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 Children  کودکان

  
 مينو فتاحی

  ٢٠١٣ اپريل ٢٨
  

 خط فقر و کار کودکان
  

 آمارھای معموالً .  چند کودک به آمار کارگران اضافه شده استاز روز جھانی کارگر سال گذشته معلوم نيست دقيقاً 

شود با آمارھای تشکلھای مدافع حقوق  رسمی که از طرف سازمانھای دولتی مثل شھرداری و بھزيستی اعالم می

  .  متفاوت است،کودک که ارتباط نزديکی با بچه ھا دارند

کودکان کار در ھمه جا ھستند از کارگاھھای متروک و دور از چشم تا خيابانھا زير نور دوربين ھای خبرگزاريھای 

   .دولتی

 اين دانش مسلماً . دھد ھمزمان آمارھای ديگری نيز از غيبت ھزاران دانش آموز از مدرسه و سيستم آموزشی خبر می

  . آموزان  مدرسه را رھا نکرده اند که در مراکز تفريحی و خانه وقت گذرانی کنند

 البته تعداد زيادی کودک کار .پدران آنھا معموال کارگران موقت روز مزد و يا نيروھای تعديل شده و اخراجی ھستند

 خانه، پول غذا، ۀوجود دارد که پدرانشان کارگرانی ھستند که با حقوق چھارصد ھزار تومانی نمی توانند جواب کراي

  . دوا و دکتر، لباس و غيره را بدھند

اما . رود ر میدھد و کودک در کنار ساير اعضای خانواده به سر کا آموزش برای اين کودکان اولويتش را از دست می

  . يکی ديگر از داليل کار کودک مرگ سرپرست خانواده يعنی پدر است

 کميته طور جدی از اين بچه ھا حمايت نمی کند مثالً ه دھد ھيچ سازمانی ب تی که کودک پدرش را از دست میيدر موقع

اچيز و تحقير آميزی به آنھا ارائه  کمکھای ن.ول در رابطه با اين گروه از بچه ھا  استؤامداد که يکی از سازمانھای مس

شان  گيرند و تنھا شانس اين بچه  ھا در روابط محلی و خانوادگی مورد دلسوزيھای سطحی و موقتی قرار می. دھد می

  . اولويت در گرفتن نذری و صدقه است

 ديگری جز ۀاردر اين شرايط کودک چ. شود در مدرسه ھم سالی يک يا دو بار لباس و کفش ارزانقيمت نصيبشان می

  . کار ندارد 

روز جھانی کارگر با ھمکالسيھای ديگرش پول روی .  يکی از اين کودکان است او سال گذشته دانش آموز بود»مجيد«

پارسال ھمين موقع ھا بود که . ش خبر ندارديھمکالسيھاۀ اما امسال از ھدي. ھم گذاشتند و برای بابای مدرسه گل خريدند

ه  کار و  بيمه شکايت کرد اما بۀ  به ادارد نگه دارا کارش راندراج شد خيلی دوندگی کرد تا بتو از کار اخ»مجيد«پدر 

 خرج اند بتو تادی پيدا کنرش به ھر دری زد کار ديگ ابعد از بيکاری. که کارگر موقت بود فايده ای نداشت دليل  اين

  . آورد در اش ريزن و بچه ھا
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 و ه پاتوق کارگرای شھرستانی، افغان کئیرفت جا ی کارگران ساختمانی بود میاو ھر روز صبح زود به ميدانی که جا

  .اخراجيھا و کارگرھای ديگه بود

نه ا بود بھتر ازاين بود که دست خالی خهالخره ھر چاکرد ب  روز کار پيدا میکرای يب که خوش شانس بود ئیروزھا

  .ودبر

 پنج ۀ پدر بايد برای خانواد، بيکاری و نه ھيچ حمايت ديگری از طرف دولت وجود داشتۀ اين شرايط که نه بيمدر

 انھا رآندند وقتی ا زير آوار ميک کارگر افغانون او و اساختيک روز موقع گود برداری کاما ي. آورد نفری نان در می

 با از ئید ترس و دلھره  از بی کسی تنھا وخانواده اش رسي»مجيد«از وقتی خبر به . م زنده نبوداکد  ھيچ،بيرون کشيدند

  . دست دادن پدر يکی شد

بعد از دوندگی زياد . اما کار ساده ای نبود. ھنوز چند روز از عزاداری نگذشته بود که مادر تصميم گرفت سر کار برود

  .طور شبانه روزی بوده کاری که پيدا کرد مراقبت از سالمند ب

کودک سيزده ساله لوازم مدرسه اش را به .  بی تعارف شروع شد»مجيد«د و نقش تونست بچه ھا را رھا کن مادر نمی

. کارش دستفروشی فال و بيسکويت تا جوراب  و فندک بود. کار کرده رغم ميل مادرش شروع ب خواھر ھا داد و علی

چند دفعه .  مترورفت از بازارھای روز تا ايستگاھھای ھمه جا می. کشيد اما زود ياد گرفت روزھای اول خجالت می

 کالنتری نگھش داشتند از مادرش تعھد داخل آخر که شب ۀدفع.  مترو دستگيرش کردند و وسايلش را گرفتندداخل

  . فرستند  به کانون اصالح وتربيت میرا وگرنه اين دفعه اود مترو دستفروشی نکن داخلرگرفتند که ديگ

مادر حداقل خيالش راحت بود پسرش از . زی کار پيدا کرد بلور ساک يدرمجيد چند روزی دنبال کار گشت باالخره 

  . موران راحت استأدست بگير و ببند م

کرد و محل   روزی ده ساعت کارمی»مجيد«  . شھرقرار داشتۀ حاشيۀکارگاه بلورسازی در يکی از انبارھای متروک

. شد رد از شدت خستگی بيھوش میخو  میاش ريکه غذا رسيد به محض اين نه میاوقتی به خ. کارش از خانه دور بود

 ، خانه ھادروقتی دخترھا مدرسه بودند مادر . داد  میانه را خۀزور جواب کرايه آورد ب نه میاپولی که او به خ

گفت اونجا جای   می، دوست نداشت»مجيد« را ببيند اما »مجيد«خواست محل کار  يک بار مادر می. کرد کارگری می

دانست کار  کرد می فھای زن ھمسايه که روزگاری در يکی از ھمين بلورسازيھا کار میولی مادرش از حر. .زن نيست

 کارش جارو کردن خاکه ھای شيشه بود گرد شيشه توی حلقش »مجيد«روزھای اول  . در بلورسازی چقدر سخت است

داد ، چيزی  داری می دل»مجيد«کرد به  نجا کار میآ که  افغانۀ پسر بچککرد ي رفت و سرفه ھای شديد اذيتش می می

  .کنی  نيست عادت می

حاال . ماند گاھی  اوقات ھم بيشتر از ده ساعت  سرکار می.   کار کردن جلوی کوره را ياد گرفت»مجيد«مدتی بعد 

مثل دوری از مدرسه، مثل . ديگر حرارت کوره، گرمای کارگاه، براده ھای شيشه روی دست و صورتش عادی شده

 يتيم و بی سرپرست ۀامسال از نظر سازمانھای دولتی او بچ. سختی که مادر و خواھرھا دارندنبود پدر، مثل روزھای 

اما او کودک کاراست او در واقع يکی از ميليونھا کارگران خردسال . ولی در خانواده مرد و سرپرست خانواراست

  .          است
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