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  ميالد جنت

  ٢٠١٨ جوالی ١٧
 

 ِکودکان کار؛ محصول سرمايه داری
  

ھمواره در معرض …  انسانی، حق آموزش، سالمت جسمی، روانی وۀکودکان کار عالوه بر محروميت از حقوق اولي

ساسات ھر انسانی که دارای عواطف بشری و اح. ھای جسمی، روحی و جنسی قرار دارند ھا و خشونت انواع آسيب

انسانی باشد؛ نمی تواند منکر اين شود که کودکان حق دارند بازی کنند؛ درس بخوانند؛ شادی و تفريح داشته و به دنبال 

ی ھای آنان آسيب رسانده ئامروزه ديگر بر کسی پوشيده نيست که کار کودکان به استعدادھا و توانا. آرزوھايشان بروند

حق استفاده از محصوالت کار را دارند و نه انجام نه کودکان . دمه می زندو به رشد جسمی، روحی و روانی کودک ص

 .انسانی را از آن ھا سلب کرده اند ۀکار برای صاحبان قدرت و ثروت؛ يعنی ھمان کسانی که حقوق اولي

ه سر می  سال پيش برمی گردد اما متأسفانه در وضعيتی ب١٧٠محدوديت کار کودک به حدود  ۀبا توجه به اين که سابق

بريم که بر خالف قانون ھا، مصوبات و گفته ھای نھادھای بين المللی، نھادھای طرفدار حقوق کودک، نھادھای حقوق 

 ملل متحد و ھمچنين سازمان جھانی کار مبنی بر لغو کار کودک؛ نه تنھا شاھد لغو کار کودکان در طی اين بشری،

به . ر ساله بيش از پيش شاھد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جھان بوده ايمساليان نبوده ايم بلکه بر اساس آمار، ھ

ِروز جھانی لغو کار کودک، اين نھادھا با آمارسازی غلط سعی می  ۀی داريم که ھر ساله در آستانئطور معمول آشنا
 ھمين به اصطالح کنند تا از کاھش کار کودک در کشوری خاص حرف بزنند؛ جشن گرفته و جوايزی را نيز برای

  .دستاوردھايشان در نظر گيرند

 ميليارد انسان نيز دارای ۴ ميليارد نفر در فقر مطلق زندگی می کنند و ھمچنين حدود ١.٧بر اساس آمار جھانی بيش از 

، آموزش، بھداشت(زمين از امکان يک زندگی شرافتمندانه ۀبنابراين بيش از نيمی از انسان ھای کر. فقر نسبی ھستند

برخوردار نيستند و تنھا می توانند نيروی کار خود را بفروشند تا در ازای آن، تنھا بتوانند زنده ) …مسکن، خوراک و

نشان می دھد که ساالنه ) سازمان جھانی خواربار و کشاورزی(اين در حالی است که برآوردھای سازمان فائو. بمانند

 درصد در ايران ٢.٧ُ ميليون تن از اين رقم معادل ٣۵( رود به ھدر میُ ميليارد تن غذا در جھان دور ريخته شده و ١.٣

ی نيست بلکه مقداری است که دست نخورده ئ غذاۀی به معنای پسماندئِاين مقدار دورريز مواد غذا). دور ريخته می شود

 .، فاسد شده و دور ريخته می شود  در انبارھا و مراکز توزيع

 سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان ناميده می شود و در ١٨ تا ١۵ش بين ران، کارگری که سن قانون کار اي٨٠ۀبر اساس ماد

آزمايش ھای پزشکی کارگر . بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعی مورد آزمايش ھای پزشکی قرار گيرد
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ھمچنين پزشک . وی ضبط گردداستخدامی  ۀنوجوان، حداقل بايد سالی يک بار تجديد شده و مدارک مربوط در پروند

چه کار مربوط را نامناسب بداند؛ ان نوجوان اظھار نظر کرده و چنانی کارگرئتناسب نوع کار با توانا ۀبايد دربار

اگر کارفرما شغل مناسب ديگری جھت ارجاع . کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دھد

منطبق و از ) از کار افتادگی کلی کارگر( قانون کار٢١ ۀ نداشته باشد؛ مورد با بند ج مادبه چنين کارگر نوجوانی را

اشتغال، برای ھر  ۀش بابت دورمطالبات ۀکارفرما بايد به چنين کارگری عالوه بر کلي. قرارداد کار است ۀمصاديق خاتم

  .لغی معادل يک ماه به عنوان مزايای پايان کار بپردازدسال سابقه، اعم از متوالی يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مب

بين المللی حقوق کودک يک پيمان جھانی ست که به منظور دفاع و حمايت از حقوق کودکان تھيه شده است؛  ۀپيمان نام

 به ١٩٩٠ ميالدی تدوين شد و در سال ١٩٨٩ در سال  متحدملل بين کشورھای عضو ذاکرهم سال ١٠اين پيمان پس از 

الحاق دولت جمھوری اسالمی ايران به  ۀقانون اجاز « با ١٣٧٢ ]حوت[جمھوری اسالمی ايران در اسفند.  درآمدءاجرا

. ًيد شورای نگھبان رسما اين کنوانسيون را پذيرفتئبا تصويب مجلس شورای اسالمی و تأو » کنوانسيون حقوق کودک

 ۀاين در حالی است که بر اساس ماد. شود  سال گفته می١٨کمتر از اين پيمان، کودک به ھر انسان » ِيک ۀماد«بر اساس 

 و به واقع قانون کار، سن مجاز جھت ". سال تمام ممنوع می باشد١۵به کار گماردن افراد کمتر از " قانون کار، ٧٩

 سال به ١۵يد از بنابراين سن قانونی برای کار با.  سال تعيين کرده است١۵ًشروع کار و طبعا انعقاد قرارداد کار را 

 سال در کارگاه ھای خانگی نيز بايد توجه ١۵ھمچنين در مورد کار کودکان و نوجوانان زير .  سال افزايش يابد١٨

چنان که . ِداشت که اگر صاحب کار، ھمسر و خويشاوندان درجه يک آنان باشد؛ کار کودک مشمول قانون کار نمی باشد

اين . کار کودکان در منابع قانونی سرمايه داری حاکم بر ايران وجود داردمی بينيم تضاد ھای بی شماری در مورد 

  .سرمايه داران دارد ۀموضوع از يک سو ريشه در ضعف سازماندھی کارگران و از سوی ديگر قدرت سازماندھی شد

در خصوص کودکان ی ئمی کنند؛ در عمل، ھيچ ضمانت اجراخالف آنچه روی کاغذ ثبت متأسفانه قانونگذار و دولت 

سازمان بھزيستی کشور ھر . ِگرفته تا خود کار کودک را ندارند… از امکانات آموزشی، مسکن، بھداشت ـ درمان و

کودکان اگر دستگير نشوند يا به زير ماشين . آن ھا می افتدچند وقت يکبار برای دستگير کردن کودکان کار، به دنبال 

کودکانی که دستگير می شوند چه دختر و چه پسر باشند؛ موھايشان از . نروند؛ راھی جز فرار برايشان باقی نمی ماند

ھا تصادف کودکانی نيز در حين فرار، در خيابان ! ِته تراشيده می شود و مجبور می شوند به کار اجباری در بھزيستی

منتقل می شوند يا شدت تصادف آنقدر زياد است که می ) …خمينی و(می کنند و با اورژانس به بيمارستان ھای دولتی

نيروی انتظامی نيز با . ميرند و يا بايد خانواده ھای فقيرشان پس از پرداخت ھزينه ھای درمان، آن ھا را ترخيص کنند

 . گرفتن ھزينه ھای درمان از سازمان بھزيستی را از سرش باز می کندنوشتن گزارشی، پيگيری عامل تصادف و حتی

 کودکان کار بوده اند و روند بازتوليد کودکان ۀوجودآورنده ی که بم که تمام آسيب ھای جدی اجتماعيما خواھان آن ھستي

رش کودکان و نوجوانان اشاره اين آسيب ھا می توان به آموزش و پرو ۀاز جمل. کار را تداوم می بخشند؛ از بين بروند

 خالف تأکيد قانون اساسی ايران مبنی بر رايگان بودن آموزش و متأسفانه دولت و نظام آموزشی حاکم بر کشور. کرد

سازی و  ايران و عراق، تمام تالش خود را در جھت خصوصی ۀپرورش به طور مشخص پس از جنگ ھشت سال

 رايگان ۀاز ديگر آسيب ھای اجتماعی می توان به ضرورت وجود بھداشت و بيم. ی کردن آموزش به کار برده اندئکاال

ی شده است به طوری که امروزه ئخالف قانون اساسی، خصوصی و کاالبرای کودکان اشاره کرد که اين مسأله نيز 

أمين ھزينه ھای بھداشت و ھای کارگری از پس ت گزاف است و خانواده ۀ، نيازمند داشتن سرماي  درمان بيشتر بيماری ھا

  .درمان برنمی آيند
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حداقل دستمزد بايد در حدی . زيادی زير خط فقر باشد ۀ حداقل دستمزدھای تعيين شده توسط حاکميت نيز نبايد با فاصل

برآيند به طوری که ) …خوراک، پوشاک، مسکن و(باشد که خانواده ھا بتوانند از پس ھزينه ھای يک زندگی معمولی

  .باشند تا کودکان خود را برای کار به بيرون از خانه بفرستندمجبور ن

 ميليون نفر بوده ١۶٨ حدود ٢٠١٢آمارسازی سازمان بين المللی کار حاکی از اين است که تعداد کودکان کار در سال 

 ١٢عنی ي(  ميليون کودک کار در ايران وجود داشتند١.٧در ھمين زمان نيز طبق آمار به اصطالح رسمی کشور، . است

ی در خصوص ه از اين زمان تاکنون آمار رسميمتأسفان).  درصد از کل شاغالن کشور٩درصد کودکان کشور و 

سفناک أکنيم؛ نشان از افزايش  کودکان کار در ايران اعالم نشده است اما آنچه که ھر روز در سطح جامعه مشاھده می

می تواند آشکار و يا پنھان باشد؛ بخش وسيعی از کودکان کار در با توجه به اين که کار کودک . تعداد کودکان کار دارد

ھمچنين بايد توجه داشت . خانه ھا، کارگاه ھای توليدی، کوره پزخانه ھا، مزرعه ھا و خيابان ھا مشغول به کار ھستند

 ٧توان تا حدود  تعداد کودکان کار در ايران را می. که آمار مشخصی از تعداد کودکان کار مھاجر نيز در دست نداريم

بايد توجه کرد اين . دھند  درصدشان را کودکان مھاجر تشکيل می۴٠ميليون نفر برآورد کرد که گفته می شود حدود 

بنابراين بايد گفت که ھمين تعداد . تعداد کودک کار ھر کدام دارای خانواده يا به نوعی محصول يک ازدواج ھستند

  .ر ھستندشوم کودک کا ۀخانواده نيز درگير پديد

ظام سرمايه داری جھانی ھمواره بر نيروی کار ارزان کودکان تکيه داشته و سرمايه داران از اين طريق، سودھای ن

سيستم طبقاتی جھانی با بھره کشی از کار کودکان نشان می دھد که ھيچ . شود ھايشان می جيب ۀروان         ھنگفتی 

 استثمار و کار کودک، ظلم و ستم آشکاری است که اين نظام سودمحور بر تداوم. حقی برای زندگی انسان ھا قائل نيست

ين بودن سطح دستمزدشان، ھمواره مورد توجه ئکار کودکان و نوجوانان به دليل پا. کودکان سراسر جھان تحميل می کند

دسال در حالی در معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خر. بوده است) کارفرمايان يا کارآفرينان(سرمايه داران

 .کودکان می گذارند ۀعھدصورت می گيرد که اين سودجويان، شغلی مشابه کارگران بزرگسال را بر 

ی ئکودکان کار بايد بدانند که با اين معضل يعنی بھره کشی وحشيانه از کودکان بايد به صورت ريشه  ۀفعاالن در زمين

در (شوم را در نظر بگيرند؛ در غير اين صورت تنھا توانسته اند ۀھای اين پديدبرخورد کنند و ھمواره زمينه ھا و علت 

به ) ی را بازتوليد می کندده، فقر و چنين روابط ضد انسانيچارچوب ھمين سيستم نابرابر طبقاتی که به صورت گستر

از ھر چيز به اين موضوع جنبش جھانی لغو کار کودک پيش . اصطالح خودشان، موقعيت اجتماعی خود را تثبيت کنند

ی که جھان دارد؛ پاسخ مثبت ئ توجه به توان و امکانات توليدتوجه می کند که آيا کار کودک قابل لغو است يا خير؟ با

اما آيا کار کودک در چارچوب نظم موجود، قابل لغو است يا اين که اين نظم بايد از بين برود و » !ھمين امروز«: است

 …روشن استپاسخ ! تغيير کند؟
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