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 ٢٠١٢جون ١٢بيانيه به مناسبت 

 روز جھانی مبارزه با کار کودک
  

  توسطجون، دوازدھم ٢٠٠٢خستين بار در سال در دھمين سال روز جھانی مبارزه با کار کودک به سر می بريم ن

)ILOامروز در حالی به استقبال روز جھانی مبارزه با کار کودکان . به اين نام برگزيده شد ) سازمان جھانی کار

گستردگی فقر،  .رويم، که وضعيت کودکان در سطح بين المللی و داخلی  دست خوش تغييرات بسياری گشته است می

، افزايش جنگ ھای داخلی ، خشونت و تبعيض عليه کودکان مھاجر و اقليت ھا بيش از پيش شدت غذاألۀحاد شدن مس

از کودکان دنيا  نزديک به نيمی) صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد(بر اساس آمار يونيسف . گرفته است

آموزش جديد، تاريخ ۀ  سال١۵٠در ايران،  کشوری با پيشينه  .کنند  سال ترک می٨تحصيل را در سنين کمتر از 

توانند از آموزش  ھا نفر نمی و اجباری و نيز درآمد نفتی کالن، ھنوز ميليون تصويب قانون تعليمات عمومی ۀ صدسال

 سالگی ١٨ سالگی برخوردار شوند و بسياری بدون کسب مھارت خاصی کالس درس را پيش از ١٨تا سن  عمومی

آموزشی سخن به ميان ۀ لی از عدد ھفت ميليون نوجوان خارج از چرخھای ايران در حا رسانه. کنند ترک می

ولين ؤھای مس اری کرده و دادهآموزان خودد آورند که وزارت آموزش و پرورش از انتشار آمار دقيق شمار دانش می

  .  گاه تناقض داشته و گاه بسيار متفاوت است با يکديگر 

در ھند کميسيون ملی حمايت از  .باشند رھای سخت و زيان آور میدر افغانستان شش ميليون کودک مشغول انجام کا

حقوق کودکان تعداد کودکانی را که به علت فقر از تحصيل جا مانده و به عنوان نيروی کار ارزان به بازار کار 

حش آن در ايران با توجه به افزايش سطح مالی خط فقر و اختالف فا.  ميليون نفر تخمين زده است١٣شوند  پرتاب می

 ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تھی دست به بازار کار شتابی  با حداقل دستمزد رسمی

تر شدن شرايط توليد  روز به روز اشتياق  سازی يارانه ھا و سخت مند ھم چنين بر اثر ھدف. خطرناک يافته است

در ايران سن (ود و قانون ممنوعيت کار افراد زير پانزده سال ش کارفرمايان برای به خدمت گرفتن کودکان بيشتر می

  . نمی شودءبا جديت اجرا) کودکی زير پانزده سال است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شناسد و اين حرکتی ضدانسانی است؛ طبق  قوانين مھاجرتی کودکان خانواده ھای مھاجر را ھم سطح مجرمين می

  :المللی حقوق کودک  کنوانسيون بينۀمصوب

اجباری است ھمچنين وقتی که کودکان اعم از ... کودکان از ھر مليت، قوميت، مذھب، جنسيت و ۀ تحصيل برای ھم"

  . ".ھا خواھد شد ھا را از ھم جدا کرد زيرا باعث انزوای بيشتر آن اند، نبايد آن زبان مھاجر و غير مھاجر ھم

مانند به طور مثال   دولتی باز می از تحصيل در مدارسبه علت مشکالت معيشتی عمدتاً  اما کودکان مھاجِر افغان،

ی و ئ ھزار تومان و راھنما۵٠ ابتدائی  آموزش پرورش که در مقطعۀچون از پرداخت حق ثبت نام حداقلی مصوب

ان مبنی بر وارد اين کودکه ھای اين خود منجر به تصميم گيری خانواد. ندا عاجز،باشد  ھزار تومان می٧٠دبيرستان 

  .شدن آنھا به بازار کار می شود

مريکا ھمه از يک جنس اشرايط بھداشتی اسفناک کودکاِن کار در ايران، افغانستان، چين، زيمبابوه، مکزيک و 

کند، قابل جبران نيست؛  که شرايِط ساخِت فضای کاری بر آنان تحميل می بلوِغ زود ھنگام روحی و جسمی. ھستند

در کشورھای .  کودکاِن روسپی نيز يکی از ابعاد بزرگ فاجعه عليه کودک است ۀشِی جنسی و پديدمعضِل بھره ک

ديگری به نام سرباز کودک ھم ۀ ی  با پديدئی و آسيائفريقااپيرامونی در اين نظم جھانی نظير بعضی کشورھای 

را در بعضی مواقع به صورت فرسايشی حتی کودک   -شويم که در راستای جنگ ھا و برخوردھای نظامی مواجه می

آن چيزی که ما امروز به ناِم بزھکارِی نوجوانان و جوانان با . و يا مزدور نظامی اسيِر خود نموده است نظامی ۀ برد

چرا که کارفرما حاضر به پرداخت حقوق وی به عنوان يک . آن مواجھيم، گوشه ای از درِد کودِک کاِر ديروز است

دھد و انسانی که در کودکی بدون کسب ھيچ مھارت  خدام کودکان ديگر را ترجيح میفرد بزرگ سال نيست و است

درِد کودکی که در سودان ناخواسته به سرباز تبديل . درآمدزا مشغول کار بوده است ناچار به اين سو کشانده می شود

  . کبی ھيچ ترديدی دردی است مشتر شده با درِد کودکی که در چين کارگِر روزمزد شده است،

ی که کودکانشان ئھادر واقع ھمان خانواده . امروزه کم تر کسی ھست که به اثرات منفی کار کودکان واقف نباشد

کار کودک را در بستر ھای فرھنگی ألۀ که راه حل مس -ن شوند، خود بيش از بعضی فعاال ر میکاۀ وارد چرخ

بارزه برای لغو کار کودکان بدون شناخت بستر ھای ما معتقديم م. ثيرات منفی کار کودکان آگاھندأ به ت-بينند می

ی اين مناسبات اقتصادی مبتنی بر رقابت ھای توليد. آن در جامعه امکان پذير نيست ضرورت وجودۀ تشکيل دھندھ

ين آوردن ھزينه ھای توليد به حداقل را به اصلی ترين ضرورت برای بقای يک ئھاست که در واقع رقابت برای پا

ن به داليل حقوقی و فرھنگی کمتر قادر به پی گيری مطالبات اکودکان و زنان و مھاجر. کند تبديل میواحد توليدی 

  . شوند  خود ھستند و بيش از ديگران به عنوان نيروی کار ارزان استثمار و قربانی اين رقابت بی رحمانه می

رانی، تالش برای ھدف قرار دادن و فشار  انسان ھا در اين مقطع بحۀن حقوق کودکان، بلکه ھم فعاالنه تنھاۀ وظيف

 کودک اعمالتبعات شدار وول و ھؤ ارگان ھای مسزير فشار قرار دادن. آوردن به اين مناسبات بی رحمانه است

ولين و کسب دست آوردھای حقوقی  برای کودکان از يک سو  و پيگيری و اجرای اين دستاوردھا از ؤستيز به مس

 حرکت در راستای لغو کار ۀتلف جامعه از سوی ديگر می تواند ضامن ادامطريق حساس کردن بخش ھای مخ

  .اين خواست ھا تنھا قدمی کوتاه برای از ميان بردن استثمار و تبعيض عليه کودکان است. کودکان باشد

   جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان  

  )١٣٩١ جوزا٢٣ (٢٠١٢جون١٢

 

 


