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  اشرف دھقانی

 ٢٠١۴ اپريل ٠٣
  

  !کودکان کار و خريد و فروش کودک
 

 غار تھران که ۀاز، از وجود بازاری در درو)١٣٩٢( سال جاری ]دلو[ بھمن٢٩ اعتماد در گزارشی به تاريخ ۀروزنام

بازاری است ھمچون وال استريت اما در آن بچه خريد و فروش می شود پرده برداشت و اعالم کرد که در اين بازار 

به دنبال درج اين خبر که در گزارشات . کودکان از صد ھزار تومان تا پنج ميليون تومان مورد تجارت قرار می گيرند

 خدمات اجتماعی شھرداری ۀ خود رژيم چون رضا جھانگيری فر، معاون توسعرسمی ديگر نيز مطرح شد و افرادی از

محمدتقی حسينی، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه (تھران نيز آن را مورد تأئيد قرار دادند، معاون وزير کار 

 در جامعه مطرح  کودکان خيابانیۀنيز ضمن اعتراف به گستردگی پديد) اجتماعی در امور بين الملل جمھوری اسالمی

اگر چه خريد و فروش کودکان رسمی نيست و جای رسمی برای خريد و فروش کودکان وجود ندارد، اما اين : "کرد

 شورای ھماھنگی مرجع ملی کنوانسيون حقوق ۀھشتمين جلس"گزارش ايرنا از ". (خريد و فروش انجام می گيرد

 )١٣٩٢ ]حوت[ اسفند١٩به تاريخ " کودک

حظه می شود واقعيت آنچنان عريان است که حتی مقامات وقيح رژيم جمھوری اسالمی ھم قادر به ھمانطور که مال

 کودکان کار و از جمله کودکان ۀاينھا باالخره پس از گذشت ساليان متمادی از به وجود آمدن پديد. انکار آن نيستند

نامه ھای رژيم ھم منعکس می شد، خيابانی و خريد و فروش کودک در اشکال مختلف که خبر آن گاه در خود روز

 ً  ۀپديد: " صحبت ھايش می گويدۀچنانچه مقام مزبور در ادام.  اذعان می کنندامروز به اين واقعيت دردناک رسما

کودکان خيابانی يکی از معضالت امروز ما است و اگر بخواھيم چشمانمان را بر روی اين معضل ببنديم يا رويمان را 

 غار حقيقت تلخی است ۀخريد و فروش کودکان درواز"و اين که " ی چشمان ما ظاھر می شودبرگردانيم، باز ھم جلو

البته، اين اعترافات خود بيانگر شدت يابی، ).  منبع فوق-محمد تقی حسينی، معاون وزير کار." (سفانه وجود داردأکه مت

 واقع، امروز در ايران رونق بازار به.  ماستۀگسترش و رواج ھرچه بيشتر اين پديده ھای زشت و دردناک در جامع

بحث خريد " اعتماد مطرح می کنند که ۀخريد و فروش کودک به حدی باال گرفته است که خودی ھای رژيم در روزنام

ی رسيده است كه از سطح خريد و فروش فردی يا ئمتخلفانه يا تكدی گری به جاو فروش كودكان در راستای اھداف 

 ھمزاد با خريد ۀآنھا ھمچنين از رواج پديد". روه ھا و باندھای بزرگ قاچاق رسيده استشخصی خارج شده و به سطح گ

سخن می گويند و دادستان کشور، محسنی اژه يی ) غير از کودکان کار(دک يعنی ربوده شدن ديگر کودکان و فروش کو

من نمی گويم كه . را رد نمی كنم حرف و ادعای شما من مطلقاً : "  خود مجبور به اعتراف شده و می گويدۀنيز به نوب
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 ۀ، صفح١٣/١٢/١٣٩٢ به تاريخ ٢٩١٣ اعتماد شماره ۀنقل از روزنام" ( ی را نمی دزدد و نمی فروشدابچه ھيچ كسی 

١٣(. 

ً ھمان تصويری است که ۀ سرمايه داری وابستۀ تحت سلطۀواقعيت اين است که تصوير جامع  امروز ايران، تقريبا

 سرمايه داران از ۀ سرمايه داری قرن نوزده در انگلستان و استثمار وحشيانه و بی شرمانۀمارکس و انگلس از جامع

 ايران و ۀليسی حاکم بر جامعو البته با گذشت از شرايط شديداً پ-  آنھا و کودکان به دست داده اندۀکارگران و خانواد

نه با به وجود آمدن ماشين، سرمايه مارکس توضيح می دھد که چگو. تفاوت ھای ديگر که فعالً مورد بحث ما نيست

واقعيتی که با رشد . داری در اروپا و مشخصاً در انگلستان استفاده از نيروی کار زنان و کودکان را شعار خود قرار داد

حال اگر .  سرمايه داری در ايران نيز ھمگان آن را با برجستگی مشاھده می کنندۀھر چه بيشتر مناسبات استثمارگران

کودکان در ايران متمرکز شويم می بينيم که اوالً کودکان خيابانی به گونه ای که در صحبت ھای دست روی کار 

کودکان خيابانی که اغلب در مخازن . اندرکاران جمھوری اسالمی عنوان شده، تنھا نمونه ای از کودکان کار نيستند

رنگ مواد مخدر گرفته تا گل فروشی و فال  ی سياهزباله ھا به دنبال غذا می گردند و به انواع کارھا از حمل کيسه ھا

ترفند ھائی که تا کنون به کار گرفته قادر به پنھان کردنشان از ۀ رغم ھم فروشی می پردازند آنھائی ھستند که رژيم علی

قالی  ايران پراکنده اند، از کوره پزخانه ھا گرفته تا ۀ جامعۀاما کودکان کار در وسعت ھم. انظار عمومی نشده است

گی مورد ن کودکان را حتی از سنين سه سالسرمايه دار، اي. بافی ھا تا در کارگاه ھا با انجام کارھای شاق و خطرناک

شخصيت يافته چيز ۀ جز سرماي" سرمايه داری که مارکس در مورد او می گويد که بھره برداری قرار می دھد، 

سرمايه يک نيروی : "خت سرمايه نيز مطرح می کند کهبرای شنا." روح او ھمان روح سرمايه است. ديگری نيست

محرک دارد و بس، و آن گرايش وی به ارزش افزائی، ايجاد اضافه ارزش، فرو کشيدن بزرگترين مقدار ممکن از کار 

آری، چنين روحی در وجود سرمايه دار تجسم يافته است و ".  بخش ثابت خود، يعنی وسايل توليد استۀزائد به وسيل

 اساس جای تعجب نيست که امروز در ايران می بينيم که کودکان کار از طرف سرمايه داران مورد بی رحمانه بر اين

  .ترين، وحشيانه ترين و بی شرمانه ترين استثمارھا قرار می گيرند

ن يا به عبارت ثانياً کودکان کار از کانال ھای مختلفی وارد بازار کار شده و می شوند که يکی از آن ھا راه قاچاق کودکا

ديگر فروش آنھا از طريق باندھای قاچاق به سرمايه داران می باشد تا به ھر صورت که اشتھای سيری ناپذير سرمايه 

مکيدن خون اين نيروی کار . اجازه می دھد آنھا را به صورت بردگان کوچک به کار گرفته و شيره جانشان را بمکند

سرمايه، کار مرده ای "چرا که . شنی از واقعيت نظام سرمايه داری است روۀجوان از سوی سرمايه داران نيز جلو

." است که مانند وامپير تنھا با مکيدن کار زنده جان می گيرد و ھر قدر بيشتر کار زنده بمکد، بيشتر زنده می ماند

  .) می باشند٢٣٠مطالب داخل گيومه د رفوق از کتاب سرمايه، جلد اول، فصل ھشتم ص (

گر، تا جائی که بحث بر سر خريد و فروش کودک است، در جھان سرمايه داری که ھمه چيز می تواند به از طرف دي

به ھمين دليل است که امروز . کاال تبديل شود، بدن اين کودکان نيز به عنوان کاال در معرض فروش قرار می گيرد

وش اعضای بدن کودکان و چه، ابزار قرار گرفتن آنھا به منظور سوء استفاده ھای جنسی، در شاھديم که چه، فر

 . سرمايه داری جھانی و از جمله در ايران به امری عادی تبديل شده استۀکشورھای تحت سلط

 ۀر سلطجای ترديد نيست که دست اندر کاران رژيم حتی وقتی مجبور به اعتراف به وجود چنين پديده ھائی در زي

 چنين وضعی را به ۀجمھوری اسالمی جنايتکار و نکبت بار خودشان می شوند سعی می کنند دليل و عوامل ايجاد کنند

گردن ھمه چيز به جز عامل اصلی که ھمان وجود سيستم سرمايه داری و سرمايه داران زالو صفت می باشند، محول 

اين کودکان به دليل فقر خانواده ھايشان، در اختيار : "می کند کهمثالً معاون وزير کار در منبع ياد شده مطرح . کنند

ديگران قرار می گيرند و اين پديده از بدو زايمان، به ويژه در معتادانی که به مواد مخدر خطرناک مانند شيشه معتاد 
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 که ديده می شود او ھمانطور". ھستند، وجود دارد و آنھا حتی با مبلغ خيلی کم حاضر می شوند کودکانشان را بفروشند

و يا اعتياد والدين عنوان می کند بدون " فقر خانواده" ايران را ۀ خريد و فروش کودک در جامعۀعلت به وجود آمدن پديد

 دردناک را در ۀاين که توضيح دھد که چه شرايطی در جامعه باعث فقر و اعتياد آنھم به درجه ای گشته که اين پديد

 .جامعه به وجود آورده است

از سوی ديگر کم نيستند نيروھای سياسی مختلف که دليل وجود کودکان کار در جامعه و فجايع ھمراه با آن نظير خريد 

البته در اين سخن حقيقتی . و فروش کودک را صرفاً ناشی از حاکميت رژيم جمھوری اسالمی در ايران قلمداد می کنند

 ۀکه اگر به جای جمھوری اسالمی، يک رژيم غير مذھبی ھم وظيفنھفته است ولی اين واقعيت از نظر دور داشته شده 

حفاظت از سيستم سرمايه داری وابسته در ايران را به عھده گيرد، باز ما شاھد وضع فاجعه بار کنونی در مورد کودکان 

 داران داخلی و در واقع، جمھوری اسالمی به مثابه يک دولت، نماينده و حافظ منافع سرمايه. در جامعه خود خواھيم بود

 مبارزات ۀخارجی در ايران است و از اين رو چه با سياست ھای ارتجاعی اش عليه توده ھا و چه با سرکوب وحشيان

آنھا تماماً می کوشد زمينه را برای استثمار ھر چه بيشتر نيروی کار چه متعلق به مرد يا زن يا کودک کار باشد برای 

ه ای است که تا سيستم سرمايه داری در ايران پا برجاست ھر رِژيم ديگری نيز انجام اين وظيف. سرمايه داران فراھم کند

 اصلی فقر و فالکت و بی خانمانی و دربدری، وحشی گری ھا و بی رحمی ھای غير قابل ی منشابنابراين. خواھد داد

 کودکان در مراکز ۀحمان کنونی ايران و از جمله خريد و فروش کودک و استثمار وحشيانه و بی رۀتوصيف در جامع

 ۀھمان سيستمی که در زير سلط. توليد، نظام سرمايه داری حاکم بر ايران می باشد که دارای خصلت وابستگی است

 کنونی در ايران را به ۀرژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی بسط و گسترش شديدی يافته و شرايط ظالمان

 اصلی وضع نکبت بار و غير قابل تحمل کنونی در ايران یت کنيم منشاوجود آورده است؛ و اگر مشخص تر صحب

  .امپرياليست ھا و سرمايه داران ايرانی جيره خوار آنان ھستند

دھد که اين   مروری بر سياست ھای اقتصادی و سياسی جمھوری اسالمی از بدو روی کار آمدنش تا کنون نشان می

ا در بحرانی شديد و عميق چگونه با مايه گذاشتن از جان کارگران ما و به رژيم در شرايط گرفتار آمدن امپرياليست ھ

يک روز با اخراج کارگران زن از کارخانه ھای . قيمت خانه خرابی توده ھای ستمديده به کمک آنھا شتافته است

يق پياده بزرگ، روز ديگر با پيش فروش کردن منابع طبيعی و از طريق سيستم بای بک، و باز روزی ديگر از طر

کردن سياست ھای بانک جھانی مبنی بر خصوصی سازی و غيره، اين رژيم دست سرمايه ھای امپرياليستی را برای 

غارت ثروت ھای ايران و بھره وری از نيروی کار ارزان کارگران باز گذاشته و با اعمال شديدترين ديکتاتوری ھا 

وجود بازار خريد . مايه داران زالو صفت ايران تسھيل کرده است امپرياليست ھا و سرۀشرايط را برای استثمار وحشيان

  . ما حاصل چنين شرايطی می باشدۀو فروش کودک و باندھای بزرگ قاچاق کودک در جامع

 امپرياليستی نشده بود به موضوع خريد و ۀمارکس در دوره ای که سيستم سرمايه داری انگلستان ھنوز وارد مرحل

در يکی از بدنام ترين محله ھای لندن که بتنال گرين نام دارد، : " م اشاره کرده و می نويسدفروش کودک در اين سيست

 ساله از ھر دو جنس ٩ی ترتيب داده می شود که در آنجا کودکان ز دوشنبه و سه شنبه بازار عموميصبح ھای ھر رو

  پنس در ھفته٨ل عبارتند از يک شلينگ و شرايط معمو. "رأساً خود را اجير مانوفاکتور ھای ابريشم کار لندن می کنند

. اين قرار دادھا فقط برای يک ھفته اعتبار دارد".  چایۀعالوه و دو پنس برای خودم ب) که به اولياء کودک تعلق دارد(

مطلب داخل گيومه را . ( صحنه ھا و اظھاراتی که در جريان اين بازار ديده و شنيده می شود واقعاً برانگيزنده است

اين نمونه خود "). ٣٧٠کاپيتال جلد اول ص . " نقل کرده است١٨۶۶س از گزارش کميسيون کار کودک به تاريخ مارک

در  اصلی چنين فجايعی را که ھمانا سيستم سرمايه داری است آشکار کرده و يادآور می شود که یسندی است که منشا

ودی نظام سرمايه داری و قطع ھرگونه نفوذ ايران تنھا با سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و ھمراه با آن ناب
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 کنونی ۀ ما امکان رھائی از استثمار، نکبت ھا، فجايع و به طور کلی شرايط ظالمانۀ جامع ونؤامپرياليست ھا از ش

  .وجود دارد

 ۀ تحت سلطه سرمايه داران داخلی و خارجی در ايران، تجسم زندۀوجود کودکان کار و خريد و فروش کودک در جامع

بورژوازی، بين انسان ھا پيوند ديگری جز پيوند سودجوئی عريان و نقدينگی بی عاطفه :" ين سخن کمونيستھاست کها

و استثمار بی پرده، بی شرمانه، بی واسطه و بی رحمانه را جايگزين استثمار پوشيده در پرده اوھام . باقی نگذاشت

درست ھمين واقعيت است که ). ت، مارکس و انگلسبر گرفته از مانيفست حزب کمونيس" (مذھبی و سياسی ساخت

تالش برای نابودی اين مناسبات پوسيده را با برجستگی ھر چه بيشتری در مقابل کارگران و پيشروان کارگری قرار 

 .می دھد

 ١٣٩٢ ]حوت[اسفند

  

  

 


