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 Children کودکان

  

  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١١ جون ٠٨

  

   طبقاتی نيست؟ۀکارکودک،بخشی ازمبارز آيا مبارزه برای لغوِ 

 
   کودک، روز جھانی مبارزه عليه کار)جون١٢ (- جوزا-بيست ودوم خرداد

 باد گرامی 

رنج کودکان، ھا و  دشواریۀ مبارزه عليه کار کودک فرصتی است برای انديشيدن و سخن گفتن دربار روز جھانی

ھای اجتماعی به يغما  ناشی از فقر و نابرابری کشی و استثمار  بھرهۀ وقف  شان در آماج تھاجم بی کودکانی که کودکی

شان را نيز مورد تعرض و آسيب آينده امروِز آنان، بلکه فردا و تمامی زندگی  ارفته و پيامدھای اين چپاول نه تنھ
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وظايف،ۀ فرصتی دوباره برای انديشيدن دربار" مبارزه عليه کار کودک"روز جھانی . داده است قرار

يل آنان،صورت گرفته نسبت به مسا ھای   قصور و کوتاھیۀمان در قبال کودکان، تأمل دربار ھای انسانی  وليتؤمس

، است چرا که کودکان کار، قربانيان خاموش و"کار کودکان"  غيرانسانیۀ پايان بخشيدن به پديد توجه بر ضرورت

يافت ھای اجتماعی ھستند و ترديدی نيست که رنج آنان پايان نخواھد  فقر و ديگر نابسامانی دفاع غفلت، نابرابری، بی

   کودکان ۀجوامع به نفع ھمۀ ر انسانی ھمثوانديشی و اقدام م  مگر با ھمبستگی، ھم

 

 کارکودکان؛معلولی فرھنگی يا ضرورتی اقتصادی
  آذر.م: نگارش

 و يا اساس انحراف تحليل ھای-به سبک سرمايه دارانه  البته- انحراف اساسی در بررسی معضالت اجتماعی

یئبه عنوان درست ترين و ريشه اين نقاط » القای«و يا» عزيمتۀ نقط«انتخاب  اجتماعی مدرن و پسامدرن، در

 ھا روی می دھد»خاستگاه«ترين

که بروز اجتماعی می يابند وقتی بدون در نظر گرفتن به طور مثال تحليل ھای روان شناختی پديده ھا و معضالتی

در نھايت يا در ھزار توی عقده ھا و تمايالت سرکوب آن صورت می گيرد، پايه ھای مادی و ريشه ھای اقتصادی

گردد ناھنجاری ھای شخصيتی گم می شود و يا به به گرفتن انگشت اتھام به سوی آسمان ختم می  کودکی وۀدش

کار« غير انسانی و زشت ۀنگارنده دراين نوشتار قصد بررسی يکی از ھمين انحرافات را، که در مورد پديد

ھد و يا به عبارتی پايه ھای مادی اينکجا روی می د اين که اين انحراف اساساً در. روی می دھد، دارد» کودکان

 انحراف، کجاست؟

صورته ب معضالت و آسيب ھای اجتماعی، تحليل گران معموالً از دو عامل، فرھنگی و اقتصادی، در بررسی

شکی نيست اما برجسته کردن يا صورت دوسويه با ھم در ارتباطنده در اين که اين دو عامل ب. مان نام می برندأتو

.تحليل گران را نمايان می سازد» عزيمتۀ نقط «و يا» منظر«، »جايگاه«ودن يکی از اين دو، کم رنگ نم

می پردازند، تمام دستگاه فکری و نظام» فرھنگی» «منظر«پديده بيشتر از  آن دسته از تحليل گران که به اين

ينئتحصيالت پا ی که دارایئنواده ھااده ھای پرجمعيت و يا خاخانو: به اين مبنا استوار می سازند که تحليلی خود را

ناشی از کار کودکان آنھا را به کار از آسيب ھای» آگاھی کافی«و يا نداشتن » عدم رشد فرھنگی«دليل ه ھستند، ب

تعداد زياد فرزندان که حاصل نا آگاھی و عدم رشد. گردند گماشته و باعث بروز معضالت جدی در کودکان می

 باعث تشديد فقر در اين خانواده ھا شده که اين خود در تشديد نا آگاھی آن ھا موثر ،فرھنگی اين خانواده ھاست

 سازد ھا را در برخورداری از امکانات محدود خانواده، محدودتر میاست؛ چرا که آن

اين خانواده ھا و به تبع آن بروز در کودکان» جرم«و » بزه«خود اين مسأله به معنای ايجاد بستری مناسب برای 

 .ناھنجاری در جامعه است

 آگاه«و » فرھنگ سازی«پس با : توسط اين تحليل گران نيز به سادگی ھمين تحليل است ارائه شده راه کارھای

پديده را تا حد زيادی می توان اين... خانواده ھا از طريق رسانه ھا، کالس ھای مشاوره و آموزش و » نمودن

 .کاھش داد

کار«وليت ؤمتھم کردن والدين نه تنھا بار مسکيد دارد با أت» ھا ر فرھنگی خانوادهفق«اين شيوه از تحليل که بر 

 و در يک کالم نا امنی اجتماعی را نيز به» جرم«، »بزھکاری«ھا می اندازد، بلکه گناه  را به دوش آن» کودکان
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نان بستری مناسب برایآ «منظر«چرا که از اين . ھمين خانواده ھای فقير می افکندۀ  گردرصورت غير مستقيم ب

اين کارخانه جات توليد. تبديل شده اند» مجرم کارخانجات توليد« و به نوعی به »رشد بزھکاری ايجاد نموده اند

بر» فرھنگ سازی«ۀ  بايد به وسيل–منظور تعداد زياد فرزندان است  -مجرم که دارای توليدات زيادی ھم ھستند

 !!يت آنفزايند تابر کمبي کيفيت محصوالت خود

تحليل اين» خاستگاه« به ما در فھم ١٨٦٦ و ١٨٦٥سال ھای  کار کودکان درۀ شايد نگاھی به تحقيق در مورد پديد

 .برساند نوع تحليل گران ياری

ھيچ موجود انسانی نمی تواند به" : چنين گفته شده است١٨٦٥کار کودکان در سال ۀ در گزارش گروه تحقيق دربار

نديشد، بدون اين که بی اختياربي  سال انجام می گيرد،١٢تا  ٩اطفال ۀ ارات شھود، به وسيلحجم کاری که طبق اظھ

مجاز از قدرت خويش نبايد بيش از اين» کارفرمايان«و » اوليای اطفالۀ سوء استفاد«اين  به اين نتيجه برسد که

مفاد«چنين آمده است که از  ه شد، ارائ١٨٦٦و يا در تحقيق ديگر که توسط پارلمان انگليس در سال ." شمرده شود

قدر که در مقابل والدين شان بايد محافظت شوند؛ طور غم انگيزی چنين مشھود است که فرزندان آنه کليه مدارک ب

حفاظت شوند؛ به عبارتی سيستم غيرمحدود استثمار کار کودکان به طور در مقابل ھيچ شخص ديگری الزم نيست

 والدين قادرند بدون کنترل و:  می شود کهء به طور اخص تنھا به اين دليل ابقاکار خانگی اعم، و به اصطالح

»قدرت مطلقی«نبايد چنان  والدين... را در مورد فرزندان خود به کار برند » قدرت دل خواه و شوم«بازرسی اين 

در اين. ، تبديل نمايندمزد ھفتگی دريافت می کنند ی که اين مقدارئد که فرزندان خود را به ماشين ھاداشته باشن

خود می» اختيارات«که والدين از » سوءاستفاده ای«قانون گذار در برابر  صورت جوانان حق دارند که از حمايت

دھند، برخوردار اخالقی و فکری تنزل میۀ جوانان را زودتر از موقع تحليل برده و آن ھا را در زمين کنند و نيروی

  ».گردند

  !!!چه پارلمان انسان دوستی!!!به به

  . در ذھن داريم رجوع کنيم١٩تصويری که از محله ھای فقير نشين انگلستان قرن  کافی است به

لباس ھای گشاد ی بائبچه ھا!! ی پر از آب کثيفئبا سنگ فرش ھای شکسته و گودال ھاھای تنگ و باريک  کوچه

ی زندگی می کنند که فقرئو در خانواده ھا ندت سوراخی می غل مدام از سوراخی بهو پاره با کاله مردانه بر سر، که

آدمی عصبی و خسته با صورتی نتراشيده که به کوچکترين بھانه بچه ھا پدر خانواده،. سرتاسر آن را فراگرفته است

 از محله ھای فقيرنشين آن زمان» يستیئاليورتو«کتک می گيرد و در يک کالم تصويری  و ھمسرش را به باد

 البته اين تصوير ھا-.بگذاريد گزارش فوق صحه» حقانيت«لستان را با گزارش باال در کنار ھم قرار دھيد تا به انگ

کشورھا با تمام پيشرفت ھای تکنولوژيکی و تالش. فقيرنشين ديد شھرھا و محله ھایۀ را ھنوز ھم می توان درحاشي

  -ه گريبانندھنوز ھم با اين مشکل دست ب» شھری مبلمان ھای«در بھبود 

خانواده ھا نبايد برای استثمار کودکان«تحقيق کامالً درست به نظر می رسد که؛  گروهۀ اين گفت!! پس با اين حساب

  !!امادوستان نکته درست ھمين جاست» قدرت مطلق داشته باشند خود

گرديد، بلکه يه داری از کودکاناقتدار والدين نبود که باعث استثمار مستقيم يا غير مستقيم سرما غلط ازۀ اين استفاد"

موجب» اقتصادی اقتدار والدينۀ پاي«عکس، اين سيستم استثمار سرمايه داری بود که با درھم کوبيدنه درست ب

دليل ميل به استثمار وحشيانه برای سود بيشتر و مھمتره سرمايه داری ب سيستم." سوءاستفاده از اين اختيارات گرديد

ر ماشينيسمثيات به. (کار را به درون خانواده ھا تحميل کرد» نيروی کار ارزان«وز افزون به نياز ر دليله از آن، ب

رکنی«خانواده به عنوان : ھمين جا ذکر کنيم که بايد نکته ای را در). ی ديگر خواھيم پرداختئدر اين تقسيم کار، جا
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 ديگر ھمان سکه ايست که در طرف روی-تحقيق ھای باال کشف شد  که شومی آن در- » قدرتی مطلق«يا » شوم

»سود سيستم«اين سکه درچرخش خود که بر حسب . ضرب شده است» نھادی مقدس « ديگر آن خانواده به عنوان

ويژه پدر به عنوان اگر تا به حال خانواده و به. گيرد، شير يا خط يا به عبارتی مقدس يا شوم خواھد بود صورت می

»دستگاه انتقال ايدئولوژی و مناسبات حاکم«عنوان  و نيز به» نان آور خانواده«وان  يعنی به عن–اقتصادی آن ۀ پاي

»با سوءاستفاده از اقتدار خود«به رکنی شوم که کودکان را » ضرورت«اساس ه ب قداستی آسمانی داشته است، حال

  می کشد، تبديل می کند به استثمار

اخير است» مناظر«شده در آن دوره با  انتخاب» منظر«ظريف ديگری نيز وجود دارد و آن تفاوت ۀ نکت

به. به آن بوده است» نگاه وارونه«است، چيزی که روی می داد  اگر در آن زمان منظر درست انتخاب می شده

  و شايد به-اخير، که ھماره درتالش اند پديده را از منظری اشتباه به نمايش بگذارند عکس تحليل گرانه عبارتی ب

پيدايش پديده را به  در نگاه پيشين تالش می شود با چرخشی ماھرانه اصل و منشاء- چار می شونداين اشتباه د

است که اثر آن را ھنوز ھم می توان در »یئردپا«است نسبت دھد؛ و اين ھمان » معلول«که در واقع » علتی«

  .يافت» تحليل ھای ناکجا آبادی«

يا» ھا فقر فرھنگی خانواده«نظام سرمايه داری است، نه ، فرزند نامشروع »کارکودکان« زشت ۀپديد!! آری

  .»اقتدار مطلق والدين«

، ھرچه بيشتر پوچی و سطحی بودن اين نگاه»فقر فرھنگی« اما بررسی بيشتر و دريافت ريشه ھای تحليل بر مبنای

 به» فرھنگ سازی«ی با از راھکار اين دسته از تحليل گران، يعن کنيم که با استفاده فرض. را به ما نشان می دھد

  ؟بود دست آخر با چه مواجه خواھيم شد؟ دست آورد ما چه خواھد. مبارزه با اين پديده برويم

در خيابان ھا، چھار راه ھا و کارگاه ی که می دانند کودکانشانئخانواده ھا: دست آورد ما چيزی جز اين نخواھد بود

ه آموزش و بازی مشغول شوند و دوران کودکی خود راب کودکانی که اگر!! ھا در معرض آسيب قرار دارند

  !!خوب، سالم و مفيد برای جامعه خواھند بود یئسپری کنند، انسان ھا» کودکانه«

گونه کسی است که نداند، حضور اين کودکان در کارگاه ھای نمور و بدون ھيچ به راستی چه. آفتاب آمد، دليل آفتاب

که از شنيدن چه کسی است  آسيب ھای جبران ناپذيری را به آنان وارد می کند؟بر سر چھارراه ھا چه امکانات و يا

ثيرافتد؟ چه کسی است که تاندامش ني مرگ يک کودک در ھر ثانيه بر اثر فشار ھای ناشی از کار و فقر، لرزه بر

منظر،» بھترين«باشد؟ درواقع اين نوع تحليل به جای انتخاب  محروميت را بر جان و پيکر اين کودکان نديده

  .دارد زشت کار کودکانۀ تصوير غلط از علت پديدۀ برگزيده و سعی در ارائ منظر را» مفيدترين«

که کار فرصت کودکی و رشد را از - خيلی بھتر از اين دست تحليل گران- خانواده ھای اين کودکان خوب می دانند

    تبديل شود؟»نان شب« می تواند به» آگاھی«اين  کودکان می گيرد، ولی آيا

نياز اين. کودک خود را از کودکی محروم نمی کند ،»بی نيازی«و » خرسندی«ھيچ يک از اين خانواده ھا از روی

  .آن که از جنس فرھنگی باشد، نيازی اقتصادی است خانواده ھا بسيار بيش و بسيار پيش از

  :می کنيم کيدی دوبارهأدر آخر به اين نکته ت

سود«و شوم که آن ھم بر حسب  ه در خدمت اين نوع تحليل قرار می گيرد، جز از نوع مقدس مفھومی که از خانواد

وانتقال مناسبات موجود و شوم برای معرفی حفظ برای» مقدس«تعريف می گردد، جايگاه ديگری ندارد؛ » سيستم

  .اين دست ی ازئآن به عنوان عامل اصلی پديده ھا

  وخيابان جمعيت دفاع ازکودکان کار
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