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  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١ می ٠٨

  : تذکر فرستنده

  بادرود، 

سانه دراختيار ر ند جھت درج آنراه ااين مطلب کارگری توسط رفقاء درداخل کشورنوشته شده است؛ وازمن خواست

مسائل کارگری ھيچ وقت دير  می دانم که چند روزی ازاول ماه می گذشته اما برای طرح. ھای مردمی قراردھم

  .شاد و تندرست باشيد. نيست

                با سپاس واحترام جھانگيرمحبی

    

  -]ثور[بھشتيازدھم اردي –اول ماه می 

   روز جھانی کارگر گرامی باد
    

ن کار و خيابان بنا به سنِت ھمه ساله روز جھانی کارگر را گرامی داشته و تالش می کند در جمعيت دفاع از کودکا

حد توان و ظرفيت خود قدمی بردارد و از بستر پديد آمده در اين روز جھت دفاع از مطالباِت به حِق زحمتکشان 

  . نھايت استفاده را ببرد

 کارگر رابينسون کروزئه يا موجودی نيست که در جزيرۀ کودک. کار کودکان پديده ای منفرد و تک افتاده نيست

 -پديدۀ ضد انسانی و دردآور کار کودکان ريشه در مناسبات اجتماعی. غارت شدگی و بی حقوقی تک افتاده باشد

لذا ھر حرکِت اجتماعيی که بخواھد . اقتصادی موجود دارد و الزمۀ حيات چنين مناسبات نابرابر و غيرعقالئيی است

 کار کودکان را به طور جدی حل و فصل نمايد بايد ھمين مناسباِت ضد انسانی و سودمحور را ھدف قرار داده مسالۀ

  .و پی گير مطالبات ھمۀ جنبش ھای مرتبط باشد

 ما فعاالن لغو کار کودک در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان از اين رو و ھم چنين از آن جائی که عمدۀ 

انواده ھای کارگری به دنيا آمده و خود نيز در بدنۀ سيستم اقتصادی موجود کارگر ھستند و کودکان کارگر در خ

خواھند بود، روز جھانی کارگر را متعلق به خود دانسته و منافع جنبش لغو کار کودک را گره خورده و ھمسو با 

تيغ ھائی که در سال ھای گذشته ھمۀ . منافع جنبش ھای اجتماعی کارگران، زحمتکشان و ستم ديدگان جھان می دانيم
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ھر جا فعاالن پی گير و . به پای جنبش کارگری فرورفته جنبش لغو کار کودک را نيز لنگانده و از نفس انداخته است

پيشرِو حوزۀ زنان را به بند کشيده اند، جنبش لغو کار کودک درد يکايک اين بندھا را بر تن خود احساس کرده و 

ه ای را يافت که بر پيکر ھر يک از اين جنبش ھا وارد آمده باشد و مدعی شد که اين نمی توان کوچکترين ضرب

چنانچه لوايحی مانند توسعۀ مشاغل خانگی يا دورکاری، قانون . ضربه به جنبش لغو کار کودک بی ارتباط است

ستند اما تاثير مستقيم و حمايت از خانواده و پروژۀ حذف سوبسيدھا اگر چه در نگاه اول مرتبط با کارگران و زنان ھ

از اين رو ما فعاالن جمعيت دفاع از کودکان کار و . فاجعه باری بر زندگی کودکان، باالخص کودکان کار دارند

 ۀخود در راستای احقاق حقوق به غارت برده شدۀ چند سالۀ خيابان ضمن گراميداشت اين مناسبت، با تکيه بر تجرب

به د وضعيت جنبش ھای متعلق کنيم تمام ھمت خود را معطوف به رصعوت می کودکان کار از فعاالن اين عرصه د

متکشان و ستم ديدگان نموده و توان عملی خود را در راه ھمگرائی ھر چه بيشتر اين جنبش ھا مورد کارگران، زح

   .استفاده قرار دھند

لبات جنبش ھای کارگران، جنبش لغو کار کودک تمامی مطا. اين ھمگرائی تنھا در کالم و حرف نبايد باشد 

گير و مداوم برای دستيابی به يک يک شان توان ۀ خود دانسته و در نبردی پيزحمتکشان و ستم ديدگان را مطالب

چه برای ما فعاالن لغو کار کودک، مطالبات اساسی جنبش کارگران که قطعا چنان. ی خود را به کار خواھد بستعمل

ن ھای ايشان به گوش حاکميت ھا رسانيده خواھد شد مطالباتی اساسی، در ھمين روز خجسته و از طريق تريبو

بيکاری، افزايش ۀ مين اجتماعی فراگير، بيمأتۀ ما فعاالن لغو کار کودک نيز، خواھان بيم. ارزنده و حياتی است

 لغو کار کودک ما فعاالن.  و خلع يِد شرکت ھای پيمانکاری ھستيمءدستمزد، پايان بازِی سياه قراردادھای سفيد امضا

تمامی مطالباِت به حِق تشکل ھای مستقل کارگری را پيش شرط اساسی لغو کار کودک و عين مطالبات جنبِش لغو 

    .کار کودک می دانيم

نامه ھا  در مناسبت ھای ديگر از طريق قطعمطالباِت محوری جنبش لغو کار کودک را که پيش تر و جمعيت دفاع 

بر مبنای وضعيت کنونی جنبش لغو کار کودک، جمعيت دفاع در .  پی خواھد گرفت، استين نمودهيو بيانيه ھايش تب

حل برای جلوگيری ھای اين بيانيه تالش داشته تا بر مسايل روز و خطوط کلی حرکت جنبش دقيق شده و راه ۀ ادام

   :از جمود و انحراف در جنبش ارائه دھد

. و مطالبات مشخص حرکت کرد و از کلی گوئی و شعار زدگی پرھيز کردما معتقديم بايد در جھت اھداف         -

اھداف و مطالبات مشخص توانائی اين را دارند که فعاالن را حول محوری مشخص و يگانه بسيج نموده و نيروی 

   .آن ھا را بر دستيابی به اين اھداف متمرکز نمايد

حفظ جنبش و فعاالن ۀ انتقاد و انتقاد از خود الزم. نبشسرخط ھا و مواضع جۀ نقد و بررسی لحظه به لحظ        -

 ھمواره منافع کودکان باشد، نه دجنبش در خط صحيح و اصولی است و معيار سنجش و مبنای حرکت جنبش باي

 .شخصی طيف ھای مختلف جنبشۀ سليق

ت رفرميستی در حال ھدر ظرفيت ھای اجتماعی بسياری توسط جريانا. استفاده از ظرفيت ھای اجتماعی موجود        -

ير بنيادين و برگشت ناپذير در زندگی کودکان کار گردد يشدن است و اين جريانات نيروئی را که می تواند موجب تغ

   .ير ظاھری در وضعيت يک يا چند کودِک تحت پوشش سازمان ھای آقايان و خانم ھای ناجی می نمايديدلخوِش تغ

گاه ساختن اکثريت جامعه نسبت به وضعيت کودکان تنھا با رسانه ای آ. ودکانتمرکز بر سر مسايل اساسی ک        -

شدن، تکثير شدن و بمباران خبری جامعه امکان پذير است و جنبش نمی تواند تنھا با خودش دغدغه ھايش را 
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 و بنگاه کار کودکان نمودهۀ  توان خود را مصروف ھمه گير کردِن دغدغدفعاالن لغو کار کودک باي. زمزمه نمايد

   .ھای خبری و گلوگاه ھای رسانه ای را قبضه نمايند

سنگين بسياری از پدرخواندگان جنبش موجب گشته ۀ ساي. حمله به کيش شخصيت، ديگر ستيزی و سازش گری        -

ين سازمان ھائی که به جای ا. جنبش سنگينی نمايندۀ راھکارھائی پوسيده، رفرميستی و مبتنی بر منافع فردی بر شان

ديگر . که به نام خود خوانده شوند، به نام پدرخواندگان شان شناخته می شوند مثالی مناسب از اين موارد ھستند

حقوق کودکان دانسته و نمی ۀ ستيزی بيماری شايع ميان فعاالن جنبش گرديده است و ھر سازمانی خود را تنھا نمايند

کن نشدن اين بيماری جنبش را به جای فعاليت اثباتی به سمِت ريشه . تواند حضور سازمان ھای ديگر را تحمل نمايد

نفِی مداوِم ديگران کشانده و موجب خواھد شد سازمان ھا به جای مبارزه برای لغو کار کودکان با يکديگر مبارزه 

سازمان ھا با از سازشگری که يکی از اشکال منفعت طلبی است کار را به جائی رسانيده که پاره ای . نمايند

ی برای سرکوب ھر حرکت اساسی در  که به لحاظ ماھيتمشوقان، مبلغان و ذی نفعان کار کودکان يا با سازمان ھائی

 شکل گرفته اند به جشن و پايکوبی مشترک پرداخته و سوِد حاصله از دزديدن کودکی کودکان را با ،جھت بھبود

ده برای عروسک گردانی حل آسيب ھای صفرھای سرسام آور بودجه ھای تصويب ش. يکديگر قسمت می نمايند

 ۀادام. بسياری از سازمان ھا را سست کرده و موجب می شود تا به اشکاِل عجيبی از سازش تن دھندۀ اجتماعی اراد

اين وضعيت جنبش را که در حال حاضر و با توجه به فشار و سرکوب بيرونی تنھا نفس می کشد از ھمين عالمت 

  . ز خط خود به کلی خارج خواھد ساختحياتی نيز محروم نموده و ا

ويترين ھائی که يک تا چند صد کودک کار حمام گرفته و خندان . پرھيز از ويترين سازی و عملکرد خيريه ای        -

 ۀ می کند که با ھزينأدر آن به نمايش گذاشته می شوند بيش از آن که کمکی به کودکان کار باشد، نقش مسکنی را ايف

وليت ھمين تعداد از آورد و مسؤن آرام و خواب راحت را برای فعاالن ويترين به ارمغان می کم بھشت، وجدا

اين ويترين ھای خوش آب و رنگ، عالوه بر اين که کمکی به لغو کار . حاکميت بر می داردۀ کودکان را نيز از شان

نجام کار چندانی نيستند چرا که کودکان به عنوان يک کل نمی نمايند برای کودکان تحت پوشش خود نيز قادر به ا

ير در مناسبات مادی و عينيت زندگی شان عالوه بر اين که امکان پذير يير در وضعيت اين کودکان بدون تغيتغ

خيريه ھا در عمل چون چرخ پنجم ماشين دولت عمل کرده و خود واضح . نيست پارادوکسيکال و ويران کننده است

   .ينداست که نخواھند توانست راھی بگشا

حاشيه ھای حاصل از مسايل و ۀ سلط. حمله به حاشيه ھای بی حد و حصری که گريبان جنبش را گرفته است        -

 لغو کار کودک ۀلأمنافع شخصی يا گروھی و شبکه ھای قدرتی که در ھمين حاشيه ھا قابليت حيات دارند بر متن مس

  .  خود را، آن گونه که بايد انتخاب نمايدجنبش را تضعيف نموده و موجب می شود جنبش نتواند مسير

    

  کودکان ۀ به اميد جھانی شايست

   جھانی بدون استثماِر انسان

   ١٣٩٠ ]ثور[بھشت يازدھم اردي-٢٠١١ می ١

  جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان


