعالمیه مورد تأکید قرار گرفته اند.
ئ
ق
ت
مناط� را یم دهد که در آنها مساعدت
شناسا�
پیش�دی دارد ،این پیوست امکان
ماهی�
 -2در انطباق با این هدف که دقیقا
ب
ن
سازمان ی ن
[ب� الملیل کار] از طریق فعالیت های مرتبط با همکاری ف� اش یم تواند در به عمل در آوردن اصول و حقوق بنیادین
ت
ن
مؤثر باشد .این پیوست جانشی� برای مکانیسم های نظار� مستقر نیست و مانیع در راه عملکرد آنها ایجاد نخواهد کرد؛ در
نتیجه وضعیت های ویژه ای که در حوزۀ اختیارات آن مکانیسم ها قرار دارند در چارچوب این پیوست مورد برریس یا برریس
مجدد قرار نخواهند گرفت.
 -3دو جنبۀ این پیوست که در زیر ش
ت�ی ــح خواهند شد بر روال کارهای موجود ن
پیگ�ی ساالنه در زمینۀ
مبت� خواهند بود :ی
تغی�ات چندی برای انطباق شیوه های کاربردی فعیل مادۀ  19پاراگراف ( 5ث) اساسنامه
مقاوله نامه های تصویب نشده تنها با ی
ن
رسا� به بحث جاری
پیش�د اصول و حقوق بنیادین کار باید امکان اطالع
نتایج
و
آثار
همراه خواهد بود؛ گزارش ساالنه در بارۀ
ب
ن
پیش�د و
[ب� الملیل کار] و نتایج به دست آمده در زمینۀ
ب
در کنفرانس در مورد نیازهای اعضا ،عمل انجام شده توسط سازمان ی
حقوق بنیادین کار را فراهم کند.
-2

پیگ�ی ساالنه دربارۀ مقاوله نامه های بنیادین تصوب نشده
ی

الف) هدف و چشم انداز
ئ
ت
اعضا� که هنوز تمام مقاوله نامه
فرص� فراهم شود تا کوشش های
 -1هدف این است که هر سال از طریق روال های ساده
ن
گ�د.
ار
ر
ق
بی�
باز
مورد
بنیادین]
حقوق
ها را تصویب نکرده اند در انطباق با اعالمیه [اصول و
ی
ق
حقو� خواهد بود که در اعالمیه مشخص شده اند.
پیگ�ی شامل چهار مقوله از اصول و
 -2ی
ب) شیوۀ کار [مدالیته]
مبت� بر گزارش ئ
پیگ�ی ن
ها� خواهد بود که از اعضا بر اساس مادۀ  ،19پاراگراف ( 5ث) اساسنامه خواسته شده است.
 -1ی
ئ
ت
فرم های گزارش طوری تنظیم شده اند که از حکومت ها� که ییک یا بیش� از مقاوله نامه های بنیادین را تصویب نکرده اند
ت
تغی� تا� که ممکن است در قانون و عملشان صورت گرفته باشد با در نظر ت ن
گرف� مادۀ  23اساسنامه
اطالعا� در مورد هر نوع ی
و عمل پذیرفته شده ،به دست آید.
 -2این گزارش ها که در ت
ن
دف� ی ن
بازبی� هیأت مدیره قرار خواهند گرفت.
ب� الملیل کار جمع آوری یم شوند مورد
ئ
ت
اعضا� که در این هیأت عضویت ندارند امکان یابند تا به
ترتیبا� در روال کار موجود هیأت حکام باید در نظر گرفته شود تا
-3
مناسب ترین راه توضیحات الزم و مفید را هنگام بحث هیأت حکام برای کامل کردن اطالعات مندرج در گزارش هایشان ارائه
دهند.
ن
جها� در مورد اصول و حقوق بنیادین کار
 -3گزارش
الف) هدف و چشم انداز
ن
ن
جها� در زمینۀ چهار مقوله اصول و حقوق بنیادین در دورۀ قبیل است و ی ز
تن
ساخ�
ن� فراهم
جها� ارائۀ تصویر
-1هدف گزارش
ئ
ئ
ئ
ن
تعی� اولویت ها برای دورۀ بعد ،از جمله در زمینۀ شکل
مبنا� برای
ارزیا� کارآ� کمک ها� که توسط سازمان عرضه شده و ی
ب
نقشه های عمل به منظورهمکاری ن
ف� ای که به ویژه برای بسیج منابع داخیل و ج
خار� برای پیاده کردن آن اولویت ها در نظر
گرفته یم شود.
ب) شیوۀ کار
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ت
ارزیا�
اطالعا� که براساس روال های پذیرفته شده جمع آوری و
 -1گزارش زیر مسئولیت مدیرکل بر مبنای اصالحات رسیم یا
ب
یم شوند تنظیم خواهد شد .در مورد دولت ئ
ها� که مقاوله نامه های بنیادین کار را تصویب نکرده اند ،این گزارش براساس داده
ئ
ت
پیش� گفته شد تدوین خواهد گردید .در مورد اعضا� که مقاوله نامه های مربوط را تصویب کرده اند،
پیگ�ی سالیانه که
های ی
مبت� گزارش ئ
گزارش به ویژه ن
ین
همچن� به تجربۀ
ها� خواهد بود که در مادۀ  22اساسنامه به آنها پرداخته شده است .این گزارش
به دست آمده از همکاری ن
ف� و دیگر فعالیت های مرتبط سازمان ی ن
ب� الملیل کار ارجاع خواهد داشت.
 -2این گزارش برای بحث جاری در مورد هدف ت
اس�اتژیک اصول و حقوق بنیادین کار براساس شیوۀ کاری که مورد توافق هیأت
نتای� از این بحث برای تمام وسایل عمیل
حکام باشد در اختیار کنفرانس قرار خواهد گرفت .سپس برعهدۀ کنفرانس است تا ج
تعی� اولویت ها و نقشه های عمل برای همکاری ن
ب� الملیل کار از جمله ی ن
سازمان ی ن
ف� ای که باید در دورۀ بعد به عمل در آید
ئ
ت
ن
بگ�د و هیأت حکام و دف� یب� الملیل کار را در مسئولیت هایشان راهنما� کند.
ی

-4

این موضوع مورد تفاهم است که:

ن
ارزیا�
بازبی� قرار خواهد داد تا
 -1کنفرانس در مهلت مناسب ،کارکرد این پیوست را در پرتو تجربه های به دست آمده مورد
ب
ت
درس� هدف کیل بخش  1را برآورده کرده است.
کند آیا به
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پیوست شماره  :۴مقاولهنامهی شمارهی  ۸۷سازمان ی ن
ب� الملیل کار؛ حق آزادی انجمن ها و سندیکاههای
سندیکا�
کارگری و دفاع از حقوق
ی
سندیکا� است .این کنوانسیون
مقاولهنامهی شمارهی  ۸۷سازمان یب�نالملیل کار دربارهی آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق
ی
یب�نالملیل در  ۱۷ژوئن  ،۱۹۴۸در یس و ی ن
یکم� اجالس ساالنهی سازمان یب�نالملیل کار تصویب شد و در اختیار کشورهای عضو
ت
ن
قرار گرفت .ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است .مرجع م� ترجمه شدهی این مقاولهنامه وبسایت وزارت تعاون ،کار
ش
و رفاه اجتمایع است و ت ن
نگار� تارنمای داوطلب ،عینا تکرار شده است.
م� ،بدون دخل و ترصف و بدون اعمال شیوهنامهی
بخش اول :آزادی سندیکاها
ماده ۱
هر یک ازکشورهای عضو سازمان یب�نالملیل کارکه این مقاولهنامه درباره آنها الزماالجرا است ،متعهد به اجرای مقررات زیر است.
ماده ۲
کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تبعی�ض یمتوانند آزادانه و بدون اجازه قبیل ،سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به
سازمانهای موجود بپیوندند ،به ش�ط آنکه اساسنامههای مصوب را رعایت کنند.
ماده ۳
آئ�ننامههای خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛
 -۱سازمانهای کارگری و
کارفرما� حق دارند آزادانه اساسنامه و ی
ی
گ
چگون� اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عمیل خویش را اعالم کنند.
ن
 -۲مقامات ت
قانو� آن شود ،خودداری کنند.
دول� باید از هرگونه مداخلهای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای
ماده ۴
کارفرما� را نیمتوان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.
سازمانهای کارگری و
ی
ماده ۵
کارفرما� از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهای یب�نالملیل کارگری و
سازمانهای کارگری و
ی
کارفرما� بپیوندند.
ی
ماده ۶
مفاد مواد  ۲و  ۳و  ۴این مقاولهنامه اتحادیهها وکنفدراسیونهای متشکل از سازمانهای کارگری وکارفرما� را ی ز
ن� شامل یمشود.
ی
ماده ۷
ق
حقو� سازمانهای کارگری وکارفرما� و ی ز
ن� اتحادیهها وکنفدراسیونهای آن نباید ش
م�وط به ش�اییط شود که ناقض
شخصیت
ی
مفاد مواد  ۲و  ۳و  ۴این مقاولهنامه گردد.
ماده ۸
ق
کارفرما� ضمن برخورداری از حقو� که این مقاولهنامه برای آنها قائل است ،مانند همه اشخاص و
 -۱سازمانهای کارگری و
ی
ن
قوان� جاری را رعایت نمایند.
مجامع متشکل موظفند
ی
ین
قوان� کشورها نباید به مفاد ترصی ــح شده در این مقاولهنامه خلیل وارد آورد یا اجرای آنها را با مشکل روبرو سازد.
-۲
ماده ۹
تداب� الزم برای ی ن
تام� و اجرای تصمیمات و تعهدات ترصی ــح شده در این مقاولهنامه درخصوص ین�وهای مسلح ،باید در
-۱
ی
قوان� هر کشوری پیش ن
ین
بی� شود.
حدود
 -۲بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند  ۸ماده  ۱۹اساسنامه سازمان یب�نالملیل کار ،تصویب این مقاولهنامه توسط اعضاء،
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ین
نشده در این
معت� موجود که متضمن تصمیمات و تعهدات پیشبی�
تاث�ی در
قوان� ،احکام عرف و قراردادهای نافذ و ب
هیچ ی
مقاولهنامه درباره ین�وهای مسلح باشد ،نخواهد داشت.
ماده ۱۰
کارفرما� است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران یا
در این مقاولهنامه مراد از اصطالح سازمان ،هر سازمان کارگری یا
ی
کارفرمایان تاسیس شده باشد.
بخش دوم :حمایت از حقوق سندیکاها
ماده ۱۱
هر عضو سازمان یب�نالملیل کار که متعهد اجرای این مقاولهنامه باشد ،موظف است تمام اقدامات الزم را برای ی ن
تام� حقوق
سندیکا� و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آورد.
ی
بخش سوم :سایر مالحظات
ماده ۱۲
رسزم�نهای مشمول بندهای  ۴و  ۵ذکر شده در ماده  ۳۵اساسنامه سازمان یب�نالملیل کار که بر اساس سند مصوب
 -۱به جز
ی
 ۱۹۴۶اصالح گردید ،هر عضو سازمان که این مقاولهنامه را یمپذیرد ،پس از تصویب آن ،باید درکوتاهترین مدت ،همراه با اعالم
رسیم پذیرش آن ،اطالعات زیر را به اطالع مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل سازمان کار ارسال کند:
ق
مناط� که در آنها این مقررات ب� کم و کاست اجرا خواهد شد؛
الف)
ق
ها� اجرا خواهد شد؛
ب) مناط� که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل ی
ق
غ� قابل اجرا بودن آنها؛
ج) مناط� که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست ،همراه با ذکر دالیل ی
ق
مناط� که درباره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول یمشود.
د)
ین
نخست� بند از این ماده جزء الینفک این مقاولهنامه بوده و از اعتباری یکسان
 -۲تعهدات برشمرده در عبارتهای الف و ب
برخوردارند.
ت
قسم� از ش�اییط را که در خصوص عبارتهای ب ،ج ،د
 -۳هر یک از کشورهای عضو یمتوانند ضمن اعالمیه جدید تمام یا
ین
گ�ند.
نخست� بند از این ماده در اعالمیه قبیل خود بیان کردهاند ،پس ی
 -۴هر عضوی یمتواند در مدت پیش ن
بی� شده در ماده  ۱۶این مقاولهنامه در خصوص فسخ آن ،ضمن اعالمیه جدیدی هر
تجدید نظر در اعالمیههای قبیل خود و ی ز
ن� در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطالع مدیر کل برساند.
ماده ۱۳
ین
رسزم� تحتالحمایه باشد ،کشور عضوی
 -۱هنگایم که اعالم پذیرش مفاد این مقاولهنامه در حدود اختیارات اولیای امور یک
ن
ین
رسزم� مذکور ،ضمن اعالمیهای پذیرش تعهدات
رسزم� را دارد ،یمتواند با موافقت حکومت
که مسئولیت روابط یب�نالملیل آن
ی
ین
نام�ده به اطالع مدیر کل برساند.
این مقاولهنامه را از طرف
رسزم� ب
 -۲مقامات زیر یمتوانند پذیرش این مقاولهنامه را به مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار ابالغ کنند:
رسزم� تحتالحمایه تحت اداره ت
ین
مش�ک آنها باشد؛
الف) دو یا چند عضو سازمان که
ین
رسزم� را
ب) هر مقام یب�نالملیل که طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد یا هر مصوبه دیگر یب�نالملیل مسئولیت اداره یک
برعهده دارد؛
 -۳در اعالم پذیرش که بر اساس مقررات بندهای فوق برای مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار ارسال یمشود ،باید ترصی ــح شود
ت
ین
رسزم� اجرا خواهد شد .در صور� که اعالمیه متضمن آن باشد که این
تغی� تا� در آن
که مقررات این مقاولهنامه عینا یا با ی
تغی�ات ذکر شود.
دالیل
باید
تغی� تا� اجرا خواهد شد،
ی
مقاولهنامه با ی
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تغی�ات برشمرده در اعالمیه قبل
جز� از ی
 -۴عضو یا اعضاء یا مقام یب�نالملیل ذیربط یمتوانند بر اساس اعالمیه جدید تمام یا ی
گ�ند.
را پس ی
 -۵عضو یا اعضاء یا مقام یب�نالملیل ذیربط در فاصله مدت پیش ن
بی� شده در ماده  ۱۶این مقاولهنامه در خصوص فسخ آن،
ز
ن
تغی�ات
تغی� نظر در اعالمیههای قبیل را با ذکر دالیل و ین� وضع آن
رسزم� را از نظر این ی
یمتوانند ضمن اعالمیه جدیدی هر ی
ی
در خصوص اجرای این مقاولهنامه به اطالع مدیر کل برساند.
بخش چهارم :مقررات ن
پایا�
ماده ۱۴
دف� ب�نالملیل کار ابالغ شود و در ت
الحاق رسیم به این مقاولهنامه باید به مدیر کل ت
دف� مدیر کل به ثبت رسد.
ی
ماده ۱۵
 -۱این مقاولهنامه فقط برای کشورها� الزماالجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار به ثبت رسیده
ی
باشد.
 -۲این مقاولهنامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار به ثبت رسد ،وارد مرحله اجر یا�
خواهد شد.
 -۳این مقاولهنامه دوازده ماه پس از تاری ــخ ثبت الحاق هر کشور الزم االجرا خواهد بود.
ماده ۱۶
 -۱هر یک از کشورهای عضو که به این مقاولهنامه ملحق شده باشند ،پس از پایان ده سال از تاری ــخ اجرای این مقاولهنامه
دف� مدیر کل ت
در نوبت نخست یمتوانند یط اعالمیه رسیم که برای ثبت در ت
دف� یب�نالملیل کار ارسال شده باشد ،از اجرای آن
رصف نظر کند .لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در ت
دف� یب�نالملیل کار رسمیت خواهد یافت.
 -۲هر یک از کشورهای عضو که به این مقاولهنامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج
در بند  ۱این ماده استفاده نکند ،برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود .ویل برای نوبت بعد یمتواند
در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق ش�ایط پیش ن
گ�د.
بی� شده ،الحاق به این مقاولهنامه را پس ی
ماده ۱۷
 -۱مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کارگزارش ثبت تمام درخواستهای الحاق به این مقاولهنامه یا انرصاف از الحاق را به اطالع اعضای
سازمان یب�نالملیل کار خواهد رساند.
 -۲مدیرکل ت
ین
دوم� اعالم درخواست الحاق به این مقاولهنامه و ثبت آن ،توجه اعضای سازمان
دف� یب�نالملیل کار پس از دریافت
را به تاری ــخ ورود آن به مرحله اجر یا� جلب خواهد کرد.
ماده ۱۸
مدیر کل سازمان یب�نالملیل کار بر اساس ماده  ۱۰۲اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است گزارش جامیع از ثبت تمام
دب� کل سازمان ملل متحد ارسال کند.
درخواستهای الحاق یا انرصاف از آن را برای ی
ماده ۱۹
دف� ب�نالملیل کار در هر ن
هیات مدیره ت
زما� که الزم بداند ،ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاولهنامه به کنفرانس
ی
گ�ی اقدام
جز� در این مقاولهنامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم ی
عمویم ،در خصوص تجدید نظر کیل یا ی
خواهد کرد.
ماده ۲۰
ت
صور� که کنفرانس عمویم مقاولهنامه جدیدی را ن
مب� بر تجدید نظر کیل یا جز� در ت ن
م� این مقاولهنامه تصویب کند و
 -۱در
ی
در مقاولهنامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:

57

DAVTALAB.ORG

الف) اگر مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجر یا� شده باشد ،پذیرش مقاولهنامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده ۱۶
این مقاولهنامه ،موجب لغو فوری الحاق به این مقاولهنامه خواهد بود.
ب) از خ
ت
موضوعی� نخواهد داشت.
تاری� که مقاولهنامه جدید به مرحله اجر یا� درآید ،دیگر الحاق به این مقاولهنامه
ن
اعضا� که بدان ملحق شدهاند و به مقاولهنامه تجدیدنظرشده
کنو� برای
 -۲در هر حال ،این مقاولهنامه به شکل و مضمون
ی
معت� خواهد بود.
نپیوستهاند ،همچنان نافذ و ب
ماده ۲۱
ت
م�نهای فرانسه و انگلییس این مقاولهنامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.
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پیوست شماره  :۵مقاولهنامهی شمارهی  ۹۸سازمان ی ن
سازمانیا� و
ب� الملیل کار؛ حق
ب
ن
چانه ز� دسته جمیع
ین
دوم� اجالس ساالنهی سازمان یب�نالملیل کار تصویب شد و در اختیار
این کنوانسیون یب�نالملیل  ۸ژوئن  ،۱۹۴۹در یس و
ن
ت
ن
.
کشورهای عضو قرار گرفت .ایران هنوز به این کنوانسیون جها�  ۱۶مادهای نپیوسته است مرجع م� ترجمه شدهی این
ش
مقاولهنامه وبسایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتمایع است و ت ن
نگار�
م� ،بدون دخل و ترصف و بدون اعمال شیوهنامهی
تارنمای داوطلب ،عینا تکرار شده است.
کنفرانس عمویم سازمان ب�نالملیل کار ،که بنا به دعوت هیات مدیره ت
ین
دوم� اجالس خود را در تاری ــخ
دف� یب�نالملیل کار ،یس و
ی
 ۸ژوئن  ۱۹۴۹در ژنو برگزار کرد ،پس از بحث درباره تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص اجرای اصول حق
ین
چهارم� موضوع دستور کار اجالس و پس از تصویب آن که پیشنهادهای ارائه شده به
تشکل و مذاکره دستهجمیع به عنوان
صورت یک مقاولهنامه یب�نالملیل درآید ،در روز اول ژوییه سال  ۱۹۴۹مقاولهنامه ذیل را تحت عنوان «مقاولهنامه حق تشکل
و مذاکره دستهجمیع» تصویب کرد.
ماده ۱
ف
 -۱کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکا� و تبعیض ی ز
کا� برخوردار باشند.
آم� در خصوص اشتغال ،از حمایت
ی
گ�د:
 -۲حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد
سندیکا� بهویژه باید بندهای زیر را در بر ی
ی
الف) ش�ط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛
ب) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله ،به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت ش�کت در
ت
غ� ساعتهای کار یا ت
ح� در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.
تشکیال�
فعالیتهای
سندیکا� در ی
ی
ماده ۲
کارفرما� باید در مقابل هرگونه اقدام مداخلهگرانه در تشکیالت و فعالیت امور اداری آنها از سوی
 -۱سندیکاهای کارگری و
ی
غ�مستقیم کامال مصون باشند؛
اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا ی
ن
پشتیبا� از
 -۲تحریک به منظور ایجاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیههای کارفرمایان باشند یا
سندیکاهای کارگری با اتکا به کمکهای مایل یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکاهای کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه
ت
اقداما� است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخلهگرانه ق
تل� یمشود.
گ�ند ،از جمله
کارفرمایان قرار ی

ماده ۳
در صورت لزوم باید نهادها� تاسیس شود که متناسب با اوضاع و ش�ایط هرکشور آزادی سندیکاها و ت
سندیکا�
اح�ام به حقوق
ی
ی
را براساس مفاد ترصی ــح شده در مادههای  ۱و  ۲این مقاولهنامه ی ن
تام� کند.
ماده ۴
کارفرما� از یک طرف
تداب�ی اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای
در صورت لزوم و با توجه به ش�ایط داخیل هرکشور ،باید ی
ی
ت
بیش� از روشهای مبادله آزادانه قراردادهای دستهجمیع تشویق شوند
و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده
و بدین وسیله ش�ایط کار را ی ن
ب� خود تنظیم کنند.
ماده ۵
 -۱حدود شمول مفاد این مقاولهنامه به قوای نظایم و انتظایم به موجب مقررات میل ی ن
تام� خواهد شد.
 -۲بر اساس مفاد بند  ۸از ماده  ۱۹اساسنامه سازمان یب�نالملیل کار در هر کشور عضو سازمان یب�نالملیل کار ،اگر درباره پرسنل
ق
ین
معت� حقو� معادل ش�ایط
ین�وهای نظایم و انتظایم ،به موجب
قوان� ،احکام یا عرف متداول و یا موافقتنامههای نافذ و ب
این مقاولهنامه ی ن
تام� باشد ،الحاق آن دولت به این مقاولهنامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمهای نخواهد زد.
ماده ۶
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تفس� کرد که به حقوق
این مقاولهنامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نیمتوان آنرا به گونهای
ی
و قانون استخدایم ایشان لطمهای وارد کند.
ماده۷
دف� ب�نالملیل کار ابالغ شود و در ت
الحاق رسیم به این مقاولهنامه باید به مدیر کل ت
دف� مدیر کل به ثبت رسد.
ی
ماده ۸
 -۱این مقاولهنامه فقط برای کشورها� الزماالجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار به ثبت رسیده
ی
باشد.
 -۲این مقاولهنامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار به ثبت رسد ،وارد مرحله اجر یا�
خواهد شد.
 -۳این مقاولهنامه دوازده ماه پس از تاری ــخ ثبت الحاق هر کشور الزماالجرا خواهد بود.
ماده ۹
 -۱اعالم الحاق به این کنوانسیون که برای مدیرکل ارسال یمشود ،مطابق بند  ۲ماده  ۳۵منشور سازمان یب�نالملیل کار باید در
گ�نده اطالعات زیر باشد:
بر ی
ق
مناط� که در آنها این مقررات ب� کم و کاست اجرا خواهد شد؛
الف)
ق
ها� اجرا خواهد شد؛
ب) مناط� که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل ی
ق
غ� قابل اجرا بودن آنها؛
ج) مناط� که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست ،همراه با ذکر دالیل ی
ق
مناط� که درباره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول یمشود.
د)
ین
نخست� بند از این ماده جزء الینفک این مقاولهنامه بوده و از اعتباری یکسان
 -۲تعهدات برشمرده در عبارتهای الف و ب
برخوردارند.
ت
قسم� از ش�اییط را که در خصوص عبارتهای ب ،ج ،د
 -۳هر یک از کشورهای عضو یمتوانند ضمن اعالمیه جدید تمام یا
ین
گ�ند.
نخست� بند از این ماده در اعالمیه قبیل خود بیان کرده اند ،پس ی
 -۴هر عضوی یمتواند در مدت پیش ن
بی� شده در ماده  ۱۱این مقاولهنامه در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطالع
مدیر کل برساند.
ماده ۱۰
 -۱در اعالمیه پذیرش که برای مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار ارسال یمشود ،باید مطابق بندهای  ۴و  ۵ماده  ۳۵منشور سازمان
ت
ین
صور� که اعالمیه
رسزم� اجرا خواهد شد .در
تغی� تا� در آن
یب�نالملیل کار ترصی ــح شود که مقررات این مقاولهنامه عینا یا با ی
ت
تغی�ات ذکر شود.
تغی�ا� اجرا خواهد شد ،باید دالیل ی
متضمن آن باشد که این مقاولهنامه با ی
تغی�ات برشمرده در اعالمیه قبل
جز� از ی
 -۲عضو یا اعضاء یا مقام یب�نالملیل ذیربط یمتواند بر اساس اعالمیه جدید تمام یا ی
گ�د.
را پس ی
 -۳عضو یا اعضاء یا مقام یب�نالملیل ذیربط در فاصله مدت پیش ن
بی� شده در ماده  ۱۱این مقاولهنامه در خصوص فسخ آن،
ز
ین
تغی�ات
تغی� نظر در اعالمیههای قبیل را با ذکر دالیل و ین� وضع آن
رسزم� را از نظر این ی
یمتواند ضمن اعالمیه جدیدی هر ی
در خصوص اجرای این مقاولهنامه به اطالع مدیر کل برساند.
ماده ۱۱
 -۱هر یک از کشورهای عضو که به این مقاولهنامه ملحق شده باشند ،پس از پایان ده سال از تاری ــخ اجرای این مقاولهنامه
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دف� مدیر کل ت
در نوبت نخست یمتوانند یط اعالمیه رسیم که برای ثبت در ت
دف� یب�نالملیل کار ارسال شده باشد ،از اجرای آن
رصف نظر کند .لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در ت
دف� یب�نالملیل کار رسمیت خواهد یافت.
 -۲هر یک از کشورهای عضو که به این مقاولهنامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج
ین
پیش� این ماده استفاده نکند ،برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود .ویل برای نوبت بعد
در بند
ش
ن
گ�ند.
یمتواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق �ایط پیشبی� شده ،الحاق به این مقاولهنامه را پس ی
ماده ۱۲
 -۱مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار گزارش ثبت درخواستهای الحاق به این مقاولهنامه یا انرصاف از الحاق را به اطالع اعضای
سازمان یب�نالملیل کار خواهد رساند.
 -۲مدیرکل ت
ین
دوم� اعالم درخواست الحاق به این مقاولهنامه و ثبت آن ،توجه اعضای سازمان
دف� یب�نالملیل کار پس از دریافت
را به تاری ــخ ورود آن به مرحله اجر یا� جلب خواهد کرد.
ماده ۱۳
مدیر کل سازمان یب�نالملیل کار بر اساس ماده  ۱۰۲اساسنامه سازمان ملل متحد ،موظف است گزارش جامیع از ثبت تمام
دب� کل سازمان ملل متحد ارسال کند.
درخواستهای الحاق یا انرصاف از آن را برای ی
ماده ۱۴
دف� ب�نالملیل کار در هر ن
هیات مدیره ت
زما� که الزم بداند ،ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاولهنامه به کنفرانس
ی
گ�ی اقدام
جز� در این مقاولهنامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم ی
عمویم ،در خصوص تجدید نظر کیل یا ی
خواهد کرد.
ماده ۱۵
ت
صور� که کنفرانس عمویم مقاولهنامه جدیدی را ن
مب� بر تجدید نظر کیل یا جز� در ت ن
م� این مقاولهنامه تصویب کند و
 -۱در
ی
در مقاولهنامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:
الف) اگر مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجر یا� شده باشد ،پذیرش مقاولهنامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده ۱۱
این مقاولهنامه ،موجب لغو فوری الحاق به این مقاولهنامه خواهد بود.
ب) از خ
ت
موضوعی� نخواهد داشت.
تاری� که مقاولهنامه جدید به مرحله اجر یا� درآید ،دیگر الحاق به این مقاولهنامه
ن
اعضا� که بدان ملحق شدهاند و به مقاولهنامه تجدید نظر شده
کنو� برای
 -۲در هر حال ،این مقاولهنامه به شکل و مضمون
ی
معت� خواهد بود.
نپیوستهاند ،همچنان نافذ و ب
ماده ۱۶
ت
م�نهای فرانسه و انگلییس این مقاولهنامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.
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پیوست شماره  :6کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مقدمه
دولتهاي عضو اين كنوانسيون،
ب� ،مقام و نز
ش
انسا� و برابري حقوق زن و مرد
م�لت هر فرد
ني
با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي
تأكيد دارد؛
ب� بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته ،اعالم ميدارد كه كلية افراد ش
با عنايت به اينكه اعالمية جها� حقوق ش
ب� آزاد به
ني
نز
مبت� بر جنسيت ،حق دارند از كلية
دنيا آمده و از نظر م�لت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمايزي ،از جمله تمايزات ني
حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعالميه بهرهمند شوند؛
ينالمل حقوق ش
ين
تضم� حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندي از كلية
ب� متعهد به
با عنايت به اينكه دول عضو گميثاقهاي ب� لي
مد� و سياسي ميباشند؛
حقوق اساسي  ،اجتماعي ،
فرهن� ،ني
ي
با در نظر ت ن
پيش�د تساوي
گرف� كنوانسيونهاي ب�
ينالمللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي به منظور ب
حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند؛
پيش�د تساوي حقوق
ها� كه توسط ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي براي
ب
با عنايت به قطعنامهها ،اعالميهها و توصيه يي
زنان و مردان تصويب شده است؛
با نگرا� از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد ،تبعيضات عليه زنان همچنان بهطور ت
گس�ده ادامه دارد؛
ني
با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و ت
اح�ام به شخصيت ش
ب� ميباشد و مانع ش�كت زنان در
گ
گ
ن� ت
فرهن� كشور و يز
گس�ش سعادت جامعه و خانواده شده و
زند� سياسي  ،اجتماعي  ،اقتصادي و
ش�ايط مساوي با مردان در
ي
ي
شكوفا� كامل قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و ش
ب�يت را دشوارتر مينمايد،
يي
تنگدس� حداقل امكان ت
ت
غذا� ،بهداشت ،تحصيالت ،آموزش و
دس�سي را به مواد
ا� از اينكه زنان در ش�ايط فقر و
يي
با نگر ني
ي
امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛
پيش�د برابري ين
ب� مردان و زنان
ينالملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق
با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد ب�
ب
نقش مهمي را ايفا مينمايد؛

ت
ادپرس� ،تبعيض نژادي ،استعمار ،استعمار نو ،تجاوز ،اشغال و
با تأكيد بر اينكه ريشهكن كردن آپارتايد ،اشكال مختلف نژ
ي
خار� در امور دولتها الزمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد؛
سلطه و دخالت
جي
ينالمللي ،
زدا� ب�
با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت ب�
ينالمللي  ،تشنج يي
همكاريهاي متقابل دول ،رصفنظر از نظامهاي اجتماعي
ت
ينالمللي  ،تأكيد بر اصول عدالت،
و اقتصادي آنان ،خلع سالح كامل و بهويژه خلع سالح اتمي تحت نظارت وكن�ل دقيق و مؤثر ب�
مساوات و منافع متقابل در روابط ين
دستيا�
به
خار�
اشغال
و
بيگانه
ب� كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و
بي
جي
ت
ش
ين
ين
ار� باعث توسعه و پي�فت اجتماعي خواهد
به حق تعي� رسنوشت و استقالل و همچن� اح�ام به حاكميت ملي و تماميت ضي
شد و در نتيجه به دستيا� به مساوات كامل ين
ب� مردان و زنان كمك خواهد كرد؛
بي
جها� و برقراري صلح مستلزم ش�كت يكپارچة زنان در تمام زمينهها در
با اعتقاد بر اينكه توسعة تمام و كمال يك كشور ،رفاه
ني
ش�ايط مساوي با مردان است؛

ً
گرف� سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و ش
با در نظر ت ن
پي�فت جامعه ،كه تاكنون كامال
يي
شناسا� نشده است ،اهميت اجتماعي
و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد،
بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت ين
ب� زن و مرد و جامعه بهطور كلي ميباشد؛

تغي� در نقش ت
دستيا� به مساوات كامل ميان زنان و مردان
سن� مردان و زنان در جامعه و خانواده براي
با اطالع از اينكه ي
بي
ي
�ض وري است؛
تن
برداش�
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعالمية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات �ض وري براي از ميان
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اينگونه تبعيضها در كلية اشكال و صور آن ،به ش�ح ذيل توافق كردهاند:
بخش اول
مادة 1
عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز ،استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا
هدف آن خدشهداركردن يا لغو شناسا� ،بهرهمندي ،يا اعمال حقوق ش
ب� و آزاديهاي اساسي در زمينههاي سياسي  ،اقتصادي،
يي
گ
زناشو� ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و
وضعيت
از
نظر
ف
رص
زنان،
توسط
ديگر
مد� و يا هر زمينة
اجتماعي ،
يي
فرهن� ،ني
ي
مردان ،اطالق ميگردد.
مادة 2
دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده ،موافقت مينمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية
ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد ميشوند:
الف .گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اسا يا ساير ين
قوان� مربوطة هركشور ،چنانچه تاكنون منظور نشده
سي
ين
تضم� تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛
باشد ،و
ين
قوان� مناسب و يا اقدامات ديگر ،از جمله مجازات در صورت اقتضا ،به منظور رفع تبعيض از زنان؛
ب .تصويب

ج .برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه
اقدام تبعيض يز
آم� از طريق مراجع قضا� ذيصالح م و ساير مؤسسات ت
دول�؛
يي
ي
لي
د .خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض يز
تضم� رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات ت
ين
دول�؛
آم� عليه زنان و
ي
ـه .اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص ،سازمان و يا ش�كتهاي خصوصي ؛
ين
ين
قوان� ،مقررات ،عرف يا روشهاي موجود كه نسبت به
قوان� به منظور اصالح يا فسخ
تداب� الزم از جمله وضع
و .اتخاذ
ي
زنان تبعيض يز
آم�ند؛
ز .فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان ميشود.
مادة 3

گ
فرهن� كلية اقدامات مناسب از جمله وضع
دول عضو بايد در تمام زمينهها بهويژه زمينههاي سياسي  ،اجتماعي  ،اقتصادي و
ي
پي�فت كامل زنان و يز
ن� بهرهمندي آنان از حقوق ش
تضم� توسعه و ش
ين
ين
ب� و آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات
قوان� را براي
با مردان به عمل آورند.

مادة 4
ت
موق� توسط دول عضو ،كه هدف آن ترسي ــع در برقراري مساوات ين
ب� مردان و زنان است ،نبايد بهعنوان
تداب� ويژه و
 .1اتخاذ ي
ي
ت
تل� گردد .و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي
«تبعيض» به
ي
صور� كه در اين كنوانسيون تعريف شده است ،قي
نابرابر و مجزا گردد ،پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد.
ت
اقداما� كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض يز
آم�
تداب� ويژه توسط دول عضو از جمله
 .2اتخاذ ي
ي
تل� نخواهد شد.
قي
مادة 5
دول عضو كلية اقدامات مناسب در زمينههاي زير را به عمل ميآورند:
گ
برداش� تعصبات و كلية روشهاي ت
تن
غ�ه
فرهن� رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان
الف .تعديل الگوهاي اجتماعي و
سن� و ي
ي
ي
كه بر تفكر پستنگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقشهاي كليشهاي براي مردان و زنان استوار باشد؛
شناسا�
ب .حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري بهعنوان يك وظيفة اجتماعي و
يي
مسئوليت ت
مش�ك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد ،با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت
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قرار دارد.
مادة 6
ين
روس�يگري
قانو� و بهرهبري از
قوان� را به منظور
دول عضو كلية اقدامات مقت�ضي از جمله وضع
جلوگ�ي از حمل و نقل ي
ي
پ
غ� ني
زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوم
مادة 7
دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقت�ضي را به عمل خواهند آورد ،بهويژه
ين
تضم� خواهند كرد:
حقوق زير را در ش�ايط مساوي با مردان براي زنان
تن
داش� ش�ايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي ؛
الف .رأي دادن در كلية انتخابات و همهپرسيهاي عمومي و
ت
ت
ب .مشاركت در ين
دول� در تمام
دول� و انجام كلية مسئوليتهاي
تعي� سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمتهاي
ي
ي
سطوح دولت؛
ت
دول� مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.
ج .ش�كت در سازمانها و انجمنهاي ي
غ� ي
مادة 8
دول عضو اقدامات مقت�ضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچگونه تبعيض و در ش�ايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان
ينالمللي نقش داشته باشند.
ينالمللي عمل نموده و در فعاليت سازمانهاي ب�
داده شود كه بهعنوان نمايندة دولت خود در سطح ب�
مادة 9
ين
تضم�
حقو� مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد .دولتها بهويژه
تغي� يا حفظ تابعيت،
 .1دول عضو در مورد كسب ،ي
قي
تغي� تابعيت زن ،ب�يوطن شدن
تغي� تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث ي
خار� يا ي
ميكنند كه ازدواج با فرد جي
يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.
 .2دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش سوم
مادة 10
ين
تضم� حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به
دول عضو به منظور
ين
ين
عمل خواهند آورد .بهويژه بر اساس مساوات ب� زنان و مردان موارد زير را تضم� خواهند كرد:
الف .ش�ايط يكسان در زمينة آموزشهاي ف� و حرفهاي ،و براي ت
دس�سي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف
ني
ش
ف� و حرفهاي و
آموز� در مناطق شهري و
مؤسسات
يي
روستا� ،اين تساوي بايد در آموزش پيشمدرسهاي ،آموزش عمومي  ،ني
ي
يز
ين
ف� و ن� دورههاي حرفهاي مختلف تضم� شود؛
آموزش عالي ني
ب .ت
ين
معلم� داراي مهارتها و صالحيتهاي همطراز و محلها و امكانات
دس�سي به برنامة درسي يكسان ،امتحانات يكسان،
ش
آموز� با كيفيت برابر؛
ي
ش
ج .از ين
آموز� از طريق تشويق به
ب� بردن هرگونه مفهوم كليشهاي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف
ي
ش
آموز� كه نيل به اين هدف را ممكن ميسازد و بهويژه از طريق تجديدنظر در كتب
آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي
ي
ش
ش
آموز�؛
هاي
ش
رو
دادن
تطبيق
آموز� مدارس و
درسي و برنامههاي
ي
ي

د .ايجاد فرصتهاي يكسان جهت بهرهمندي از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي ؛
دستيا� به برنامههاي مربوط به ادامة تحصيالت ،از جمله برنامههاي عملي سوادآموزي بزرگساالن
ـه .امكانات مشابه جهت
بي
ش
آموز� موجود ين
ب� زنان و مردان تدوين يافتهاند؛
شكاف
تر
ع
ـ
ـ
ي
رس
هرچه
كاهش
هدف
ها� كه با
بهويژه برنامه يي
ي
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ت
ت
زنا� كه ترك تحصيل زودرس
ها� براي دخ�ان و ني
و .كاهش درصد دانشآموزان دخ� كه ترك تحصيل ميكنند ،و تنظيم برنامه يي
داشتهاند؛
ش
بد�؛
ز .امكانات يكسان براي �كت فعال زنان در ورزش و تربيت ني
ج .ت
ش
ت
ت
ين
اهنما� در
تضم� مينمايند ،از جمله اطالعات و ر
تندرس� خانواده را
سالم� و
آموز� مشخص كه
دس�سي به اطالعات
يي
ي
ي
ي
مورد تنظيم خانواده.
مادة 11
 .1دول عضو كلية اقدامات مقت را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از ين
ب� برود و بر اساس اصل
�ضي
ين
تضم� شود ،بهويژه در موارد زير:
تساوي زنان و مردان ،حقوق مشابه براي آنها
الف .حق اشتغال به كار بهعنوان حق الينفك تمام افراد ش
ب�؛
ب .حق استفاده از فرصتهاي استخدامي يكسان ،از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛

ج .حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه ،حق برخورداري از ارتقاي مقام ،حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و ش�ايط
شغ و حق استفاده از دورههاي آموزش حرفهاي و بازآموزي از جمله كارآموزي و ش�كت در دورههاي آموزش حرفهاي ش
پي�فته
لي
و آموزش مرحلهاي؛
د .حق دريافت دستمزد برابر و يز
ن� استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و
ين
ارزيا� كيفيت كار مشابه؛
همچن� قضاوت يكسان در
بي
گ
ناتوا� و دوران يپ�ي و در ساير
بازنشست� ،دوران بيكاري ،هنگام بيماري و
ـه .حق استفاده از بيمههاي اجتماعي بهويژه در دوران
ني
ي
گ
يز
استحقا�؛
موارد ازكار
قي
ي
افتاد� و ن� حق استفاده از مرخصي
ت
ايم� در محيط كار ،از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛
و .حق حفظ
سالم� و رعايت ني
ي
ين
تضم� حق مؤثر آنان جهت كار ،دول
جلوگ�ي از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و
 .2به منظور
ي
عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
زناشو� و اعمال مجازاتهاي
الف .ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت
يي
قانو� بدين منظور؛
ني
ب .صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي  ،ارشديت يا مزاياي اجتماعي ؛
گ
ت
حماي� اجتماعي الزم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات
ج .تشويق به ارائة خدمات
خانواد� را با مسئوليتهاي شغلي
ت ي
ي
گ
تسهيال� براي مراقبت از كودكان؛
شبكة
توسعة
و
ايجاد
طريق
از
بخصوص
سازد،
هماهنگ
و مشاركت در
ي
زند� اجتماعي
ي
د .برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيانآور محسوب ميگردد؛
قوان� حمايتكنندة ذكرشده در اين ماده بهطور متناوب همگام با ش
ين
.3
پي�فت اطالعات و دانشهاي علمي و تكنولوژيكي بايد
گ�د و در صورت لزوم بازنگري ،لغو يا تمديد شوند.
مورد بررسي قرار ي
مادة 12
بهداش� آنان كلية اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد تا ت
ت
دس�سي به
 .1دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت
ي
ت
ت
ين
ين
تضم� شود.
خدما� كه به تنظيم خانواده مربوط ميشود بر اساس رعايت مساوات ب� مردان و زنان
بهداش� از جمله
خدمات
ي
ي

 .2دول عضو ،رصفنظر از مفاد بند  1اين ماده ،ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري ،ت
بس�ي براي زايمان و دوران پس از
ف
يز
ين
ش�دهي در اختيار آنان
كا� در دوران بارداري و دوران ي
زايمان را تضم� خواهند كرد و در موارد الزم خدمات رايگان و ن� تغذية ي
قرار خواهند داد.
مادة 13
دول عضوكلية اقدامات مقت�ضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينههاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند
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ين
تضم� شود:
آورد تا حقوق يكسان بهويژه در زمينههاي زير بر اساس برابري مردان و زنان
گ
خانواد�؛
الف .حق استفاده از مزاياي
ي
ب .حق استفاده از وامهاي بانكي  ،رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي ؛
گ
ش
فرهن�.
ورز� و كلية زمينههاي حيات
ج .حق ش�كت در فعاليتهاي تفريحي ،
ي
ي
مادة 14
روستا� را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانوادههاي
 .1دول عضو مشكالت خاص زنان
يي
غ�مالي اقتصاد به عهده دارند ،توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقت�ضي را
خود ،از جمله كار در بخشهاي ي
روستا� اجرا گردد.
مناطق
در
زنان
به
نسبت
كنوانسيون
به عمل خواهند آورد تا مفاد اين
يي
روستا� به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس
 .2دول عضو كلية اقدامات مقت�ضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق
يي
روستا� ش�كت نموده و از آن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار
ا� و
يي
تساوي مردان و زنان در برنامههاي عمر ني
شوند:
ش
ا� در كلية سطوح؛
الف� .كت در تدوين و اجراي برنامههاي عمر ني
ت ف
ب .ت
كا� از جمله اطالعات ،مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛
دس�سي به تسهيالت
بهداش� ي
ي
ج .استفادة مستقيم از برنامههاي ين
تأم� اجتماعي ؛
ش
يز
د .استفاده از انواع دورهها و برنامههاي
آموز� رسمي و ي
غ�رسمي  ،از جمله سوادآموزي عملي و ن� بهرهمندي از خدمات محلي
ي
ف� آنان؛
و فوقالعاده به منظور باال بردن كار يي
آ� ني
دستيا� مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق
ـه .تشكيل گروهها و تعاو�نيهاي خودياري به منظور بهدست آوردن امكان
بي
اشتغال يا خوداشتغالي ؛

و .ش�كت در كلية فعاليتهاي محلي ؛
ز .ت
دس� به وامها و اعتبارات كشاورزي ،تسهيالت بازاريا� ،تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از ين
زم� و برخورداري از رفتار
بي
سي
مساوي در چارچوب اصالحات ار� و روستا� و يز
ن� در برنامههاي جايگزي� ين
زم�؛
يي
ني
ضي
گ
زند� مناسب ،بهويژه مسكن ،بهداشت ،آب و برق ،ارتباطات ،و حمل و نقل.
ح .بهرهمندي از ش�ايط
ي
بخش چهارم
مادة 15
 .1دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا ميكنند.
ً
دقيقا يكسان با مردان و يز
ن� ش�ايط مساوي براي بهرهبرداري از اين
قانو�
مد� به زنان اختيارات و امكانات
ني
 .2دول عضو در امور ني
.
حقو� برابر با مردان قائل شده و
زنان
اي
ر
ب
امالك
ادارة
و
ارداد
ر
ق
انعقاد
اي
ر
ب
عضو
دول
كرد
خواهند
اختيارات و امكانات اعطا
قي
قضا� به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.
با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع
يي
قانو� بوده و در جهت محدود
 .3دول عضو موافقت مينمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر
ني
تل� گردد.
كردن امكانات
ني
قانو� زنان باشد ،كان لم يكن قي
حقو� يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا
 .4دول عضو به زنان و مردان
قي
خواهند كرد.
مادة 16

گ
خانواد� كلية اقدامات مقت�ضي به عمل
 .1دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط
ي
ين
تضم� خواهند كرد:
خواهند آورد و بهويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را
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الف .حق يكسان براي ورود به ازدواج؛
ب .حق يكسان در انتخاب آزادانة همرس و صورت ت ن
گرف� ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛
جدا�؛
زناشو� و به هنگام
ج .حقوق و مسئوليتهاي يكسان در طي دوران
يي
يي
زناشو� ،در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط
د .حقوق و مسئوليتهاي يكسان بهعنوان والدين ،رصفنظر از وضع روابط
يي
ميشود؛ در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛
ـه .حقوق يكسان در مورد تصميمگ�ي آزادانه و مسئوالنه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زما� بارداري و ت
دس�سي به اطالعات،
ي
ني
آموزش و ابزار الزم كه قدرت بهرهمندي از اين حقوق را به ايشان ميدهد؛
ت
پرس� و به فرزند ت ن
گرف� كودكان و يا موارد مشابه با اين
و .حقوق و مسئوليتهاي يكسان در مورد قيموميت ،حضانت ،رس ي
مفاهيم در حقوق ملي  ،در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛
گ
خانواد� ،شغل و حرفه؛
ز .حقوق فردي يكسان بهعنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام
ي
ت
ين
پرس� ،بهرهمندي و انتقال ملك اعم از اينكه
ح .حقوق يكسان براي زوج� نسبت به مالكيت ،حق اكتساب ،مديريت ،رس ي
رايگان باشد و يا هزينهاي در بر داشته باشد.
 .2نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانو� ندارد و كلية اقدامات �ض وري منجمله وضع قانون براي ين
تعي� حداقل سن ازدواج و
ني
اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ميبايست به عمل آيد.
بخش پنجم
مادة 17
ش
پي�فت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون ،كميتة محو تبعيض عليه زنان (كه ِمنبعد از آن بهعنوان
 .1به منظور بررسي
ت
ين
ن
كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان الزماالجرا شدن و پس از تصويب يا پيوس� سي و پنجم� كشور عضو ،بيست
خ�گان توسط
خ�گان داراي شهرت
اخال� واال و صالحيت در زمينههاي مربوط به كنوانسيون تشكيل ميشود .اين ب
و سه نفر از ب
قي
دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب ميشوند و در صالحيت شخصي خود خدمت ميكنند .در انتخاب اين اشخاص
حقو� توجه ميشود.
افيا� و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمدة
به توزي ــع عادالنة جغر يي
قي
 .2اعضاي كميته با رأي ف
مخ� و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب ميشوند؛ هر دولت عضو ميتواند
ي
يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
ين
.3
نخست� انتخابات شش ماه پس از الزماالجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد .حداقل سه ماه قبل از تاري ــخ هر
ف
.
دب�كل ،فهرست
كنند
معر�
ا
ر
خود
نامزدهاي
ماه
دو
ظرف
تا
ميخواهد
عضو
دول
از
اي
ه
نام
متحد
ملل
كل
دب�
انتخابات،
ي
ي
ي
طي
اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
دب�كل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد ،انجام ميشود .در اين
 .4انتخاب اعضاي كميته در جلسة دول عضو كه توسط ي
جلسه ،كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو ميباشد ،اشخاص انتخابشده براي عضويت در كميته آن دسته
بيش�ين تعداد آرا و همزمان ث
ت
اك�يت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حا�ض و رأيدهنده در جلسه
نامزدها� خواهند بود كه
از
يي
را بهدست آورند.
 .5اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب ميشوند .لكن دورة عضويت ُنه نفر از اعضاي منتخب در ين
اول� انتخابات
ُ
در پايان دو سال به اتمام ميرسد .بالفاصله پس از ين
اول� انتخابات ،اسامي اين نه عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب
خواهد شد.
ين
پنجم� تصويب يا الحاق صورت خواهد
 .6انتخاب پنج عضو ديگركميته مطابق با بندهاي  3 ،2و  4اين ماده و به دنبال سي و
گرفت .دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس
كميته انتخاب خواهد شد.
 .7به منظور اشغال پستهاي خا احتما  ،ت
خ�ة ديگري
خ�هاش بهعنوان عضو كميته متوقف شده است ،ب
دول� كه فعاليت ب
لي
لي
ي
ب� اتباع خود براي عضويت در كميتة ش
را از ين
م�وط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.
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 .8اعضاي كميته با تأييد مجمع عمو و بر طبق ضوابط و ش�اي كه آن مجمع مقرر ميدارد و با در نظر ت ن
گرف� اهميت
مي
طي
مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
دب�كل ملل متحد تسهيالت وكارمندان الزم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون ين
تأم�
 .9ي
خواهد نمود.
مادة 18
ش
ا� و ساير اقدامات متخذه در
تقني�،
ار� براي بررسي كميته در مورد اقدامات
قضا� و اجر يي
يي
ني
 .1دول عضو متعهد ميشوند گز ي
ش
دب�كل ملل متحد ارائه كنند:
راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پي�فتهاي حاصله در اين رابطه به ي
الف .يك سال پس از الزماالجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛
زما� كه كميته درخواست كند.
ب .پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و عالوه بر آن هر ني

ت
مشكال� كه بر يز
 .2اين گزارشات ميتواند ين
م�ان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر ميگذارد باشد.
مب� عوامل و
ي
مادة 19
ا� خود را تصويب خواهد نمود.
 .1كميته آي�
يننامة اجر يي
 .2كميته مسئوالن خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
مادة 20
ت
 .1كميته به منظور برر گز ت
مد� كه از دو هفته تجاوز نكند
ارشا� كه مطابق با مادة  18اين كنوانسيون ارائهشده هر ساله به ي
ي
سي
تشكيل جلسه ميدهد.
ً
معموال در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته ين
تعي� ميشود برگزار
 .2جلسات كميته
خواهد شد.
مادة 21
ش
ار� در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي تسليم مينمايد و
 .1كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گز ي
ميتواند بر اساس گزارشات و اطالعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههاي كلي ارائه دهد .اين پيشنهادات و توصيههاي
كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج ميگردد.
دب�كل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطالع به كميسيون مقام زن ارسال مينمايد.
 .2ي
مادة 22
مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيماننامة حا�ض را كه در حوزة فعاليتهاي
ها� دربارة نحوة اجراي
آنها جاي
ي
ميگ�ند مورد بررسي قرار دهند .كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش يي
ها� كه به حوزة فعاليت آنها مربوط ميشود ارائه نمايند.
پيماننامه در زمينه يي
بخش ششم
مادة 23
ت
يز
تأث� نخواهد گذاشت؛
ا� كه براي
دستيا� زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد ي
بي
هيچچ� در اين كنوانسيون بر مقرر ي
اين مقررات ميتواند شامل موارد زير باشد:
ين
قوان� يك دولت عضو؛ يا
الف)
ينالمللي ديگري كه براي آن دولت الزماالجراست.
ب) هر كنوانسيون پيمان يا موافقتنامة ب�
مادة 24
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دول عضو متعهد ميگردند كلية اقدامات الزم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناختهشده در
اين كنوانسيون ميباشد ،به عمل آورند.
مادة 25
 .1اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول مفتوح ميباشد.
ام� اين كنوانسيون ين
دب�كل ملل متحد بهعنوان ين
تعي� ميشود.
 .2ي
دب�كل ملل متحد به امانت گذارده
 .3تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب
قانو� است .اسناد تصويب نزد ي
ني
خواهند شد.
دب�كل ملل متحد محقق ميشود.
س�دن سند الحاق به ي
 .4اين كنوانسيون جهت الحاق كلية دول مفتوح ميباشد .الحاق با پ
مادة 26
دب�كل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.
 .1دول عضو ميتوانند در هر زمان طي نامهاي خطاب به ي
ت
 .2مجمع عمو ملل متحد در مورد اقدامات احتما بعدي در مورد ين
درخواس� تصميم خواهد گرفت.
چن�
لي
ي
مي
مادة 27
ين
دب�كل ملل متحد به امانت گذارده شد،
 .1اين كنوانسيون سي روز پس از تاري ــخ كه
بيستم� سند تصويب يا الحاق آن نزد ي
الزماالجرا ميگردد.
بيستم� سند تصويب يا الحاق ،براي هر ت
ين
دول� كه اين كنوانسيون را تصويب ميكند يا به آن ملحق
س�دن
 .2پس از وديعه پ
ي
ين
تاري� كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده الزماالجرا ميگردد.
ميگردد ،كنوانسيون مذكور از سيام� روز خي
مادة 28
دب�كل متحد ت ن
م� تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كلية دول توزي ــع مينمايد.
 .1ي
ت
تحفظا� كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.
.2
ي
ت
دب�كل متحد در هر زمان قابل پس ت ن
نام�ده همة دولتها را از اين موضوع
 .3تحفظات از طريق تسليم
گرف� است .ب
يادداش� به ي
ي
معت� است.
مطلع خواهد كرد .لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود ب
مادة 29
ين
 .1هرگونه اختالف در
ي
تفس� يا اجراي اين كنوانسيون ب� دو يا چند دولت عضوكه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي
ين
ين
طرف� به داوري ارجاع ميگردد .چنانچه ظرف شش ماه از تاري ــخ درخواست داوري ،طرف� در مورد نحوه و تشكيالت داوري
از
ت
ين
ينالمللي دادگس�ي مطابق با اساسنامة ديوان گردد.
به توافق نرسند ،يكي از طرف� ميتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان ب�
 .2هر دولت عضو ميتواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعالم كند كه خود را موظف به اجراي بند
ت
دول� كه به بند يك اين ماده اعالم تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك
يك اين ماده نميداند .دول عضو ديگر در قبال
ي
نميباشند.
 .3هر دولت عضوي كه بر طبق بند  2اين ماده اعالم تحفظ نموده باشد ميتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعالم
دب�كل متحد طرفنظر نمايد.
رسمي به ي
مادة 30
دب�كل ملل
چي� ،انگليسي  ،فرانسه ،روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان ميباشند ،نزد ي
اين كنوانسيون كه متون ب ي
عر� ،ني
متحد به امانت گذارده nميشود.
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گ
م� کامل میثاق ی ن
پیوست شماره  :7ت ن
ب�الملیل حقوق اقتصادی ،اجتمایع و فرهن�
دسام�  ۱۹۶۶میالدی(مطابقبا  ۱۳۴۵/۹/۲۵شمیس) مجمع عمویم سازمان مللمتحد
مصوب ۱۶
ب
مقدمه
کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصویل که در منشور مللمتحد اعالم گردیدهاست شناسا� حیثیت ت
ذا� و
ی
غ�قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده ش
ب� مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
حقوق یکسان و ی
نا� از حیثیت ت
با اذعان به این که حقوق مذکور ش
ذا� شخص انسان است.
ت
ب�کمال مطلوب انسان آزاد ئ
ن
جها� حقوق ش
صور� حاصل
رها� یافته از ترس و فقر فقط در
با اذعان به این که بر طبق اعالمیه
گ
ن
ن
همچن� از حقوق اقتصادی ـ اجتمایع و فرهن� او ایجاد شود.
یمشود که ش�ایط تمتع هر کس از حقوق مد� و سیایس خود و
ی
ن
با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به تروی ــج ت
جها� و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای ش
ب� ملزم هستند.
اح�ام
ف
گرف� این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و ی ز
با در نظر ت ن
وظای� است
ن� نسبت به اجتمایع که بدان تعلق دارد عهدهدار
و مکلف است به این که در تروی ــج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده ۱
 .۱کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند .به موجب حق مزبور ملل وضع سیایس خود را آزادانه ی ن
تعی� و توسعه اقتصادی ـ
گ
فرهن� خود را آزادانه ی ن
تأم� یمکنند.
اجتمایع و
 .۲کلیه ملل یمتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبییع خود بدون اخالل با الزامات ش
نا� از همکاری اقتصادی
ف
ت
ترص� بنمایند ـ در هیچ مورد نیمتوان ت
یب�نالملیل ن
مل� را از وسایل
مش�ک و حقوق یب�نالملل آزادانه هر گونه
مبت� بر منافع
معاش خود محروم کرد.
غ�خودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق
 .۳دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره رسزمینهای ی
خودمختاری ملل را تسهیل و ت
اح�ام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲
 .۱دولتهای طرف این میثاق متعهد یمشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع
حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیایس یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ میل یا
اجتمایع ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها ت
ین
تضم� بکنند.
مح�م شمرده و
ت
اقداما� در زمینه اتخاذ
 .۲هر دولت طرف این میثاق متعهد یمشود که بر طبق اصول قانون اسایس خود و مقررات این میثاق
ً
ن
تداب� دیگر
یا
موجود
قوان�
غ�آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبال به موجب
ی
تداب� قانونگذاری و ی
ی
ی
الزماالجراء نشدهاست بعمل آورد.
 .۳هر دولت طرف این میثاق متعهد یمشود که:
ئن
ین
الف.
مطم�
تضم� کند که برای هر شخیص که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله
احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخایص ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسیمخود عمل
کرده باشند.
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ن
ئ
ین
ب.
قانو� آن کشور صالحیت
قضا� ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات
تضم� کند که مقامات صالح
ئ
ن
همچن� امکانات تظلم به مقامات قضا� را توسعه بدهند.
دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و
ی
ت
ین
ج.
تظلما� که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند».
تضم� کند که مقامات صالح «نسبت به
ماده ۳
دولتهای طرف این میثاق متعهد یمشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق ن
مد� و سیایس پیش ن
بی� شده
در این میثاق ی ن
تأم� کنند.
ماده ۴

ً
استثنا� (فوقالعاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعالم بشود کشورهای طرف این
هر گاه یک خطر عمویم
ی
ً
تداب�ی خارج از الزامات مقرر در این میثاق به ی ز
حتما ایجاب یمنماید اتخاذ نمایند ش
م�وط بر
م� نا� که وضعیت
میثاق یمتوانند ی
ً
ت
�ض
تداب� مزبور با سایر الزاما� که بر طبق حقوق یب�نالملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعی منحرصا
این که
ی
مذه� یا اجتمایع نشود.
براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ
ب
 .۲حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد  ۶ـ ( ۷بندهای اول و دوم) ماده  ۸ـ  ۱۱ـ  ۱۵ـ  ۱۶ـ  ۱۸را تجویز نیمکند.
دب�کل ملل
 .۳دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بالفاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط ی
ت
خ
تاری� که به این انحرافها
جها� که موجب انحراف شدهاست مطلع نمایند و در
متحد از مقرر تا� که از آن انحراف ورزیده و
خاتمه یمدهند مراتب را به وسیله اعالمیه جدیدی از همان مجری اطالع دهند.
ماده ۵
 .۱هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفس� شود که متضمن ایجاد ق
ح� برای ت
دول� یا گرویه یا فردی گردد که به
ی
استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این
ت
میثاق پیش ن
فعالی� بکند و یا اقدایمبعمل آورد.
بی� شدهاست مبادرت به
 .۲هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اسایس ش
ین
آئ�ننامهها یا عرف
ب� که به موجب
قوان� ـ کنوانسیونها( )۵یا ی
ق
ن
چن� حقو� را
و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق ی
م�ان ت
به رسمیت نشناخته یا این که به ی ز
کم�ی به رسمیت شناختهاست قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶

گ
زند� از حقوق ت
ذا� شخص انسان است .این حق باید به موجب قانون حمایت بشود .هیچ فردی را نیمتوان خودرسانه
 .۱حق
گ
(بدون مجوز) از زند� محروم کرد.
ت
مهم�ین جنایات طبق قانون الزماالجرا
کشورها� که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد
 .۲در
ی
جلوگ�ی و مجازات جرم کشتار دسته
در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها ( )۶راجع به
ی
جمیع (ژنوسید) منافات داشته باشد .اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطیع صادر از دادگاه صالح.
 .۳در مواقیع که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمیع باشد ی ن
چن� معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده
دولتهای طرف این میثاق را مجاز نیمدارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الز ت
جلوگ�ی و
اما� که به موجب مقررات کنوانسیون
ی
مجازات جرم کشتار دسته جمیع (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
 .۴هر محکوم به اعدایمحق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمویمیا عفو فردی یا تخفیف
مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
 .۵حکم اعدام در مورد جرائم ارتکا� اشخاص ت
کم� از هیجده سال صادر نیمشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
ب
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تأخ� یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
 .۶هیچ یک از مقررات این ماده برای ی
ماده ۷

ً
ن
انسا� یا ترذییل قرار داد .مخصوصا قرار
هیچ کس را نیمتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریــهای ظالمانه یا خالف
دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشیک یا علیمبدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸

گ
گ
 .۱هیچ کس را نیمتوان در برده� نگاه داشت .برده� و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
گ
 .۲هیچ کس را نیمتوان در بند� (غالیم) نگاه داشت.
-۳

الف ـ هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
تفس� کرد که در کشورها� که بع�ض
ب ـ شق الف بند  ۳را نیمتوان ی ن
چن�
ی
ی
اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.

از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقهاست مانع

ج ـ «اعمال شاقه یا کار اجباری» مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
ً
ن
ن
زندا� است
قانو�
قضا�
اول ـ هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق «ب» که متعارفا به کیس که به موجب یک تصمیم
ی
چن� تصمییمبوده و در حال آزادی ش
یا به کیس که موضوع ی ن
م�وط باشد تکلیف یمگردد.
ن
وجدا� به رسمیت شناخته
کشورها� که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات
دوم ـ هر گونه خدمت نظایم و در
ی
ن
وجدا� تکلیف یمشود.
شدهاست هر گونه خدمت میل که به موجب قانون بامتناع کنندگان
خدم� که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا ت
ت
بلیا� که حیات یا رفاه جامعه را تهدید یمکند تکلیف بشود.
سوم ـ هر گونه
جز� از الزامات ن
خدم� که ئ
ت
مد� (اجتمایع) متعارف باشد.
چهارم ـ هر کار یا
ماده ۹
دستگ� یا بازداشت (زندا�ن) کرد.
 .۱هر کس حق آزادی و امنیت شخیص دارد .هیچ کس را نیمتوان خودرسانه (بدون مجوز)
ی
از هیچ کس نیمتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق ی ن
آئ� دادریس مقرر به حکم قانون.
دستگ� شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در ارسع وقت اخطاریهای دائر بهر
دستگ� یمشود باید در موقع
 .۲هر کس
ی
ی
گونه اتهایم که به او نسبت داده یمشود دریافت دارد.
دستگ� یا بازداشت (زندا�ن) یمشود باید او را در ارسع وقت در مح�ض دادرس یا هر مقام دیگری که به
 .۳هرکس به اتهام جریم
ی
موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضا� باشد حا�ض نمود و باید در مدت معقویل دادریس یا آزاد شود .بازداشت (زندا�ن
ی
ن
تضمینها�
قانو� کیل باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول باخذ
نمودن) اشخایص که در انتظار دادریس هستند نباید
ی
گ
رسید� قضا� و حسب مورد برای اجرای حکم ی ن
تأم� نماید.
بشود که حضور متهم را در جلسه دادریس و سایر مراحل
ی
دستگ� یا بازداشت (زندا�ن) شدن از آزادی محروم یمشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور
 .۴هرکس که بر اثر
ی
قانو� بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غ� ن
ن
قانو� بودن بازداشت حکم آزادی او را
به
اجع
ر
تأخ�
ی
که دادگاه بدون ی
صادر کند.
 .۵هر کس که بطور غ� ن
ج�ان خسارت خواهد داشت.
قانو�
دستگ� یا بازداشت (زندا�ن) باشد حق ب
ی
ی
ماده ۱۰
اح�ام به حیثیت ت
 .۱درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و ت
ذا� شخص انسان رفتار کرد.
.۲
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ین
ین
الف.
محکوم� جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانهای متناسب با وضع اشخاص
استثنا� از
متهم� جز در موارد
ی
غ�محکوم خواهند بود.
ی
ب .صغار متهم باید از بزرگساالن جدا بوده و باید در ارسع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
ین
محکوم� خواهد بود که هدف اسایس آن اصالح و اعاده حیثیت اجتمایع زندانیان باشد.
 .۳نظام زندانها متضمن رفتاری با
صغار بزهکار باید از بزرگساالن جدا بوده و تابع نظایممتناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱
ن
زندا� کرد.
هیچ کس را نیمتوان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست
ماده ۱۲
ً
رسزم� ت
ین
دول� مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهدداشت.
 .۱هر کس قانونا در
 .۲هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
ت
محدودیتها� که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ
محدودی� نخواهد بود مگر
 .۳حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه
ی
امنیت میل ـ نظم عمویمـ سالمت یا اخالق عمویمیا حقوق و آزادیهای دیگران الزم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این
میثاق سازگار باشد.
 .۴هیچ کس را نیمتوان خودرسانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳

ً
بیگانهای که قانونا در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمییمکه مطابق قانون اتخاذ شدهباشد ممکن
است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتیمامنیت میل طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که
ً
اع�اض کند و ت
موجها ت
اع�اض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام
علیه اخراج خود
گ
صالح با حضور نمایندهای که به این منظور ی ن
تعی� یمکند رسید� شود.
ماده ۱۴
ت
دادگس�ی متساوی هستند .هرکس حق دارد به این که به دادخوایه او منصفانه و ن
عل�
 .۱همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای
گ
ئ
در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسید� بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزا� علیه
او یا اختالفات راجع به حقوق و الزمات او در مورد ن
مد� اتخاذ تصمیم بنماید.
ت
قسم� از دادریس خواه به جهات اخالق حسنه یا نظم عمویمیا امنیت میل در یک
تصمیم به رسی بودن جلسات در تمام یا
گ
ت
صور� که مصلحت زند� خصویص اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ
جامعه دموکراتیک و خواه در
ت
�ض
کیفیات خاص ن
عل� بودن جلسات م به مصالح دادگس�ی باشد تا حدی که دادگاه الزم بداند امکان دارد ،لیکن حکم صادر
ن
در امور کیفری یا مد� ن
عل� خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادریس مربوط به اختالفات
ئ
زناشو� یا والیت اطفال باشد.
 .۲هر کس به ارتکاب جریممتهم شده باشد حق دارد ب�گناه فرض شود تا این که مقرص بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
 .۳هر کس متهم به ارتکاب جریمبشود با تساوی کامل الاقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف .در ارسع وقت و به تفصیل به ن
زبا� که او بفهمد از نوع و علل اتهایمکه به او نسبت داده یمشود مطلع شود.
ف
کا� برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ب .وقت و تسهیالت
غ�موجه درباره او قضاوت بشود.
تأخ� ی
ج .بدون ی
ً
ت
صور� که وکیل نداشته باشد حق
د .در محاکمه حا�ض بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در
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ً
ت
أسا برای او وکییل ی ن
تن
تعی�
دادگس�ی اقتضاء نماید از طرف دادگاه ر
داش� وکیل به او اطالع داده شود و در مواردی که مصالح
بشود که در صورت عجز او از پرداخت حقالوکاله هزینهای نخواهد داشت.
ت
سئواال� بشود و شهودی که له او شهادت
ه .از شهودی که علیه او شهادت یمدهند سئواالت بکند یا بخواهد که از آنها
یمدهند با همان ش�ایط شهود علیه او احضار و از آنها سئواالت بشود.
ً
و .اگر ن
زبا� را که در دادگاه تکلم یمشود نیمفهمد و یا نیمتواند به آن تکلم کند یک ت
م�جم مجانا به او کمک کند.
ز .مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن ت
اع�اف نماید.
ن
 .۴ی ن
جوانا� که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت
آئ� دادریس
آنان را بنماید.
ت
.۵
عالی�ی طبق قانون مورد
هرکس مرتکب جریماعالم بشود حق دارد که اعالم مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه
گ
رسید� واقع بشود.
ً
ً
 .۶هرگاه حکم قطیع محکومیت جز ئا� کیس بعدا فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک
گ�د شخیص که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد
اشتباه
قضا� باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار ی
ی
ً
ج�ان بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کال یا جزا منتسب
قانون
طبق
او
خسارت
که
داشت
ب
به خود او بودهاست.
 .۷هیچ کس را نیمتوان برای جریمکه به علت اتهام آن به موجب حکم قطیع صادر طبق قانون ی ن
آئ� دادریس کیفری هرکشوری
ً
محکوم یا بت�ئه شدهاست مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵
ین
قوان� میل یا یب�نالملیل جرم نبوده محکوم نیمشود و
 .۱هیچ کس به علت فعل یا ترک فعیل که در موقع ارتکاب بر طبق
ن
ین
تعی� نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون
بوده
اعمال
همچن� هیچ مجاز تا� شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل
ی
مجازات خفیفتری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
 .۲هیچ یک از مقررات این ماده با دادریس و محکوم کردن هر شخیص که به علت فعل یا ترک فعیل که در زمان ارتکاب بر طبق
اصول کیل حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶
ق
هر کس حق دارد به این که شخصیت حقو� او همه جا شناخته شود
ماده ۱۷

گ
 .۱هیچ کس نباید در زند� خصویص و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخالت خودرسانه (بدون مجوز) یا خالف قانون
همچن� ش�افت و حیثیت او نباید مورد تعرض غ� ن
ین
قانو� واقع شود.
گ�د و
ی
قرار ی
 .۲هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخالت یا تعرضها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸
تن
داش� یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب
 .۱هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد .این حق شامل آزادی ـ
همچن� آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود ،خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور ن
ین
عل� یا در خفا در عبادات و اجرای
خود،
مذه� یمباشد.
آداب و اعمال و تعلیمات
ب
تن
داش� یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه
 .۲هیچ کس نباید مورد اکرایه واقع شود که به آزادی او در
واردآورد.
ً
رصا به موجب قانون پیش ن
بی� شده و برای
محدودیتها� نمود مگر آنچه منح
 .۳آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نیمتوان تابع
ی
حمایت از امنیت ،نظم ،سالمت یا اخالق عمویمیا حقوق و آزادیهای اسایس دیگران �ض ورت داشته باشد.
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ن
قانو� کودکان را در ی ن
تأم� آموزش
 .۴دولتهای طرف این میثاق متعهد یمشوند که آزادی والدین و برحسب مورد رسپرستان
ق
اخال� کودکان مطابق معتقدات خودشان ت
مح�م بشمارند.
مذه� و
ب
ماده ۱۹
 .۱هیچ کس را نیمتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
 .۲هر کس حق آزادیً بیان دارد .این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به
رس حدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت ن
ه�ی یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود یمباشد.
 .۳اعمال حقوق مذکور در بند  ۲این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای
ن
معی� بشود که در قانون ترصی ــح شده و برای امور ذیل �ض ورت داشته باشد:
الف .ت
اح�ام حقوق با حیثیت دیگران.
ب .حفظ امنیت میل یا نظم عمویمیا سالمت یا اخالق عمویم.
ماده ۲۰
 .۱هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
مذه� که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب
 .۲هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) میل یا نژادی یا
ب
قانون ممنوع است.
ماده ۲۱
حق تشکیل مجامع مسالمت ی ز
ت
محدودی� نیمتواند باشد جز آنچه
آم� به رسمیت شناخته یمشود اعمال این حق تابع هیچ گونه
ن
بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت میل یا ایم� عمویمیا نظم عمویمیا برای حمایت از
سالمت یا اخالق عمویم یا حقوق و آزادیهای دیگران �ض ورت داشته باشد.
ماده ۲۲
 .۱هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیههای ف
صن�) و الحاق به آن برای حمایت
از منافع خود.
ت
محدودی� نیمتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه
 .۲اعمال این حق تابع هیچ گونه
امنی� میل یا ن
ت
ایم� عمویمـ نظم عمویمیا برای حمایت از سالمت یا اخالق عمویمیا حقوق و آزادیهای
دموکراتیک به مصلحت
دیگران �ض ورت داشته باشد .این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای ین�وهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع
ن
قانو� بشوند.
محدودیتهای
سندیکا� و
 .۳هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ  ۱۹۴۸سازمان یب�نالملیل کار مربوط به آزادی
ی
ین
قوان� به تضمینهای
تداب� قانونگذاری یا با نحوه اجرای
حمایت از حق
سندیکا� (حق متشکل شدن) را مجاز نیمدارد که با اتخاذ ی
ی
مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳
 .۱خانواده عنرص طبییع و اسایس جامعهاست و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
 .۲حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از ن
زما� که به سن ازدواج یمرسند به رسمیت شناخته یمشود.
ین
طرف� آن منعقد نیمشود.
 .۳هیچ نکایح بدون رضایت آزادانه و کامل
ین
زوج� در مورد ازدواج در مدت زوجیت و
تداب� مقت�ض به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای
 .۴دولتهای طرف این میثاق
ی
ن
.
تأم� حمایت الزم از اطفال به عمل خواهند
نها� برای ی
هنگام انحالل آن اتخاذ خواهند کرد در صورت انحالل ازدواج پیشبی� ی
آورد.
ماده ۲۴
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 .۱هر کودیک بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ میل یا اجتمایع ـ مکنت یا نسب
ت
صغ� بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید
حمای� که به اقتضای وضع
تداب�
ی
ـ دارد از ی
برخوردار گردد.
 .۲هر کودیک باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نایمبشود.
ت
تابعی� را دارد.
 .۳هر کودیک حق تحصیل
ماده ۲۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر ت
گرف�ن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده  ۲و بدون
غ�معقول:
محدودیت ی
ن
ش
نمایندگا� که آزاد انتخاب شوند ش�کت نماید.
بالمبا�ه یا بواسطه
الف .در اداره امور عمویم
ب .در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمویممساوی و ف
ین
تضم� کننده بیان آزادانه اراده انتخاب
مخ� انجام شود و
کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج .با حق تساوی طبق ش�ایط کیل بتواند به مشاغل عمویمکشور خود نائل شود.
ماده ۲۶
 .۱کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
ً
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعی�ض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از

حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیایس و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ میل یا اجتمایع ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت
ین
تضم� بکند.
دیگر
ماده ۲۷
در کشورها� که اقلیتهای نژادی ،مذه� یا ن
زبا� وجود دارند ،افراد متعلق به این اقلیتها را نباید از حق تشکیل اجتماع با
ب
ی
سایر اعضای گروه خود ،بهره مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض ن
دی� و کاربرد زبان خودشان محروم نمود.
ماده ۲۸
 .۱یک کمیته حقوق ش
ب� (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس یمشود .این کمیته مرکب از هیجده
ش
عضو است و متصدی خدمات ب�ح ذیل یمباشد:
ق
الف .کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیتهای دارای مکارم عایل اخال� بوده و
ئ
صالحیتشان در زمینه حقوق ش
قضا�
ب� محرز (شناخته شده) باشد .مفید بودن ش�کت بع�ض اشخاص واجد تجربه در امور
در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
انتخا� هستند و برحسب صالحیت شخیص خودشان خدمت خواهند نمود.
ب .اعضای کمیته
ب
ماده ۲۹
 .۱اعضای کمیته با رأی ف
مخ� از فهرست اشخاص واجد ش�ایط مذکور در ماده  ۲۸که به این منظور به وسیله کشورهای طرف
این میثاق نامزد شدهاند انتخاب یمشوند.
 .۲هر کشور طرف این میثاق نیمتواند بیش از دو نفر نامزد کند.
 .۳تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰
 .۱ی ن
اول� انتخابات دیرتر از شش ماه پس از الزماالجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
ت
انتخابا� که برای اشغال محل خایل طبق
 .۲برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاری ــخ انجام آن ـ به استثنای
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ً
دب�کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتبا دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را
ماده  ۳۴بعمل یمآید ـ ی
ف
برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معر� کنند.
ت
کشورها�
فهرس� به ترتیب حروف الفباء ازکلیه اشخایص که به این ترتیب نامزد یمشوند با ذکر نام
دب�کل سازمان مللمتحد
 .۳ی
ی
ف
ث
معر� کردهاند تهیه و آنرا حداک� یک ماه قبل از تاری ــخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
که آنان را
دب�کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان
 .۴انتخاب اعضای کمیته در جلسهای که به دعوت ی
منتخب� نامزدها�ئ
ین
مللمتحد تشکیل خواهد شد انجام یمشود .نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و
بیش�ین تعداد رأی را به دست آورده و حائز ث
ت
اک�یت تام آراء نمایندگان کشورهای حا�ض و رأی دهنده باشند.
خواهند بود که
ماده ۳۱
 .۱کمیته نیمتواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
افیا� و ش�کت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)
 .۲در انتخاب قاعضای کمیته رعایت تقسیمات عادالنه جغر ی
های عمده حقو� خواهد شد.
ماده ۳۲
ً
ت
صور� که مجددا نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود
 .۱اعضای کمیته برای مدت  ۴سال انتخاب یمشوند و در
�ض
لیکن مدت عضویت  ۹تن از اعضاء منتخب در ی ن
اول� انتخابات در پایان دو سال مقت یمشود نام این  ۹تن بالفاصله پس از
اول� انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند  ۴ماده  ۳۰ی ن
ین
مع� یمشود.
 .۲در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبیل این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۳
 .۱هرگاه یک عضو کمیته ،به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر ت
عل� جز غیبت موقت قطع
دب�کل سازمان مللمتحد را مطلع و او کریس عضو مزبور را بالمتصدی اعالم یمکند.
نموده باشد رئیس کمیته ،ی
ً
دب�کل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کریس را از تاری ــخ
 .۲در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته ،رئیس کمیته فورا ی
خ
تاری� که به استعفاء ترتیب اثر داده یمشود بالمتصدی اعالم یمکند.
فوت یا
ماده ۳۴
 .۱هر گاه بالمتصدی بودن یک کریس بر طبق ماده  ۳۳اعالم شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد
دب�کل سازمان مللمتحد به هر یک ازکشورهای طرف این میثاق
ظرف ششماه از تاری ــخ اعالم بالمتصدی بودن منق�ض نشود ،ی
ف
اعالم خواهند نمود که یمتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده  ۲۹اشغال کریس بالمتصدی معر� کنند.
ئ
ت
کشورها�
فهرس� به ترتیب حروف الفباء ازکلیه اشخایص که به این ترتیب نامزد یمشوند با ذکر نام
دب�کل سازمان مللمتحد
 .۲ی
ف
ث
معر� کردهاند تهیه و آنرا حداک� یک ماه قبل از تاری ــخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
که آنان را
دب�کل سازمان مللمتحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان
 .۴انتخاب اعضای کمیته در جلسهای که به دعوت ی
ن
نامزدها�
منتخب�
مللمتحد تشکیل خواهد شد انجام یمشود .نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و
ی
ی
بیش�ین تعداد رأی را به دست آورده و حائز ث
ت
اک�یت تام آراء نمایندگان کشورهای حا�ض و رأی دهنده باشند.
خواهند بود که
ماده ۳۵
اعضای کمیته با تصویب مجمع عمویمسازمان مللمتحد طبق ش�اییط که مجمع عمویمبا توجه به اهمیت خدمات کمیته ی ن
تعی�
نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶
ف
وظای� که کمیته به موجب این میثاق به عهده
دب�کل سازمان مللمتحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر
ی
دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
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ماده ۳۷
ین
نخست� جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت یمکند.
دب�کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل
 .۱ی
ت
آئ� نامه داخیل آن پیش ن
اوقا� که در ی ن
ین
بی� یمشود تشکیل جلسه خواهد داد.
نخست� جلسه کمیته در
 .۲پس از
ً
معموال در مرکز سازمان مللمتحد یا در ت
دف� سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
 .۳کمیته
ماده ۳۸
ف
عل� یط ش
هر عضوکمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه ن
ت�یفات رسیمتعهد کند که وظایف خود را با کمال بیطر�
و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده ۳۹
 .۱کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد .اعضای هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
آئ� نامه داخلیش را خود تنظیم یمکند .ی ن
 .۲کمیته ی ن
آئ� نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف .حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب .تصمیمات کمیته با ث
اک�یت آراء اعضاء حا�ض اتخاذ یمگردد.
ماده ۴۰
تداب� به حقوق شناخته شده در این میثاق
تداب�ی که اتخاذ کردهاند و آن ی
 .۱کشورهای طرف این میثاق متعهد یمشوند درباره ی
ترتیب اثر یمدهد و درباره ش
ارشها� تقدیم بدارند.
ز
گ
حقوق
این
پی�فتهای حاصل در تمتع از
ی
الف .ظرف یکسال از تاری ــخ الزماالجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور.
ت
ب .پس از آن هر موقع که کمیته ی ن
درخواس� بنماید.
چن�

گ
دب�کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسید� به کمیته ارجاع خواهد کرد .گزارشها باید
 .۲کلیه گزارشها باید خطاب به ی
ت
تأث� دارند.
حسبالمورد حایک از عوامل و مشکال� باشد که در اجرای مقررات این میثاق ی
قسمتها� از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور
دب�کل سازمان ملل متحد یمتواند پس از مشورت با کمیته ،رونوشت
 .۳ی
ی
مشمول صالحیت مؤسسات تخصیص باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
ین
همچن� هرگونه مالحظات کیل که
 .۴کمیته گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق را برریس یمکند و گزارشهای خود و
مقت�ض بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت .کمیته ی ز
ن� یمتواند این مالحظات را بضمیمه گزارشهای واصل
از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتمایع تقدیم بدارد.
ت
ت
مالحظا� که بر طبق بند  ۴این ماده اظهار شده باشد به کمیته
نظریا� درباره هر گونه
 .۵کشورهای طرف این میثاق یمتوانند
ارسال دارند.
ماده ۴۱

گ
 .۱هر کشور طرف این میثاق یمتواند به موجب این ماده هر موقع اعالم بدارد که صالحیت کمیته را برای دریافت و رسید� به
اطالعیههای دائر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نیمدهد
گ
ها� قابل دریافت و رسید� خواهد بود که توسط یک کشور طرف
برسمیت یمشناسد .به موجب این ماده فقط اطالعیه ی
شناسا� صالحیت کمیته را نسبت به خود اعالم کرده باشد تقدیم بشود .هیچ اطالعیه مربوط به یک کشور طرف
میثاق که
ی
این میثاق که ی ن
.
ها� که به موجب این ماده دریافت یمشود
ه
اطالعی
به
نسبت
بود
نخواهد
پذیرش
قابل
باشد
نکرده
یم
اعال
چن�
ی
به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف .اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نیمدهد یمتواند
کت� توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند .در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطالعیه کشور
بوسیله اطالعیه ب
کت� دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطالعیه خواهد
دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار ب
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ت
گذارد .توضیحات و اظهارات مزبور ت
اطالعا� خواهد بود در خصوص
ح�االمکان و تا جائیکه مقت�ض باشد از جمله حاوی
گ
ین
قوان� داخیل آن کشور و آنچه که برای عالج آن بعمل آمده یا در جریان رسید� است یا آنچه در این مورد
قواعد دادریس طبق
قابل استفاده بعدی است.
ب .اگر در ظرف ششماه پس از وصول ی ن
اول� اطالعیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله
ین
طرف� حق خواهد داشت با ارسال اخطاریهای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
نیابد هر یک از
ین
قوان�
ج .کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق یب�نالملل کلیه طرق شکایت طبق
گ
داخیل در موضوع مورد استناد واقع و یط شدهاست به موضوع مرجوعه رسید� یمکند .این قاعده در مواردی که یط طرق
ن
طوال� باشد مجری نخواهد بود.
غ�معقول
شکایت به نحو ی
گ
د .کمیته در موقع رسید� باطالعیههای واصل به موجب این ماده جلسات رسی تشکیل خواهد داد.
ه .با رعایت مقررات شق «ج» کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختالف براساس ت
اح�ام به حقوق ش
ب� و آزادیهای
اسایس شناخته شده در این میثاق مسایع جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد

و .کمیته درکلیه امور مرجوعه بخود یمتواند ازکشورهای (ذینفع) طرف اختالف موضوع شق «ب» هرگونه اطالعات مربوط
به قضیه را بخواهد.
گ
ز .کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق «ب» حق خواهند داشت هنگام رسید� به قضیه درکمیته نماینده داشته باشند
ً
ً
و مالحظات خود را شفاها یا کتبا یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح .کمیته باید در مدت  ۱۲ماه پس از تاری ــخ دریافت اخطاریه موضوع شق «ب» گزارش بدهد:
()۱اگر راه حیل طبق مقررات شق «ه» حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به ش�ح مخترص قضایا و راه حل حاصله حرص
خواهد کرد.
()۲اگر راه حیل طبق مقررات شق «ه» حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به ش�ح مخترص قضایا اکتفا خواهد کرد .ت ن
م�

کت� و صورت مجلس مالحظات شفایه که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهارکردهاند ضمیمه گزارش خواهد بود.
مالحظات ب
برای هر موضویع گز ش
ار� به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابالغ خواهد شد.
 .۲مقررات این ماده موقیع الزماالجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعالمیههای پیش ن
بی� شده در بند اول این
دب�کل سازمان ملل متحد تودیع یمشود و او رونوشت آن
ماده را داده باشند .اعالمیههای مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد ی
دب�کل
به
خطاب
اخطاریه
وسیله
به
موقع
هر
است
ممکن
را برای سایر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت .اعالمیه
ی
گ
مس�د گردد .این ت
ت
اس�داد به رسید� هر مسئله موضوع یک اطالعیه قبال به موجب این ماده ارسال شده باشد خلیل وارد نیمکند.
ت
دب�کل پذیرفته نیمشود مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق
هیچ اطالعیه دیگری پس او وصول اخطاریه اس�داد اعالمیه به ی
اعالمیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲
.۱
الف .اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده  ۴۱با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته یمتواند با موافقت
قبیل کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده یمشود) .کمیسیون
به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس ت
اح�ام این میثاق مسایع جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف
میثاق یمگذارد.
ب .کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق ی ن
تعی� یمشوند .اگر کشورهای ذینفع طرف
میثاق درباره ترکیب تمام یا بع�ض از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره
مخ� به ث
ب� اعضاء کمیته با رأی ف
آنها توافق نشدهاست از ی ن
اک�یت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب یمشوند.
ن انجام وظیفه یمکنند .آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق
 .۲اعضاء کمیسیون برحسب صالحیت شخیص خودشا 
بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعالمیه مذکور در ماده  ۴۱را ندادهباشد.
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 .۳کمیسیون رئیس خود را انتخاب و ی ن
آئ� نامه داخیل خود را تصویب یمکند.
ً
معموال در مرکز سازمان ملل متحد یا در ت
دف� سازمان مللمتحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات
 .۴جلسات کمیسیون
دب�کل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
مزبور ممکن است با مشورت ی
بی� شده در ماده  ۳۶خدمات ت
دب�خانه پیش ن
دف�ی کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام یمدهد.
 .۵ی
گ
ت
.۶
اطالعا� که کمیته دریافت و رسید� یمکند در اختیارکمیسیون گذارده یمشود وکمیسیون یمتواند ازکشورهای ذینفع طرف

میثاق تهیه هر گونه اطالع تکمییل مربوط دیگری را بخواهد.

ث
حداک� در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گز ش
ار�
 .۷کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ویل در هر صورت
به رئیس کمیته تقدیم یمدارد و او آنرا به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابالغ یمنماید:
گ
الف .اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسید� را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مخترص این نکته یمکند
گ
که رسید� مسئله به کجا رسیدهاست.
ب .هرگاه یک راه حل دوستانه براساس ت
اح�ام حقوق ش
ب� بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در

گزارش خود به ذکر مخترص قضایا و راه حیل که به آن رسیدهاند اکتفا یمکند

ت
ماهی�
ج .هر گاه یک راه حل به مفهوم شق «ب» حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات
ین
مربوط به مسئله مورد بحث ی ن
همچن� نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه
ب� کشورهای ذینفع طرف میثاق و
قضیه در گزارش خود درج یمکند.
ین
کت� و صورت مجلس مالحظات شفایه کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
این گزارش
همچن� محتوی مالحظات ب
د .هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق «ج» تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش
به رئیس کمیته اعالم یمدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را یمپذیرند یا نه.
 .۸مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده  ۴۱خلیل وارد نیمکند
 .۹کلیه هزینههای اعضای کمیسیون بطور تساوی ی ن
دب�کل سازمان ملل
ب� کشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی که ی
متحد تهیه یمکند تقسیم یمشود.
دب�کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینههای اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق
 .۱۰ی
بند  ۹این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳
اعضای کمیته و ا عضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده  ۴۲ممکن است ی ن
تعی� شوند حق دارند از تسهیالت و امتیازات
و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای
ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴
آئ� نامههای دادریس مقرر در زمینه حقوق ش
مقررات اجر ئا� این میثاق بدون اینکه به ی ن
ب� طبق اسناد تشکیل دهنده یا به
موجب آن و مقاوله نامههای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصیص خلیل وارد سازد اعمال یمشود و مانع از آن نیست که
کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختالف طبق موافقتهای یب�نالملیل عمویمیا اختصایص که ملزم به آن هستند متوسل به
ین
آئ� نامههای دادریس دیگری بشوند.
ماده ۴۵
کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتمایع به مجمع عمویمسازمان ملل متحد تقدیم یمدارد
بخش پنجم
ماده ۴۶
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تفس� بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامههای مؤسسات تخصیص
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی
ی
دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصیص نسبت به مسائل موضوع این
میثاق لطمهای وارد آورد
ماده ۴۷
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفس� بشود که بحق ت
ذا� کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع
ی
و ثروتهای طبییع خود شان لطمهای وارد آورد.
بخش ششم
ماده ۴۸
 .۱این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان مللمتحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصیص آن یا هر کشور طرف
ت
ین
همچن� هر کشوری که مجمع عمویمسازمان ملل متحد دعوت کند که طرف
دادگس�ی
متعاهد اساسنامه دیوان یب�نالملیل
این میثاق بشود مفتوح است.
دب�کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
 .۲این میثاق موکول به تصویب است .اسناد تصویب باید نزد ی
 .۳این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
دب�کل سازمان ملل متحد بعمل یمآید.
 .۴الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد ی
ئ
کشورها� را که این میثاق را امضاء کردهاند یا به آن ملحق شدهاند از تودیع هر سند تصویب
دب�کل سازمان ملل متحد کلیه
 .۵ی
یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹
ین
دب�کل سازمان ملل متحد الزماالجراء یمشود.
 .۱این میثاق سه ماه پس از تاری ــخ تودیع یس و
پنجم� سند تصویب یا الحاق نزد ی
ین
پنجم� سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این
 .۲درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع یس و
میثاق سه ماه پس از تاری ــخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور الزماالجراء یمشود.
ماده ۵۰
مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول
خواهد داشت.
ماده ۵۱
 .۱هر کشور طرف میثاق یمتواند اصالح این میثاق را پیشنهاد کند و ت ن
دب�کل سازمان ملل متحد تودیع کند .در این
م� آن را نزد ی
دب�کل سازمان ملل متحد هر طرح اصالح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق ارسال یمدارد و از آنها درخواست
صورت ی
یمنماید به او اعالم دارند که آیا مایلند کنفرانیس ازکشورهای طرف میثاق به منظور برریس و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی
تشکیل گردد .در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل ی ن
دب�کل کنفرانس را در
چن� کنفرانیس باشند ی
زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد .هر اصالیح که مورد قبول ث
�ض
اک�یت کشورهای حا و رأیدهنده در کنفرانس
واقع بشود برای تصویب به مجمع عمویمسازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
 .۲اصالحات موقیع الزماالجرا یمشود که به تصویب مجمع عمویمسازمان مللمتحد برسد و ث
اک�یت دو ثلث کشورهای طرف
این میثاق بر طبق قواعد قانون اسایس خودشان آنرا قبول کرده باشند.
 .۳موقیع که اصالحات الزماالجراءیمشود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کردهاند الزامآور خواهد بود
ً
قبال قبول کردهاند ملزم خواهند بود.
سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصالح آن که
ماده ۵۲
دب�کل سازمان مللمتحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول
قطع نظر از اطالعیههای مقرر در بند  ۵ماده  ۴۸ی
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آن ماده اطالع خواهد داد.
الف .امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸
ب .تاری ــخ الزماالجر اء شدن این میثاق طبق ماده  ۴۹و تاری ــخ الزماالجراء شدن اصالحات طبق ماده .۵۱
ماده ۵۳
ن
 .۱این میثاق که متنهای ن
بایگا� سازمان مللمتحد
اسپانیا� آن دارای اعتبار مساوی است در
چی� ـ انگلییس ـ فرانسه ـ رویس و
ی
تودیع خواهد شد.
دب�کل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده  ۴۵ارسال خواهد داشت.
 .۲ی
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پیوست شماره  :8ت ن
م� کامل قانون کار ایران
قانون کار جمهوری اسالیم ایران مصوب  29آبان 1369
شماره69/8/29- :
ن  >-1369فصل اول  -ت ن
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان 1369
م� قانون کار مصوب  29آبا 
ت
ت
خدما� و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون یم
صنع� ،
ماده -1کلیه کارفرمایان ،کارگران  ،کارگاهها ،موسسات تولیدی ،
باشند.

ماده -2کارگر از لحاظ این قانون کیس است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السیع اعم از مزد  ،حقوق  ،سهم سود و سایر
مزایا به درخواست کارفرما کار یم کند.
ق
ق
حقی� یا حقو� که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السیع کار یم کند
ماده -3کارفرما شخیص است
مدیران و مسئوالن و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب یم شوند وکارفرما مسئول
ت
گ�ند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود
کلیه تعهدا� است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده یم ی
تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ت
صنع�  ،کشاورزی ،
ماده -4کارگاه محیل است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار یم کند .از قبیل موسسات
ت
ت
ن
ن
خدما�  ،تجاری  ،تولیدی  ،اماکن عمویم و امثال اینها .کلیه تاسیسا� که به اقتضای
ساختما�  ،ترابری  ،مسافربری ،
معد� ،
ش�خوارگاه  ،مهدکودک  ،درمانگاه ،حمام ،آموزشگاه حرفه ای
کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه  ،ناهارخوری  ،تعاونیها  ،ی
ش
آموز� و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالیم و بسیج کارگران  ،ورزشگاه
 ،قرائت خانه  ،کالسهای سواد آموزی و سایر مراکز
و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه یم باشند.
ماده -5کلیه کارگران  ،کارفرمایان  ،نمایندگان آنان و کارآموزان و ی ز
ن� کارگاهها مشمول مقررات این قانون یم باشند.
ماده -6بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم  ،بیستم و بیست و هشتم قانون اسایس
مع� و بهره ش
جمهوری اسالیم ایران  ،اجبار افراد به کار ی ن
ک� از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق
مساوی برخوردارند و رنگ  ،نژاد  ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون
قرار دارند و هر کس حق دارد شغیل را که به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمویم و حقوق دیگران نیست برگزیند.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل دوم -قرارداد کار و ش�ایط اسایس انعقاد آن
کت� یا شفایه که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السیع کاری را برای مدت
ماده -7قرارداد کار عبارتست از قرارداد ب
غ� موقت برای کارفرما انجام یم دهد.
موقت یا مدت ی
ث
غ� مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتمایع تهیه و به
حداک� مدت موقت برای
تبرصه-1
کارها� که طبیعت آنها جنبه ی
ی
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
صور� که ت
ت
ئ
مد� در قرارداد ذکر نشود  ،قرارداد دائیم ق
تل� یم شود.
کارها� که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد  ،در
تبرصه -2در
صور� نافذ خواهد بود که برای کارگر مز ئ
ت
ایا� ت
کم� از امتیازات مقرر
تغی�ات بعدی آن در
ماده -8ش�وط مذکور در قرارداد کار با ی
در این قانون منظور ننماید.
ماده -9برای صحت قرارداد کار در زمان ت ن
بس� قرارداد رعایت ش�ایط ذیل الزایم است .
الف  -ش
م�وعیت مورد قرارداد.
ب -ی ن
مع� بودن موضوع قرارداد.
ن
ین
طرف� در ترصف اموال یا انجام کار مورد نظر.
قانو� و ش�یع
ج  -عدم ممنوعیت
تبرصه -اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است  .مگر آنکه بطالن آنها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد.
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ین
طرف�  ،باید حاوی موارد ذیل باشد.
ماده -10قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق
الف  -نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب  -حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج  -ساعات کار ،تعطیالت و مرخصیها.
د  -محل انجام کار.
ه  -تاری ــخ انعقاد قرارداد.
و  -مدت قرارداد ،چنانچه کار برای مدت ی ن
مع� باشد.
ر  -موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل  ،ایجاب نماید.
کت� باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم یم گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه
تبرصه -در مواردی که قرارداد کار ب
نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالیم کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر
گ�د.
قرار یم ی
طرف� یم توانند با توافق یکدیگر ت
ش
ین
آزمای� کار ی ن
ین
طرف� حق
تعی� نمایند در خالل این دوره هر یک از
مد� را بنام دوره
ماده-11
دارد بدون اخطار قبیل و ب� آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از
ش
آزمای� خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط
طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره
مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
ث
ش
حداک� این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای
آزمای� باید در قرارداد کار مشخص شود
تبرصه -مدت دوره
کارگران ماهر و دارای تخصص سطح باال سه ماه یم باشد .
ق
تغی� نوع تولید  ،ادغام در موسسه
تغی� حقو� در وضع مالکیت کارگاه  ،از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل  ،ی
ماده -12هر نوع ی
دیگر ،میل شدن کارگاه ،فوت مالک و امثال اینها ،در رابطه قراردادی کارگر نا� که قراردادشان قطعیت یافته است  ،موثر نیم باشد
و کارفرمای جدید  ،قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده -13در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام یم یابد ،مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی
منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمایم مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
ن
قانو�
تبرصه -1مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده وکارفرمایان موظف یم باشند بدیه پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع
از محل مطالبات پیمانکار ،منجمله ضمانت حسن انجام کار ،پرداخت نمایند.

تبرصه -2چنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار پب�دازد و یا قبل از پایان  45روز از تحویل
موقت  ،تسویه حساب نماید  ،مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
مبحث دوم  -تعلیق قرارداد کار
ماده -14چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد ت
ین
طرف� موقتا» متوقف شود ،قرارداد کار به حال تعلیق
آ� انجام تعهدات ییک از
گ
در یم آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشست� و افزایش مزد) به حالت اول بر یم گردد.
ین
همچن� مدت ش�کت داوطلبانه کارگران در جبهه ،جزء
ذخ�ه) و
تبرصه -مدت خدمت نظام وظیفه ( �ض ورت  ،احتیاط و ی
سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.
غ� قابل پیش ن
ین
طرف� خارج است  ،تمایم
بی� که وقوع آن از اراده
ماده -15در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث ی
ت
غ� ممکن گردد .قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن
یا
قسم� از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت ی
قسمت از کارگاه که تعطیل یم شود به حال تعلیق در یم آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتمایع است .
ماده -16قرارداد کارگر نا� که مطابق این قانون از مرخیص تحصییل و یا دیگر مرخیص های بدون حقوق یا مزد استفاده یم کنند

 ،در طول مرخیص و به مدت دو سال به حال تعلیق در یم آید.
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تبرصه -مرخیص تحصییل برای دو سال دیگر قابل تمدید است .
ماده -17قرارداد کارگری که توقیف یم گردد و توقیف وی منتیه به حکم محکومیت نیم شود و در مدت توقیف به حال تعلیق
در میآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز یم گردد.
ماده -18چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختالف منتیه به حکم محکومیت
ج�ان �ض ر و زیان وارده که مطابق
نگردد ،مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب یم شود و کارفرما مکلف است عالوه بر ب
حکم دادگاه به کارگر یم پردازد  ،مزد و مزایای وی را ی ز
ن� پرداخت نماید.
تبرصه -کارفرما مکلف است تا ن
زما� که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد .برای رفع احتیاجات خانواده
وی  ،حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بطور عیل الحساب به خانوادهاش پرداخت نماید.
ث
حداک� تا دو ماه پس از پایان خدمت
ماده -19در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در یم آید ،ویل کارگر باید
 ،به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغیل مشابه آن به کار مشغول یم شود.

تن
پذیرف� کارگر خودداری
ماده -20در هر یک از موارد مذکور در مواد  15،16،17و 19چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از
ن
قانو� محسوب یم شود و کارگر حق دارد ظرف مدت  30روز به هیات تشخیص مراجعه
غ�
کند ،این عمل در حکم اخراج ی
تن
نپذیرف� کارگر مستند به دالیل موجه
نماید( در صورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که
بوده است  ،به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاری ــخ مراجعه به کارگاه
یم باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار  45روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
گ
ث
حداک�  30روز پس از رفع حالت تعلیق  ،آماد� خود را برای انجام کار به کارفرما اعالم
تبرصه -چنانچه کارگر بدون عذر موجه
ف
نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ،به هیات تشخیص مراجعه ننماید  ،مستع� شناخته یم شود که در این صورت
کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
مبحث سوم  -خاتمه قرارداد کار
ماده -21قرارداد کار به ییک از طرق زیر خاتمه یم یابد.
الف  -فوت کارگر
گ
ب  -بازنشست� کارگر
گ
ج  -از کار افتاد� کیل کارگر
ن
ضم� آن.
د  -انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید رصی ــح یا
ئ
اردادها� که مربوط به کار ی ن
مع� است .
ه  -پایان کار در قر
و  -استعفای کارگر.
تبرصه -کارگری که استعفا یم کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا» استعفای خود را کتبا» به کارفرما اطالع
ث
منت� ق
حداک� ظرف مدت  15روز انرصاف خود را کتبا» به کارفرما اعالم نماید استعفای وی ف
تل� یم شود و
دهد و در صورتیکه
ف
کارگر موظف است رونوشت استعفا و انرصاف از آنرا به شورای اسالیم کارگاه و یا انجمن صن� و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ت
مطالبا� که ش
نا� از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است  ،به کارگر و در
ماده -22در پایان کار ،کلیه
ن
قانو� وی پرداخت خواهد شد.
صورت فوت او به وراث
ن
قانو� و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان ی ن
تبرصه -تا ی ن
تام� اجتمایع  ،این سازمان
تعی� تکلیف وراث
ف
موظف است نسبت به پرداخت حقوق متو� به ی ز
ت
دریاف�  ،به طور عیل الحساب و به مدت سه ماه به
م�ان آخرین حقوق
عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
گ
گ
ماده -23کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ش
نا� از فوت  ،بیماری  ،بازنشست�  ،بیکاری  ،تعلیق  ،ازکارافتاد� کیل
و ئ
ت
حمای� و ش�ایط مربوط به آنها تابع قانون ی ن
تام� اجتمایع خواهد بود.
جز� و یا مقررات
ماده -24در صورت خاتمه قرارداد کار ،کار ی ن
مع� یا مدت موقت  ،کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد  ،یکسال یا
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ت
بیش� ،به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه  ،اعم از متوایل یا متناوب  ،بر اساس آخرین حقوق مبل�غ معادل یک
ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ئ
ین
ماده -25هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار ی ن
تنها� حق
طرف� به
مع�  ،منعقد شده باشد هیچیک از
فسخ آن را ندارد.
گ
رسید� به اختالفات ش
نا� از نوع این قرارداد ها در صالحیت هیات های تشخیص و حل اختالف است .
تبرصه-
کت� اداره
ماده -26هر نوع ی
تغی� عمده در ش�ایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت ب
کار و امور اجتمایع محل  ،قابل اجراست  .در صورت بروز اختالف  ،رای هیات حل اختالف قطیع و الزم اجرا است .
ماده -27هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا ی ن
کت� نقض نماید،
آئ� نامه های انضبایط کارگاه را پس از تذکرات ب
کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالیم کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار
معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .در واحد ئ
ها� که فاقد
شورای اسالیم کار هستند  ،نظر مثبت انجمن ف
صن� الزم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به
گ
گ
هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق هیات حل اختالف رسید� و اقدام خواهد شد در مدت رسید�
مراجع حل اختالف  ،قرارداد کار به حالت تعلیق در یم آید.
تبرصه -1کارگاهها� که مشمول قانون شورای اسالیم کار نبوده و یا شورای اسالیم کار و یا انجمن ف
صن� در آن تشکیل نگردیده
ی
باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند  ،اعالم نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده  158این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزایم
است .
تبرصه -2موارد قصور و دستورالعملها و ی ن
آئ� نامه های انضبایط کارگاهها بموجب مقرر تا� است که با پیشنهاد شورایعایل کار به
تصویب وزیر کار و امور اجتمایع خواهد رسید.
گ
ن
ین
همچن� داوطلبان واجد ش�ایط نمایند� کارگران و شوراهای
قانو� کارگران و اعضای شوراهای اسالیم کار و
ماده -28نمایندگان
اسالیم کار در مراحل انتخابات قبل از اعالم نظر قطیع هیات تشخیص ( موضوع ماده 22قانون شورای اسالیم کار ) و رای
ین
همچن� انجام وظایف
هیات حل اختالف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و
و امور محوله خواهند بود.
ن
ین
قانو�
فیماب� نمایندگان یا نمایندگان
تبرصه -1هیات تشخیص و هیات حل اختالف پس از دریافت شکایت در مورد اختالف
گ
رسید� و نظر ئ
نها� خود را اعالم خواهند داشت در هر صورت هیات حل
کارگران و کارفرما فورا» و خارج از نوبت به موضوع
گ
ث
حداک� ظرف مدت یک ماه از تاری ــخ دریافت شکایت به موضوع رسید� نماید.
اختالف موظف است
ئ
ق
مناط� که هیات تشخیص ( موضوع ماده  22قانون
گاهها� که شورای اسالیم کار تشکیل نگردیده و یا در
تبرصه -2در کار
شوراهای اسالیم کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسالیم کار نیم باشد نمایندگان کارگران
ف
صن�  ،قبل از اعالم نظر قطیع هیات تشخیص ( موضوع ماده 22قانون شوراهای اسالیم کار ) و رای
و یا نمایندگان انجمن
ئ
ین
همچن� انجام وظایف و امور محوله
نها� هیات حل اختالف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و
خواهند بود.
ج�ان خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
مبحث چهارم  -ب
ماده -29در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختالف کارفرما ،موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر  ،شناخته شود کارگر
نا� از تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر  ،شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ش
استحقاق دریافت خسارت ش
نا� از تعلیق
ق
را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلی� از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
غ� قابل پیش ن
بی� ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل
ماده -30چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله ،سیل و امثال اینها) و یا حوادث ی
گردد وکارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ،کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده
و مشاغیل که در آن بوجود یم آید به کار اصیل بگمارد.
تبرصه -دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اسایس و با استفاده از درآمد های عمویم و درآمدهای حاصل
از مشارکت مردم و ی ز
ن� از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به ی ن
تام� معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده
 4این قانون اقدام و با توجه به بند  2اصل چهل و سوم قانون اسایس امکانات الزم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
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گ
گ
ماده -31چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکار افتاد� کیل و یا بازنشست� کارگر باشد  ،کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر
گ
ق
حقو� به ی ز
م�ان  30روز مزد به وی پرداخت نماید .این وجه عالوه بر مستمری از کار افتاد�
به نسبت هر سال سابقه خدمت ،
گ
بازنشست� کارگر است که توسط سازمان ی ن
تام� اجتمایع پرداخت یم شود.
و یا
ماده -32اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسیم و فکری ش
نا� از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون
ف
پزشیک سازمان بهداشت و درمان منطقه با معر� شورای اسالیم کار و یا نمایندگان قانون کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت
هر سال سابقه خدمت  ،معادل دو ماه آخرین حقوق  ،به وی پرداخت نماید.
گ
افتاد� کیل و ئ
نا� ازکار یا ش
جز� و یا بیماریــهای ش
غ�کار و فوت کارگر و ی ز
م�ان قصورکارفرما
ماده -33تشخیص موارد ازکار
نا� از ی
ن
یا در انجام وظایف محوله قانو� که منجر به خاتمه قرارداد کار یم شود بر اساس ضوابیط خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار

و امور اجتمایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل سوم  -ش�ایط کار
مبحث اول  -حق السیع

ن
قانو� به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی  ،هزینه های مسکن  ،خواربار
ماده -34کلیه دریافتهای
غ� نقدی  ،پاداش افزایش تولید  ،سود ساالنه و نظایر اینها دریافت یم نماید را حق السیع یم نامند .
 ،ایاب و ذهاب  ،مزایای ی
غ� نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت یم شود.
ماده -35مزد عبارت است از وجوه نقدی یا ی
ساع� « و در صورتیکه بر اساس ی ز
ت
م�ان انجام کار و یا محصول
تبرصه -1چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد  « ،مزد
ز
ت
ن
مع� باشد  « ،کارمزد ساع�
تولید شده باشد  « ،کارمزد « و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا ی
م�ان انجام کار در زمان ی
« نامیده میشود.
ت
ت
ساع� و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد
ساع�  ،کارمزد
تبرصه -2ضوابط و مزایای مربوط به مزد
ث
ن
تعی� یم گردد حداک� ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از
شورایعایل کار به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع خواهد رسید  ،ی
ن
ث
قانو� کار تجاوز نماید.
حداک� ساعت
ت
پرداخ� به تبع شغل .
ماده -36مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت
ئ
ت
پرداخ� به تبع شغل ،
ارزیا� مشاغل نیستند  ،منظور از مزایای ثابت
گاهها� که دارای طرح طبقه بندی و
تبرصه -1در کار
ب
ایا� است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت یم گردد .از قبیل مزایای
مز ی
ت
ت
غ�ه.
و
شغل
العاده
فوق
،
پرس�
رس
ایای
ز
م
،
کار
سخ�
ی
ئ
گاهها� که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است  ،مزد گروه و پایه  ،مزد مبنا را تشکیل یم دهد.
تبرصه -2در کار
تبرصه -3مزایای رفایه و ی ز
انگ�ه ای از قبیل کمک هزینه مسکن  ،خواروبار و کمک عائله مندی  ،پاداش افزایش تولید و سود
ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نیم شود.
ن
غ� تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تر ض
ین
طرف� به
ا�
ماده -37مزد باید در فواصل زما� مرتب و در روز ی
وسیله چک عهده بانک و با رعایت ش�ایط ذیل پرداخت شود.
ت
ساع� ی ن
تعی� شده باشد  ،پرداخت آن باید پس از
الف  -چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه  ،مبلغ مزد به صورت روزانه یا
گ�د.
محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت ی
ب  -در صورتیکه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه  ،پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد  ،این پرداخت باید در آخر ماه صورت
گ�د در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده یم شود.
ی
تبرصه -در ماههای یس و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس یس و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
میگ�د باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود
ماده -38برای انجام کار مساوی که در ش�ایط مساوی در یک کارگاه انجام
ی
تعی� ی ز
تبعیض در ی ن
مذه� ممنوع است .
م�ان مزد بر اساس سن  ،جنس  ،نژاد و قومیت و اعتقادات سیایس و
ب
ن
ماده -39مزد و مزایای کارگر نا� که به صورت نیمه وقت و یا ت
قانو� ی ن
تعی� شده به کار اشتغال دارند به نسبت
کم� از ساعات
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ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت یم شود.
ت
غ� نقدی پرداخت یم شود  ،باید ارزش نقدی ی ن
ین
تعی� شده برای
طرف�
ماده -40در مواردی که با توافق
قسم� از مزد به صورت ی
اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده -41شورایعایل کار همه ساله موظف است ی ز
م�ان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با
توجه به معیارهای ذیل ی ن
تعی� نماید.
 -1حداقل مزد کارگران با توجه به درصد توریم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالیم ایران اعالم یم شود.
گ
 -2حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسیم و رویح کارگران و ویژ� های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه
گ
زند� یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسیم اعالم میشود را ی ن
تام� نماید.
ای باشد تا
ن
قانو� به هیچ کارگری ت
کم� از حداقل مزد ی ن
تبرصه -کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ی ن
تعی� شده
تعی� شده
جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید یم باشند.
غ� نقدی به هر
ماده -42حداقل مزد موضوع ماده  41این قانون منحرصا» باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداختهای ی
پرداخ� ق
ت
صورت که در قراردادها پیش ن
تل� یم شود که اضافه بر حداقل مزد است .
بی� یم شود به عنوان
ین
میانگ�
ماده -43کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت رسیم و مرخیص استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه
ن
پرداخ� در هر حال نباید ت
ت
قانو� باشد.
کم� از حداقل مزد
کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست  ،مبلغ
ماده -44چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد  ،در قبال این دیون وی  ،تنها یم توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب
ت
بیش� باشد.
حکم دادگاه برداشت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر
مستث� و تابع مقررات قانون ن
ن
مد� یم باشد.
تبرصه -نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر  ،از قاعده فوق
ماده -45کارفرما فقط در موارد ذیل یم تواند از مزد کارگر برداشت نماید .
الف  -موردی که قانون رصاحتا» اجازه داده باشد.
ب  -هنگایم که کارفرما بعنوان مساعده وجیه به کارگر داده باشد.
ئ
وامها� که کارفرما به کارگر داده است  ،طبق ضوابط مربوطه.
ج  -اقساط
د  -چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبل�غ اضافه پرداخت شده باشد.
ن
سازما� ( که ی ز
ین
طرف� ی ن
ین
طرف�
تعی� گردیده است ) در صورتیکه اجارهای باشد ،با توافق
م�ان آن با توافق
ه  -مال االجاره خانه
ین
تعی� یم گردد.
ن
تعاو� مرصف همان کارگاه تعهد شده است .
و  -وجویه که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس �ض وری از ش�کت
طرف� باید ی ز
ت
پرداخ� ی ن
ین
تعی� گردد.
م�ان اقساط
تبرصه -هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق
ماده -46به کارگر نا� که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام یم شوند ،فوق العاده
ماموریت تعلق یم گ�د ،این فوق العاده نباید ت
ین
همچن� کارفرما مکلف است
کم� از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد
ی
وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را ی ن
تام� نماید.
ت
کیلوم� از محل کارگاه اصیل دور شود و یا ناگزیر
تبرصه -ماموریت به موردی اطالق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50
باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
بیش� و با کیفیت ت
ت
ماده -47به منظور ایجاد ی ز
به� و تقلیل ضایعات و افزایش عالقه مندی و باال بردن سطح
انگ�ه برای تولید
طرف� قرارداد دریافت و یا پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق ی ن
ین
آئ� نامه ای که بتصویب وزیر کار و امور
درآمد کارگران ،
اجتمایع ی ن
تعی� یم شود منعقد یم نمایند.
جلوگ�ی از بهره ش
ارزیا� و طبقه بندی مشاغل
ک� ازکار دیگری وزارت کار و امور اجتمایع موظف است نظام
ماده -48بمنظور
ی
ب
را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
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ماده -49بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازارکار در زمینه مزد و مشخص بودن ش�ح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل
مختلف در کارگاه  ،کارفرمایان مشمول این قانون موظف اند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصالح،
طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار و امور اجتمایع به مرحله اجراء درآورند.
تبرصه -1وزارت کار و امور اجتمایع دستورالعمل و ی ن
ارزیا� مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که
آئ� نامه های اجر ئا� طرح
ب
ناظر به تعداد کارگران و تاری ــخ اجرای طرح است ی ن
تعی� و اعالم خواهد کرد.
تبرصه -2صالحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها یم پردازند باید مورد تائید وزارت
کار و امور اجتمایع باشد.
تبرصه -3اختالفات ش
نا� از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتمایع  ،در هیات حل اختالف قابل
گ
رسید� است .
ماده -50چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های ی ن
تعی� شده از طرف وزارت کار و امور اجتمایع  ،مشاغل کارگاههای
خود را ارزیا� نکرده باشند ،وزارت کار و امور اجتمایع انجام این امر را به ییک از دفاتر موسسات مشاور ن
ارزیا� مشاغل و یا
ف�
ب
ب
اشخاص صاحب صالحیت ( موضوع تبرصه  2ماده  ) 49واگذار خواهد کرد.
تبرصه -کارفرما عالوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر ،مکلف به پرداخت جریمهای معادل  %50هزینه های مشاوره ،
به حساب درآمد عمویم کشور نزد خزانه داری کل است از خ
تاری� که توسط وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی� یم شود  ،کارفرما
باید مابه التفاوت احتمایل مزد ش
ارزیا� مشاغل را پب�دازد.
نا� از اجرای طرح
ب
مبحث دوم  -مدت
ماده -51ساعت کار در این قانون مدت ن
زما� است که کارگر ین�و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار یم
ن
مستث� شدهاست  ،ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از  8ساعت تجاوز نماید.
غ� از مواردی که در این قانون
دهد به ی
ن
قانو� آنان میتواند ساعت کار را در بع�ض از روزهای هفته ت
کم� از ی ز
م�ان
تبرصه -1کارفرما با توافق کارگران ،نماینده یا نمایندگان
مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این ی ز
م�ان ی ن
تعی� کند به ش�ط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از  44ساعت تجاوز نکند.
ن
قانو� آنان ساعت کار را در شبانه روز با
تبرصه -2در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان
توجه به کار و عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
ن
زیرزمی�  ،ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و  36ساعت در هفته تجاوز نماید.
ماده -52در کارهای سخت و زیان آور و
آئ� نامهای خواهد بود که توسط شواریعایل حفاظت ن
ن
زیرزمی� به موجب ی ن
ف� و بهداشت
تبرصه -کارهای سخت و زیان آور و
کار و شورایعایل کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتمایع و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک خواهد رسید.
ئ
ئ
کارها� است که زمان انجام آن
کارها� است که زمان انجام آن از ساعت  6بامداد تا 22یم باشد و کار شب
ماده -53کار روز،
ئ
ب�  22تا  6بامداد قرار دارد .کار مختلط ی ز
کارها� است که ش
ت
ین
قسم� از آن در شب واقع یم
بخ� از ساعات انجام آن در روز و
ن�
ت
شود .در کارهای مختلط  ،ساعا� که جزء کار شب محسوب یم شود  ،کارگر از فوق العاده موضوع ماده  58این قانون استفاده
یم نماید.
ن
گ�د.
ماده -54کار متناوب کاری است که نوعا» در ساعات متوایل انجام نیم یابد بلکه در ساعات
معی� از شبانه روز صورت یم ی
تبرصه -فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزایم نیست  .در کارهای متناوب  ،ساعات کار و فواصل
ف
ت
تناوب و ی ز
بیش� باشد .ساعت ش�وع و خاتمه کار
ن� کار اضا� نباید از هنگام ش�وع تا خاتمه جمعا» از  15ساعت در شبانه روز
ن
ن
تعی� یم گردد.
و فواصل تناوب با توافق
طرف� و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه ی
ی
ماده -55کار ت
نوب� عبارت است ازکاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عرص یا شب واقع یم شود.
ماده -56کارگری که در طول ماه به طور ت
نوب� کار یم کند و نوبتهای کار وی در صبح و عرص واقع یم شود %10و چنانچه نوبتها
گ�د  %15و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عرص و شب بیفتد  %22/5عالوه بر مزد بعنوان
در صبح و عرص و شب قرار ی
فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
ماده -57درکار ت
نوب� ممکن است ساعات کار از  8ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید  ،لکن جمع
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ساعات کار در چهار هفته متوایل نباید از  176ساعت تجاوز کند.
غ� ت
گ�د.
نوب�  %35اضافه بر مزد ساعت کار عادی  ،تعلق یم ی
ماده -58برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران ی
ف
ماده -59در ش�ایط عادی ارجاع کار اضا� به کارگر با ش�ایط ذیل مجاز است
الف  -موافقت کارگر
ف
ب  -پرداخت  %40اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تبرصه -ساعات کار اضا� به کارگران نباید از  4ساعت در روز تجاوز
ین
طرف�)
استثنا� با توافق
نماید ( ،مگر در موارد
ی
ف
اضا� با تشخیص کارفرما به ش�ط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماده  ) 59و برای ت
مد� که جهت
ماده -60ارجاع کار
ث
حداک� اضافه کاری موضوع این ماده  8ساعت در روز خواهد بود ،
مقابله با اوضاع و احوال ذیل �ض ورت دارد  ،مجاز است و
ئ
ین
طرف� )
استثنا� با توافق
( مگر در موارد
ت
جلوگ�ی از حوادث قابل پیش ن
خسار� که نتیجه حوادث مذکور است .
بی� و یا ترمیم
الف -
ی
ب  -اعاده فعالیت کارگاه  ،در صورتیکه فعالیت مذکور بعلت بروز حادثه اتفاق طبییع از قبیل سیل  ،زلزله و یا اوضاع و احوال
غ� قابل پیش ن
بی� قطع شده باشد.
ی
ف
ث
حداک� ظرف مدت  48ساعت موضوع را به اداره کار و
تبرصه -1پس از انجام کار اضا� در موارد فوق  ،کارفرما مکلف است
ف
اضا� و مدت آن ی ن
تعی� شود.
امور اجتمایع اطالع دهد تا �ض ورت کار

ف
تبرصه -2در صورت عدم تایید �ض ورت کار اضا� توسط اداره کار و امور اجتمایع محل کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و
خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
ف
اضا� به کارگر نا� که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است .
ماده -61ارجاع کار

مبحث سوم  -تعطیالت و مرخیص ها
گ
ماده -62روز جمعه ،روز تعطیل هفت� کارگران با استفاده از مزد میباشد.
ئ
گاهها� که حسب نوع یا �ض ورت کار و یا توافق
نظ� آب  ،برق  ،اتوبورس نا� و یا درکار
تبرصه -1در امور مربوط به خدمات عمویم ی
گ
ین
طرف� به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل شود همان روز در حکم روز تعطیل هفت� خواهد بود .و به هر حال تعطیل یک
ن
روز ی ن
مع� در هفته اجباری است  .کارگرا� که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار یم کنند در مقابل عدم استفاده از
تعطیل روز جمعه %40اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
گ
تبرصه -2در صورتیکه روزهای کار در هفته ت
کم� از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفت� کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا
ت
دریاف� وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
حقوق
ن
قانو� کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند .مزد هر
گاهها� که با انجام  5روز کار در هفته و  44ساعت کار
تبرصه -3کار
ی
گ
یک از دو روز تعطیل هفت� برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده -63عالوه بر تعطیالت رسیم کشور  ،روز کارگر ( 11اردیبهشت ) ی ز
ن� جزء تعطیالت رسیم کارگران به حساب یم آید.
ق
ماده -64مرخیص استحقا� ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا» یکماه است سایر روزهای تعطیل
جزء ایام مرخیص محسوب نخواهد شد .برای کار ت
کم� از یکسال مرخیص مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه یم شود.
ماده -65مرخیص سالیانه کارگر نا� که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند  5هفته یم باشد استفاده از این مرخیص ت
ح�
گ�د.
االمکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت یم ی
ذخ�ه کند.
ماده -66کارگر نیم تواند بیش از  9روز از مرخیص ساالنه خود را ی
ماده -67هر کارگر حق دارد به منظور ادای فرضیه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان
ق
استحقا� یا مرخیص بدون حقوق استفاده نماید.
مرخیص
ق
ماده -68ی ز
استحقا� کارگران فصیل برحسب ماههای کارکرد ی ن
تعی� یم شود.
م�ان مرخیص

90

تعی� یم شود .و در صورت اختالف ی ن
ماده -69تاری ــخ استفاده از مرخیص با توافق کارگر و کارفرما ی ن
ب� کارگر و کارفرما  ،نظر اداره
کار و امور اجتمایع محل الزم االجراست .
ن
معی� از کارگران در روزهای کار را اقتضا
زنج�های ) و تمایم کارهائیکه همواره حضور حداقل
تبرصه -در مورد کارهای پیوسته (
ی
یم نماید کارفرما مکلف است حدود ن
زما� استفاده از مرخیص کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس
از تائید شورای اسالیم کار یا انجمن ف
صن� یا نماینده کارگران اعالم نماید.
ق
ماده -70مرخیص ت
استحقا� منظور یم شود.
کم� از یک روز کار جزء مرخیص
گ
گ
ماده -71در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشست� و از کارافتاد� کیل کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت
ق
استحقا� کارگر به وی در صورت فوت او به ورثه او پرداخت یم شود.
مرخیص
ماده -72نحوه استفاده از مرخیص بدون حقوق کارگران و مدت آن و ش�ایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخیص با
ن
قانو� او و کارفرما ی ن
تعی� خواهد شد.
کت� کارگر یا نماینده
توافق ب
ماده -73کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخیص با استفاده از مزد را دارند.
الف  -ازدواج دائم
ب  -فوت همرس ،پدر ،مادر و فرزندان

گ
استعال� ،با تائید سازمان ی ن
تام� اجتمایع جزء سوابق کار و بازنشست� کارگران محسوب خواهد شد.
ج
ماده -74مدت مرخیص
مبحث چهارم  -ش�ایط کار زنان
ن� حمل بار ت
ماده -75انجام کارهای خطرناک  ،سخت و زیان آور و ی ز
بیش� از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانییک
ز
برای کارگران زن ممنوع است دستورالعمل و ی ن
م�ان این قبیل موارد با پیشنهاد شواریعایل کار به تصویب وزیر کار و
تعی� نوع و ی
امور اجتمایع خواهد رسید.
ماده -76مرخیص بارداری و زایمان کارگران زن جمعا»  90روز است و ت
ح� االمکان  45روز از این مرخیص باید پس از زایمان
گ�د برای زایمان توامان  14روز به مدت مرخیص اضافه یم شود.
مورد استفاده قرار ی
تبرصه -1پس از پایان مرخیص زایمان  ،کارگر زن به کار سابق خود باز یم گردد و این مدت با تائید سازمان ی ن
تام� اجتمایع جزء
سوابق خدمت وی محسوب یم شود.
تبرصه -2حقوق ایام مرخیص زایمان طبق مقررات قانون ی ن
تام� اجتمایع پرداخت خواهد شد.
ماده -77در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان ی ن
تام� اجتمایع  ،نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده
ت
شود ،کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کرس حق السیع کار مناسب تر و سبک�ی به او ارجاع یم نماید.
گ
ئ
ش�ده تا پایان دو سال� کودک  ،پس از هر
ماده -78در کارگاهها� که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران ی
ین
همچن� کارفرما مکلف
ش� دادن بدهد این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب یم شود و
سه ساعت  ،نیم ساعت فرصت ی
است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر ت
ن
ن
ش�خوارگاه  ،و مهد
قبیل
از
(
کودکان
نگهداری
به
مربوط
اکز
ر
م
آنها
س�
گروه
گرف�
ی
کودک و ) را ایجاد نماید.
ئ
ت
تبرصه -ی ن
بهزیس� کل کشور تهیه و پس از تصویب
ش�خوارگاه و مهد کودک توسط سازمان
آئ� نامه اجرا� ضوابط تاسیس و اداره ی
وزیر کار و امور اجتمایع به مرحله اجراء گذاشته یم شود.
مبحث پنجم  -ش�ایط کار نوجوان
ماده -79به کار گماردن افراد ت
کم� از  15سال تمام ممنوع است .
ماده -80کارگری که سنش ی ن
ب�  15تا  18سال تمام باشد ،کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان
ین
گ�د.
تام� اجتمایع مورد آزمایشهای پزشیک قرار ی
ماده -81آزمایشهای پزشیک کارگر نوجوان حداقل باید سایل یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدایم وی ضبط
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ئ
توانا� کارگر نوجوان اظهار نظر یم کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما
گردد پزشک در باره تناسب نوع کار با
تغی� دهد.
مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را ی
ماده -82ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ،نیم ساعت ت
کم� از ساعات معمویل کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق
کارگر و کارفرما ی ن
تعی� خواهد شد.
ف
اضا� و انجام کار در شب و ی ز
ن� ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست  ،بیش
ماده -83ارجاع هر نوع کار
از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانییک برای کارگر نوجوان ممنوع است .
ئ
ت
سالم� یا اخالق کارآموزان و
کارها� که به علت ماهیت آن یا ش�اییط که کار در آن انجام یم شود برای
ماده -84در مشاغل و
نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار  18سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتمایع است.
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل چهارم حفاظت ن
تن
ف� و بهداشت کار
مبحث اول  -کلیات
ئ
ن
العملها� که از طرف شورای عایل حفاظت ن
ف� ( جهت
انسا� و منابع مادی کشور رعایت دستور
ماده -85برای صیانت ین�وی
تام� حفاظت ن
ن
ین
تام� بهداشت کار و
ف� ) و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک ( جهت
ی
جلوگ�ی از بیماریــهای حرفهای و ی
کارگر و محیط کار) تدوین میشود ،برای کلیه کارگاهها ،کارفرمایان  ،کارگران و کارآموزان الزایم است .
گ
خانواد� ی ز
ن� مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول ن
ف� و بهداشت کار یم باشند.
تبرصه -کارگاههای
آئ� نامه های حفاظت ن
ماده -86شورایعایل حفاظت ن
ف� مسئول تهیه موازین و ی ن
ف� میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد.
 -1وزیر کار و امور اجتمایع یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود
 -2معاون وزارت صنایع
ین
سنگ�
 -3معاون وزارت صنایع
 -4معاون وزارت کشاورزی
 -5معاون وزارت نفت
 -6معاون وزارت معادن و فلزات
گ
 -7معاون وزارت جهاد سازند�
 -8رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 -9دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های ن
ف�
 -10دو نفر از مدیران صنایع
 -11دو نفر از نمایندگان کارگران
دب� شورا خواهد بود.
 -12مدیر کل بازریس کار وزارت کار و امور اجتمایع که ی
تبرصه -1پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع رسیده و شورا در صورت لزوم یم تواند برای تهیه طرح ی ن
آئ�
نامه های مربوط به حفاظت ن
ف� کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا ،کمیته های تخصص مرکب از
کارشناسان تشکیل دهد.
آئ� نامه داخیل شورا با پیشنهاد شورایعایل حفاظت ن
تبرصه -2ی ن
ف� به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع خواهد رسید.
تبرصه -3انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعمیل خواهد بود که توسط
شورایعایل حفاظت ن
ف� تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع خواهد رسید.
ق
ق
حقی� و حقو� که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا»
ماده -87اشخاص
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ن
ساختما� و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش ن
بی� در امر حفاظت و بهداشت کار برای اظهار نظر و
برنامه کار و نقشه های
تائید به وزارت کار و امور اجتمایع ارسال دارند .وزارت کار و امور اجتمایع موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعالم
ت
ت
بهداش� خواهد بود.
حفاظ� و
نماید .بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات
ق
ق
ت
ماش� یم پردازند مکلف به رعایت موارد ن
ین
حفاظ�
ایم� و
حقی� یا حقو� که به ساخت یا ورود و عرضه
ماده -88اشخاص
مناسب یم باشند.
ماده -89کارفرمایان مکلفند بیش از بهره برداری از ماشینها دستگاهها ابزار و لوازیم که آزمایش آنها مطابق ی ن
آئ� نامه های محسوب
شورایعایل حفاظت ن
ف� �ض وری شناخته شده است آزمایشهای الزم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعایل حفاظت
ن
ف� انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتمایع ارسال نمایند.
ق
ق
ت
حقو� که بخواهند لوازم حفاظت ن
بهداش� را وارد یا تولید کنند ،باید مشخصات وسائل
ف� و
حقی� یا
ماده -90کلیه اشخاص

را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک ارسال دارند و
پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
ماده -91کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحد های موضوع ماده  85این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عایل حفاظت ن
ف�
گ
برای ی ن
تام� حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگون�
ت
ت
بهداش� فردی و اجرای دستورالعملهای
حفاظ� و
کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات
مربوطه کارگاه یم باشند.
شاغل� در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریــهای ش
ین
نا� از
ماده -92کلیه واحدهای موضوع ماده  85این قانون که
ن
ت
کار قرار دارند ،باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشیک تشکیل دهند و حداقل سایل یکبار توسط مراکز بهداش� درما� از آنها
معاینه و آزمایشهای الزم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبرصه -1چنانچه با تشخیص شورای پزشیک نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ش
نا� از کار مبتال یا در معرض ابتال
ین
مسئول� مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشیک مذکور بدون کاهش حق السیع  ،در قسمت
باشد  ،کارفرما و
ن
تعی� نمایند.
مناسب دیگری ی
چن� بیمار نا� وزارت کار و امور اجتمایع مکلف به بازدید و تائید مجدد ش�ایط ن
تبرصه -2در صورت مشاهده ی ن
ف� و بهداشت و
ن
ایم� محیط کار خواهد بود.
ت
ت
پیشگ�ی از
بهداش� در محیط کار و
حفاظ� و
ماده -93به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات
ی
ئ
�ض
گاهها� که وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک وری تشخیص
حوادث و بیماریــها ،در کار
دهند کمیته حفاظت ن
ف� و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
ف� و بهداشت حرفهای و امور ن
تبرصه -1کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت ن
ف� کارگاه تشکیل یم شود و از ی ن
ب�
اعضاء دو نفر شخص واجد ش�اییط که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتمایع و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک باشند
ین
تعی� یم گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشیک یم باشد.
ئ
العملها� خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت
تبرصه -2نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستور
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک تهیه و ابالغ خواهد شد.

ماده -94در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده  85این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری
ش
بی� نمایند یم توانند مراتب را به کمیته حفاظت ن
نا� از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش ن
ف� و بهداشت کار یا مسئول
بایس� توسط فرد مطلع شده در ت
ف� و بهداشت کار اطالع دهند و این امر ی ز
ت
حفاظت ن
دف�ی که به ی ن
هم� منظور نگهداری یم
ن�
شود ثبت گردد.
تبرصه -چنانچه کارفرما یا مسئول واحد  ،وقوع حادثه یا بیماری ش
نا� ازکار را محقق نداند  ،موظف است در ارسع وقت موضوع
ت
نزدیک�ین واحد کار و امور اجتمایع محل اعالم نماید اداره کار و امور اجتمایع مذکور موظف
را همراه با دالیل و نظرات خود به
گ
ین
بازرس� کار به موضوع رسید� و اقدام الزم را معمول نماید.
است در ارسع وقت توسط
ماده -95مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط ن
ف� و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحد های موضوع ذکر شده در
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ماده  85این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثهای رخ دهد ،
ق
حقو� و ی ز
ن� مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .
شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و
نا� از کار را در ت
تبرصه -1کارفرما یا مسئوالن واحد های موضوع ماده  85این قانون موظفند کلیه حوادث ش
دف� ویژهای که فرم

کت� به اطالع اداره کار و امور اجتمایع
آن از طریق وزارت کار و امور اجتمایع اعالم میگردد  ،ثبت و مراتب را رسیعا» به صورت ب
محل برسانند.
تبرصه -2چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  85این قانون برای حفاظت ن
ف� و بهداشت کار وسایل و امکانات
الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبیل  ،بدون توجه به دستورالعمل و مقررات
ت
مسئولی� نخواهد داشت در صورت بروز اختالف رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.
موجود ،از آنها استفاده ننماید .کارفرما
مبحث دوم  -بازریس کار
ماده -96به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت ن
ف�  ،اداره کل بازریس وزارت کار و امور اجتمایع یا وظایف ذیل
تشکیل میشود:

ت
حمای� مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ،
الف  -نظارت بر اجرای مقررات ناظر به ش�ایط کار به ویژه مقررات
مدت کار ،مزد ،رفاه کارگر ،اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
آئ� نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت ن
ب  -نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ی ن
ف�.
ئ
اهنما� کارگران  ،کارفرمایان وکلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ش
ج  -آموزش مسائل مربوط به حفاظت ن
نا�
ف� و ر
از حوادث و خطرات ش
نا� از کار قرار دارند.
د  -برریس و تحقیق یپ�امون اشکاالت ش
ف� و تهیه پیشنهادات الزم جهت اصالح ی ز
نا� از اجرای مقررات حفاظت ن
م�ان ها و
دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور ،مناسب با تحوالت و ش
پی�فتهای تکنولوژی.
گ
رسید� به حوادث ش
پیشگ�ی
نا� از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمویم و آماری اینگونه موارد به منظور
ه-
ی
حوادث .
تبرصه -1وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک مسئول برنامه ریزی  ،ت
ارزشیا� و بازریس در زمینه بهداشت کار و
کن�ل ،
ب
درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد.
تبرصه -2بازریس به صورت مستمر ،همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در
گ�د.
مراجع صالح انجام یم ی
ماده -97اشتغال در سمت بازریس کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علیم در بدو استخدام است .
آئ� نامه ش�ایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد ت
تبرصه -ی ن
مش�ک وزارت کار و امور اجتمایع  ،وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک و سازمان امور اداری و استخدایم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .این ش�ایط به نحوی
تدوین خواهد شد که ثبات و استقالل شغیل بازرسان را ی ن
تام� کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده -98بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبیل در هر موقع از شبانه روز
به موسسات مشمول ماده  86این قانون وارد شده و به بازریس پب�دازند و ی ز
ن� یم توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه
ت
قسم� از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا
گ
کت� دادستان محل خواهد بود.
تبرصه -ورود بازرسان کار به کارگاههای خانواد� منوط به اجازه ب
ماده -99بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس یم
بگ�ند و به
گ�د ،به اندازهای که برای آزمایش الزم است  ،در مقابل رسید ،نمونه ی
باشند و یا درانجام کار مورد استفاده قرار یم ی
روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
گ
آئ� نامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عایل حفاظت ن
چگون� بازریس کار مطابق ی ن
ف� و
تبرصه -سایر مقررات مربوط به
بهداشت کار ،حسب مورد  ،به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع و وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک خواهد رسید.
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ماده -100کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای  ،دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتمایع یا
وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک هستند که هنگام بازریس باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسیم یا
مسئولیت کارگاه ارائه شود.
ین
ضابط�
ماده -101گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش
ت
دادگس�ی خواهد بود.
تبرصه -1بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار یم توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختالف ش�کت
نمایند.
تبرصه -2بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار نیم توانند در تصمیم گ�ی مراجع حل اختالف نسبت به پرونده ئ
ها� که قبال»
ی
به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کردهاند  ،ش�کت کنند.
نس� آنها
ماده -102بازرسان کار و کارشناسان بهداشت نیم توانند در کارگایه اقدام به بازریس نمایند که خود با ییک از بستگان ب
سب� درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
تا طبقه سوم و یا ییک از اقربای ب
ت
ماده -103بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد ت
اطالعا�
ح� پس از برکناری از خدمت دولت ارسار و
ت
ش
ز
را که به مقتضای شغل خود بدست آوردهاند و یا نام اشخایص را که به آنان اطالعا� داده یا موارد تخلف را گو�د کردهاند ،
فاش نمایند.

ین
ین
قوان� مربوط خواهند بود.
متخلف� از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در
تبرصه-
ماده -104کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و
یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری نمایند  ،حسب مورد به مجازاتهای مقرر
در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده -105هرگاه در ی ن
ح� بازریس به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در
کارگاه داده شود ،بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فورا» و کتبا» به کارفرما یا نماینده او و ی ز
ن� به
رئیس مستقیم خود اطالع دهند.
تبرصه -1وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت حرفهای  ،از دادرسای عمویم محل و در صورت عدم تشکیل دادرسا از دادگاه عمویم محل تقاضا خواهند کرد فورا»
ت
قسم� از کارگاه را صادر نماید دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس
قرار تعطیل و الک و مهر تمام یا
ت
از ابالغ قابل اجراست دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صور� صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت
ت
دادگس�ی رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.
حرفهای و یا کارشناسان ذیربط
تبرصه -2کارفرما مکلف است در ایایم که به علت فوق کار تعطیل یم شود ،مزد کارگران کارگاه را پب�دازد.
تبرصه -3مت�ض ران از قرارهای موضوع این ماده در صورت ت
اع�اض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفهای و تعطیل
کارگاه  ،یم توانند از مراجع مزبور  ،به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع
گ
رسید� نماید تصمیم دادگاه قطیع و قابل اجرا است .
آئ� نامه های اجر ئا� مربوط به این فصل به پیشنهاد ت
ماده -106دستورالعملها و ی ن
مش�ک وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل پنجم  -آموزش و اشتغال
مبحث اول  -کارآموز و مراکز کارآموزی
 -1مراکز کارآموزی
----------------ماده -107در اجرای اهداف قانون اسایس و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و ی ز
ن� باال بردن دانش ن
ف� کارگران ،
ش
آموز� الزم را فراهم سازد.
وزارت کار و امور اجتمایع مکلف است امکانات
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تبرصه -وزارتخانهها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریــهای الزم با وزارت کار و امور اجتمایع یم باشند.
ماده -108وزارت کار و امور اجتمایع موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف
کشور ،برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید.
غ� ماهر.
الف  -مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان ی
ب  -مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای ش
پی�فته به کارگران
و کارجویان نیمه ماهر ،ماهرو مربیان آموزش حرفهای .
مر� برای آموزش مربیان و مرکز کارآموزی .
ج  -مراکز تربیت ب
ین
معلول� و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط ( مانند وزارت بهداشت  ،درمان و
د  -مراکز کارآموزی خاص
.....
آموزش پزشیک ،بنیاد شهید ،بنیاد جانبازان و )
ماده -109مرکز آموزش مذکور در ماده  108این قانون از نظر مایل و اداری با رعایت قانون محاسبات عمویم بطور مستقل زیر
نظر وزارت کار و امور اجتمایع اداره خواهد شد.
ت
ت
خدما� بمنظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش ،
صنع� ،تولیدی و
ماده -110واحد های
مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا ی ن
ب� کارگایه ،همکاریــهای الزم را با وزارت کار و امور اجتمایع بعمل آورند.
تبرصه -1وزارت کار و امور اجتمایع  ،استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و ی ن
ب� کارگایه
را تهیه و در مورد تعلیم و ی ن
تام� مربیان مراکز مزبور اقدام یم نماید.
تبرصه -2دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد کارآموزی جوار کارگاه و ی ن
ب� کارگایه برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور
اجتمایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ف� و حرفهای آزاد ی ز
ماده -111عالوه بر تشکیل مراکزکارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتمایع  ،آموزشگاه ن
ن� به منظور آموزش
ق
ق
صنعت یا حرفه ی ن
حقو�  ،با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتمایع  ،تاسیس یم شود.
حقی� یا
مع� ،به وسیله اشخاص
ف� و موسسات کارآموزی آزاد و صالحیت مسئول و مربیان و ی ز
آئ� نامه مربوط به تشخیص صالحیت ن
تبرصه -ی ن
ن� نحوه نظارت
وزارت کار و امور اجتمایع بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتمایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 -2کارآموز و قرارداد کارآموزی
----------------------------ماده -112از لحاظ مقررات این قانون  ،کارآموز ،به افراد ذیل اطالق یم شود.
ن
گرف� حرفه خاص  ،بازآموزی با ارتقاء مهارت برای مدت ی ن
تن
مع� در مراکز کارآموزی و یا
کسا� که فقط برای فرا
الف -
آموزشگاههای آزاد آموزش یم بینند.
اگرف� حرفهای خاص برای مدت ی ن
ب  -افرادی که بموجب قرارداد کارآموزی بمنظور فر ت ن
مع� که زاید بر سه سال نباشد  ،در
ت
ت
مع� به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ش
کارگایه ی ن
م�وط بر آنکه سن آنها از  15سال کم� نبوده و از  18سال تمام بیش� نباشد.
ف
ن
کت� منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معر� یم
تبرصه -1کارآموزان بند الف ممکن است کارگرا� باشند که مطابق توافق ب
ن
داوطلبا� باشند که شاغل نیستند و راسا» به مراکز کارآموزی مراجعه یم نمایند.
شوند و یا
تبرصه -2دستورالعملهای مربوط به ش�ایط پذیرش  ،حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند « ب « با پیشنهاد
شورایعایل کار ،به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع یم رسد.
ماده -113کارگران شاغیل که مطابق تبرصه یک ماده  112برای کارآموزی در ییک از مراکز کارآموزی پذیرفته یم شوند .از حقوق
زیر برخوردار خواهند بود.
الف  -رابطه استخدایم کارگر در مدت کارآموزی قطع نیم شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب یم شود.
ب  -مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا ت
کم� نخواهد بود.
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گ
گ
ئ
ج�ان هزینه زند� و مسئولیتهای خانواد� به کارگر پرداخت یم شود ،
غ� نقدی  ،کمکها و فوق العاده ها� که برای ب
ج  -مزایای ی
.
در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت  ،بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از
ت
خسار� به کارگر وارد گردد  ،کارگر یم تواند به مراجع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
این طریق
ماده -114کارگری که مطابق تبرصه ( )1ماده 112برای کارآموزی در ییک از مراکز کارآموزی پذیرفته یم شود ،مکلف است :
الف  -تا پایان مدت مقرر به کارآموزی پب�دازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی ش�کت نموده و مقررات و ی ن
آئ� نامه های
ش
آموز� را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موافقت به پایان برساند.
واحد
ب  -پس از یط دوره کارآموزی  ،حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
ت
صور� که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حا�ض به ادامه کار در کارگاه نباشد  ،کارفرما یم تواند برای مطالبه خسارت
تبرصه  -در
مندرج در قرارداد کارآموزی  ،به مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
ماده -115کارآموزان مذکور در بند « ب « ماده  112تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد  79ایل  84این
قانون خواهند بود  ،ویل ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ین
طرف� باید حاوی مطالب ذیل باشد:
ماده -116قرارداد کارآموزی عالوه بر مشخصات
ین
طرف�
الف  -تعهدات
ب  -سن کارآموز
ج  -مزد کارآموز
و  -محل کارآموزی
ه  -حرفه یا شغیل که طبق استاندارد مصوب  ،تعلیم داده خواهد شد.
و  -ش�ایط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم)
ن
ین
قانو� ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند.
طرف� در حدود مقررات
ز  -هر نوع ش�ط دیگری که
ت
صور� مجاز است که از
ماده -117مراکز کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن  18سال تمام ( موضوع ماده  80این قانون ) در
ئ
توانا� آنان خارج نبوده و برای سالمت و رشد جسیم و رویح آنان م�ض نباشد.
حدود
ف
ش
یز
آموز� وزارت کار و
تجه�ات کا� را مطابق استانداردهای
ماده -118مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ،وسائل و
امور اجتمایع در ت
ن
.
همچن� مراکز مذکور باید
بیاموزند
او
به
ا
ر
نظر
مورد
حرفه
دس�س وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ،
ی
تام� سالمت و ن
برای ی ن
ایم� کارآموز در محیط کارآموزی امکانات الزم را فراهم آورند.
مبحث دوم  -اشتغال
ماده -119وزارت کار و امور اجتمایع موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشغال در رسارس کشور اقدام نماید .مراکز
ف
ئ
شناسا� زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معر�
خدمات مذکور موظفند تا ضمن
ف
ت
ت
خدما� اقدام نمایند.
صنع�،کشاورزی و
بیکاران به مراکز کارآموزی ( در صورت نیاز به آموزش ) و با معر� به مراکز تولیدی،
دف�ی تحت عنوان ت
تبرصه -1مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد ت
دف� برنامه ریزی و حمایت از اشتغال
ین
معلول� خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور یم باشند.
ن
ت
ین
معلول� را از طریق اعطای
صنع� و توزییع )،
تعاو� ( تولیدی ،کشاورزی ،
تبرصه -2دولت موظف است تا در ایجاد ش�کتهای
وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای الزم و برقراری تسهیالت انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت
ین
معلول� در آنها حضور مییابند ،اقدام نماید.
قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری درکلیه مراکز موضوع این ماده و تبرصه ها که
ین
تبرصه -3وزارت کار و امور اجتمایع مکلف است تا ی ن
معلول�
آئ� نامه های الزم را در جهت برقراری تسهیالت رفایه مورد نیاز
ت
ن
معلول� ایران و سازمان بهزیس� کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور
شاغل در مراکز انجام کار با نظر خوایه از جامعه
ی
اجتمایع برساند.
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مبحث سوم  -اشتغال اتباع بیگانه
ماده -120اتباع بیگانه نیم توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوال» دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و
قوان� و ی ن
ین
آئ� نامه های مربوطه  ،پروانه کار دریافت دارند.
ثانیا» مطابق
تبرصه -اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120نیم باشند:
الف  -اتباع بیگانه ای که منحرصا» در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسویل هستند با تائید وزارت امور خارجه.
ب  -کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه.
خار� به ش�ط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالیم.
ج
خ�گزاریــها و مطبوعات
خ�نگاران ب
ج -ب
ماده -121وزارت کار و امور اجتمایع با رعایت ش�ایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت
و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف  -مطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتمایع در میان اتباع ایر نا� آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیالت

و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ف
کا� برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ب  -تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص
ن
جایگزی� بعدی افراد ایر نا� استفاده شود.
ج  -از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و
تبرصه -احراز ش�ایط مندرج در این ماده با هیات ن
ف� اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و ش�ایط انتخاب آنها و
نحوه تشکیل جلسات یهت به موجب ی ن
آئ� نامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتمایع به تصویب هیات
وزیران یم رسد.
ماده -122وزارت کار و امور اجتمایع یم تواند نسبت به صدور تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:
الف  -تبعه بیگانهای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب  -تبعه بیگانهای که دارای همرس ایر نا� باشد.
تن
معت� مهاجرت و یا
داش� کارت
ج  -مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا» کشورهای اسالیم و پناهندگان سیایس به ش�ط
ب
گ
کت� وزارتخانه های کشور و امور خارجه.
پناهند� و پس از موافقت ب
ماده -123وزارت کار و امور اجتمایع یم تواند در صورت �ض ورت و یا به عنوان معامله متقابل  ،اتباع بع�ض از دول و یا افراد
بدون تابعیت را ( ش
م�وط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت
حق صدور ،حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
ث
حداک� برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید یم شود.
ماده -124پروانه کار با رعایت مواد این قانون
ماده -125در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدایم تبعه بیگانه با کارفرما قطع یم شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده
روز ،مراتب را به وزارت کار و امور اجتمایع اعالم کند .تبعه بیگانه ی ز
ن� مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر
اخذ رسید  ،به وزارت کار و امور اجتمایع تسلیم نماید .وزارت کار و امور اجتمایع در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع
ذیصالح درخواست یم کند.
ئ
استثنا� ایجاب کند وزیر مربوطه مراتب
ماده -126در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور

را به وزارت کار و امور اجتمایع اعالم یم نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتمایع  ،برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون
رعایت ش
ت�یفات مربوط به صدور رویداد یا حق کار مشخص  ،صادر خواهد شد.
ث
حداک� سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیات ن
ف� اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
تبرصه -مدت اعتبار پروانه کار موقت
متخصص� ن
ف� بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر ت ن
ین
گرف� تابعیت و مدت خدمت و
ماده -127ش�ایط استخدایم کارشناسان و
یز
م�ان مزد آنها و با توجه به ین�وی کارشناس داخیل  ،پس از برریس و اعالم نظر وزارت کار و امور اجتمایع و سازمان امور اداری
ج
خار�  ،در هر مورد
و استخدایم کشور ،با تصویب مجلس شورای اسالیم خواهد بود .پروانه کار جهت استخدام کارشناسان
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پس از تصویب مجلس شورای اسالیم از طرف وزارت کار و امور اجتمایع صادر خواهد شد.
ماده -128کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه یم شود  ،نظر وزارت
کار و امور اجتمایع را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نمایند.
آئ� نامه های اجر ئا� مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور تمدید  ،تجدید و لغو پروانه کار و ی ز
ماده -129ی ن
ن� ش�ایط
انتخاب اعضاء هیات ن
ف� اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده  121این قانون  ،با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتمایع به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
ئ
تن
فرما�
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل ششم  -تشکل های کارگری و کار
ماده -130به منظور تبلیغ و ت
گس�ش فرهنگ اسالیم و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالیم و در اجرای اصل بیست و ششم
ت
خدما� و ف
ت
صن� یم توانند نسبت به
صنع� کشاورزی ،
قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران  ،کارگران واحدهای تولیدی ،
تاسیس انجمنهای اسالیم اقدام نمایند.
گ
تبرصه -1انجمنهای اسالیم یم توانند به منظور هماهن� در انجام وظایف و شیوههای تبلی�غ  ،نسبت به تاسیس کانونهای
گ
گ
هماهن� انجمنهای اسالیم در سطح استانها و کانون عایل هماهن� انجمنهای اسالیم در کل کشور اقدام نمایند.
گ
تبرصه -2ی ن
آئ� نامه چگون� تشکیل  ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسالیم موضوع این ماده باید توسط
وز ی ن
ارت� کشور ،کار و امور اجتمایع و سازمان تبلیغات اسالیم تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ن
ماده -131در اجرای اصل بیست و ششم قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع ش
قانو�
م�وع و

و بهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان  ،که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد  ،کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان
یک حرفه یا صنعت یم توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای ف
صن� نمایند.
گ
ن
قانو�  ،انجمنهای ف
صن� یم توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای
تبرصه -1به منظور هماهن� در انجام وظایف محوله و
صن� در استان و کانون عایل انجمنهای ف
ف
صن� در کل کشور اقدام نمایند.
ن
تبرصه -2کلیه انجمنهای ف
قانو� و
صن� و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل  ،موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات
طرح و تصویب آن در مجمع عمویم و تسلیم به وزارت کار و امور اجتمایع جهت ثبت یم باشند.
تام� اجتمایع  ،شورایعایل حفاظت ن
تبرصه -3کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعایل کار  ،شورایعایل ی ن
ف� و بهداشت کار،
ف
کنفرانس ی ن
غ� این
ب� الملیل کار و نظایر آن توسط کانون عایل انجمنهای صن� کارفرمایان  ،در صورت تشکیل،انتخاب و در ی
ف
صورت توسط وزیر کار و امور اجتمایع معر� خواهند شد.
تبرصه -4کارگران یک واحد  ،فقط میتوانند ییک از سه مورد شورای اسالیم کار ،انجمن ف
صن� یا نماینده کارگران را داشته باشند.

گ
ث
چگون� تشکیل  ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای ف
تبرصه -5ی ن
حداک�
صن� و کانونهای مربوطه،
آئ� نامه
ظرف مدت یکماه از تاری ــخ تصویب این قانون توسط شورایعایل کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبرصه -6ی ن
آئ� نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبرصه  3این ماده  ،ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب
وزیر کار و امور اجتمایع خواهد رسید.
ین
همچن� بر اساس مفاد
ماده -132به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل یس و یکم قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران و
ت
ف
خدما� و کشاورزی که مشمول قانون کار
صن� ،
مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اسایس  ،کارگران واحدهای تولیدی ،
ن
تعاو� مسکن اقدام نمایند.
باشند  ،میتوانند نسبت به ایجاد ش�کتهای
گ
ن
ن
تعاو� مسکن کارگران
تعاو� مسکن کارگران هر استان یم توانند نسبت به ایجاد کانون هماهن� ش�کتهای
تبرصه -ش�کتهای
گ
گ
استان ،اقدام نمایند و کانونهای هماهن� تعاونیهای مسکن کارگران استانها یم توانند نسبت به تشکیل کانون عایل هماهن�
تعاونیهای مسکن کارگران کشور ( اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران -اسکان ) اقدام نمایند .وزارتخانه های کار و امور
اجتمایع  ،مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دار ئا� موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه ش�کتهای مذکور
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توسط وزارت کار و امور اجتمایع به ثبت خواهد رسید.
ماده -133به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزی ــع و مرصف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون
ت
اسایس جمهوری اسالیم ایران ،کارگران واحدهای تولیدی  ،ف
ت
خدما� و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند،
صنع� ،
صن� ،
ن
تعاو� مرصف ( توزی ــع) کارگری اقدام نمایند.
میتوانند نسبت به ایجاد ش�کتهای
گ
ن
ن
تعاو� مرصف کارگران
تعاو� مرصف ( توزی ــع) کارگران یم توانند نسبت به تاسیس کانون هماهن� ش�کتهای
تبرصه -ش�کتهای
گ
استان اقدام نمایند و کانونهای هماهن� تعاونیهای مرصف ( توزی ــع) کارگران استانها یم توانند نسبت به تشکیل کانون عایل
گ
هماهن� تعاونیهای مرصف کارگران « اتحادیه مرکزی تعاونیهای مرصف ( توزی ــع) کارگران  -امکان» اقدام نمایند .وزارتخانه های
کار و امور اجتمایع و بازر ن
ت
ین
صنع� موظف هستند تا همکاریــهای الزم را با اتحادیه امکان بعمل آورند.
همچن� وزارتخانه های
گا� و
ن
تعاو� مذکور توسط وزارت کار و امور اجتمایع به ثبت خواهد رسید.
اساسنامه ش�کتهای
ف
صن� و اجتمایع و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و
پیگ�ی مسائل و مشکالت
ماده -134به منظور برریس و ی
ن
ت
ن
تام� منافع و بهره مندی از خدمات بهداش�  ،درما� و مراقبت های پزشیک یم
نهم قانون اسایس که متضمن حفظ حقوق و ی
باشد ،کارگران و مدیران بازنشسته یم توانند بطور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و
استانها اقدام نمایند.
تبرصه -1کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها یم توانند نسبت به تاسیس کانونهای عایل کارگران و مدیران بازنشسته
کشور اقدام نمایند.
تبرصه -2وزارتخانههای کار و امور اجتمایع و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک و سازمان ی ن
تام� اجتمایع موظف به همکاری با
کانونهای عایل کارگران و مدیران بازنشسته کشور یم باشند.
گ
گ
ماده -135به منظور ایجاد وحدت روش و هماهن� در امور و تبادل نظر در چگون� اجرای وظایف و اختیارات  ،شوراهای
گ
گ
اسالیم کار یم توانند نسبت به تشکیل کانون هماهن� شوراهای اسالیم کار در استان و کانون عایل هماهن� شوراهای اسالیم
کار در کل کشور اقدام نمایند.
گ
تبرصه -ی ن
آئ� نامه چگون� تشکیل  ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسالیم کار موضوع این ماده
باید توسط وز ی ن
ارت� کشور و کار و امور اجتمایع و سازمان تبلیغات اسالیم تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ن
جها� کار ،هیاتهای تشخیص  ،هیاتهای حل اختالف
ماده -136کلیه نمایندگان رسیم کارگران جمهوری اسالیم ایران در سازمان
تام� اجتمایع شورایعایل حفاظت ن
 ،شورایعایل ی ن
ف� و نظایر آن  ،حسب مورد ،توسط کانون عایل شوراهای اسالیم کار ،کانون
ف
عایل انجمنهای صن� کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبرصه -1ی ن
آئ� نامه اجر یا� این ماده با پیشنهاد شورایعایل کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ت
کارفرما� موضوع این فصل ایجاد نشده باشند  ،وزیر کار و امور اجتمایع یم
صور� که تشکلهای عایل کارگری و
تبرصه -2در
ی
تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع  ،شوراها و هیات های عایل اقدام نماید.
گ
ئ
فرما� و کارگری موضوع این فصل از قانون یم
ماده -137به منظور هماهن� و حسن انجام وظایف مربوطه  ،تشکل های کار
توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند.

ین
تبرصه -ی ن
همچن� کارگران جداگانه توسط
آئ� نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیالت مرکزی کارفرمایان و
ن
کمیسیو� مرکب از نمایندگان شورایعایل کار ،وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتمایع تهیه و به تصویبت هیات وزیران خواهد
رسید.
ماده -138مقام والیت فقیه در صورت مصلحت یم توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل هفتم -مذاکرات و پیمانهای دسته جمیع کار
پیشگ�ی و یا حل مشکالت حرفهای یا شغیل و یا بهبود ش�ایط تولید یا امور رفایه
ماده -139هدف از مذاکرات دسته جمیع ،
ی
ن
ن
ن
کارگران است که از طریق ی ن
تغی�
تام� مشارکت
تعی� و یا ی
طرف� در حل آنها و یا از راه ی
ی
تعی� ضوابیط برای مقابله با مشکالت و ی
ین
ین
طرف�
طرف� تحقیق یم یابد .خواستهای طرح شده از سوی
ش�ایط و نظایر اینها ،در سطح کارگاه ،حرفه و یا صنعت  ،با توافق
باید متیک به دالیل و مدارک الزم باشد.
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تبرصه -1هر موضویع که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمیع باشد  ،میتواند
بگ�د ،ش
م�وط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامهای دولت  ،اتخاذ تصمیم در مورد
موضوع مذاکره قرار ی
ز
آم� اختالفات با رعایت شئون
آنها را منع نکرده باشد .مذاکرات دسته جمیع باید بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ی
ین
طرف� و با خودداری از هر گونه عمیل که موجب اختالف نظم جلسات گردد ،ادامه یابد.
ت
ین
طرف� مذاکرات دسته جمیع موافق باشند ،یم توانند از وزارت کار و امور اجتمایع تقاضا کنند شخص
صور� که
تبرصه -2در
گ
ف
بیطر� را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهن� ایجاد کند ،بعنوان کارشناس پیمانهای دسته
ف
پیش�د مذاکرات دسته جمیع است .
جمیع به آنها معر� نماید .نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در ب
ین
کت� به منظور ی ن
فیماب� یک یا چند ( شورا یا انجمن
تعی� ش�ایط کار
ماده -140پیمان دسته جمیع کار عبارت است از پیمان ب
ن
ن
ف
ین
فیماب� کانونها
قانو� کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانو� آنها از سوی دیگر و یا
صن� و یا نماینده
کارفرما� منعقد میشود.
و کانونهای عایل کارگری و
ی
ت
صور� که مذاکرات دسته جمیع کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمیع کار شود باید ت ن
م� پیمان در سه نسخه تنظیم
تبرصه -در
ین
ین
طرف� عقد پیمان دسته جمیع قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز
طرف� برسد .دو نسخه از پیمان در اختیار
و به امضاء
گ
در قبال اخذ رسید و به منظور رسید� و تائید ،تسلیم وزارت کار و امور اجتمایع خواهد شد.
ن
قانو� و قابلیت اجر ئا� خواهند داشت که:
ماده -141پیمانهای دسته جمیع کار هنگایم اعتبار
الف  -مزایای ت
کم� از آنچه در قانون کار پیش ن
بی� گردیده است در آن ی ن
تعی� نشده باشد.
ن
ین
قانو� دولت مغایر نباشد.
قوان� و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات
ب  -با
ج  -عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب  ،به تائید وزارت کار و امور اجتمایع برسد.
تبرصه -1وزارت کار و امور اجتمایع باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را
ین
طرف� پیمان کتبا» اعالم نماید.
ظرف  30روز به
تبرصه -2نظر وزارت کار و امور اجتمایع در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمیع با موضوعات بندهای الف و ب باید متیک به
ن
ین
طرف� پیمان ظرف مدت مذکور در تبرصه یک
قانو� و مقررات جاری کشور باشد .دالیل و موارد مستند باید کتبا» به
دالیل
ین
هم� ماده اعالم گردد.
ت
صور� که اختالف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبیل و یا هر یک از موضوعات مورد
ماده -142در
ین
طرف� برای انعقاد پیمان جدید ،منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی
درخواست
ن
کارفرما�
طرف� اختالف و یا سازمانهای کارگری و
کارگران شود ،هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از
ی
ی
گ
 ،موضوع اختالف را رسیعا» مورد رسید� قرار داده و اعالم نظر نماید.
ین
طرف� پیمان دسته جمیع نظر مذکور را نپذیرد  ،یم تواند ظرف مدت ده روز از تاری ــخ اعالم
تبرصه -در صورتیکه هر یک از
گ
نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده )158به هیات حل اختالف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسید� و
گ
صدور رای نماید .هیات حل اختالف پس از دریافت تقاضا فورا» به موضوع اختالف در پیمان دسته جمیع رسید� و رای خود
را نسبت به پیمان دسته جمیع کار اعالم یم کند.
ین
طرف� واقع نشود .رئیس اداره کار و امور
ماده -143در صورتیکه پیشنهادات هیات حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول
اجتمایع موظف است بالفاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم الزم به وزارت کار و امور اجتمایع اطالع دهد .در صورت
لزوم هیات وزیران میتواند مدام که اختالف ادامه دارد  ،کارگاه را به هر نحوی که مقت�ض بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
ین
ماده -144در پیمان های دسته جمیع کارکه برای مدت ی ن
تنها� قبل از پایان
مع� منعقد یم گردد  ،هیچیک از
طرف� نیم تواند به ی
ئ
تغی� را ایجاب کند.
تغی� آنرا بنماید  ،مگر آنکه ش�ایط استثنا� به تشخیص وزارت کار و امور اجتمایع این ی
مدت  ،درخواست ی
تغی� مالکیت از وی  ،در اجرای پیمان دسته جمیع کار موثر نیم باشد و چنانچه کار استمرار داشته
ماده -145فوت کارفرما و یا ی
باشد ،کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
ماده -146در کلیه قراردادهای انفرادی کار ،که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمیع کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد
یم نماید ،مقررات پیمان دسته جمیع الزم االتباع است  ،مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایای
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ت
بیش� از پیمان دسته جمیع باشند.
فصل هشتم  -خدمات رفایه کارگران
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل هشتم  -خدمات رفایه کارگران
ن
ت
درما� را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
بهداش� و
ماده -147دولت مکلف است خدمات
ماده -148کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون ی ن
تام� اجتمایع ،نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد
خود اقدام نمایند.
ماده -149کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما» با کارگران فاقد مسکن جهت
ین
ین
همچن� کارفرمایان کارگاهای بزرگ مکلف به احداث خانه های
تام� خانه های شخیص مناسب  ،همکاری الزم را بنمایند و
ن
سازما� در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر یم باشند.
تبرصه -1دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانیک و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرداریــها و سایر دستگاههای
ذیربط همکاری الزم را بنماید.
تبرصه -2نحوه و ی ز
م�ان همکاری و مشارکت کارگران  ،کارفرمایان و دستگاههای ت
دول� و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق
آئ� نامه ای خواهد بود که توسط وزار ی ن
ین
ت� کار و امور اجتمایع و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مناس� برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و ی ز
ن� در ایام
ماده -150کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه  ،محل
ب
ش
مذه� و رعایت حال روزه داران  ،باید �ایط و ساعات کار را به همکاری انجمن اسالیم و
ماه مبارک رمضان برای تنظیم شعائر
ب
همچن� ت
ن
ین
قانو� کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد.
مد�
شورای اسالیم کار و یا سایر نمایندگان
از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و رصف افطار یا سحری  ،اختصاص دهند.
ن
ئ
گاهها� که برای مدت محدود ،به منظور انجام کاری ی ن
مسکو�
مع� ( راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق
ماده -151در کار
ایجاد یم شوند  ،کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت ( صبحانه  ،نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم
نمایند  ،که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد .در این قبیل کارگاهها به اقتضاء فصل  ،محل و مدت کار  ،باید خوابگاه
مناس� ی ز
ن� برای کارگران ایجاد شود.
ب
ماده -152در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمویم  ،صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله
نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ن
تعاو� کارگران کارگاه خود  ،تسهیالت الزم را از قبیل محل  ،وسایل
ماده -153کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور ش�کتهای
کار و امثال اینها فراهم نمایند.

تبرصه -دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعایل کار به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع خواهد
رسید.
ماده -154کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتمایع و سازمان تربیت ن
بد� کشور محل مناسب برای استفاده
کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

ن
ورز� یا ن
ش
ین
تبرصه -ی ن
ه�ی و
قهرما�
همچن� مدت ش�کت کارگران در مسابقات
آئ� نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و
ن
ساعات متعارف تمرین  ،توسط کار و امور اجتمایع و سازمان تربیت بد� کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  -155کلیه کارگاهها موظف اند برحسب اعالم وزارت کار و امور اجتمایع و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در
گ
امر سواد آموزی بزرگساالن  ،به ایجاد کالسهای سوادآموزی پب�دازند .ضوابط نحوه اجرای این تکلیف  ،چگون� تشکیل کالس
 ،ش�کت کارگران در کالس  ،انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن ت
مش�کا» توسط وزارت کار و امور اجتمایع و نهضت سواد
آموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تن
داش� گواهینامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است .
تبرصه -ش�ط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی  ،حداقل
ماده -156دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار ،مانند غذاخوری ،حمام و دستشو� برابر ی ن
آئ�
ی
نامهای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
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تن
م� قانون کار مصوب  29آبان  >-1369فصل نهم  -مراجع حل اختالف
ب� کارفرما و کارگر یا کارآموز که ش
ماده -157هر گونه اختالف فردی ی ن
نا� از اجرای قانون و سایر مقررات کار ،قرارداد کارآموزی ،
موافقت نامه های کارگایه یا پیمانهای دسته جمیع کار باشد  ،در مرحله اول از طریق سازش مستقیم ی ن
ب� کارفرما وکارگر یا کارآموز
ت
ف
صور� که شورای اسالیم کار در واحدی نباشد  ،از طریق انجمن صن� کارگران و
و یا نمایندگان آنها در شورای اسالیم کار و در
ن
قانو� کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش  ،از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختالف
یا نماینده
گ
به ترتیب ت
آ� رسید� و حل و فصل خواهد شد.
ماده -158هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
 -1یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتمایع.

گ
 -2یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهن� شوراهای اسالیم کار استان.
 -3یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای ف
صن� کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به ی ز
م�ان کار هیاتها ،وزارت کار و امور اجتمایع یم تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در
سطح هر استان اقدام نماید.
تبرصه -کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ،حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختالف مراجعه
و اقامه دعوی نماید.
ت
صور� که ظرف مدت مذکور ییک از
ماده -159رای هیاتهای تشخیص پس از  15روز از تاری ــخ ابالغ آن الزم االجرا میگردد و در
اع�اض داشته باشد ،ت
طرف� نسبت به رای مزبور ت
ین
اع�اض خود را کتبا» به هیات حل اختالف تقدیم یم نماید رای هیات حل
ت
بایس� در پرونده درج شود.
اختالف پس از صدور قطیع و الزم االجرا خواهد بود .نظرات اعضای هیات
گ
ماده -160هیات حل اختالف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهن� شوراهای اسالیم کار استان یا کانون
انجمنهای ف
صن� کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای
ت
دادگس�ی محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت
منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیرکل کار و امور اجتمایع  ،فرماندار و رئیس
 2سال تشکیل یم گردد .در صورت لزوم و با توجه به ی ز
م�ان کار هیاتها  ،وزارت کار و امور اجتمایع یم تواند نسبت به تشکیل
چند هیات حل اختالف در سطح استان اقدام نماید.
ماده -161هیاتهای حل اختالف با توجه به حجم کار و �ض ورت به تعداد الزم در محل واحدهای کار و امور اجتمایع و ت
ح�
االمکان خارج از وقت اداری  ،تشکیل خواهد شد.
گ
ین
طرف� اختالف برای حضور در جلسه رسید�  ،کتبا» دعوت یم کنند ،عدم حضور هر یک
ماده -162هیاتهای حل اختالف از
گ
�ض
ن
ین
:
طرف� را وری
طرف� یا نماینده تام االختیار آنها مانع رسید� و صدور رای توسط هیات نیست مگر آنکه هیات حضور
از
ی
ت
تشخیص دهد  ،در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت یم نماید .در هر حال هیات ح� االمکان ظرف مدت یکماه پس
گ
از وصول پرونده رسید� و رای الزم را صادر یم نماید.
ین
مسئول� و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسالیم واحدهای
ماده -163هیاتهای حل اختالف یم توانند در صورت لزوم از
ت
صنع�  ،خدمات وکشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع  ،استماع نمایند.
تولیدی ،
گ
ماده -164مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختالف و چگون� تشکیل جلسات آنها توسط شورای
عایل کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتمایع خواهد رسید.
غ� موجه تشخیص داد ،حکم بازگشت کارگر اخر جا� و پرداخت حق
ماده -165در صورتیکه هیات حل اختالف اخراج کارگر را ی
ز
م�ان مندرج
غ� اینصورت ( موجه بودن اخراج) کارگر ،مشمول اخذ حق سنوات به ی
السیع اورا از تاری ــخ اخراج صادر میکند و در ی
در ماده  27این قانون خواهد بود.
تبرصه -چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد ،کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال
 45روز مزد و حقوق به وی پب�دازد.
ت
دادگس�ی به مورد
ماده -166آراء قطیع صادره از طرف مراجع حل اختالف کار ،الزم االجرا بوده و به وسیله اجرای احکام
آئ� نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وز ی ن
اجرا گذارده خواهد شد .ضوابط مربوط به آن به موجب ی ن
ارت� کار و امور اجتمایع و
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دادگس�ی به تصویب هیات وزیران یم رسد.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل دهم  -شورایعایل کار
ف
تکالی� است که به
ماده -167در وزارت کار و امور اجتمایع شور ئا� بنام شورایعایل کار تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه
ین
قوان� مربوطه به عهده آن واگذار شده است  .اعضای شورا عبارتند از:
موجب این قانون و سایر
الف  -وزیر کار و امور اجتمایع ،که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .
بص� و مطلع در مسائل اجتمایع و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتمایع و تصویب هیات وزیران
ب  -دو نفر از افراد ی
که یک نفر از آنان از اعضای شورایعایل صنایع انتخاب خواهد شد.
ج  -سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د  -سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عایل شوراهای اسالیم کار .شورای عایل کار ،
از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتمایع  ،بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال ی ن
تعی� و انتخاب میگردند و
انتخاب مجدد آنان بالمانع است .
تبرصه  -هر یک از اعضاء ش�کت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.
ماده -168شورایعایل کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه یم دهد .در صورت �ض ورت  ،جلسات فوق العاده به دعوت رئیس
و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل یم شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت یم یابد و تصمیمات
ث
معت� خواهد بود.
آن با اک�یت آراء ب
دب�خانه دائیم است کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتمایع و ن
دب�خانه،
ف� ی
ماده -169شورایعایل کار دارای یک ی
مطالعات مربوط به روابط و ش�ایط کار و دیگر اطالعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعایل کار قرار یم دهند.
دب�خانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتمایع و
دب�خانه شورایعایل کار در وزارت کار و امور اجتمایع است مسئول ی
تبرصه -محل ی
دب� شورا  ،بدون حق رای  ،در جلسات شورایعایل کار ش�کت خواهد کرد.
.
عنوان
به
که
شود
یم
انتخاب
کار
ایعایل
تصویب شور
ی
گ
ین
همچن� نحوه
دب�خانه شورا و
ماده -170دستورالعملهای مربوط به چگون� تشکیل و نحوه اداره شورایعایل کار و وظایف ی
ث
حداک� ظرف دو ماه
انتخاب اعضاء اصیل و عیل البدل کارگران و کارفرمایان و در شواریعایل کار به موجب مقرر تا� خواهد بود که
از تاری ــخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتمایع تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل یازدهم  -جرائم و مجازاتها

ماده -171متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون  ،حسب مورد  ،مطابق مواد ت
آ� با توجه به ش�ایط و امکانات خایط و مراتب
ن
قانو� سبب وقوع
جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد .در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف
ض
عوار� مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود  ،دادگاه مکلف است عالوه بر مجازاتهای مندرج در
حادثهای گردد که منجر به
این فصل  ،نسبت به این موارد طبق قانون ی ن
تعی� تکلیف نماید.
ماده -172کار اجباری با توجه به ماده  6این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام
ج�ان خسارت با توجه به ش�ایط و امکانات خایط و مراتب جرم به حبس از  91روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل
یافته و ب
ین
طرف� یک موسسه  ،شخیص را به کار
 50تا 200برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد .هرگاه چند نفر به اتفاق یا از
اجباری بگمارند  ،هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و ت
مش�کا» مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنکه
مسبب اقوی از ش
مبا� باشد ،که در این صورت مسبب شخصا»مسئول است .
ین
متخلف� عالوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه
تبرصه -چنانچه چند نفر به طور جمیع به کار اجباری گمارده شوند  ،متخلف یا
ث
حداک� مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
به ش�ایط و امکانات خایط و مراتب جرم به
ماده -173متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  155-154-153-152-151-149و قسمت دوم ماده  ، 78عالوه بر رفع
تخلف در ت
مهل� که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی� خواهد کرد  ،با توجه به تعداد کارگران و حجم
کارگاه ،در کارگاههای ت
کم� از 100نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد
ف
روزانه رسیم یک کارگر در تاری ــخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضا� در کارگاه 10 ،برابر حداقل
ث
حداک� جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
مزد به
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ماده -174متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  59-45-38و تبرصه ماده  41برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه
بر رفع تخلف با تادیه حقوق کارگر و با هر دو در ت
مهل� که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی� خواهد
کرد ،به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
 -1برای تا 10نفر  70تا 50برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -2برای تا 100نفر نسبت به مازاد  10نفر  50تا  100برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -3برای باالتر از 100نفر نسبت به مازاد  100نفر  2تا  5برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
ماده -175متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  ( 78قسمت اول) 82-81-80-و  92برای هر مورد تخلف حسب مورد
عالوه بر رفع تخلف با تادیه حقوق کارگر و با هر دو ت
مهل� که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی� خواهد
کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
 -1برای تا 10نفر 30،تا 100برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -2برای تا 100نفر نسبت به مازاد  10نفر 5 ،تا  10برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -3برای باالتر از 100نفر نسبت به مازاد 100نفر 2 -تا  5برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .در صورت تکرار تخلف  ،متخلفان
ث
حداک� جرایم نقدی فوق و یا به حبس از  91روز تا  120روز محکوم خواهند شد.
مذکور به  1/1تا  1/5برابر
ماده -176متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  84-83-79-77-75-61-52و 91برای هر مورد تخلف حسب مورد
عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در ت
مهل� که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی�
خواهد کرد ،به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
 -1برای تا  10نفر 200 ،تا 500برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -2برای تا 100نفر نسبت به مازاد  10نفر 20 ،تا  50برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -3برای باالتر از  100نفر نسبت به مازاد  100نفر 10 ،تا 20برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف  ،متخلفان مذکور به حبس از  91روز تا 180روز محکوم خواهند شد.
ماده -177متخلفان از هر یک از موارد مذکور در موارد  ( 87،89قسمت اول ماده) و  90برای هر مورد تخلف حسب مورد
عالوه بر رفع تخلف به تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در ت
مهل� که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی�
خواهد کرد  ،به حبس از  91روز تا  120روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
 -1در کارگاههای تا 10نفر  300 ،تا  600برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -2در کارگاههای  11تا 100نفر 500 ،تا 1000برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -3در کارگاهای  1000نفر به باال  800 ،تا  1500برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف  ،متخلفان به حبس از  121روز تا 180روز محکوم خواهند شد.
کارفرما� نماید .یا مانع
ماده -178هرکس  ،شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا
ی
ن
ن
از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و ی ز
جلوگ�ی نماید  ،با
آنها
قانو�
قانو� و انجام وظایف
ن� چنانچه از ایجاد تشکلهای
ی
توجه به ش�ائط و امکانات خایط و مراتب جرم به جریمه نقدی از  20تا  100برابر حداقل مزد روزانه
کارگر در تاری ــخ صدور حکم یا حبس از  91روز تا 120روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ن
کسا� که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون
ماده -179کارفرمایان یا
ش
گردند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به ایشان خودداری کنند .در هر مورد با توجه به �ایط و امکانات خایط به پرداخت
جریمه نقدی از  100تا  300برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از  91روز تا120
روز محکوم خواهند شد.
ن
کارفرمایا� که بر خالف مفاد ماده  159این قانون از اجرای بموقع آراء قطیع و الزم االجرا مراجع حل اختالف این
ماده-180
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قانون خودداری نمایند  ،عالوه بر اجرای آراء مذکور ،با توجه به ش�ایط و امکانات خایط به جریمه نقدی از 20تا 200برابر
حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ن
کارفرمایا� که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منق�ض شده است  ،به کار گمارند و
ماده-181
غ� از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدایم تبعه بیگانه با
یا اتباع بیگانه را در کاری ی
ش
کارفرما قطع یم گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتمایع اعالم ننمایند ،با توجه به �ایط و امکانات خایط و مراتب جرم به
مجازات حبس از  91روز تا  180روز محکوم خواهند شد.
ن
کارفرمایا� که بر خالف مفاد ماده  192این قانون از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتمایع
ماده-182
ش
خودداری نمایند  ،عالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتمایع ،در هر مورد با توجه به �ایط و
امکانات خایط و مراتب جرم به جریمه نقدی از  50تا 250برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ن
کارفرمایا� که بر خالف مفاد ماده  148این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ،عالوه بر تادیه کلیه
ماده-183
ش
حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به �ائط و امکانات خایط و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر
حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
ق
ماده -184در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقو� باشد  ،اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از
ق
اموال شخص حقو� پرداخت شود  ،ویل مسئولیت جز ئا� اعم از حبس  ،جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا
ق
ین
مسئول� مذکور اجراء خواهد شد.
مدیر مسئول شخصیت حقو� است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر درباره
گ
گ
ت
دادگس�ی است  ،رسید� مذکور در
ماده -185رسید� به جرائم مذکور در مواد  171تا  184در صالحیت دادگاههای کیفری
دادرسا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده -186جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصویص در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و
گ
ش
امور اجتمایع به موجب ی ن
آموز� و فرهن� کارگران به
آئ� نامهای که به تصویب هیات وزیران یم رسد  ،جهت امور رفایه ،
مرصف خواهد رسید.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان  >-1369فصل دوازدهم -مقررات متفرقه
ماده -187کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر گوایه انجام کار با قید مدت  ،زمان ش�وع و پایان و
نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
گ
قوان� و مقررات خاص استخدایم و ی ز
ماده -188اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر ی ن
ن�کارگران کارگاههای خانواد�
نس� درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود  ،مشمول
که انجام کار آنها منحرصا» توسط صاحب کار و همرس و خویشاوندان ب
مقررات این قانون نخواهند بود.
تبرصه -حکم این ماده مانع از انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور ترصی ــح شده است  ،نیم باشد.
ماده -189در بخش کشاورزی  ،فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ،انواع نباتات و جنگلها ،مراتع  ،پارکهای
جنگیل  ،دامداری  ،تولید و پرورش ماکیان و طیور ،صنعت نوغان  ،پرورش آبزیان  ،زنبور عسل و کاشت  ،داشت و برداشت و
ت
قسم� از این قانون معاف گردد.
سایر فعالیتها درکشاوزی  ،به پیشنهاد شورای عایل کار و تصویب هیات وزیران یم تواند از شمول
ئ
ئ
هوا�  ،ن
دریا�) ،خدمه و
زمی� و
ماده -190مدت کار ،تعطیالت و مرخیص ها ،مزد یا حقوق صیادان  ،کارکنان حمل و نقل (
قسم� از مزد و درآمد آنها به وسیله ت
معلول� و ی ز
ت
ین
ین
مش�یان
ن�کارگر نا� که طرزکارشان به نحوی است که تمام یا
مستخدم� منازل ،
ئ
ن
ن
ن
ن
یا مر ی ن
آئ� نامه ها� که توسط
تام� یم شود و
همچن� کارگرا� که کار آنها نوعا» در ساعات متناوب انجام یم ی
گ�د  ،در ی
ی
اجع� ی
شورای عایل کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید  ،ی ن
تعی� یم گردد در موارد سکوت  ،مواد این قانون حاکم است .
ماده -191کارگاههای کوچک ت
ن
مستث�
کم� از ده نفر را یم توان برحسب مصلحت موقتا» از شمول بع�ض از مقررات این قانون
نمود تشخیص مصلحت و موارد استثنائا»به موجب ی ن
آئ� نامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عایل کار به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
ماده -192کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ،آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتمایع را طبق ی ن
آئ� نامهای که به
تصویب وزیر کار و امور اجتمایع یم رسد  ،تهیه و تسلیم نمایند.
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ماده -193وزارت کار و امور اجتمایع و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشیک حسب مورد به منظور ی ن
تام� کادر متخصص
رس ت
پرس� در صورت لزوم ،به افرادی که در واحد ها به عنوان رسپرست ی ن
تعی� شدهاند  ،آموزشهای الزم را در زمینه مسائل ناظر
ن
به روابط انسا�  ،روابط کار و ن
ایم� و بهداشت کار خواهند داد.
ماده -194کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظایم کارگران واحد های خود با ین�وی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقالب اسالیم همکاریــهای الزم را مبذول دارند.
ن
آئ� نامه اجرا� این ماده با همکاری ت
مش�ک وز ی ن
تبرصه -ی ن
پشتیبا� ین�وهای مسلح  ،تهیه و به
ارت� کار و امور اجتمایع و دفاع و
ی
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده -195به منظور تشویق ن�وهای کارگری مولد  ،متخصص  ،ت
مخ�ع و مبتکر وزارت کار و امور اجتمایع مکلف است همه
ی
ساله به طرق مقت�ض در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
گ
چگون� تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش ن
بی� هزینه های متعارف مربوط ،
تبرصه -ضوابط اجر ئا� این ماده و
توسط وزارت کار و امور اجتمایع ی ن
تعی� خواهد گردید.
ت
بیش� کارگران و رشد کارهای علیم  ،عمیل
شکوفا� فکری
ماده -196وزارت کار و امور اجتمایع مکلف است در جهت آگایه و
ی
ت
خدما�  ،فیلم  ،اسالید و آموزشهای الزم دیگر را تدارک ببیند و این
و تخصیص در زمینه های علوم و صنعت  ،کشاورزی و
امکانات را از طریق رادیو  ،تلویزیون و رسانه های گرویه و یا هر نحو دیگری که الزم باشد در اختیار آنان قرار دهد.
ماده -197دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگر نا� که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به
کار کشاورزی پب�دازند ،تسهیالت الزم را فراهم نماید.

گ
ماده -198وزارت کار و امور اجتمایع یم تواند در موارد �ض ورت برای تنظیم ین�وی کار ایرانیان خارج از کشور  ،در نمایند� های
جمهوری اسالیم ایران وابسته کار منصوب نماید.
تبرصه -1وابسته کار ،توسط وزیر کار و امور اجتمایع ی ن
تعی� و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام یم گردد.
ارت� کار و امور اجتمایع و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدایم موظفند پس از تصویب این قانون ی ن
تبرصه -2وز ی ن
آئ�
نامه اجر یا� موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
ماده -199وزارت کار و امور اجتمایع مکلف است ظرف شش ماه از تاری ــخ تصویب این قانون  ،ی ن
آئ� نامه های اجر ئا� مربوط را
تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.
تبرصه -آن دسته از ی ن
آئ� نامه های اجر ئا� قانون کار مصوب  1337/12/26که با مقررات این قانون مغایر نباشد  ،تا تصویب
ین
آئ� نامه های موضوع این ماده قابل اجرا یم باشند.
ین
ماده -200با تصویب این قانون و ی ن
قوان� کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو یم گردند.
آئ� نامه های اجر ئا� آن ،
ماده -201وزارت کار و امور اجتمایع باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطالع کارگران و
کارفرمایان برساند.
ماده -202وزارت کار و امور اجتمایع مکلف است سازمان و تشکیالت خود را در ارتباط با قانون کار جدید  ،طرایح و به تصویب
سازمان امور اداری و استخدایم کشور برساند.
ت
دادگس�ی مامور اجرای این قانون یم باشند.
ماده -203وزارت کار و امور اجتمایع و
ین
قوان� به عهده وزارتخانه های ذیربط
مسئولیتها� نخواهد بود که در این قانون و یا سایر
تبرصه -مفاد این ماده رافع تکالیف و
ی
و موسسات و کارگاههای ت
دول� مشمول این قانون نهاده شده است.
تن
م� قانون کار مصوب  29آبان >-1369قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران
قانون ی ن
تام� اجتمایع شماره ***-***:موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران
الیحه اصالیح قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ 70/5/30
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ت
الیحه اصالح الیحه قانون ی ن
صنع� و تولیدی مصوب 1341
تام� منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای
ین
قوان� سابق  ،مصوب 1359/4/23
و لغو
ماده واحده  -کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز
ت
ت
نبایس� از معادل نود روز حداقل
پرداخ� از این بابت به هر یک از کارکنان
آخرین مزد  ،بعنوان عیدی و پاداش پب�دازند  .مبلغ
ن
قانو� تجاوز کند .
مزد روزانه
پرداخ� به کار ن
کنا� که ت
ت
کم� از یکسال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ  60روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در
تبرصه -1مبلغ
ت
ن
تعی� شده در فوق تجاوز نماید .
سال محاسبه گردد .مبلغ پرداخ� از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف ی
ئ
معت� خواهد بود  .تبرصه-3
تبرصه -2درکارگاهها� که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت یم نمایند .عرف کارگاه ب
گ
رسید� به اختالفات ش
نا� از اجرای این قانون در صالحیت مراجع پیش ن
بی� شده در فصل حل اختالف قانون کار است .
ن
قانو� ی ن
تام� منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای
تبرصه -4این قانون از تاری ــخ تصویب  ،جایگزین الیحه
ت
ین
قوان� سابق مصوب  1359/4/23شورای انقالب جمهوری اسالیم ایران یم گردد.
صنع� و تولیدی مصوب  1341و لغو
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قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالیم ایران به کنوانسیون حقوق کودک
مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲
ین
قوان� جمهوری اسالیم ایران
ماده واحده  .کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و  ۵۴ماده ش
ب�ح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری
اسالیم ایران به آنداده میشود ش
ین
قوان� داخیل و موازین اسالیم
م�وط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با
گ�د از طرف دولت جمهوریاسالیم ایران الزمالرعایه نباشد.
باشد و یا قرار ی
کنوانسیون حقوق کودک
مقدمه:
تن
شناخ�
کشورهای طرف کنوانسیون حا�ض  :با توجه به این که طبق اصول اعالم شده در منشور سازمان ملل رسمیت
حقوق الینفک ،مساوی و نز
م�لت تمام اعضای خانواده ش
تن
داش�
ب�ی زیربنای آزادی ،عدالت و صلح در جهان است.با در نظر
اینکه اعضای ملل ،در منشور سازمان ،اعتقاد خود را به حقوق اسایس ،مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش
گ
ن
ت
پی�فتهایاجتمایع و معیارهای ت
ش
جها�
بیش� اعالم کردهاند.با تشخیص اینکه سازمان ملل در اعالمیه
به� زند� در آزادیهای
ب� و درکنوانسیونهای یب�نالملیل حقوق ش
حقوق ش
ب� اعالم موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد،
غ�ه خاستگاه اجتمایع یا مایل ،مال ،تولد و یا سایر خصوصیات ،در تمام حقوقو
رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقاید سیایس و ی
ن
ادیها� که در آن کنوانسیونها و اعالمیهها اعالم شده ،ذیحق یمباشد.و نظر به اینکه سازمان ملل در اعالمیه جها� حقوق
آز ی
ش
.
ب� اعالم نموده است که دوران کودیک مستلزم مراقبتها و مساعدت های ویژه یمباشد با اعتقاد به اینکه خانواده به عنوان
ً
جزء اصیل جامعه و محیط طبییع برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصا کودکان یمبایست از حمایتها و مساعدتهای
الزمه برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفاء کند.با تشخیص این که کودک برای رشد کامل
ت
ت
خوشبخ� ،محبت و تفاهم بزرگ شود.با توجه
فضا� ( مملو) از
شخصی� خود یمبایست در محیط خانواده و در
و متعادل
ی
گ
گ
ها� که در منشور سازمان ملل
به این که کودک یم ًبایست آماد� کامل برای زند� فردی در جامعه داشته باشد در سایه ایدهآل ی
اعالم شد ه خصوصاصلح  ،ت
تن
داش� اینکه لزوم انجام مراقبتهای
اح�ام ،بردباری ،آزادی ،برابری و اتحاد بزرگ شود.با در نظر
نوام�  ۱۹۵۹مطابق با  ۲۹آبان ماه ۱۳۳۸
ویژه ازکودک در اعالمیه حقوق کودک ژنو  ۱۹۲۴مطابق با  ۱۳۰۳بیان شده ،در ۲۰
ب
ن
ن
ش
جها� حقوق ب� و در میثاق یب�نالملیل حقوق مد� و
در اعالمیه حقوق کودک مجمع عمویم به تصویب رسیده ،در اعالمیه
گ
ً
ً
سیایس (خصوصا در مواد  ۲۳و  ،)۲۴در کنوانسیون یب�نالملیل حقوق اجتمایع ،اقتصادی و فرهن� (خصوصا در ماده  )۱۰و
در اسناد و احکا م سازمانهای تخصیص و سازمانهای یب�نالملیل مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.با توجه
ن
نداش� رشد کامل ی ز
ف�ییک و ن
جها� حقوق ش
تن
ذه� محتاج مراقبتها
ب� ترصی ــح شده است «کودک بخاطر
به این که در اعالمیه
ق
ها� از جمله حمایتهای مناسب حقوق قبل و بعد از تولد یمباشد».با در نظر ت ن
گرف� مفاد اعالمیه اصول حقو�
و محافظت ی 
گ
و اجتمایع مربوط به حمایت و رفاه کودکان.با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزند خواند� میل و یب�نالملیل ،قانون حداقل
قوان�ن پکن) و اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در موقع
استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد
ی
صغ� ( ی
گ
ن
ش
اضطراری و جنگ ها.با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکا� وجود دارند که تحت �ایط دشوار زند� یمکنند
گ
و اینگونه کودکان محتاج توجهات ویژهایهستند.با توجه به اهمیت ارزش های ت
سن� و فرهن� هر ملت در حمایت و تعلیم و
گ
ً
تربیت یکنواخت کودک.و با عنایت به اهمیت همکاریــهای یب�نالملیل برای بهبود ش�ایط زند� کودکان در تمام کشورها خصوصا
کشورهای در حال توسعه.به توافقات ذیل نایل شدند.
بخش ۱
ن
انسا� زیر  ۱۸سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد
ماده  . ۱از نظر کنوانسیون حا�ض منظور از کودک افراد
کم� تشخیص داده شود.
کودک سن بلوغ ت 
ماده . ۲

گ
ق
ئ
ن
قضا� آنها زند� یمکنند در نظرگرفته
کودکا� که در حوزه
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون ،حقو� که در این کنوانسیون برای
شده را بدون توجه به هر گونه تبعیض و بدون مالحظه نژاد ،رنگ ،مذهب ،زبان ،عقاید سیایس ،ملیت خاستگاه های قویم و
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ن
ئ
قانو� ت
ین
تضم� خواهد نمود.
مح�م شمرده و
توانا� ،تولد و یا سای ر احوال شخصیه والدین و یا قیم
اجتمایع ،مال ،عدم
ین
تضم� حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض ،مجازات بر
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را جهت
ن
اساس موقعیت ،فعالیت هاابراز عقیده و یا عقاید والدین ،قیمهای قانو� و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
ماده . ۳
 . ۱در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتمایع عمویم و یا خصویص دادگاهها ،مقامات اجر ئا� ،یا
ق
حقو� انجامیمشود ،منافع کودک از اهم مالحظات یمباشد.
ارگانهای
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون متقبل یمشوند که حمایتها و مراقبتهای الزمه را برای رفاه کودکان ،با توجه به حقوق وظایف
ً
ن
ن
ین
قانو�
تضم� کنند و در این راستا اقدامات اجر ئا� و
قانو� و یا سایر افرادی که قانونا مسئول آنان هستند،
ی
والدین آنها ،قیمها 
مناسب معمول خواهد گردید.
ین
تضم� خواهند نمود که مؤسسات ،خدمات و وساییل که مسئول مراقبت و حمایت کودکان
 . ۳کشورهای طرف کنوانسیون
ً
ن
معیارها� که توسط مقامات ذیصالحیت خصوصا در زمینههای ایم� ،بهداشت و از نظر تعداد کارکنان (آن
هستند مطابق با
ی
مؤسسات) و ی ز
ن� نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.
ن
قانو� را جهت تحقق حقوق شناخته شده درکنوانسیون حا�ض
ماده  . ۴کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات �ض وری اجر ئا� و
گ
ت
معمول خواهن د داشت .کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی ،اجتمایع ،فرهن� اقداما� را در جهت به کار
ث
حداک� منابع موجود خود و د ر صورت لزوم در چهارچوب همکاریــهای یب�نالملیل به عمل خواهند آورد.
گ�ی
ی
ماده  . ۵کشورهای طرف کنوانسیون ت
اح�ام به مسئولیت ها ،حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطالق ،اعضای
گ
ً
ن
خانواده بزر� که از طریق آداب محیل به وجود یمآید ،قیمهای قانو� و یا سایر اشخاص که قانونا مسئول کودک هستند را
ق
اهنما�ها و ارشادات الزم را جهت اعمال حقوق شناخته
توانا�های کودک شود ر
ل
طری� که موجب تکام 
متقبل یمشوند و به
ی
ی
�ض
شده کودک در کنوانسیون حا به عمل خواهند آورد.
ماده . ۶

گ
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق ت
ذا� هر کودک را برای زند� به رسمیت خواهند شناخت.
ث
حداک� امکانات را برای بقا و ش
ین
تضم� خواهند نمود.
پی�فت کودک
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون (وجود)

ماده . ۷
ق
تن
داش� نام ،کسب تابعیت و در صورت امکان،
 . ۱تولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت یمشود و از حقو� مانند حق
گرف� تحت رس ت
شناسا� والدین و قرار ت ن
پرس� آنها برخوردار یمباشد.
ی
ین
قوان� میل و تعهدات خود طبق اسناد یب�نالملیل مربوطه در این زمینه
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با
ً
ق
خصوصا در مواردیک ه کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد ،الزماالجرا تل� خواهند کرد.
ماده . ۸

گ
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت ،نام و روابط خانواد� را طبق قانون و بدون
ین
تضم� خواهندکرد.
مداخله
ن
قانو� از مقام یا خ
بر� از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود ،کشورهای عضو حمایت
غ�
 . ۲در مواردیکه کودک بطور ی
و مساعدتهای الزم را برای استیفای رسی ــع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده . ۹
ین
عل�غم خواستهشان از والدین خود جدا نشوند ،مگر در مواردی
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون
تضم� یمنمایند که کودکان ی
ئ
ئ
ن
قوان� و مقررات و منوط به بررسیهای قضا� مصمم شوند که این جدا� به نفع کودک است.
که مقامات ذیصالح مطابق
ی
اینگونه تصمیمات ممکن است در موارد خصویص از قبیل سوء استفاده و یا ب�توجیه والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن
ت کودک تصمییم اتخاذ شود.
والدین �ض ورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقام 
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 . ۲در هر یک از مراحل دادریس مربوط به پاراگراف اول ماده  ۹باید به تمام طرفهای ذینفع فرصت داده شود در مراحل دادریس
ش�کت کرده و نظرات خود را ابراز کنند.
 . ۳کشورهای طرف کنوانسیون حق کودیک که از ییک یا هر دو والدین جدا شده را ن
مب� بر حفظ روابط شخیص و تماس مستقیم
با والدین بطو ر منظم رعایت خواهند نمود مگر در مواردیکه این امر مغایر منافع کودک باشد.
گ
ن
ئ
جدا� ش
مر� که در ی ن
ح�
زندا� کردن ،تبعید ،اخراج یا مرگ (منجمله
نا� از اقدامات دولت از قبیل بازداشت،
 . ۴هنگایم که
توقیف بودن شخص صادر شود) ییک یا هر دو والدین و یا کودک باشد ،کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست ،والدین یا
کودک یا در صورت اقتضا ییک از اعضای خانوادهرا در جریان اطالعات �ض وری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد
ین
ین
تضم� خواهند
همچن�
داد ،مگر در مواردی که دادن این گونه اطالعات م�ض به حال کودک باشد.کشورهای طرف کنوانسیون
ف
عواق� برای افراد مربوطه در پ� نداشته باشد.
نمود که تسلیم این درخواست �نفسه
ب
ماده . ۱۰
 . ۱مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف  ۱ماده  ۹درخواست کودک یا والدین وی را برای ورود یا ترک کشور
ن
پیوس� محدود خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به ش
انسا� و رسی ــع برریس خواهد شد.
رو�
ت ن
برای به هم
ین
ین
عواق� برای درخواست کننده و
تضم� خواهند نمود که تسلیم اینگونه درخواستها
همچن�
کشورهای طرف کنوانسیون
ب
اعضای خانواده آنها در پ� نخواهد داشت.
گ
ئ
استثنا� بطور منظم روابط شخیص و
 . ۲کودیک که والدینش در کشورهای جداگانه زند� یمکنند حق دارد گذشته از ش�ایط
تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد .بدین منظور و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون تحت پاراگراف ۲
ماده  ،۹کشورهای طرف کنوانسیون حق والدینو کودک برای ترک هر کشور منجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را
ت
محدودیتها� است که در قانون ترصی ــح شده و برای حفظ امنیت
مح�م خواهند شمرد .حق ترک هر کشوری فقط مشمول
ی
ق
میل ،نظم عمویم ،سالمت عمویم یا اخالقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقو� که د ر این کنوانسیون به رسمیت
شناخته شدهاند� ،ض وری است.
ماده . ۱۱
ت
اقداما� را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون
خواهند داشت.
 . ۲در این راستا ،کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامههای دوجانبه و چند جانبه یا پذیرش توافقنامههای موجود را
تشویق خواهند نمود.
ماده . ۱۲
ین
تضم� خواهد کرد کودیک که قادر به شکل دادن به عقاید خود یمباشد بتواند این عقاید را
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون
ت
موضوعا� که مربوط به وی یمشود ابراز کند ،به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده یمشود.
آزادانه درباره تمام
ً
ها� فراهم آورده یمشود تا بتواند در هر یک از مراحل دادریسهای اجر ئا� و
 . ۲بدین منظور ،خصوصا برای کودک فرصت
ی
ئ
ق
ین
قوان� میل
طری� که مطابق با مقررات اجر ئا�
قضا� مربوط به وی بطور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخیص مناسب به
باشد ،ابراز عقیده نماید.
ماده . ۱۳
 . ۱کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده یمباشد .این حق شامل آزادی جستجو ،دریافت و رساندن اطالعات و عقاید از هر نوع،
بدون توجه به مرزها،کت� یا شفایه یا چاپ شده ،به شکل آثار ن
ه�ی یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک یمباشد.
ب
 . ۲اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های بخصوص باشد ،ویل این محدودیتها فقط منحرص به مواردی است
که در قانون ترصی ــح شده و �ض ورت دارند.
الف) برای ت
اح�ام به حقوق یا آبروی دیگران ،یا
ق
اخال�.
ب) برای حفاظت از امنیت میل یا نظم عمویم یا بخاطر سالمت عمویم و یا مسائل
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ماده . ۱۴
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر ،عقیده و مذهب را برای کودک ت
مح�م خواهند شمرد.
ن
قانو� کودک را درباره هدایت کودک در
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و در صورت شمول قیمهای
ئ
توانا�های کودک شود ،ت
ق
مح�م خواهند شمرد.
طری� که باعث اعتالی استعدادها و
جهت حقوق وی به
محدودیتها� که در قانون ترصی ــح شده و برای حفظ امنیت ،نظم ،سالمت و
 . ۳آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط طبق
ی
ق آزادیهای اسایس دیگران الزم است محدود یمشود.
اخالقیات عمویم و یا حقو 
ماده . ۱۵
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (تشکیل) اجتماعات و آزادی مجمع مسالمت ی ز
آم� به رسمیت
یمشناسد.
محدودیتها� که در قانون ترصی ــح شده و یا برای حفظ منافع امنیت میل یا امنیت عمویم ،نظم عمویم ،سالمت
غ� از
 . ۲به ی
ی
�ض
ت
عمویم و اخالقیات و یا حقوق و آزادیهای دیگران وری است ،هیچ محدودی� در اعمال این حقوق وجود ندارد.
ماده . ۱۶
گ
ن
قانو� دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
غ�
 . ۱در امور خصویص ،خانواد� ،یا مکاتبات هیچ کودیک نیمتوان دلخواه یا ی
 . ۲کودک در برابر اینگونه دخالت ها و یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.
ماده  . ۱۷کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانههای گرویه واقف بوده و ت
دس�یس کودک را به اطالعات و مطالب
ً
ق
از منابع گوناگون میل و یب�نالملیل خصوصا مواردی که مربوط به اعتالی رفاه اجتمایع ،معنوی یا اخال� و بهداشت جسیم و
ین
تضم� یمکنند .در اینراستا ،کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
رویح وی یمشود را
گ
مطال� که برای کودک استفادههای اجتمایع و فرهن� داشته و با روح
الف) تشویق رسانههای گرویه به انتشار اطالعات و
ب
ماده  ۲۹ی ز
ن� مطابق است.
گ
ب) تشویق همکاریــهای یب�نالملیل در جهت تولید ،مبادله و انتشار اینگونه اطالعات و مطالب از منابع گوناگون فرهن� ،میل و
یب�نالملیل.
ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان.
ن
کودکا� که به گروههای اقلیت تعلق دارند
د) تشویق رسانههای گرویه جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان
مر� هستند.
یا ب
ه ) تشویق توسعه خط ش
مطال� که به سعادت وی آسیب
م�های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطالعات و
ب
یمرساند با توجه به مفاد مواد ۱۳و .۱۸

ماده . ۱۸
ت
ین
تضم� به رسمیت شناخته شدن این اصل که هر دو والد کودک
بیش�ین تالش خود را برای
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون
مسوولیتهای ت
ش
مش�یک د ر مورد رشد و پی�فت کودک دارند به عمل خواهند آورد.
ن
قانو� مسوولیت عمده را در مورد رشد و ش
پی�فت کودک به عهده دارند .اسایس ترین مساله آنان (حفظ)
والدین و یا قیمهای
ٔ
عالیه کودک است.
منافع
ق
ین
تضم� و اعتالی حقو� که در این کنوانسیون بیان شده همکاریــهای الزم را با والدین
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون به منظور
ن
قانو� د ر جهت اجرای مسوولیت هایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد موسسات ،تسهیالت و
و قیمهای
ت
ین
تضم� خواهندکرد.
خدما� را برای نگهداری کودکان
ن
ین
کودکا� که دارای والدین شاغل یمباشند
تضم� حق استفاده
 . ۳کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را در جهت
از خدمات و تسهیالتمربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.
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ماده . ۱۹
ن
ش
آموز� را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام
قانو� ،اجر ئا� ،اجتمایع و
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات
ن
اشکال خشونتهای جسیم و رویح ،آسیبرسا� یا سوء استفاده ،ب�توجیه یا رفتار سهلانگارانه ،بدرفتاری یا استثمار منجمله
ن
سوء استفادههای جنیس در ن
قانو� یا هر شخص دیگری قرار دارد ،بعمل
حی� که کودک تحت مراقبت والدین یا قیمهای
خواهند آورد.
ت
حمای� در موارد مقت�ض باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامههای اجتمایع در جهت فراهم آوردن
 . ۲اینگونه اقدامات
ن
ن� حمایت در برابر سایر اشکال محدودیتها و ین�ز
کسا� که مسئول مراقبت از وی یمباشند و ی ز
حمایتهای الزمه ا ز کودک و
ً
ئ
ز
گ�ی های قضا� باشد.
برای
ـها� که قبال ذکر شده و ین� برای در ی
شناسا� گزارش ،رجوع ،تحقیق ،رفتار و ی
پیگ�ی موارد بدرفتاریـ ی
ی
ماده . ۲۰
 . ۱کودک نباید بطور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت و
گ�د.
مورد مساعدت قرار ی
ین
ین
تضم� نماید.
قوان� میل خود مراقبتهای جایگزین دیگری را برای اینگونه کودکان
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون یمبایست طبق
گ
ین
 . ۳اینگونه مراقبتها شامل موارد زیادی یمشود از جمله ی ن
قوان� اسالیم ،فرزند خواند� و یا در صورت
تعی� رسپرست کفالت در
لزوم (اعزام کودک)به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام برریس راه حلها به استمرار در تربیت کودک ،قومیت،
مذهب ،فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص شود.
گ
ماده . ۲۱
کشورها� که سیستم فرزند خواند� را به رسمیت یمشناسند و مجاز یمدانند ،باید منافع عالیه کودک را در اولویت
ی
قرار دهند و نکات زیر را مراعات کنند:
گ
ین
ین
قوان� و مقررات الزماالجرا و بر
تضم� این که فرزند خواند� فقط از سوی مقامات ذیصالیح انجام شود که مطابق با
الف)
گ
ن
تعی� یمکنند که فرزند خواند� با توجه به وضعیت وی در ارتباط ،والدین ،خویشاوندان
اساس اطالعات موثق و قابل اطمینان
ی
گ
ن
قانو� مجاز است و در صورت مقت�ض رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواند� بر اساس مشورتهای الزمه
و قیمهای
کسب یمکنند.

ت
صور� که کودک را نتوان به ش
رو� مناسب در کشور خود تحت رس ت
پرس� یک خانواده درآورد ،فرزند
ب) تشخیص این که در
گ
خواند� در سایر کشورها به عنوان راه حیل دیگر مورد برریس قرار خواهد گرفت.
گ
ق
ن
ین
ج.
کودکا� که در سایرکشورها پذیرفته یمشوند از مراقبتها و حقو� که به هنگام فرزند خواند� درکشور
تضم� برخورداری
خود ،شامل حالآنان یمشود.
ین
تضم� این که قبول کودک در سایرکشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده منافع مایل نباشد.
د  .اتخاذ تمام اقدامات الزم جهت
پیش�د اهداف ماده حا�ض از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تالش در این
ه  .در صورت لزوم،
ب
ن
ن که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذیصالح انجام شود.
تضم� ای 
چهارچوب برای
ی
ماده . ۲۲

گ
پناهند� است و یا پناهنده ق
ین
تل� یمشود
تضم� برخورداری کودیک که خواهان
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون اقدام الزم را جهت
ش
ن
قوان� و مقررات محیل و یب�نالملیل ،از حمایتها و مساعدتهای ب�
چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری ،مطابق با
ی
ش
ش
ن کنوانسیون یا سایر اسناد ب� دوستانه یا حقوق ب� مقرر شده وکشورهای فوقالذکر
دوستانه الزم از حقوق مربوطه که در ای 
نسبت به آنها متعهد یمباشند ،به عمل خواهند آورد.

غ� ت
دول�
 . ۲بدین منظور ،کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صالحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمانهای یب�نالملیل یا ی
ردیا� والدین یا سایر اعضای خانواده
ذیصالح که با سازمان مل 
ل کار یمکنند در جهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و ب
ت
تن
صور� که
پیوس� مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد .در
ی به هم
کودکان پناهنده و برای کسب اطالعات الزم برا 
موفق به ت ن
یاف� والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند ،با کودک همانگونه کهدر این کنوانسیون اظهار شده درست مانند کودیک
گ
که به طور موقت یا دائم از محیط خانواد� به هر دلیل محروم شده ،رفتار خواهد شد.
ماده . ۲۳
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ً
ً
جسما دچار نقص یمباشد باید در ش�اییط که متضمن نز
م�لت
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودیک که ذهنا یا
گ
و افزایش اتکا به نفس باش د و ش�کت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید ،از یک زند� آبرومندانه و کامل برخوردار گردد.
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبتهای ویژه به رسمیت یمشناسند و ارائه این
ن
ین
کسا� که
مسئول� کودک و منوط به وجود منابع ،به اینگونه کودکان و
مراقبتها را بنا به اقتضاء مناسب ش�ایط والدین و یا
تضم� خواهند کرد.
ی ن
مسئول مراقبت از وی هستند ،تشویق و
 . ۳با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول ،کمکهای مقرر شده در پاراگراف  ۲ماده حا�ض در صورت امکان یمبایست بطور
ین
گ�د و یمبایست به نحوی برنامهریزی شود که کودک
گرف� منابع مایل والدین و یا
رایگان و با در نظر ت ن
مسئول� کودک انجام ی
گ
معلول بتواند ت
ش
ت
دس�یس مؤثر به آموزش ،تعلیم و تربیت و خدمات مر ت
توانبخ� ،آماد� برای اشتغال
بهداش� ،خدمات
اقب�
گ
ث
و ایجاد فرصت به ش
پی�فت شخیص از جمله ش
حداک� کمال اجتمایع و ش
پی�فت فرهن� و
دستیا� کودک به
رو� که موجب
ب
معنوی وی یمشود داشته باشد.
ت
پیشگ�ی،
بهداش�
 . ۴کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریــهای یب�نالملیل ،مبادله اطالعات الزم را در زمینه مراقبتهای
ی
معالجات پزشیک ،روانشنایس و عمیل کودکان معلول منجمله انتشار و در ت
دس�س قرار دادن اطالعات مربوط به روشهای
ئ
ش
تن
پیش�د توانا�ها و مهارتهای خود
ساخ� کشورهای طرف کنوانسیون به
ف قادر
توانبخ� ،آموزش و خدمات حرفهای با هد 
ب
و ت
گس�ش تجربیات آنان در این زمینهها ،افزایش خواهند داد .در این ارتباط ،به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خایص
مبذول خواهد شد.
ماده . ۲۴
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از باالترین استاندارد بهداشت و از تسهیالت الزم برای درمان
ش
توانبخ� ب ه رسمیت یمشناسند.
بیماری و
تضم� اینکه هیچ کودیک از رسیدن به این حق و ت
ت
ین
بهداش� محروم نخواهند شد ،تالش خواهند
دس�یس به خدمات
آنان برای
نمود.
ً
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصا در زمینههای ذیل اقدامات
مناسب را اتخاذ خواهن د کرد:
الف ) کاهش ی ز
م� نوزادان و کودکان.
م�ان مرگ و ی
بهداش� الزم در مورد تمام کودکان با تأکید بر ت
ت
ین
گس�ش مراقبتهای
تضم� فراهم نمودن مشورتهای پزشیک و مراقبتهای
ب)
ت
بهداش� اولیه.
بس� تکنولوژیها در ت
ت
بهداش� اولیه از طریق بکار ت ن
دس�س
ج) مبارزه با بیماریــها و سوء تغذیه ،از جمله در چهارچوب مراقبتهای
گ
ن
ت
ن
آشامید� سالم و در نظر گرف� خطرات آلود� محیط زیست.
غذا� مقوی و آب
و از طریق فراهم نمودن مواد ی
ین
د .
تضم� مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران
ً
ین
ه. .
ش� مادر ،بهداشت و بهداشت محیط زیست
تضم� اینکه تمام اقشار جامعه خصوصا والدین وکودکان از مزایای تغذیه  ،ی
ت
پیشگ�ی از حوادثاطالع داشته و به آموزش دس�یس داشته و در زمینه استفاده در اطالعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه
و
ی
مورد حمایت قرار دارند.

ت
پیشگ�انه ،ارائه راهنمائیهای الزم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.
بهداش�
و) توسعه مراقبت های
ی
ف
ت
معالجا� ت
سن� و خرا� در مورد بهداشت
 . ۳کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم و مناسب را برای زدودن روش
کودکان به عمل خواهندآورد.
دستیا� تدر جی� به تحقق کامل حقوق شناخته شده
پیش�د و تشویق همکاریــهای یب�نالملیل را برای
 . ۴کشورهای طرف کنوانسیون ب
ب
در کنوانسیون حا�ض را متقبل یمشوند .در این ارتباط ،به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خایص مبذول خواهد شد.
ماده  . ۲۵کشورهای طرف کنوانسیون حق کودیک که توسط مقامات ذیصالح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسیم
و رویح به خانوادهایداده شده است را جهت انجام برریس دورهای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت های مربوط به فرزند
گ
خواند� وی را به رسمیت یمشناسند.
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ماده . ۲۶
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتمایع منجمله بیمه اجتمایع را برای تمام کودکان به رسمیت
ین
قوان� میل به عمل خواهند آورد.
دستیا� به تحقق کامل این حق مطابق با
یمشناسند و اقدام الزم را جهت
ب
 . ۲این مزایا در صورت مقت�ض یمبایست با توجه به منافع و ش�ایط کودک و اشخایص که مسئولیت نگهداری وی را به عهده
دارند و ی ز
گ�د.
ن� هر گونه مالحظه دیگری مربوط به کار برد این مزایا در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار ی
ماده . ۲۷

گ
زند� برای توسعه جسیم ،ن
ذه�
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب
ق
اخال� و اجتمایع را به رسمیت یمشناسند.
و رویح و
گ
زند� مناسب برای ش
ین
پی�فت کودک را
تضم� ش�ایط
 . ۲والدین یا سایر اشخاص مسوول کودک ،مسوولیت عمدهای در جهت
توانا�ها و امکانات عایل خود به عهده دارند.
در چهارچوب
ی
 . ۳کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با ش�ایط میل و در چهارچوب امکانات خود ،اقدام �ض وری را برای یاری والدین و سایر
ت
حمای� از
اشخاص مسوول کودک در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مایل و برنامههای
ً
خصوصا در مورد تغذیه ،پوشاک و مسکن فراهمخواهند آورد.
تضم� مراقبتهای در ی ن
ین
ح� نقاهت کودک از سوی والدین و یا سایر اشخایص
 . ۴کشورهای طرف کنوانسیون اقدام الزم را جهت
که مسوولیت مایل کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد ،در مواردی که شخص
گ
مسوول مایل کودک در کشوری متفاوت ا ز کشور کودک زند� یمکند ،کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامههای
یب�نالملیل یا انعقاد اینگونه موافقتنامهها و ی ز
ن� اتخاذ سایر ترتیبات الزمرا ترسی ــع خواهند نمود.
ماده . ۲۸
تدری� به این
دستیا�
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت یمشناسند و برای
ج
ب
حق و بر اساس ایجا د فرصتهای مساوی ،اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
ئ
ابتدا� برای همگان.
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفهای و کیل در ت
دس�س قرار دادن اینگونه آموزشها برای
تمام کودکان و اتخا ذ اقدامات الزم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مایل در صورت لزوم.
ئ
ج  .در ت
توانا�ها و از هر طریق مناسب.
دس�س قرار دادن آموزش عایل برای همگان بر اساس
د  .در ت
ش
آموز� و حرفهای برای تمام کودکان.
اهنما�های
دس�س قرار دادن اطالعات و ر
ی
ت
اقداما� جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبتها.
ه ) .اتخاذ

ین
تضم� اینکه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شوون
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را جهت
ن
انسا� کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حا�ض باشد ،به عمل خواهند آورد.
ً
 . ۳کشورهای طرف کنوانسیون همکاریــهای یب�نالملیل را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصا در زمینه زدودن
جهل و بیسوادی د ر رسارس جهان و تسهیل ت
ش
دس�یس به اطالعات ن
آموز� ،تشویق و افزایش خواهند
ف� و علیم و روشهای مدرن
داد .در این ارتباط ،به نیازهایکشورهای در حال رشد توجه خایص خواهد شد.
ماده . ۲۹
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون موافقت یمنمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:
الف) ش
پی�فت کامل شخصیت ،استعدادها و توانا� های ن
ذه� و جسیم کودکان.
ی

ب) توسعه ت
اح�ام به حقوق ش
ب� و آزادیهای اسایس و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
گ
گ
ج) توسعه ت
اح�ام به والدین کودک ،هویت فرهن� ،زبان و ارزشهای وی و ارزشهای میل کشوری که در آن زند� یمکند ،به
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موطن اصیل وی و به تمدن های متفاوت با تمدن وی.
گ
تن
ص� ،تساوی زن و
د) آماده نمودن کودک برای
داش� زند� مسووالنه در جامعهای آزاد و با روحیهای (مملو) از تفاهم صلح ،ب
ت
دوس� ی ن
مذه� و میل و اشخاص دیگر.
ب� تما م مردم ،گروههای قویم،
مرد و
ب
ه ).توسعه ت
اح�ام نسبت به محیط طبییع.
تعب� شود که مداخلهای در آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و
 . ۲از هیچیک از بخش های این ماده و ماده  ۲۸نباید چنان ی
ش
�ض
ش
آموز�ای کههمواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف  ۱ماده حا و با �ط ارائه آموزش مطابق با حداقل
اداره مؤسسات
ق شود.
استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد یمشوند ،تل�
گ
مذه� و یا اشخاص بویم زند� یمکنند ،کودیک که متعلق به این اقلیتها است باید
کشورها� که اقلیتهای قویم و
ماده  . ۳۰در
ب
ی
به همراه سای ر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود و یا زبان خود برخوردار باشد.
ماده . ۳۱
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفری ــح و آرامش و بازی و فعالیتهای خالق مناسب سن خود و ش�کت آزادانه
گ
فرهن� و ن
ه�ها را به رسمیت یمشناسند.
در حیات
گ
ه�ی ت
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای ش�کت کامل در حیات فرهن� و ن
مح�م شمرده و توسعه یمدهند و
گ
فرهن� ،ن
ه�ی خالق تفرییح تشویق خواهند نمود.
فراهم نمودن فرصتهای مناسب را جهت ش�کت در فعالیتهای
ماده . ۳۲
 . ۱کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار ت ن
گرف� در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری
ق
که زیانبار بود ه و یا ف
اخال� و یا ش
پی�فت اجتمایع
توق� در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسیم ،رویح ،معنوی،
وی م�ض باشد را به رسمیتیمشناسند.
ن
ش
ین
تضم� اجرای ماده حا�ض به عمل
آموز� را در جهت
قانو� ،اجر ئا� ،اجتمایع و
 . ۲کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات الزم
ً
خواهند آورد .در این راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد یب�نالملیل ،کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا موارد ذیل
را مورد توجه قرار خواهند داد:
تعی� حداقل سن یا حداقل ی ن
الف) ی ن
سن� برای انجام کار.
ب) ی ن
تعی� مقررات مناسب از نظر ساعات و ش�ایط کار.
ین
ج) ی ن
تضم� اجرای مؤثر ماده حا�ض .
تعی� مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجر ئا� مناسب جهت
ن
ش
آموز� را جهت حمایت
قانو� ،اجر ئا� ،اجتمایع،
ماده  . ۳۳کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را از جمله اقدامات
ن
قانو� از مواد مخدر و یا مواد محرک همانگونهای که در معاهدات یب�نالملیل مربوطه تعریف
غ�
از کودکان در براب ر استفاده ی
ن
غ� قانو� و قاچاق اینگونه مواد به عمل خواهند آورد.
شده و
جلوگ�ی از استفاده از کودکان د ر تولید ی
ی
ماده  . ۳۴کشورهای طرف کنوانسیون متقبل یمشوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفادهها و استثمارهای جنیس
ً
جلوگ�ی از موارد زیر به عمل
حمایت کنند .بدین منظور ،کشورهای فوق خصوصا اقدامات میل ،دو و چند جانبه را در جهت
ی
یمآورند:
ن
قانو� جنیس.
غ�
گ�ی در هر گونه فعالیتهای ی
الف  .تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای در ی
ن
قانو� جنیس.
غ�
ب  .استفاده استثماری از کودکان در فاحش ه گری و سایر اعمال ی
ج  .استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک.
جلوگ�ی از ربوده شدن ،فروش و یا
ماده  . ۳۵کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات �ض وری میل ،دو و چند جانبه را برای
ی
قاچاق کودکان به ه ر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.
ماده  . ۳۶کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبههای رفاه کودک را به مخاطره
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اندازد ،حمایت خواهندکرد.
ماده  . ۳۷کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل یمشوند:
ن
گ�د .مجازات اعدام و
غ� انسا� یا مغایر شئون انسان قرار ی
الف  .هیچ کودیک نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای یب�حمانه و ی
ن امکان آزادی نیمتوان در مورد کودکان زیر  ۱۸سال اعمال کرد.
یا حبس ابد را بدو 
ن
ن
ن
زندا� شود.
زندا� کردن یک کودک یمبایست
دستگ�ی ،بازداشت و یا
قانو� و یا اختیاری
غ�
ی
ب  .هیچ کودیک نباید بطور ی
ت
مطابق با قانون باشد و به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاه�ین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ن
زندا� باید بخاطر مقام ت
ن
انسا� و توأم با ت
اح�ام داشت به نحوی که نیازهای بخصوص ن
س�
ذا� انسان ،رفتاری
ج  .با کودک
ً
ن
وی در نظر گرفته شود.کودکان زندا� خصوصا باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد.
ئ
تن
استثنا�.
غ� از ش�ایط
کودک حق
داش� تماس با خانواده خود را ا ز طریق نامه و مالقات دارد به ی
ق
ن
ن� حق ت
زندا� یمبایست از حق ت
حقو� و یا سایر مساعدتهای �ض وری و ی ز
اع�اض
دس�یس رسی ــع به مشاوره
د  .هر کودک
ن
نسبت به ش
گ�ی رسی ــع در
م�وعیت زندا� شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصالح ،مستقل و ب�طرف و تصمیم ی
اینگونه موارد برخوردار باشد.
ماده .۳۸
 .۱کشورهای طرف کنوانسیون متقبل یمشوند به مقررات قانون یب�نالملیل ش
ت
دوس� در زمان جنگهای مسلحانه که مربوط
ب�
به کودکان یمشود ت
اح�ام بگذارند.
ً
تضم� این که افراد ت
ین
کم� از  ۱۵سال در مخاصمات مستقیما ش�کت
 .۲کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عمیل را جهت
نیمکنند ،متقبل یمشوند.
 .۳کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد ت
کم� از  ۱۵سال در ین�وهای مسلح خود خوداری خواهند کرد .این کشورها
ت
برای استخدام افرادی که باالی  ۱۵سال و زیر  ۱۸سال سن دارند ،اولویت را به بزرگ�ها خواهند داد.
 .۴کشورهای طرف کنوانسیون ،مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون یب�نالملیل ش
ت
غ�نظایم
ب�
دوس� در جهت حمایت از افراد ی
ن
ین
تأث� (عواقب) جنگ
به هنگام جنگهای مسلحانه ،تمام اقدامات عمیل را برای
تضم� حمایت و مراقبت از کودکا� که تحت ی
قرار گرفتهاند به عمل خواهند آورد.
ماده  .۳۹کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را برای ترسی ــع بهبودی جسیم و رویح و سازش اجتمایع کودیک که
ن
ن
قربا� �توجیه،استثمار ،سوءاستفاده ،شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت ی ز
تحق�کننده یا جنگ
انسا� و
غ�
ی
آم� ،ی
ب
تن
پیوس� مجدد به جامعه یمبایست در محییط که موجب سالمت ،اتکای
بوده است ،به عمل خواهند آورد .اینروند بهبودی و
نفس و ت
اح�ام کودک شود ،انجام شود.
ماده .۴۰
 .۱کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت یمشناسد ،با آنان مطبق با
شوونات و ارزش کودک رفتا رگردد که این امر موجب افزایش ت
اح�ام کودک نسبت به حقوق ش
ب� و آزادیهای اسایس دیگران شده
گرف� ش
و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواستوی برای سازش وی با جامعه و به عهده ت ن
نق� سازنده یمگردد.
ً
ین
تضم� یمنمایند:
 .۲بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد یب�نالملیل ،کشورهای عضو خصوصا موارد ذیل را
الف) هیچ کودیک نباید به خاطر اعمایل که در زمان ارتکاب توسط قانون میل یا یب�نالملیل منع نشده ،متهم یا مجرم به نقض
قانون کیفری شناخته شود.
تأم�نهای زیر خواهد بود:
ب ) هر کودیک که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای ی
 )۱بیگناه شناخته شدن تا ن
زما� که جرم طبق قانون ثابت نشده.
ن
تن
داش�
قانو� ،و (حق)
 ) ۲اطالع مستقیم و رسی ــع از اتهامات وارده بر علیه وی ،در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیمهای
ق
حقو� و یا سای ر کمکها در تهیه و ارائه دفاعیه.
مشاوره
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ئ
قضا� بیطرف و مستقل و یط یک دادریس عادالنه در حضور وکیل یا
 )۳روشن شدن موضوع در ارسع وقت توسط مقام یا ارگان
ً
ق
ت
ن
ی حقو� ،مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصا با در نظرگرف� سن ،موقعیت
سایرکمکها 
ن
قانو� کودک.
و یا والدین و یا قیمهای
تقص� ،برریس شاهدان مختلف و یا کسب اجازه ش�کت و یا برریس شاهدان وی
 )۴مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار
ی
در ش�ایط مساوی.
ئ
 )۵ت
قضا� ذیصالح ،بیطرف و مستقل باالتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
دس�یس به مقام و یا ارگان
ت
 )۶حق استفاده رایگان از ت
صور� که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.
م�جم در
 )۷محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادریس.
ً
ت
ین
مؤسسا� که خصوصا مربوط به کودکان متهم ،یا مجرم
قوان�ً ،مقررات ،مقامات و
 .۳کشورهای عضو در جهت افزایش وضع
به نقض قانون کیفری تالش خواهند کرد و خصوصا اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن ،کودک دارای قدرت نقض قانون ق
تل� نشود.
ئ
قضا� ،به ش�یط
ب ) در صورت تناسب و تمایل (وضع) مقرر تا� در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادریسهای
ً
ق
که حقوق ش
کامال رعایت شود.
ب� و ضمانتهای حقو�
گ
ئ
ش
 .۴ی ن
آموز�
اهنما� ،نظارت ،مشاوره ،تأدیب ،فرزند خواند� ،تعلیم و تربیت و برنامههای
تأم� مسائل از قبیل نگهداری ،ر
ین
تضم� این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و ش�ایط و جرم آنها خواهد شد.
ت دیگر در جهت
و حرفهای و سایر اقداما 
ماده  . ۴۱هیچیک از (مواد) کنوانسیون حا�ض
ن
قوانی� که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود ،و جزء موارد زیر یمباشد
تأث� قرا ر نیمدهد:
را تحت ی
الف) قانون کشور عضو ،یا
ب ) قانون یب�نالملیل الزماالجرا در آن کشور.
بخش :۲
ق
ماده  . ۴۲کشورهای عضور موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طر� مناسب و فعال برای بزرگساالن و کودکان،
به اطالع همگان برسانند.
ماده .۴۳
 . ۱به منظور برریس ش
پی�فت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حا�ض  ،یمبایست کمیتهای در
مورد حقوق کودک برایانجام وظایفش که ذکر خواهد شد ،تشکیل گردد.
ق
ها� که در این کنوانسیون ذکر شده ،خواهد
 . ۲کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عایل از نظر اخال� و با صالحیت در زمینه ی
بود .اعضای کمیتهتوسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب یمشوند و سمت شخیص خودشان خدمت خواهند کرد.
گ
ق
اکند� جغر ئ
افیا� برابر و ی ز
حقو� عمده توجه خاص خواهد شد.
ن� سیستمهای
در این زمینه به پر
 . ۳اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأیگ�ی ف
مخ� از میان لیست نامزدها انتخاب یمشوند .هر یک ازکشورهای عضو
ی
یمتوانند یک نفر ازاتباع خود را نامزد کنند.
 . ۴انتخابات اولیه کمیته ظرف ت
کم� از  ۶ماه پس از تاری ــخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن هر  ۲سال یک بار انجام
دب� کل سازمان ملل یط نامهای از کشورهای عضو خواستار ی ن
تعی� نامزدهای خود
خواهد شد .حداقل  ۴ماه قبلهر ًانتخابات ،ی
ت
کشورها� که آنان را نامزد کردهاند تهیه کرده
دب� کل متعاقبا بر حسب الفبالیس� از اشخاص نامزد شده و
یط  ۲ماه میشود .ی
ی
و آنرا به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود.
گ�د در آن
دب� کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح یمشود ،انجام یم ی
 . ۵انتخابات در اجالسهای کشورهای عضو که توسط ی
ن
ث
ت
اجالسها که با حضور دوسوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت ،اعضای کمیته از میان کسا� که بیش�ین اراء و اک�یت
مطلق آرای نمایندگان حا�ض و رأیدهندهکشورهای عضو را کسب کردهاند ،برگزیده یمشوند.
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 . ۶اعضای کمیته برای مدت  ۲سال انتخاب یمشوند .این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا یمباشند.
اول� انتخابات در پایان  ۲سال خاتمه یمیابد ،بالفاصله پس از ی ن
مدت خدمت  ۵تناز اعضای منتخب در ی ن
اول� انتخابات اسایم
ق قرع ه ش
ک� مشخص خواهد شد.
این پنج تن توسط رئیس جلسه و از طری 
ئ
توانا� انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل ،کشوری که این عضو را نامزد کرده
 . ۷در صورت فوت ،استعفا و یا اعالم عدم
ق
منوط به تأیید کمیتهکارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای خدمت در مدت با� مانده انتخاب خواهد کرد.
 . ۸کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد.
 . ۹کمیته ماموران خود را برای یک دوره  ۲ساله انتخاب خواهد کرد.
 . ۱۰جلسات کمیته بطور عادی در ییک از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته ی ن
تعی� یمشود،
تشکیل یمگردد .کمیته بطور عادی ساالنه تشکیل جلسه یمدهد .مدت جلسات کمیته در جلسهای با ش�کت کشورهای عضو
تغی� خواهد یافت.
تعی�نشده و در صورت لزوم ی
کنوانسیون حا�ض و با تأیید مجمع عمویم ی
یز
تجه�ات و پرسنل الزم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته ،طبق کنوانسیون حا�ض فراهم
دب� کل سازمان ملل
 . ۱۱ی
خواهد نمود.
 . ۱۲با تأکید مجمع عمویم ،اعضای کمیتهای که طبق کنوانسیون حا�ض تشکیل یمشود در یط مدت خدمت از محل منابع
سازمان سازمان ملل و طبق ش�اییط که مجمع عمویم ی ن
تعی� میکند حقوق دریافت خواهند کرد.
ماده . ۴۴
ت
 . ۱کشورهای عضو متقبل یمشوند که از طریق دب�کل سازمان ملل گز ت
اقداما� که برای تحقق حقوق شناخته
ارشا� را در مورد
ی
شده در این کنوانسیونبه عمل آوردهاند و ش
ی�فت های حاصله را به کمیته تسلیم کنند:
الف) ظرف  ۲سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر  ۵سال یکبار.
ً
ت
 . ۲گز ت
مشکال� که احتماال در رس راه انجام تعهدات
ارشا� که طبق ماده حا�ض تهیه یمشوند یمبایست نشان دهنده عوامل و
ف
ین
همچن� باید شامل اطالعات کا� در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور
وجود دارد باشد .اینگزارشات
مربوطه باشد.
ً
 . ۳کشوری که یک گزارش اولیه جامع به کمیته ارائه کرده است ،یمتواند از ارائه اطالعات اسایس که قبال طبق پاراگراف ( ۱الف)
ماده حا�ض فراهمکرده ،خودداری کند.
ٔ
ت
نحوه اجرای کنوانسیون شود.
بیش�ی در مورد
 .۴کمیته یمتواند از کشورهای عضو خواهان اطالعات
 .۵کمیته هر دو سال یکبار از طریق شورای اجتمایع و اقتصادی گز ت
ارشا� را در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمویم ارائه
خواهد کرد.

 .۶کشورهای عضو یمبایست گزارشات خود را در کشورهایشان بطور ت
گس�ده در اختیار همه بگذارند.
ماده  .۴۵به منظور ترسی ــع اجرای موثر کنوانسیون و تشویق همکاریهای یب�نالملیل در زمینههای مذکور در کنوانسیون:
ٔ
حوزه اختیاراتشان بر اجرای
الف) سازمانهای تخصیص ،صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگانهای آن سازمان یمتوانند در
مواد کنوانسیون حا�ض نظارت کنند .کمیته یمتواند بنا به مقت�ض از سازمانهای تخصیص ،صندوق کودکان سازمان ملل و
ها� که بهاختیارات آن سازمانها مربوط یمشود جهت ارائه نظرات تخصیص در مورد اجرای
سایر ارگانهای ذیصالح در زمینه ی
کنوانسیون دعوت به همکاری کند .کمیته یمتواند از سازمانهایتخصیص ،صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگانهای سازمان
ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینهها� که به اختیارات آنان مربوط یمشود ،گز ت
ارشا� را ارائه نمایند.
ی
ب) کمیته یمتواند بنا به اقتضاء گزارشات کشورهای عضو که حاوی درخواست و یا اعالم نیاز به همکاری و مساعدتهای ن
ف�
است را به همرا ه نظرات و پیشنهادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به سازمانهای تخصیص ،صندوق کودکان سازمان ملل
و سایر ارگانهای ذیصالح منتقل کند.
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ت
مطالعا� را در مورد موضوعات ویژه مربوط
دب� کل بخواهد از طرف خود
ج) کمیته یمتواند به مجمع عمویم توصیه کند که از ی
به حقوق کودکان متقبل شود.
د) کمیته یمتواند بر اساس اطالعات واصله ،متعاقب ماده  ۴۴و  ۴۵کنوانسیون حا�ض پیشنهادات و نظرات کیل خود را اعالم
کند .این پیشنهادات و نظرات به کشور عضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمویم گزارش
خواهد گردید.
بخش :۳
ماده  .۴۶کنوانسیون حا�ض در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.
ق
با� خواهد ماند.
دب� کل سازمان ملل
ماده  .۴۷کنوانسیون حا�ض منوط به تصویب است ،اسناد تصویب نزد ی
دب�کل سازمان ملل به ودیعه خواهد
ماده  .۴۸تمام کشورها یمتوانند به عضویت کنوانسیون حا�ض درآیند ،اسناد عضویت نزد ی
ماند.
ماده .۴۹
ین
دب� کل سازمان ملل
 .۱کنوانسیون حا�ض  ۳۰روز پس از تاری ــخ به ودیعه گذاشته شدن
بیستم� سند تصویب یا عضویت نزد ی
قابل اجرا خواهد بود.
ین
بیستم� سند تصویب یا عضویت ،کنوانسیون حا�ض را تصویب کند یا
 .۲برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن
ن کنوانسیون  ۳۰روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا
به عضویت آن درآید ،ای 
خواهد بود.
ماده .۵۰
دب� کل سازمان ملل ی ز
دب� کل
ن� ارسال کنند .ی
 .۱هر یک از کشورهای عضو یمتوانند اصالحیهای را پیشنهاد کنند و آن را برای ی
اصالحیه پیشنهادی را با سایر کشورهای عضو در میان یمگذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور
ت
دب� کل حداقل یک سوم
گ�ی در مورد پیشنهادات نظرخوایه یمکند .در صور� که ظرف  ۴ماه پس از اعالم ی
برریس و رأی ی
.
دب� کل ،کنفرانس را به کمک سازمان ملل افتتاح خواهد کرد اصالحیهای که
کشورهای عضو موافق چنان کنفرانیس باشند ،ی
مورد تصویب ث
یم فرستاده خواهد شد.
گ�د جهت تصویب به مجمع عمو 
اک�یت کشورهای عضو حا�ض و رأ 
ی دهنده قرار ی
 .۲هر اصالحیهای که مطابق پاراگراف اول ماده حا�ض تصویب شود پس از تصویب مجمع عمویم سازمان ملل و پذیرش دو
سوم ث
اک�یت کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
کشورها� که آن را پذیرفتهاند موظف به اجرای آن میباشند .سایرکشورهای عضو
 .۳پس از به اجرا درآمدن یک اصالحیه فقط
ی
همچنان موظف به رعایت کنوانسیون حا�ض و سایر اصالحیههای قبیل که آنها را پذیرفتهاند خواهند بود.
ماده . ۵۱
دب� کل سازمان ملل ت ن
م� نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد
 .۱ی
گذاشت.
 .۲نظرات مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حا�ض ممنوع خواهد بود.
دب� کل تمام کشورها را ی ز
ن� در جریان خواهد
دب� کل سازمان ملل پس گرفت .ی
 .۳نظرات را یمتوان در هر زمان از طریق اعالم به ی
گذاشت .این اعالم د ر خ
دب� کل یمرسد ،قابل اجرا خواهد بود.
تاری� که به دست ی
دب�کل از عضویت کنوانسیون خارج شوند .این امر یکسال
کت� به ی
ماده  .۵۲کشورهای عضو یمتوانند از طریق ارسال یک اعالن ب
دب� کل قابل اجرا خواهد بود.
پس از تاریـ ـخ دریافت اعالن توسط ی
دب� کل سازمان ملل به عنوان امانتدار کنوانسیون حا�ض انتخاب شدهاند.
ماده  .۵۳ی

گ
ئ
ماده  .۵۴نسخه اصیل کنوانسیون حا�ض به همراه ترجمه عر� ،ن
اسپانیا� آن که هم� از اعتبار
چی� ،انگلییس ،فرانسه ،رویس و
ب
دب� کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهند شد.
یکسان برخوردارند،نزد ی
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با حضور نمایندگان تاماالختیار که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار هستند این کنوانسیون امضاء گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و  ۵۴ماده در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه
یکهزار و سیصد و هفتاد و د و مجلس شورای اسالیم تصویب و در تاری ــخ  ۱۱/۱۲/۱۳۷۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
اک� ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسالیم عیل ب
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پیوست شماره  :۱۱کنوانسیون منع کار اجباری
یم شوند موظفند از کار اجباری به هر
ماده  - ۱هر یک از کشورهای عضو سازمان یب�نالملیل کار که به این مقاولهنامه ملحق 
ت
جلوگ�ی نموده  ،از مبادرت به استفاده از هر گونه کار اجباری :
صور� که باشد
ی
تن
داش� یا ابراز عقاید سیایس یا عقایدی که از نقطه
الف  -به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیایس  ،مجازات و تنبیه به علت
ف سیستم موجود سیایس اجتمایع و اقتصادی باشد
نظر ایدئولوژیک مخال 

ب  -به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و ش
پی�فت اقتصادی
ج  -به صورت انضباط
د  -به عنوان تنبیه و مجازات به علت ش�کت در اعتصابات
مذه� خودداری نمایند .
ه  -به صورت تبعیضات نژادی  ،اجتمایع و میل و
ب
ت
ماده  - ۲کشورهای عضو سازمان ی ن
بایس� اقدامات مؤثری به منظور لغو
ب�الملیل کار که به این مقاول ه نامه ملحق یم شوند
فوری و کامل کار اجباری بهنحوی که در ماده  ۱مقاولهنامه ترصی ــح گردیده به عمل آورند .
ماده  - ۳الحاق به این مقاولهنامه به مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار اطالع داده و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.
ماده  - ۱ - ۴تنها کشورهای عضو سازمان ب�نالملیل کار که الحاق آنان توسط مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار به ثبت رسید باشد
ی
ملزم به اجرای مقاوله نامهحا�ض خواهند بود.
 - ۲این مقاولهنامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجر یا� یمشود.
خ
تاری� که الحاق آن کشور به ثبت برسد  ،الزماالجرا
 - ۳از آن پس مقاولهنامه در مورد هر کشور عضو دیگر  ۱۲ماه بعد از
خواهد بود .
ماده  - ۱ - ۵هر یک از دول عضو که به این مقاولهنامه ملحق یمشوند  ،در انقضای ده سال از تاری ــخ اجرای اولیه این مقاوله
درخواس� جهت مدیرکل ت
ت
دف� یب�نالملیل کارکه به وسیله مشارالیه به ثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله
یم توانند با ارسال
نامه 
�ض
نامه حا رصف نظر نمایند این درخواستیک سال پس از تاری ــخ ثبت واجد اثر خواهد بود .
 - ۲هر یک ازکشورهای عضوکه به این مقاولهنامه ملحق یمشوند  ،چنانچه در ظرف یک سال پس از انقضای دوران دهساله
ح� که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند  ،ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا
مذکور در بند فوق از ق
کنند و از آن پس ی ز
ن� ده سال به ده سال حق دارند طبقمقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاولهنامه رصف نظر نمایند .
ماده  - ۱ - ۶مدیرکل ت
ت
دف� ی ن
بایس� موارد الحاق و انرصاف کلیه اعضای سازمان یب�نالملیل کار را که به مشارالیه ابالغ
ب�الملیل کار
یمگردد  ،به اطالععموم اعضای سازمان برساند .
همچن� مدیر کل ت
ین
دف� یب�نالملیل کار ضمن اعالم دو فقره الحاق اعضای سازمان که به وی ابالغ گردیده باید توجه اعضای
-۲
ش
سازمان را به تاری ــخ �وعاجراء مقاولهنامه معطوف سازد.
ماده  - ۷مدیر کل ت
دف� یب�نالملیل کار باید طبق ماده  102منشور ملل متحد اطالعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و
ت
دب� کل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابالغ نماید .
انرصاف دول عضو که بنا ب ه مقررات مواد قبل در دف� وی ثبت گردیده به ی
ماده  -۸هیأت مدیره ت
دف� یب�نالملیل کار در هر زمان که �ض وری بداند گز ش
ار� در خصوص نحوه اجرای این مقاوله نامه به
ت
قسم� از مقررات مقاولهنامه حا�ض را در
کنفرانس عمویم تسلیمنموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه یا
دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.
ت
قسم� از مقاولهنامه حا�ض مورد پذیرش
ماده  - ۱ - ۹چنانچه کنفرانس مقاولهنامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا
قرار دهد در این صورت ش
م�وط به آن که مقاولهنامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد :
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خ
تاری� که مقاولهنامه جدید
الف  -الحاق به مقاولهنامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود از
به مرحله اجرا وارد شود و رصف نظر از مفاد ماده  5فوق  ،متضمن انرصاف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاولهنامه
خواهد گردید.
ف
ب  -از تار خ
ی� که مقاولهنامه تجدید نظر شده جدید به مرحله اجرا درآید مسئله الحاق به مقاولهنامه حا�ض
منت� خواهد بود.
 - ۲در هر حال مقررات مقاولهنامه حا�ض به ی ن
اعضا� که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله
هم� صورت در مورد
ی
نامه تجدید نظر شده اعالمنکرده باشند مجری خواهد بود.
ماده  - ۱۰ت ن
معت� یمباشد.
م� انگلییس و فرانسه این مقاولهنامه متساویا ب
ین
ش�ح فوق ت ن
چهلم� جلسه کنفرانس عمویم سازمان یب�نالملیل کار در ژنو که در تاری ــخ ۲۷
معت� مقاولهنامهای است که یط
م� ب
ژنو  ۱۹۵۷به پایان رسیدهمورد پذیرش قرار گرفته است .به اعتماد مراتب فوق در تاری ــخ چهارم ژوئیه  ۱۹۵۷امضاء یم شود .
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پیوست شماره  :۱۲تاری ـ ـخهای مهم حقوق کار وکارگری و روزنامهنگاری
ن
اع�اضات و راه ئ
ن
جها� کارگر (روز ب�نالملیل کارگر) به صورت ت
خیابا� ساالنه در تاری ــخ  ۱ماه یم میالدی
پیما� سازمانیافته
 روزی
و  ۱۱اردیبهشت
ت
صنع� اروپا و آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و مخالفتهای
 تالش برای پیشبرد و حمایت از حقوق کارگران در کشورهایسازمانیافته با این تالشها
ن
ین
جها� کارگر در ایران در سال  ۱۳۰۰شمیس ( ۱۹۲۱میالدی) و به ابتکار تشکیل چپگر ابه نام شورای
نخست� مراسم روز
مرکزی فدراسیون سندیکای کارگری برگزار شد.
خ�نگار در ایران
 روز  ۱۷مرداد روز گرایمداشت بف
مختل� برگزار یمشود .موضوع سال « ۲۰۲۱اطالعات به عنوان کاالی عمویم»
 روز آزادی رسانه  ۳ماه مه که هر سال با تمهاینامگذاری شده است.
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 تاری ـ ـخهای مهم حقوق کار وکارگری و روزنامهنگاری:۱۲ پیوست شماره
جعبه ابزار روزنامهنگاران
https://www.journaliststoolbox.org
ئ
�آمریکا
موسسه رسانه
https://www.americanpressinstitute.org
تاالر حقوق یب�نالملیل کار
https://laborrights.org
سازمان یب�نالملیل کار
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
سازمان عفو یب�نالملل
https://www.amnesty.org/en
سازمان دیدهبان حقوق ش
�ب
https://www.hrw.org/languages?language=en
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پیوست شماره  :۱۲تاری ـ ـخهای مهم حقوق کار وکارگری و روزنامهنگاری
 .1قانون کار ایران
 .۲اساسنامه سازمان بینالمللی کار
 .۳بیانیه سازمان بینالمللی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار
 .۴قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن
 .۵مروری بر کنوانسیونهای بنیادین سازمان بینالمللی کار
 .۶مروری بر توصیهنامههای سازمان بینالمللی کار
 .۷مهمترین توصیههای سازمان بینالمللی کار
 .۸حقوق کار ابزاری برای حقوقبشر در محیط کار
 .۹راهنمای روزنامهنگاران
 .۱۰رسانه و حقوق کودکان
 .۱۱جعبه ابزار :آموزش روزنامهنگاری ،تبعیض و تنوع
 .۱۲حقوق کار
 .۱۳ملزومات روزنامهنگاری
 .۱۴قوانین روزنامهنگاری اخالقی
 .۱۵بیانیه ارزشهای انجمن اخبار آنالین
 .۱۶چگونه و چرا اصالحات توئیتر اتفاق میافتند؟
 .۱۷راهنمای کار با منابع محرمانه
 .۱۸دو راهنمای کار با منابع محرمانه
 .۱۹اصول روزنامه اسوشیتد پرس در کار با منابع محرمانه
 .۲۰راهنمای گزراش مسئوالنه خودکشی
 .۲۱بهترین راهها و پیشنهادات برای گزارش خودکشی
 .۲۲درباره منابع ناشناس
 .۲۳نحوه پوشش اخبار نفرتپرا کنانه بدون دامنزدن به آن
 .۲۴گزراشگری مسئوالنه و پوشش اخبار جعلی یا نیمهدرست
 .۲۵خودکشی کارگر مرودشت
 .۲۶خودکشی کارگر عسلویه مهر ۴۰۰
 .۲۷مرز مهآلود میان روزنامهنگاری و فعالیت مدنی
 .۲۸روزنامهنگاری در مقابل فعالیت مدنی
 .۲۹بازداشت فعاالن سیاسی و مدنی در ایران
 .۳۰نفرتپرا کنی علیه همجنسگرایان
 .۳۱نقض حقوق همجنسگرایان افتخار ماست
 .۳۲صادق الریجانی اعتراضات کارگری را ابزار دشمنان ایران خواند
 .۳۳نمونه موارد اخالقی روزنامهنگاری
 .۳۴ابزارهای مدیریت بیطرفی
 .۳۵روزنامهنگاری بهعنوان سیستم تصدیق
 .۳۶مدل پروتس
 .۳۷خبرهای خوب مهم و مرتبط هستند
 .۳۸چهار استراتژی برای پیدا کردن تمرکز روایت خبر
 .۳۹سه ساختار برای تنظیم خبر
 .۴۰هشت راه برای تعریف رویکرد به خبر
 .۴۱نوشتن خبر در ضرباالجل
 .۴۲سیستم جعبه سیاه برای تنظیم خبر
 .۴۳نکاتی برای گزارش موارد نقض حقوقبشر در دوران شیوع کرونا
 .۴۴چرادر عصر رسانههای اجتماعی به روزنامهنگاران حرفهای نیاز داریم؟
 .۴۵راهنمای گزارش خبری کودکان
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 .۴۶راهنمای کاربردی گزارش حقوقبشر برای روزنامهنگاران
 .۴۷قانون حمایت از کودکان کار و خیابان ناکافی و نارسا است
 .۴۸کودکان کار در ایران :همهگیری ملی
 .۴۹چرا امنیت سایبری باید اولویت اول روزنامهنگاران باشد؟
 .۵۰ایران :گسترش فقر ،کاهش حقوق کارگری
 .۵۱تعریف حقوق کار
 .۵۲منشور سازمان بینالمللی کار
 .۵۳سه سند از سازمان بینالمللی کار
 .۵۴منشور بینالمللی حقوقبشر
 .۵۵گزارش ساالنه وضعیت حقوقبشر در ایران؛ ویژه سال 2020
 .۵۶حقوقبشر
 .۵۷قانون کار
 . ۵۸گزارشگری حساس به جنسیت
 . ۵۹راهنمای گزارشگری حساسیت به جنسیت
 . ۶۰منشور اصول و حقوق بنیادین کار
 .۶۱مصاحبه با منابع :چند نکته
 .۶۲منابع و راهکارهایی برای سالمت ذهنی روزنامهنگاران
 .۶۳بدترین کشورهای جهان برای کارگران
 .۶۴خشونت و آزار در محیط کار
 .۶۵خشونت علیه زنان در محیط کار
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داوطلب یک پایگاه خ�ی و تحلییل در باره حقوق و مسایل ف
صن� کارگران است.
ب
ف
سایت داوطلب ،اخبار وگزارش های مرتبط با حقوق صن� کارگری را گردآوری،
تولید و ش
منت� یم کند .در ی ن
ع� حال تالش یم شود که حق سازماندیه  ،آزادی
تاسیس و فعالیت انجمن ها  ،حق آزادی تجمع و گردهما�  ،حق چانه ز�ن
ی
و گفتگوهای دسته جمیع ،منع تبعیض در اشتغال ،منع کار کودک و… را به
مثابه حقوق بنیادین کار ،در جامعه کارگری تروی ــج نماید .هدف اصیل سایت
داوطلب باال بردن سطح دانش  ،آگایه و مهارت فعاالن مستقل کارگری برای
ین
پیش�د گفتگوهای اجتمایع ،کار شایسته و حقوق برابر است .
همچن� تالش
ب
یم کند بازتاب دهنده صداهای به حاشیه رانده شده در عرصه جامعه کارگری
در جامعه ایر نا� باشد
https://davtalab.org

