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کودکان کار؛ کودکانی که به جای نشستن پشت نيمکت های مدرسه، گاری کوچکی به دست گرفته  و در کوچه های 

سال همان است تالش می ه که هرشهر پرسه می زنند و يا ترازويی جلويشان گذاشته اند و با چند کتاب و دفتر مدرس

  و روزنامه گل فروشی. ر ازدحام به خود جلب کنند پ کنند تا توجه عابران بيشتری را در سرما و گرمای خيابانهای

. بزرگساالن را شامل می شودمحدوده سنی کودکان تا آن شغلهايی شده که ازفروشی و دست فروشی هم که ديگر از  

 
)٢(  

کسانی که هفته ای هفت روز . جمعيت عظيم جوانانی که بيشتر وقت خود را به پرسه زدن در خيابان ها می گذرانند

آگهی های روزنامه را به دنبال کار مناسب زير و روز می کنند و در نهايت کاری گير می آورند که دستمزدش فقط 

و اگر  ند بلکه مورد سرزنش خانواده نيز قرار می گيرند به اندازه کرايه راه می شود و نه تنها چيزی بدست نمی آور

عده ای ديگر نيز در نهايت راه داللی و واسطه گری در پيش می گيرند و با . تحصيل کرده باشند که صد درجه بدتر

 خود را بدست می   بيشتری داشته باشد خرج زندگی  و هر چيزی که سود  و موبايل  و ماشين و فروش خانه خريد 

 دست به دست می چرخد تا به  تنها کااليی. اين ميان هيچ چيز توليد نمی شود و کاری نيز انجام نمی گيرد در. آورند

دست .  را بدست آورند  و از اين طريق چندين نفر خرج زندگی خود گزاف ترين قيمت به دست مصرف کننده برسد

.و ضرر رکود بازار به جيب آنها می رود آخر نيز کسادی و خرابی بازار گريبان همين دالالن خرده پا را می گيرد  
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 زنانی که در زير زمين های نمور و تاريک پشت دار قالی نشسته اند و رج می زنند و دستمزد اين همه زحمت حتی

 پاک کردن  زنانی که برای. شوند، کفايت نمی کندمياين همه قالی بافی به آن دچاربرای درمان بيماريهايی که پس از

زنانی که هر روز در .  را می دهندطريق خرج خانواده ای  تومان مزد می گيرند و گاه از همين١٠٠يلو سبزی کهر

از يک ساعت کار يک چيزی کمترنهايت ظافت خانه را انجام می دهند و درن ساعت کار٨خانه های مردم بيشتر از 

 صفهای طويل می ايستند هنگام برداشت زعفران درزنانی که با کودکان خود. ساختمانی مزد دريافت می کنندکارگر

 ٧ الی ٦ تومان مزد بگيرند در حالی که هر مثقال زعفران به قيمت ٤٠٠تا به ازای پاک کردن هر کيلو گل زعفران 

.برابر دستمزد اين کارگران فروخته می شود  
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نسبت به مردان حاضر به انجام تمزد کمتری خيل عظيم دختران تحصيل کرده که وارد بازار کار شده و اغلب با دس

زنان حضورعمومی به خاطراهش می يابد اما اين برخالف تصوراين ميان خواه ناخواه دستمزدها کدر. می شوندکار

دی باعث کاهش سود سرمايه دار شده و در نتيجه سرمايه بلکه رکود اقتصادی و نبودن کار تولي. در بازار کار نيست

 کار با اين  زگرداندن سود به ميزان قبلی از دستمزدها کم می کند و چون اغلب زنان راحت تر حاضر بهدار برای با

در حالی که در چنين . دستمزدهای پايين می شوند عامل کاهش دستمزدها حضور زنان در بازار کار دانسته می شود

 تصويبی مجلس يعنی  دستمزد.  می شوند پايين تی مردان جويای کار نيز  مجبور به پذيرفتن همين دستمزدهایوضع

اما مسئله اين .  هزار تومان دستمزدی زير خط فقر است که هر زن و مرد شاغلی مجبور به پذيرش آن می شود١٨٠

.است که در واقع حتی اين دستمزد نيز پرداخته نمی شود  

... 
می گيرد و قسمت عمده کاری که انجام هيچ يک از اين مشاغل کار توليدی صورت نحالی است که دراين ها همه در

.شده و منجر به درآمد زايی می شود واسطه گری و داللی است   

 

آمد حتی کودکان را اشتغال کاذب در بين اقشار فقير و کم در. اشتغال کاذب در هر قشری به نوعی خودنمايی می کند

متوسط اقشاردر.  ای هفت هشت نفری تامين شودمخارج خانوادهگرده آنها نيز بخشی ازمی کند تا ازعرصه کاروارد

خود خرج جوانان بيکارکارگروالدين کارمند و وارد هنوزمی ازبسياردر وای واسطه گری افزايش يافته ميل به شغله

چه عمده مالکين سرمايه نسل به نسل منتقل می شود و هر نسل  سرمايه دار چه از نوع خرده پا وقشردر. را می دهند

کشی مداوم  بدست آوردن سود بيشتر حتی در ازای بهره. فکر می کندههايی برای بدست آوردن سود بيشترنها به رات

.از ديگر اقشار جامعه  
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