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نفورماتيك، زمانى كه ماشين در بسيارى از رفته و در عصر ا له كه در دنياى مدرن و پيشأپذيرفتن اين مس

  نظمى ديگر بنا نھاده شده بود، انسان در مقياس  اساسهو اگر جامعه ب -ھاى كار به جاى انسان نشسته است  عرصه

 سوم بخشىۀ ھنوز و در ھزار-  و يا كار غيرخالق رھا بود   معاش ، به صرف تالش وسيعى از صرف نيروى خويش

او، چھارصد. ال. ى از جمله آىئھا سيده بنا به آمار رسمى سازمانراى گرداندن چرخ اين نظام پواز تاريخ بشريت ب

مشغولند، سخت و باور... ميليون كودك به انواع و اقسام كار پر مشقت و پر مخاطره در اشكال بردگى و سرفى و

ھا ن آن براى صاحب كاران و دولتباور نكردنى بودن اين پديده، بھترين فرصت را جھت مخفى ساخت. نكردنى است

 . به وجود آورده است

 گذاشتن بر اين دنياى سرمايه از طريق سرپوش. »كار كودك، پوشيده ترين راز دنياست«:  به نظر يونيسفءبنا

 با مرگ دل خراش)  به بعد١٩٩٥از سال (ھاى اخير  طى سال. دھد  ادامه مى ھا به زيست انگلى خويش فاجعه

ۀجبھ« آن در سطح جھانى، به يمن مبارزات خود وى و  و انعكاس -اقبال مسيح  - كوچك عصر ما  اسپارتاكوس

 بشرى در سطحى وسيعۀ، پرده از روى اين جنايت بر افتاد و جامع» كودكان از كار بردگى در پاكستان ى بخشئرھا

الگى آگاه شد و اين آگاھى به تشكيل بين سنين سه تا ھجده س  قرضۀ و پنجاه ميليون كودك كارگر بردصداز وجود دو

ھاى مبارزاتى وسيع عليه كار ھا و سمينارھا، و كمپين ھاى مدافع حقوق كودكان، برگزارى كنفرانس و رشد سازمان

 به نمايندگى-  و كارگر   قرضۀ جھانى سيصد كودك بردۀ، رژ»گلوبال مارچ«. كودك در سطح جھانى تبديل گرديد

 كه با پيمودن ھشتاد ھزار كيلومتر در-شان در سراسر جھان  ليون كودك ھم سرنوشت و پنجاه ميصداز طرف دو

 بشريت به اين فاجعه پرداختند و تصويب كنوانسيون اخير ممنوعيت  در كشورھاى مختلف، به جلب توجهمجموع و

ۀ است، نمون بالفصل آنۀتوسط سازمان جھانى كار كه نتيج) ١٩٩٩در ھفدھم جوالى ( كودكان ۀكار پر مخاطر

  . باشد بارز اين مبارزات مى
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به دليل] وافغانستان[ ى بشرى است، وضعيت و كار كودكان در ايران  اگر كار كودكان، پوشيده ترين راز جامعه

عدم وجود) از جمله، محمد جعفر پوينده(ن دفاع از حقوق كودكان، قتل آنان ميت اختناق و سانسور، تعقيب فعاالحاك

پرده افكنى از.  اين راز بوده است ترين بخش ھاى مستقل دفاع از حقوق كودك، پنھانى رى و سازمانھاى كارگ تشكل

ۀاين راز و بررسى جوانب مختلف اين مقوله در سطوح اقتصادى و فرھنگى و اجتماعى، مدتى است كه به مشغل

يك. خارج ايران تبديل گشته است رو چه در داخل و چه در  ھاى پيش تعدادى از مدافعان حقوق كودك و ژورناليست

ھاى مبارزاتى عليه آن، امرى الزامى نه صرفا از بررسى ھمه جانبه و عميق، تعيين وظايف، و فراخواندن كمپين

ھا و مبارزات كارگرى  مھمى از كل كمپين  دفاع از حقوق كودكان، بلكه به عنوان بخشى و به نظر من بخشۀزاوي

تر شدن اين مقوله و دامن زدن به و تعميق د اين كه اين بررسى اجمالى بتواند به روشنبه اين منظور و به امي. است

  . اين بحث كمك كند

نھايت تشكر صميمانه را دارم، كه صفحات ذيقيمت خود را براى انجام اين امر در»  كارگرى پژوھش«از كتاب 

  . اختيار من گذاشت

  

  ]و افغانستان[ كار كودكان در ايران

ى و يائ و چه به دليل عدم توانا ار معاشى كه توان كودك چه به دليل امرئ كارھاۀ مجموع كودك چيست؟كار: الف

از كار در كارگاه قالى بافى خصوصى گرفته، تا رفت و روب و پخت و. شود تمايل به مدرسه رفتن صرف آن مى

چك، سرى دوزى، نجارى، آھنگرى،تر، تا كار در توليدات كو پز و آوردن آب و سرپرستى خواھر و برادر كوچك

 ايرانۀھاى كوچك، تا فروشندگى خيابانى، و تا آن جا كه به جامع كار ساختمانى، كار در كارخانه و كارگاه

كنند، بلكه از ، مستقل و براى خود كار نمى و افغانستانكودكان متكدى در ايران. ىئگردد حتا گدا بر مى] وافغانستان[

  . كنند ى مىئھا گدا شوند و براى آن  اجاره مىز پدر و مادرشان و يا كسانى ا طرف كس

ھايشان فقيرند و به پردازند، چرا كه خانواده شود كه كودكان به كار مى اغلب گفته مى چرا كودكان بايد كار كنند؟: ب

 را در آورد؛ تحصيلشكند، كه خرج  كند، تا گرسنه نماند؛ كار مى شود كه كودك كار مى گفته مى. ھا نيازمندند كمك آن

 كمك كند و از غلتيدن آن به فقر مطلق جلوگيرى نمايد؛ گفته اش كند، كه به وضعيت اقتصادى خانواده كار مى

.ال.  آى  دولت ايران در كنفرانسۀنمايند. ھاست اى فرھنگى است و جزء سنت خانواده شود، كه كار كودك مقوله مى

ھاى ايرانى از كار بيست و پنج درصد درآمد خانواده«: ار خانگى گفت مربوط به كۀ در جلس١٩٩٩در سال . او

  » .كودكان است و كار كودكان در خانواده، جزء فرھنگ كشور ماست

دھند، كار كودك نه به طور واقعى و آن طور كه آمار و تحقيقات ھم نشان مى. تمام اين ادعاھا غير واقعى است

 در تحليلو. كشاند ھا را به فقر مطلق مى  نورم شدن آن است، كه خانوادهكار كودك و. معلول، كه عامل فقر است

گردد، ھر چند  ايران برمىۀتا آن جا كه به جامع. نمايد  كارگر تحميل مىۀى، فرودستى و بى حقوقى را به كل طبقئنھا

 و پنجاه ميليون كودكدص كه از مجموع دو-  كودكان در توليد با مثال ھندوستان   كار كودك در آن و نقشۀكه مقول

ھاى گيرد و كودكان مستقيما به عنوان كارگر در كارخانه  كارگر، صد و بيست و پنج ميليون آنان را در برمىۀبرد

 ھزار كارگرصدبه كار مشغولند و از مجموع دو... ، و  الماس ترقه و فشفشه سازى، كبريت سازى، معادن تراش

 فرق-دھند  پنجاه ھزار تاى آن را كودكان چھار تا چھارده ساله تشكيل مى» بابدوھى«و » ميزانپور«ھاى  كارخانه

 به دليل پايين آمدن سطح معيشت و باال رفتن سقف فقر-  اش تر به برزيل و خيل عظيم كودكان خيابانى كند و بيش مى
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 ھشتصد ھزار كارگر شبيه است، اما غير قابل انكار و حتا درج شده در آمار است كه از مجموع دو ميليون و-

كودكان،.  قابل توجھى كودكان كارگرند شوند، بخش ھاى توليدى كه شامل قانون بيمه نمى ھاى كوچك و بخش كارگاه

 ت اعتراضأترند؛ جر شان و انسان كامل به حساب نيامدنشان، قابل كنترلۀ بردگان ارزانند؛ به دليل نحيف بودن جث

  ... ان كرد و از پرداخت دست مزدشان سر باز زد وش توان به راحتى تنبيه ندارند؛ مى

-  و زير پا گذاشتن حقوق بشر -به كار گرفتن كودكان و كار كشيدن از آنان، نه صرفا زير پا گذاشتن حقوق كودك 

ۀاى جھانى در برابر سرماي  حقوق كارگران به مثابه طبقه  كارگر و نقضۀترين شرايط به طبق كه تحميل غير انسانى

شان، كودكان نيز از قيد و به ھمين دليل، به نظر من، اين فرمول بندى كه با رسيدن كارگران به حقوق. ى استجھان

 به اش  كارگر در مبارزات روزمره و جارىۀبلكه اساسا و براى اين كه طبق. بند كار رھا خواھند شد، درست نيست

رزان رفتن كار كودك و جلوگيرى از پذيرفتن كار ااى جدى براى از بين  دست يابد، نيازمند مبارزه حقوق خويش

  . باشد ى از اين طبقه، مىئكودكان، به عنوان جز

له كه مانع از تحصيل وى و تحميل موقعيتأبه خاطر خصلت ارزان و حتا مجانٮى كه دارد و اين مسكار كودك 

ىئ زيست، كه در تحليل نھاۀبراى ادام نانى ۀشود، نه به دست آوردن لقم تر به كل طبقه در روند زندگى مى فرودست

ال كه چرا كودكان بايد كار كنند، اين نيست كه چونؤبنابراين پاسخ اين س. گرفتن نان از گلوى كارگران است

  .  كارگر تحميل شودۀشود؛ كه بى حقوقى و فقر مطلق به طبق اند، از كودك كار كشيده مى ھايشان تنگ دست خانواده

 بھترينۀ، خبر دريافت جايز١٩٩٧، سال »ھمشھرى «ۀ در روزنام:ر كودك بر طبق آمار رسمى كاۀابعاد و دامن: پ

اين استاد از كى به فراگيرى كار و شاگردى مشغول. قالى باف توسط يك استادكار قالى بافى ھفت ساله درج شده بود

  بوده است؟ 

ھاى كشد، تا شعله صورت را كنار مى.  ى دلشكند، به تنگ ھا را تنگ مى چشم«:  كوچك كودكان سنگينى كار بر دوش

فرستد، تا بلور خميره شده را از كوره بيرون  فلزى را درون كوره مىۀميل.  را برشته نكند كوره گوشت و پوستش

.تر از احمد است مھدى كوچك. كند گردد، به ما نگاه مى درخشد، احمد دوازده ساله برمى  عكاسى كه مى فالش... بكشد

ه آن جا كشيده شدهجوى كار كودكان ب و در جست. كنيم؟ نه با حرف، با نگاه پرسند، كه ما آن جا چه مى ىاز من م

اگر چه به حد قد خود. كنند تا مزدى بگيرند ى كه گاه در بدترين شرايط، دشوارترين كارھا را مىئھا بچه. بوديم

در اين حالت، وزارت كار و امور اجتماعى، جز. دكنن امروز در كشور ما، نه ميليون كودك شش تا ده ساله كار مى

 تنظيم روابط كار كشواد منشى زاده، كارشناس.  شرايط كار نوجوانان، اقدامى نكرده استۀ ماده دربار تدوين شش

كار كودكان را دولت،. كار كودكان يك معضل بزرگ است: گويد وزارت كار و امور اجتماعى، در اين مورد مى

المللى بداند در كشور ما ھم كودكان به كار گرفته  بينۀدانند كه جامع بد مى. كنند  و مادر انكار مىكارفرما و پدر

  » .شوند مى

در بسيارى از مواقع، كارفرمايان، پدر و مادر. رسم اين است كه كارفرمايان در نھان، كودكان را به كار گيرند

ى را براى زندگى به اوئد و جاكن  مىءانواده قرارداد امضاھاى آجرپزى، كارفرما با پدر خ در كوره. كودك ھستند

حتا. كنند  خانواده آن جا با ھم كار مىۀبه اين ترتيب، ھم. برد پدر نيز تمام اھل خانه را با خود به آن جا مى. دھد مى

  . كودك چھار يا پنج ساله

از جمعيت كشور بين سنين شش تا ده نفر ٦٧٦نه ميليون و ھشتصد ھزار و «: گويد  مى١٣٧٥آمار سرشمارى سال 

 به آمار وزارتءبنا.  نفر از امكانات تحصيلى محرومند١٣ ھزار و ٨٦٠ساله ھستند، كه از اين تعداد يك ميليون و 
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ى،ئابتدا( از سن شش تا نوزده سالگى  آموزان را  در ھمان سال تحصيلى كه تعداد دانش  و پرورش آموزش

 نفر٢٣٥ ھزار و ١٨١ نفر اعالم كرد، حدود پنج ميليون و ١٣٤ ھزار و ٢٠٦يليون و ھفده م) ى، دبيرستانئراھنما

 كودك شاغل بوده٣١ ھزار و ٣٦٨ھاى سنى ده تا چھارده ساله، حدود  در گروه. از امكانات تحصيلى محروم بودند

وزده ساله نيزدر گروه سنى پانزده تا ن. اند  كودك از نظر شغلى وضعيت مشخصى نداشته٤٧٥ ھزار و ٣٦٦و 

ھاى صنعت كشاورزى، ھا در بخش تر آن اند، كه بيش  نفر شاغل ذكر شده١٤٩ ھزار و ٤٥٧و حدود يك ميليون 

البته در اين آمار به كودكان خيابانى و مشاغل كاذب و. اند خرده فروشى، حمل و نقل و تعميرات مشغول به كار بوده

شوند، اى را نيز شامل مى ده عم كنند و بخش ساير كودكانى كه ھم زمان با تحصيل به طور نيمه وقت كار مى

اند و غير از حدود يك ميليون ى نشدهئ قابل توجھى از اين كودكان شناسا سف بار اين كه، بخشأت. اى نشده است اشاره

اند و خانه دار ھستند، بقيه در مزارع و كشت زارھا، و ششصد ھزار دختر ده تا نوزده ساله كه ازدواج كرده

به نقل(».كنند ھا كار مى انوادگى و خصوصى قالى بافى، خرده فروشى، و كوره پزخانهھاى توليدى كوچك خ كارگاه

  )  نمك زھره خوش: ، نويسنده٩٨پريل ا، بيست و پنج ١٣٧٧ ]ثور[، شنبه پنجم ارديبھشت»جامعه «ۀروزنام: از

در«):  كار كودكان-  سازمان جھانى كار به مناسبت ھشتاد و ھفتمين اجالس(كار كودكان و جلوگيرى از بھره كشى 

ايران يك ميليون و ھشتصد ھزار كودك به كار اشتغال داشته و ھمان گونه كه يكى از كارشناسان وزارت كار و

)٩٨پريل ا، شماره پنجاه، بيست و پنج ٧٧پنجم ارديبھشت (» جامعه «ۀاى با روزنام امور اجتماعى در مصاحبه

ىئ انسانى عمال مقدور نيست و شناسابازرسى به خاطر كمبود نيروىسفانه امكان نظارت و أاعالم نموده است، مت

ن و اشتغال از يك طرف و مجازات عامالھاى مختلف كار و كودكان به منظور استيفاى حقوق آنان در عرصه

كنند از طرف ديگر، مديريت كالن را در مباشرينى كه با سوء استفاده جسمى از اين معصومين بھره كشى مى

صندوق( دفتر نمايندگى يونيسف  به گزارشءبنا. نون اساسى و قانون كار با مشكل مواجه كرده استاجراى قا

 درصد كودكان بين سنين شش تا چھارده سال به كار اشتغال دارند٣/١، در ايران حدود )كودكان سازمان ملل متحد

ھم چنين. رصد استروستائى پنج د درصد و براى مناطق ٤/٢اين رقم براى مناطق شھرى . روند و به مدرسه نمى

كنند و در  از ھفت ساعت در روز كار مى  از ده درصد دختران و ھفده درصد پسران بيش ى، بيشئدر مناطق روستا

ھاى سنى ده تا چھارده سال، تعداد دخترانى در گروه. نتيجه، فرصت پرداختن به ھيچ نوع فعاليت آموزشى را ندارند

ى، تعداد دخترانى كه ازئدر مناطق روستا. برابر پسران استآمد مشغول به كارند، دو كه در خانه براى كسب در

به(».روند، سه برابر پسران است كنند و به مدرسه نمى آورند يا در خانه كار مى اين گروه سنى درآمدى به خانه مى

  )  احمد آملى،١٩٩٩ جون، پانزده ]جوزا[، سه شنبه بيست و پنجم خرداد»خرداد «ۀروزنا: نقل از

ى، و آن ھم جزء ناچيزى از واقعيت كار كودك و تعداد كودكانى كه در ايران بهئپر واضح است كه اين آمار فقط جز

  . باشند، است كار مشغول مى

 حلقوم ظريف  در ايران و تحت حاكميت دولت اسالمى، كه ذاتا كودك آزار است و چنگال مخوفش: قوانين نقش: ج

اند، به فاجعه فشارد، وجود قوانين كودك آزار كه نه فقط عرف و شرعند، بلكه بيان قانونى يافته مىكودك را در خود 

پر. توانند شوھر كنند طبق قانون مدنى، دختران نه ساله بالغ به حساب آمده و مى. شدن كار كودكان انجاميده است

پدر ساالرى اسالم حق اجاره. نجام كار را داردى ائازدواج كند، به طريق اولى، تواناواضح است دخترى كه بتواند 

 را به دليل صغير بودن، ھرچند كه به لحاظ دھد و ھمين طور حق تصاحب دست رنجش دادن طفل را به پدر مى

حرام زاده ناميدن كودكان خارج از. قانونى براى امر خطيرى مثل ازدواج و تشكيل خانواده بالغ به حساب آيد
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 صدور شناسنامه براى اين كودكان، در خدمت استثمار بى قيد و شرط چنين كودكانى كه اصوالازدواج و ممانعت از

كودك دو بار. كنند و به يك معنى وجود خارجى ندارند، است گردد و بدون شناسنامه زندگى مى شان ثبت نمى حيات

ۀه و يك بار با كشيده شدن شير به عنوان شھروند جامع اش يك بار به دليل عدم ثبت. شود  حيات محو مىۀاز صحن

شمارد، اختيار كامل آنان وجود قوانينى كه پدر و والدين پدرى را مالك جان كودك مى.  توسط سوداگران پول جانش

ترين و خشونت آميزترين روابط را به  غير انسانى-!  البته جھت تربيت و تعليم- شان  در آزار كودكان و حتا قتل

زنند، براى اين مى... پدر، استادكار، مربى، سركارگر، و. شان تحميل كرده است  و لطيفھاى ظريف كودكان و بدن

 ممنوع نيست،]وافغانستان[كتك زدن كودكان نه تنھا در قوانين ايران. خوب تربيت كنند.. كه پسر، كارگر، شاگرد و

ى اين دسته از كودكان به چنانكار كردن تحت اين شرايط، زندگى را برا. بلكه امرى كامال قانونى و شرعى است

بسيارى از آنان بلد نيستند بازى. اند  كرده جھنمى تبديل كرده است، كه شادى كودكانه و بازى و تفريح را فراموش

كودكان خيابانى،. دھند كنند و خيل كودكان خيابانى را تشكيل مى كنند و بسيارى ديگر از خانه و محيط كار فرار مى

، تعدادشان در تھران بيست ھزار نفر است و در تابستان سال گذشته، سی باند تبھكار سوء استفادهبنا به آمار رسمى

ۀن جامعأاستثمار جنسى كودكان، شيوع فساد و ضداخالقيات دون ش. اند جنسى از آنان فقط در تھران كشف شده

  .  ايران استۀ حاكميت عرف و شرع اسالمى در جامعۀبشرى، روى ديگر سك

اى نهتر گفتم كه جزو سنت و فرھنگ بودن كار كودكان، به مثابه بھا  پيش:اى فرھنگى  كودك به مثابه مقولهكار: چ

ھايشان  استثمار كودكان از جانب سرمايه داران و دولتۀوليت اجتماعى در برابر پديدؤبراى شانه خالى كردن از مس

كيدأن حقوق كودك ھم بر اين نكته ت بلكه بسيارى از فعاالشود، اما اين تبيين به ذى نفعان محدود نمى. گردد مطرح مى

  . اجازه بدھيد با ھم واقعيتى را كه در اين مقوله نھفته است، بررسى كنيم. ورزند مى

گردد، دو اند برمى ن و يا كسانى كه به عنوان فعال دفاع از حقوق كودكان در جامعه معرفى شدهتا آن جا كه به فعاال

 و نوسان دايمى با نھادھاى دولتى و مشخصا يك دسته از آنان در سازش: له وجود داردأاين مسانگيزه براى طرح 

 بودن جامعه نسبت به حساس ( كه به خاطر خصلت تاثير گذارش) كار كودك(بخشى از دولت بر سر اين مقوله

قايع روز از اين و يا آن فرمولباشند و بسته به و بسيار مھم است، مى) شود ھا روا مى كودكان و ظلمى كه در حق آن

ھاست كه مثل اين بحث، كه ما در ايران كودك خيابانى نداريم و گويا عدم كفايت و لياقت خانواده. كنند استفاده مى

كاسته شود و) كار كودك(عى آن شود، كه از بار اجتما  فرھنگى طرح مىۀلأمس. كودكان را به خيابان كشانيده است

اينان ستر عورت و پرده. سامانى و استثمار كودكان را كم رنگ نمايده ت اسالمى در فقر و نابوليت مستقيم دولؤمس

د كوچك و آسيب پذير كودكان را نيز نبايۀاما تاثير فرھنگ بر كار كشيدن از جثه و گرد. اند پوشان اين فاجعه

 حقوق كودك به درست به تحليل آنن واقعى دفاع از دوم و يا فعاالۀ كرد و اين درست چيزى است كه دست فراموش

  .شناسند  انسانى، آن را به رسميت مىۀپردازند و به عنوان يك فاكتور در كليت اين فاجع مى

له كه فرھنگ و سنت به طورأالزم به تذكر است، كه اين مس. شناسند كه بتوانند با آن مقابله كنند  به رسميت مى

اى از اھميت اين اى است، ذره بط اقتصادى و اجتماعى حاكم بر ھر جامعهاى و ساختارى، مقوالتى منتج از روا ريشه

.كند كاھد كه در فاز بعدى، خود اين بازتوليد فرھنگى به روند توليد و برقرارى اين ساختار كمك مى موضوع نمى

 شمردن، و از اين سر خرد وجود فرھنگ بزرگ ساالرانه و مردساالر، خرد شمردن كودك به دليل كوچك بودنش

ۀ مالكيت بر وى به عنوان بازتوليد قدرت و توان مرد، در يك جامع شود، حس ھر آن چه كه به او مربوط مى

دھد، به كشانده شدن كودك  نشان مى- كودك -پدرساالر كه مرتبا خود را در شكل قيم و تصميم گيرنده در مورد او
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  . ستى نموده ائاسزھاى مختلف كار و استثمار كمك ب به عرصه

تحت حاكميت رژيم اسالمى سرمايه در ايران، كودك آزارى، اجحاف به كودك، جلوگيرى و ممانعت از مدرسه رفتن

احتياج به ذره بينى براى ديدن اين واقعيت، كه بالغ. شود گردد، بلكه پشتيبانى و حمايت مى وى، نه تنھا منع نمى

 اسالمى باشد، ضرورتى سودجويانه در به كارگيرى انگشتاناى شرعى و  از آن كه مقوله شمردن كودك نه ساله پيش

به كار گماردن كودكان توسط.  بافى است، نيست ھاى روستاھاى ايران در صنعت فرش ظريف بسيارى از دختر بچه

الح خود آنان وصتر به حساب خير و  گردد، بيش نمىت اقتصادى مطرح رھايشان كه غالبا و آن جا كه ضرو خانواده

و به بى حقوقى كودك، درست مثل زن، در جوامع. اى كامال فرھنگى است شود، مقوله  گذاشته مى زموده شدنشكارآ

  . گردد مردساالر و پدرساالر برمى

 على رغم وجود انكارناپذير خيل:به يك كمپين ويژه عليه كار و وضعيت اسفناك اجتماعى كودكان نياز است: د

 كارگرى ھم در اين كشور خواست فرموله و دقيقى در دفاع از آنان و شكارگران كوچك در ايران، حتا جنب

اين حقيقت كه سطح. ممنوعيت كارشان و تحصيل اجبارى و رايگان براى كودكان را تاكنون مطرح ننموده است

 خودىفرستند، به ھايشان را به كار مى ين آمده است و باالجبار جگر گوشهئھاى كارگرى به شدت پا شت خانوادهمعي

 خود جايگزين اين واقعيت نيست كه مسايل كودكان كارگر عموما و به اشتباه يا با مسايل كل كارگران يكى فرض

ى و در خود غلط ھمئز حل شود، كه البته در تحليل نھارود با حل شدن اين مشكل، آن يكى ني و انتظار مى. شود مى

كه به او تحميل شده باشد، ھر چند  ھر سطحى از حيات خويش كارگرى در  اما اشكال در اين است، كه جنبش. نيست

مانع) كار كودكان(و يا اصوال در بعضى موارد .  كار كودكان را به عنوان يك فاكتور به رسميت بشناسدۀ مقولدنباي

ى ازتعداد. گردد  آن مطرح مىۀدربا... آيد و نھايتا بحث بر سر ايمنى كار، تعلق داشتن حق بيمه و به نظر نمى

ى براى تقويت شدن و ازكارگران اين واقعيت تحميلى به كل طبقه را ھرچند تلخ، نه خود مشكل، كه بعضا راه حل

ھمان طور كه در باال اشاره كردم، كار ارزان و بعضا مجانى كودك وقتى كه. كنند ى يافتن ارزيابى مىئتنگنا رھا

اينافزايد و به   دستى و افت سطح معيشت كل طبقه مىنرم شود، به بيكارسازى وسيع كارگران و گستردگى تنگ

  . له استأى، بلكه آغاز عميق شدن مسئاعتبار، نه راه حلى ھرچند جز

كمپينى كه. با توجه به اين فاكتورھا، به يك كمپين ويژه در دفاع از حقوق كودكان و ممنوعيت كار آنان نياز است

 دست  كار كودك، خواست پرداخت و افزايش  ببرد؛ به عوض شبتواند امر تحصيل رايگان و اجبارى را به پي

ھا را ھمين امروز و ھا در مقابل خود قرار دھد؛ و اين تر را براى والدين آن مزدھاى كارگران و ايجاد اشتغال وسيع

دنشان ازمبارزه براى زندگى شاد و انسانى كودكان، و رھا ش. در ھمين شرايط از دولت زمينى سرمايه مطالبه نمايد

 كارگر، كه بذر فرداى سوسياليسم درۀاى روزمره براى بھبود وضعيت اقتصادى كل طبق يوغ كار، نه تنھا مبارزه

 .ايران است
  
  


