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! بادی کارگر، روز انسانيت گرامی روز جهان،یاول ماه م  
 
               ١٣٨٨ ارديبهشت ١١جمعه                                                                                                   مشترک 

  
  

آنجا که صد و انهای زحمتکش خوانده شده است، ازتمامی کارگران و انسبه نام  -  يازده ارديبهشت-اول ماه می 

همه زحمتکشان به ميدان  سرمايه؛ پيشروان تغيير وضعيت استثمار و ادخواهی بشريت تحت ستم د سال پيش به  چند

ند و برای تقسيم عادالنه ی ثروت ديگر شانی است که خواهان دنيايی زحمتک ۀکارگران و هم اين روز، از آنِ  ،دآمدن

  .، مبارزه می کننددر توليد آن ندارندی  که به جيب ثروتمندانی می رود که نقش مؤثر،و توليدات جمعی  بشريت

برابری و  ۀ ديرينآرمانِ  ،کارگران ، کهخوانده شدهگراز آن رو روز جهانی کارمتعلق به همه انسانهاست و اين روز

   .دست دارنددرنيزاين شرايط را رهايی ازونهايی و انسانی تغييرراه حل که البته کنند وبشريت را نمايندگی ميسعادت 

مطالبات ی برا یفصل مشترک روز، ايندر ايران؛ " لغو کار کودک"جنبش  فعاالن و حقوق کودک مدافعانما برای 

مناسباتی  .استسرمايه داری  حاصل مناسبات و قوانين حاآم بر جامعه کار کودکانچرا که . است مانو خواسته هاي

 ،حقوقی مطلق پايان دادن به اين مناسبات و قوانين و بی. ايجاد کرده استانسانی را برای کارگران نيزکه اوضاع غير

تاکتيک و برنامه رغم تفاوت هايی درعلي.است "کودکلغو کار" جنبش النفعاجمله  از،و متحدين آنتوان کارگران در

ديگر جنبش های اجتماعی استراتژی اين دو جنبش و نيزو  افق ، و جنبش کارگری"لغو کار کودک"جنبش اجتماعی 

 و تالقی اين پيوند خورده و تغيير شرايط و تحول بنيادی در جامعه، نقطه اشتراک به هماز جمله زنان و دانشجويان 

 يک اصل مسلم و غيررا به يکديگرت لحظه به لحظه ی اين جنبش ها از و لزوم اتحاد هميشگی و حمايجنبش هاست

   .می سازد  بدلقابل چشم پوشی

واسطه بحران، بی حقوقی،  که به  اجباريست  ِ محصول ؛کودکان کار.  نيستکار، انتخاب آگاهانه کودک کار

 ان،کودک به يک کالم مناسبات سرمايه داری،در وبهره کشیوفروشی، استثمار تنجرت، بيکاری، گرسنگی، فقر، مها

تكنولوژی، سرعت حيرت انگيزقدرت توليد به واسطه پيشرفت وحال آنکه  .شوداکثريت جامعه تحميل مي ها وخانواده

بی  ،دوران های گذشتهبه ه نسبت را در جامعه بوجود آورده کعظيم ثروتی  کار؛ابزار توليد و تقسيم بی حد و حصر

  .بگيردها به توليد کنندگان اصلی آن يعنی کارگران تعلق سهم به سزايی از اين ثروت ،ميبايست دست کم واستسابقه 

اين کودکان  اينکه و- يعنی کودکان کار- صاحب آنبودنسهل الوصول و خاموش ،بدليل ارزان ،کودکنيروی کار 

، ...)آن برخوردارند، مانند شورا، سنديکا، اتحاديه و اقشار و طبقات ازبدانگونه که ديگر (نيستندخود قادر به دفاع از

 و قانونیحقوقی و حمايت های اهرمنبود   .سود و ثروت است از سرشار وابسته شان  اجزاء  و برای سرمايه داران

برای مقابله با بهره  ، طبقه ی کارگرسازمانی -یفعاليت های اجتماع راهسر مانع بردادن انفعال باقرارتحميل فشار و

از  اين بخشداليلی است که موجبات استثمار؛ يکی ازکودکاناز...  جنسيتی وای مختلف مادی وسوء استفاده هکشی و

   .جامعه را برای صاحبان پول و قدرت ميسر می سازد



پرداخت  سفيد امضاء، عدم  ادهای موقت وقراردآن ارزش است که به خاطر چنان با  حاصل از کار کودکان سود

ل يزحمتکشان تحمبازداشت و زندان را به آارگران وسرکوب،  گسترده، هایيسازكارياخراج و ببه موقع دستمزدها، 

ی کار مقدار اين نيروتعدد و  .متوقف نشودنيز اين نيروی کار خاموش و ارزان  باز توليدروند سايه آن درمی کنند تا 

ها کاريکاتور سازمان های مختلف توسط همه ساله با خيمه شب بازيبا آمارهای دروغين، نان مهم است که  چبی دفاع

رنگ، های رنگا نامه پيمانتصويب  ونامه ها نامه ها، مقاوله توافقبه استناد و  با توسل؛اجتماعیوحقوقی های و بنگاه

  ، "پيمان نامه حقوق آودك" از جمله 

برخورد با  "نام  که به   طرح اخيری .آمار حقيقی اين کودکان و پنهان کردن عمق فاجعه اند مخدوش کردن درصدد

ولتی و د بخشی از دستگاه  شاهد آن هستيم، محصول همين آمار سازی ها توسط " متکديان و کودکان کار در خيابان

  . دولتی و به ظاهر مدافع کودکان و کودکان کار استعده ای به نام سازمان غير

 مصلحت هربر آودآان  تقـدم   اصل تحقق  لغو کار کودک،  شرط  پيش" جنبش" اينفعاالن   کودکان ومدافعان برای

با رعايت اين اصل می  وهمين امروزاين است که؛  اعتقاد ما بر.است... ، اقتصادی، ملی، مذهبی، اجتماعی وسياسی

از فرصت بازی، تفريح، تحصيل، بهداشت و  آودآان برای برخورداری . بايد به کار کودکان پايان دادتوان و

 مند شوند  بايد از تمامی امكانات دنيای متمدن بهرههمين امروزتوانند منتظر بمانند، آنان  آموزش و تغذيه مناسب، نمی

  . همه ی جنبش ها را می طلبدفعاالنو اين تالش و همت 

و الزامات زندگی اين " جنبش لغو کار کودک "فعاالن و حقوق کودک مدافعانهای ذيل حاصل تجارب عملی  خواسته

  . از نگاه آنان به موضوع پرداخته شود است تاشدهتالش آودآان است و 

  :ميک خواستار موارد زير هستاالن جنبش لغو کار کودما فع

  ریگيتدوين قوانين و به کارآودآان و هرگونه بهره کشی از وهمه اشكال آاراعالم جرم عليه و حذف  ،ممنوعيتـ ١

  .راهکارهای عملی پيش گيری از آن   

  مانع تحصيل،ک را ازفرصِت آودآي محروم آرده وآه کودشود گفته ميروابطی  به مجموعه فعاليتها وکار کودکـ ٢

  ما . است اآسيب ز  و برای حال و آينده آنان خطرناک و موقعيت اجتماعی کودک شده و شخصّيتی  رشِد جسمی،    

  کند، خواهانتعالی شخصيت آنان معرفی ميرشد وکودکان را ابزاری برای  جدی با ديدگاهی که کارضمن مخالفت   

  .برخورد مؤثر و همه سويه با آن هستيم   

   و پرداخت، جنسمليت، مذهب، نژادزحمتکشان، فارغ ازکارگران واجتماعی و تخصيص بيمه های فراگيرتأمين ـ ٣

  .انواده ها، از پيش شرط های لغو آار آودآان است بيمه بيكاری بدون قيد و شرط به خ   

   .برخورداری تمامی آودآان از آموزش اجباری و رايگان و تخصيص و تأمين امكانات آموزشی توسط دولت ها -٤

  آودآان، به هر شكل و بهانهم عليه تمامی اشكال شكنجه و آزارممنوعيت و اعالم جر. کودک مايملک کسی نيستـ ٥

  همچنين توقفو...) های مختلف و خيابان، زندانی کردن و سوءاستفادهآميز در های خشونت ت، بازداشتتنبيه، تربي (  

  .ارائه راهكارهای حقوقی و اجتماعی جهت مقابله با آن وتوسط هر شخص و نهادی اعدام کودکان   

  . استاجتماعی بشريت امروزمغاير با دستآوردهای علمی و ) سال١٥زير(نقاط دنياايران و پاره ای ازسن کار درـ ٦



  .هستيم) سال١٨باالی ( سن کار افزايش سن کودکی و ختنما خواهان برسميت شنا   

  ما خواهان برخورداری تمامی آودآان مهاجر، مهاجران جنگی، به ويژه مهاجران افغانی، صرف نظر از مليت،ـ ٧

  .ستيم نژاد و مذهبشان، از تمامی امكانات مادی و حقوق اجتماعی و سياسی ه  

  برسميت شناختن حقوق انسانی و شهروندی برای تمامی ما خواهان . هويت نخستين حق زندگی هر انسان استـ ٨

   مهاجرين و بويژه آودآان مهاجر و اقدام عاجل جهت دريافت اوراق و مدارک شناسائی از قبيل شناسنامه کارت    

  .هستيم... شناسائی و     

  ما خواهان. مصاديق آزار و سوء استفاده از کودکان استبدترين ی، از پورنو گرافی و هرگونه بهره کشی جنس  -٩

  به اين بردگی جنسی و تن فروشی، که ستم و تعرض مسلمی به جسم، روحيه و حقوق کودکان است، پايان دادن      

  ار و ما خواهان مقابله با شغل قلمداد کردن و موجه جلوه دادن اين برده داری نوين که خطای آشک همچنين. هستيم    

  .تعمدی برخی سازمان های فرمايشی بين المللی است، هستيم    

  از آنجاييکه کودکان نيروی کارارزانی برای سوء استفاده کارفرمايان هستند، وجود قوانينی همچون عدم شمول -١٠

  ان نفر در حق بيمه قانون کار و قوانينی اين چنين باعث افزايش روز افزون استثمار کودک١٠ کارگاه های زير       

  ما خواهان شمول تمامی کارگران ازحق بيمه بوده و به جد با کارِ  کودکان دراين کارگاه های مخوف .  می شود     

  بويژه در حوزه قضائی برای کودکان درگير با آن و سياسی (ما همچنين خواهان تغيير قوانين  . می کنيممخالفت      

  تعيين و تأکيد ضمانت هایکودکان وحمايت ازبه سود تأمين شرايط بقا، رشد مشارکت و ) برای کودکان مهاجر      

  .اجرائی آن هستيم     

  تبعيض های جنسيتی مانعی جدی برای دسترسی برابر و يکسان کودکان به امکانات و حقوق اجتماعی خويش -١١

  . اين حق و اعمال آن در همه عرصه های زندگی کودکان هستيمختنما خواهان برسميت شنا.  است     

  زا به حال کودکان ان؛ فرمايشی، تعديل کننده و آسيبارتباط با حقوق کودکهادهای بين المللی درننقش قوانين و  -١٢

  دستيابی به يک مرجع برای  و قوانين مصوب آنان،   و برخورد جدی با اين نهادها  ما خواهان نقد. بوده است       

  . حقيقی مدافع حقوق کودکان هستيم     

   و فعاالن  مدافعان کودکان امر؛ يکی از موانع جدی بر سر راه وجود سازمان های موازی و هم عرض متولی  -١٣

  رسيدگی به امور کودکان کار ماداميکه مسئوالن اصلی اين باوريم ما بر. يران استدر ا" کودککارجنبش لغو"      

  درايران مشخص نشوند، هيچ نهاد دولتی مسئوليت برخوردهای نادرست و غيرانسانی با اين کودکان را برعهده      

  مورد درسوی دولت برای پذيرش مسئوليت و پاسخ گوئی ما خواهان تعيين سازمانی مشخص از . گرفت نخواهد     

  .بی حقوقی و آسيب های وارده به کودکان هستيم      

  است که در پيشمعضالتی می شود، " کار کودک"يکی از عواملی اساسی که موجب توليد و بازتوليدِ  پديده ی  -١٥

  . شودو معيشتی برای آنان و خانواده هايشان ميمشکالت اقتصادی  تشديد اعث  روی کارگران قرار داشته و ب     

  ،ما خواستار آزادی کارگران زندانیاز جمله . تحقق مطالبات اساسی کارگران ايران هستيمهان ما خوااز اين رو     

   يده شدنتوقف فوری پيگردهای قضايی عليه کارگران ، آزادی کارگران در ايجاد تشکل های مستقل خود ، برچ     

   ،تجمع برپايی اعتصاب و کارگران در ، آزادی  توقف اخراج و بيکارسازی کارگران،قراردادهای سفيد امضا     



  به ويژه  کارگران مهاجر مضاعف بر اجتماعی  -شارهای اقتصادی، پايان ف فوری حقوق های معوقه پرداخت     

   .کارگران افغانی هستيم    

  ارکودک از سايرجنبش ها همچون جنبش کارگری و جنبش زنان جداازآنجا که مطالبات جنبش مدافعان لغو ک -١۶

  ، از ديگر جنبش هاو مبارزات  مطالبات از " جنبش لغو کار کودک"فعاالن   نبوده بلکه پيوند ديرينه دارد، ما      

  آنان را مورد حمايتخواسته های  و  کرده دفاع ... و  جمله کارگران، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجويان       

   .ی دهيمم قرار      

  

  جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

   کودکانجهانی شايستهتالش برای جمعيت 

  )عضو در تشکل های مختلف در اين عرصه(جمعی از فعاالن لغو کار کودک

 )١٣٨٨ارديبهشت ١١ (٢٠٠٩اول ماه می 

 
 


