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 تاملی بر وضعيت کودکان کار، بردگان خاموش قرن حاضر
 

                                                            
ماه هشتاد و پنجاول بهمن         رضا رشيدی  

 
 

کودکان کار، کارگران خاموش قرن حاضر، ازشمال تا جنوب، ازغرب تا شرق، همه جا نشانی از آنها می توان 

 درکارخانجات، مزارع، کارگاههای قالی بافی، معادن، خيابانهای شهر، سر چهار راهها، در بازار و کار. يافت

 ...باربری، درکفاشی  و واکس زنی 

حتی اين آمار .  ميليون نفر می باشد۴٠٠ سال طبق آمار اعالم شده سازمان جهانی کار ١۴تعداد کودکان کار زير 

ازآنجايکه آمارهای رسمی  با اتکا . تعداد کودکان کار بيشتر ازاين تعداد تخمين زده می شود. نيز کامال واقعی نيست

ار در بخشهای رسميت يافته کار درجامعه اعالم ميشود، نميتوان اين آمارها را مبنا قرار داد چرا به ثبت کودکان ک

که  در اين آمارها خيل عظيمی از کودکانی که در واحدهای دور از دسترس آمارگران کار ميکنند هرگز ثبت 

  . نميشود

در برزيل کودکان در .  مشغول به کار هستندکودکان کار در تايلند، فيليپين و مالزی در کارگاههای توليد پوشاک

در پاکستان و هند . در پاکستان و ايران درکارگاههای قالی بافی مشغول بکارند. مزارع قهوه  بکار گرفته می شوند

درايران تعداد زيادی از کودکان در کوره پزخانه ها، . به کارهای تراش الماس و ساختن بدليجات اشتغال دارند

درکشور پرو . اشی، دوزندگی ها، باربری در بازار و ترمينالهای مسافربری مشغول بکار هستندکارگاههای کف

برخالف تصور رايج که کودکان کار درجهان به . کودکان در جنگلها به شستشوی خاک طال بکار گرفته شده اند

بين المللی اتحاديه های اصطالح عقب مانده وتوسعه نيافته مشغول بکارند،  مطابق گزارشات رسمی کنفدراسيون 

درصنعت پارچه  و "   هزار نفر۵٠٠ تا٣٠٠بين "آزاد کارگری، درشهرهای ايتاليا تعداد زيادی از کودکان کار 

 ساعت کارمی کنند و ٨ تا ۶اين کودکان روزانه از. چرم سازی، کفش دوزی وکشاورزی مشغول به کار هستند

درکشور آلمان به گزارش موسسه حمايت ازکودکان در . نند کارگران رسمی دريافت می ک٣/١دستمزدی معادل 

 هزار کودک درفروش روزنامه، شستشوی ظروف در رستورانها و در ماشين شويی ها  مشغول بکار ۶٠٠حدود 

طبق قراردادهای کار . حتی قوانين و قراردادهای کار در اتحاديه اروپا رسميت کار کودکان را پذيرفته است. هستند

طبق گزارش کنفدراسيون اتحاديه های .  ساعت درهفته کار کنند١٢وپا، کودکان مدرسه ای نبايد بيش از اتحاديه ار

  . سال بطورغيرقانونی در بخش خدمات مشغول بکارهستند١۵ تا ١٣آزاد کارگری درحدود نيمی ازکودکان 

در .   مشغول به کارهستنددرساير کشورها نيز کودکان  کار در روزنامه فروشيها ، ماشين شوئيها و واکس زنی

يونيسف،  : آمارها ازگزارش سازمانهای رسمی بين المللی مانند. ( ميليون کودک کار وجود دارد۵/٣ترکيه بيش از 

اين آمارها تنها بخش کوچکی )   می باشد١٩٩٧ تا١٩٩۵سازمان جهانی کار، اتحاديه های آزاد کارگری درسالهای  

دنيايی که در آن مناسبات نظام سرمايه . ای پيشرفته و سرشار ازثروت استازواقعيت وجود کودکان کار دردني



دنيايی که اصل سود بری  بر همه ارکان آن سايه افکنده و خود را به تنها . داری، نظام بردگی مزدی حاکم است

ه ارزانترين دنيای خريد وفروش کااليی به نام نيروی کار، آن هم ب. ارزش حاکم در جهان معاصر تبديل کرده است

همچنين سرمايه با هزينه کردن اندکی از سود سرشارش، لشکری از انديشمندان را به استخدام خود درآورده . قيمت

اين انديشمندان در لوای الفاظ رنگارنگ و . تا قادر شود کار کودک را به عنوان يک پديده انسانی به نمايش بگذارد

قالب کردن تئوری رهايی از فقر توسط .  جلوه دادن کار کودکان دارندبا تئوری پردازيهای زيرکانه سعی در موجه

اين تبيين يعنی رهايی از فقر، کار کودک را . کار کودک، افسانه ی رنگ ولعاب زده ايست ازبردگی مزدی کودکان

رهستند کودکان به علت فقر خانواده هايشان مجبو: "اينان می گويند. عاملی تعيين کننده در کاهش فقر می داند

دراين تئوری پردازی زيرکانه خريد " کارکنند وکارکودک را باعث کاهش تنگناهای مالی خانواده ارزيابی می کنند

نيروی کار ارزان کودکان که ميليونها ثروت را به وجود می آورد وهمه آن توسط سرمايه دارن به يغما ميرود، 

  .ناديده گرفته می شود

؟ با چنين نتيجه !قيم به اين نتيجه می رسند که کودکان خودشان می خواهند کار کنندبا چنين تئوری پردازيهايی مست

گيريهايی ممنوعيت کار کودک اهرمی برای تنگدستی هر چه بيشتر کودک و خانواده اش وانمود شده و با بسيج 

را ازفقر نجات دهد و تمامی امکانات دررسانه های سرمايه تبليغ می شود که کار کودک می تواند او و خانواده اش 

. در اين راستا سازمانهای عريض و طويل اجتماعی مدافع اين نظريه را نيز همزمان سازماندهی می کنند

سازمانهايی که مخالف کار کودک هستند، اين سازمانها بسيج شده اند و برای اثبات نظرياتشان از خود کودکان کمک 

مصاحبه با کودکان و تهيه گزارشات چنين تبليغ می کنند که کودکان اين سازمانها ازطريق نظرخواهی و . می گيرند

حاصل جمع تمامی اين نظر خواهی ها اين می . بهتر از هرکس ديگری می توانند راجع به خودش تصميم بگيرند

شود که کودکان به کار کردن خودشان راضی هستند چراکه به اقتصاد خانواده خود کمک می کنند ارائه اين نظر 

اهی ها و وارونه نشان دادن واقعيات، به  تقسيم بندی کار کودکان به دسته های ملی ، قومی و جغرافيايی می خو

درپاکستان صاحب يک  کارگاه قالی بافی معتقد است کار کودکان جزو سنت های اين ملت است و ادامه می . رسد

مک می کنند تا زير ساختهای جامعه بنا شود،  آنها ک" کودکان در پاکستان کمبود کارگران را جبران می کنند"دهد

آنها مقدمات تاسيسات زير بنايی  اقتصادی را بوجود می آورند که در آينده در خدمت کل جامعه قرار می گيرد و يا 

اينکه می گويند در توليد توپ و لباس ورزشی در تايلند  و از طريق صادرات آن به کشورهای ديگر در آمد ارزی 

استثمار و بهره کشی از کودکان هيچ ربطی به سنت، .  شده و در نتيجه جامعه ای ثروتمند خواهيم داشتبيشتر عايد

استثمار و خريد نيروی کار ارزان کودکان تنها و تماما به کسب . فرهنگ و تامين مقدمات شکوفايی اقتصادی ندارد

آن نصيب فرضا آن منطقه و جغرافيای خاص کار کودکان يک پديده منطقه ای نيست که ثمره . سود بيشتر ربط دارد

کودکان در آسيا، آمريکای التين و آفريقا در بدترين شرايط مورد استثمار و بهره کشی قرار می گيرند  وثمره . شود

نسبت دادن و محدود کردن کار کودکان به . کارشان نصيب کمپانيهای زنجيره ای اروپايی وآمريکايی می شود

تقويت گرايش راسيستی و نژاد پرستانه است و ...بکارگيری الفاظی چون نسبيت فرهنگی وکشورهای جهان سوم و 

ترويج باورهای فرهنگ برتر غرب محوری را به همراه دارد و از اين طريق به تثبيت موقعيت سرمايه داری بين 

ل اصطالحا در جهت المللی می پردازد، ديگر ابزار تثبيت موقعيت سرمايه داری غرب سياستهای بانک جهانی پو



در سايه . اما تنها چيزی که به همراه ندارد کاهش آمار کودکان کار است. کاهش کار کودکان در جهان سوم است

وابستگی بسياری از دولتهای وام گيرنده،  کاهش شديد بودجه  و به  تبع آن کاهش رفاه اجتماعی دامنگير جامعه 

کاهش رفاه اجتماعی خانواده های . د کودکان کار نيز افزوده می شوداست و هرچه اين کاهش بيشتر ميشود بر تعدا

کارگری را در تنگناهای مالی قرار می دهد و باال رفتن هزينه های زندگی مترادف است با جبران کاهش سطح 

از  نيز، يعنی محرويت او از آموزش، يعنی محروميت او از کار کودکان، استفاده از کار کودکمعشيت با استفاده 

  . بازی،  يعنی محروميت کودک از پرورش جسمی و روحی سالم

  . چه بايد کرد؟ تمامی امکانات جامعه در اختيار سرمايه داران و دولتهايشان قرار دارد

 اولين نقطه حرکت برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه، مبارزه برای افزايش دستمزدها متناسب با سطح 

اينکه چه ميزان دستمزد برای بهره مندی از يک زندگی انسانی الزم است، . ای امروزی استزندگی و استاندارده

اجاره مسکن که امروزه . کافی است هزينه های زندگی امروزی را در نظر بگيريم. به سادگی قابل محاسبه می باشد

هزينه خوراک، . مان است هزار تو٣٠٠ تا٢۵٠به طور متوسط رهن يک مسکن معادل ده ميليون تومان يعنی همان 

  ٧٠٠ تا۶۵٠حاصل جمع اين هزينه ها چيزی معادل ... شام، نهار، صبحانه، هزينه شوينده ها و استحمام، پوشاک

راه حل ديگر نزديک شدن به کاهش و محو کار کودک، مبارزه برای بهره مندی خانواده .  هزار تومان در ماه است

سازمان دادن آموزش . ه بيکاری، بيمه درمان و بيمه از کار افتادگی می باشدکودک از بيمه های فراگير از جمله بيم

  سال گام ديگری در جهت تثبيت رشد روحی و ١٨رايگان و اجباری کليه کودکان فارغ از مليت و مذهب  تا سن 

ايد مبارزه کرد، برای تحقق و بهره مندی از يک زندگی انسانی ب. روانی کودکان به ويژه کودکان کار می تواند باشد

  !کار کودک ممنوع  :  آموزش داد و سازماندهی کرد و فرياد زد 

 
 

 
 

       رضا رشيدی

  شوراتساي
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