
 نفره هفت هزار یی با راهپيما»تجارت کودکان«چهار هزار کيلومتر رژه موفقيت آميز عليه 
  ! خاتمه یافتدر دهلی نو

  
 ،»کار مزدی لغو باید گردد«با شعارهای » تجارت کودکان«ی موفقيت آميز عليه چهار هزار کيلومتر رژه

، »ممنوعيت ترافيکينگ«، »ای حقی داردهر بچه« ،»زنده باد انقالب، زنده باد آزادی ،زنده باد آگاهی«
های تکميلی تا ها و پيکتاما تظاهرات. ان یافتیپا ... و»خواهد تحصيل می،خواهدکودک کار نمی«

  . کودکان ادامه دارد و استثمارتصویب قانون عليه تجارت
  

 به مطبوعات و  خطاب اين حرکت اعتراضی در سخنرانی پايانی،»گلوبال مارش« دبير،ساتيارتی کاياليش
 رت قانونی عليه  تجا، قديمی ترين دمکراسی جهان درشرم آور است که« : گفت در هندوستانمقامات دولتی

که در کشور هندوستان بيشترين تعداد قربانيان تجارت و قاچاق  در حالی . ندارد وجود  کودکانو استثمار
هيچ اقدامی را برای جلوگيری از اين فاجعه دولت  ،گيرندانسان مورد تعدی و تجاوزات گوناگون قرار می

   ».در دستور خويش نداشته است
 .کند نصيب سرمايه داران در سطح جهان می دالرليونيب ٣٢ معادل درآمدی تجارت انسان«: او اضافه کرد

  بيليون١٤ تا  ١٢از اين مبلغ بين . شوند زنانی که در  صنعت سکس به کار گرفته میطريقبه ويژه از 
 هزار ٨٠٠ تا ٦٠٠ ساالنه بين ». پی.دی. اس . يو«   اطالعبنا به.  ختصاص داردا ارت کودکانجت به ردال

 کودکان  هم راان آندرصد ٥٠ زنان اند و  درصد٨٠گيرند که از اين تعداد تجارت قرار می انسان مورد
 از مواد مخدر و  هانی پس در بعد جانسان سومين تجارت تجارت، بنا به همين گزارش. دهند میدختر تشکيل
  ».اسلحه است
 ١٠٠که خانواده ها برای خريد احشام بعضا تا  در حالی« : در ادامه سخنان خود گفتساتيارتی کاياليش

  »!فروشند روپيه به باندهای  قاچاق کودک می١٠٠ کودکانشان را به ،کنندار روپيه خرج میزه
ايجاد مراکز «، » اجباری و رايگان با کيفيت باالتحصيل« ،»لغو کار کودک« ،»توقف قاچاق کودکان«

وضع قوانين بين المللی برای جلوگيری از قاجاق «، »بخشی برای کودکان مورد تعدی قرار گرفته توان
  .های اعالم شده اين حرکت جنبشی و اجتماعی با شکوه بودند  از جمله خواست...و» کودکان
 بيست و دوم تا ٢٠٠٧ فوريه بيست و پنجم که از تاريخ »انتجارت و استثمار کودک« اعتراضی عليه رژه

  وی هندوستان کيلومتر را در کشورها٢٥٠٠ مسافتی به طول قرار بود سازمان يافته بود،مارس همين سال 
 در اين رژه انسان قربانيان تجارت جانبگی از وان و بزرگ سال به نمايندج کودک و صد .نپال بپيمايد
شرکت کنندگان در اين  . کيلومتر راهپيماـی نمودندچهار هزار و در مجموع بيش از  شرکت کردنداعتراضی

 ی چند کيلومتری هر شهر فاصله ازپيمودند، اما می بين شهرها را با ماشين طوالنی فاصله اعتراضیرژه
 که - از هر شهری  حق کودکیمدافع شريف و ، آزاده و همراهی هزاران انسان کارگررا با يی خودراهپيما

تجارت و استثمار « اعتراضی عليه رژه .دادندبه درون شهرها ادامه می  -آمدند به استقبال آنان می
متعدد در طول اين های  متينگ. ابانی بود کار جنبشی، مستقيم و خي و روشن ازنمونه بارزيک » کودکان
 در مورد  رو در روهایبحث  و مخاطب قرار دادن مستقيم مردم،ها، شهرهایخيابانو   ها در کوچهرژه

 نمونه بسيار  يک من خود شاهد.تجارت و استثمار کودکان يک جزء اصلی اين حرکت اعتراضی بودند
های آن، وقتی با در طول اين رژه، و در يکی از متينگ .از اين روش فعاليت بودم تکان دهنده جالب و

 که کال منکر توان کودکان برای کار  ویهای ترديدآميز نسبت به اين رژه و حرفاعتراض يک کارفرما
 نظرشان را  تجربه و تا بچه ها قرار داد خودرا در اختيار فونويارتی ميکرکاياليش سات روبرو شديم، بود

های پر شور و صحبت .مستقيما با اين کارفرما و مردمی که حول متينگ تجمع کرده بودند در ميان بگذارند
 پاسخ عنوان شاهدان زنده  و قربانيان مستقيم اين فاجعه ی انسانیه ب  که...و عبدل، سيتا، دولیتکان دهنده 

  .  وی گشتمعذرت خواهیاين کارفرما را دادند، سرانجام باعث 
 یعنوان پوششه دستگيری کسانی که از اين رژه بلو رفتن و : رژه اتفاقات جالب ديگری نيز افتاد در طول
 گوين از   ازدواج؛ شادی کودکان آزاد شدهکردند؛ استفاده میشده بودند کودکانی که قاچاق يیبه جا برای  جا

  کاپ افتحاريکهديه  ؛يی طول راهپيما در،دهندگان اين حرکت  يکی از فعالين صميمی و از سازماننپال،
از سوی دبير انستيوتی تحقيقاتی معتبر  ،»گلوبال مارش« دبير ، دفاع از حق کودکی به کاياليش ساتيارتیدر



 دهلی  که بسيار با يیحق کودکی در راهپيماز  ان جی اوی فعال در زمينه دفاع اسيزده  شرکت؛هندوستان
 تاريح را بر ی سرخ ديگرکه برگ بود رژه اعتراضیاين   خاطرات شيرين از جمله...؛ وشکوه بود

  .افزود لغو کار مزدی  برایمبارزات کارگری عليه نظام سرمايه داری و
  
    »تجارت و استثمار کودکان«عليه  گان رژههندد مانولين و سازئمس

  گوين خانل 
 )از حق کودکیکمپين دفاع ( » آ. ب.ب« توسط ١٩٩٦ کارگر کشاورز سابق که در سال  وبرده  قرض

 به ، عالوه بر تحصيل،دکان در طی دوره توان يابی در مرکز کویو. آورده بخشی آزاد و به مرکز توان
نبش لغو کار کودک تبديل شد و در رژه جهانی کودکان عليه کار کودک در سال و رهبر عملی ج يک فعال
 »آ.  ب.ب«   امروز يکی از مسئولين محلی کمپين دفاع از حق کودکیگوين خانل .فعال بود بسيار ١٩٩٨
  .است

  
  دولی 
  ودياند، رقصخود، کرای به نام آزادی را تجربه  برای اولين بار در عمرش پديدهگی سالدر سن هشتدولی 

 امروز در باليکا اشرم، دولی. او معدن زاد است و برده قرض به دنيا آمده است. درکبا کودکان ديگر بازی 
هرگز خانه  او . است بوده سراسر رنج و درد،زندگی اين دختر زيبا. کند زندگی می،مرکز توان يابی دهلی
 برده ش به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ دسته جمعی با پدر و مادر و و به طورشخصی نداشته است
 صد او را به همراه »آ. ب. ب«فعالين .  بوده استی سنگ شکن کارش و زندگی کردهقرض در معدن سنگ

دولی امروز شاد است و يک دختر زيبای جوان به .  در چرخی دبری آزاد کردند از چنين بردگانینفر ديگر
 . هيچ بچه ای نبايد برده باشد:گويد است و میکودک لغو کار   يک فعال جنبشوی. حساب می آيد

 ويژه اين رژه شماره مصاحبه ای اختصاصی با دولی داشته است که توجه تان را به آن در »داروگ«(
  .کنددولی در زمينه کارهای فرهنگی بسيار فعال است و تحصيل می .)کنمجلب می

  
  ام پرکش 

ها به اين و اگر آن. اين حق کودکان است. ايد به ما گوش کنندترها ب  اين حق ماست و بزرگ:گويدمیاو 
  . دهيم تا توجه آنان را جلب کنيم ما به فعاليت مان شديدا ادامه می،حق آشنا نيستند

که از طرف  ايزه صلح کودکان راجاو .  است ساله از منطقه جی پور هندوستانچهاردهپسری ام پرکش 
 دريافت کننده جايزه صلح نوبل به  وفريقای جنوبیآور سابق هئيس جمرنلسون ماندال و  ويلهم دکلرک، 

 کردهتعيين شده بود به خاطر فعاليت در زمينه لغو کار کودک و بردگی قرض دريافت ، همراه نلسون ماندال
 که او بخشی از آن يیها ام پارکش در تمامی کمپينیرهبر  و خصيصهقدرت استدالل  کيفيت کار و.است

پارکش از فعالين  عرصه  تحصيل رايگان  و ام . استبوده ای چشم گير  به طرز خيره کننده،بوده است
اش بوده و از رهبران کمپين ثبت تولد کودکان و تبديل دهکده محل تولد بازگرداندن پول ثبت نام در مدرسه

  استدالل.ا ثبت کند کودک رپانصدی توانسته است تولد يااو به تنه.  دوستدار کودکان استخودش به  دهکده
 يکی اجتماعی  بيمه هاشدن وشاغل تحصيل، له هويت برای اجدا از مسثبت تولد کودکان،  : اين است کهاو

   .امر ضروری است
   .ام آورده»داروگ«شماره شانزده ش را دراست و من داستان زندگیاپارکش هم برده قرض بوده 

  
  پوران بانجارا

شش ساله بود که اين کار را شروع او . رده قرض در معدن سنگ بوده است ببه همراه پدر و مادرش پوران
 ساعت در يازده.  پيچيدها میهای سنگين را دور آنگذاشت و کابلشکست و در کاکيون میسنگ می.  کرد
بيش از نصف روز را با شکم خالی کار .  روز در هفتههفت.  بعدازظهرپنج صبح تا شش از ساعت ،روز
 دقيقه وقت پانزدهاو فقط .  دادند می به اوایصبحانهنه  صبحانه داشت و ی برای خوردنوقتنه  ن، چوکردمی

.  محل کار بسيار غير بهداشتی و بدون وسائل ايمنی بود . بعدازظهريکساعت . هار داشتاستراحت برای نا
 ، او به مدت سه سال.استاز زمان سنگ شکنی شود که يادگاری  پوران ديده می عميق زخمی بر زانویاثر
 برای »آ. ب. ب«وی فعالين جدر جست، تا سرانجام  به اين جان کوچک کندن ادامه داد، سالگینه تا ششاز 



 مرکز توان يابی ،ترش به بال اشرم کچ کشف شد و به  همراه بردار کو،آمارگيری از تعداد کودکان برده
  . آورده شد،کودکان
 تحصيل،او عالوه بر .  زندگی می کند،اند که قربانی بردگی و استثمار بودهکودکانی با ساير اکنونپوران 
 در ضمن. ز داردک تمری دفاع از حق کودکیها بر روی شعارهای موزيکال کمپينوکند  کار می همموسيقی

با های فرهنگی گروه تئاتر و موسيقی او يکی از شخصيت. پردازدمیهم ها به تئاتر خيابانی در طول کمپين
 ، نقش مهمی را او.وت کار در کارخانه فشفشه سازی فعال استک در کمپين بايپوران. مفاهيم اجتماعی است

 در زمينه ايجاد دهکده دوستدار کودکان و ايجاد مرکز توان يابی بال ،وقتی که به دهکده خودش بازگشت
 او .ها را به مدرسه ببردازد و آن توانست کار همه کودکان دهکده را متوقف سپوران. نمودميترا گرام ايفا 

  . خواهد به تحصيالتش ادامه دهدمیاکنون کالس هشتم دبيرستان را تمام کرده و 
  .  تحصيل برای کودکان مثل نفس کشيدن ضروری است:گويدمی پوران

  
  کالو

 مالقات بابه هنگام کالو به اين مشهور است که .  برده قرض در کارخانه بوده استاست و ساله هفدهکالو 
 ، کلينتون، من امروز آزادام: به او گفت،رئيس جمهور آمريکا به دليل کتابی که درباره کار کودک نوشته بود

 برای اين. مزدی  يا برده کار هستنددران من هنوز يا برده قرضا از خواهران و بر تن ميليون٢٥٠اما 
  و چه خواهی کرد؟ چه کرده ای تو؟وضعيت 

. گشته استر اقتصادی به مرکز بت اما به دليل مشکال،دوره آموزشی به شهر خود برگشت مکالو بعد از اتما
 و خوانده است نهمهای درخشان تا کالس  مدرسه دولتی را با نمره وبسيار با هوش و درس خوان استوی 

  . شود آماده میدهماالن برای کالس 
ای مجبور نباشد برده آرزو دارم هيچ بچه ...اميا آمده از اول به دن وامکنم تولدی ديگر يافتهحس می: گويدمی

 طبيعی هایيیشد که يک عمامه سياه جلوی ديدش را از زيبااب... کشاورزی يا قاليبافی و يا کار در عرصه
  . بگيرد
  .به آينده روشن  نظر داردکالو 

  
  سوراج

 سال به اين  دو.کرده استتميز می جايشان را  ه ودادغذايشان می. ده استکر ی سالگی  کار چوپانپنجاز 
 سال او را دوبعد از .  ه استداد چون صاحبکارش به او  غذا نمی.با شکم خالی ، آن همشکل کار کرده است

 و خوردو کتک هم می. کرد نيمه شب کار میدوو يک تا   زود از صبح.به جای ديگری فرستادندبرای کار 
   .گرفتقرار میمورد خشونت فيزيکی 

توانند از پس سرمای پنجاب ب ، تاالکلیها مشروب دادند و شبها میبه آنصبح ها ترياک با چای : گويدمی
  .  و کار کنندآيندبر

اعتيادش ترک شده و . نداخو آزاد شد و االن درس میاز بردگی» آ. ب. ب« توسط فعالين ٢٠٠٦سال او در 
  . است جنبش لغو کار کودکيک فعال واقعی

  
  سوباش سادا

 گاودار ، تااو را به دهکده دوری در پنچاب بردند. ، تا کار کند را از مادرش خريدنداو. سيزده ساله است
 آن هم يک قرص کوچک ، در روز غذا يک وعدهفقط در ازای آن  وکرد شب کار میيازدهاز صبح تا . کند
ورد  تجاوز کالمی و چنين م گرفت و هممورد حشونت فيزيکی قرار میسوباش . کرد دريافت می،نان

» داروگ« شماره ويژه  باسوباشبه مصاحبه اختصاصی . ( همه چيز بدتر بودزفحاشی که به نظر او ا
  .) توجه کنيدرژهدرباره اين 

خورد که بتواند سرما را تحمل کند و بعضی روزها هم چای و ها با صاحب کارش مشروب میاو شب
-لباس.  شدشد به دکتر برده نمیستراحت نداشت و اگر مريض میز اگ هرسوباش.  بتواند کار کند، تاترياک

  . ی بر تن نداشتهرگز لباس نوو پوشيد های کهنه بچه های  صاحبش را می
 يکی از  اکنون سوباش. ندادندی به او پول، هيچ سال کارچهاربرای از نه سالگی کار کرده است و : گويدمی

  .کندکی است و تحصيل می کمپين دفاع از حق کودتالشفعالين  پر 



  
  محمود سامسور

-در مرکز جمع آوری آشغال  کار میرا  روز هفته ، هفت صبح تا شبهشت از ساعت . است سالهچهارده
. فقط يک سال درس خوانده است .بخشی از عمر محمود به کار در مزرعه تنباکو گذشته است. کرده است

 مرکز توان ،او را به بال اشرم. شودچشمانش باز میبيند و  را می»ب آ. ب«يک روز يکی از فعالين 
  .  خواند درس میاکنون او.  فرستادند،يابی

و فعال اجتماعی در . کند جلوگيری از ازدواج کودکان کار می وسامسور در زمينه منع کار کودکمحمود 
خواهد به و میا .است ينده اميدوارآ دارد و به يیهای زيبانقاشی. عرصه حق تحصيل برای کودکان است

  . مدرسه هنرهای زيبا برود
  

  نيتا الما
.  تبديل شده استجنبش لغو کار کودک  توسط کاياليش ساتيارتی به يک رهبر عملی  است و ساله شانزده

او را . تابعيت نپال را دارد.  کار بردگی در سيرک آزاد شدز در کمپين آزاد سازی کودکان ا٢٠٠٤سال در 
  . دنر سيرک کار ک د، تاخريده بودند

  . زدند و کارش در سيرک بسيار سخت بود می کتکاو را: گويدمی
او و صدها دختر ديگر .   در زمينه حقوق کودکان بسيار فعال استاست که يیدختر جوان و زيبانيتا الما 

  . اندگرفتهمورد تجاوز و استثمار جنسی قرار 
  

   سادانمانتو
 روزی و گرفته رشونت قراخزار و آو مورد ا. کارگر خانگی بوده است سالگی نه از  است و سالهدوازده
 عصر يک قرص کوچک نان دريافت پنج ساعت  در فقط در طول کار، و.کرده استمی ساعت  کار دوازده
  . کرده استمی
ضی بع. دنشک میرا اگر به کسی بگويد او ندگفتاند و میبستههايش را میشم بند سياه چشمچ با :گويدمی
. اندکردهاستفاده می ،کنيم مواد مخدر بوده است که ما فکر می،س قاچاقاجنااو برای حمل از ها هم وقت

 فعال حقوق خودش و دوستان ديگرش اکنون است و يافته نجات از بردگی»  ا.ب. ب«وسيله ه  بمانتون سادا
  .است

  
  الل کون سادا

مورد . هاستفرودست ترينيک کاست به دنيا آمده که از در . کند ساله است و در بيهار زندگی میشانزده
ه ش را  سياه کردا تمام زندگی کودکی... وبياری مزرعهآ ، کار خانگی،  گاوداری وتجارت قرار گرفته است

شد   وقتی هم خسته میکرد و، دريافت می  يک قرص نان، روزی يک وعده غذا به هنگام کار فقط.است
  . ، تا بتواند به کار ادامه بدهددادندیچای با ترياک به او م

دادند که باعث تر به او میک دوای بدون نظر د،شدوقتی که از شدت خشونت فيزيکی مريض می: گويدمی
  . سالم و فعال است،آزاد اکنون الل کون سادا. بيماری او شده است

  
  کيشو کمار

سال در مدرسه دولتی درس  يک. فقير استای  از خانواده! دارد سال بوده است و دوازدهکارگر خانگی
 آزاد شد و درس  اکنون.خانه بماند و به مادرش کمک کند و غذا بپزددر  بعد مجبور شد ، اماخواده است

  . خواندمی
  

  جيتندر سادا
 سال به پنج نزديک  که آزاد شده است، در حالی»آ. ب. ب« توسط ٢٠٠٦ارس م در  . است سالهشانزده

ن استراحت وساعت بدچهارده پانزده  روزی جيتندر سادا .حرکت طبيعی نبودهيچ  انجامبود که قادر به 
  .گرفته استمی  قرار همنسی جمورد شکنجه. کرده استخشت زنی می

  



  امرل الل بانجرا
 گيرد که بچه ها را به مدرسه بفرستدپدرش تصميم می. کرده استاش در يک معدن سنگ کار می با خانواده
خواند و در گروه تئاتر مردم فعال   درس می اکنونامرل. گيرد تماس می»ا. ب. ب« با  منظور،و به همين

   اين جا فهميدم آزادی يعنی چی؟ :يدوگمی. است
  

  نزما بوياتی بنگالدش
مع  جشغالآ هم بهبعد .  می کرده استیيظرف شو در يک قهوه خانهگی  سالشش از  و سا له استهفده

خواهد   بازيگر خوبی است و می،خوانداالن درس می. دهاکا مشغول بوده است در آنکردن و فروش 
  .نرپيشه شوده
  

  محمد فرهاد بگالدش
خواند و فعال حق کودکی  االن درس می. استاش کار کرده پدر و بعد در مغازه  سالگی در مزرعهدواز 
  .است

  
  نورا  تنشو ناسا قواسی 

 توسط پدر و مادرش پيدا يی اما قبل از جا به جا،خانه دزديده شده در  بازی دم به هنگام. اهل بنگالدش است
  .خواهد وکيل شودخواند و میدرس می و اکنون شد
  

  آنوشا کارماکار بنگالدش
 درس .و او آزاد شددستگير   اما قاچاقچی، دزديده شد در بنگالدشدر راه مدرسه توسط قاچاقچی کودکان

  .تر شودکخواهد دخواند و  میمی
  

  ينومحمود ت
خواهد مهندس می. کند کار میاست واالن آزاد .  و در کارهای بسيار سخت جان کنده است بود شدهدزديده

  .کند مییکارهمالکترونيک شود و با يک روزنامه هم 
  

  سوسن بهار
  ٢٠٠٧اول آوريل 
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