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 Children  کودکان

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ جون ١٣
  

  !کودکان بدھيم دنيا را به
 کودکان بدھيمدنيا را به

  کودکان بدھيم،دنيا را به

  حداقل برای يک روز

  بدھيم مانند بالونی رنگارنگ

  کنند، بازی کنند،بازی 

  آواز سر دھند در ميان ستارگان

  کودکان بدھيم،دنيا را به

  بدھيم مانند يک سيب بزرگ

  .مانند يک تافتون گرم

  چيزی نيست يک روز،

  کودکان بدھيمدنيا را به

  حداقل برای يک روز

  .تا دنيا، دوستی را درک کند

 کودکان،

  دنيا را از دست ما خواھند گرفت

  !واھند کاشتو درختان ابدی خ

 )بھرام رحمانی: فارسی برگردان از ترکی به .، مسکو١٩٦٢بيست و يکم مه ناظم حکمت، (
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 ۀروزی که دربار. است» روز جھانی مقابله با کار کودکان«، ]جوزا[ خردادبيست و سوم برابر با جوندوازدھم 

 .شود ھای مختلفی اجرا می ھا، سمينارھا و برنامه کودکان رنج و کار بحث

ھای پر نيمی از آنان در حرفه  ميليون کودک کار در جھان وجود دارد که،٢١٥بنا بر گزارش سازمان جھانی کار، 

 درصد در ٧فريقا و ا درصد در ٣٢ درصد در آسيا، ٦١شود از شمار کودکان کار، گفته می. کار ھستندخطر مشغول به

 کودکان کار آماری قابل اعتمادی از شمار ۀشورھای در برگيرنداز آنجا که بسياری از ک. کنندمريکای التين زندگی میا

  . ی و تمام وقت اشتغال دارند ارائه نمی دھندئکودکانی که به کار حرفه 

و نيروی کار » غيرقانونی«شکل  رسند و به ثبت نمی  تن از کودکان کار در مراکز کارگری بهھاميليونبا اين وجود، 

تر از ارقامی است که در آمارھای   در نتيجه شمار واقعی کودکان کار، بسيار بيش.شوند کار گرفته می به» سياه«

ھای ويرانگر کشوری و فراکشوری نيز در چھار گوشه  عاله بر اين، در نتيجه جنگ. خوانيم المللی می کشوری و بين

ھا ميليون کودک  و يا دهھا ھزار کودک سرباز شرکت دارند  ده ويژه در کشورھای پيرامونی و خاورميانه، جھان، به

 . اند مھاجرت در کشورھای ديگر شده سرپناه در کشور خود و يا وادار به آواره و بی

زای اجتماعی است که از  انگيز تاريخ بشری و مشکالت آسيب در واقع پديده کودکان کار خيابانی يکی از دردھای غم

داری جھانی  ويژه عملکرد سيستم سرمايه داليل گوناگون، به ھای اخير به ديرباز در سراسر جھان وجود داشته و در سال

ھای حامی سرمايه، در تمامی کشورھا جھان و ايران  طلب و استثمارگر و دولت گر، خشونت رحم، ستم عاطفه، بی بی

  .افزايش يافته است

. داری است ستم سرمايه کودکان کار محصول تقسيم کار سيً عوامل مختلفی در کار کودکان دخيل است اما اساساًاصوال

...  طبقاتی زياد در جامعه و ۀعدالتی، شکاف و فاصل کاری، بی چون فرھنگی، اجتماعی، فقر، بی عوامل اقتصادی ھم

ن و حاميان کند و حتی فعاال خصوص در جوامعی مانند ايران که خود حاکميت ھمواره حقوق کودکان را نقض می به

افکند، حمايت جدی از کودکان کار و درد و رنج  زندان می  حمايت از کودکان را بهھای کودکان کار و خيابانی و سازمان

  .گيرد صورت نمی

ھا از تحصيل  چرا که آن. کودکان کار، ھرگز وقت و زمانی برای تفريح و بازی و شادی و فراغت کودکانه خود ندارند

داری  رحم سرمايه ناچارا وارد بازار کار بیھای خود،  خانواده مانند و برای کمک به و رشد طبيعی کودکی باز می

گريزند  برخی از کودکان به داليل مختلف، از خانه می. اند ھا نيروی کار ارزان و خاموش عبارت ديگر، آن به. شوند می

  .شوند ، گرفتار می...فروشی، سرقت و  دام باندھای قاچاق، تن و بالفاصله به

سالمت روانی  آور به شوند؛ کارھای سخت و زيان ھای جنسی واقع می استفاده کودکان کار، در محيط کار نيز مورد سوء

  .گردند ای می طوری که بسياری از اين کودکان در آينده، دچار مشکالت عديده زند به ھا صدمات جدی می و جسمی آن

***  

  ۀن است كه در مسابقده از كودكان سراسر جھايست شعر برگزي ب ۀ، مجموع»زي ناچئیستم جز صدايمن كسی ن«كتاب 

  .اند  الدی شركت داشتهي م١٩٨٠گر در سال يكدياری كودكان به يھم 

 اول  ۀزيجا. ران، شركت كردندي كشور جھان از جمله ا٥٧ سال از ١٤ر يون كودك زيليك مين مسابقه، حدود يدر ا

 ئیستم جز صدايمن كسی ن«بای ير زن تعلق گرفت كه با شعيپيليای از ف   ساله١٣بتناگ، دختر .ای.ايدن  او مسابقه به

  : بود در مسابقه شركت كرده» زيناچ

 ئیستم جز صدايمن كسی ن/ بخش  فرح ئیدر ھوا/ و عطر گل/  كوچكئیايؤبا ر/ زي ناچئیستم جز صدايمن كسی ن

  ...خوانم  رقصم و آواز می  و آزادانه می/ زنم خند می آفتاب لب كه به/  كوچكئیايؤبا ر/ زيناچ
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. چاپ رسيده است ای نو بهي شعرھای اين کودکان را ترجمه كرده و توسط نشر دنئیبايز ك، بهين  تاج پناھی ن يرخانم ز

  .با و پرمعنا ھستندي شعرھای اين كتاب، ز ۀھم

  :كين تاج پناھی  ني زر شما از طرف آننا سولدی با ترجمه م بهيتقد

اگر من قلبی از جنس نان داشتم «: و فكر كردم/ م و خوشبوقلبی بزرگ، گر/ دم از جنس ناني، قلبی دئیمن در نانوا

ن نان قلبی يك لقمه از اي/ ای  برای تو كه گرسنه/  من ك لقمه برای تو، دوستي/ توانست آن را بخورد  ن كودك میيچند

 ئیوست كه بگيكافی ن/ ترسد  كودكی كه گرسنه است و می به/ »!و برای تو، و برای تو، و برای تو/ برای توست

/ اگر قلب من از جنس نان بود/ »چارهيطفلك ب «ئیست كه بگويكافی ن/ نیيب ان میيوقتی كودكی را گر/ »دوستت دارم«

شكل نان  ت را بهيھا بمب/ شود كه ز مانع از آن میيچه چ/ و تو، ای فرمانده/ توانست آن را بخورد  ن كودك میيچند

ھای برشته و  با سبدی از بمب/ خانه باز گردد توانست خوشحال به می/ ھا، ھر سربازی ان جنگيگاه در پا آن/ نسازی؟

  !آه اگر قلب من از جنس نان بود/ ديگر  من ھنوز ھم می ۀو دوست گرسن/ استيؤك رين فقط ياما ا/ خوشبو

***  

 بلند از ستیي فروشی، ل زنی، تن فروشی، واکس فروشی، فال  فروشی، دست  فروشی، گل  ، ولگردی، قاچاق، آدامسئیگدا

احساس ھر روز از   ا بیيھزاران كودكی که شھروندان با احساس . سن و سال است ن کودکان کم يا شده به ت تحميليفعال

  ...گذرند و  کنار آنان می

چون توليد کفش   ھمئیھا  ديگری از کودکان کار، با مزدی ناچيز و تحت شرايط بسيار و با شرايط بد کار در کارگاهبخش

 کار ... وئیيمياکگری، ساخت مواد آتش بازی، توليد سيگار، توليد مواد سمی و  سازی، شيشه بافی، کبريت لیورزشی، قا

  .کنند می

دھد که اين کودکان در تمام  شده در ايران در مورد پيامدھای زيان بار پديده کودکان خيابانی، نشان می يک پژوھش انجام

از نظر رشد جسمی . دارای مشکالتی ھستند) ی روانی اجتماعی و ذھنیرشد جسمی حرکتی عاطف( ھای اساسی رشد جنبه

دھان،  خونی کاھش قد و وزن، بيمارھای مربوط به  در صد کودکان خيابانی با مشکالتی مانند کم٨۴ تا ۶٠حرکتی بين 

 مشکالتی  درصد آنان دارای۵۶ تا ١٧از نظر رشد ذھنی بين . رو ھستند چشم، قلب گوارشی پوست و سوءتغذيه روبه

. سوادی مشکالت گفتاری کمبود توجه و تمرکز مشکالت يادگيری و کمبود شناخت محيط پيرامون خود ھستند مانند بی

قراری و ناآرامی   درصد آنان از مشکالتی مانند احساس کم ارزشی بی٨٩ تا ۴٠از نظر رشد عاطفی ھيجانی بين 

 ٨٠ تا ٣٧از نظر رشد اجتماعی بين . برند يت و اضطراب رنج می بدبينی افسردگی ترس و ناامنی بحران ھوئیجو انتقام

بزھکاری اعتياد  در صد انان مشکالتی مانند پرخاشگری خشونت ناسازگاری سرقت سوءاستفاده جنسی تخريب تمايل به

  .و خريد و فروش مواد مخدر ومشکل در برقراری ارتباط مناسب با ديگران را دارا ھستند

کودکان . کودکان کار نيست شود، تنھا خبرھای مربوط به ی که درباره کودکان در ايران منتشر میا کننده اخبار نگران

فروشند يا ھر روز از  ھا که تن خود را می شوند، آن ازدواج زودھنگام و بارداری می ھا که مجبور به معتاد، آن

ھا  ز ھم پاشيده و سيستم آموزشی معيوبند، آنھای ا ھا که قربانی خانواده خورند، آن ترھای خانه و مدرسه کتک می بزرگ

دھند، ھمه کودکان کار  خاطر خشونت افسارگسيخته و تجاوز جان می ھا به کنند يا گوشه بيمارستان که خودکشی می

  .نيستند؛ اما کودکان کار عموما ھمه اين مسائل را با ھم دارند
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حق .  نداردئی قوانين اش با حقوق اساسی کودکان خواناکنوانسيون حقوق کودک پيوسته، اما حکومت اسالمی ايران، به

آميز و  کردن، ھر روز با فقر، خشونت ساختاری و سيستم آموزشی با ايدئولوژی مذھبی تبعيض کودک برای کودکی

 .شود راسيستی نقض می

توجھی   برای خوردن و آبی برای نوشيدن محدود است که زمينه بیئیغذا بخش اعظم نيازھای کودک ايرانی به

 .آورد نيازھای عاطفی و روانی کودک را فراھم می به

 جامعه ما نيست، بلکه مسائل و مشکالت ديگری از جمله اعتياد، ازدواج، حجاب  بنابراين تنھا کودکان کار و دشواری

 .را ھم بايد مورد توجه جدی قرار داد… اجباری و 

چون ايدز  بيماری خطرناکی ھم بسياری از اين کودکان به. پذيرترين اقشار جامعه ايران ھستند کودکان کار يکی از آسيب

  . ساله ھستند١٨ تا ١۵ھا   سال دارند و دو سوم آن١۴ تا ١٠ھا  شوند که يک سوم آن مبتال می

 سال گذشته اما شرايط زندگی ٢٠در طول . ذردگ کنوانسيون جھانی حقوق کودک می بيش از دو دھه از پيوستن ايران به

 حتی .ی نکرده استتغييرای ھستند،  خصوص آن دسته از کودکان که گرفتار فقر و مشکالت حاشيه کودکان در ايران، به

ھای محمد پيامبر   قواتين کودک ستيزی اسالمی و سنت ازدواج کودکان در حاکميت جمھوری اسالمی ايران و با اتکا به

ھای فعاالن حقوق کودک نيز اگر چه  ان، معضلی جدی و مطرح در سيستم اجتماعی و حقوقی ايران است و تالشمسلمان

  .رود شمار می کننده به ای نگران مسألهچنان  کاھش آن شده، اما ھم منجر به

نی ساله ايرا ١٢برای تشويق دختران ھفت تا » طرح ملی حجاب مدارس«سال است طرحی با عنوان   ١٠بيش از 

  .گويد تاکنون چند ھزار دختر را چادری کرده است مجری اين طرح می. شود حجاب اجرا می به

 ازدواج زودھنگام کودکان دختر اشاره کرده و مسأله س انجمن حمايت از حقوق کودکان در ادامه بهئيپژوھش، نايب ر

کرديم، اما کودکی که مجبور   نمین را جزء کار کودک محسوبئيتا کنون ازدواج کودکان در سنين پا«: گفته است

  .»يت يک خانه و زندگی را برعھده گيرد ھم مشمول کار اجباری شده استمسؤول سالگی ١٠شود در  می

شوند نيز يکی   نفر که مشمول قانون کار نمی١٠تر از  ھای کم ھای کارگاه عالوه بر تمامی اين مشکالت، مسائل و آسيب

  .ھا مشغول کار ھستند کودکان کار در اين کارگاهاز معضالت است؛ زيرا بسياری از 

قربانيان کوچک «در تيتر يک خود با عنوان  مناسبت روز جھانی کار کودک امسال شھروند چاپ تھران، به روزنامه

دو ميليون کودک در «گزارش اين روزنامه  به. »آمار کودکان کار در ايران در حال افزايش است«: ، نوشته است»فقر

  .»روند مدرسه نمی دھند که به  درصد کودکان کار را افرادی تشکيل می٣٠«و » کنند رگری میايران کا

شرايط سخت اقتصادی، «: شھروند گفته است ثريا عزيز پناه، عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان و فعال کودک به

شان را از سيستم  عه، کودکانن جامئيھای پا وضعيتی که با تورم و سقوط قيمت نفت ايجاد شده، منجر شده تا دھک

 .»ھا نيست ھا بفرستند، اين تقصير خانواده ھا و خيابان کارگاه ھا را به آموزشی خارج کنند و آن

صبح تا شب در سطح شھر کودکانی «: نوشته است» کودکانی بدون رنگ کودکی«نيز گزارشی با تيتر  ابتکار روزنامه

کودکانی ھم «و حتی » ی حقوق کودک در موردشان ناديده گرفته شده استھای جھانی و داخل بينيم که تمامی ماده می

ھای  ای در کوره دور از چشم ھر جنبنده کودکانی که به. شوند کار گرفته می تر از اين به وجود دارند که در مشاغل سخت

 .»مانند کودکی خود بازمیسپارند بلکه از  کاری سخت می نه تنھا تن نحيف خود را به... ھای توليدی و آجرپزی، کارگاه

ترين  ھای مسلح و قاچاق مواد مخدر را جزو زشت گردی، کارگری جنسی، فعاليت در گروه بردگی، کار اجباری، زباله

ھا برای نفع مادی و  کشند؛ از آن بردگی می داران کودکان را به سرمايه. ترين اشکال کار کودک است و غيرانسانی

شان را  ھای بدن شوند، ارگان کنند، اجاره داده می رسانند، قاچاق می فروش می کودکان را بهکنند؛  کشی می اقتصادی، بھره
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حتی برای نمونه حکومت اسالمی ايران، کودکان . گيرند فروشند؛ در حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار می می

   !ت حاکم بر جامعه ھستندکند؛ کودکانی که قربانی روابط و مناسبا را در سنين جوانی اعدام می» کار بزه«

ديگر قوانين غيرانسانی حکومت اسالمی ايران، مثل استاد شاگردی، گسترش اقتصاد غيررسمی، عدم آزادی برای ايجاد 

کردن  زدن، جريمه ھای مستقل کارگری و برخوردھای غيرانسانی با کارگران مانند شالق ھای کودکان کار، تشکل تشکل

  .است... موقع و ر کارگران بهو عدم پرداخت دستمزدھا ناچي

باندھای . ای پيدا کرده است ھای عمومی و ھمگانی در حکومت اسالمی چھره زشت و کريه تازه چپاول و دزدی ثروت

ھای آن، چنان در فساد اقتصادی  ترين رده نئيھا تا پا ھای حکومتی از باالترين رده ای و  تمام دستگاه اطراف بيت خامنه

  . کنند ھا نيز درز پيدا می رسانه ھای رقيب درون حاکميت، به ھی با افشاگری جناحاند که گا فرورفته

ُھای حقوقی شماری از  شده از سوی دستگاه اطالعاتی باندھای حاکم، که شامل فيشء اسناد تازه افشا برای نمونه، بنا به

گونه  دولت، به ھای وابسته به کمديران ارشد دولت شيخ حسن روحانی شده، مديران شرکت دولتی بيمه مرکزی و بان

ھای  چنين فاش گرديده که رقم ھم. زنند جيب می  ميليون تومان زير عنوان حقوق و مزايا به٢٣۴ تا ٨٠رسمی مبالغی از 

 .شود ھايشان سرازير می جيب  است که مقامات حکومتی خارج از فيش حقوقی بهئیھا گزاف مزبور، جدا از پول

مدير عامل بانک » صدقی« ميليونی ٢٣۴ای، ھفته گذشته فيش حقوق  ستقيم سيدعلی خامنهروزنامه کيھان تحت نظر م

تر آن است در افشاگری کيھان، صدقی يکی از شرکای حسين فريدون، برادر  ج کھالب. دولتی رفاه کارگران، فاش کرد

در يک صرافی و نيز اين دو، مالک و شريک . س جمھوری و يک مقام بلندپايه دولت اوستئيشيح حسن روحانی ر

 .ھای تجاری ديگر ھستند شرکت

با اين حال، گمان . ميان آمده است در معامالت ارزی به» س جمھورئيِدستيار ويژه ر«بار نام  اين ترتيب، برای نخستين به

دازی ان راه با توجه به. فقط فروش ارز رسمی در بازار سياه بوده باشد» صدقی و شرکا«رود پھنه فعاليت صرافی  نمی

دھد که حوزه اصلی کار صرافی فريدون، در راستای  موازات صرافی، نشان می يک شرکت صادرات و واردات به

 .قرار داشته است» ھا دور زدن تحريم«

 ميليون ٢٣۴ ميليون تومان و در اسفند ھمين سال ١۵١، ١٣٩۴در اين گزارش کيھان، فاش شده که صدقی در مھرماه 

يا » تفاوت ماموريت«ھای ديگر مانند  ھا از جمله زير رديف اين رقم. خود پرداخت کرده است تومان حقوق و مزايا به

 .سازی شده است و جز آن حساب» انتقالی کشيک«

ھای کارگران  کنند، در اصل با پرداختی طور ماھانه غارت می صندوقی که صدقی و دوستانش در بانک رفاه کارگران به

کارگران چه برداشتی دارند را » تامين«و » رفاه«ھا از  حاکمان کشور و باال دستیاين پرسش که . تامين شده است

اختالس ھزار ميليارد  ای، به س پيشين سازمان تامين اجتماعی و قاضی محبوب خامنهئيتر سعيد مرتضوی، ر پيش

دادن  امين اجتماعی و ھديهھای ت ئی ميلياردھا تومان و حراج و تقسيم اموال و دارائیجا برداری و جابه تومانی، کاله

 . اقرار کرده است... بسياری از نمايندگان مجلس شورای اسالمی و به

ھای سرکوب و  ھای عمومی جامعه توسط سران و مقامات و ارگان جانبه و مداوم ثروت اگر اين غارت وسيع و ھمه

 ميليون کارگر کشور، که با ١١حدود   ھزار تومانی به٨٠٠ دستمزدھای ناچيز تعيينکشتار حکومت اسالمی را در کنار 

گردد قرار دھيم  موقع پرداخت نمی شوند و ھمين دستمزدھای ناچيز نيز به  ميليون نفر می٤٠ھايشان بيش از  خانواده

رحم و خشن و ويرانگر  بازارھای بی کردن کودکان به رسيم که يک عامل اصلی و مھم روانه اين نتيجه می سادگی به به

  . استکار و خيابان
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حداقل امكانات خدماتی  يابی به  دارند و در صورت دستئیعقيده برخی روانشناسان، كودكان كار، ضريب ھوشی باال به

ھای  مدارج باالی تحصيلی و شغلی دست يابند؛ بنابراين نبايد اجازه داد كه برخی سازمان توانند به و آموزشی، می

بودن اين كودكان فاصله داشت » بزھكار«اين پديده و تصور  ت بهھای مسبتد، نگاه مجرمي داری و حکومت سرمايه

كار را  داری از ديدگاه منافع طبقاتی خودش، موجوديت و اجبار اين كودكان به نبايد اجاز داد که سيستم سرمايه. بشناسند

ھای  ست که جنبش آزار، ضروری در مقابل چنين سياست غيرانسانی و کودک. جامعه بشری بقبوالند نھادينه کند و به

ھای حامی سرمايه  حکومت داران و  اجتماعی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری، با مبارزه پيگير و مداوم خود، سرمايه

 وضعيت زندگی موجود اين كودكان، تغييرنشينی وادار سازند تا در جھت  عقب را از جمله در عرصه کار کودک، به

  .ادامه تحصيل بپردازند زمان نيز به ر محيطی سالم و طبيعی زندگی كرده و ھمھا بتوانند د شرايطی ايجاد کنند كه آن

امان جنبش  مبارزه بی ، مستقيما با ئیداران و باندھای مافيا  کودکان از اسارت و استثمار سرمايهئی نھائیترديد رھا بی

نفع ھمه   نظم موجود بهغييرتداری با ھدف  طلب عليه سيستم سرمايه طلب و برابری ھای حق کارگری و ديگر جنبش

  .ديدگان، محرومان و استثمارشدگان جوامع بشری گره خورده است ستم

لغو : ای پيوند زد در نتيجه بايد با صدای بلند فرياد بزنيم تحوالت آينده و تاريخ زمانی و واقعه   لغو کار کودک را نبايد به

  !کار کودک ھمين امروز

  

  ٢٠١٦ جون دوازدھم -  ١٣٩٥ ]جوزا[شنبه بيست و سوم خرداد يک

 

 

 

 

 
 


