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 Children کودکان

  
 تھمينه مقدم ــ تارا

 ٢٠١٣ جون ١٠

  

   روز جھانی عليه کار کودکانجون ١٢مناسبت ه ب
  

  .است، روز جھانی مبارزه با استثمار کودکان ]جوزا[ بيست و دوم خرداد-  جون دوازدھم

ی، کودک تن ئروز يادآوری درد کودک کار و خيابان، کودک زباله گرد، کودک گل فروش، کودک کوره پزخانه 

فروش، کودک توزيع مواد مخدر، کودک جوشکار و نجار و خياط و شيشه بر و شيشه ساز و ھزاران شغل خطرناک 

  .ديگر

  ،شان روز يادآوری درد ترک تحصيل کودکان فقير و تحقير کودکی

  ،روز يادآوری تغيير برای بشريت و برای کودک

  ،روز ياد آوری مطالباتی در جھت لغو کار کودک

  ...روز ياد آوری کودک  اسير سرمايه و فقدان شادی و بازی برای کودک

 در بحران اقتصادی سرمايه داری تقاضای نيروی کار ارزان افزايش پيدا می کند، برای برون رفت از اين بحران 

ه از کودکان و زنان بھترين گزينه است؛ خانواده ھای کارگری که بی کار ھستند و يا دستمزدھای ناچيز کفاف استفاد

کنند و راھی بازار کار می کنند و کودکان از  زندگی شان را نمی دھد به ناچار کودکان خود را از مدرسه جدا می

 . سرمايه داری آشنا می شوندۀکودکی با دنيای وحشيان

 بازده ،قات کودکان در حين تحصيل، به کار اشتغال دارند که به علت حجم و فشار کار زياد و کارھای سختگاھی او

کودکانی که با مواد . يادگيری کاسته شده است و کودک به علت افت شديد تحصيلی ممکن است تحصيل را رھا کند

ی پوستی قرار داردند؛ و يا در بھترين حالت طور مدام در معرض انواع بيماريھاه ی سروکار دارند، بئيمياکخطرناک 

. دخترانی که از تحصيل باز می مانند تا از خواھران و برادران کوچکتر خود نگھداری کنند تا مادر بتواند سرکار برود

 .و صدھا شغل خطرناک ديگر که کودکان را ھمه روزه در وضعيت بسيار رقت انگيزی قرار می دھد

 استثمار کودکان کار است، اعم از اشتغال در خيابانھا يا به ۀنی کار  بيانگر رشد بی رويآمارھای رسمی سازمان جھا

  .  ءکارگيری آنھا در نيروی نظامی، و فحشا

با گسترش سرمايه داری و ناتوانی سياستمداران و دولتھا در کشورھای پيرامونی بر تعداد خانواده ھای فقير بيش از 

  . کار قربانيان افزايش سود سرمايه داران  و دولتھا می باشندپيش افزوده شده است، و کودکان
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 کودکان خيابانی ۀ اما ھمچنان شاھد پديد، نفت در سالھای اخير و افزايش ثروت آنۀدر ايران با توجه به فروش بی سابق

مچنان کودکان را  سال ممنوع است اما کسی به اين قانون توجھی نمی کند و ھ١٥ی که کار کودکان زير ئاز آنجا. ھستيم

در ھر کارگاه و مغازه و کوچه پس کوچه ھای بازار تھران بدون ھيچ گونه شرمی از بھره کشی از آنان برای کسب 

  .سود بيشتری می بينيم

مين زندگی به أ خود آواره می شوند و به ناچار برای تۀاولين قربانيان بعد از جنگ کودکان ھستند که از خانه و کاشان

کودکانی که طعم تلخ مرگ پدر و مادر و خواھران و .  رو می آورند و يا به پرورشگاه سپرده می شوندکار خيابانی

مدارس مورد ھجوم نظاميان قرار می گيرند، و ھرگز تا پايان عمر اين فشار روحی آنھا را . برادران را تجربه می کنند

د  بعضی از آنھا به انتقام گيرندگان از ديگران و ھر رھا نخواھد کرد و کودکانی که خشونت را در زندگی تجربه می کنن

  .  تبديل می شوند،آنچه در زندگی ھست

) صيغه(که ھر ساله به دليل فقر خانواده ھا به کشورھای عربی تحت نام ازدواج اند بنا به آمارھای موجود کودکانی 

 از مدت خيلی کوتاھی به خانواده برگردانده ی ثبت نمی شوند و دختران بعدئاين ازدواجھا معموال جا. فروخته می شوند

خيلی از اين دختران قربانی تجاوزات بيشمار . و بدين ترتيب کسی حاضر به ازدواج با اين دختران نمی شود. می شوند

  .دنيا آوردن کودکی رھا می شونده قرار می گيرند و يا بعد از ب

ان ھستيم اما ھمچنان با بحران آن در افريقا، آسيا و امريکای ی در جھئدر جھان امروزی شاھد توليد و افزايش مواد غذا

  . رو ھستيمه التين روب

 حقوق کودک برای حمايت ۀبعد از جنگ جھانی اول توجه به وضعيت حقوق کودکان بازمانده از جنگ و اولين اعالمي

با تصويب منشور جھانی حقوق کودک تا کنون بسياری از کشورھا . نگ به تصويب رسيداز حقوق کودک در برابر ج

 کرده اند اما ھمچنان شاھد کودکان کار و خيابان ھستيم؛ و اين نشان از بی تعھدی سازمانھای ءاين پيمان نامه را امضا

  .بين المللی است که نتوانسته است تعھدات واقعی را برای کشورھای عضو ايجاد کند

ھمچنين سازمان جھانی کار يک روز از سال را به مبارزه عليه استثمار کودکان اختصاص داده است اما ھيچ گونه 

  .تالش جدی و عملی در اين زمينه ديده نمی شود

در ايران با . ه می شوندئکودکان ھمواره به عنوان نيروی کار ارزان به بازار ارا... در افغانستان، ھند، بنگالدش و

ين بودن حداقل دستمزد رسمی، ورود کودکان طبقات تھيدست جامعه را به بازار ئ به افزايش فقر روزافزون و پاتوجه

  .کار سرعت بخشيده است

دولت جمھوری اسالمی ايران، به وظايف و تعھد خود در قبال کودکان عمل نمی کند و از موانع بزرگ در راه پيشرفت 

  .مدارس و مھدھای کودک استی خالقيت کودکان در ئو رشد و شکوفا

فرسايشی ايران در طول جنگ ايران و عراق ھمواره شاھد کودکانی بوديم که به اميد واھی بھشت و در دولت نظامی 

کودکان و يا جوانانی که تحت عنوان بزھکار به جامعه معرفی . نظامی  اسير و يا کشته شدندۀ امام زمان به صورت برد

چرا که کارفرما به داليل مختلف از  پرداخت . ی از نمايش تراژدی کودِک کاِر ديروز استمی شوند، در واقع گوشه ا

عنوان يک کارگر امتناع کرده است و اين شرايط زندگی است که او را از سر نياز و ه حقوق واقعی و به موقع وی ب

 .ناچاری به اين سو کشيده است

بايد دولتھا را واداشت تا لغو کار کودک را در اولويت کارھای خود . رد مدام وظايف دولتھا را يادآوری کۀبايد با مبارز

  .قرار دھند

  . شودءکار کودک بايد جرم محسوب شود آنھم نه فقط به صورت بخشنامه وتبصره بلکه بايد به صورت عملی اجرا
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 قانونی قرار گيرند، بايد  افرادی که کودکان را به ھر دليلی مورد آزار و اذيت و شکنجه قرار می دھند مورد پيگيرد

ی و امکان نگھداری از ئ درآيد حتی اگر والدينی تواناءوليت پذيری والدين تدوين و به اجراؤقوانينی مبنی بر مس

فرزندانشان را ندارند دولتھا موظف به نگھداری و سرپرستی از کودک باشد و بايد به شرايط روحی و روانی کودکان 

 درمان روحی و جسمی آنھا را بپردازند و شرايط برگرداندن آنھا را به يک زندگی انسانی ۀنتوجه نمايند و ھر گونه ھزي

  .فراھم نمايد

اين قوانين محدود به يک دولت و يک کشور نبايد باشد بلکه بايد در سطح بين المللی برای لغو کار کودک تالش کرد و 

  . دولتھا بايد موظف به اجرای آن باشندۀھم

ی و سالمت ئتوان به رشد و شکوفا ر و تبعيض و اختالف و جنگ قدرتھا در جامعه وجود داشته باشد نمیتا زمانی که فق

  .  شھروندان بايد فقر و نابرابری را ريشه کن کردۀکودکان رسيد بنابراين برای رسيدن حقوق برابر برای ھم

  .بايد معضل بيکاری کارگران و کم بودن دستمزدھا را از بين برد

برای مثال درآمد حاصل از فروش نفت در ايران را  . ايد موظف شوند برای رفاه کودکان سرمايه گذاری کننددولتھا ب

اگر دولت ايران بخواھد تنھا بخشی از اين درآمد را به . ی جھت سرمايه گذاری کودکان ھزينه کردئبايد در زيرساختھا

 اھيت کثيف و ضد انسانی جمھوری اسالمی نه میکودکان اختصاص دھد ديگر نيازی به کار کودکان نيست؛ اما م

توان صاحب منافع بيشماری شد و نه  زيرا با لغو استثمار کودکان ديگر نمی. خواھد ونه چنين جھت گيری را می پذيرد

  .ميتواند ساير قوانين اجتماعی سياسی و اقتصادی را به جامعه و مردم تحت ستم تحميل کند

.  آن را شناختۀبرای لغو کار کودکان بايد بسترھای تشکيل دھند.  بر کسی پوشيده نيستاثرات زيانبار کار کودک ديگر

  . بايد مناسبات اقتصادی را که کودکان  را وادار به کار می کند تغيير داد

ر دليل فرھنگی و حقوقی کمتر قادر به پيگيری مطالبات خود ھستند را  تغييه بايد قوانين مربوط به کودکان مھاجر، که ب

  .داد

ن حقوق کودک در اين مقطع بحرانی تالش برای تغيير اين مناسبات بيرحمانه است با فشار آوردن به وظايف فعاال

دولتھا و اين قوانين کودک ستيز به بخشھای مختلف جامعه و حکومت می توان در راستای لغو کار کودک قدمی کوچک 

 .داشتبرای از ميان بردن استثمار و تبعيض عليه کودکان بر

  ١٣٩٢ ]جوزا[ ــ خرداد ماه١٠٤ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 


