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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

  

 

  مرا فرياد کن من درد مشترکم، خوب به چشمانم نگاه کن،

  
  کودکان کار، پيرانسان ھای کوچک اندام

 چرا کودکان کارمی کنند؟
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رای گره کوچک شان برای کارمفيد ترازبزرگساالن می يابند ، بۀجثبعضی ازسرمايه داران کودکان را به خاطر

 ساله ای در ايران به عنوان بھترين قالی باف انتخاب می شود و در کمال۶دختر (ھای گران قيمت زدن قالی

برای خزيدن در تونل ھای باريک) !!و از رھبر جايزه دريافت می کندبيشرمی در بوق و کرنا دميده می شود 

به طور مثال، در سال. ن و درمعنای درست کلمه برای اين که سود بيشتری ازاين کار نصيب سرمايه می شودمعاد

  آورد  طبقه سرمايه دار ايران نھصدو ھجده ميليارد تومان از محل کار کودکان سود اضافی به چنگ می١٣٧۶

  کار کودکان

  فريده ثابتی: نگارش 

بايد ديد کودک کيست و کار چيست و شمول آن. احتياج به توضيح دارند" کودک"و " کار"در ترکيب باال، دو کلمه

اما وقتی پای کار به. کودک است مثل ھمه کودکاندر وھله اول شايد بگوئيم خوب کودک . در چه محدوده ای است

شود بلکه مانند ھر کارگری بوی خوش ارزش ميان می آيد ديگر کودک به مفھوم رايج کودک درنظرگرفته نمی

  .اضافی را به مشام سرمايه می رساند

ام نکرده است مگراين سال را تم١٨ کودکان، انسانی است که ۀکودک، بنا به تعريف پيمان نامه سازمان ملل در بار

اما خود ناقض تعريف کودک» مگر«اين ! ن شودئيکه سن بلوغ درکشوری بنا به حقوق جاری اش کمتر تع

 کودکان به مردمۀ سال را برای بلوغ دختران و خارج کردن اينان از زمر٩شود با آن مثال معيار  شود، زيرا می می

١٨يا اجازه داد تصميم گيری در مورد کار کودکان زير . اشتتحميل کرد و به حقوق و قوانين ارتجاعی صحه گذ

 اين دو مورد را در قوانين کشورھای اسالمی و قانون کارۀنمون. سال به پدر يا قيم يا مقامات قضائی سپرده شود

  .بسياری از کشورھای دنيا می يابيم

رفته اند در اجرای آن خود را موظف نمیيذئی که پيمان نامه را پگذشته ازاين اما و اگر و مگرھا بازھم کشورھا

 مثل ھرئیجای تعجبی ھم نيست، زيرا در نظامی که نيروی کار انسان کاال. دانند و چشم بر نقض آن می بندند

کاالی ديگراست ھمواره برای خريد و فروش اين کاال راه ھای گريزی وجود دارد، معامله ای که بنا به تعريف آزاد

!فروشد زار کاالی نيروی کار، کاالی خود را به ميل خود و بدون ھيج گونه فشار واجباری میفروشنده در با. است

خواھد ازاين کاال يعنی نيروی کار استفاده اين کاال را می خرد تا به نحوی که خود می! خريدار ھم آزادنه و برابر

خريدار برابر شمرده می شود چيزی برایای که دراين رابطه با  اما آيا واقعا فروشنده آزاد است؟ فروشنده. کند

ن میييفروش ندارد جز نيروی کارش و قيمت آن را ھم نه خود بلکه شرايط جاری و مناسبات حاکم در جامعه تع

بازھم بنا بر تعريف، اين قيمت يا به بيان ديگر مزد کارگر بايد به مقداری باشد که بازتوليد نيروی کار حاضر. کند

ار به دليلاما سرمايه د. مين کندأيعنی بايد حداقل نيازھای زندگی کارگر و خانواده اش را ت. ازدو آتی را فراھم س

قابل ذکراست که اين قوانين و بايد و نبايد ھا نه. نگرانی از نبود کارگر ندارد) خيل بيکاران( کارۀوجود ارتش ذخير

البته.  کارگران استۀه حاصل مبارزات چند قرندراثرخيرانديشی پارلمان نشين ھا و دولت ھای سرمايه داری بلک

با. اينان ھم تمام سعی خود را در تعديل و تخفيف خواست ھای کارگران در جھت حفظ منافع سرمايه انجام داده اند

مينأ نيروی کار خود را برای تدکه می بايی وجود اين واقعيات بسيار دورازاين تعاريف است، به نحوی که کارگر

پس زن و. ود و خانواده اش بفروشد مجبور به فروش نيروی کار زن و فرزندان خود نيز می شودنيازھای خ

دھد زن و دخترانش چشم برھم می گذارد و اجازه می.  می گردد١" برده فروش " فرزندان خود را می فروشد و
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امروزه بنا. شود ن مطرح می کار کودکاۀلأو بدين طريق مس. برای کمک به مخارج خانواده به خودفروشی بپردازند

اما. شود  سال اطالق می١۵به تعريف سن کار از طرف سازمان بين المللی کار، کار کودک به کار افراد زير 

  آغازش از کجا و چگونه بود؟

در دوران برده داری که برده و تمام زندگی و حيات و. بدون شک از زمان ھای دور کار کودکان مطرح بود

 گرچه در بسياری از موارد-  آمدند  دار تعلق داشت کودکان ھم که با مھر برده بودن به دنيا میمماتش به برده

اما منافع برده داران.  از کودکی کار را در کنار ديگر برده ھا شروع می کردند– بودند   فرزندان ھمان برده داران

.مين کندأار بردگان، حداقل زندگی آن ھا تدرآن بود که برای حفظ ارزشی که صرف خريد برده شده و استفاده از ک

يا در دوران فئوداليسم که دھقان وابسته به زمين بود و اختيار جان و مالش با مالک، کودکان نيز از زمانی که توان

اما. شدت و سختی کار بستگی به شرايط داشت. کار پيدا می کردند در کناروالدين و خانواده به کار می پرداختند

سرمايه داری به کار کودکان سروسامان داد که آغاز آن. ن در سرمايه داری معنی و ويژگی ديگری داردکار کرد

.با ورود ماشين ديگر نيروی عضالنی کارکردش را ازدست می دھد . گردد به ورود ماشين در کار توليد کاال برمی

يا اصوال به خاطرسن کم بدن شان ھنوز بهبنا براين، به کارگيری کارگرانی که نيروی عضالنی چندانی ندارند و 

رشد و تکامل الزم نرسيده اما دارای نرمش و انعطاف بيشتری است و، ازھمه مھم تر، نيروی کارشان بسيارارزان

  .ھستندو کودکان  زناناين کارگران جديد، . گيرد است دردستورکارسرمايه داری قرارمی

 سرمايهۀر وحشتناک خانواده که خود ناشی از بھره کشی بيش ازاندازبدين گونه کودکان مجبورمی شوند به دليل فق

داری است به جای بازی ھای کودکانه، به جای استفاده از اسباب بازی، به جای رفتن به مدرسه و سواد آموزی،

و کاربا ابزار کار سر  ھا شوند و در محيط نامناسب آن از نظر جسمانی و ھم اخالقی و فرھنگی،  روانه کارخانه

  .اينان کودکان خانواده ھا ی کارگری ھستند. پيدا کنند و به عنوان نيروی کارمورد استثمار شديد قرار گيرند

اکنون مادر نيز به. پدر به عنوان کارگر درھمين کارخانه يا کارخانه ای ديگر يا معدنی مخوف مشغول کاراست

ه بنا بهواده به خدمت سرمايه درآمده است در حالی ککل خان. کار گرفته شده اما بازھم سفره ازنان خالی است

اما شدت. مين و بازتوليد کندأمی بايد کارگر و خانواده اش را ت) مرد يا پدرخانواده(تعريف ارزش نيروی کار 

 و مزد پرداختی چنان پائين که به جای مرد خانه کل خانواده بايد کار و اضافه کاری نمايد تا استثمار چنان باالست

يعنی می توان گفت در حقيقت يک مزد بين افراد خانواده. شايد ھمان مزد و يا اندکی بيشتر را بتواند کسب کند

 ديگری است، يعنی سرمايه دار با پرداخت يک مزد يا اندکیۀاما در طرف ديگر اوضاع به شيو. تقسيم می گردد

رالزم را تصاحب می کند و حجم ارزش اضافیبيشتر از يک مزد به مجموع خانواده سه يا بيشتر مورد کار غي

  .تصاحب کرده را باال می برد

 و پارلمان آن بهئیاين وضعيت که در آغاز صنعت ماشينی پيش آمد چنان لجام گسيخته گرديد که دولت بورژوا

 که پيشرومثال پارلمان انگليس به عنوان کشوری. ن حد و حدود گرديدييدليل حفظ منافع آتی مجبور به دخالت و تع

، ساعاتئی در رابطه با کار کودکان و زنان مقرر کرد، از قبيل لزوم تحصيالت ابتدائیھا صنعت بود محدوديت

 به تصويب رسيد که١٨٣٣اولين اين قوانين به نام قانون کارخانجات در سال . محدود کار، محدوديت سنی و غيره

 ساعت محدود می کند و به تدريج با رشد١٢ جوانان را به  ساعته، کار کودکان و١۵ن روزانه کار ييگذشته از تع

 ساعات کار کودکان کوچک تر١٨۴۴گيری مقاومت کارگران که آن ھم با صنعت بزرگ آعاز می شود در سال 

جونبعد از شکست و سرکوب قيام چارتيست ھا و سپس قيام .  ساعت درروز محدود می گردد٧-۶ سال به ١٣از
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 مجبور به   کارگرسريعا رشد می يابد و متعاقب آن پارلمانۀ نيروی تعرضی طبق١٨۵٠ل پاريس دوباره از سا

اين روند با توجه به قدرت.  زنان وجوانان وکودکان ممنوع می شودۀکارشبان. تصويب قوانين جديد می گردد

رگریبين الملل کا ۀکنگر. پيمايد  طبقاتی فراز و نشيب میۀ کارگر و به نسبت شدت و ضعف مبارزۀمبارزاتی طبق

قوانين حمايت از کودکان به وجود می آيد و.  ساعته را پيشنھاد می کند٨ روزانه کار ١٨۶۶مبر در ژنو در سپت

  اما ببينيم امروز در بر کدام پاشنه می چرخد و در ورای اين قوانين اوضاع. شود کار کودک ممنوع اعالم می

  .چگونه است واقعی در مورد کودکان 

 کشورھای صنعتی پيشرفته و کشورھای درحالۀله را دربخش ھای جداگانأت بيشتر و امکان مقايسه مسبرای دق

گيرند نه در حال رشد که  اين تعريف قرار میۀای رسا نيست و بسياری از کشورھا که در زمر گرچه واژه (رشد

سرمايه با وجود اين گرم است واما بازار .  فاجعه ھای انسانی دلخراش ھستندۀدر حال فروپاشی و نشان دھند

مورد  اساس قاره ھا ه و در درون کشورھای در حال رشد ھم آن ھا را ب) ازخون اين قربانيان نيرو می گيرد

  .دھيم بررسی قرار می

   

. سال تشکيل می دھد۵ ميليون نفر آن را کودکان زير ١۶٠يک دوازدھم جمعيت جھان دچار سوء تغذيه است که

 کافیۀکه به انداز  ميليون کودک از گرسنگی می ميرند در حالی١٢ سال و ھرساله ۵رکودک زير ھزا٣۴ھر روز 

ھم زمان با اين مرگ و مير باالی.  برای سير کردن شکم جمعيت جھان وجود داردئیگندم، برنج و مواد غذا

  .گردند نابود میکودکان از گرسنگی، برای حفط قيمت و تعادل بازار مقادير زيادی ازين مواد عامدانه 

 آنۀآيد و چرا ھمواره دامن می گويند فقر مھم ترين عامل گرسنگی است اما نمی گويند اين فقر فزاينده از کجا می

امريکا الر ميليارد نفر روزانه با کمتراز يک د٣/١ نفر جمعيت جھان يعنی ۴ نفر ازھر١. شود گسترده تر می

  .تعداد از جمعيت جھان مرگ را روزشماری می کننددرحقيقت بايد بگوئيم اين . کند زندگی می

  

  کنند؟ چرا کودکان کارمی

 ميليون١٢٠ازاين تعداد، .  ساله کار می کنند تا چرخ اقتصاد جھان بھتر به گردش درآيد۵- ١۴ ميليون کودک ٢۵٠

 محرومند وئی ميليون کودک حتی از تحصيالت ابتدا١١٣. کودک به طور تمام وقت و بقيه نيمه وقت کار می کنند

 دختران کوچک می خوابد و خانواده سودی در سرمايهۀ در خانءدربسياری ازنقاط به طورسنتی اين شتر ابتدا

ھم زمان ميليون ھا انسان. گذاری برای آموزش دختران نمی بيند يا از شدت فقردرحقيقت آن ھا را می فروشد

 کوچک شان برای کارمفيد ترازبزرگساالن میۀخاطرجثبعضی ازسرمايه داران کودکان را به . بزرگسال بيکارند

 ساله ای در ايران به عنوان بھترين قالی باف انتخاب می شود۶دختر ( ھای گران قيمت يابند ، برای گره زدن قالی

برای خزيدن در تونل ھای!! ) و در کمال بيشرمی در بوق و کرنا دميده می شود و از رھبر جايزه دريافت می کند

به طور مثال،. ک معادن و درمعنای درست کلمه برای اين که سود بيشتری ازاين کار نصيب سرمايه می شودباري

 طبقه سرمايه دار ايران نھصدو ھجده ميليارد تومان از محل کار کودکان سود اضافی به چنگ١٣٧۶در سال 

  .٢آورد می

  

   اشتغال دارند؟ ئیکودکان به چه کارھا
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ليد کاالھای مختلف با مزدی اندک و تحت شرايط بسيار بد و بدون ھيچ لباس حفاظتی ودر کارخانه ھا برای تو

کنند، مثل توليد کفش ورزشی، قالی بافی، کبريت سازی، شيشه گری، ساخت مواد آتش بازی، اقدامات ايمنی کارمی

رای سرمايه تنھا ارتعاش کوچکی که نمونه بوپال ھند دنيا را تکان داد اما بئیتوليد سيگار، توليد مواد سمی و شيميا

بود که با پرداخت اندکی پول به خانواده ھای فقير کشته شدگان برآن سرپوش گذاشته شد تا در جاھای ديگر تکرار

 توکسيد وئیفولردر گواتماال است که به توليد مواد سمی و شيميا. ب.  اچئیامريکا ديگرآن شرکت ۀنمون. شود

اين شرکت از کار کودکان خيابانی و ديگر. ثير می گذاردأبرروی اعصاب تچسب برای کفش مشغول است که

 خود را از دست میئیاين کودکان به دليل استشمام مواد سمی حس بويا. کودکان خانواده ھای فقيراستفاده می کند

 مسموميت کودک به دليل١١ در اين کارخانه ١٩٩٣ جنوریبه طور مثال، در. ثير سم می ميرندأدھند و گاه ازت

گيری دردريای عميق، سنگ شکنی، ماھی.  ھزار دالر بود۴۵٠مردند اما سود کارخانه در يک سال ازاين تجارت

، کشاورزی خانوادگی و کشاورزی صادراتیئیشاگردی مغازه، پادو  ، ئی و ماشين پائیدستفروشی، ماشين شو

ی در مراکز خدماتی مثل ھتل ھا ، کافه ھا و بارھا،ھمراه با خانواده، کار بدون مزد فاميلی، خدمتکاری و واکس زن

گردد، مثل بردگی  که به عنوان بدترين نوع کار تقسيم بندی میئیدر رستوران ھا و آشپزخانه ھا، و درکارھا

.جنسی، استفاده از کودکان در فاحشگی، پورنوگرافی، حمل و توزيع مواد مخدر، تجارت سکس و توريسم سکس

توسط دولت ھا و چريک ھای مخالف به. گيرد  ميليون کودکان کار را در برمی٢۴۶ون از  ميلي١٧٩اين بخش 

دختران اما بيشتر نزد خانواده.  پسران امکان بيشتری برای يافتن شغل دارند  .عنوان سرباز به کار گرفته می شوند

و بنا بر طبيعت اين نوع کار ساعت کار می کنند ١۴تا ١٠ھا به عنوان خدمتکار بدون دريافت ھيچ مزدی روزانه 

يشتر مورد استفاده قرار میھم چنين در تجارت سکس و توريسم سکس ب. مارھا ھم به حساب آورده نمی شونددر آ

  .گيرند

  

  جنگ و کودکان

 اخير دو ميليون کودک جان خود را از دستۀ سال١٠ھای  در جنگ. کودکان ھمواره قربانيان جنگ ھا ھستند

آن ھا به خاطر فقر، به خاطر دريافت غذای روزانه و به. ن جا به شيوه ای ديگر قربانی می شونداما اي. اند داده

به ويژه کودکان خيابانی و بعضی از ترس به ارتش دولتی يا ارتش چريکی می!  برای زندگی ئیخاطر داشتن جا

.٣ ھزار نفراست٣٠٠لغ بر  کشوردرگير در جنگ در نقاط مختلف دنيا با٣٠شمار کودکان سرباز در . پيوندند

استفاده از کودکان. ازاين کودکان برای پيام رسانی، حمل اسلحه و بار، مين روبی، و پارتنرسکس استفاده می شود

 سال تنھا اختصاص به کشورھای فقير يا در حال رشد ندارد بلکه در کشورھا ی پيشرفته صنعتی ھم١٨زير 

مثال بعضی از کودکان سرباز انگليسی در جنگ خليج و فالکلند کشته. ردکودکان خانواده ھای فقيررا در برمی گي

در کانادا کودکان.  در جنگ ھای سومالی، بوسنی و خليج شرکت داشتندئیامريکا ۀ سال١٧ھم چنين سربازان . شدند

گوين،در بسياری از جنگ ھای ديگراز جمله بوسنی ھرز کودکان سرباز.  ساله را به خدمت نظام می پذيرند١۶

از. چچن، ناگورنو قره باغ، مقدونيه، ترکيه، کوسووو، داغستان و جمھوری ھای سابق يوگوسالوی فعال بودند

والن باالی مملکتی موردؤعال بودند و حضورآن ھا از طرف مس که کودکان به طورعلنی درآن فئیجمله جنگ ھا

ۀيرانی برای حضوردرجنگ احتياج به اجازکودکان ا. ئيد قرار می گرفت جنگ ايران و عراق بودأتشويق و ت

 ساله١٢ بارز آن کودک ۀنمون. ازاين کودکان برای مين روبی و عمليات انتحاری استفاده می شد. والدين نداشتند
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ای بود که خود را با مواد منفجره به يک تانک عراقی زد و کشته شد که از طرف رھبر و مقامات ديگر به الگوی

 ساله را می شناسم که در ميدان مين پودر١٣ و ١١خود من نيز دو کودک .  مسلمان تبديل شدکودکان و نوجوانان

در حالی که فرزندان ھمين رھبران در کنار.  شان تحويل دھندۀشدند و آثاری از آن ھا باقی نماند تا به خانواد

از مصاحبه( مدرسه است  جنگ شما،ۀجبھ: والدين خود به راحتی زندگی می کردند و به آن ھا گفته می شد

اين وضعيت خود را درادبيات و فرھنگ جنگ به خوبی). رفسنجانی در مورد اشتياق پسرش برای رفتن به جبھه

 که در زمان جنگ مرتب برای تشويق کودکان در رفتن به جبھه از راديوئیدر يکی ازسرودھا. نشان می دھد

من خيال کرده ما نوگل بھاريم ، اما امام ما گفت ما مرددش: ايران پخش می شد کودکان سرود خوان می گفتند

  !!عجيب است که دشمن در اين مورد انسانی فکر می کند!! کارزاريم

  

  کودکان و سکس تجاری

سکس تجاری، که يکی ازنمودھای سقوط اخالقی در سرمايه داری است، شامل فاحشگی کودکان، پورنوگرافی

خودفروشی کودکان با سکس تجاری سازمان. کان به خاطر سکس استکودکان، توريسم سکس و ترانزيت کود

کودکان از طريق بچه دزدی يا بيواسطه با تحويل خانواده ھای فقير برای دريافت پولی اندک يا به. شود دھی می

يافتقرض خانواده و گاه به تصور تھيه زندگی بھتری برای کودک در آينده و يا توسط قيم برای در  عنوان استرداد 

.کودکان خيابانی بزرگ ترين منبع اين به اصطالح تجارت ھستند. پول در اختيار باندھای مربوطه قرار می گيرند

زتوريست ھای سکس معموال ا. اين کودکان گذشته از آسيب ھای شديد روحی در خطر جدی ايدز قرار دارند

 سرمايه داری که مشکل و محدوديتی برايشان درۀيشرفتلمان می آيند، يعنی از کشورھای پا، کانادا، ايتاليا و امريکا

  .سکس طبيعی وجود ندارد

  

   کار کودکئیتوزيع جغرافيا

کشورھای   منطقه

  صنعتی اروپا

 و خاور افريقا  آسياو اقيانوسيه  اروپای شرقی

  ميانه

ی التين و امريکا

  کارائيب

 ۴/١٧ ۴/۶١ ٣/١٢٧ ۴/٢ ۵/٢  ميليون نفر

 ٧ ٣٢ ۶١      درصد

  

  غربیاروپای 

 کودکانۀکارکودکان در اروپا وجود ندارد اما بعضی از مطالعات نشان از کار گستردزگرچه آمار رسمی و دقيقی ا

. جدی برای اروپا در آمده استألۀ، لذا کار کودک به صورت يک مس. ال داردگدر انگليس، ايتاليا، اسپانيا و پرت

کارکودکان وجود دارد، به ويژه در بسياری از شاخه ھایمی توان گفت تقريبا درھرچيزی که می خريم جای پای

صادراتی از جمله توليد پوشاک و ھم چنين در توريسم سکس کودکان، پورنوگرافی کودکان و استفاده از آن ھا در

. پارلمان اروپا موظف به اقداماتی برای کاھش آن می شود١٩٩٩کار توزيع مواد مخدر، به نحوی که در دسامبر

اين آمارچنان که بر می آيد نمی تواند درست باشد،.  ميليون کودک کارمی کنند۵/٢ صنعتی ۀرھای پيشرفتدرکشو  

تنھا در انگليس به  بيش از دو ميليون کودک در سن مدرسه ١٩٩٨ فبروری ١٠ در BBCزيرا بر مبنای گزارش 
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 پنس مزد داده٣٣به کودکان ساعتی . دنوعی در استخدام ھستند که سه چھارم آن ھا به طور غيرقانونی کار می کنن

 يا . ساعت درھفته کار می کنند٢٩ ساعت است بعضی از کودکان تا ٨گرچه متوسط ساعات کار ھفتگی . می شود

 درصد کودکان۵٠اساس گزارشی ديگر دو سوم کودکان دبيرستانی انگليس احتماال نيمه وقت کار می کنند يا ه ب

، آسيای جنوبافريقا ھزار زن و دختر نوجوان از ۵٠٠ساالنه . مه وقت دارندموقع تعطيلی مدرسه يک کار ني

شوند و به کار سکس تجاری مجبور می شرقی و به ويژه اروپای شرقی و مرکزی به اتحاديه اروپا ترافيک می

.ستند ساله ھ١٣ - ١۵ درصدشان ۴٠ ھزار کودک کار می کنند که ۶٠٠لمان حدود ا اساس مطالعه ای در هب. گردند

طبق قانون کار. فعالند. . . آن ھا در مزارع و کارگاه ھای فاميلی، روزنامه فروشی، پخش آگھی ھای تجاری و 

اما بسياری از کارفرماھا به طور غيرقانونی از.  کار کردن ندارندۀ سال به ھيچ وجه اجاز١٣لمان کودکان زير ا

 ھزار کودک به طور تمام وقت و اکثرا در۵٠ال گ در پرت.کار نوجوانان به دليل ارزان بودن استفاده می کنند

١٢ال کودکان حدود گبا وجود اجباری بودن و کنترل آموزش مدرسه ای در شمال پرت. کشاورزی کار می کنند

در خانواده ھای فقير.  سال است١۶ساله در کارخانه ھای توليد کفش کار می کنند، در حالی که سن قانونی کار 

درآمد پولی مھم تر از آموزش و آموختن است و به ھمين سبب وقتی کاری برای کودکی پيدا می شودال کسب گپرت

از ھر.  ميليون نفر در زير خط فقر زندگی می کنند۵۵قابل ذکر است که در اتحاديه اروپا . سبب شادمانی می گردد

 ۴.مين می گرددأده کودک يک کودک زندگی اش با کمک ھای اجتماعی ت

  

   ی شرقی و جمھوری ھای سابق شورویاروپا

درصد کودکان. به دست آوردن بسياری از اطالعات آماری مربوط به اين کشورھا مشکل و گاه دست نيافتنی است

سن قانونی کار.  در نوسان است١٠-١۴ درصد کل کودکان ٣٠ تا ١کارگر در اين کشورھا با اطالعات رسمی بين

شاگردی مغازه،   اين کودکان در مزارع فاميلی، مارکت ھا، باربری، نظافت، . سال است١٨ تا ١۴در آن ھا بين 

 وئی، کار در مزارع کتان و برنج، پرورش کرم ابريشم، گدائیفروش روزنامه، دستفروشی در خيابان، ماشين شو

  .به ويژه به خودفروشی اشتغال دارند

بعد ازتخريب بلوک.  به اروپا و ساير کشورھاستاين کشورھا منبع اصلی برای ترانزيت زنان و به ويژه کودکان

 تخفيف میئیسامانی ھای اجتماعی که قبال به شيوه ھاه شرق و ورود آن ھا به نظام سرمايه داری نوع غربی، ناب

. سرطانی تبديل شدۀ به غد- که البته بھبودی در کارنبود -اما به جای بھبود . يافت مثل يک دمل چرکی سرباز کرد

مين زنانأاکنون اين کشورھا منبع اصلی ت.  کودکان خيابانی و تجارت سکس استۀسامانی ھا پديده  اين نابۀاز جمل

 است، به نحوی که در کشورھای اروپا تعداد خودفروشان مھاجر ازئیو دختران خودفروش برای کشورھای اروپا

 تشکيل می دھد که باندھای قاچاق انسان ساله١۴ و ١٣اغلب اين ھا را کودکان . خودفروشان بومی بيشتر شده است

کودکان به ويژه.  يافتن شغلی خوب به اروپای غربی می آورند و به بردگی جنسی می کشانندۀآن ھا را با وعد

 جنوبی، از ازبکستان به کشورھای خليج فارس،کوريایدختران از قزاقستان به يونان، ترکيه، امارات، اسرائيل و 

ازاستونی به شمال و غرب اروپا، از. شوند  و تايلند برای سکس تجاری ترانزيت می جنوبی، ترکيهوريایک

  .شوند گرجستان دختران برای فاحشگی و کلفتی و سکس تجاری و پورنوگرافی به ترکيه و يونان ترانزيت می

  

  کشورھای در حال رشد
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  افريقا

 ،۵/۶۵چاد با   . ن کار کودک درجھان است کارمی کنند که باالترين ميزاافريقا ساله ۵-١۴يک سوم کل کودکان

سه.  دارندافريقا ساله را در ۵-١۴ درصد، باالترين درصد کار کودکان ۵/۶٣ و کامرون با ۴/۶۵گينه بيسائو با 

  . درصدشان به کار کشاورزی اشتغال دارند٩٠چھارم کودکان به کارفاميلی بدون مزد و

عمده فعاليت ھای اقتصادی که کودکان. دھند  را کودکان تشکيل میافريقا ۀ درصد نيروی کار قار٢٢به طور کلی 

به طور. کار در مزارع فاميلی، مزارع تجاری کشت نيشکر، برنج، چای، و قھوه: درآن ھا مشغولند عبارت از

در گابن برای کار اجباری در مزارع.  درصد نيروی کار مزارع قھوه کنيا را کودکان تشکيل می دھند۵٠- ۶٠مثال

 ساعت کار می کنند و مورد١٢آن ھا بدون دريافت مزدی روزانه . شوند فروخته می   امريکا دالر ٣۴٠تجاری به 

بعضی از کودکان در صنايع صادراتی مثل نساجی، لباس دوزی، قالی بافی. گيرند سوء استفاده جنسی نيز قرار می

دستفروشی در خيابان، واکس زنی،. . . .  و عده ای ديگر در معادن طال، الماس و ذغال. و کفش کار می کنند

 وئی، شاگردی مغازه، خدمتکاری و کاردرکارگاه ھای تعميراتی و فلزکاری ھا که درآن ھا با مواد شيميائیماشين پا

از جمله کارھای ديگر چيدن و جمع آوری ميوه، کندن گل،. سمی چون رنگ، تينر و اسيد باطری سرو کار دارند

سن قانونی کار در اين کشورھا. جو در آشغال برای مواد فلزی و پالستيک و غيره است و ستماھی گيری، و ج

دختران معموال به کار خدمتکاری در منازل اشتغال دارند که يا بی مزد است و يا.  سال است١٨ تا ١٢متغير و از 

نواده و تنھا بودن دچار مشکالتاما اينان در خطر سوء استفاده جنسی و به دليل دوری از خا. مزد ناچيزی دارد

١٣در چاد کودکان . اشتغال در ارتش دولتی يا چريکی مخالف دولت ھم تعدادی را به خود جلب می کند. روانی اند

 ھزار١۵در جمھوری کنگو . فرستند شوند و آن ھا را برای مين روبی به خط مقدم می ساله در ارتش پذيرفته می

. سالگی است٨ سالگی پذيرفته می شوند اما ورود به ارتش ھای محلی از ١٣ کودک سرباز وجود دارد که از

سکس تجاری و پورنوگرافی ازکودکان در حال گسترش است و کودکان به اين دليل به اروپا و کشورھای داخل

 و سالگی به خودفروشی کشيده می شوند و در اتيوپی پسران٨در کنگو دختران از سن .  ترانزيت می شوندهقار

ی مرکزی،افريقاکامرون کشور ترانزيت کودکان وارداتی از نيجريه، بنين، چاد، کنگو، .  سالگی١١دختران از 

ی جنوبی از مراکز اصلی ترافيک کودکان به اروپا و ترافيک دخترانافريقا. توگو و مالی برای سکس تجاری است

  .به اسرائيل و روسيه است

ا اجباری و مجانی است اما ميزان خالص ثبت نام در آن پائين و به طور گرچه در اغلب کشورھئیآموزش ابتدا

 کودکان مناطق روستائی به مدرسه فرستاده نمی شوند، که دليل آنھادر اکثر اين کشور.  درصد است۴٠متوسط 

ياریدر بس. فقر مفرط است، زيرا قادر به تھيه کتاب و دفتر و غيره نيستند  عالوه بر کمبود يا نبود مدرسه 

 سالگی به خدمتکاری فرستاده می۵بسياری نيز از . ازکشورھا به داليل فرھنگی دختران را به مدرسه نمی فرستند

 درصد شان فقط تا پايه۵٠ کالس درس و ٢ درصد مدارس تنھا ٢۵بنا به گزارش يونيسف در گينه بيسائو . شوند

  . اسالمی می فرستادنددر بعضی مناطق نيز کودکان را به مدارس. چھارم را دارند

  

  آسيا

مثال. اما آمارھای غيررسمی بسيار فراتر از ازاين است.  ساله در آسيا کار می کنند۵- ١۴ ميليون کودک ٣/١٢٧

 ميليون کودک کارگر درھند وجود دارد٣/١١بنا به گزارش سازمان جھانی کار که از منابع رسمی استفاده می کند 
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 ميليون۴۴- ۵۵اما بنا به گزارش سازمان ھای غيردولتی بين . تشکيل می دھد درصد نيروی کارھند را ۴/۵که 

در ايران بنا به گزارش.  ميليون تنھا به عنوان خدمتکار در خانه ھا کار می کنند١۴کودک در ھند کار می کنند که

 يعنی در ھزار به طور فصلی کار می کنند،٣۶٠ ساله به طور ثابت و ١٠-١۴ ھزار کودک ٣٨٠منابع رسمی 

اين آمار کار بی مزد کودکان در فعاليت ھای اقتصادی خانوادگی، خدمتکاری،.  ھزار کودک کارگر٧۴٠مجموع 

  .شاگردی مغازه و کارھای غيررسمی را در برنمی گيرد

 سال و بيشتر است اما در بعضی کشورھا بسيار پائين تر است، مثال در١۵سن کارقانونی دراکثر کشورھای آسيا

 با اجازه والدين يا قيم ھم١۵در اغلب اين کشورھا کار از سنين پائين تر از .  سال است١٢-١۴دش بين بنگال

 سالگی به ويژه در کارگاه ھای قالی بافی، حصير بافی، آجرپزی۵ يا ۴امکان پذير است اما سن غيرقانونی کار از 

در منابع رسمی.  ساعت کار می کنند١٠بيش از آغاز می گردد و کودکان در کنار والدين خود و يا تنھا روزانه 

١٠ شاغالن    اقتصادی بر مبنایۀايران از جمله در انتشارات مرکز آمارايران توزيع فعاالن در بخش ھای عمد

حداقل سن کار در. شود  سالگی در نظر گرفته می١٠ساله و بيشترانجام می گيرد يعنی به طور رسمی سن کار از

 ھمين قانون حداقل سن کار برای کارگاه ھای٧اما باز طبق ماده .  سال است١٢ قانون کار ١۶ايران طبق ماده 

ھای در بخشئیکودکان آسيا. حتی با رعايت ضوابطی، کار شبانه نيز برای شان مجاز است. فاميلی اعتبار ندارد

  :مختلف رسمی و غيررسمی کار می کنند که موارد زير را شامل می شود

 خطرناک، کارگاه ھای ساخت وسايل آتش بازی و موادئیفش سازی کار با چسب و مواد شيمياکارخانه ھای ک

ۀمنفجره، توليد توپ واليبال و کريکت به ويژه توسط کودکان بسيار کم سن پاکستانی، به طور مثال در کارخان

 ھزار نفر برای٢۵.  شود ميليون انواع توپ به ويژه توپ فوتبال توليد می۴٠سيالکوت در شرق پاکستان ساالنه

آن ھا تکه ھای کوچک را به ھم می.  ھزار نفرشان را کودکان تشکيل می دھند۵اين کارخانه کار می کنند که

 صبح تا دير وقت شب برای دريافت حقوق ناچيزی که چند سنت است برای شرکت ھای معروف از٧دوزند و از 

توليد. وپ توليد می کنند که در اروپا به قيمت باال فروخته می شودقبيل ريبوک، دان لوپ، لوتو، ميتره و آديداس ت

 در  وسايل بوکس، کاردرھتل ھا و رستوران ھا، کار درآشپزخانه ھا ، بيشترين نيروی کار کودکان در کشاورزی

زی،در سنگ شکنی ، آجرپ. مزارع برنج، گندم، توتون، شکر، کائوچو، چای، موزو دانه ھا به کار گرفته می شود

سفال و شيشه گری، ماھی گيری، صيد مرواريد در آب ھای عميق و کار در معادن سطحی و زير زمينی بدون

 و ماشينئی مغازه، ماشين پائیجو در تل ھای آشغال برای يافتن مواد فلزی، پادو و امکانات حفاظتی، جست

 شب کار می٩ صبح تا ٧لی مشھد از  ساله که در پارک م١٠ھمايون ( ، دستفروشی در خيابان، واکس زنی ئیشو

و .)  سالگی کار کرده است در حالی که دوست دارد درس بخواند۵کند می گويد برای کمک به مخارج خانواده از 

 ساعت کار١٨وزن کردن، باربری ، بارزدن و خالی کردن بار، خدمتکاری به ويژه برای دختران که روزانه تا 

در کارخانه ھا. ست و در خطر سوء استفاده جنسی قرار دارندامريکار ال د٧ حدود می کنند و حقوق ماھيانه آن ھا

و کارگاه ھای قالی بافی و تعميرگاه ھای اتومبيل که چون کار شاگردی و آموزشی محسوب می شود حداقل مزد

شوند در  به کار گرفته میئیدر کارخانه ھای اسباب بازی سازی، شکالت، و محصوالت غذا. پرداخت می گردد

روزنامه فروشی، فال و دعا. حالی که خود اغلب گرسنه اند و در آرزوی داشتن اسباب بازی و بازی ھای کودکانه

  .فروشی، آدامس و سيگار فروشی، پالستيک فروشی، نان خشکی و غيره

که ھيچ گاه ئیبرای بازپرداخت قرض ھا. شوند اجاره داده می. عالوه برموارد باال، کودکان فروخته می شوند
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مورد. توسط باندھای جنايت کار برای تجارت اعضای بدن دزديده و کشته می شوند. شوند تمامی ندارد واگذار می

سوء استفاده جنسی قرار می گيرند و به کار خودفروشی وادار می گردند ودر تجارت سکس به نقاط مختلف برای

دو کشور ترکيه و. در آسيا در بردگی سکس ھستندبيش از يک ميليون کودک . توريسم سکس صادر می گردند

اين دختران از رومانی، روسيه ، اکراين،.  ساله برای سکس تجاری ھستند٩تايلند کشورھای ترانزيت دختران از 

 به اروپا و کشورھای حوزه خليجئیمولداوی، ارمنستان، آذربايجان، بلغارستان، گرجستان و خود کشورھای آسيا

چندی. شوند فروخته می!  ھزار زن وکودک در پاکستان برای کار٢٠٠شوند، به طور مثال ساالنه  فارس صادر می

 بعضی نھادھای رسمی ايران به امارات برمال گرديد و يا  تجارت سکس دختران کم سن توسطألۀپيش نيز مس

اد زيادی از زنان و دخترانتا کنون تعد. " اخيرا خود مقامات برای رد گم کردن خبراز گسترش اين پديده می دھند

ايرانی به شکل غيرقانونی به پاکستان، افغانستان، و کشورھای عربی برده و دراختيار مراکز خريد و فروش قرار

 ھزارخودفروش کامبوج کودک۵۵يک سوم از .  تنھا دل نگرانی آن ھا غيرقانونی بودن آن استئیگو." ۵گرفته اند

تنھا در. اين کودکان ھمه در خطر ايدز قرار دارند. خودفروشی اشتغال دارند ھزار کودک به ٣۴۵اند و در ھند 

  . ھزار کودک حامل ايدز در تانزانيا وجود دارد۶۵٠يک مورد 

 ھزار٢٠ھر ساله . از کودکان در کارھای جنائی و قاچاق و برای حمل و توزيع مواد مخدرسوء استفاده می شود

ديگر از پاکستان به امارات و کشورھای حوزه خليج فارس صادر می شوند ساله از بنگالدش و بسياری ۴- ۵پسر

تا برای شرکت در مسابقات شترسواری تربيت شوند و شادی شيوخ عرب را فراھم سازند که مورد سوء استفاده

گيرند، زيرا اين کودکان در حقيقت فروخته می شوند و جزو مايملک خريدار محسوب می جنسی ھم قرار می

  .گردند

 اجباری و رايگانئی اين کشورھا آموزش ابتداۀگرچه درھم. رابطه مستقيمی بين کار و آموزش کودکان وجود دارد

است اما به دليل بيکاری والدين، فقر و گرانی وسايل آموزشی و مخارج رفت و آمد خانواده ھا از فرستادن کودکان

ين کودکان ھيچ گاه بهابه ھمين دليل بسياری از.  کنندبه مدرسه چشم می پوشند و آن ھا را روانه بازار کار می

 تا١٣ درصد کودکان ٣٠به طور مثال .  را نا تمام رھا کرده اندئیمدرسه فرستاده نشده اند و بسياری مدرسه ابتدا

ئی درصد دختران به مدرسه ابتدا۴٨ درصد پسران و ۵٢در بنگالدش .  ساله تايلند اصال به مدرسه نرفته اند١۵

  .رفتند  ساله به مدرسه نمی۵-١۴ ميليون کودک ١٠ ميليون از ۴ در کشور تانزانيا ٢٠٠٠در سال . رد می شوندوا

  

   ی التينامريکا

. درصد کل کودکان کارگر دنيا را دارد٧ ميليون کودک کارگر، ۴/١٧ مجموع   ی التين و منطقه کارائيب باامريکا

ر کودکان عبارت است از فقر ناشی ازاستثمار سرمايه داری ودر اين جا نيز چون ساير مناطق عامل اصلی کا

.تقسيم کار جھانی و سوديابی بيش از حد سرمايه از کار کودکان به جای کار نيروھای بزرگسال که گران تر است

 در پاناما به خدمتکاری١٠ -١٧ در صد دختران ۶٩. شود  دامن گير دختران میءدر اين منطقه نيز فقر ابتدا

دختران به جای فرستاده شدن به مدرسه برای سواد آموزی به کلفتی در خانه ھای مردم فرستاده . اده می شوندفرست

 از آنان مزد ھم دريافت نمی کنند و با کار طوالنی روزانه تنھا غذا و مکان زندگیئیمی شوند که در صد باال

 خاطر دور بودن از خانواده در سنين کودکی دچار جنسی قرار می گيرند و بهۀدريافت می دارند، مورد سوء استفاد

کنند و به طور مثال دو سوم کودکان خدمتکار در ھندوراس مزدی دريافت نمی. شوند مشکالت روحی روانی می
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 خانواده برایادر بسيار از کشورھ.  شان استۀ فقيرانۀ کم شدن يک نان خور از سر سفر،تنھا سودش برای خانواده

ھا به جمع کودکان کار يابرند که آن ا خود به ھمراه نمی ديگر مھاجرت می کنند اما کودکان را بکار به کشورھای

  .کودکان خيابانی اضافه می شوند

 درصد کودکانی که به مدرسه فرستاده می شوند۵٠ تا ٣٠ مجانی و اجباری است بين ئیبا وجودی که آموزش ابتدا

 در تھيه وسايل کمک آموزشی مجبور به ترک تحصيلئیر و عدم توانا را تمام نکرده به دليل فقئیمدرسه ابتدا

 درصد٢۴يا در کاستاريکا .  سال است۴گردند، به طوری که در بسياری از کشورھا متوسط سال ھای تحصيل  می

  .کودکان اصال شناسنامه ندارند که به مدرسه فرستاده شوند

و بيشتر است اما مراقبتی برای اجرای آن انجام نمی شود زيرا ١۴سن قانونی کار در اکثر قريب به اتفاق کشورھا

اين قوانين. در آن صورت بايد آن ھا را زير پوشش کمک ھای دولتی قرار دھند که برای شان خوشايند نيست

شروع.  بارز آن وجود کودکان سرباز در ارتش دولتی استۀشود که نشان توسط خود دولت ھا ھم زير پا گذاشته می

به طور نمونه. ن است که باورکردنی نيستئيدر بعضی از مناطق و بعضی از فعاليت ھای اقتصادی چنان پاکار 

 درصد کودکان کار را تشکيل می دھند يا در کارخانه ھای آجر۵۵ ساله ۶-٧در مناطق کشاورزی پرو کودکان 

  . سالگی به ھمراه والدين خود کار را آغاز می کنند٣کودکان از 

.کند عبارت اند از کار کشاورزی و کار بدون مزد فاميلی يت ھای اقتصادی که از کار کودکان تغذيه میعمده فعال

خدمتکاری بيشتر برای دختران و کمتر. اساس گزارش يونيسف نيم کودکان کار ھندوراس در اين بخش فعالنده ب

 لباس، کفش، وسايل منزل و بسته بندیبرای پسران، کار درمزارع تجاری قھوه و شکر، کار در کارخانه ھای توليد

حبوبات در سوپرمارکت ھا، کار در معادن و صنعت ذغال، ماھی گيری و توليدات وابسته به آن، مراقبت ازاحشام

 ، کاردرھتل ھا و رستورانئی و ماشين پائی، واکسی ماشين شوئیو توليد گوشت، دستفروشی در خيابان ھا، پادو

ئیکودکان بسياری برای گدا (ئیکار ساختمانی، گدا.  جنسی ھمراه استۀبا سوء استفادھا و کلوپ ھای شبانه که 

 بهئی ھزار کودک ازھائيتی برای گدا٣ تا ٢ازکشوری به کشورھای ديگرصادرمی شوند، به طورنمونه ساالنه 

  ).دومينيکن صادر می شوند

ازين کودکان در. زی پذيرفته می شوند کودکان توسط دولت و چريک ھای مخالف دولت برای سربا:کودک سرباز

پيوندند کودکان به داليل مختلف به اين بخش می. کار پيام رسانی، حمل بارو تسليحات، پارتنرسکس استفاده می شود

مين مکانأ، تئیمين غذاأ از کار بی پايان و بدون مزد خدمتکاری، تئیکه مھم ترين شان عبارت است از رھا

  .بانی و مراقبت جسمانی و ترسزندگی برای کودکان خيا

کودکان به کشورھای منطقه يا ساير نقاط دنيا.  اکثر کشورھای اين گروه در اين زمينه فعال اند:سکس تجاری

کاستاريکا مرکز ترانزيت سکس. ستامريکاکلمبيا مرکز ترافيک کودکان به ژاپن ، اسپانيا و . ترانزيت می شوند

اکوادور محل. ستافريقاومينيکن، نيکاراگوا، روسيه، پاناما، فيليپين، آسيا و کودکان از بلغارستان، کلمبيا، د

تجارت سکس به ويژه درمناطق. ترانزيت کودکان و زنان در منطقه برا ی تجارت سکس با کشتی به ژاپن است

وشی دربه نحوی که خودفر.  سالگی به خودفروشی مجبور می شوند٩ و ٨توريستی رونق دارد و کودکان ازسنين 

  .سکس را به عھده دارند  ی توريستی کار واسطه گری  در بعضی شھرھاحال رشد است و رانندگان تاکسی

  

  امريکااياالت متحده 
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 ھزارنفر٨٣۶٩ امريکا در ٢٠٠٠، در سال ٢٠٠١، سال ILOبنا بر اطالعات ارائه شده در کتاب ساالنه آمار کار

 ساله در طول سال تحصيلی١۵- ١٧ ميليون کودک ١٠ در صد ٨٠.  فعال اقتصادی بوده اند١۶-١٩در گروه سنی 

۶/٢ آمار کار، ۀاساس آمار اداره ب. کردند  ميليون کودک کار می۴ امريکا در ٩٨در سال  . ۶شغلی داشته اند

،٩۶ جونارش در زاساس گه ب.  ساله ھا به نوعی در استخدام بودند١۶- ١٧ در صد ۵/٣۴ميليون نوجوان يعينی 

قابل ذکراست که. گيرد  سال را دربرنمی١٢اين آمار کودکان زير.  ساله کار می کردند١٧/١٢ون کودک  ميلي۵/۵

 ساعت کار١٢کودکان اغلب در مزارع روزانه .  در مناطق کشاورزی کار می کنندئیامريکا ساله ۶،٧،٨کودکان 

جه فارنھايت درشرايط بسيار بدی در١٠٠کودکان درگرمای . شود  صبح آغازمی۴ يا ٣گاه کاراز ساعت . می کنند

کشاورزی تجاری خطرناک ترين بخش برای.  سمی سروکار دارند که سرطان زاستئیکنند، با مواد شيميا کارمی

ھای قانونی است که سبب آسيب فراوان به ترين بخش جذب کار کودکان بدون حمايت کار کودکان و ھم زمان بزرگ

فقيرترين کودکان. ری آسيب می بينندھزار کودک درکارکشاورزی تجا ١٠٠ھر ساله . شود زانوی کودکان می

در يک تحقيق.  کار را از زمانی آغازمی کنند که ديگرکودکان ھمسال شان ھنوز به کودکستان نمی روندامريکادر

 کودک دراستخدام بودند که٢٩٠٢٠٠ ،Rutgersکورزه اقتصاد دان کار دانشگاه . انجام يافته توسط داگالس ال

به.  ساله ھا در ھفته به نحوی کارمی کنند١٢-١٧ درصد ھمه ۴به طور کلی .  سال بودند١۴ نفرشان زير ۵٩۶٠٠

  . را تشکيل می دھندامريکا در صد نيروی کار ٩/٧ امريکاطور خالصه کودکان در

، و١٣، ١٢ز  اامريکادختران در .  و کانادا با کودکان شروع به کار کردندامريکا!!  درصد صنعت سکس٧٠-٨٠

 ميليون٢/١-٢ می گويد که ساالنه ٩٨گزارشی در سال .  سالگی کار خودفروشی را در خيابان آغاز می کنند١۴

 سن متوسطامريکادر . شوند ھا وارد کار خودفروشی می پيوندند که يک دوم آن کودک به کودکان خيابانی می

 ھزارزن۴۵-۵۵عالوه براين، ھر ساله .  است سال١۴اما اين سن برای پسران .  سال است٩/١۶خودفروشی 

وکودک ازسراسردنيا به ويژه روسيه، اکراين، ليتوانی، جمھوری چک، لھستان، مجارستان، مکزيک، ھندوراس،

قوه قضائيه.  جنوبی، چين، ويتنام و مالزی برای سکس تجاری وارد می شوندوريایبرزيل، تايلند، فيليپين، ک

 ميليون نفر که شامل کودکان نيز ھست برای خودفروشی و پورنوگرافی٣ھزار تا ١٠٠بين ئيد می کند که أ تامريکا

 وارد سکسامريکا ھزار کودک در ١٠٠ تنھا ٩٧دھد که در سال  يونيسف گزارش می.  شده اندامريکا ۀروان

  .تجاری شده اند

 کودک را نيز پوشش۶٧۴۵ امريکا ارتش ٩٨در سال .  سال است١٧ امريکاسن ورود به ارتش : کودک سرباز

به گزارش وزارت دفاع.  در بالکان بودندئیامريکا ساله در نيروھای ١٧ حداقل صد سرباز ٩٩در سال . می داد

  . ساله در جنگ خليج شرکت داده شدند١٧ سربازان امريکا

   

  در صد کودکان کارگر در کل نيروی کار

  

  ی التينامريکا  امريکا  اروپا  افريقا  آسيا

٣/١۵ ٧ ٩/٧ ٣/٠ ٢٢ 
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  نتيجه گيری

٢٠٠ سرمايه داری است که بيش از ۀ ويژۀچنان که در سطور باال آمد کار کودکان بدين شکل سروسامان يافته پديد

.استثمار آن ھا راحت تر است. گذرد اما ھنوز برای کارفرمايان جذابيت دارد زيرا ارزان است  عمر آن میزسال ا

ونی به کار گرفته می شوند مخارجی از نظر بيمه و بازنشستگی و اقدامات ايمنیند و چون اغلب غيرقانامطيع تر

ندارند، در حالی که ھم زمان ميليون ھا بيکار بزرگسال وجود دارد که کاری پيدار نمی کنند يا درحقيقت به کار

ر به پرداخت مزد ناچيزدرعين حال آن ھا که کار می کنند نيز به دليل شدت باالی استثمارکه منج. گرفته نمی شوند

بايد گفت که در ھمين نظام سرمايه داری ھم اگر. مين مخارج خانواده خود نيسنتدأو يا نامکفی می شود قادر به ت

 آن دولتۀ کارگران سرشکن می شود توسط سرمايه و نمايندۀکه بر بودج مخارج بازتوليد نسل آتی نيروی کار

  .له تخفيف خواھد يافتأ مسمين گرددأ ت  سرمايه داری به طور کامل

 وظيفه خانواده خارج کرد به نحویۀ به طور مثال، سرمايه داری برای نيازھای خود آموزش کودکان را از حيط

مين خوراک، پوشاک، کفش ، وسايل کمک آموزشی،أوليت تؤدارس تعليم می بينند اما ھنوز مسکه کودکان در م

 نيز پيامدءفحشا. دھد ست که درآمد ناچيز خانواده کفاف آن را نمیمخارج رفت و آمد به مدرسه و غيره باقی ا

له با رفرم ھایأاما حل واقعی مس. مالکيت خصوصی است که پيشرفته ترين شکل آن مختص سرمايه داری است

بخشی از بورژوازی مانند اقتصاديون، انسان دوستان، جمعيت"ری و کمک ھای اجتماعی، چيزی که سرمايه دا

٧"مين بقای جامعه بورژوائی انجام می دھندأ برای ت   انجمن ھای حمايت حيوانات و غيرهءيه، اعضاھای خير

تنھا زمانی می شود انسان شخصيت واقعی انسانی خود را به دست آورد و استعداد ھايش شکوفا. امکان پذير نيست

 نه دھم اعضای جامعه که امروز فاقد مالکيت به سودألۀمس. گردد که بساط سرمايه داری و کار مزدی برچيده شود

کودکان نه فقط به والدين بلکه به. مالکيت اند به صورت تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت اجتماعی حل شود

کتاب، وسايل کمک. مين آموزش فرزندان از والدين به جامعه تفويض گرددأجامعه ھم تعلق گيرند و تمام تعھدات ت

 نيز که ازملزوماتءدر اين صورت، فحشا.  مرور و غيره به طورکلی مجانی شودو درسی، تغذيه، وسايل عبور

اما اين بدين معنی است که بايد ازھم امروز در ھمين نظام سرمايه. مالکيت خصوصی است از بين خواھد رفت

 نيستزيرا امری مقدر و جبری. داری مبارزه برای اين زندگی انسانی را شدت بخشيد و دست روی دست نگذاشت

  .که بايد به انتظارش نشست بلکه به خاطرش بايد جنگيد

  :زير نويس ھا

 ٣۶٩.  کارل مارکس، سرمايه، جلد اول، ترجمه فارسی ، ص-١

 ١٨.، ص۵ پايدار، ناصر ، نگاھی به رابطه کارو سرمايه در ايران، سيمای سوسياليسم، شماره -٢

  کان خيابانی و کودک سرباز ، ويژه کود٢٠٠٣مبر ، سپت٣ اخبار يونيسف، شماره -٣

 ٢٠٠۴ ژانويه ٢ EuroNews کانال خبری اروپا،-۴

  ، به نقل از ايران آزاد١٣٨٢ آذر ١٧ اکبر نعمتی، مدير کل امور اجتماعی وزارت کشور، -۵

 ١٩٩٨ نوامبر USA Today  ، ۶ تامارا ھنری، گزارش برای -۶

 ٨٠ه فارسی، ص  کارل مارکس و فريدريش انگلس، مانيفست کمونيست، ترجم-٧

   

 خوانندگانۀجو در اينترنت به دست آمده که برای مراجع و اطالعات و آمار مورد استفاده در اين مقاله اکثرا از طريق جست: يادداشت 

  :مھم ترين آن ھا را ذکر می کنم 
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www.dol.gov/ilab 

- US Department of Labour 

Bureau of international Labour Affairs 2002 

- Advancying The Campaign Against Child Labour : Efforts at the country level 

- The Department of Labour,s 2002 Finding on the worst Form of child Labour 

Trade and Development act of 2000 

www.one word.org 

www.almudo.com 

- street children in Europe and the Middle East. 

www.arabia.com 

Child soldiers.org 

iranian children.org 

  يدن سو– کميته حمايت از کودکان خيابانی ايران -

   

 

 

   
 
  


