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تعلل در این کار موجب پشیمانی 
 .بی فایدە در آیندە خواهد شد

تامین  مبارزە با تغییر قوانین کار و
اجتماعی از آنجایی کە منافع و آتیە 
دەها میلیون کارگر و زحمتکش 
شاغل و بازنشستە را تهدید می 

 تنها  کند و هم اکنون برای میلیون
یکی از عرصە  ،ملموس شدە است

هایی است کە می شود و باید بە 
ها و  جد در دستور کار تشکل

کارگری قرار گیرد و  نفعاال
را بە  کارزارهای وسیع مختلفی

منظور احیای قوانین حمایتی و قطع 
 .دستبرد ها حول آن سازمان داد

سیاست های ضدکارگری حکومت 
کە از زمان روی کار آمدن دولت 

اینک  ،روحانی تشدید شدە است
تعدیل قوانین تامین اجتماعی را 

تعرض . آماج تعرض قرار دادە است
بە تامین اجتماعی در شرایطی 

قانون در  شدت گرفتە و قانون پشت
این راستا از تصویب مجلس گذراندە 

ی شود کە بنا بە گفتە خود م
دولتی و نمایندگان جناح  نمسئوال

های مختلف حکومتی در مجلس 
وضعیت تامین اجتماعی از لحاظ 
منابع درآمدی بە شدت بحرانی 

از عاجل بە تقویت بنیە است و نی

و تعدادی از نمایندگان  مالی دارد
در سال  مین خاطره مجلس به

گذشتە خواهان پرداخت بدهی 

دولت بە تامین اجتماعی شدە 
 .بودند

با این همە دولت و مجلس در حالی 
ادعا می کنند در صدد تقویت بنیە 
مالی این سازمان هستند کە در 
عمل با تشدید غارت منابع و 

ور مختلف طدرآمدهای مالی آن بە 
و تصویب قوانین جدید راە سوء 

ازمان را تصریح و استفادە از این س
منابع درآمدی آن را محدود می کنند 
و با این دست اقدامات کە نە توجیە 
اقتصادی و نە عقالنی دارند، تامین 
اجتماعی را بسوی افالس و 
ورشکستگی سریعتر سوق می 

 .دهند

 صادق کار
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مجلس در پایان سال گذشتە بە 
ها و  رغم اعتراضات گستردە تشکل

" ز"کارگری با تصویب بند  نفعاال
برنامە بودجە دولت در  ٧تبصره 

حالی بە دولت اجازە داد تا بخش 
را از "طرح سالمت"بزرگی از بودجە 

حساب تامین اجتماعی و در واقع از 
اندوختە کارگران تامین کند کە 
سازمان تامین اجتماعی از لحاظ 
منابع درآمد و حقوقی یک نهاد غیر 

ها بە تنهایی حق  دولتی است و آن
با . نداشتە و ندارندچنین کاری را 

تصویب این بند کە زیر عنوان تفکیک 
بخش درمان سازمان تامین 
اجتماعی و سپردن آن بە وزارت 
بهداشت و درمان صورت گرفت 
ضربە بزرگ دیگری بە بنیە مالی آن 
وارد شد کە اگر ادامە پیدا کند، بە 
تنهایی برای نابودی تامین 
اجتماعی در میان مدت کافی بە 

با این وجود اما . سدنظر می ر
شورای عالی بیمە و سالمت کە 
یک نهاد وابستە بە وزارت بهداشت 
و درمان است تنها سە ماە پس از 

قلم دارو را از  ٠٨" ز"تصویب بند 
شمول بیمە خارج نمود و با این 
اقدام هزینە درمان بیمە شدگان را 

و . بطور ناگهانی و بە یکبارە باال برد
تامین  متعاقبا خود سازمان

 ٥٢اجتماعی نیز بی سرو صدا 
درصد بر سهم حق بیمە کارگران 

بالفاصلە بعد از . ساختمانی افزود
این اقدامات پیاپی، مجلس نیز بار 
دیگر دست بکار شد و تحت پوشش 

 پرطمطراق

طرح اصالح قانون حداکثر استفاده "
" از توان تولیدی و خدماتی کشور

برسی  طرح جدیدی را در دستور
اد کە در صورت تصویب آن قرار د

ضربە سخت دیگری بر پیکر نیمە 
. جان تامین اجتماعی وارد می کند

این طرح  ٠٠و  ٠٨مطابق بند های 
های دیگری از کارگران از  بخش

شمول بیمە حذف و اختیار بیمە 
بخش دیگر از سازمان تامین 

اجتماعی گرفتە و بە هئیت وزیران و 
 کارفرمایان سپردە خواهد شد کە در

قانون  ٠٠و ٠٨واقع این دوبند مواد 

تامین اجتماعی را کە جنبە حمایتی 
گفتنی ست ! دارند منسوخ می کند

کە قبل از آن نیز برداشتهای غیر 
قانونی و خودسرانە دولت از 
صندوق جریان داشت و میزان 
بدهی دولت بە تامین اجتماعی در 

سال گذشتە دوبرابر شد و  ٢طی 
مان بە حداقل هزار میلیارد تو ٠٨از 

هزار میلیارد و بنا بە گفتە یکی  ٠٥٨
هزار  ٠٢٨ازمدیران دولتی بالغ بر 

میلیارد گردیدە است کە این هم 
امکان سرمایە گذاری و کسب 
درآمد این سازمان را کە نیاز مبرمی 
بە آن دارد مختل نمودە، پرداخت بە 
موقع حقوق بازنشستگان را دشوار 

قل را بە حدا و ارایە خدمات آن
رساندە و سهم بیمە شدگان از 
هزینە درمان را نیز بە شدت افزایش 

در اعتراض بە این تغییرات . دادە اند
و تاثیرات منفی فزایندە آن روی 
زندگی شاغلین و بازنشستگان 
موج دامنە دار و بی سابقەای از 
اعتراضات بازنشستگان در سال 
گذشتە شکل گرفت کە انتظار می 

دولت . پیدا کند رود تداوم و فزونی
در واقع با سوء استفادە از اموال 
تامین اجتماعی آین سازمان و آتیە 
آن را فدای هزینەهای طرح های 
شکست خوردە خود و باج دادن بە 
کارفرمایانی می کند کە اکثرا 

طی سە دهە . رانتخواران خودی اند
گذشتە همە تغییرات ضدکارگری بە 
 عمل آمدە در قوانین کار و تامین

اجتماعی بە بهانە تشویق سرمایە 
گذاری و ایجاد اشتغال و توسعە 
اقتصادی صورت گرفتە با این همە 
گذشت زمان پوچی همە این 
توجیهات فریبکارانە را بر مال نمودە 

 .است

با این اوصاف ایجاد تغییرات ضد 
کارگری و عدالت ستیزانە حاکمان 
همچنان ادامە دارد و هیچ نشانە 

. ف آن وجود نداردای دال بر توق
ناگفتە پیداست کە ادامە این روند 
سازمان تامین اجتماعی را بزودی 

بە سرنوشت سایر صندوق های 
بازنشستگی ورشکستە امثال 
صندق بازنشستگی فوالد و دە ها 

صندوق مشابە آن دچار خواهد کرد 
و در آن صورت میلیون ها کارگر و 

بازنشستە بکلی از حداقل های 
. حروم خواهند ماندحمایتی هم م

پس تا دیر نشدە و تە ماندە دارایی 
های تامین اجتماعی مالخور نشدە 
است بایستی کنترل تامین 
اجتماعی را از دولتمردان فاسد 
گرفت و آن را در اختیار نمایندگان 
واقعی صاحبان سرمایە های این 
سازمان کە کارگران هستند قرار 

تعلل در این کار موجب . داد
بی فایدە در آیندە خواهد  پشیمانی

مبارزە با تغییر قوانین کار و .شد
تامین اجتماعی از آنجایی کە منافع 
و آتیە دەها میلیون کارگر و 
زحمتکش شاغل و بازنشستە را 
تهدید می کند و هم اکنون برای 
میلیونها نفر ملموس شدە است 
یکی از عرصە هایی است کە می 
شود و باید بە جد در دستور کار 

کارگری قرار  نها و فعاال تشکل
گیرد و کارزارهای وسیع مختلفی را 
بە منظور احیای قوانین حمایتی و 

قطع دستبرد ها حول آن سازمان 
در ماە های پایانی سال . داد

الیحه  ٧تبصره " ز"گذشتە حول بند 
ها و اطالع  افشاگری ٧٧بودجه 

رسانی های نسبتا وسیعی انجام 
ای نیز در گرفت و اعتراضات پراکندە

اثر اطالع رسانیهای انجام شدە 
شکل گرفت ولی بە دالیل مختلف و 
بیشتر از همە سرکوب تشکلهای 
مستقل سندیکایی و مماشات و 
سازشکاری مزمن گردانندگان 
تشکلهای دولتی و بایکوت خبری 
اکثریت قریب بە اتفاق رسانە های 
متعلق بە جناح های حکومتی 

کە  سازماندهی اعتراضات در حدی
مانند الیحە تغییرقانون کار، بتواند 

ولی . مانع از تصویب آن شود نشد
با بسیج کارگران و بازنشستگان و 
فضایی کە در اثر اعتراضات 
اجتماعی بوجود آمدە است، امکان 
وادار کردن دولت و مجلس بە لغو 
اینگونە لوایح و طرحها بیش از 

 .گذشتە است
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رفته از سایت به پیشبرگ  



 
 

 
 

 

  دیگر کشور ها

 

 
 

 اسپانیا یبه کارگران در دولت چپ گراتحقق اولین مطال

 

  "های کارگری کمیسیون"
  "کارگران اتحادیه همگانی"و 

 را محقق کردند کارگران اولین مطالبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

های کارگری و اتحادیه  کمیسیونسندیکاهای بزرگ کارگری اسپانیا 
و سازمان متشکل کننده  صاحبان و مدیران شرکت ها  کارگران همگانی

 دو درصدتوافقی را امضاء کردند که بر مبنای آن حقوق کارگران و حقوق بگیران 
افزایش پیدا می کنند و همچنین در آن از دولت و احزاب سیاسی خواسته 

 . می شود که قانون کار موجود را مورد اصالحات ضرور قرار دهند
سازمان متشکل کننده  ون های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران وکمیسی 

ها قراردادی را امضاء کردند در جهت بهتر کردن  مدیران و صاحبان شرکت
کیفیت اشتغال و قراردادهای دسته جمعی که بعد از ماه های طوالنی و 

 . مذاکرات فشرده روی آن توافق حاصل شد
کارگری در اهمیت امضای این قرارداد دبیر کل کمیسیون های  اونایی سوردو

که به  احقاق حقوقیتوافقی است با نتایج بسیار مهم در جهت ترمیم : گفت
خاصه در  ،کاسته شده بود کارگرانهای گذشته از  خاطر بحران اقتصادی سال

، ما بود گردیدهبخش دستمزدهای پایین که دچار نقصان های بسیار شدیدی 
، یعنی ساختن یم عادالنه تر ثروتکنیم افزایش حقوق یعنی تقس فکر می

اختالفات طبقاتی در آن در حاشیه قرار نگیرد، یعنی  جامعه ای که هیچکس
 .به رشد اقتصادی کشور یو در همان حال کمک رسان کمتر

و همچنین وزیر کار  ااسپانیاین قرارداد وزیر کار دولت فعلی در مراسم امضای 
 .دولت قبلی حضور داشتند

زندگی این قرارداد مستقیما روی 
میلیون کارگر و کارمند  اثر خواهد  ده

به  دو درصدبر اساس آن .  گذاشت
همه حقوق ها اضافه خواهد شد و 

دیگر اضافه دستمزد  یک درصد
مشروط به نتایج کار و بیالن 
. اقتصادی واحد تولیدی خواهد بود

ها حقوق حداقل  اضافه بر این
افزایش  یورو  هزارکارگران تا میزان 

 چهاردهخواهد یافت با احتساب  
 .پرداخت در سال

برای دو که این توافق  ورای آن
میلیون و دویست هزار کارگر که 
 عمدتا جوانانی هستند که حقوق

در دوازدهشان بین 
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و دبیران کل کمیسیون( جان روسل) کارفرمایان رئیس سازمان   

دسته جمعیهای کارگری و اتحادیه همگانی کارگران به هنگام امضاء قرارداد   



 راهپیمائی مردم برای محیط زیست، عدالت و کار: ، لندن5102نوامبر 

 
 
 
 
 

که حداقل حقوق شان به   درصد افزایش خواهد یافت برای آن بیستصد تا 
دادن خدمات بیشتر اجتماعی به یورو برسد اصالحاتی نیز در آن برای  هزار

کارگران و محدود کردن هرچه بیشتر قراردادهای موقت و فصلی که بیشتر از 
 .منظور شده است می بینند،صدمه  از آنهمه زنان و جوانان 
تاکید  کرد که از جمله اهمیت توافق امروز در آن است که  اونایی سوردو

دا به مکانی که شایسته نقش سندیکاهای کارگری را در حیات اجتماعی مجد
گو را برای حل و  دهد و همچنین نقش پر اهمیت گفت آن است ارتقا می

او اضافه کرد که . کند مشکالت اقتصادی و اجتماعی را نیز برجسته می

سندیکاها کارشان ثبت وقایع در 
محیط کارگری نیست بلکه باید 

که  شوندچنان موقعیتی  صاحب آن
 به سیاست های اجتماعی بتوانند

و اقتصادی سمتی مثبت برای 
 .طبقه کارگر بدهند

 
 
 

 
 

  از جهان کار

 

 آیندۀ کار، اتوماسیون و چپ
 سومبخش 

 

 نوشتۀ جرمی الرج

 2112مارس  2نشریۀ تکنولوژی و کارگر، شماره  برگرفته از

 
 

 نگاه چپ

اتوماسیون امری با توجه به این که 
ناگزیر است، نگاه چپ به جامعۀ 

 حاصل از آن چه می تواند باشد؟

برای بسیاری از افراد پاسخ همانا 
کمونیستی لوکس جامعۀ یک "

است، یعنی " ه شدهاً اتوماتیزتمام
آینده ای که در آن اتوماسیون به 
جامعه ای فارغ از هر نوع کمبود 
انجامیده، آحاد نوع بشر تماماً به 
دنبال عالیق خویش اند، در تأمین 
منافع اجتماعی سهم دارند و 

ن که تأمین اند، اما از آعلیرغم 

شاید . کوشائی باز نمی مانند
 Star)دار سریال ستارۀ دنباله 

Trek)  یا مشابه های آن را دیده
کارت پستالی از یک : باشید

 .فدراسیون سیاره ها

ایدۀ جامعه ای که در آن تعداد 
ساعات کار اکیداً محدود شده است 

یار زیادی را برای سو زمان فراغت ب

مردمان اش تأمین کرده است، از گذشته های دور یکی از پایه های نگرش 
 سوسیالیستی بوده

حتی ویلیام . است
موریس، فعال جنبش 
سوسیالیستی، در سال 

این ایده را مطرح  ٠٠٠1
در کارخانه های "کرد که 

زیبای آینده، کارگران فقط 
ساعت در روز کار  1

 ."خواهند کرد

حتی اقتصاددانان 
غیرسوسیالیست پیش 

بینی کرده اند که 
، دست کم به میزان اتوماسیون نیاز به کار خسته کننده را، اگر از بین نبرد

جان ماینارد کینز، که سوسیالیست هم نبود، . بسیاری کاهش خواهد داد
ساعت کار در هفته در نخستین دهه های  ٠1پیش بینی کرده بود که دوران 

او می پنداشت که پیشرفتهای ناشی از . قرن بیست و یکم فرا خواهد رسید
حال می بینیم که اما . دانقالب صنعتی به کاهش کار انسانی خواهند انجامی

 .ا به بازتوزیع کار منجر شده اندچنین نشده، بلکه این پیشرفته
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در حال حاضر یک جنبش 

روشنفکری ضد کار در حال شکل 
 Aaron)آرون باستانی . گیری است

Bastani ) یکی از این دست
: او می گوید. روشنفکران است

در سرمایه داری وجود گرایشی "
کار را اتوماتیزه دارد که می خواهد 

یعنی انجام آنچه را که پیشتر . کند
توسط انسان انجام می شده 

با ... است، به ماشین بسپارد
تشخیص این گرایش، آن گاه تنها 
آرزوی اتوپیائی که باقی می ماند 
این است که همه چیز اتوماتیزه 
شود و آنچه اتوماتیزه شده است به 

 ."مالکیت جمعی درآید

کنترل می بود  اگر جامعه قادر
دمکراتیکی را بر نیروی کار اعمال 

منافع حاصل از ، در آن صورت کند
هم دیگر نه فقط نصیب یک کار 

مشت میلیاردر غارتگر، بلکه نصیب 
این پیشنهاد . کل جامعه می شد

مطرح است که با بستن مالیات به 
کار و وسادل تولید، صندوقی برای 

درآمد "برخورداری همۀ افراد از یک 
برخی . ایجاد گردد" پایه عمومی

کسان نیز این ایده را پیش می 
د کنترل کشند که از هم اکنون بای

. دموکراتیکی را بر کار اعمال کرد
 شاید هم الزم باشد که تمام روبوت

 .ها ملی شوند

: صرف نظر از این که پاسخ آینده به این سؤال چه باشد، یک نکته محرز است

 –برآمدن وسائل تولید روبوتی با گسترش عظیم برنامه ریزی اجتماعی 
ری با ساعات کار به مسکن، آموزش، بهداشت تضمین شده و یک هفتۀ کا

 .شدت کاهش یافته همراه خواهد بود

تأئید می کنند که " جامعۀ لوکس کمونیستی تماماً اتوماتیزه شده"طرفداران 
این تصویر عجیب و غریبی از آیندۀ مورد نظر آنهاست، اما بالفاصله متذکر می 

تۀ شوند که تا چندی پیش این تصور که همۀ افراد ماشین داشته باشند یا هف
 .ساعته باشد نیز تصور عجیبی به نظر می رسید 1٨کار 

تردیدها، اگر نگوئیم دشمنی فعال، نیز نسبت به ایدۀ در اردوی چپ برخی 
سازماندهی چپگرایان قرن . درآمد پایۀ عمومی یا جامعۀ پساکار وجود دارند

ه مبارزات اتحادیه های کارگری متوج. کار متمرکز بودگذشته و پیشتر از آن بر 
البته . حفظ مشاغل مناسب، پرداخت منصفانه اضافه کاری و از این دست بود

سال پیش اتحادیه ها، زمانی که هنوز از قدرت  1٨قابل ذکر است که تا حدود 
قابل توجهی برخوردار بودند، خواهان هفته های کاری کوتاهتر برای حل 

 .مسئلۀ بیکاری بودند

جامعۀ لوکس کمونیستی "دفاع از بعضی از فعاالن چپ معتقد نیستند که 
آنها ترجیح می دهند بر تقویت . فعالیتی واقعبینانه باشد" تماماً اتوماتیزه شده

آنها مکرراً متذکر می شوند که امواج قبلی  .تأکید کنند گرانقدرت کار
اتوماسیون هرگز به کاهش قابل مالحظۀ کار و افزایش اوقات فراغت متمدنانه 

توجه کنید که گرایش قدرتمند . ادعای بی معنائی نیست این. منجر نشده اند
در توسعۀ ماشینها و پروسه های اتوماسیون این است که در شرکتهای 

متفکرانی چون فردریک هاری پیتس متذکر می شوند که . خصوصی وقوع یابند
ایدئولوژی پساکار به اساساً توسط ژورنالیست ها، آکادمیسین ها، هنرمندان 

به . ، ساخته و پرداخته شده است"طبقۀ کارگر"ت، و نه توسط و از این دس
. احتمال بسیار انطباق با جامعۀ پساکار برای این دست افراد آسان است

منتقدان چپگرای ایدئولوژی جامعۀ پساکار تمایل دارند این ایدئولوژی را به 
ند عنوان بدیلی سطحی و واخورده در برابر آلترناتیوهائی بدانند که می کوش

برای پیشگیری از کشیدن شیرۀ جان کارگران دست به اقدامات مستقیم تر و 
 .سخت تری بزنند
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 یادداشت منتخب

 
 

 کودکان کار؛ 

 سرمایه داری نظام محصول  

 

 

 به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر

 میالد جنت

کودکان کار عالوه بر محرومیت از حقوق اولیه ی 

… انسانی، حق آموزش، سالمت جسمی، روانی و
های  ها و خشونت همواره در معرض انواع آسیب

هر انسانی که . جسمی، روحی و جنسی قرار دارند
دارای عواطف بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمی 

ند؛ تواند منکر این شود که کودکان حق دارند بازی کن
درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال 

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست . آرزوهایشان بروند
که کار کودکان به استعدادها و توانایی های آنان آسیب 
رسانده و به رشد جسمی، روحی و روانی کودک صدمه 

کودکان حق استفاده از محصوالت کار را دارند و . می زند
برای صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان  نه انجام کار

کسانی که حقوق اولیه ی انسانی را از آن ها سلب 
 .کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به این که سابقه ی محدودیت کار کودک به 

سال پیش برمی گردد اما متأسفانه در  ٠٧٨حدود 
وضعیتی به سر می بریم که بر خالف قانون ها، مصوبات 

لی، نهادهای طرفدار و گفته های نهادهای بین المل
حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل 
متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار 
کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان 
نبوده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش 
 .شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم

به طور معمول آشنایی داریم که هر ساله در آستانه ی 
روز جهانی لغو کار کودک، این نهادها با آمارسازِی غلط 
سعی می کنند تا از کاهش کار کودک در کشوری خاص 
حرف بزنند؛ جشن گرفته و جوایزی را نیز برای همین به 

 .اصطالح دستاوردهایشان در نظر گیرند

 
میلیارد نفر در فقر  ٧/٠ز بر اساس آمار جهانی بیش ا

میلیارد  1مطلق زندگی می کنند و همچنین حدود 
بنابراین بیش از . انسان نیز دارای فقر نسبی هستند

نیمی از انسان های کره ی زمین از امکان یک زندگی 
( …آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک و) شرافتمندانه

برخوردار نیستند و تنها می توانند نیروی کار خود را 
این در . بفروشند تا در ازای آن، تنها بتوانند زنده بمانند

سازمان جهانی )حالی است که برآوردهای سازمان فائو
 ۱/٠نشان می دهد که ساالنه ( خواربار و کشاورزی

 رود میلیارد تُن غذا در جهان دور ریخته شده و به هدر می
درصد در ایران دور  ٧/٥میلیون ُتن از این رقم معادل  ۱1) 

این مقدار دورریزِ مواد غذایی به معنای (. ریخته می شود
پسماند غذایی نیست بلکه مقداری است که دست 

، فاسد شده و دور ریخته   نخورده در انبارها و مراکز توزیع
 .می شود
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قانون کار ایران، کارگری که سن  ٠٨بر اساس ماده ی 

 سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده ٠٠تا  ٠1اش بین 

می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین 
آزمایش . اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد

های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار 
تجدید شده و مدارک مربوط در پرونده ی استخدامی وی 

همچنین پزشک باید درباره ی تناسب نوع کار . ضبط گردد
ران نوجوان اظهار نظر کرده و چنان چه کار با توانایی کارگ

مربوط را نامناسب بداند؛ کارفرما مکلف است در حدود 
اگر کارفرما شغل . امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد

مناسب دیگری جهت ارجاع به چنین کارگر نوجوانی را 
از کار )قانون کار ٥٠نداشته باشد؛ مورد با بند ج ماده ی 

منطبق و از مصادیق خاتمه ی ( ارگرافتادگی کلی ک
کارفرما باید به چنین کارگری عالوه بر . قرارداد کار است

کلیه ی مطالبات اش بابت دوره ی اشتغال، برای هر 
سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین 

حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایای پایان کار 
 .بپردازد

 

 

 

 

 

 

 
المللی حقوق کودک یک پیمان جهانی  پیمان نامه ی بین

ست که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه 
سال گفت و گو بین  ٠٨شده است؛ این پیمان پس از 

میالدی  ٠٧٠٧کشورهای عضو سازمان ملل در سال 
جمهوری . به اجرا درآمد ٠٧٧٨تدوین شد و در سال 

ی الحاق  قانون اجازه »با  ٠۱٧٥اسالمی ایران در اسفند 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق 

و با تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید « کودک

بر . شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت
این پیمان، کودک به هر انسان « ماده ی یکِ »اساس 
این در حالی است که . شود سال گفته می ٠٠کمتر از 

به کار گماردن افراد کمتر “کار،  قانون ٧٧بر اساس ماده 
و به واقع قانون کار، ” .سال تمام ممنوع می باشد ٠1از 

 ٠1سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار را 
بنابراین سن قانونی برای کار . سال تعیین کرده است

همچنین در . سال افزایش یابد ٠٠سال به  ٠1باید از 
سال در کارگاه های  ٠1انان زیر مورد کار کودکان و نوجو

خانگی نیز باید توجه داشت که اگر صاحب کار، همسر و 
خویشاوندان درجه یک آنان باشد؛ کارِ کودک مشمول 

چنان که می بینیم تضاد های بی . قانون کار نمی باشد
شماری در مورد کار کودکان در منابع قانونی سرمایه 

موضوع از یک سو این . داری حاکم بر ایران وجود دارد
ریشه در ضعف سازماندهی کارگران و از سوی دیگر 
 .قدرت سازماندهی شده ی سرمایه داران دارد

متأسفانه قانونگذار و دولت بر خالف آنچه روی کاغذ ثبت 
می کنند؛ در عمل، هیچ ضمانت اجرایی ای در خصوص 
کودکان از امکانات آموزشی، مسکن، بهداشت ـ درمان 

سازمان بهزیستی . وِد کار کودک را ندارندگرفته تا خ… و
کشور هر چند وقت یکبار برای دستگیر کردن کودکان کار، 

کودکان اگر دستگیر نشوند یا به . به دنبال آن ها می افتد
زیر ماشین نروند؛ راهی جز فرار برایشان باقی نمی 

کودکانی که دستگیر می شوند چه دختر و چه . ماند
از ته تراشیده می شود و مجبور پسر باشند؛ موهایشان 

کودکانی نیز در ! می شوند به کارِ اجباری در بهزیستی
حین فرار، در خیابان ها تصادف می کنند و با اورژانس به 

منتقل می شوند یا ( …خمینی و)بیمارستان های دولتی
شدت تصادف آنقدر زیاد است که می میرند و یا باید 

خت هزینه های خانواده های فقیرشان پس از پردا
نیروی انتظامی نیز با . درمان، آن ها را ترخیص کنند

نوشتن گزارشی، پیگیری عامل تصادف و حتی گرفتن 
هزینه های درمان از سازمان بهزیستی را از سرش باز 

 .می کند

ما خواهان آن هستیم که تمام آسیب های جدی 
ی کودکان کار بوده اند و   اجتماعی ای که بوجودآورنده

د بازتولید کودکان کار را تداوم می بخشند؛ از بین رون
از جمله ی این آسیب ها می توان به آموزش و . بروند

متأسفانه دولت و . پرورش کودکان و نوجوانان اشاره کرد
نظام آموزشی حاکم بر کشور بر خالف تأکید قانون 
اساسی ایران مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش به 

جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، طور مشخص پس از 
سازی و کاالیی ¬تمام تالش خود را در جهت خصوصی

از دیگر آسیب های . کردن آموزش به کار برده اند
اجتماعی می توان به ضرورت وجود بهداشت و بیمه 
رایگان برای کودکان اشاره کرد که این مسأله نیز بر 

خالف قانون اساسی، خصوصی و کاالیی شده است به 
، نیازمند داشتن   وری که امروزه درمان بیشتر بیماری هاط

های کارگری از پس -سرمایه ی گزاف است و خانواده
حداقل . تأمین هزینه های بهداشت و درمان برنمی آیند

دستمزدهای تعیین شده توسط حاکمیت نیز نباید با 
حداقل دستمزد باید . فاصله ی زیادی زیر خط فقر باشد

خانواده ها بتوانند از پس هزینه های در حدی باشد که 
برآیند ( …خوراک، پوشاک، مسکن و)یک زندگی معمولی

به طوری که مجبور نباشند تا کودکان خود را برای کار به 
 .بیرون از خانه بفرستند
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میلیارد نفر در فقر  ۱/1ز بیش ا
مطلق زندگی می کنند و همچنین 

میلیارد انسان نیز دارای  4حدود 
بنابراین بیش . فقر نسبی هستند

از نیمی از انسان های کره ی 
زمین از امکان یک زندگی 

برخوردار نیستند شرافتمندانه  

۱ 



 

 

 
آمارسازی سازمان بین المللی کار حاکی از این است که 

میلیون نفر  ٠۶٠حدود  ٥٨٠٥تعداد کودکان کار در سال 

در همین زمان نیز طبق آمار به اصطالح . بوده است
میلیون کودک کار در ایران وجود  ٧/٠رسمی کشور، 

درصد از کل  ٧درصد کودکان کشور و  ٠٥یعنی )داشتند
متأسفانه از این زمان تاکنون آمار (. شاغالن کشور

ای در خصوص کودکان کار در ایران اعالم نشده ¬رسمی
ر سطح جامعه مشاهده است اما آنچه که هر روز د

 . میکنیم؛ نشان از افزایش اسفناک تعداد کودکان کار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به این که کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان 
باشد؛ بخش وسیعی از کودکان کار در خانه ها، کارگاه 
های تولیدی، کوره پزخانه ها، مزرعه ها و خیابان ها 

وجه داشت که همچنین باید ت. مشغول به کار هستند
آمار مشخصی از تعداد کودکان کار مهاجر نیز در دست 

 ٧تعداد کودکان کار در ایران را میتوان تا حدود . نداریم
 1٨میلیون نفر برآورد کرد که گفته می شود حدود 

باید توجه . درصدشان را کودکان مهاجر تشکیل میدهند
ه کرد این تعداد کودک کار هر کدام دارای خانواده یا ب

بنابراین باید گفت که . نوعی محصول یک ازدواج هستند
همین تعداد خانواده نیز درگیر پدیده ی شوم کودک کار 

 .هستند
نظام سرمایه داری جهانی همواره بر نیروی کار ارزان 
کودکان تکیه داشته و سرمایه داران از این طریق، 
. سودهای هنگفتی روانه ی جیبهایشان میشود

هانی با بهره کشی از کار کودکان سیستم طبقاتی ج
نشان می دهد که هیچ حقی برای زندگی انسان ها 

تداوم استثمار و کار کودک، ظلم و ستم . قائل نیست
آشکاری است که این نظام سودمحور بر کودکان سراسر 

کار کودکان و نوجوانان به دلیل . جهان تحمیل می کند
وجه پایین بودن سطح دستمزدشان، همواره مورد ت

در . بوده است( کارفرمایان یا کارآفرینان)سرمایه داران
معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خردسال در حالی 
صورت می گیرد که این سودجویان، شغلی مشابه 

 .کارگران بزرگسال را بر عهده ی کودکان می گذارند

فعاالن در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل 
کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت  یعنی بهره

ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علت های 
این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت 

در چارچوب همین سیستم نابرابر )تنها توانسته اند
طبقاتی که به صورت گسترده، فقر و چنین روابط ضد 

به اصطالح خودشان، ( انسانی ای را بازتولید می کند
جنبش جهانی لغو . موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند

کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه می کند 
که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و 

: امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است
ب نظم موجود، اما آیا کار کودک در چارچو« !همین امروز»

قابل لغو است یا این که این نظم باید از بین برود و تغییر 
 …پاسخ روشن است! کند؟
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میلیون کودک کار در ایران  ۱/1

درصد  12یعنی )وجود داشتند
درصد از کل  ۹کودکان کشور و 
متأسفانه از (. شاغالن کشور

این زمان تاکنون آمار 
ای در خصوص کودکان ¬رسمی

کار در ایران اعالم نشده است 
ر سطح اما آنچه که هر روز د

جامعه مشاهده میکنیم؛ نشان 
یش اسفناک تعداد از افزا

 کودکان کار دارد
 

 



 

 

 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

  :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 
 
 
 کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار ۱مرگ �

 تجمع اعتراضی نی برهای نیشکر هفت تپه�

 :اکبر فاطمی از شورای استان بوشهر سیدعلی�

اوضاع صیادان خوب  سهم مردم منطقه از اشتغال گرما و بوی متعفن گاز و گوگرد، ،ند درصد جوانان بوشهر بیکار 70 
 بار روز یک ٠٨آبرسانی با تانکرهر  ،نیست

 حداقل مستمری بازنشستگان نفت افزایش یافت�

 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور بیکارند ۱بیش از �

 فراخوان کارگران هفت تپه برای تحصن در اعتراض به موج منفی شدید علیه کارگران�

 تجمع کارگران فوالد بویرصنعت یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد�

 روز از بازداشت دمحم حبیبی گذشت 60�

 سوزی کارگاه تعمیر خودرو در گناوه مصدومیت یک کارگر در حادثه آتش�

 .ه ی کاسپین مشهد در برابر استانداریگردهمایی مالباختگان مؤسس�

 سوزی گسترده در انبار پنبه و مواد سوختی در گمرک سمنان آتش�

 تهران بر سر ساکنان آن آوار کردند ٥٨ای را در منطقه  صبح خانه 1عوامل شهرداری، ساعت �

 کشت مجدد برنج در استان مازندران متوقف شد�

 کرمانشاه اسیدپاشی بر روی یک شهروند در�

 میلیارد تومان پول مردم را گرفته ایم؛ ٠٥٠٨٨: وکیل موسسه ثامن الحجج�

 .پرسنل فقط در نوشت افزار تعطیل شد ٠٧1سال سابقه و  ٧۱کارخانه بیک با �

 مرزی مهران منجر شداعتصاب امروز رانندگان عمومی به بستن راه پایانه �

 داران گناباد جلوی اداره برق در اعتراض به قطعی برق و تلفات در مرغداری ها تجمع مرغ�

شهر اهواز در مقابل شهرداری این شهر بابت پنج ماه حقوق   ۶ و 1 ,1 تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری منطقه�

 معوقه
 ر بخاطر شیوه نامه جدید سازمان دهیاستعفای دست جمعی مدیران دبیرستانهای شهرستان کوا�

نیروی کار به دلیل مشکالت اقتصادی تا اطالع  ٠٨٨تعطیلی کارخانه چراغ سازی اتومبیل مدرن شهر فردوسیه بابیش از �

 ثانوی
  .درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند ۶٨رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ایران گفته است که 

 .بگیران را خواسته اصلی بازنشستگان از دولت عنوان کرد حقوق مستمری سازی اصغر بیات همسان علی
زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگان کشوری هم گفته است یک سوم حقوق  در همین رابطه جمشید تقی 

  .شود های دارو و درمان می بازنشستگان به طور معمول صرف هزینه
 .کند ها اخالل ایجاد می های درمانی در حقوق بازنشسته به گفته او هزینه

زاده گفته که برای کاهش سهم بازنشستگان از هزینه درمان، بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار  تقی 
  .خواهند گرفت

درصد بازنشستگان در ایران درآمد کافی ندارند و برای  1٥دهد که  نتایج یک بررسی در آبان سال گذشته نشان می
 .شکل روبرو هستندتامین هزینه زندگی با م

درصد نیز معتقدند که از خدمات بهداشتی و  ۱٥. اند های تکمیلی اند که فاقد بیمه درصد بازنشستگان هم گفته 1٠ 

  .درمانی مناسب برخوردار نیستند
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های گذشته بارها مقابل سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسالمی تجمع کردند و  بازنشستگان در سال
  سازی حقوق بازنشستگان شدند ای قانون یکسانخواستار اجر

 
 ثروتسهم ده در صد باالی جامعه از کل :حاصل کارکرد سیستم سرمایه داری در دنیا �

 . بدلیل افزایش شدید ونوسانات قیمت طال ،خرید وفروش مصنوعات طال به صفر رسیده است�

  در صد مدارس گرمسارتخریبی است40�

  اعتراض انجامیده است به گسترش(رجا)سراسری_اهن_راه_ومهمانداران_کارگران#
اساسی وضروری را تا اطالع ثانوی _کاالهای#قلم از ٠٠حجتی،وزیر جهاد کشاورزی در حکمی صادرات _محمود#�

 .ممنوع کرد
راننده کامیون که در پی اعتصاب سراسری چند روزه رانندگان ودارندگان کامیون برای مطالبات صنفی زندانی ٠٧از میان �

  شدند
 .گورهایی که افراد بی خانمان در گورستان زابل در ان زندگی میکنند: گور خوابی در زابل�

معاون وزیر بهداشت با ارسال بخشامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی وبیمارستان ها،در ٧٧تیر ٠1روز پنجشنبه �

 .مجدد از برخی وسایل یکبار مصرف اتاق عمل را مجاز اعالم کرده استراستای صرفه جویی ارزی ،استفاده 
به نقل از وبسایت روزنامه گاردین ،مترجمان پارلمان اروپا در اعتراض به شرایط کار خود دست به یک هفته اعتصاب زده �

  اند
ن مطالبات خود را به صورت در استان قزوین از خردادماه سال گذشته تاکنو《سیستم های صنعتی》کارگران کارخانه�

 . نصف یا علی الحساب دریافت کرده اند
در طول سال گذشته ،حداقل چهار کارگر در استان های خوزستان و بوشهر بر اثر گرما زدگی جان خود را از دست داده �

 اند
 کار در اتشبار خورشید در کوت عبداله  واهواز ،جهنم با اعمال شاقه�

وعده ها برای پرداخت معوقات در بیمه اول تیر ماه به :ق رجا که دو ماه معوقات مزدی دارند میگویند کارگران فنی وبر�

  جایی نرسید
نفر ۱٠به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران فضلی در جاده خط نو گنبد کاووس یک نفر کشته و�

 .زخمی شدند
 
تیر به یکی دیگر از دستفروشان و اعتراض کسبه به ٠۶تعرض ماموران شهرداری ونیروهای انتظامی همدان امروز شنبه �

 . ماموران ودرگیری وبازداشت یک نفر
ر اداره کار وخدمات اشتغال منطقه آزاد کیش طرح وبرای انها مقرری کارگر بیکار شده کارخانه چوب کیش د٧٨شکایت �

 .بیکاری منظور شد
  ماه حقوق معوقه کارگران بخش رفتگری٧تجمع امروز مقابل شهرداری مریوان نسبت به  اعتراض و�

  بهانه های اداره برق برای گرفتن پول بیشتر از مشترکین�

 کارگران مقابل شرکت خمش، که عهده دارکانال انتقال و تجمع اعتصاب و ،حقوقشان بدلیل پرداخت نشدن دستمزد و�

 .ابرسانی شهرستان خدا آفرین در آذربایجان شرقی است
عتراضی کارگران شهرداری اصفهان در مقابل ساختمان شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه تجمع ا�

  کارگران
 . در صد از ارز کاغذ را باال کشیدند۶٨دو شرکت جعلی که  :سر نخ بحران کاغذ در ایران�

 تیر٠1/عتراضی کارگران شرکت پارت کاغذ وکارتن مشهد تجمع ا�

 هزار مگاوات برق مواجه است 1استان تهران با کمبود : مقیمی�

 کره جنوبی نفت یک شرکت آمریکایی را جایگزین نفت ایران کرد�

 .اساسی و ضروری را تا اطالع ثانوی ممنوع کرده است قلم کاالی ٠٠گمرک ایران با صدور ابالغیه ای صادرات �

 بار مصرف در اتاق  عمل استفاده مجدد از وسایل یک: بخشنامه وزارت بهداشت�
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 پنجاه و هشتمین روز بازداشت دمحم حبیبی�

 ها بیش از ذخایر ارزی کشور است موجودی حساب آقا زاده�

های امنیتی، بیش از یکصد  گوید بر اساس گزارش دستگاه مجلس ایران می" فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی"رئیس �

 .هزار خودرو، با تخلف وارد کشور شده است
 دوهزار واحد ریسندگی کاشان در استانه تعطیلی/واحد صنفی 1معوقات مزدی کارگران در �

 
 پایان می یابد ٧٧تیر  ٠٠محکومیت مختار اسدی معلم سنندجی �

 استعفای دسته جمعی مدیران مدارس متوسطه شهرستان کوار در استان فارس�

 فی معلمان تهران پیرامون وضعیت و نحوه پرداخت پاداش بازنشستگانبیانیه کانون صن�

 خبرهای بدی برای فرهنگیان در راه است�

 حدف گوشت و جایگزین ان سویا از سبد تغذیه خانواده های کم در امد�

 تولیدکنندگان مواد اولیه خود را ازاد می خرند اما خودروسازها با ارز دولتی چای وارد می کنند�

 فقط شش درصد از اب مصرفی در ایران استفاده خانگی دارد�

 در بلوچستان چهل هزار کودک بدون شناسنامه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند�

 شرایط بازنشستگی بیش از موعد و با کمتر از ده سال�

 ملکرد وارادتی مجهول وزارت بهداشتع�

 سل بلوچستان را به زانو دراورد�

 تغییرات احکام افزایش ساالنه ی حقوق فرهنگیان�

 تهدید به قطع اب در تابستان توسط اداره اب تاکستان�

 پنجاه و هفتیمن روز بازداشت دمحم حبیبی�

 گزارشی از وضعیت تاسف بار مردم کنارک محله چادران�

 حدود چهار میلیون دانش اموز در مدارس ناایمن و فرسوده تحصیل می کنند�

 احضار مجدد و اتهامات واهی وارده به خلیل کریمی محکوم است�

 رف کنندهافزایش قیمت مواد خوراکی و جای خالی سازمان مستقل حمایت از مص�

 
 محرومیت از درمان گزارشی از اخرین وضعیت دمحم حبیبی در زندان�

 اتش گرفتن رودخانه کارون�

 اتش سوزی در اهواز�

 احضار مجددخلیل کریمی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به دادگاه شهر سنندج�

متری خانه اوست به او اشتراک ٠1ز در شهروند ساکن مشهد که سالهاست دوندگی می کند وبا وجودیکه لوله گا�

  نمیدهند
  نابودی زندگی ساکنان استان خوزستان از زبان یکی از شهروندان�

  تجمع اعتراضی برگزار شد1دستکم طی دو روز گذشته �

 شور در کنار اختالس هاوحقوق های نجومیاعتراف با گسترش فقر وحاشیه نشینی در سراسر ک�

  هزار دانش آموز در پایه های ابتدایی ترک تحصیل میکنند٥٨تا ٠1ساالنه بین �

 》راهسازی بروجرد به اراک》تاخیر شش ماهه در پرداخت دستمزد کارگران �

 》الوند》تاخیر سه ماهه در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری شهرداری�

  نفر در اعتراضات اخیر خوزستان بازداشت شده اند٠٨دست کم �

  کودکان زابلی از گرسنگی جانی برای درس خواندن ندارند�

قطع چند ساعته وپیاپی همه خدمات این اپراتور از انتن دهی تا اتصال مشترکان ایرانسل تهران در روزهای گذشته با �

 . به اینترنت ،روبرو شدند
ساله به دلیل فقر خود را حلق آویز 1٥"خلیل عبادی""،یک شهروند اهل تپه ماالن سقز با هویت  ٧٧تیر ٠٨روز یکشنبه �

  کرد
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  نرخ تورم در ماه های اینده افزایش میابد:بانک مرکزی �

کارگران کارخانه کیش چوب در نامه ای خطاب به مسئوالن منطقه آزاد کیش ،خواستار پیگیری مشکالت صنفی خود �

  شدند
 حبیبی توسط دادگاه تجدید نظر رد شد_دمحم#اعتراض به قرار بازداشت /حبیبی به پزشک قانونی _دمحم#انتقال �

 
زندانی ،به عدم موافقت با مرخصی درمانی اسماعیل عبدی ورد شدن حسین تاج در تشریح آخرین وضعیت معلمان �

  تبدیل قرار بازداشت دمحم  حبیبی اشاره کرد
البرز شرقی از حذف مزایای اضافه کاری وتعطیل کاری خود در سه ماه  کارگر شاغل در معدن زغال سنگ٧٨٨بیش از �

  گذشته خبر دادند
 دغدغه های کارگران بخش ساختمانی در کردستان ؛�

 عادالنه نیست کارگر ساختمانی از نان شب خانواده اش بزند تا حق بیمه را بپردازد
  شهر جدید پردیس نسبت به مطالبات مزدی خود٠اعتراض کارگران فاز �

 . درجه رسید1٠تیر ماه ،به ٠٥شهر در استان خوزستان ؛دیروز ٠دمای :ایسنا �

 .دست به اعتصاب زدند٧٧تیر ٠۱اعتصاب کارگران شرکت فوالدسیرجان در اعتراض به پایین بودن حقوق ومزایا از روز �

 های اتوبوسرانی خصوصی ادامه دارد؛ چالش رانندگان شرکت�

 سوزی؛ زارچه پونه گلشهر کرج پس از ماجرای آتشسرگردانی دستفروشان با�
 «راهسازی بروجرد به اراک»تاخیر شش ماه در پرداختِ دستمزد کارگران �
 ها زخمی در حوادث کاری در کرج و پاکدشت کشته و ده ۶�
 معطل پرداخت مطالبات هستند؛« شهر جدید پردیس» ٠کارگران فاز �
نشانی از پرداخت مطالبات کارگری خبر دادند که در اشرفی اصفهانی تهران، اقدام به خودکشی کرده  کارگران آتش�
 .بود
 دو هزار واحد ریسندگی در آستانه تعطیلی/مسئوالن به فضای کارگری کاشان رسیدگی کنند�
 نفر از مردم ابوالفارس به مراکز درمانی براثر آلودگی آب 1٨٨مراجعه �
 با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند�
 . ساله ساکن خورموج واقع در استان بوشهر خود را در منزل حلق آویزکرد و متاسفانه جان باخت٥1یک جوان �
 
 

 آتش سوزی انبار چوب چهاردانگه تهران�
 ى در بازار صدوقى سربندر بین معترضان و نیروهای انتظامیدرگیر�

 تجمع اعتراضی پزشکان متخصص زنان�
تجمع جمعی ازداوطلبان آزمون دستیاری مقابل وزارت بهداشت دراعتراض به رتبه های اعالم شده واعمال سهمیه �

 .از قبولیها را به خود اختصاص داده%۶1های جدید که در کل حدود
 غارت شدگان موسسه کاسپین تهران مقابل مجلستجمع �
   تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین رشت�
 کرمانشاه#شهرک صنعتی فرامان در #تعطیلی �

 بیمار شدن اهالی شهرک دریای کرج با آب آلوده
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    822ه   شمار  چهارم سال /   8181   ژوئیه   3/   8931تیر    81دوشنبه                  
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 بدون شرح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    822ه   شمار  چهارم سال /   8181   ژوئیه   3/   8931تیر    81دوشنبه                  
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