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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  سيامک بھاری

  ٢٠١۵ جون ١٧
  

  روز مبارزه با کار کودکانجوندوازدھم 
  

کاياليش (ش مستمر  به ابتکار و تال، با تالش و پيگيری صدھا فعال جنبش لغو کار کودکان١٩٩٩ در  ،شانزده سال پيش

و ختم شد و يی سراسری از پاکستان شروع شد و به ژنئ راھپيما، لغو کار مزدی کودکانۀن برجست، از فعاال)ساتيراتی

 ھشتصد ھزار کيلومتری شرکت کرده بودند در صحن ئیشانزده کودک به نمايندگی از سيصد کودکی که در اين راھپيما

ا شعار ديگر استثمار بس است حضور يافتند و قطعنامه ای در لغو کارھای سخت ب) آی ال او(علنی سازمان جھانی کار 

 ارزشمند و ، تالش به ياد ماندنیۀاين روز نتيج. و زيان آور برای کودکان به تصويب سازمان جھانی کار رساندند

ل کارھيچ دولتی حاص.  حاصل تالش تحسن برانگيز و غرورآفرين آنان است،اين دستاورد. ن استاگرامی اين مبارز

 . نيست

ھرجا سرمايه و سرمايه دار برايش ميسر و .  ريشه اش در کارمزدی است،پديده ای به نام کار کودکان در عصر ما

 ۀپديد. کند عنوان کارگران خردسال استثمار میه کشد و کودکان را ھم ب  مرز سنی کار مزدی را عقب می،ممکن باشد

 ،ھر کجا کار کودک رايج است.  با نابرابری و تبعيض اقتصادی در جامعه دارد نسبت مستقيم،ی کودکانئکار حرفه 

 کارمزدی ،ھر جا آزادی و رفاه نسبی در جامعه ھست. باالی سرش يک حکومت ديکتاتوری وحشی ايستاده است

  .کودکان کمتر و يا بسيار مخفی تر است

 از جنبش آزايخواھی و برابری طلبی کارگری ی کودکان بخشی جدا ناپذيرئجنگيدن برای متوقف کردن کار حرفه 

  .  سطح آگاھی ھر جامعه استءنمونه ای از تمدن و ارتقا. است

 نظام سرمايه داری ًحقيقتا. شود چرا اين مبارزه طوالنی است؟ ھمانطور که مبارزه برای استثمار کشدار و طوالنی می

 کار ،اما منطق سود. کرد خود را از شرش خالص میسالھا پيش بشريت بايد . دھد بيخودی به حيات خود ادامه می

 طور حيرت انگيزی بيشتر و بيشتر میه  لطمات و خساراتش ب،ھرچه اين مبارزه دير فرجام تر باشد. خودش را می کند

  .شود  ھا ھم برگزار می جون ١٢ ،شود  که با خواست لغو کارمزدی برگزار میئی ھای اول ماه مۀبه انداز. شود

 ھمين حاال ًلغو کار کودکان واقعا. ای لغو کار کودکان در موقعيت اعتراضی بيشتری نسبت به قبل قرار داردمبارزه بر

  !توان اين ميدان را از سرمايه داری گرفت و کودکان را نجات داد می. ممکن است

  :کامنتی که در يکی از صفحات اينترنتی منتشر شده بود 

ن است؟ اگر ھمين امروز ممکن است پس چرا نمی رويم اين کار کودک را چگونه لغو کار کودک ھمين امروز ممک"

 ۀ اجتماعی ــ سياسی جامع،کار کودک در مناسبات نابرابر اقتصادی. لغو کنيم؟ لغو کار کودک ھمين امروز ممکن نيست
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دھند، کار  ادامه میپس تا زمانی که اين مناسبات به حيات خود . طور ويژه نظام سرمايه داری ريشه دارده طبقاتی و ب

  . کودک نيز پابرجاست

 بايد برای برچيده شدن مناسبات سرمايه داری مبارزه کنيم تا زمانی که خانواده ھای کارگری با ،برای لغو کار کودک

رو ھستند، چگونه می توان انتظار داشت که کودکان اين خانواده ھا ه ن و عدم امنيت شغلی روبئيبيکاری، دستمزدھای پا

  ."پس دوستان لغو کار کودک ھمين امروز ممکن نيست.  کار رانده نشوندۀرصبه ع

ی کودک و نظام سرمايه ئکنند و چون کار حرفه   اولين نکته اين است که اين قبيل دوستان ھمه چيز را ثابت فرض می

شود؟ پس چرا   کارگر استثمار نمی،کجای جھان. داری الزم وملزوم ھم ھستند پس پيش شرط يکی مسبب ديگری است

مراتب کمتر از جوامع ه  بکلی لغو شده  است و يا بً يا اصال، جوامع مرفهً در اروپای شمالی و کالًکار کودکان مثال

 ، يا فنالند کارتان را از دست بدھيداروی اگر شما در نًمثال. ثير مستقيم بر آن نداردأديگر است؟ حتی نرخ بيکاری ھم ت

ش و ھند منجر به يده تواند در ايران و بنگل اما ھمين اتفاق می. دھد ش را از دست نمیکودک شما مدرسه و کودکستان

ن ئياينقدر سطح دستمزد پا. حتی نيازی به بيکاری نان آور خانواده نيست. پيوستن کل خانواده به بازار کار مزدی بشود

 رفاه جامعه ۀاينجا درج. کند بيشتر وابسته میکشاند و يا  ی میئ اتوماتيک باقی خانواده را به بازار کار حرفه  است که

  . ن کننده استييتع

ايران را ! ال اين است که ثروت و امکانات برای متوقف کردن کار کودک در اين جامعه موجود ھست يا نيست؟ؤس

  . مثال بزنيم که شناخت بيشتری از آن داريم

م ثروت ئيگو م؟ بدون ترديد میئيودکانشان چه می گوی کئ کار مزدی و حرفه ۀ کارگری در بارۀبه کارگران و خانواد

رويد سراغ بی توجھی و بی مباالتی  آنوقت می. ی نشودئاين جامعه اينقدر ھست که ھيچ کودکی مجبور به کار حرفه 

  .دولت و بودجه ای که برای رفاه کودکان بايد اختصاص داده شود و نمی دھد

رويد سراغ بودجه ھای حيرت آور برای امور امنيتی و انتظامی و نظامی و تروريستی و جيب ھای گشاد آيت هللا  می

شما حق داريد که با . وقتی چنين است.  غير قابل باور ايادی حکومتی ھای گردن کلفت و بريز و بپاشھا و ثروتھای

رغم ھيوالی گرانی و خط فقر و مصايب  علی! است ممنوعيت کار کودکان ھمين حاال ممکن ،دئياعتماد کامل بگو

به اين دليل که جامعه ميزان توليد ثروتش دھھا ھزار برابر . توقف کار کودکان ھمين حاال ميسر است. بيشمار در جامعه

 . امکاناتی است که در اختيار دارد

ی کودکان برای خود سرمايه ئه نبايد فراموش کرد که ميدان کار حرف. اين برای توقف کل کار مزدی ھم صادق است

!  روی کاغذ ھم که شده می پذيرد که کار کودک قانونی نيست،به ھمين دليل به ظاھر. دارای ھم چندان قابل دفاع نيست

. کار کودکان ادامه می يابد اما نه قانونی و رسمی. کند  پيشرفت و تمدن جامعه به سرمايه تحميل میۀاين را درج

شود به  پس می. سرمايه داری توجيه عملی برای آن ندارد.  خيابان ھم به ھمين منوال استحضور ميليونی کودکان

  . بايد ھم ھمين کار را کرد. عقبش راند

عنوان ه شود از بازار سود و سرمايه پس گرفت و ب کار کودکان ميدانی است که می.  از خرس بکنی غنميت استئیمو

قدر کافی ه شود چون ب چرا عملی نمی. غو کارمزدی ھمين امروز ممکن استل. بخشی از حرمت جامعه به آن بازگرداند

منتھی . شود نيروی کار کودکان مانند نيروی کار کارگران به بازار کار رانده می. شود فشار به سرمايه وارد نمی

اين . ه دفاع کندتواند از خودش در مقابل وجدان و تمدن و دستاوردھای جامع سرمايه داری نمی. مقبول و موجه نيست

  . کند ن میيي پيشروی مطالبات و دستاوردھای اجتماعی تعۀرا درج

 تاريخی جنگ و درگيری ۀاين حاصل يک پروس.  نبايد دست کم گرفت،ولو به ظاھررا غير قانونی بودن کار کودک 

  .سودآوری نيروی کار کارگران کودک برای سرمايه غير قابل گذشت است. طبقاتی است
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. از اين بھتر برای سرمايه دار ممکن نيست.  مطيع و محروم از ھمه حقوق قانونی موجود، ساکت، کم توقعنيروی کار

خواھد دست سرمايه را از اين گنج باد آورده کوتاه کند و مانع شود کودکان به  اما نيروی ديگری در جامعه ھست که می

 مطالبات و دستاوردھای تاکنونی را نديده ايم ۀراضی و درج موقعيت اعت،اين را اگر نديده بگيريم. نيروی کار بدل شوند

  . و در نتيجه از دستش خواھيم داد

ممنوعيت آنھم . شود مبارزه ھم برای خاتمه دادن به آن متوقف می!  توقف کار کودکان ممکن نيست، گفته شود وقتی

يلی به جامعه بايد با اين فشار و رغم ھر درجه فشار و محروميت تحم عيل. شود رود و بی مورد می ال میؤزير س

توانيم عقبش  چون نمی. شود  از استيصال در برابر ھجوم نتيجه مییتسليم پذيری بخش. محروميت جنگيد و عقبش زد

  !  پس دست از مبارزه با آن برداريم،بزنيم

اين را خود . ه است تحميل حجاب پس از سی و شش سال ھنوز ممکن نشد، مردم با حجاب اسالمی نگاه کنيدۀبه مبارز

  . جمھوری اسالمی ھم اذعان دارد و مدام شکست خود را اعالم می کند

سرمايه دار و کارفرما . ھيچ پشتوانه و توجيھی ندارد.  به مراتب بيشتر از لغو حجاب ممکن استًلغو کار کودکان قطعا

. ھيچ جا وجاھتی ندارد. کومتی است حتی حکم ح،دستور الھی است. تواند بگويد مذھب و دين اين را گفته است نمی

وقتی سرمايه . مين می کندأبرای ھمين سرمايه داری مخفی اش می کند و مخفيانه سود آوريش را ت.  ننگ استۀ لکًواقعا

 امکان پذير ھم ، اين است که اين ممنوعيت جدا از ضرورتشۀ نشان، که اعتراض باالست دستش کوتاه می شودئیدر جا

  .ھست

کار کودکان . ھيچ سازشی در کار نيست. مئيز حکم توقف فوری و بيدرنگ کار کودکان نبايد کوتاه بياما ذره ای ا

  !ھمين حاال! به اين توحش بايد خاتمه داد.  وحشيانه و غير انسانی است،غيرقانونی

 کيفرخواست عليه ويژه برای ما در اين مقطع بايد ماننده ب. الزم است بار ديگر اھميت تاريخی اين روز را متذکر شد

با ھمين روحيه بايد مقابل آن .  محسوب شودئیاستثمار کودکان بايد جرمی جنا. اين توحش و بانيان آن مطرح شود

 کودک برايش ۀ حتی اگر خود خانواد،شود  او تحميل میۀبه کودک و خانوادکه  کاری اجباری است ،کار کودکان. ايستاد

  !* بايد شعار تعطيل ناپذير ما باشد،توقف بيدرنگ کار کودکان. موضوع نداردثيری در اصل أ ت،کاريابی کرده باشند

 

  ١٣٩٤ ]جوزا[ خرداد١٢٤ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 

 


