
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  رمص در  کودکاِن کارکوچِک یقصه 

 
خرداد هشتاد وهفتهم دزسي  jason Larkin    نادر ساده: رگردانب -   : سندهينو   

                            
مت مواد با افزايش قي. ی بازار جهانی است اين هم ثمره 

بيش ازگذشته کودکان در کشورهای وغذايی  همواره 

فقيرناچارمی شوند برای کمک خرجی خانواده شان وارد 

  .ا يک نمونه استعلی عبدل ناصر تنه. بازارکارشوند 

 ساله دريک کوره ی آجر پزی درحومه ی ١۴پسراين 

 بارکش را ِکّراو پيوسته وتکراری خََ.  کار ميکند"کايرو"

سنگين پرمی کند و می ازآجرهای قالب گيری شده ی خيس و 

  !رروزکودک اين کار روزانه ی اوست، حتی د.  شدن و بعد آجر ها را بايد برای پختن جمع آوری کندکبرد برای خش

او مجبوراست نان .  هرروزدرکارگاهی مشغول کارشدی ما " هعلی کوچک" سال پيش پدرش مرد، ۴اززمانی که 

 به خودش   کوره پزخانه االغ های بارکش بيشتر وقت استراحت دارند وحتی دراين.  نفره باشد٧آوريک خانواده ی 

  : تلخی می گويد

   !"من نمی توانم استراحت داشته باشم ولی د، االغ ها استراحت می ده روز به ٢، صاحب کار اينجا هرهفته" 

 سالگی در ٨ ساله ديگری است که از ٩ پسر"موتی عبدل"

 پوند مصری ٢٠مزد او . اين کوره پزخانه کار ميکند

ين پول  دالر آمريکا درروز است که بايد با ا٣برابر تقريبا 

 که ی با مزد. باشدياور مادرش که  کارگر خانه ها ست 

می گيرد خانواده اش دارو برای پدری که  "عبدل موتی"

در کوره های آجرپزی . سخت بيمار است تهيه می کند

با افزايش  . دالر است۵/۴ متوسط حقوق کودکان بطور

قيمت مواد خوراکی و تورم در مصر وضعيت و شرايط 

پارلمان مصردرحال بحث . را جلب کردافکارعمومی حقوق قانونی  نظر  آنان ازيت کاررقت بار کودکان و محروم

 المللی برای جلوگيری از وگفتگو هستند که برای حمايت از کودکان کار چه اقداماتی  مطابق استاندارد های بين

 .هستندبه کارناچارسمی هايی که کودکان با مواد شيمايی ومحيط بويژه در. صورت گيردبايد وحشيانه ی کودکان استثمار

دگی رو به کارشناسان و سازمانهای کمک رسانی معتقدند که کارکودکان بعلت افزايش قيمت مواد خوراکی وهزينه ی زن

و   دالر دارند٢  درآمدی کمتر از، ميليون نفر ساکن کشورهای شمال آفريقا٧۶ درصد از ٢٠بيش از . افزايش است
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حتی سوبسيد های دولتی روی برخی خوراکی قادربه حل . مطابق تعريف بانک جهانی در زيرخط فقر مطلق قراردارند

  .اشی ازرشد سرسام آورقيمت ها نيستمشکالت ن

 اين خبرغم انگيز را يکی .مشغول به کارند" کايرو" در جنوب  کوره خانه ی آجرپزی٢٠٠صدها کودک در حدود 

 و غم انگيزتراينکه خود وی درسازمانهای حمايت ازحيوانات  کمک رسانی از انگليس اعالم کردیازاعضای گروه ها

  .ودکان در کوره پزخانه ها شده استدر محيط کار فعال است و تصادفی متوجه حضورگسترده ک

کارشناسان و مدافعين حقوق بشرمی گويند که شرايط برای کار 

 کارگاههايی وجود دارند .کودکان درکشورها خيلی متفاوت است 

ياد سواد که به کودکان غذا می دهند وتالش می کنند کودکان کمی 

درکارگاههای ديگر کودکان در گرمای وحشتناک مجبور . بگيرند

چرا . به کارند و تعدادی زيادی ازآنها تمام عمر بی سواد می مانند

  .که برای درس ومشق وقت و رمقی  برايشان نمی ماند 

زارشات آمده که کودکان هنگام کاربا ترکه ی چوب  در برخی گ

  .کتک می خورند اگر سرکارگران فکر کنند کودکان آهسته کار می کنند

اما مطابق تازه ترين ادعای . رچه تعداد از کودکان مشغول کارندآمارو ارقام دقيقی وجود ندارد که نشان دهد در مص

اکثرآنان مجبورند خرج زندگی .  سال  درمصروجود دارد١٧ تا ۶ن دولت، يک ونيم ميليون کودک خيابانی درسنين بي

 . شان را خودشان درآورند

ساله مشغول  ۵ بچه های "کايرو"نظير شهرهای بزرگیدر

بسياری از . تندستمال کاغذی و لوازم آرايش هس، دلفروش گ

ازوضعيت کارگران کوزه وخيم تری اين کودکان  حتی وضعيت

ه اند يا اصال خانواده ها يا از خانه فرارکردپزخانه ها دارند، آن

 !ای ندارند
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