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 ھفتھ تحلیل 
  !اکید بر ھمبستگی و تداوم مبارزات در مراسم خاکسپاری شاھرخ زمانیت
 

 
  صادق کار

  
 اعالم خبر مرگ مشکوک، شاھرخ زمانی، فعال برجستھ ومقاوم جنبش کارگری و سندیکایی در روز یکشنبھ

سیاسی و محافل دمکراتیک و مترقی را در شوک و عزا فرو  گذشتھ، کارگران، سازمان ھای کارگری، زندانیان
منتشر   در بیانیھھای کھ در واکنش بھ مرگ این فعال کارگری  برد. تعداد زیادی از تشکل ھا و احزاب کارگری

از آن با عنوان قتل یاد کردند.  ضا نیز کردند، مسئولین رژیم را مقصر در مرگ شاھرخ زمانی معرفی کردند و بع
طرح  احتمال اینکھ مرگ شاھرخ زمانی توسط مسئولین قوە قضایی و کارگزاران رژیم در زندان با نقشھ قبلی 

ریزی و اجرا شدە باشد بسیار قوی است. قبل از این نیز، افراد دیگری، از آن جملھ، افشین اسانلو، ھدی صابر، 
چی، زھرا کاظمی و احتماال افراد گمنام دیگری کھ نام و نشانشان پوشیدە ماندە است، در  محسن دکمھ ستار بھشتی،

بھ قتل رسیدەاند و در پس ھر چنین مرگی، جنایت کاران حاکم در بدو امر منکر این جنایات  شکنجھ گاە ھای رژیم 
آن توسط مسئولین  انکار اولیھطرفدار جنبش سبز در کھریزک، و   شدەاند. قتل تعدادی از جوانان رشید و مقاوم 

 .نام برد موارد دیگری را ھم می توان  شاھد دیگری بر این مدعا است و البتھ قضایی رژیم نیز
 ٥دیگری کھ ظن عمدی بودن مرگ این فعال سندیکایی را تقویت می کند، سابقھ کشاکش ھا یی ست کھ طی مسئلھی 

ل مختلف جریان داشتھ و زندان بانان بھ رغم استفادە از ئسر مساسال گذشتھ بین شاھرخ زمانی و مسئولین زندان بر 
 "سندیکای نقاشعضو ھئیت موسس "و جسمی ، موفق بھ شکستن مقاومت این  انواع شکنجھ ھای روحی 

نشدند. شاھرخ زمانی با سرافرازی  "شورای نمایندگان کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری"افتخاری  وعضو
برای زندان  ە پیروز بیرون آمد و بھ یکی از نمادھای مقاومت جنبش کارگری تبدیل شد. و این ارزی  از این مب

فعالین جنبش کارگری را بھ عھدە شان نھادەاند، با وجود یک جنبش اعتراضی سراسری   بانانی کھ وظیفھ سرکوب 
ین تشکل ھای کارگری مستقل گستردە قابل تحمل نبود. از سوی دیگر، طی ماە ھا و ھفتھھای اخیر فشار بر فعال

شتاب گرفتھ. تعدادی رھبران کانون صنفی معلمان زندانی شدەاند. رسول بداقی یکی دیگر از   بطور روز افزونی 
از آزاد   است و مسئولین دستگاە قضایی  گذراندن مدت محکومیتش، ھمچنان در زندان   رھبران کانون با وجود 
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سال زندان محکوم گردیدە، مدت محکومیت بھنام ابراھیم  ٩دوبارە بھ  ی کردن او خودداری می کنند. محمود صالح
عدە سال و نیم افزایش یافتھ، تعداد دیگری از اعضاء کمیتھ پیگیری، در زندان ھستند و برای  ٩سال بھ  ٥زادە از 

سد و شاھرخ زمانی بسیار مشکوک بھ نظر می ر  شدە. در چنین فضائی، مرگ دیگری بھ تازگی حکم جلب صادر
فعالین کارگری و واداشتن شان بھ دست کشیدن از انتقامجویی از زمانی و زھر چشم گرفتن از کھ برای بعید نیست 

باید   پیگیری مطالبات و حق و حقوق کارگران او را بھ قتل رساندە باشند. اگر این ظن دروست باشد، بھ راستی 
کھ خودش مدت ھا در زندان  "احمدی امویی،" ق گفتھنگران سالمتی و جان زندانیان کارگری و سیاسی بود. طب

بھ دادش برسد و نھ بھ او اجازە   بودە، شاھرخ زمانی بیمار بودە ولی نھ در بھداری زندان پزشک متخصص بودە کھ 
دادەاند برای معالجھ بھ بیمارستانی خارج از زندان مراجعھ کند. ھمین اقدام نیز بھ نوبھ خود روشی است برای سربھ 

مرگ شاھرخ زمانی در ھر حال یک ضایعھ تلخ و دردناک .ست کردن زندانیان و با قتل تفاوت خیلی زیادی نداردنی
اگر مسئوالن قضایی و امنیتی، تصور می کنند کھ می توانند با   با این تفاصیل ولی برای جنبش کارگری است، 

ھا، روند گسترش یابندە مبارزات حق طلبانھ برای آن  سرکوب و کشتار فعالین کارگری و بریدن حبس ھای طوالنی 
کارگران را مھار و کارگران را بردە و مطیع سرمایھ داران کنند، سخت در اشتباەاند. مبارزە امروز کارگران یک 

مبارزەای بر سر نان و منزلت   مبارزە، بتوان آن را پایان داد، این   مبارزە تفننی نیست کھ با این گونھ سرکوب ھا
رژیم ستمگر و عدالت ستیز فقھا، از کارگران و اکثریت مردم جامعھ سلب گردیدە و  ارگر است کھ توسط انسانی ک

با بھ رسمیت شناختن حق و حقوق زحمت کشان فروکش نخواھد کرد.شرکت عدە   بھمین جھت ھیچ جوری، جزء 
ی رحمت تبریز کھ از کثیری از کارگران و مردم آزادە در مراسم خاکسپاری شاھرخ زمانی در گورستان واد

شھرھای مختلف آمدە بودند بھ رغم جو امنیتی حاکم بر گورستان و آگاھی شرکت کنندگان نسبت بھ پیامدھای حضور 
معنی  یافتن در چنین مراسمی، و تاکید مصممانھ شرکت کنندگان بر ادامھ راھی کھ زمانی جان بر سر آن داد،

ا بھ آخر این راە پر سنگالخ جزم شدە ندارد. بنا بر این پاسخ طبقھ دیگری غیر از این کھ عزم ھا برای پیمودن ت
روشن است. ما ھمھ عزادار مرگ شاھرخ زمانی، ھستیم و میدانیم کھ ممکن است در  کارگر، بھ این جنایت رژیم 

شان و  ولی ما مجبوریم برای این کھ رفاە، آزادی وشوند، دچار این سرنوشت فعالین کارگری آیندە عدە دیگری از 
تشکل کارگری بی تردید بخاطر  ٧این راە را بھ ھر قیمتی کھ ھست تا آخر بپیمائیم .  منزلت انسانیمان را نگھ داریم،

یشانی، بیانیھای کھ در واکنش بھ مرگ زمانی ت کھ در واکنش بھ این جنایت، بر وقوف بھ دشواری این راە اس
آری این راە دشوار را بدون "را پرچم ھمبستگی مان می کنیم!نی ما مرگ شاھرخ زما"نوشتھاند،  منتشر کردەاند،

ھمبستگی کارگران و زحمت کشان و فراتر از آن ھمبستگی جنبش کارگری با دیگر اقشار آزدیخواە و جنبش ھای 
  توان پیمود. در مراسم تبریز، بھ غیر از خانوادە ی  دمکراتیک و ترقی خواە داخلی و جھانی نمی

ن تشکل ھای کارگری، افراد و نمایندگانی از دیگر اقشار و جنبش ھای ترقی خواە نیز حضور زمانی و نمایندگا
چشمگیری داشتند. بی شک عدە پرشمار دیگری ھم ھستند کھ مایل بھ شرکت در این مراسم بودەاند، اما بھ دالیل 

مبارزات   ھای غیر کارگری ازنشان از حمایت گروە   مختلف نتوانستھاند حضور پیدا کنند. تنوع شرکت کنندگان ھم
کارگران دارد و ھم نشانھ امیدی است کھ این گروەھا بھ گشایش سیاسی از این طریق دارد. این امید البتھ با نظر 

باید جدی گرفت و آن را پایھ ھمکاری و ھمبستگی    . ری بیمورد نیست.اجتماع تبریز راداشت تحرکات فزایندە کارگ
داد.اگر انجام چنین کاری با کامیابی ھمراە باشد، درآن با سایر اقشار ترقی خواە قرار انمیان کارگران و زحمت کش

گفت یک گام اساسی در میسری کھ شاھرخ زمانی ھا ی بسیاری بر سرش جان دادەاند بھ پیش صورت، میشود 
 برداشتھ شدە و چھ نیکوست ھرگاە این گام با ابتکار تشکل ھای کارگری برداشتھ شود.
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 از تجربھ دیگران  
 

 ۴ -حقوق کارگران و جنبش مردمساالری در ایران 
 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 فرھاد نعمانی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس
 سھراب بھداد، استاد و صاحب کرسی جان ھریس

 ترجمھ: گودرز
  

  ساالری در جامعھ مدنیکارگران و مردم  –ب 
جامعھ مدنی ابزاری برای معنی بخشیدن بھ زندگی 
اجتماعی و بررسی پیچیدگی ھای آن است؛ فضایی 

مملو از تفاھم، اختالف، برتری و کنترل است، و در 
فرم متدیک با ساختارھای سیاسی و اقتصادی تفاوت 

 ھای آشکار دارد. 
گروه ھای اجتماعی  در جوامع مدنی طبقات و

خود را بوجود  یردست می توانند تشکل ھای مخالفز
آورند و ھژمونی بدیل حاکم را تأسیس نمایند. درون 

سیستم سرمایھ داری جامعھ مدنی را می توان بصورت 
مجموعھ ای از تشکل ھا، ساختارھا و کنش ھای حائل 
میان سازه ھای اقتصادی و سیاسی حاکم تعریف کرد. 

رکیب گسترده سازمان بھ طور مثال جامعھ مدنی از ت
ھای داوطلب بھ شمول اتحادیھ ھای صنفی، کمیتھ ھای 

کارگری، احزاب سیاسی، محافل مذھبی و جمعیت 
ھای زنان، جوانان و دانشجویان بوجود می آید. جامعھ 

مدنی وابستھ بھ ساختارھای دولتی و اقتصادی، و 
  ھمزمان قوام یافتھ از سوی آنھا نیز ھست.

نویسد: "جامعھ مدنی... تعادل چنانچھ جان ھال می
توافق و تضاد است، پذیرش آن اندازه از   پیچیده ی

تضاد و تفاوت کھ بھ حداقلی از تفاھم برای ھمزیستی 
امکان بدھد." بررسی تفاوت در فضاھای جامعھ مدنی، 
دولت و روابط اقتصادی بھ ما این امکان را می دھد تا 

 -١رھیز کنیم: از فروافتادن در دو قلیل سازی مرسوم پ
تقلیل سازی لیبرال ھا و نولیبرال ھا کھ آن را بھ بازار، 

 -٢فردگرایی و مالکیت خصوصی تنزل می دھند و 
نمونھ ماورای چپ کھ ھر کنش دموکراتیک را بھ 

خدمت گذاری برای دولت و طبقھ حاکمھ تعبیر مینماید. 
مدل ما اما ھم طبقھ و ھم جنبش ھای اجتماعی را 

لی در شکل دادن بھ جامعھ مدنی ارزیابی بازیگران اص
می کند. ھم از این روی تحقیق ما بر آن است کھ در 

بررسی جامعھ مدنی در ایران بھ ھیچ یک از دو افراط 
  ذکر شده در باال سقوط نکند.

برخی از چپ ھای ایرانی بر این باورند کھ جامعھ 
مدنی خود تحت سلطھ ی اقتصاد سرمایھ داری است. 

ن آن را مانعی در راه رسیدن بھ یک جامعھ با بنابرای
حقوق برابر می بینند و از این روی آن را رد می کنند. 

این دید منکر این حقیقت است کھ جامعھ مدنی نھ تنھا 
فضای بیعدالتی، سلطھ و رضایت است بلکھ ھمچنین 

شامل اعتراض و مبارزه نیز ھست. طبقھ کار می تواند 
ت از جوامع تحت سلطھ با راه خود را برای برونرف

مبارزه برای دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی، با 
اقتصادی، و -دست یافتن بھ بھبود در شرایط اجتماعی

با مبارزه علیھ سلطھ گران ارتجاعی بیابد. در یک 
جامعھ سرمایھ داری صنعتی، ظرفیت طبقھ کار برای 

تشکل ھای صنفی و مبارزه برای بھبود چشمگیر 
   ار با تداوم دموکراسی ارتباط مستقیم دارد.شرایط ک

خطای فاحش دیگری ھم ممکن است در آن سوی طیف 
ظھور کند و آن این است کھ دفاع و کنش برای جامعھ 
مدنی شکل گیرد بی آن کھ توجھ ویژه و ضروری بھ 
جنبش ھای کارگری بشود. این خطای مرگبار جنبش 

است. در  اصالح طلبی در دھھ ھای گذشتھ ایران بوده
گفتمان جامعھ مدنی بھ موضوع  ٩٠میانھ دھھ 

روشنفکری و نگرانی ھای عمل گرایانھ تبدیل شد، 
خاتمی بھ  ١٩٩٧ھمان گونھ کھ در جریان انتخاب سال 

ریاست جمھوری، "جامعھ مدنی" بھ شعار محوری 
تبدیل گردید. در این دوران التزام بھ قانون بارھا وسیلھ 
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بان پیش کشیده شد. چنانچھ خاتمی و سایر اصالح طل
کامروا بطور مثال ذکر می کند: "در موضوع ایران، 
التزام بھ قانون بھ معنی پایان دستگیری ھای فلھ ای و 

تھدیدھای متناوب زنان، مردان و جوانان وسیلھ 
نیروھای امنیتی، و پایان دادن بھ سانسور و ممیزی، 

 استقالل قوه قضائیھ، امکان حضور مردم در تشکل
ھای متنوع اجتماعی بی ترس و واھمھ از انتقام گیری 

  حاکمیت، و نفی قوانین خودکامھ خواھد بود."
اصالح طلبان ایرانی در تعریفشان از جامعھ مدنی 

عمدتاً تحت تاثیر ھابرماس بودند، آنان باور داشتند کھ 
التزام بھ قانون تنھا با گفتمان منطقی و مدنی قابل 

دریافت است. بھ این دلیل اصالح طلبان تأکیدشان را 
بر تبعیت از قانون و گفتگو در درون نخبگان حاکمیت 

مید داشتند کھ این شیوه عمل بھ نوبھ خود قرار دادند و ا
تغییر در رفتار رقبای محافظھ کار و تمامیت خواه 

سیاسی شان را بھ دنبال داشتھ باشد. با تلفیق ھمبستگی 
و گفتگو، این تعریف از جامعھ مدنی بھ یک پیروزی 
غایت شناسانۀ رفتار مدنی ھمراه با ھماھنگی نزدیک 

ماس در میان اصالح بود. اما فاصلھ گیری از ھابر
طلبان زمانی شکل می گرفت کھ آنان سازمان ھای 

پیشگام در جامعھ مدنی را بھ دو بخش خودی و غیر 
 خودی تقسیم می کردند. 

 
 

در نتیجھ آنان رفتار ھماھنگ و مدنی و گفتمان سیاسی 
را تنھا در باره محافظھ کاران و تندروان رقیب شان 

معھ نیاز بھ الزم می دیدند و در باره کل جا
  مردمساالری و عدالت اجتماعی را نادیده می انگاشتند.

روایات تاریخی نشان می دھند کھ توانمندی ھای 
جامعھ مدنی زمانی متبلور می شوند کھ تشکل ھای 

مستقل، شفاف و دموکرات فعال از اتحادیھ ھای 
صنفی، احزاب سیاسی، جمعیت ھای حقوق بشری، 

دراسیون ھای قومی، مطبوعات، تجمعات عقیدتی، ف
سازمان ھای زنان، مدارس، مساجد، کلیساھا و وسایل 
ارتباط جمعی بوجود آمده باشند. امروز ما می دانیم کھ 
بدون این ساختارھای تعادل ساز در برابر طبقات حاکم 
و دولت متبوعشان، موفقیت جامعھ مدنی محدود خواھد 

  بود و با سرکوب بھ حاشیھ رانده خواھد شد.
اجتماعی در یک محیط  یت یافتن یک دموکراسیواقع

اقتصادی و سیاسی -اجتماعی، وابستھ بھ توان اجتماعی
جنبش ھای درون جامعھ مدنی آن خواھد بود. این البتھ 
مستلزم تشخیص این اصل است کھ آن کلیت اجتماعی، 
کھ جامعھ مدنی را شکل می دھد، فضائی مشحون از 

کھ یک جامعھ مدنی  بیعدالتی و تضاد است، و نیز این
فعال و پویا شاید بیشتر بھ ارتقاء سطح مبارزه سیاسی 

در مقابل سیاست دولتی نیاز داشتھ باشد تا بھ رفتار 
  خوب و گفتمان صرفأ مدنی.

 
 

 اخبار خارجی 
 

  بریتانیا –اسپانیا  –اروپا 
دادگاه اروپا: رفت و آمد بھ سر کار، کار محسوب می 

  شود 
  ٢٠١۵سپتامبر  ١٠بی.بی.سی.، 

اروپا، وقتی کھ صرف رفتن از خانھ بنا بھ حکم دادگاه 
بھ سر اولین قرار شغلی و آمدن بھ خانھ از آخرین 

قرار شغلی می شود، برای کارگرانی کھ فاقد محل کار 
 ثابت اند، باید بھ عنوان کار محسوب شود.

بسیاری از کارفرمایان [بریتانیائی] این وقت را جزء 
   اوقات کار بھ حساب نمی آورند.

از جملھ آنھائی کھ کارگران  –تھا این قبیل شرک
تیمارگر، گازرسان یا نمایندگان فروش را در استخدام 

مقررات مربوط بھ ساعات کار در اتحادیۀ  –دارند 
  اروپا را نقض می کنند.
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 وزارتخانھ شدند  ۴مأموران معترض مانع از ورود و خروج بھ/از 

ارزیابی این است کھ حکم دادگاه اروپا پیامدھای 
گسترده ای داشتھ باشد. از این پس کارفرمایان باید 

خر این قبیل کارگران را در نزدیکی قرارھای اول و آ
خانۀ آنان تنظیم کنند یا وقت گفتھ شده را وقت کارشده 

  بھ حساب آورند.
  سالمت و امینی

کریس تیوتون، مشاور امور استخدامی، بھ بی.بی.سی. 
می گوید: "ممکن است ھزاران کارفرما مقررات 

ساعات کار اتحادیۀ اروپا را نقض کرده باشند و از این 
  یز نقض کنند".پس ن

دادگاه اعالم کرده است کھ حکم صادره ناظر بر 
حمایت از سالمت و ایمنی کارگران است و بر 

  "دستورالعمل اوقات کار" اتحادیۀ اروپا استوار است.
این دستورالعمل برای حمایت کارگران در برابر بھره 
کشی کارفرمایان تنظیم شده و شامل مقررات مربوط 

تعداد استراحتھا، تعداد روزھای بھ مدت زمان کار، 
  تعطیل و مرخصی استحقاقی ... است.

یکی از اھداف اساسی این دستورالعمل این است کھ 
 ۴٨تضمین کند ھیچ کارگری بھ طور متوسط بیشتر از 

  ساعت در ھفتھ کار نکند.
حکم دادگاه مربوط بھ شکایتی است از شرکت "تایکو" 
در اسپانیا. تایکو یک شرکت نصاب سیستمھای ایمنی 

  است. 
  تحمل بار

دفاتر محلی اش را  ٢٠١١شرکت نامبرده در سال 
بست و از آن پس کارگرانش را بھ سفرھای گاه دور و 
درازی برای رسیدن بھ اولین قرارشان برای انجام کار 

  ت.واداشتھ اس
جکم دادگاه می گوید: "ساعت کار کارگران از لحظۀ 

ترک خانھ شروع و در لحطۀ رسیدن بھ آن ختم می 
شود، زیرا این وضع پیامد مستقیم تصمیم کارفرمای 
آنان است کھ دفاتر محلی را تعطیل کرده است. این 

وضع خواست کارگران نبوده است. "خواست این کھ 
ھ عھده گیرند، در کارگران با تصمیم کارفرما را ب

تناقض با ھدف حمایت از سالمت و ایمنی کارگران 
است کھ در دستورالعمل ساعات کار اتحادیۀ اروپا 
تصریح شده است. در این دستورالعمل از جملھ بر 

تضمین ساعات حداقلی برای استراحت کارگران 
  منظور شده است".

کاسپر گلین، دیگر مشاور امور استخدامی، نیز توافق 
رد کھ تصمیم دادگاه می تواند "وضع میلیونھا کارگر دا

را تغییر دھد". با این حال او می گوید: "تصور غالب 
این است کھ این حکم بھ کارگرانی کھ از دستمزد 

حداقل برخوردارند، امکان دھد کھ بایت وقت صرف 
شدۀ مورد نظر پول بیشتری طلب کنند. اما چنین 

  وضعی پیش نخواھد آمد."
یح می دھد: "حداقل دستمزد یک حق بریتانیائی او توض

است و نھ یک حق اروپائی. حق اروپائی برای دستمزد 
حداقل وجود ندارد و مقررات نار بر این حق 

بریتانیائی اوقات سفر از خانھ بھ محل کار و برعکس 
  را شامل نمی شود".

  
  ھلند

مأموران پلیس راه ورود و خروج بھ چند وزارتخانھ 
  را بستند
  ٢٠١۵سپتامبر  ١۶السویر، 

سپتامبر، ھزاران مأمور پلیس،  ١۶روز چھارشنبھ 

برای مطالبۀ حقوق بیشتر و شرایط کار بھتر، در 
 ۴دنھاخ (الھھ) اجتماع کردند و ورودیھا و خروجیھای 

  وزارتخانھ را مسدود کردند.
مأموران مذکور با صدھا اتوبوس و قطار خود را بھ  

آنھا وزارتخانھ ھای "امنیت و دنھاخ رسانده بوند. 
دادگستری"، "کشور"، "دارائی" و "بینن ھوف 

(محوطۀ مجلس ھلند کھ دفتر نخست وزیری نیز در آن 
مستقر است، بستند. مأموران پلیس بھ این خاطر کھ در 
"روز شاھزادگان"* وعده ای در مورد افزایش حقوق 

  بھ آنان داده نشد، آشکارا ناراضی اند.
  ادارات پلیس
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صبح تا ساعاتی پس از ظھر چھارشنبھ  ٩بین ساعت 
ھیچ کس اجازه نیافت بھ ساختمان وزارتخانھ ھای 

نامبرده وارد یا از آنھا خارج شود. یکی از سخنگویان 
ھزار مأمور  ۵اتحادیۀ پلیس ھلند اعالم کرد کھ بیش از 

پلیس در این حرکت شرکت داشتھ اند. بھ علت حضور 
پلیس در این روز در سراسر  این عدۀ بسیار، ادارات

ھلند بھ روی ارباب رجوع بستھ بودند. این وضع از 
بعدازظھر ادامھ داشت. در این  ۵صبح تا  ٧ساعت 

  مدت پلیس تنھا بھ امور اضطراری رسیدگی می کرد.
  جوانان

یکی از مأموران پلیس در نخستین ساعات روز بھ 
"السویر" اطالع داد کھ صدھا مأمور در برابر 

ارتخانھ ھای کشور و دادگستری اجتماع کرده اند و وز
از آن لحظھ بھ بعد تا پایان روز، وزیران مربوطھ 

  دیگر مجاز بھ ترک محل کارشان نبوده و نخواھند بود.
مأموران معترض می گویند: "حرکت ما در درجۀ اول 

بھ خاطر پلیسھای جوان است. آنھا بیش از دیگران 
  قربانی وضع موجود اند."

 ۵موران پلیس پیشنھاد کابینھ دایر بر افزایش مأ
 ۵درصدی حقوقھا را رد کرده اند، زیرا بخشی از این 

درصد از محل بازنشستگی آنان تأمین خواھد شد. آنھا 
این پیشنھاد را "بخشش دولت از کیسۀ خلیفھ" نامیده 

  اند.
  جریمھ ھای رانندگی

ای اتحادیۀ پلیس ھلند، پیش از اعتراضات اخیر خود بر
بھبود قرارداد کار، اعالم کرده بوده است کھ برخی از 

سرورھای سازمان پلیس را خواھد خواباند. -کامپیوتر
در چنین صورتی ضبط، پیگیری و جمع آوری جریمھ 

  ھای رانندگی مختل خواھد شد.
بھ دنبال اعتراضات روز چھارشنبھ، وزیر دادگستری 

کرد کھ در خواھان گفتگو با اتحادیھ پلیس شد و اعالم 
بودجۀ این وزارت محل بیشتری برای افزایش حقوقھا 

وجود دارد، اما ابتدا باید در این باره گفتگو کرد. او 
پیشتر گفتھ بود: "در برابر اتحادیۀ پلیس عقب نخواھم 
نشست، خواستۀ آنھا برآوردنی نیست. در بودجۀ من 

  جائی برای پرداخت اضافی باقی نمانده است".
نبۀ ماه سپتامبر در ھلند روز * سومین سھ ش

شاھزادگان نامیده می شود. ھر سالھ در این روز 

کھ توسط کابینھ ھلند تنظیم  –رئوس بودجۀ سال آتی 
  توسط شاه اعالم می شود. مترجم). - می شود 

  
  امریکا
  ھزار امکان شغلی در ھیولت پاکارد ٣٠خاتمۀ 

  ٢٠١۵سپتامبر  ١۵آسوشیتدپرس، 
اعالم کرده است کھ برنامۀ کسب  )HPھیولت پاکارد (

آتی این شرکت در زمینۀ تکنیک، بر نرم افزار، 
مشاور و تحلیل داده تمرکز خواھد یافت. در نتیجۀ این 

ھزار امکان شغلی در این شرکت  ٣٠تصمیم بیش از 
  از بین خواھند رفت. 

جزئیات این برنامھ کھ حدود یک سال پیش از رئوس 
سپتامبر  ١۵سھ شنبھ آن خبر داده شده بود، روز 

رسانھ ای شد. بھ موجب این برنامھ، کار تقسیم   ٢٠١۵
ھیولت پاکارد بھ دو قسمت، کھ از مدتی پیش آغاز شده 

است، در پایان ماه آینده کامل خواھد شد و شرکتھای 
پالو آلتو، ھیولت پاکارد، و عملیات ساخت 

کامپیوترھای شخصی از شرکت ھیولت پاکارد جدا 
ھزار شغل، بھ آن چھ از  ٣٠بخش عمدۀ  خواھند شد.

   شرکت ھیولت پاکارد باقی خواھد ماند، مربوط است.
برنامۀ جدید ھیولت پاکارد برای خاتمھ دادن بھ بیش از 

درصد کل نیروی  ١١ھزار شغل، کھ چیزی حدود  ٣٠
میلیارد  ٢کار کنونی این شرکت است، با ھدف کاھش 

  ظیم شده است.دالری ھزینھ ھای ساالنۀ این شرکت تن
در خالل چند سال گذشتھ و حتی پیش از برنامۀ کنونی 

نیز، ھیولت پاکارد بھ کار ده ھا ھزار کارگر خاتمھ 
داده است تا کاھش سود ناشی از انتقال تکنولوژی 

و نیز کاھش کامپیوترھای شخصی بھ تلفنھای ھوشمند 
تقاضا برای بسیاری از محصوالتش را جبران کند.  
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 کارگران ایران 
 اخبار و رویدادھای جنبش کارگری

سازمان مدیریت و برنامھ محمد باقر نوبخت رئیس 
ریزی در یک برنامھ ی تلویزیونی اظھار داشت کھ 

براساس پیش بینی ھا ، افزایش حقوق کارمندان دولت 
درصد خواھد بود کھ بیش از  ١٠در سال آتی حدود 

نرخ تورم است. این گفتھ ی سخنگوی دولت با واکنش 
فعالین کارگری وابستھ بھ خود حاکمیت روبرو شده 

ذیل بھ چند نمونھ از واکنش ھا اشاره خواھد  است .در
  شد.

ناصرچمنی رئیس انجمن صنفی کارگران    آقای  -١ 
پیمانی پتروشیمی تبریز و عضو ناظر شورای عالی 

کار، با اعالم این مطلب "دولت بازھم قدرت چانھ زنی 
کارگران را محدود کرد" از خود واکنش نشان داده 

رصدی دستمزد د ١٠است.بھ گفتھ ی او افزایش 
کارمندان نگران کننده است. وی یادآوری نمود کھ 

تحت تاثیر چنین فضای محدودی گروه کارگری 
در  ١٧حداقل دستمزد را بیش از  ٩٤نتوانست در سال 
  صد افزایش دھد.

آقای علی خدایی عضو ھئیت مدیره ی کانون  -٢
شوراھای اسالمی کار شھر ری و رئیس کار گروه 

ن عالی شوراھای اسالمی کار کانو ٩٤مزد سال 
درصدی افزایش حقوق  ١٠کشور، در واکنش بھ اعالم 

کارمندان دولت در سال آتی توسط سخنگوی دولت، 
گفت "دولت علیھ افزایش واقعی مزد، جو روانی ایجاد 

کھ معاون روابط کار   و در ادامھ افزود  کرده"
وزارت کار، تعاون طی نامھ ای خواستار معرفی و 

مایندگان کارگری بھ شورای عالی کار شده حضور ن
درصد افزایش  ١٠است. بھ گفتھ ی او تاکید بر روی 

میشود تا جو روانی    حقوق کارکنان دولت، موجب
آماده شود کھ    برای افزایش حداقلی دستمزد کارگران

  این عمل مورد مخالفت ماست.
آقای ھادی ابوی دبیر کانون عالی انجمن ھای  - ٣ 

ی کشور، در واکنش بھ اعالم نظر صنفی کارگر
سخنگوی دولت گفت "واضح وروشن است کھ دولت با 

کارمندان  ٩٥در صدی دستمزد سال  ١٠ابالغ افزایش 
می خواھد بصورت غیر مستقیم میزان افزایش دستمزد 
کارگران را اعالم کند." وی گفت کھ درشرایط کنونی 

میزان دستمزد کارگران در کشور پایین است و با 

فقر فاصلھ زیادی دارد. دولت باید بھ   معیشت وخط
وظایف خود عمل کند و با یک برنامھ ی مناسب، 

فقر نزدیک کند.    فاصلھ ی دستمزد کارگران را بھ خط
کارگران برای تامین نیازھای اولیھ زندگی خود،ناچار 

بھ فعالیت در چند شیفت کاری ھستند. این درحالی 
ماه از سال ھنوز است کھ دولت بعد از گذشت شش

حاضر بھ ابالغ مصوبھ ی شورای عالی کار برای 
 نیست. ٩٤ھزار تومانی حق مسکن سال  ٢٠افزایش 

  
  
 سال زندان دیگر برای محمود صالحی. ٩

یک بیدادگاە فرمایشی کھ مدتی پیش، محمود صالحی، 
فعال مبارز و پیگیر و سر شناس کارگری را محاکمھ 

ھفتھ گذشتھ،  کردە بود، در روز چھار شنبھ
بیدادگاە مذکور را اعالم کرد. بر    رای

گزارشاتی کھ تا کنون در این مورد منتشر   اساس
سال زندان دیگر محکوم شدە  ٩شدە،محمود صالحی بھ 

است. گفتنی است کھ محمود صالحی تا کنون 
فعالیت ھای سندیکایی چند با محاکمھ و زندانی   بخاطر

اثر بودن در زندان  شدە و بخشی از سالمت اش را در
و عدم رسیدگی پزشکی بھ ھنگام دوران زندان از 

    دست دادە است.
  

 رسول بداقی بھ سھ سال زندان دیگر محکوم شد
رسول بداقی معلم مبارز و شجاع و یکی از اعضای 

سال پیش  ٦ھئیت مدیرە کانون صنفی معلمان کھ حدود 
سال زندان  ٦بھ دلیل فعالیت ھای صنفی بازداشت و بھ 

محکوم شد. در حالی کھ طی شش سال زندان حتی یک 
بار ھم بھ او مرخصی دادە نشد با وجود گذران دوران 

مچنان بعد از مدت محکومیتش، در شرایطی کھ ھ
از آزادی وی   محکومیتش در زندان نگھداری و

خوداری می کردند، در یک بیدادگاە فرمایشی قرون 
وسطایی بھ سھ سال زندان دیگر محکوم شد.شایان باز 
گویی است، کھ عالوە بر بداقی، حداقل پنج نفر دیگر 
از رھبران کانون صنفی معلمان نیز بھ خاطر فعالیت 

ماە گذشتھ معلمان  ٦بھ دنبال اعتراضات ھای صنفی و 
بازداشت و ھم اکنون نیز در زندان بسر می برند. 
محکومیت بداقی بھ سھ سال زندان تازە، در حالی 
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صورت میگیرد کھ فانی چند روز قبل از اعالم حکم 
تازە آقای بداقی، وعدە پیگیری وضعیت معلمان زندانی 

در انتظار آزادی را دادە بود و خانوادە معلمان زندانی 
    عزیزان دربندشان لحظھ شماری می کردند.

  بازداشت مجدد علی نجاتی
در روز پنج شنبھ ھفتھ جاری، علی نجاتی یکی از 

اعضاء موسس و ھئیت مدیرە منتخب کارگران نیشکر 
ھفت تپھ، توسط ماموران امنیتی در شھر اندیمشک بھ 

ن شد. دلیل فعالیت ھای سندیکایی دستگیر و روانھ زندا
الزم بھ یادآوری است کھ آقای نجاتی از آغاز تاسیس 

  سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ بارھا دستگیر و

مدتی را در زندان بھ سربردە.عالوە بر آقای نجاتی، بنا 
بھ گزارش سایت ملی مذھبی دو نفر دیگر از فعالین 
سندیکایی اندیمشک، بھ نام ھای،محمد جھانگیری و 

دو فعال دیگر سندیکایی و مادر این  امیر رحیم خانی
طی دو دادە است. بازداشت علی نجاتی در شرای

قلبی اش با  صورت گرفت کھ وی بخاطر بیماری
پزشک معالجش قرار معالجھ داشت.بازداشت یک 

کارگر بیمار و انتقال او بھ زندانی کھ از حداقل 
امکانات پزشکی برخوردار نیست واقعا جای نگرانی 

  .بسیار دارد

 
 

 
 

 اطالعیھ ھا 
 
 ”المللی کار بینسازمان  ٩٨و  ٨٧ھای  مقاولھ نامھ“

ھا و حمایت از حقوق  آزادی سندیکا) “٨٧مقاولھ نامھ (
  ”یی سندیکا

یی در ادامھ باز انتشار اسناد معتبر  کمیتھ روابط سندیکا
یی و پس از انتشار دو  جھانی مربوط بھ حقوق سندیکا

یی و  سند ارزشمند یعنی منشور جھانی حقوق سندیکا
یی در سده  سندیکاکارپایھ و اولویت جنبش جھانی 

و  ٨٧ھای  بیست و یکم، اینک بھ باز انتشار مقاولھ نامھ
سازمان بین المللی کار کھ بھ ترتیب بھ آزادی  ٩٨

یی و حق تشکل و  ھا و حمایت از حقوق سندیکا سندیکا
کند.   اختصاص دارد، مبادرت می  جمعی مذاکره دستھ

ھا در مبارزه  از محتوای این مقاولھ نامھ  آگاھی
یی از اھمیت جدی برخوردار است. اتحاد  سندیکا

یی در دو شماره  کارگر، بولتن کمیتھ روابط سندیکا
بطور جداگانھ این اسناد را منتشر و در اختیار فعالین 

  دھد.  یی و ھمھ کارگران کشور قرار می سندیکا
  اینک بخش نخست؛

  )٨٧مقاولھ نامھ (
  ”یی ھا و حمایت از حقوق سندیکا آزادی سندیکا“

  ١٩۴٨ژوئن 
المللی کار بنا بھ دعوت  کنفرانس عمومی سازمان بین

ژوئن  ١٧المللی کار در روز  ھیات مدیره دفتر بین
یکمین دوره اجالسیھ خود را در  و سی ١٩۴٨

سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم 

ھای  تدوین یک مقاولھ نامھ بین المللی بر اساس پیشنھاد
در باره آزادی و تامین حقوق  مختلف ارائھ شده

یی ( ھفتمین موضوع دستور جلسھ) و با توجھ  سندیکا
المللی مبنی بر  بھ مقدمھ اساسنامھ سازمان بین

یی با ھدف بھبود  رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکا بھ
شرایط کار و برقراری صلح، و نیز نظر بھ تصویب 

ن دوره امی المللی کار در سی اصول بنیادین مقرارت بین
المللی کار بھ اتفاق آرا و  اجالسیھ کنفرانس بین

چنین، با توجھ بھ تصویب این اصل در مجمع  ھم
عمومی سازمان ملل متحد در دّومین دوره اجالسیھ 

المللی کار، کنفرانس  خود و فرا خواندن سازمان بین
مقاولھ  ١٩۴٨بین المللی کار در روز نھم ژوئن سال 

یی و  مقاولھ نامھ آزادی سندیکا“نامھ ذیل را با عنوان 
  ، بھ تصویب رساند.”یی حمایت از حقوق سندیکا 

  بخش اول: آزادی سندیکاھا؛
  :١ماده 

المللی کار کھ  ھای عضو سازمان بین ھر یک از کشور
ھا الزم االجرا است، متعھد  این مقاولھ نامھ در باره آن

  بھ اجرای مقرارت زیر است.
  :٢ماده 

گونھ تبعیضی  ایان بدون ھیچکارگران و کارفرم
ھای خود  سازمان  توانند آزادانھ و بدون اجازه قبلی  می

ھای موجود بپیوندند، بھ  را تشکیل دھند یا بھ سازمان
  ھای مصوب را رعایت کنند. شرط آن کھ اساسنامھ
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  :٣ماده 
یی حق دارند  ھای کارگری و کارفرما سازمان -١

خود را تدوین کنند، ھای  آزادانھ اساسنامھ و آئین نامھ
اداره امور و   نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگی

خویش را   فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامھ عملی
  اعالم کنند.

ای کھ منجر  مقامات دولتی باید از ھرگونھ مداخلھ -٢
بھ محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن 

  شود، خودداری کنند.
  :۴ماده 

توان با  یی را نمی ھای کارگری و کارفرما سازمان
  احکام اداری منحل یا توقیف کرد.

  :۵ماده 
یی از حق تشکیل  ھای کارگری و کارفرما سازمان

اتحادیھ یا پیوستن بھ اتحادیھ بر خوردارند و حق آن را 
المللی کارگری و  ھای بین دارند کھ بھ سازمان

  یی بپیوندند. کارفرما
  :۶ماده 

ھا و  نامھ اتحادیھ این مقاولھ ۴و  ٣و  ٢مفاد مواد 
ھای کارگری و  ھای متشکل از سازمان کنفدراسیون

  شود.  یی را نیز شامل می کارفرما
  :٧ماده 

یی و  ھای کارگری و کارفرما شخصیت حقوقی سازمان
ھای آن نباید مشروط بھ  ھا و کنفدراسیون نیز اتحادیھ

این  ۴، و ٣، ٢شرایطی شود کھ ناقض مفاد مواد 
  مقاولھ نامھ گردد.

  :٨ماده 
یی ضمن بر  ھای کارگری و کارفرما سازمان -١

ھا قایل  نامھ برای آن خورداری از حقوقی کھ این مقاولھ
است، مانند ھمھ اشخاص و مجامع متشکل موظفند 

  قوانین جاری را رعایت نمایند.
قوانین کشورھا نباید بھ مفاد تصریح شده در این  -٢

ھا را با مشکل  للی وارد یا اجرای آننامھ خ مقاولھ
  روبرو سازد.

  :٩ماده 
تدابیر الزم برای تامین و اجرای تصمیمات و  -١

نامھ در خصوص  تعھدات تصریح شده در این مقاولھ
نیروھای مسلح، باید در حدود قوانین ھر کشور 

  شود.  بینی پیش

 ١٩ماده  ٨بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند  -٢
المللی کار، تصویب این  زمان بیناساسنامھ سا

نامھ توسط اعضا ھیچ تأثیری در قوانین، احکام  مقاولھ
عرف و قراردادھای نافذ و معتبر موجود کھ متضمن 

نامھ  شده در این مقاولھ  بینی تصمیمات و تعھدات پیش
  در باره نیروھای مسلح باشد، نخواھد داشت.

  :١٠ماده 
ح سازمان، ھر نامھ مراد از اصطال در این مقاولھ

یی است کھ بھ منظور  سازمان کارگری یا کارفرما
توسعھ و حفظ منافع کارگران یا کارفرمایان تأسیس 

  شده باشد.
  بخش دوم: حمایت از حقوق سندیکاھا؛

  :١١ماده 
المللی کار کھ متعھد اجرای این  ھر عضو سازمان بین

مقاولھ نامھ باشد، موظف است تمام اقدامات الزم را 
یی و استفاده آزادانھ کارگران  تامین حقوق سندیکا برای

  و کارفرمایان از این حقوق بھ عمل آورد.
  بخش سوم: سایر مالحظات؛

ذکر  ۵و  ۴ھای  ھای مشمول بند بھ جز سرزمین -١
المللی کار کھ بر  اساسنامھ سازمان بین ٣۵شده در ماده 

اصالح گردید، ھر عضو  ١٩۴۶اساس سند مصوب 
پذیرد، پس از تصویب   نامھ را می ن مقاولھسازمان کھ ای

  ترین مدت، ھمراه با اعالم رسمی آن باید در کوتاه
پذیرش آن، اطالعات زیر را بھ اطالع مدیرکل دفتر 

  المللی سازمان کار ارسال کند؛ بین
کم و کاست   ھا این مقررات بی الف ) مناطقی کھ در آن

  اجرا خواھد شد؛
ین مقررات با جرح و ھا ا ب ) مناطقی کھ در آن

  ھایی اجرا خواھد شد؛ تعدیل
ھا این مقررات قابل اجرا نیست،  ج ) مناطقی کھ در آن

  ھمراه با ذکر دالیل غیر قابل اجرا بودن آنھا؛
ھا اخذ تصمیم بھ آینده موکول  د ) مناطقی کھ در باره آن

  میشود.
ھای الف ) و ب)  تعھدات بر شمرده در عبارت – ٢

نامھ  این ماده جزء الینفک این مقاولھ نخستین بند از
  سان بر خوردارند. بوده و از اعتباری یک

توانند ضمن   ھای عضو می ھر یک از کشور – ٣
از شرایطی را کھ در   اعالمیھ جدید تمام یا قسمتی

ھای ب )، ج ) ، د ) نخستین بند از  خصوص عبارت
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خود بیان کرده اند، پس   این ماده در اعالمیھ قبلی
  گیرند .ب

شده در   بینی تواند در مدت پیش ھر عضوی می – ۴
نامھ در خصوص فسخ آن، ضمن اعالمیھ  این مقاولھ

خود و نیز   ھای قبلی جدیدی ھر تجدید نظر در اعالمیھ
در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را بھ اطالع 

  مدیرکل برساند.
  ١٣ماده 

ھ در نام ھنگامی کھ اعالم پذیرش مفاد این مقاولھ – ١
الحمایھ  امور یک سرزمین تحت   حدود اختیارت اولیای

المللی آن  باشد، کشور عضو کھ مسئولیت روابط بین
تواند با موافقت حکومت  سرزمین را دارد، می

ای پذیرش تعھدات این  سرزمین مذکور، ضمن اعالمیھ
برده بھ اطالع  نامھ را از طرف سرزمین نام مقاولھ

  مدیرکل برساند.
نامھ را بھ  مات زیر میتواند پذیرش این مقاولھمقا – ٢

  المللی کار ابالغ کنند: مدیرکل دفتر بین
الف ) دو یا چند عضو سازمان کھ سرزمین 

  ھا باشد؛ الحمایھ تحت اداره مشترک آن تحت
المللی کھ طبق مقررات منشور  ب ) ھر مقام بین

المللی  سازمان ملل متحد یا ھر مصوبھ دیگر بین
  داره یک سرزمین را بر عھده دارد؛مسئولیت ا

ھای فوق  در اعالم پذیرش کھ براساس مقررات بند – ٣
شود، باید   المللی کار ارسال می برای مدیرکل دفتر بین

نامھ عیناً یا با  تصریح شود کھ مقررات این مقاولھ
تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواھد شد، باید دالیل 

  تغییرات ذکر شود.
المللی ذیربط میتواند بر  اعضا یا مقام بینعضو یا  – ۴

یی از تغییرات بر  اساس اعالمیھ جدید تمام یا جز
  گیرند. شمرده در اعالمیھ قبل را پس

المللی ذیربط در فاصلھ  عضو یا اعضا یا مقام بین – ۵
نامھ در  این مقاولھ ١۶شده در ماده   مدت پیش بینی

یر خصوص فسخ آن، ضمن اعالمیھ جدیدی ھر تغی
را با ذکر دالیل و نیز وضع   ھای قبلی نظر در اعالمیھ

آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص 
  نامھ بھ اطالع مدیرکل برساند. اجرای این مقاولھ

  بخش چھارم: مقررات پایانی
  :١۴ماده 

نامھ باید بھ مدیرکل دفتر  بھ این مقاولھ  الحاق رسمی

فتر مدیرکل بھ ثبت المللی کار ابالغ شود و در د بین
  رسد.
  :١۵ماده 

ھایی الزم االجرا  نامھ فقط برای کشور این مقاولھ – ١
ھا توسط مدیرکل دفتر  خواھد بود کھ الحاق آن

  المللی کار بھ ثبت رسیده باشد. بین
نامھ دوازده ماه پس از آن کھ الحاق دو  این مقاولھ – ٢

سد، المللی کار بھ ثبت ر کشور توسط مدیرکل دفتر بین
  وارد مرحلھ اجرایی خواھد شد.

نامھ دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق  این مقاولھ – ٣
  ھر کشور الزم األجرا خواھد بود.

  :١۶ماده 
نامھ  ھای عضو کھ بھ این مقاولھ ھر یک از کشور – ١

ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای 
اعالمیھ   وانند طیت نامھ در نوبت نخست می این مقاولھ

المللی  کھ برای ثبت در دفتر مدیرکل دفتر بین  رسمی
کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرفنظر کند. لغو 

المللی  الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین
  کار رسمیت خواھد یافت.

نامھ  ھای عضو کھ بھ این مقاولھ ھر یک از کشور – ٢
ل پس از انقضای دوره ملحق گردیده و ظرف یک سا
این ماده استفاده نکند،  ١ده سالھ از حق مندرج در بند 

برای یک دوره ده سالھ دیگر بھ رعایت مقررات آن 
تواند در پایان   ملزم خواھد بود. ولی برای نوبت بعد می

شده،   بینی انقضای دوره ده سالھ دیگر طبق شرایط پیش
  نامھ را پس گیرد. الحاق بھ این مقاولھ

  :١٧ماده 
المللی کار گزارش ثبت تمام  مدیرکل دفتر بین – ١

نامھ یا انصراف از  ھای الحاق بھ این مقاولھ درخواست
المللی کار  الحاق را بھ اطالع اعضای سازمان بین

  خواھد رساند.
المللی کار پس از دریافت دّومین  مدیرکل دفتر بین – ٢

ثبت آن،  نامھ و اعالم درخواست الحاق بھ این مقاولھ
توجھ اعضای سازمان را بھ تاریخ ورود آن بھ مرحلھ 

  اجرایی جلب خواھد کرد.
  :١٨ماده 

 ١٠٢المللی کار بر اساس ماده  مدیرکل سازمان بین
اساسنامھ سازمان ملل متحد موظف است گزارش 
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ھای الحاق یا انصراف  جامعی از ثبت تمام درخواست
  ارسال کند.از آن را برای دبیرکل سازمان ملل متحد 

  :١٩ماده 
کھ الزم   المللی کار در ھر زمانی ھیات مدیره دفتر بین

بداند، ضمن ارایھ گزارش جامع در خصوص اجرای 
نامھ بھ کنفرانس عمومی، در خصوص  این مقاولھ

نامھ و درج آن  تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاولھ
در دستور جلسھ کنفرانس برای تصمیم گیری اقدام 

  کرد.خواھد 
  :٢٠ماده 

نامھ جدیدی  کھ کنفرانس عمومی مقاولھ  در صورتی – ١
را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این 

نامھ جدید ترتیبات  نامھ تصویب کند و در مقاولھ مقاولھ
  دیگری مقرر نشده باشد:

نامھ جدید وارد مرحلھ اجرایی شده  الف ) اگر مقاولھ
نامھ جدید توسط یک کشور عضو  باشد، پذیرش مقاولھ

  نامھ، موجب لغو فوری  این مقاولھ ١۶با توجھ بھ ماده 

  نامھ خواھد بود. الحاق بھ این مقاولھ
نامھ جدید بھ مرحلھ اجرائی  کھ مقاولھ  ب ) از تاریخی

نامھ موضوعیتی  ن مقاولھدرآید، دیگر الحاق بھ ای
  نخواھد داشت.

نامھ بھ شکل و مضمون  در ھر حال، این مقاولھ – ٢
اند و بھ  یی کھ بدان ملحق شده کنونی برای اعضا

چنان نافذ و  اند، ھم نامھ تجدید نظر شده نپیوستھ مقاولھ
  معتبر خواھد بود.

  :٢١ماده 
از نامھ ھر دو  این مقاولھ  ھای فرانسھ و انگلیسی متن

  پایان بخش نخست. –یک اعتبار بر خوردارند 
در شماره بعدی اتحاد  -٩٨نامھ  مقاولھ –بخش دوم 

 .کارگر منتشر خواھد شد
 

  
  
گزارش 
 سایت آذربایجان :منبع

 شاھرخ زمانی بھ خاک سپرده شد ولی جان او در پیکر طبقھ کارگر ایران ھمچنان جاری است
پیکر بی جان شاھرخ زمانی در گورستان وادی رحمت تبریز بھ خاک سپرده شد. تالش قاتالنش برای تشکیل 

آزادیخواھانی کھ از تھران، کردستان و  مراسمی سوت و کور ، در اثر حضور آگاھانھ گروھی از کارگران آگاه و
بھ تبریز آمده بودند، ناکام ماند. حضور وسیع مزدوران لباس شخصی رژیم و بازخواستھای … 

اراده حاضرین را در ھم  نتوانست   سرکوبگران 
بیانیھ ھفت تشکل کارگری  شکند. در این مراسم 

این بیانیھ و شعارھای   شد.  توسط کارگران خوانده 
، » شاھرخ راه ماست راه «ز جملھ خاضرین ا

، نشانی از »ادامھ دارد! زمانی زمانی راھت «
زخمتکشان ایران برای  عزم جزم طبقھ کارگر و 
انسانی و طبقاتی خویش  قوق ح مبارزه در راه

تکانی بھ جنبش نمایندگان  مرگ شاھرخ  .است
طبقھ کارگر ایران داده   است. جای آن دارد کھ روز 
فرزند وفادار طبقھ کارگر و  و  وفات این انسان خوب

عنوانی سمبلیک ھمچون  زخمتکشان ایران، با 
روز «، »کارگری ایران روز تشکلھای «

یا » صنفی کارگران ایران شھیدان راه سازمانیابی 
ھر نام مبارزه جوی دیگری در تقویم جنبش این طبقھ ثبت شود. با ثبت تقویمی چنین رخدادھایی باید حافظھ تاریخی 

http://www.azer-online.com/azer/wp-content/uploads/2015/09/shahrux-qebr.jpg
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مگش کارگر ایران را نیرومندتر کرد. نام شاھرخ زمانی باید بھ لکھ ننگ فراموش نشدنی دیگری در تاریخ طبقھ ست
 .رژیم ارتجاعی ایران تبدیل شود

  برای دیدن فیلم مراسم لطفا کلیک کنید

https://www.youtube.com/watch?t=39&v=FVuvpGJLAbM
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