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 Children کودکان

 

  الله

  ٢٠١١ جون ٢١

 

  نگاھی به زندگی پرولتاريای کوچک
  

 مليون کودک ٢، اعالن کرد که در افغانستان ١٣٩٠ جوزای سال ٢٤اخبار دری راديو بی بی سی روز سه شنبه 

با آنکه اين آمار نسبت به کل جمعيت .  مليون آن به کار ھای شاقه و سخت مشغول اند١.٢کنند و از آنجمله  یکار م

دھد، اما تعداد واقعی کودکان پرولتر  به مراتب از آمار   فيصد را نشان می١٨ سال در افغانستان در حدود ١٨زير 

  .فوق بيشتر اند

يدۀ دۀ دست و عرق جبين پرولتاريای کوچک جھان، مخصوصاً اطفال رنج نويسندۀ اين سطور به پاس احترام به آبل

 مستعمره، تالش دارد تا نگاھی ھر چند گذرا و مختصر به زندگی پر درد و رنج کودکان –افغانستاِن نيمه فيودالی 

  .ندازد بيندارند،پرولتر و داليل استفاده از نيروی کار آنان توسط زالو ھای سرمايه که کوچکترين رحمی به دل 

 یسفاکان سرمايه با تکيه بر ارزش اضافی که مشخصۀ نظام اقتصاد بازار اند، تالش می نمايند تا با استفاده از نيرو

ن و مخصوصاً کودکان، درجۀ استثمار را به باالترين حد آن برسانند تا از اينطريق بيشترين امھاجرکارارزان زنان، 

 پذيری و اطاعت بی چون و چرای اين نيرو ھا از مالکان وسايل توليد، البته عدم تشکل. سود را به دست آورند

داليل ديگری اند که الشخواران سرمايه را تشويق می کنند تا از اين نيرو ھای ارزان کار در توليد، استفادۀ بيشتر 

  . نمايند

 ارزش در نتيجۀ عرق  پول و يا سرمايۀ ثابت به دست نمی آيد، بلکه اين– کاال –ارزش اضافی از گردش پول 

ريزی و کار کارگر و زحمتکش است که ھر روز سرمايه دار را سرمايه دارتر و کارگر را ضعيف تر و نحيف تر 

به ھمين دليل سرمايه دار تقال می کند تا با پرداخت کمترين مزد، زيادترين سود را از نيروی کار کارگر . می سازد

  .  به دست آورد

در عادالنه ترين شرايط، مالک وسايل . م پرداخت کامل مزد برای کارگر نيستارزش اضافی چيزی جز عد

 فيصد ديگر آن را به جيب می ٥٠ فيصد از ارزش کار کارگر را به شکل مزد برايش پرداخت می کند و ٥٠توليد،

 علم اقتصادی اين دزدی در. در واقع مالک وسايل توليد نيم مزد ناشی از کار کارگر را رندانه دزدی می کند. زند
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از منظر علم اقتصاد سياسی، ارزش اضافی به سه بخش تقسيم می گردد . سياسی به نام ارزش اضافی ياد می شود

  :که در ھر يک از اين بخش ھا درجۀ استثمار متفاوت است

گر آن قسمت از زمان کار کارگر است که برای تأمين نيروی کار کار( اگر زمان کار الزم :ارزش اضافی مطلق-١

ثابت بماند، با افزايش ساعات ) به شکل مزد برای کارگر پول پرداخته می شود" تھيۀ خوراک، پوشاک و مسکن"

اين امر به معنی افزايش نرخ ارزش اضافی يعنی افزايش . کار روزانه، زمان کار اضافی نيز بيشتر خواھد شد

 ساعت افزايش يابد؛ زمان ١٠ ساعت به ٨ر از فرض کنيد، روزانه ای کار کارگ. درجه ای استثمار کارگر می باشد

فلھذا ارزش اضافی حاصل از افزايش ساعات کار .  ساعت خواھد شد٦ ساعت، ٤کار اضافی بنابر اين به جای 

قابل يادآوريست، ھنگاميکه مالک وسايل توليد با کارگر تفاھم می نمايد که . روزانه را ارزش اضافی مطلق می نامند

 افغانی مزد برايش پرداخت می گردد، اين مبلغ ارزش واقعی کار ٣٠٠ ساعت، فرضاً مبلغ ٨ه در بدل کار روزان

 ساعت کار کارگر است، نصف ٤ ديگر اين ارزش برابر با تيا به عبار. کارگر نيست بلکه نصف ارزش آن است

 گردد، به جيب مالک  ساعت کار کارگر محاسبه می٤ افغانی می شود و برابر با ٣٠٠ديگر کار کارگر که آن نيز 

به ھمين دليل است که ھر روز بر سرمايۀ مالک وسايل توليد افزوده می شود و عکس آن، . وسايل توليد می رود

 .رود زندگی کارگر خراب شده می

دومين روش افزايش ارزش اضافی؛ کاھش زمان کار الزم با ثابت نگھداشتن طول روزانه  :ارزش اضافی نسبی-٢

به اين معنی که در نتيجۀ پيشرفت وسايل . که مقدار زمان کار اضافی، به وسيلۀ آن افزايش يابد یطور. ای کار است

يا به . اين نوع ارزش اضافی، به نام ارزش اضافی نسبی ياد می شود. توليد، کميت و بازده توليد افزايش می يابد

کار اضافی، در نتيجۀ افزايش بازده که از کاھش کار الزم و افزايش متناسب زمان ی ارزش اضافي ديگر تعبار

  .وجود می آيد، ارزش اضافی نسبی ناميده می شوده توليد کار ب

 و فلھذا در جست.  ھر سرمايه دار در تالش است تا حداکثر سود را به دست آورد:ارزش اضافی فوق العاده-٣

ا مورد استفاده قرار داده و سود بيشتر جوی تکنالوجی جديد و ماشين آالتی است که جديداً اختراع گرديده تا آن ھا ر

اين نوع ارزش اضافی، . زيرا با استفاده از تکنالوجی جديد، سطح بازده توليد سرمايه باال می رود. به دست آورد

که اختراعات جديد در فابريکه ھای ساير سرمايه داران مورد استفاده قرار بگيرد، اين نوع  موقتی بوده و ھنگامی

 .ز از بين می رودارزش اضافی ني

با توجه به مرور مختصر به بخش ھای مختلف ارزش اضافی، ديده می شود که سرمايه دار ھميشه در فکر به دست 

به ھمين خاطر او کوشش می کند تا از يکطرف مصارف توليد را به حداقل برساند و از . آوردن سود بيشتر است

  .  داليلی که در فوق ذکر گرديد، زيادترين سود را به دست آوردجانب ديگر با استفاده از نيرو ھای ارزان کار به

به اساس آمار ارائه شده از طرف سازمان ملل، در حدود يک ميليارد کودک در جھان دوران کودکی خود را 

 مليون از اين کودکان بی خانمان ٦٤٠احساس نمی کنند و در حدود 

  .سرگردان اند

ر افريقا مصروف کار در ارتش  ھزار کودک زير سن د١٠٠اضافه از 

در حال بازی بوديم که که ارتشی ھا ما : " ساله می گويد١٣مارتين . اند

را به عنوان عسکر جنگی در يوگاندا دزديدند و به مقر فرماندھی جنگ 

مافوق ھا ما را به اتاقی دعوت کردند و به محض ورود به . ارسال کردند

  . دليل آن را قوی شدن در طول دوران جنگ توصيف کردنداتاق، آن ھا ما را لت و کوب کردند و 
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 مليون ٢.٥ سال در جھان کار می کنند، ١٠ مليون کودک زير ٧٣به اساس آمار ارائه شده از طرف بی بی سی، 

دھند؛  کودک در کشور ھای امپرياليستی به کار ھای فزيکی تن می

د ی با اقتصاد ھای در حال رشئ مليون کودک در کشور ھا٢.٥

 مليون کودک به سخت ترين کار ھای ١٢٧مصروف به کار اند؛ 

فزيکی و جسمی در منطقۀ اقيانويسه و آسيا دست می زنند؛ يک 

مليون کودک در معادن کوچک با تونل ھای باريک، تنگ و تاريک 

وحشتناک . و در اعماق زمين به کار ھای سخت فزيکی مصروف اند

ر سال صرف در اثر کار  ھزار کودک ھ٢٢اينجاست که اضافه از 

  .ھای شاقه جان ھای شيرين شان را از دست ميدھند

 ھزار کودک از کشور ھای پاکستان، ھند، بنگله ديش و کامبوج به کشور ھای عربی برای کار، قاچاق ٤٠اضافه از 

و بدون اين کودکان در اتاق ھای تنگ و تاريک .  سال سن دارند٦ تا ٤تعدادی از اين کودکان بين . می شوند

موجوديت ھواکش نگھداری شده و خوراک آنھا به ھيچ عنوان سالم و تميز نيستند؛ به بسياری از آنھا غذا ھای 

  .حيوانات داده می شوند

، اضافه از ٢٠١١دھد که در ابتدای سال  نشان می) يونيسف(آمار ارائه شده از طرف صندون کودکان سازمان ملل 

 ٣٢ فيصد در آسيا، ٦١ه انواع کار ھای فزيکی دست می زنند که از اين تعداد  مليون کودک در سراسر جھان ب٢٥٠

 مليون پرولتر کوچک، اضافه از ٢٥٠از مجموع .  فيصد در امريکای التين زندگی می کنند٧فيصد در افريقا و 

  .  مليون کودک به کار ھای شاقه، سخت و خطرناک مشغول اند١٧٠

 پاشی شدۀ پنبه مشغول کار  کنند، در مزارع سم ن که در نيويارک زندگی میاغلب کودکان مکزيک و امريکای التي

 ھزار کودک در بخش ٥٠٠در ايتاليا، . اند پاشی قرار گرفته  ھستند و بسياری از آنان خود مستقيماً مورد سم 

انجام کار ای که در حين  در انگليس، از ھر پنج سانحه . سازی و نساجی به بيگاری مشغول ھستند زراعت، چرم

 از جھان نيست که ه ایھيچ گوش. منجر به مرگ شده است، يک مورد مربوط به کودکان کارگر بوده است

  .پرولتاريای کوچک در آنجا با سخت ترين شرايط مورد استثمار قرار نگرفته باشد

 در بھره کشی از بسياری از شرکت ھای چند مليتی در ھندوستان، پاکستان، بنگالدش، فيليپين، مکزيک و برازيل"

المللی  به طور نمونه در گزارش تحقيقی کنفدراسيون بين. نيروی کار ارزان کودکان کارگر اين کشور ھا نقش دارند

  :اتحاديۀ آزاد در رابطه با کار کودکان در فيليپين چنين آمده است

 منطقه و بازار ٤٨فابريکه در اين . گروه تحقيق يک کار خانۀ چند مليتی توليد پوشاک را مورد بررسی قرار داد "

در بازار ھای اروپا و ھا  درصد آن٩٨توليدات اين فابريکه، لباس زنانه است که . مختلف جھان شعبه و سھام دارد

  کند که مخارج بسيار کمتری را به فابريکه به اين دليل در فيليپين لباس توليد می. رسد بقيه در فيليپين به فروش می

مانند بسياری ديگر از کشورھا، در فيليپين ھم کار . شود ت دستمزد به کارگران متقبل میخصوص در بخش پرداخ

ً توسط کميشنکاران استخدام می. کودکان در سطحی وسيع رايج است . شوند کودکان بعضاً به طور مستقيم و بعضا

مدير توليد محلی، : استشکل کار به اين صورت . کنند  سالگی در اين فابريکه ھا کار می٤بعضی از کودکان از 

کند و وی ھم  او اين دستور را به کميشنکار منتقل می. گيرد دستور توليد را از بخش مرکزی کارخانۀ چند مليتی می

کاری آنان را ھاى و کارگاه ھای کوچکی ھستند که اکثر گروه ھا البته سلولھا اين فابريکه . به نوبۀ خود به فابريکه

دختران به ويژه به دليل مطيع بودن و ظرافت و مھارت . اغلب اين کودکان دخترنددھند و  کودکان تشکيل می
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کميشنکار جز مقدار بسيار ناچيزی از آنچه که از مدير توليد محلی بابت دستمزد اين . شوند انگشتان شان، انتخاب می

 جيب فابريکۀ چند مليتی جرمنی بار به نتيجه و سود اين پروسۀ مشقت . پردازد دارد، به آنھا نمی دختران دريافت می

کنند و حقوق شان به مادران  ديده که کار میھا را در اين گونه فابريکه اى  ساله ٤گروه تحقيق، کارگران . رود می

اين نمونۀ کوچکی از ھزاران مورد غارت و چپاول و استثمار کودکان کارگر توسط " .شود شان پرداخت می

  ."سرمايۀ جھانی است

ھر چند در بعضی از .  برای کودکان کارگر در سراسر جھان بسيار ناگوار و غير قابل تحمل اندشرايط زندگی

کشور ھا نھاد ھا يا بنياد ھای برای جلوگيری از کار کودکان ايجاد گرديده، اما بال استثناء تمامی آن ھا وابسته به 

پرولتاريای کوچک جھان نمی باشند؛ زيرا نظام ھای طبقاتی اند که قادر به کوچکترين تغييری در وضعيت اسفناک 

  .سرشت نظام ھای طبقاتی مخالف تغيير در وضعيت کار کودکان کارگر اند

ی وضعيت کودکان نسبت به کودکان ساير کشور ھای جھان ئای و امريکئ کشور ھای اروپابدون شک در تعدادی از

قبال کشور ھای آسيايی، افريقايی و امريکای بھتر اند که دليل عمده ای آن سياست ھای جھانی اين کشور ھا در 

ی و اياالت متحده با وضع و پياده نمودن سياست ئکشور ھای اروپاامپرياليست ھای ريز و درشت . التين می باشند

بھبود می بخشند تا اندکی  اقتصادی و استعماری خويش وضعيت طبقۀ کارگر کشور ھای خود را ۀھای توسعه طلبان

امپرياليست ھای اين کشور ھا نمی خواھند با استفاده از کار کودکان، اوضاع . ا خاموش نماينداعتراضات آن ھا ر

با آنھم تفاوت طبقاتی بين کودکان طبقۀ کارگر با کودکان طبقۀ سرمايه دار در اين کشور . سياسی شان شکننده گردند

  .ھا، غير قابل مقايسه اند

دو کشور ترکيه و تايلند کشور ھای ترانزيت . س زندگی می کنندبيش از يک مليون کودک در آسيا در بردگی سک

اين دختران از رومانی، روسيه، اکراين، ارمنستان، آذربايجان به اروپا .  ساله برای سکس تجاری ھستند٩دختران 

 ھزار زن و کودک در پاکستان برای کار، فروخته ٢٠٠ساالنه . و کشور ھای حوزۀ خليج فارس صادر می شوند

 ٤ ھزار  کودک ٢٠ی و قاچاق و حمل مواد مخدر استفاده می شوند، ھر ساله ئاز کودکان در کار ھای جنا. شوندمی 

 ساله از بنگله ديش و پاکستان به کشور ھای حوزه خليج فارس صادر و برای شتر سواری تربيت می شوند و ٥تا 

د، از اين کودکان توسط شيخ ھای عرب، چند سال بع. زمينۀ شادی و عياشی شيخ ھای عرب را فراھم می سازند

اين کودکان در حقيقت از زمانی که فروخته می شوند، جز مايملک خريدار . سوء استفاده جنسی صورت می گيرند

 برده داران عرب اين برده ھای کوچک را نه تنھا برای شتر سواری و خواھشات جنسی خويش .به حساب می آيند

  .می خرند، بلکه از آنھا برای کار ھای خانه منحيث کنيزان و برده گان نيز استفاده می کنند

ز برای روشن شدن وضعيت اسفناک پرولتاريای جھان، به صورت نمونه زندگی پرولتاريای کوچک در تعدادی ا

کشور ھای جھان را به بررسی می گيريم، تا از روی آن ثابت گردد که جھان غير انسانی سرمايه ھيچ رحمی در دل 

تنھا به چيزی که سرمايه داری فکر می کند، سود است و سود؛ حتی اگر اين سود به قيمت جان مليون ھا . ندارند

  .کودک در سراسر جھان تمام شود

ترين دموکراسی جھان شناخته شده است، تنھا کشوری در جھان است که زيادترين ھندوستان که به عنوان بزرگ

 تا ٦ مليون آن بين ١٠٠( مليون کودک ١٢٥در ھندوستان . کودک زير سن در آن به شاقه ترين کار ھا مشغول اند

زغال تحت سخت ترين شرايط در فابريکه ھای گوگرد سازی، معادن تراش الماس، معادن )  سال سن دارند١٣

بابدوھی و " ھزار کارگر فابريکه ھای ٢٠٠از مجموع . سنگ، فابريکه ھا، معادن و ديگر محالت کار می کنند

در اندراپرادش ھندوستان، نزديک به . دھند  سال تشکيل می١٤ تا ٤ ھزار تن آن را کودکان بين ٥٠، "ميزانپور
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 ساعت در روز ١٤ تا ١٢جبور اند روزانه بين اين کودکان م.  سال کار می کنند١٥ کودک زير ٨٠٠ ھزار و ١١٧

 افغانی در روز ٥٠ تا ٤٠عايد اين کودکان بين . کار کنند

 سال ٨ھزاران کودک که تعداد زيادی از آنان زير . است

سن دارند، دوشادوش انسان ھای بالغ در معادن ذغال سنگ 

شمال شرقی ھندوستان در حالی کار می کنند، که جثه ھای 

 برای شکاف ھای تنگ، تاريک و خطرناک کوچک آن ھا

معادن ذغال سنگ بسيار مناسب می باشند؛ اين کودکان 

ھنگام عبور از سوراخ ھای تنگ و تاريک اکثراً با حوادث 

تعداد زيادی از اين . ناگوار و خطرناک مواجه می گردند

از مرگ و مير در معادن .  کرده اندکودکان از کشور ھای نيپال و بنگله ديش به طور غير قانونی به اينجا مھاجرت

بسياری از کودکان بزرگتر عايد خود را صرف خريد مشروبات الکولی يا قمار بازی می . ھند آماری وجود ندارد

  . کنند

، کشته شدن "چاله ھای مرگ"در معادن ذغال سنگ کمتر کسی پيدا می شود که در اثر فرو ريختن معدن در 

  . دکودکی را به چشم نديده باش

 فيصد از کودکان ٢٠.  سال در کشور فيليپين کار می کنند١٧ تا ١٠ مليون کودک پرولتر در سنين بين ٢بيش از 

البته بيشتر کار ھای خطرناک به صورت پنھانی . پرولتر در فيليپين مشغول کار ھای خطرناک و بردگی می باشند

حمايت از کودکان از جمله شورای پاگسانجان در اين با اينکه شورا ھا و نھاد ھای مختلفی برای . صورت می گيرد

ا نتوانسته کشور تشکيل شده، اما چون نظام اقتصادی مبتنی بر استثمار در آن کشور حاکم اند، اين نھاد ھا و شورا ھ

کودکان فيليپينی در آب ھای عميق . ی کودک از بردگی و کار طاقت فرسا انجام دھندئکوچکترين نقشی در رھا

ی در فيليپين با دستان کوچک شان در حالی به پھن کردن تور ھای ماھيگيری اقدام می کنند، که اطقه نم" سبو"

ابون سازی، سپين به کار ھای يعالوه بر آن پرولتاريای کوچک در فيل. اکثراً از انگشتان آنان خون جاری می گردد

ی و تن ئپينی به دزدی، گدايادی از کودکان فيلالبته در پھلوی آن تعداد زي. بافندگی و پرورش خوک نيز مشغول اند

  .  فروشی نيز دست می زنند

برازيل که از لحاظ اقتصادی کشوری نسبتاً پيشرفته می باشد و تقريباً نصف نفوس امريکای التين در آن سکونت 

 خاطر خيل برزيل به.  سال به کار ھای پر مشقت مصروف اند١٤ تا ١٠دارد، حدود يک پنجم کودکان آن از سنين 

 کودک برازيلی يک تن آن به ٥با آنکه از ھر . عظيم کودکان ولگرد و فاحشه ھای کوچک، شھرت جھانی دارد

دھد، اما دولت آن کوچکترين توجھی به زندگی کودکان در اين  علت فقر اقتصادی ناگذير به کار فزيکی تن می

 سال می ١٦ تا ١٠ھزار نوجوان که سن شان از  ٢٥٠به اساس آمار ارائه شده از طرف يونيسف، . کشور ندارند

  . باشند، به علت فقر مزمن خانواده ھا، دست به تن فروشی می زنند

. بنگله ديش جمعيت زيادی از فقير ترين مردمان دنيا را در خود جا داده و به شدت به کار کودکان متکی است

  به کار جسمی و فزيکیءن کشور به نحوی از انحااغراق نخواھد بود، اگر گفته شود که تقريباً تمام کودکان اي

ی کشور ما، به کار بدون مزد در خانه و ئ ھمچون کودکان روستای اين کشورئکودکان مناطق روستا. مشغول اند

زمين ھای زراعی مشغول اند، در حاليکه کودکان شھر نشين اين کشور در خارج از خانه به کار ھای مختلف 

چون . ری از کودکان شھری کشور بنگله ديش در فابريکه ھای توليد پوشاک کار می کنندبسيا. جسمی می پردازند
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کشور بنگله ديش يکی از عمده ترين صادرکنندگان پوشاک جھان و بزرگترين عرضه کنندۀ پيراھن به بازار اروپا 

ه سود ھای ھنگفت و افساناست، فلھذا سرمايه داران بی رحم اين کشور با استفاده از نيروی کار ارزان کودکان به 

دھند که   درصد از پرولتاريای کوچک در صنايع پوشاک اين کشور را دخترانی تشکيل می٧٠. ی دست يافته اندئ

فيصد کودکان اين کشور مجبور اند برای امرار معاش فاميل  ٧٧. رسند  سال می١٣سن متوسط آن ھا به مشکل به 

  .ت بزنندھای شان به کار ھای سخت و غير انسانی دس

وضعيت کودکان کارگر در پاکستان غير قابل تحمل و غير قابل 

در پاکستان تعداد کودکان زير سن که به کار ھای . باور است

 فزيکی و جسمی طاقت فرسا دست می زنند، به مليون ھا تن می

پرولتاريای کوچک در پاکستان به کار ھای شاقه مثل . رسند

 و کار ھای زراعتی خشت زنی، قالين بافی، توپ سازی

  .مخصوصاً کار در مزارع نيشکر از صبح تا شام مصروف اند

کار در کارگاه ھای قالين بافی باعث گرديده که تعداد زيادی از 

دستان .  دچار گردنداين کودکان به انواع بيماری ھای تنفسی

عضی از اين کودکان تغيير خورده حالت دست ھای ب. کودکان کارگر در اين کارگاه ھا اکثراً زخمی و خون آلود اند

 ساعت کار ١٥پرولتاريای کوچک در کارگاه ھای قالين بافی اکثراً اضافه از . است و در اثر کار زياد کج شده است

  . دالر است٢مزد کار اين کودکان روزانه کمتر از . می کنند

صوم و بيگناه را برای حمالت انتحاری  فاشيست ھای مذھبی با تبليغات زھر آگين دينی، تعداد زيادی از کودکان مع

  . آماده و تربيه می کنند

 ساعت در کارگاه ھای قالين بافی، فابريکه ھای توپ فوتبال سازی، ١٤کودکان کارگر پاکستانی اکثراً اضافه از 

  . انواع بازيچه ھای اطفال با تحقير، توھين، لت و کوب و انواع شکنجه ھا کار می کنند

تناقی حاکم در ايران، احصائيه ھای دقيق از تعداد کودکان کارگر در اين کشور وجود ندارد، اما به علت شرايط اخ

احصائيه ھای غير .  مليون کودک در ايران کار می کنند٢.٥دھد که اضافه از  آمار جسته گريختۀ دولتی نشان می

  .  مليون تن تخمين می زنند٤ مليون تا ٣.٥رسمی اين تعداد را 

تاريای کوچک در ايران ھمچون کودکان وضعيت پرول

لت و . استکار ساير کشور ھا وخيم و غير قابل تحمل 

ی، فشار ھای جسمی و ئکوب، نازسزا ھای کوچه 

روحی، تحقير، توھين، قطع اعضای کودکان کارگر در 

جريان کار و ساير خشونت ھای غير انسانی از جمله 

وزه ی است که کارگران کوچک ايران ھمه رئفشار ھا

رژيم فاسد، ضد انسانی، مذھبی و . با آن مواجه اند

سرمايه داری ايران ھمچون ساير کشور ھای سرمايه 

 می داری با تکيه بر سود و ارزش اضافی، شيرۀ جان کودکان طبقۀ کارگر و ساير طبقات زحمتکش اين کشور را

  .ران به انواع کار فزيکی می پردازند درصد از کودکان اي١٤ اساس تحقيقات سازمان بين المللی کار هب. ندمک
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 سال  در سراسر ١٤ تا ١٠ ھزار کودک ٣٨٠مبنای اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزی رژيم آخوندی، بر"

کودکان کارگر به عنوان نيروی کار .  سال کار فصلی می کنند١٤ تا ١٠ ھزار کودک ٣٧٠ايران کار ثابت دارند و 

درد سر و فارغ از ھرگونه حمايت قانونی  پناه و مطيع و بی قيمت و در عين حال بی   پر انرژی و پر تحرک و ارزان

  ."و بيمه و ماليات، بھترين نيروی کار برای کار فرمايان ھستند

قطع انگشتان دست الی دستگاه ھا و . ھر ساله صد ھا نفر از کودکان کارگر دچار سوانح ناشی از کار می شوند"

 کودک کارگر ١٥ست و پا در نتيجۀ سقوط از ارتفاع و يا تصادف و سوختگی و حتی فلج ماشين آالت، شکستگی د

خبرگزاری . ی است از مخاطره آميز بودن شرايط کار اين کودکانئھای نمونه ئکفاشی در اثر استنشاق مواد شيميا

 درصد ٦١ری چشمی،  درصد بيما٧٣دھندۀ   نفر از کودکان کارگر نموده، نشان٤١٣٣ايسنا تحقيقاتی را که روی 

 درصد بيماری پوستی در بين ٨٣ درصد اختالل در شنوائی، و ٦٩ درصد بيماری قلبی، ٦٤بيماری تنفسی، 

  ."آنھاست

ی ئاز حقوق کودکان در کشور ايران فعاليت دارند، بيشتر ابزار ھا" دفاع"که برای رسميی نھاد ھا و بنياد ھای اکثر

  . خاک به چشم زدن توده ھا از آنھا استفاه می کننداند که رژيم آخوندی ايران به منظور 

تا زمانيکه رژيم فاشيستی ايران با دستان توانمند طبقۀ کارگر از بنياد سرنگون نگردد، ھرگز کوچکترين تغييری در 

وضعيت زندگی اقتصادی، سياسی و اجتماعی مردم ايران رونما 

ير به کار نخواھد گرديد و کماکان پرولتاريای کوچک ايران ناگذ

  .ھای شاقه و ساخت خواھند بود

شايد افغانستان بعد از يوگاندا، تنھا کشوری در جھان باشد که 

زندگی رقت بار پرولتاريای کوچک آن، وحشی گری نظام ھای 

اضافه از نيم . طبقاتی را از ھر جای دنيا بيشتر به تصوير می کشد

دست و نفوس کودکان اين کشور با سخت ترين کار ھای فزيکی 

  . پنجه نرم می کنند

 ٢٦به اساس آخرين آمار ارائه شده از طرف احصائيه مرکزی دولت پوشالی، نفوس افغانستان در داخل کشور به 

 فيصد را می سازد، در فقر مطلق ٣٦ مليون تن آن که اضافه از ٩.٥رسد که اضافه از  مليون و پنجصد ھزار می

 سال قرار دارند؛ افغانستان کشوريست که ١٥س افغانستان زير سن  مليون از مجموع نفو١٢زندگی می کنند؛ 

  . سال در اين کشور سن دارند٦٥ فيصد باالی ٣تنھا . زيادترين نفوس جوان را دارا می باشد

 فيصد از کودکان افغانستان به کار ھای مختلف فزيکی مشغول اند؛ تنھا ٣٠ولين يونيسف در افغانستان، ؤبه گفتۀ مس

 ھزار کودک به کار ھای سخت جسمی از جمله قالين بافی، نجاری، آھنگری، کار ھای ٦٠افه از در کابل اض

وضعيت زندگی کودکان در ساير واليات . ی و تن فروشی مصروف اندئگدای، دست فروشی، ئشوساختمانی، موتر 

نه تنھا دوشادوش مادران  و قصبات کشور ءکودکان در قرا. افغانستان به مراتب بدتر از کودکان در شھر کابل است

شان به کار ھای خانه رسيدگی می کنند، بلکه عالوه بر آن با جمع آوری ھيزم برای سوخت خانه بعضاً برای 

فروش، کار روی زمين ھای زراعتی، به چراه بردن حيوانات، دستفروشی، کار در ورکشاپ ھای موتر منحيث 

انرژی خود تالش می نمايند تا فقر خانواده را با دستان کوچک شان شاگرد و ده ھا کار فزيکی و شاقۀ ديگر  با تمام 

 کودک افغان مشغول انتقال بار ھای سنگين مسافران به دو ١٠٠٠تنھا در منطقۀ تورخم نزديک به . از بين ببرند

  .طرف سرحد اند
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ارگران و زحمتکشان نظام ھای طبقاتی حاکم در جھان، مصائب فوق را عالوه بر پرولتاريای کوچک، بر سر تمام ک

جھان ھر لحظه فرود می آورند و تا زمانيکه پيشاھنگان طبقۀ کارگر خود را با علم مارکسيزم مسلح نسازند، در 

تئوری و عمل به آن باور نداشته باشند، امکان محو ھر نوع استثمار و استعمار امکان پذير نخواھد بود و تا رسيدن 

  . خواھند داشتبه منزل مقصود مبارزه کماکان جريان

پيشاھنگان طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان افغانستان باکی از مبارزه ندارند؛ اما جای تأسف و درد اينجاست که 

تعدادی از چپ نما ھای کشور ما که سنگ مبارزۀ طبقاتی را به سينه می زنند، از کودکان افغانستان استفادۀ ابزاری 

 به پول ھا و  ليليه ھای موقتی و پرورشگاه ھای نيم روزه، جھت رسيدننموده و با ساختن کودکستان ھای نمايشی،

اين نيرو ھا که ظاھراً از .  با استثمارگران ھمنوا شده اندءی تالش می نمايند و به نحوی از انحاه ئسرمايه ھای افسان

  .فزايند بيی ھای خودئايه و داراعلم مارکسيزم دفاع می کنند، در واقع تالش دارند تا ھر روز بر سرم

  


