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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

 

  جھانگير: فرستنده

  ٢٠١١ جون ١٣

  

  :  روز جھانی لغو کار کودکجوندوازدھم 
  !ام، نه به کار کودک، آری به حق کودکیمگدا و ھمصسته و پيوسته، ھمبھ
  

گران کمپين دفاع از حق کودکی و جنبش لغو کار ين روز تاريخی و بزرگ را به تمامی تالشرد الگدوازھمين سا

 جھانی عليه کار کودک، ۀکار، آموزگار و برادرعزيزم کاياليش ساتيراتی، بنيان گذار رژکودک، به ويژه به ھم

  .گويمتبريک می

* * *  

  

ھای مصمم شانزده نفر از داشتم که ھم پای قدم، شخصا افتخار اين را ١٩٩٩ جوندوازده سال پيش در چھارم 

-ھا تحصيل و شادی میبچه«، »بسه ديگه کار کودک«رھای ھای معاصر، با شعاکارگران کوچک، اسپارتاکوس

، وارد سالن محل »بسه ديگه استثمار«، »ھای کوچک زخمی و کمرھای تا شده از کاربسه ديگه دست«، »خواھند

 سازمان جھانی کار، مبنی بر ١٨٢ ۀو شاھد تصويب مقاوله نام. زمان جھانی کار شوم ساۀبرگزاری اجالس ساليان

گی از طرف سيصد کودک کارگر ديگر که در اين کودکان، که به نمايند.  کودکان باشمۀممنوعيت کار پُر مخاطر

 کودک که از پاکستان  جھانی عليه کارۀ رژ- ی کرده بودند پيمائ، ھشتاد ھزار کيلومتر را دور جھان راه١٩٩٨سال 

ای که با دستان کوچک خود نوشته نامه  در قطع-  در اکثر شھرھای جھان به ژنو ختم شدئیپيماشروع و پس از راه

و با خط ھای کج و معوج کودکانه و با تصوير ُگل و ستاره امضاء کرده بودند، خواھان لغو بی درنگ کار کودکان 

متعاقب اين حرکت، سازمان ... خواستند؛ وی با کيفيت باال را جايگزين آن میشده بودند؛ و تحصيل رايگان و اجبار

 روز - مزبور و به تصويب رساندن اين مقاولهۀ پس از اتمام اجالس ساليان- را جونجھانی کار روز دوازدھم 

  .جھانی لغو کار کودکان نام گذاری کرد

، خبر از حضور صد و پانزده ٢٠١١ جون خود، ۀدر آخرين گزارش ساليان)  او. ال. آی(سازمان جھانی کار 

» آبی رنگ«، که به  گزارش فبروریدھد و در گزارش ماه ر مخاطره میھای کار پُ ميليون کودک کار درعرصه

(blue rapport) اه زنان، مر کار خانگی، به ھۀ معروف است، به عمق و مشقت استفاده از کار کودکان در عرص

، نيز در ) جھانی عليه کار کودکۀرژ(» گلوبال مارش«. دھدشدار میودر اين باره ھپردازد و به جھانيان می
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 سازمان جھانی ۀزمان با  شروع  اجالس ساليان خود به کارگران کوچک خانگی پرداخته است و ھمماه میکنفرانس 

کان با کار جوانان و ای در اين مورد شده و جايگزينی کار کوده  ويژۀکار، خواھان تصويب مقاوله نامه و تبصر

  . والدين بيکار را خواستار گرديده است

، يمن، بحرين، سوريه، ھای تونس، ليبادر متن رويدادھای اخير جھان، وسعت گرفتن مبارزات اجتماعی در کشور

و تری از کودکان نه تنھا از يک ستر شده است، اما تعداد ھر چه  بيش  کار کودکان کمۀھر چند نام بردن از مقول

 بود که ئیھا، بالترين و پليدترين اين گونه خشونتزشت(اند گر گشتهليس و نيروھای سرکوبوھای پقربانی خشونت

 فقر، ۀ، بلکه از سوی ديگر با گسترش داير)ليس سوريه بر سر يک کودک سيزده ساله آورد و او را مثله کردوپ

  .اندشدهتر به کار در شرايطی سخت و خطرناک مجبور تر و بيشبيش

تر اسمی از داری است، کمھای تاريخی که خاص نظام سرمايهاکنون، پس از گذشت دوازده سال، و به نحس تحريف

ثر ، با حضور مؤ که ھمان جنبش عظيم و اجتماعی لغو کار کودکان- وعلت تصويب اين مقاوله نامه أ و منشءمبدا

شود، که گويا اين ھا مطرح میه طوری در سطح رسانهلأعکس، مسه ب. شود به ميان آورده می-خود آنان، است

اين گونه . اندزده» شاھکاری«اند که از سر کودک دوستی چنين ھای حافظ سرمايه و سازمان جھانی کار بودهدولت

سيندرالھای ھای حافظ سرمايه و سازمان جھانی کار در مقابل تالش و فشار ھا، کالمی از اجبار دولترسانه

 مانند جمھوری اسالمی ھم ئیھادولت. آورندھا به ميان نمین و نھادھای حامی آنو فعاال) کودکان کارگر(پرولتاريا 

گران واقعی کنند و از طرف ديگر تالش میئی حق کودکان ژاژخاۀدر اين ميان، از يک طرف بی شرمانه در بار

  .دھنددان قرار میاين عرصه را تحت فشار، پيگرد، دستگيری و زن

ھای پايانی قرن گذشته و شروع قرن جديد، با  لغو کار کودک، امروز ديگر مانند سالۀبه يُمن جنبش اجتماعی و زند

کاری اين ھدف و گذاشتن تبصره و مشکل، تحريف و دست.  کار کودکان مواجه نيستيمۀکمبود اطالع در مورد مقول

داری، بحران اقتصادی اخير سرمايه.  اين جنبش استۀ به تصويب رسيدھای مطرح شده واما و اگر بر سرخواست

اين که .  تبديل کرده است- و حتا مجانی-داران به مثابه کار ارزان بار ديگر کار کودکان را به دستور روز سرمايه

، قدمتی تاريخی کنند کارگر و به اين اعتبار فرزندان اين طبقه بھره کشی میۀھاست از ُکل طبقداری سالسرمايه

 يعنی نان در آوردن و پول به - انسانی ۀگران اين عرصه درست در زمانی  که ابعاد اين فاجعدارد؛ اما اين که تالش

ھاشان در اين ھای کوچک، گلوھای نازک و دستان خرد، به تقليل خواستهجيب زدن از قِبِل به انقياد کشاندن جان

  :کنندن اين عرصه می فعاالسفانه اين کاری است، که بعضی ازأمت.  نيستمورد بپردازند، جديد است و فھميدنی

 تا آموختن به کودکان کار، به عوض خواست لغو کار ر صرف تشکيل کالس درس در محيط کار و دو، دو تا، چھا

ود با  کودک و خواھان تحصيل رايگان و اجباری و با کيفيت باال شدن برای آنھا، يکی از اين کارھاست؛ تطبيق خ

 کار ۀھا، به عوض راه انداختن جنبش اجتماعی و مردمی عليه پديد. او. جی. رف حفظ انھا به صموازين دولت

تالش برای احقاق حق کودکی و لغو کار کودک، تحت ھر شکل و نامی که . کودک، موردی ديگر از اين کارھاست

ھاشان کنند، غرفهصه را زندانی و دستگير میگران اين عر تالشئیدر جا. صورت بگيرد، خالی از مخاطره نيست

 نيز به جان کاياليش ئیکشند؛ و در جا ديگر، اقبال مسيح را  در سن دوازده سالگی میئیريزند؛ در جارا به ھم می

 ۀاين مصايب اما در مقابل کشيدن شير. بندندرا به گلوله می» گلوبال مارش«ن کنند و  فعاالساتيراتی سوء قصد می

ترين شرايط زندگی تر آنان، و تحميل سختای آکنده از رنج و محنت و بی حقوقی و فقر بيشھای کوچک و آيندهجان

ً به اکثريت آحاد جامعه، کم رنگ جلوه می ر ييای است که ھر جنبش اجتماعی برای تغ بھا و ھزينهکند و نھايتا

  .پردازدوضعيت اجتماعی و بھبود آن پرداخته و می
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تر آورد، بلکه به  ضعيف شدن و آسيب ديدن کودکان و بيکاری بيشنه تنھا  نانی بر سر سفره نمیکار کودکان 

دھد؛ از ميزان  ميدان میءھای اجتماعی از قبيل بزھکاری، اعتياد و فحشاانجامد و به آسيبجوانان و والدين می

ھای  بعدی را ھم در اين دور تسلسل  سلکاھد و نسواد جامعه، با ترک تحصيل و يا عدم امکان تحصيل کودکان، می

برای ھمين امروز آنھا بايد ! شان فرداستو صدای» امروزند«دارد؛ اما کودکان و سيکل شوربختی  به َدَوران وا می

 از جمله ئیھا به آمار رسمی سازمانءدر اين دنيای واويال، بنا. بايد دفاع کردشان میاز حق کودکی. کاری کرد

 و ئی صد و ھفتاد و دو ميليون کودک در کارخانجات مواد خطرناک شيميا فقط و فقطی کار و يونيسف،سازمان جھان

 تحصيل قرار ۀھای جانبی آن مشغول  به کارند و از ھر شش کودک، يک کودک خارج از چرخھا و کارخانهکارگاه

  .دارد

ای جھانی است ای در حال رشد نيست؛ پديدهساالن، فقط محدود به کشورھکار کودک، به مثابه آلترناتيو کار بزرگ

  ! تاوانش را پس بدھيمدبايداری که ما میبه ويژه، پس از بحران اخير سرمايه. و ُمد روز

مان را برای يھامان را بلند کنيم و دستھای کوچک، فرياد اعتراضيک صدا و يک پارچه، عليه  بھره کشی از جان

  .   ھمين امروز به ھم دھيم-ن و شدنی به مثابه امری ممک-لغو کار کودک 

  

  سوسن بھار

  ٢٠١١دوازدھم ژوئن 
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