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 Children کودکان

  
 افسانه وحدت

  ٢٠١٣ جون ٠۵
  

 !کودکی ما را به ما بر گردانيد

   روز جھانی مبارزه با کار کودکان]جوزا[ خرداد٢٢مناسبت ه ب

  

  .نطور تعريف کرده استسازمان بھزيستی با وقاحت کودک کار را اي

 بقاء ۀاطالق می گردد که در شھرھای بزرگ برای ادام) اعم از دختر و پسر( سال ١٨کودکان خيابانی به افراد زير "

  ".خود مجبور به کار يا زندگی در خيابان ھستند

کند،  ف میکودکی که جمھوری اسالمی او را کودک خيابانی و کودک کار تعري: کنم من به اين تعريف اضافه می

پدر يا مادرش يا . شود، اغلب سرپرست مناسب ندارد مين نمیأکودکی است که از ھستی ساقط شده است، زندگيش ت

ند جگر است دستمزدشان پرداخت نشده است و مجبور ابيکار ھستند يا معتاد و يا فرزندان کارگرانی ھستند که ماه ھا

 ھستند که زير خط فقر نگاه داشته شده  یئھا و يا کودکان خانواده. ا شودھايشان را به کار بفرستند تا کمک خرج آنھ گوشه

کودکانی ھستند که  جمھوری . مين کنند و سرپرست خوبی برای آنھا باشندأتوانند فرزندانشان را ت اند و ديگر نمی

ين حکومت و اراذل و  ھستند که توسط از جمله سران ا یئھا خواند، چرا که حاصل صيغه  ھويت می اسالمی آنھا را بی

که پدر مشخصی ندارند، از نظر اين حکومت ھويتی  اين کودکان به دليل اين. شود شان تبليغ و اجرا می اوباش دور و بر

کنند  ی میئفروشند، گدا شوند، يا چيزی می  اين کودکان در خيابانھا ويالن می شود ندارند و با آنھا مثل احشام رفتار می

 کودک خيابانی و کودک کار .گيرند ھا و جرائم قرار می ای تبھکار می افتند و مورد انواع سوء استفادهھ و يا به دام باند

 تحصيل باز مانده اند و به انحاء مختلف ۀکند که از چرخ لقبی است که جمھوری اسالمی به ميليونھا کودک اطالق می

  .ستندامجبور به کار 

. ش از او گرفته شده است، امنيتی ندارد، رشدش مختل شده است ای کودکی است که کودک، کودک خيابانی و کار

 کودکی است که تحت .بيسواد است يا سواد کمی دارد. اش را از دست داده است  آينده اش کامالً نامعلوم است يعنی آينده

 مختلف اء انحکودکی که بدن کوچک و در حال رشدش به. ھا گمارده شده است نامناسب ترين شرايط به سخت ترين کار

ش جشن  ا در زندگی.رزوھايش صفر استآکودکی که ليست . ماند بيند و از رشد طبيعی باز می در اثر کار آسيب می

  در زندگی تعطيالت تابستان مفھومی. شادی نوروز مال او نيست و لباس نوی در کار نيست. تولد و نوروز وجود ندارد

 کودک کار در جمھوری اسالمی کودکی  .خواھد سرش بياورد د ھر بالئی میتوان  از راه برسد می  ھر کسی .ش نداردا
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تر شروع به کار ينئکنند تا بلکه از سنين ھر چه پا ی قبل از تولد صاحب کاران آنھا را پيش خريد م است که حتّی گاھی

  .تا بتوانند از نيروی کار آنھا حد اکثر استفاده را بکنند. کنند

جای بودن در مدرسه،  برخورداری ه  کار يا کودک خيابانی گذاشته اند، کودکی است که ب کودکی که اسمش را کودک

کودکی است .  نانی به دست آورد و امروز را به فردا بدوزدۀاز آموزش و ساختن آينده اش، در خيابان ويالن است تا لقم

حتّی يک اسباب بازی شايد در . دگيش وجود ندارد، شادی بسيار کم رنگ استبازی در زن. ھای ديگر نيست که مثل بچه

 را عدم تغذيه و کار زياد  رشد کافی. کند  نمی قدش رشد کافی. وزنش کم است. بدنش نحيف است. ش نبيند اطول زندگی

، ايدز،  ماری پوستیاز بي.  العالج مبتال است به بيماريھای مزمن و گاھی. شود راحت مريض می. از او گرفته است

فشار جسمی که در اثر کار  .مبتالست ه و غير ھای روانی گرفته تا افسردگی، ناراحتی...  و ھای عفونی بيماری ھپاتيت، 

شود، به اوآسيب جدی می زند، کار سخت مانع  ی ندارد به او وارد میئسخت، سنگين و طوالنی که با جسم کودک خوانا

زند و باعث بروز ناتوانی ھای مادام العمر در اين   به ستون فقرات او صدمه مید ميشورشد استخوان ھا و مفاصل او

  .شود رو میه به اين ترتيب سالمت يک نسل با خطر جدی روب. کودکان می شود

. کنند که بر روی دريای بيکرانی از ثروت قرار دارد  می کودکانی که بھزيستی آنھا را تعريف کرده، در دياری زندگی

اگر اين ثروت . ای وجود نداشت رفت کودک گرسنه ھا و سران سرکوبگر و دزدش نمی تی که اگر به جيب آيت هللاثرو

ھويت، مھاجر،   مثل کودک کار، خيابانی، زباله گرد، بی یئھا هژگرفت وا در خدمت رفاه جامعه و مردم قرار می

شاد بودند رفاه داشتند، مقدم بر ھمه چيز در جامعه . آنوقت کودکان قرب و منزلت داشتند. وجود نداشت... ی وئ صيغه

. کردند ھمه احساس خوشبختی می. آنوقت جامعه ھم شاد بود. آنوقت گواھی بر پيشرفت جامعه بودند. رسميت داشتند

  . معلوم است، ھم جامعه ای که شھروندان آن شاد و مرفه ھستندۀآيند

کنند و   ه از اموال ھمين کارگران و زحمتکشان استفاده میھای بيکاره و سودجويش ک سران اين حکومت و نھاد

ورند و کودک خيابانی و کودک کار تعريف  آھای حقوق بشری را در می ثروتھای کالن به جيب می زنند، ادای نھاد

که به  ميليون کودک ٧که اين . خواھند وانمود کنند که آنھا نيستند که کودک را به اين روز انداخته اند می. کنند می

 از  کنند ولی کنند آن را تعريف می کودک را اسم گذاری می. روند از آسمان افتاده اند يا از زمين سبز شده اند مدرسه نمی

 . راه حل خبری نيست

نديشيم، عليه وضعيت اسفناک کودکان در ايران بي فرصتی است که به »کار کودک« روز جھانی مبارزه عليه جون ١٢

کار کودک را تھديد جدی برای رشد و  . خود را متشکل کنيم تا بتوانيم تغيير ايجاد کنيميک حکومت کودک ستيز

  . محو کامل آن باشيم ی دنيای آينده بدانيم و در پیئشکوفا

دولت است که کودکی . ول فقر و سياه روزی کودکان دولت استؤمس.  آيندگی کودکان دولت اسالمی است ول بیؤمس

ی ئکار کودک قرون وسطا. ھا کودک تبديل کرده است  را به کابوسی برای ميليون ته و زندگیکودکان را از آنھا گرف

کار . نه تنھا بايد مطلقا ممنوع شود، بلکه بايد جرم جنائی به حساب بيايد. است، مردود است و به اين دوران تعلق ندارد

  .ريزد ولين و سرمايه داران میؤکودک ثروت بيکرانی را به جيب مس

شود با زور بايد  به راحتی نمی. اين حق را بايد گرفت.  کودکان استۀ درخشان حق ھمۀ با منزلت و آيند  زندگی يک

وجود ه از ھمين امروز بايد شروع کرد و تشکلھا را ب. ھا تبديل شويم که به ميليون قوت ما در تشکل ماست و اين. گرفت

  .ن است ما بزرگساالۀعھده بازگرداندن حقوق کودکان ب. آورد

  ١٣٩٢ ]جوزا[ ــ خرداد ماه١٠٤ شماره ،نشريه کودکان مقدمند

 

 


