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  اباني دفاع از كودكان كار و ختيجمع
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  اباني دفاع از كودكان كار و ختي جمعۀيانيب

  ٩١ كارگر سال یبه مناسبت روز جھان
  

   

  

  . كارگران جھان وروز مشترک اعالم مطالبات و مواضع آنھاستیالملل ني بی كارگر، روز ھمبستگیجھان روز

 دھند،ی  ملي را تشكیبشرۀ  افراد جامعتيكه اكثر  وجود مناسبات استثمارگرانه، كارگرانلي سراسر جھان، به دلدر

 موجود ی ثروت ھای و تمامستندي ندي تول ندارند، صاحب ابزاركارشانی روي جز فروش نی زنده ماندن چاره ایبرا

را در جھان حاصل ترنج آنھاست، در ش ابرابر و غیطيدس دگیسان انري ن دی  خود را می زن  دشوار طيشرا. گذرانن

دتر و یدار هي مناسبات سود محور سرماۀجي آنان كه نتی كارگران و خانواده ھای برایزندگ ه روز ب  است، روز ب

  .شود یبدتر م

ودكات،ي و حق حشوند ی پرتاپ مكار  ۀ به چرخشتري استحصال سود بی برایشتريكان ب روزه كودھر ازی ك  ،ی ، ب

ستقانيكودكان قربان. شود ی از آنان سلب می و انسانكودكانه ی زندگكي یئ هيآموزش و تمام حقوق پا ا، مي م  جنگ ھ

ارگران و اوضاعنيئپا  سطح،یگران تمزد ك ه واسطی دس ه ب صادطي شرانياۀ  ھستند ك اع-یاسي س-ی اقت  و ی اجتم

  .ديآ ی به وجود مینظام طبقاتۀ سلط

ار دنفعاال راه و در كن ودك، ھم اگري جنبش لغو كار ك بش ھ اع ی جن ستگ،یاجتم اد و ھمب ا اتح رای الزم است ب  ی ب

  . كنندتي متمركز و تقوشتري و بشتريب  مبارزات خود را ھر چهط،ي شراني ارييتغ

اعیطبقاتۀ مبارزۀ  كه در عرصیفعاالن بش اجتم اۀ طبق ی و در بطن جن بش ھ ارگر در جن اعیك ا ی اجتم  مختلف ام

ارگر بش ك اركودك، جن و ك ان و ،یكامال مرتبط، از جمله جنبش لغ بش زن د، با...  جن ته ان ارزه گذاش ا در راه مب  ديپ

  . بكوشندیاع اجتمیروي نی جامعه و سازماندھی آگاه سازیبرا شي از پشيب
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واھ راه ھرگونني ادر ود خ ارزاتیه بھب زار مب ا اب ونیي ب ازمان  ھمچ اھیابي س  درجات لي تحمقي و از طری و آگ

ار، از جملی بھبود و مطالبات جارشتريھرچه ب ان ك ارگران و كودك بش ني ای اصلفي وظاۀ وروزمره به نفع ك  جن

ری كمكدي مبارزات بانيا. ستيآنھا نۀ فيوظ ھاست؛ اما تنھا اتي تقویا باشد ب رایابي  ازسازمانیالتر درجات ب  ی ب

ه در آن ھیطي به شرادنيرس سانچي ك سان دی ان شود و دنگري توسط ان ه در آن ھیئاي استثمارن د ك ا كن ودكچي بن  ی ك

  .مجبور نباشد كار كند

ودك، ضمن تبرجنبش یھا  از تشكلیكي به عنوان ابان،ي دفاع از كودكان كار و ختيجمع انكي لغو كار ك  ی روز جھ

 خواھان تحرك ھر م،ي كه در باال از آن نام بردی است بر اصولیدمجدديكأما تۀ  ھمی كه برایوان روزكارگر به عن

  . استگري دی اجتماعی جنبش ھااني مشتري بی و ھمدلی و اتحاد و ھمكارعرصه ني ان فعاالشتريچه ب

انما ه مناسبت روز جھ شترك اعالم خواستهی ب ه روز م ارگر ك اال  ك ام فع ات تم او مطالب اھ شكل ھ ال در ین و ت  فع

   :مي دارديكأ خود تیھا  خواستهنيتر  و عاجلني به عنوان مھمترري است، برموارد زی طبقاتۀ مبارزی ھاهعرص

ه مثابیشود و با ھرگونه بھره كش  ممنوع شمردهدي سال با١٨ ري افراد زی تمامیعني كار كودكان، -١ ان ب  ۀ از كودك

  .جرم، برخورد گردد

اھدي و مذھب باتي، فارغ از رنگ و نژاد و مل كودكانی تمام-٢ رای ازحق امکانات رف ازی ب  لي تحص،ی و شادی ب

  . شوندبرخوردار یدرمانۀ مي و بگاني بھداشت راگان،يرا

ه واسطاي آمده و ايدن  كه در آن بهی كشورتي از تابعی كودكان مھاجر، حق برخوردار-٣ اجرت ۀ ب ه از مھ  ھر گون

  . را دارند،كنند ی می در آن زندگنيوالد

امدي كودكان مھاجر و از جمله کودکان افغان با-۴ ات ی از تم اھ،ی آموزشامكان دون رانياۀ  موجود در جامعی رف  ب

  . برخوردارشوندی عذر و بھانه اچيھ

ستي ھرگونه آزار و اذ-۵ ره كشی جن واردی و بھ ان در م ن فروشچون ی از كودك  در شمار ديبا...  و ی قاچاق، ت

  .دي به عمل آگاني قاطع و رای ھاتي اوضاع شده اند حماني كه دچار ای قلمداد شود و ازكودكانبيابل تعق قیجرم ھا

ازي اخراج و بموج ،ی خط فقر به كارگران، گرانري چندم زكي ی دستمزد ھالي تحم-۶ ارگران، عدم آزادیكارس  ی ك

اجاديكارگران در ا شكل ھ ستقل خود، حضورو سی ت اۀطري م ارماي پی شركت ھ اینك  دي موقت و سفی و قراردادھ

، ھمه و ھمه باعث -ی و چه خارجیخل دایدار هيچه توسط سرما - ی و ھرگونه جنگ افروزی اقتصادمي، تحرءامضا

  . مامحكوم استی و از سوشود ی كار كودك مشي كارگران و افزایفقر و فالكت براۀ ندي فزادي وبازتولشيافزا

ه ني ضمن اشود، یدر مورد آنھا روا داشته م  كهی اجتماع- ی اقتصادی ھای استثمار مضاعف زنان و نابرابر-٧  ك

ساتي و حق حی زندگینابود  آشكار بر زنان جامعه است، باعثیظلم ان ب زااري كودك ار شي و موجب اف ان ك  كودك

  .است  واز نظر ما محكومشوديم

...  و ی از جمله جنبش زنان، جنبش كارگریاجتماع ی جنبش ھاگري و متحد با دمانيپ  خود را ھمكه ني ما ضمن ا-٨

ان فعاالهي ھرگونه اقدام علميدان یم تار آزادني ای وتشكل ھ وده و خواس وم نم ا را محك بش ھ االی جن د ان فع  ني دربن

  .ميھاھست جنبش

 توقف اي و یما خواھان آزاد.  حقوق ماستنيتر یھي ازبدشه،ي و انداني بی آزادانه، آزادتي حق انجمن، تشكل، فعال-٩

عافر،ي نتي زاده، آمي بھنام ابراھھمچون ین در مورد فعاالیئ قضابيتعق ادر احسنی جاللدي س ر، ن ، ني غمني مع،ی ف

  . كنند ی كودكان تالش كرده و موق حقیفاي استی كه در راستامي ھستین فعاالهيو كل...
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 کار کودک را ی که به ھر شکلیور و مدرن و ھرگونه بای در اشکال سنتی ئهيري ختيما ضمن ردھرگونه فعال-١٠

انی و ضد کودک نھادھای طلبانه و ضد کارگری آشتنقش کند، ی مهيتوج امی و داخلی رنگارنگ جھ ه ن ه ب  ۀطبق  ک

االی ھای انرژو ی طبقاتو ی اجتماعیروي جز به ھرز بردن نی به نام حقوق کودکان نقشايکارگر و  د ن فع را    ندارن

ارگرۀ  عرصن فعاالی و از تماممي دانی می دارهي سرما کمک به نظامی درراستاینقش بش ک ار کودک وجن و ک  یلغ

 یبرا) کاليراد (یئ شهي ری مبارزه ای نھادھا، تشکل ھا و اقدامات مستقل خود درراستاتي و تقوجادي با امي خواھیم

  .ندي کارگران اقدام نمایاساس  به مطالباتیابي و دستکودک کار ۀديمحو پد

ارگران علراني قاطع از مبارزات كارگران در اتيما ما ضمن ح-١١ ارزات ك ان، ازمب اهي و جھ  هي سرمای نظام ھ

ه  كشورگري و اروپا و دكاي در امریدار ا و ب ارزاتژهيو ھ بش "، " تياشغال وال استر"  چون ی از مب  % " ٩٩جن

  .ميكن یم تي حمایر داهي سرمای نظام ھاهي كشورھا علگري اعتراضات و اعتصابات كارگران در دريوسا

  اباني دفاع از كودكان كار و ختيجمع

  یالدي م٢٠١٢ ماه مه سال اول

 ١٣٩١ سال ]ثور[بھشتي ارد١٢


