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نکودکا کار ش و گسترراني ای دارهيسرما  

  ١٣٨٧ اسفند ٢٠سه شنبه                                                                                             ی هماهنگتهيکم
 

 
 ميليون کودک خردسال ٣داری می نويسند حدود  روزنامه های رسمی دولت سرمايه

بفروشند تا از اين طريق امرار معاش کنند و به  ايرانی مجبورند نيروی کار خويش را

کار کودکان از جمله بزرگ . خانواده کمک کنند امرار معاش پدر و مادر و ساير افراد

جنايتی چنان هولناک که حتی برخی دولت  ترين جنايت های نظام سرمايه داری است،

شده اند عوام فريبانه آن را پنهان  ها و نهادهای رسمی سرمايه در سطح جهان مجبور

هدف مجامع . اين عوام فريبی است نمونه بارز» پيمان نامه جهانی حقوق کودک« . کنند

تصويب اين قرار يا عهدنامه  بين المللی سرمايه و دولت های سرمايه داری از طرح و

هيچ کودکی بلکه، برعکس، انداختن پرده ای ضخيم بر  نه جلوگيری از کار و استثمار کودکان، نه استيفای حقوق

 کشور ١۶٨حدود . راسر دنيا استمهار اين جنايت توسط صاحبان سرمايه در س روی انجام مستمر و بی هيچ مرز و

فقط  دولت سرمايه داری ايران نه. جمهوری اسالمی يکی از اين کشورها است. را امضا کرده اند پای اين سند

قانون « مصوب مجلس خود موسوم به   رسمی  استثمارنامهامضای خود را زير اين کنوانسيون نهاده است بلکه در

 ميليون کودک خردسال کارگر که در باالتر ٣آمار . است  سال شده١۵اد زير نيز مدعی ممنوعيت اشتغال افر» کار

ارقام واقعی بسيار باالتر از . رسمی اين دولت در گزارشات خويش طرح می کنند اشاره کرديم رقمی است که منابع

همه اين ها در زير پرچم کنوانسيون جهانی حقوق کودک و عوام فريبی های  ين است وا

از چند کشور اروپای غربی که بگذريم و . منع کار کودکان انجام می گيرد رسوای قانون

 عضو امضا کننده پيمان نامه مذکور ١۶٨آن ها اشاره خواهيم کرد، بقيه  ما پائين تر به

سازمان ملل خود به عنوان نهاد مصوب و . سرمايه داری ايران هستند از سنخ دولت

ارشات ساالنه خود تصريح کرده است که حدود کنوانسيون بارها در گز ناظر اجرای اين

خانواده ها در شمار کثيری از ممالک موجود دنيای سرمايه   درصد هزينه معيشت٣٧

کار کودکان پديده ارگانيک و غيرقابل تجزيه . تأمين می شود داری از محل کار کودکان

ی و ماندگاری نظام بردگی مزدی به بازتوليد رابطه توليد ارزش اضاف. جهانی است روند ارزش افزايی سرمايه

دنيا به خورد و  اندازه مستلزم استثمار هرچه وحشيانه تر کار کودکان خردسال است که هر موجود زنده اين همان

است با يک محاسبه ساده سرانگشتی  کافی. درک اين حقيقت تلخ هيچ مشکل نيست. خوراک و تنفس نيازمند است

کودک کارگر برده مزدی مفلوکی است که . قياس کنيم گر بزرگسال را با همبهای نيروی کار کودک و يک کار

 ميليون کودک خردسال ايرانی که اين جا و آن جا در دخمه ٣. بزرگسال می گيرد دستمزدی حدود يک سوم کارگران

. ی کننددريافت م سودسازی سرمايه استثمارمی شوند در بهترين حالت فقط دستمزد يک ميليون کارگر را های مرگ



زليخا تکه تکه می شود و هر تکه آن نام و  در جهنم سرمايه داری ايران چند تومان دستمزد هر کارگر مثل جگر

خردسال کارگر در قبال مرگبارترين کارها هيچ يک از اين تکه های  کودک. نشان و آدرس و عنوان خاصی دارد

حق   آکورد و اضافه کاری و حق اوالد و حق مسکن وپاداش و عيدی و حق توليد و حق رکورد و ممهور به نام های

قبال هر ساعت کار کودک نصيب  کار پرداخت نشده ای که در. خواروبار و مزايا و نوع اين ها را دريافت نمی کند

است که همکار بزرگسال او به حساب سود سرمايه  صاحب سرمايه می شود بسيار بيشتر از کار پرداخت نشده ای

در . برای سرمايه دار با هيچ شرط و شروط و حد و مرزی محدود نمی شود  استثمار کودک خردسال.واريز می کند

همه  .هيچ نوع حق بازنشستگی موضوعيت پيدا نمی کند. بيمه درمانی و بيکاری به ميان نمی آيد اين جا اصًال بحث

آخرين حد توان کودک به پيش  عی تاچيز بر وفق مرداد سرمايه است و شدت استثمار بدون تصادم با هيچ مرز و مان

کودک کارگر هر کاری . خواباندن چرخ توليد نمی زند کودک کارگر دست به اعتصاب و تعطيل کار و. می رود

سختی را قبول می کند و برای توليد انبوه ترين اضافه ارزش ها و هديه کالن   و ذلت و   حقارت حاوی هر اندازه

چشمانش در سياه  او تا وجود آخرين سلول بينائی. نمی زند باز ذيرش هيچ کاری سربه سرمايه دار از پ ترين سودها

برای فروش اين يا آن کاالی صاحب  .چال های قالی بافی گرانبهاترين فرش ها را برای سرمايه دار می بافد

قدم .  می رودپرترافيک ترين چهارراه ها می شکافد و پيش فروشگاه به سرعت باد مارپيچ فواصل خودروها را در

در کوره های . دهد و خطر لحظه به لحظه حوادث مرگبار را به هيچ می انگارد به قدم مرگ را به جلو هل می

صاحب  کار کودک برای. سنگين ترين چرخ های بارکشی را با پاهای نازک بی جانش حمل می کند آجرپزی

بتوانند با نيروی کار کودکان  اران تا زمانی کهسرمايه ارزش اضافی ناب است و درست به همين دليل همه سرمايه د

اين خلق و خوی ويژه . کار کارگران بزرگسال نمی روند سرمايه های خويش را به کار اندازند سراغ خريد نيروی

عظيم ترين تراست های . استثمار کار کودک را بر همکار بزرگسال او ترجيح می دهد سرمايه دار ايرانی نيست که

انحصاری کاکائو هر  در قاره آفريقا غول های عظيم. يز همه جا با کودکان همين معامله را می کننددنيا ن صنعتی

کودکان را با نازل ترين بهای ممکن  روز در دو شيفت کاری تمام، خردسال ترين و نحيف ترين و مردنی ترين

جنوب شرقی در. سازندوا محروم ميتنفس اکسيژن همحصول از مرگبار خرمن اينفضای آکنده از غباردرنيروی کار

   .گيرند به استثمار میطوالنی ترين روزانه های کارسنت در٢٠فيليپينی را با حقوق ساعتی   ساله۶آسيا دختران 

ايران سرچشمه بخش بسيار عظيمی از اضافه ارزش هايی است که ساالنه نصيب طبقه استثمار کودکان خردسال در 

مديون کار   درصدی ارزش اضافی بيشتر سرمايه داران ايرانی به همان اندازه١٢٠٠نرخ . دار می شود سرمايه

سرمايه فقط کودکان را تا سرحد . دار کودکان است که مديون کار خانگی بدون هيج بهای ميليون ها زن کارگر خانه

 اوليه انسانی محروم وحشيانه ترين شکلی از هر نوع حق و حقوق مرگ استثمار و سالخی نمی کند بلکه آنان را به

 ٣ ميليون و در عالم واقع بسيار بيشتر از ٣. حقوق را يکجا به سود سرمايه می افزايد می کند و همه اين حق و

ابعاد جنايتی که . محرومند ميليون کودک ايرانی به اين دليل که کار می کنند از هر نوع آموزش و درس و مدرسه

حق بی چون و . و مقياسی قابل اندازه گيری نيست  با هيچ مالک و معيارسرمايه عليه اين کودکان روا می دارد

 دبستان و دبيرستان برای آموزش و پرورش و رشد ١٠ ٠٠٠  متوسط  ميليون کودک است که به طور٣چرای اين 

  معلم دبستانی و١٠٠ ٠٠٠ ميليون کودک از حداقل ٣برخورداری . اختيار داشته باشند و بالندگی خويش در



برخوردار می بودند که   ميليون کودک کار بايد از اين حق مسلم٣. رستانی حق بسيار بديهی و اوليه آنان استدبي

پارک های  ميليون کودک حق دارند که از  ٣.  هزار مهد کودک طی کنند٨٠ تا ٧٠دوران کودکی خويش را در 

 ميليون ٣.  خود برخوردار باشندنياز رشد جسمی و فکری تفريحی، سالن های ورزشی و ساير امکانات مورد

دارند که حتی در همين جهنم کارگرکش و انسان سوز نظام بردگی مزدی بايد  کودک ده ها حق و حقوق مسلم ديگر

انسانی را از  دولت سرمايه داری و طبقه سرمايه دار ايران تمامی اين حقوق بديهی.  تحميل شود داران به سرمايه

 ميليونی معصوم و بی ٣جمعيت عظيم  سرمايه داران عالوه بر سلب اين حقوق از اين. اين کودکان سلب کرده اند

های پر از عفونت سودسازی به بيرحمانه ترين شکل مورد  پناه، هر روز دو شيفت کاری تمام آنان را در دخمه

 ياضی، کدام دنيایاساسی اين است که راستی کدام زبان، کدام قلم، کدام محاسبات ر سؤال. استثمار قرار می دهند

آيا به راستی  ددمنشی است؟  آمارگيری و کدام انديشه و عقل انسانی قادر به برشماری و محاسبه اين همه جنايت و

رود، برای صدور ميليون ها بار کيفرخواست طبقه   ميليون کودک ايرانی رفته است و می٣آنچه فقط بر همين 

وديت نظام تا معز استخوان بشرستيز سرمايه داری کافی نيست؟ چرا موج کارگر بين المللی عليه هر لحظه حيات و

کودکان  جهان، سازمان ها و نهادهای دولتی يا غيردولتی در باره دفاع از حقوق اوضاع کنونی در. حتمًا هست

دون سخن از حقوق کودک ب. اعالم کرد در مورد اين نهادها يک چيز را بايد با صراحت. بسيار غوغا به پا می کنند

کودکان . تعرض به شيرازه حيات کار مزدی دروغ محض است مبارزه مستقيم و رودررو با سرمايه داری و بدون

دارند کل اين حقوق را يکسره مديون مبارزات ضدسرمايه داری طبقه کارگر جوامع  هر کجای دنيا که حداقل حقوقی

شمالی  لمانی و چند کشور اروپای غربی ياکودک فرانسوی، سوئدی و آ. دوره هايی از تاريخ هستند خويش در

تا دنيا را بر سر سرمايه  ميراث دار جنبش های کارگری ضدسرمايه داری عظيمی هستند که روزگاری می شتافتند

طول چندين دهه اخير از همه سو در معرض تندباد  اين امکانات و حقوق در. و حاکمان سرمايه داری خراب کنند

بارقه های بازمانده آن ها با صدای بسيار رسا فرياد می زند که طبقه  اما حتی.  استتعرض سرمايه قرار گرفته

و   حتی در همين جهنم گند و خون و شرارت سرمايه داری مطالبات مهمی را بر سرمايه داران کارگر می تواند

مبارزه خود را يک  هر   دستاوردهای حاصل و اين بسيار مهم است -دولت آن ها تحميل کند، مشروط به اين که 

در غير . تر بعدی عليه کارمزدی تبديل کند  گسترده راست و بدون هيچ فوت وقت به نيروی توفنده برای مبارزات

مبارزه طبقاتی جنگی است که تصور . سرعت از دست خواهد داد اين صورت، همه آنچه را به دست آورده است به

در اين جا بايد به طور بی امان با دشمن پيکار . شکست ها استآن معادل تلخ ترين  هر لحظه سازش و مماشات در

تاريخًا بر سر  آنچه. وگرنه اين دشمن است که تو را عقب خواهد راند و از توش و توان ساقط خواهد ساخت کرد،

    .طبقه کارگر اروپای غربی آمده است گواه صادق اين مدعا است
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