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کودکان کار ،پیرانسان های کوچک اندام
چرا کودکان کارمی کنند؟
بعضی ازسرمایه داران کودکان را به خاطرجثه کوچک شان برای کارمفید
ترازبزرگسالن می یابند  ،برای گره زدن قالیهای گران قیمت) دختر  6ساله ای
در ایران به عنوان بهترین قالی باف انتخاب می شود و در کمال بیشرمی در
بوق و کرنا دمیده می شود و از رهبر جایزه دریافت می کند!! ( برای خزیدن در
تونل های باریک معادن و درمعنای درست کلمه برای این که سود بیشتری ازاین

کار نصیب سرمایه می شود .به طور مثال ،در سال  1376طبقه سرمایه دار
ایران نهصدو هجده میلیارد تومان از محل کار کودکان سود اضافی به چنگ
میآورد
کار کودکان

نگارش  :فریده ثابتی
در ترکیب بال ،دو کلمه " کار " و " کودک " احتیاج به توضیح دارند .بای?د دی??د ک??ودک کیس??ت و ک?ار چیس??ت و ش??مول آن
در چه محدوده ای است .در وهله اول شاید بگوئیم خوب کودک کودک است مثل همه کودکان .اما وقتی پای کار ب??ه می??ان
می آید دیگر کودک به مفهوم رایج کودک درنظرگرفته نمیشود بلکه مانن?د ه??ر ک??ارگری ب?وی خ?وش ارزش اض?افی را ب?ه
مشام سرمایه می رساند.
کودک ،بنا به تعریف پیمان نامه سازمان ملل در باره کودکان ،انسانی است که  18سال را تم??ام نک??رده اس??ت مگرای??ن ک??ه
سن بلوغ درکشوری بنا به حقوق جاری اش کمتر تعیین شود! این »مگر« ام??ا خ??ود ن?اقض تعری?ف ک??ودک میش??ود ،زی??را
میشود با آن مثل معیار  9سال را ب?رای بل??وغ دخ?تران و خ??ارج ک??ردن این??ان از زم??ره کودک??ان ب?ه م??ردم تحمی??ل ک??رد و ب?ه
حقوق و قوانین ارتجاعی صحه گذاشت .یا اجازه داد تص??میم گی??ری در م??ورد ک??ار کودک??ان زی?ر  18س??ال ب??ه پ??در ی??ا قی??م ی??ا
مقامات قضائی سپرده شود .نمونه این دو مورد را در قوانین کشورهای اسلمی و قانون ک??ار بس??یاری از کش??ورهای دنی??ا
می یابیم.
گذشته ازاین اما و اگر و مگرها بازهم کشورهایی که پیمان نامه را پدیرفته اند در اجرای آن خود را موظ??ف نم??ی دانن??د و
چشم بر نقض آن می بندند .جای تعجبی هم نیست ،زیرا در نظامی که نیروی کار انس??ان ک??الیی مث??ل ه??ر ک??الی دیگراس??ت
همواره برای خرید و فروش این کال راه ه??ای گری??زی وج??ود دارد ،مع??امله ای ک??ه بن?ا ب?ه تعری??ف آزاد اس??ت .فروش??نده در
بازار کالی نیروی کار ،ک??الی خ??ود را ب?ه می??ل خ??ود و ب?دون هی??ج گ??ونه فش??ار واجب??اری میفروش??د! خری??دار ه??م آزادن?ه و
برابر! این کال را می خرد تا به نحوی که خود میخواهد ازاین کال یعنی نیروی ک??ار اس?تفاده کن?د .ام?ا آی??ا واقع??ا فروش??نده
آزاد است؟ فروشندهای که دراین رابطه با خریدار برابر شمرده م?ی ش??ود چی??زی ب??رای ف??روش ن??دارد ج?ز نی??روی ک??ارش و
قیمت آن را هم نه خود بلکه شرایط جاری و مناسبات حاکم در جامعه تعیین می کند .بازهم بنا بر تعریف ،این قیمت ی??ا ب??ه
بیان دیگر مزد کارگر باید به مقداری باشد که بازتولید نیروی کار حاضر و آتی را فراهم سازد .یعنی بای??د ح??داقل نیازه??ای
زندگی کارگر و خانواده اش را تامین کند .اما سرمایه دار به دلیل وجود ارتش ذخیره کار) خیل بیکاران ( نگرانی از نبود
کارگر ندارد .قابل ذکراست که این قوانین و بای?د و نبای?د ه?ا ن?ه دراثرخیراندیش?ی پارلم?ان نش?ین ه?ا و دول?ت ه??ای س?رمایه
داری بلکه حاصل مبارزات چند قرنه کارگران اس?ت .البت?ه این?ان ه??م تم?ام س?عی خ??ود را در تع?دیل و تخفی?ف خواس?ت ه?ای
کارگران در جهت حفظ منافع سرمایه انجام داده اند .با وج??ود ای??ن واقعی??ات بس?یار دورازای??ن تع??اریف اس??ت ،ب?ه نح??وی ک??ه
کارگرکه می بایست نیروی کار خود را برای تامین نیازهای خود و خانواده اش بفروشد مجبور به فروش نی??روی ک??ار زن
و فرزندان خود نیز می شود .پس زن و فرزندان خود را می فروشد و " برده فروش "  1می گردد .چشم برهم می گذارد
و اجازه میدهد زن و دخترانش برای کمک به مخارج خانواده به خودفروشی بپردازند .و بدین طریق مس?اله ک?ار کودک??ان
مطرح میشود .امروزه بنا به تعریف سن ک??ار از ط?رف س??ازمان بی?ن الملل?ی ک??ار ،ک??ار ک??ودک ب?ه ک??ار اف?راد زی?ر  15س?ال
اطلق میشود .اما آغازش از کجا و چگونه بود؟
بدون شک از زمان های دور کار کودکان مطرح بود .در دوران برده داری ک?ه ب?رده و تم??ام زن??دگی و حی?ات و مم?اتش ب?ه
برده دار تعلق داشت کودکان هم که با مهر برده بودن به دنیا می آمدند -گرچه در بس??یاری از م??وارد فرزن??دان هم??ان ب??رده
داران بودند – از کودکی کار را در کنار دیگر برده ها شروع م?ی کردن?د .ام?ا من?افع ب?رده داران درآن ب?ود ک?ه ب?رای حف?ظ
ارزشی که صرف خرید برده ش??ده و اس?تفاده از ک??ار بردگ??ان ،ح??داقل زن??دگی آن ه??ا ت?امین کن?د .ی?ا در دوران فئودالیس??م ک??ه
دهق??ان وابس??ته ب??ه زمی??ن ب??ود و اختی??ار ج??ان و م??الش ب??ا مال??ک ،کودک??ان نی??ز از زم??انی ک??ه ت??وان ک??ار پی??دا م??ی کردن??د در
کناروالدین و خانواده به کار می پرداختند .شدت و سختی ک??ار بس?تگی ب?ه ش?رایط داش?ت .ام?ا ک??ار ک?ردن در س?رمایه داری
معنی و ویژگی دیگری دارد .سرمایه داری به کار کودکان سروسامان داد که آغ??از آن ب??ه ورود ماش??ین در ک??ار تولی??د ک??ال
برمیگردد .با ورود ماشین دیگ??ر نی??روی عض?لنی ک??ارکردش را ازدس??ت م?ی ده??د .بن?ا برای??ن ،ب?ه ک??ارگیری ک?ارگرانی ک??ه
نیروی عضلنی چندانی ندارند و یا اصول به خاطرسن کم بدن شان هنوز به رشد و تکامل لزم نرسیده ام??ا دارای نرم??ش
و انعطاف بیشتری است و ،ازهمه مهم تر ،نیروی کارشان بسیارارزان است دردستورکارس??رمایه داری قرارمیگی??رد .ای??ن
کارگران جدید ،زنان و کودکان هستند.

بدین گونه کودکان مجبورمی ش?وند ب?ه دلی?ل فق?ر وحش?تناک خ?انواده ک?ه خ?ود ناش?ی از به?ره کش?ی بی?ش ازان??دازه س?رمایه
داری است به جای بازی های کودکانه ،به جای استفاده از اسباب بازی ،به جای رفتن به مدرسه و س??واد آم??وزی ،روان??ه
کارخانهها شوند و در محیط نامناسب آن از نظر جسمانی و هم اخلقی و فرهنگی ،با ابزار کار س??رو ک??ار پی??دا کنن??د و ب??ه
عنوان نیروی کارمورد استثمار شدید قرار گیرند .اینان کودکان خانواده ها ی کارگری هستند.
پدر به عنوان کارگر درهمین کارخانه یا کارخانه ای دیگر یا معدنی مخوف مشغول کاراست .اکنون مادر نیز به کار گرفته
شده اما بازهم سفره ازنان خالی است .کل خانواده به خدمت سرمایه درآمده است در حالی که بنا به تعریف ارزش نیروی
کار ) مرد یا پدرخانواده ( می باید کارگر و خانواده اش را تامین و بازتولید کند .اما ش??دت اس?تثمار چن??ان بالس??ت و م??زد
پرداختی چنان پائین که به جای مرد خانه کل خانواده باید کار و اضافه کاری نماید تا شاید همان مزد و یا اندکی بیشتر را
بتواند کسب کند .یعنی می توان گفت در حقیقت یک مزد بین افراد خانواده تقسیم می گردد .اما در طرف دیگر اوض??اع ب??ه
شیوه دیگری است ،یعنی سرمایه دار با پرداخت یک مزد ی?ا ان??دکی بیش?تر از ی?ک م?زد ب?ه مجم??وع خ??انواده س?ه ی?ا بیش?تر
مورد کار غیرلزم را تصاحب می کند و حجم ارزش اضافی تصاحب کرده را بال می برد.
این وضعیت که در آغاز صنعت ماشینی پیش آمد چنان لجام گسیخته گردید که دولت بورژوایی و پارلمان آن به دلیل حف??ظ
منافع آتی مجبور به دخالت و تعیین ح?د و ح??دود گردی??د .مثل پارلم?ان انگلی??س ب?ه عن?وان کش??وری ک??ه پیش??رو ص?نعت ب??ود
محدودیتهایی در رابطه با کار کودکان و زنان مقرر کرد ،از قبیل لزوم تحصیلت ابتدایی ،ساعات مح??دود ک??ار ،مح??دودیت
سنی و غیره .اولین این قوانین به نام قانون کارخانجات در سال  1833به تصویب رسید که گذشته از تعیین روزان??ه ک??ار
 15ساعته ،کار کودکان و جوانان را به  12ساعت محدود می کند و به تدریج با رشد گیری مق??اومت ک??ارگران ک??ه آن ه??م
با صنعت بزرگ آعاز می شود در سال  1844ساعات کار کودکان کوچک ت??ر از  ۱٣س??ال ب??ه  7-6س??اعت درروز مح??دود
می گردد .بعد از شکست و سرکوب قیام چارتیست ها و س?پس قی??ام ژوئن پ??اریس دوب??اره از س??ال  1850نی??روی تعرض??ی
طبقه کارگرسریعا رشد می یابد و متعاقب آن پارلمان مجبور به تصویب قوانین جدید م??ی گ??ردد .کارش??بانه زن??ان وجوان??ان
وکودکان ممنوع می شود .این روند با توجه ب?ه ق?درت مب??ارزاتی طبق??ه ک??ارگر و ب??ه نس?بت ش??دت و ض??عف مب??ارزه طبق??اتی
فراز و نشیب میپیماید .کنگره بین الملل کارگری در ژن??و در س?پتامبر  1866روزان?ه ک??ار  8س?اعته را پیش??نهاد م?ی کن??د.
قوانین حمایت از کودکان ب?ه وج??ود م?ی آی?د و ک??ار ک??ودک ممن?وع اعلم میش??ود .ام?ا ب?بینیم ام??روز در ب?ر ک??دام پاش?نه م?ی
چرخد و در ورای این قوانین اوضاع واقعی در مورد کودکان چگونه است.
برای دقت بیشتر و امکان مقایسه مساله را دربخ?ش ه??ای ج?داگانه کش??ورهای ص?نعتی پیش?رفته و کش??ورهای درح?ال رش?د
)گرچ??ه واژه ای رس??ا نیس??ت و بس??یاری از کش??ورها ک??ه در زم??ره ای??ن تعری??ف ق?رار میگیرن??د ن?ه در ح??ال رش??د ک??ه در ح??ال
فروپاش?ی و نش??ان دهن??ده ف?اجعه ه??ای انس?انی دلخ?راش هس?تند .ام??ا ب??ازار س?رمایه ب?ا وج?ود ای??ن گ??رم اس??ت و ازخ??ون ای?ن
قربانیان نیرو می گیرد( و در درون کشورهای در حال رشد هم آن ها را براساس قاره ها مورد بررسی قرار میدهیم.
یک دوازدهم جمعیت جهان دچار سوء تغذیه اس?ت ک?ه  160میلی?ون نف?ر آن را کودک?ان زی?ر  5س?ال تش??کیل م?ی ده?د .ه?ر
روز  34هزارک?ودک زی?ر  5س?ال و هرس??اله  12میلی?ون ک??ودک از گرس?نگی م?ی میرن??د در ح?الیکه ب?ه ان?دازه ک?افی گن??دم،
برن??ج و م??واد غ??ذایی ب??رای س??یر ک??ردن ش??کم جمعی??ت جه??ان وج??ود دارد .ه??م زم??ان ب??ا ای??ن م??رگ و می??ر ب??الی کودک??ان از
گرسنگی ،برای حفط قیمت و تعادل بازار مقادیر زیادی ازین مواد عامدانه نابود میگردند.
می گویند فقر مهم ترین عامل گرسنگی است اما نمی گویند این فقر فزاینده از کجا میآید و چرا همواره دامنه آن گسترده
تر میشود 1 .نفر ازه??ر  4نف?ر جمعی?ت جه?ان یعن?ی  3/1میلی??ارد نف??ر روزان?ه ب??ا کم?تراز ی??ک دلر آمریک??ا زن??دگی میکن??د.
درحقیقت باید بگوئیم این تعداد از جمعیت جهان مرگ را روزشماری می کنند.

چرا کودکان کارمیکنند؟
 250میلیون کودک  5-14ساله ک?ار م?ی کنن??د ت??ا چ?رخ اقتص?اد جه?ان به?تر ب?ه گ??ردش درآی??د .ازای??ن تع??داد 120 ،میلی?ون
ک??ودک ب??ه ط??ور تم??ام وق??ت و بقی??ه نیم??ه وق??ت ک??ار م??ی کنن??د 113 .میلی??ون ک??ودک ح??تی از تحص??یلت ابت??دایی محرومن??د و
دربسیاری ازنقاط به طورس?نتی ای?ن ش?تر ابت??دا در خ??انه دخ?تران کوچ??ک م?ی خواب??د و خ?انواده س??ودی در س?رمایه گ??ذاری
ب??رای آم??وزش دخ??تران نم??ی بین??د ی??ا از ش??دت فقردرحقیق??ت آن ه??ا را م??ی فروش??د .ه??م زم??ان میلی??ون ه??ا انس??ان بزرگس??ال
بیکارند .بعضی ازسرمایه داران کودکان را به خاطرجثه کوچک شان برای کارمفید ترازبزرگس??الن م??ی یابن??د  ،ب??رای گ??ره
زدن قالیهای گران قیمت) دختر  6ساله ای در ایران به عنوان بهترین قالی باف انتخاب می شود و در کم??ال بیش??رمی در
بوق و کرنا دمیده می ش?ود و از ره?بر ج??ایزه دری?افت م?ی کن??د!! ( ب?رای خزی??دن در تون?ل ه??ای باری??ک مع??ادن و درمعن??ای
درست کلمه برای این که سود بیشتری ازاین کار نصیب سرمایه م?ی ش?ود .ب?ه ط?ور مث?ال ،در س?ال  1376طبق?ه س?رمایه
دار ایران نهصدو هجده میلیارد تومان از محل کار کودکان سود اضافی به چنگ میآورد .2

کودکان به چه کارهایی اشتغال دارند؟
در کارخانه ها برای تولید کالهای مختلف با مزدی اندک و تحت شرایط بس?یار ب?د و ب?دون هی?چ لب?اس حف?اظتی و اق?دامات
ایمنی کارمیکنند ،مثل تولید کفش ورزشی ،قالی بافی ،کبریت سازی ،شیشه گری ،ساخت مواد آتش بازی ،تولی??د س??یگار،
تولی??د م??واد س??می و ش??یمیایی ک??ه نم??ونه بوپ??ال هن??د دنی??ا را تک??ان داد ام??ا ب??رای س??رمایه تنه??ا ارتع??اش ک??وچکی ب??ود ک??ه ب??ا
پرداخت اندکی پول به خانواده های فقیر کشته شدگان برآن س?رپوش گذاش??ته ش??د ت?ا در جاه??ای دیگ??ر تک?رار ش??ود .نم??ونه
دیگرآن شرکت آمریکایی اچ .ب .فولردر گواتمال اس??ت ک?ه ب?ه تولی?د م?واد س?می و ش?یمیایی توکس??ید و چس??ب ب?رای کف?ش
مش??غول اس??ت ک??ه ب??رروی اعص??اب ت??اثیر م??ی گ??ذارد .ای??ن ش??رکت از ک??ار کودک??ان خیاب??انی و دیگ??ر کودک??ان خ??انواده ه??ای
فقیراستفاده می کند .این کودکان به دلیل استشمام مواد سمی حس بویایی خود را از دست می دهند و گاه ازت??اثیر س??م م??ی
میرند .به طور مثال ،درژانویه  1993در این کارخانه  11کودک به دلیل مسمومیت مردند اما سود کارخانه در ی??ک س??ال
ازاین تجارت  450هزار دلر بود .سنگ شکنی ،ماهیگیری دردریای عمیق ،دستفروشی ،ماش??ین ش??ویی و ماش??ین پ??ایی،
شاگردی مغازه ،پادویی ،کشاورزی خانوادگی و کشاورزی صادراتی همراه با خانواده ،کار بدون مزد فامیلی ،خ??دمتکاری
و واکس زن?ی در مراک??ز خ??دماتی مث?ل هت?ل ه??ا  ،ک??افه ه??ا و باره??ا ،در رس?توران ه??ا و آش?پزخانه ه??ا ،و درکاره??ایی ک?ه ب?ه
عنوان بدترین نوع کار تقس?یم بن?دی میگ??ردد ،مث?ل بردگ?ی جنس?ی ،اس?تفاده از کودک??ان در فاحش??گی ،پورن?وگرافی ،حم?ل و
توزی???ع م???واد مخ???در ،تج???ارت س???کس و توریس???م س???کس .ای???ن بخ???ش  179میلی???ون از  246میلی???ون کودک???ان ک???ار را در
برمیگیرد .توسط دولت ها و چریک های مخالف به عنوان سرباز به کار گرفته می شوند .پس??ران امک??ان بیش??تری ب??رای
یافتن شغل دارند .دختران اما بیشتر نزد خانواده ها به عنوان خدمتکار بدون دریافت هیچ مزدی روزانه 10تا  14س??اعت
ک??ار م?ی کنن??د و بن?ا ب?ر ط?بیعت ای??ن ن??وع ک??ار در آماره??ا ه??م ب??ه حس??اب آورده نم?ی ش??وند  .ه??م چنی??ن در تج??ارت س??کس و
توریسم سکس بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند .

جنگ و کودکان
کودکان همواره قربانیان جنگ ها هستند .در جنگهای  10ساله اخیر دو میلیون کودک جان خود را از دست دادهاند .ام??ا
این جا به شیوه ای دیگر قربانی می شوند .آن ها به خاطر فقر ،به خاطر دریافت غذای روزان??ه و ب??ه خ??اطر داش??تن ج??ایی
برای زندگی ! به ویژه کودکان خیاب?انی و بعض?ی از ت?رس ب?ه ارت?ش دول?تی ی?ا ارت?ش چریک?ی م?ی پیوندن?د .ش?مار کودک??ان
سرباز در  30کشوردرگیر در جنگ در نقاط مختلف دنیا بالغ بر  300هزار نفراست  .3ازاین کودکان ب??رای پی??ام رس??انی،
حم??ل اس??لحه و ب??ار ،می??ن روب?ی ،و پارتنرس??کس اس??تفاده م?ی ش??ود .اس??تفاده از کودک??ان زی??ر  18س??ال تنه??ا اختص??اص ب?ه
کشورهای فقیر یا در حال رشد ندارد بلکه در کشورها ی پیشرفته صنعتی هم کودکان خانواده های فقیررا در برمی گی??رد.
مثل بعضی از کودکان سرباز انگلیسی در جن?گ خلی?ج و فالکلن?د کش?ته ش?دند .ه?م چنی?ن س?ربازان  17س?اله آمریک?ایی در
جنگ های س?ومالی ،بوس?نی و خلی??ج ش??رکت داش?تند .در کان??ادا کودک??ان  16س?اله را ب?ه خ??دمت نظ??ام م?ی پذیرن??د .کودک??ان
س?ربازدر بس?یاری از جن?گ ه?ای دیگ?راز جمل?ه بوس?نی هرزگ?وین ،چچ?ن ،ن?اگورنو ق?ره ب??اغ ،مق?دونیه ،ترکی?ه ،کوس??ووو،
داغستان و جمهوری های سابق یوگوسلوی فعال بودند .از جمله جنگ هایی که کودکان به طورعلنی درآن فعال بودن??د و
حضورآن ها از طرف مس??ئولن ب??الی مملک?تی م??ورد تش??ویق و تائی??د ق?رار م?ی گرف??ت جن??گ ای?ران و ع??راق ب?ود .کودک??ان
ایرانی برای حضوردرجنگ احتیاج به اجازه والدین نداشتند .ازای?ن کودک??ان ب?رای می?ن روب?ی و عملی?ات انتح?اری اس?تفاده
می شد .نمونه بارز آن کودک  12ساله ای ب?ود ک?ه خ??ود را ب?ا م?واد منفج?ره ب?ه ی?ک تان?ک عراق?ی زد و کش?ته ش?د ک?ه از
طرف رهبر و مقامات دیگر به الگوی کودکان و نوجوانان مسلمان تبدیل ش?د .خ?ود م?ن نی?ز دو ک??ودک  11و  13س?اله را
می شناسم که در میدان مین پودر شدند و آثاری از آن ها باقی نماند تا به خانواده شان تحویل دهند .در حالی که فرزندان
همین رهبران در کنار والدین خود به راحتی زندگی می کردند و به آن ه??ا گفت??ه م?ی ش??د :جبه?ه جن??گ ش??ما ،مدرس??ه اس?ت
)از مصاحبه رفسنجانی در مورد اشتیاق پسرش برای رفتن به جبهه( .این وضعیت خود را درادبی??ات و فرهن??گ جن??گ ب??ه
خوبی نشان می دهد .در یک?ی ازس??رودهایی ک??ه در زم?ان جن??گ مرت?ب ب??رای تش?ویق کودک??ان در رفت?ن ب?ه جبه??ه از رادی??و
ایران پخش می شد کودکان سرود خوان می گفتند :دشمن خیال کرده ما نوگل بهاریم  ،اما امام ما گفت ما مرد ک??ارزاریم!!
عجیب است که دشمن در این مورد انسانی فکر می کند!!

کودکان و سکس تجاری
سکس تجاری ،که یکی ازنمودهای سقوط اخلقی در سرمایه داری است ،ش??امل فاحش??گی کودک??ان ،پورن??وگرافی کودک??ان،
توریسم سکس و ترانزیت کودکان ب?ه خ?اطر س?کس اس?ت .خودفروش?ی کودک??ان ب?ا س?کس تج??اری س?ازمان ده?ی میش?ود.
کودکان از طریق بچه دزدی یا بیواسطه با تحویل خانواده های فقیر برای دریافت پولی اندک یا به عنوان اس?ترداد ق?رض
خانواده و گاه به تصور تهیه زن??دگی به?تری ب?رای ک??ودک در آین??ده و ی??ا توس?ط قی?م ب?رای دری?افت پ??ول در اختی?ار بان??دهای
مربوطه قرار می گیرند .کودکان خیابانی بزرگ ترین منب??ع ای?ن ب?ه اص?طلح تج?ارت هس?تند .ای?ن کودک??ان گذش?ته از آس?یب

های شدید روحی در خطر جدی ایدز قرار دارند .توریست های سکس معمول ار آمریکا ،کان??ادا ،ایتالی??ا و آلم??ان م??ی آین??د،
یعنی از کشورهای پیشرفته سرمایه داری که مشکل و محدودیتی برایشان در سکس طبیعی وجود ندارد.
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اروپای غربی
گرچه آم?ار رس?می و دقیق?ی ارکارکودک??ان در اروپ?ا وج?ود ن?دارد ام?ا بعض?ی از مطالع??ات نش??ان از ک?ار گس?ترده کودک??ان در
انگلیس ،ایتالیا ،اسپانیا و پرتغال دارد ، .لذا کار کودک به صورت یک مس??اله ج??دی ب?رای اروپ??ا در آم??ده اس?ت .م?ی ت?وان
گفت تقریبا درهرچیزی ک??ه م?ی خری??م ج?ای پ?ای کارکودک??ان وج??ود دارد ،ب?ه وی?ژه در بس?یاری از ش?اخه ه??ای ص?ادراتی از
جمله تولید پوشاک و هم چنین در توریسم س?کس کودک??ان ،پورن?وگرافی کودک??ان و اس?تفاده از آن ه??ا در ک??ار توزی?ع م?واد
مخدر ،به نحوی که در دسامبر  1999پارلمان اروپا موظف به اقداماتی برای کاهش آن می شود .درکشورهای پیش??رفته
ص?نعتی  5/2میلی?ون ک??ودک ک?ارمی کنن?د .ای?ن آمارچن?ان ک?ه ب?ر م?ی آی?د نم?ی توان?د درس?ت باش??د ،زی?را ب?ر مبن??ای گ?زارش
 BBCدر  10فوریه  1998بیش از دو میلیون کودک در سن مدرسه تنها در انگلیس به ن??وعی در اس??تخدام هس??تند ک??ه
سه چهارم آن ها به طور غیرقانونی کار می کنند .به کودکان ساعتی  33پنس مزد داده می ش??ود .گرچ??ه متوس??ط س??اعات
کار هفتگ?ی  8س?اعت اس?ت بعض?ی از کودک??ان ت?ا  29س?اعت درهفت?ه ک?ار م?ی کنن?د .ی?ا براس?اس گزارش?ی دیگ?ر دو س?وم
کودکان دبیرستانی انگلیس احتمال نیمه وقت کار می کنند یا  50درصد کودکان موقع تعطیلی مدرس??ه ی??ک ک??ار نیم??ه وق??ت
دارند .سالنه  500هزار زن و دختران نوجوان از آفریق??ا ،آس??یای جن??وب ش??رقی و ب??ه وی??ژه اروپ??ای ش??رقی و مرک??زی ب??ه
اتحادیه اروپا ترافیک میشوند و به کار سکس تجاری مجبور می گردند .بر اساس مطالعه ای در آلمان حدود  600هزار
کودک کار می کنند که  40درصدشان  13 - 15ساله هستند .آن ه??ا در م??زارع و کارگ??اه ه??ای ف??امیلی ،روزن??امه فروش??ی،
پخش آگهی های تجاری و  . . .فعالند .طبق قانون کار آلمان کودکان زیر  13سال به هی??چ وج??ه اج??ازه ک??ار ک??ردن ندارن??د.
اما بسیاری از کارفرماها به طور غیرقانونی از کار نوجوانان به دلیل ارزان بودن استفاده م??ی کنن??د .در پرتغ??ال  50ه??زار
کودک به طور تمام وقت و اکثرا در کشاورزی کار می کنند .با وجود اجباری بودن و کنترل آموزش مدرس??ه ای در ش??مال
پرتغال کودکان حدود  12ساله در کارخانه های تولید کفش کار می کنند ،در حالی که س??ن ق??انونی ک??ار  16س??ال اس??ت .در
خانواده های فقیر پرتغال کسب درآمد پولی مهم تر از آموزش و آموختن است و به همین سبب وق?تی ک??اری ب??رای ک??ودکی
پیدا می شود سبب شادمانی می گردد .قابل ذکر است که در اتحادیه اروپا  55میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می کنند.
از هر ده کودک یک کودک زندگی اش با کمک های اجتماعی تامین می گردد4.

اروپای شرقی و جمهوری های سابق شوروی
به دست آوردن بسیاری از اطلعات آماری مربوط به این کشورها مشکل و گاه دست نیافتنی است .درصد کودک??ان ک??ارگر
در این کشورها با اطلعات رسمی بین  1ت??ا  30درص??د ک??ل کودک??ان  10-14در نوس??ان اس??ت .س??ن ق??انونی ک??ار در آن ه??ا
بین  14تا  18سال است .این کودکان در مزارع فامیلی ،مارکت ها ،باربری ،نظافت ،ش??اگردی مغ??ازه ،ف??روش روزن??امه،
دستفروشی در خیابان ،ماشین شویی ،کار در مزارع کتان و برنج ،پرورش کرم ابریشم ،گدایی و به ویژه ب?ه خودفروش??ی
اشتغال دارند.
این کشورها منبع اصلی برای ترانزیت زنان و به ویژه کودکان به اروپا و سایر کشورهاست .بعد ازتخریب بلوک ش??رق و
ورود آن ها به نظام سرمایه داری نوع غربی ،نابسامانی های اجتماعی که قبل به شیوه هایی تخفی??ف م??ی ی??افت مث??ل ی??ک
دم??ل چرک?ی س??رباز ک??رد .ام??ا ب?ه ج??ای بهب??ود  -ک??ه البت??ه بهب??ودی در ک??ارنبود  -ب?ه غ??ده س??رطانی تب??دیل ش??د .از جمل??ه ای?ن
نابس??امانی ه??ا پدی??ده کودک??ان خیاب??انی و تج??ارت س??کس اس??ت .اکن??ون ای??ن کش??ورها منب??ع اص??لی ت??امین زن??ان و دخ??تران
خودفروش برای کشورهای اروپ??ایی اس??ت ،ب?ه نح??وی ک??ه در کش??ورهای اروپ??ا تع??داد خودفروش??ان مه??اجر از خودفروش??ان
بومی بیشتر شده است .اغلب این ه??ا را کودک??ان  13و  14س??اله تش??کیل م?ی ده??د ک??ه بان??دهای قاچ??اق انس??ان آن ه??ا را ب??ا
وعده یافتن شغلی خوب به اروپای غربی می آورند و به بردگی جنسی می کشانند .کودکان ب??ه وی??ژه دخ??تران از قزاقس??تان

به یونان ،ترکیه ،امارات ،اسرائیل و ک??ره جن?وبی ،از ازبکس?تان ب?ه کش??ورهای خلی??ج ف?ارس ،ک??ره جن??وبی ،ترکی?ه و تایلن??د
برای سکس تجاری ترانزیت میشوند .ازاستونی به شمال و غرب اروپا ،از گرجستان دختران ب??رای فاحش??گی و کلف??تی و
سکس تجاری و پورنوگرافی به ترکیه و یونان ترانزیت میشوند.
کشورهای در حال رشد

آفریقا
یک سوم کل کودکان  5-14ساله آفریقا کارمی کنن??د ک??ه ب?الترین می??زان ک??ار ک??ودک درجه??ان اس??ت .چ?اد ب?ا  ، 5/65گین?ه
بیس??ائو ب??ا  4/65و ک??امرون ب??ا  5/63درص??د ،ب??الترین درص??د ک??ار کودک??ان  5-14س??اله را در آفریق??ا دارن??د .س??ه چه??ارم
کودکان به کارفامیلی بدون مزد و  90درصدشان به کار کشاورزی اشتغال دارند.
به طور کلی  22درصد نیروی کار قاره آفریقا را کودکان تشکیل میدهند .عمده فعالیت های اقتصادی که کودکان درآن ها
مش??غولند عب?ارت از :ک??ار در م??زارع ف?امیلی ،م?زارع تج??اری کش??ت نیش??کر ،برن??ج ،چ??ای ،و قه??وه .ب?ه ط?ور مث??ال 50-60
درصد نیروی کار مزارع قهوه کنیا را کودکان تشکیل می دهند .در گابن برای کار اجباری در مزارع تجاری به  340دلر
آمریکا فروخته میشوند .آن ها بدون دریافت مزدی روزان?ه  12س?اعت ک??ار م?ی کنن??د و م?ورد س??وء اس?تفاده جنس?ی نی?ز
قرار میگیرند .بعضی از کودکان در صنایع صادراتی مثل نساجی ،لباس دوزی ،قالی ب??افی و کف??ش ک??ار م?ی کنن??د .ع??ده ای
دیگ???ر در مع???ادن طل ،الم???اس و ذغ???ال و  . . . .دستفروش???ی در خیاب???ان ،واک???س زن???ی ،ماش???ین پ???ایی ،ش???اگردی مغ???ازه،
خدمتکاری و کاردرکارگاه های تعمیرات?ی و فلزک??اری ه??ا ک?ه درآن ه?ا ب?ا م??واد ش?یمیایی و س?می چ??ون رن??گ ،تین?ر و اس?ید
باطری سرو ک?ار دارن?د .از جمل?ه کاره??ای دیگ?ر چی?دن و جم?ع آوری می??وه ،کن?دن گ??ل ،م?اهی گی??ری ،و جس?تجو در آش??غال
برای مواد فلزی و پلستیک و غی??ره اس??ت .س??ن ق?انونی ک??ار در ای??ن کش??ورها متغی??ر و از  12ت?ا  18س??ال اس??ت .دخ?تران
معمول به ک??ار خ?دمتکاری در من?ازل اش?تغال دارن??د ک??ه ی?ا ب?ی م?زد اس??ت و ی?ا م??زد ن?اچیزی دارد .ام??ا این??ان در خط??ر س??وء
استفاده جنسی و ب?ه دلی?ل دوری از خ??انواده و تنه?ا ب?ودن دچ?ار مش?کلت روان?ی ان?د .اش?تغال در ارت?ش دول?تی ی?ا چریک?ی
مخالف دولت هم تعدادی را به خود جلب می کند .در چ??اد کودک??ان  13س?اله در ارت?ش پ?ذیرفته میش??وند و آن ه??ا را ب?رای
مین روبی به خط مقدم میفرستند .در جمهوری کنگو  15هزار ک?ودک س?رباز وج?ود دارد ک?ه از  13س?الگی پ?ذیرفته م?ی
شوند اما ورود به ارتش های محلی از  8سالگی است .سکس تجاری و پورن??وگرافی ازکودک??ان در ح??ال گس??ترش اس??ت و
کودک??ان ب??ه ای??ن دلی??ل ب??ه اروپ??ا و کش??ورهای داخ??ل ق??اره ترانزی??ت م??ی ش??وند .در کنگ??و دخ??تران از س??ن  8س??الگی ب??ه
خودفروشی کشیده می شوند و در اتی??وپی پس??ران و دخ??تران از  11س??الگی .ک??امرون کش??ور ترانزی??ت کودک??ان واردات??ی از
نیجری?ه ،بنی?ن ،چ??اد ،کنگ?و ،آفریق??ای مرک??زی ،توگ?و و م?الی ب?رای س?کس تج?اری اس?ت .افریق??ای جن?وبی از مراک?ز اص?لی
ترافیک کودکان به اروپا و ترافیک دختران به اسرائیل و روسیه است.
آموزش ابتدایی گرچه در اغلب کشورها اجباری و مجانی است اما میزان خالص ثب??ت ن??ام در آن پ??ائین و ب?ه ط??ور متوس??ط
 40درصد است .در اکثر این کشور کودکان مناطق روستائی به مدرسه فرستاده نمی ش??وند ،ک?ه دلی??ل آن علوه ب?ر کمب?ود
یا نبود مدرسه فقر مفرط است ،زیرا قادر به تهیه کتاب و دفتر و غیره نیستند .در بسیاری ازکش??ورها ب??ه دلی??ل فرهنگ??ی
دختران را به مدرسه نمی فرستند  .بسیاری نیز از  5سالگی به خ??دمتکاری فرس?تاده م?ی ش?وند .بن?ا ب?ه گ?زارش یونیس?ف
در گینه بیسائو  25درصد مدارس تنها  2کلس درس و  50درصد ش??ان فق??ط ت??ا پ??ایه چه??ارم را دارن??د .در بعض??ی من??اطق
نیز کودکان را به مدارس اسلمی می فرستادند.

آسیا
 3/127میلیون کودک  5-14ساله در آسیا کار می کنند .اما آمارهای غیررسمی بسیار فرات?ر از ازای??ن اس??ت .مثل بن??ا ب?ه
گزارش سازمان جهانی کار ک?ه از من?ابع رس?می اس?تفاده م?ی کن?د  3/11میلی?ون ک??ودک ک?ارگر درهن?د وج??ود دارد ک??ه 4/5
درصد نیروی کارهند را تشکیل می دهد .اما بن?ا ب?ه گ?زارش س?ازمان ه??ای غیردول?تی بی?ن  44-55میلی?ون ک?ودک در هن?د
کار می کنند که  14میلیون تنها به عنوان خدمتکار در خانه ها کار می کنند .در ایران بنا ب??ه گ??زارش من??ابع رس??می 380
هزار کودک  10-14ساله به طور ثابت و  360هزار به ط??ور فص??لی ک??ار م??ی کنن??د ،یعن?ی در مجم??وع  740ه??زار ک??ودک
کارگر .این آمار کار بی مزد کودکان در فعالیت های اقتصادی خانوادگی ،خدمتکاری ،شاگردی مغازه و کارهای غیررسمی
را در برنمی گیرد.
س??ن کارق??انونی دراک??ثر کش??ورهای آس??یا  15س??ال و بیش??تر اس??ت ام??ا در بعض??ی کش??ورها بس??یار پ??ائین ت??ر اس??ت ،مثل در
بنگلدش بین  12-14سال است .در اغلب این کشورها کار از س??نین پ??ائین ت??ر از  15ب??ا اج??ازه وال??دین ی??ا قی?م ه??م امک??ان
پذیر است اما سن غیرقانونی کار از  4یا  5سالگی به وی??ژه در کارگ??اه ه??ای ق??الی ب??افی ،حص??یر ب??افی ،آجرپ??زی آغ??از م?ی
گردد و کودکان در کنار والدین خود و یا تنها روزانه بیش از  10ساعت کار می کنند .در منابع رسمی ای??ران از جمل??ه در
انتشارات مرکز آمارایران توزیع فعالن در بخش های عمده اقتصادی بر مبنای شاغلن  10ساله و بیشترانجام می گی??رد

یعنی به طور رسمی سن کار از  10سالگی در نظر گرفته میشود .حداقل سن کار در ایران طبق ماده  16قانون ک??ار 12
س??ال اس??ت .ام??ا ب??از طب??ق م??اده  7همی??ن ق??انون ح??داقل س??ن ک??ار ب??رای کارگ??اه ه??ای ف??امیلی اعتب??ار ن??دارد .ح??تی ب??ا رع??ایت
ضوابطی ،کار شبانه نیز برای ش?ان مج?از اس?ت .کودک??ان آس?یایی در بخ?ش مختل?ف رس?می و غیررس?می ک??ار م?ی کنن?د ک??ه
موارد زیر را شامل می شود:
کارخانه های کفش سازی کار با چسب و مواد شیمیایی خطرناک ،کارگاه های ساخت وس??ایل آت??ش ب??ازی و م??واد منفج??ره،
تولید توپ والیبال و کریکت به ویژه توسط کودکان بسیار کم سن پاکستانی ،به طور مثال در کارخ?انه س?یالکوت در ش??رق
پاکستان سالنه  40میلیون انواع توپ به ویژه توپ فوتبال تولید می شود 25 .هزار نفر برای این کارخانه ک??ار م??ی کنن??د
که  5هزار نفرشان را کودکان تشکیل می دهند .آن ه?ا تک?ه ه??ای کوچ??ک را ب?ه ه?م م?ی دوزن?د و از  7ص?بح ت?ا دی?ر وق?ت
شب برای دریافت حقوق ناچیزی که چند سنت است برای شرکت های معروف از قبی??ل ریب??وک ،دان ل??وپ ،لوت??و ،می??تره و
آدیداس توپ تولید می کنند که در اروپا به قیمت بال فروخته می شود .تولید وسایل بوکس ،کاردرهتل ها و رستوران ه??ا،
کار درآشپزخانه ها  ،بیشترین نیروی ک?ار کودک??ان در کش??اورزی در م?زارع برن??ج ،گن??دم ،توت??ون ،ش??کر ،ک??ائوچو ،چ??ای،
موزو دانه ها به کار گرفته می شود .در سنگ شکنی  ،آجرپزی ،سفال و شیشه گری ،ماهی گیری ،ص??ید مرواری??د در آب
های عمیق و کار در معادن س?طحی و زی?ر زمین?ی ب?دون امکان??ات حف??اظتی ،جس?تجو در ت?ل ه??ای آش??غال ب?رای ی??افتن م??واد
فلزی ،پادویی مغازه ،ماشین پایی و ماشین شویی ،دستفروشی در خیاب?ان ،واک??س زن?ی ) هم??ایون  10س??اله ک??ه در پ??ارک
ملی مشهد از  7صبح تا  9شب کار می کند می گوید برای کمک به مخارج خانواده از  5سالگی کار ک??رده اس?ت در ح?الی
که دوست دارد درس بخواند (.و وزن کردن ،باربری  ،بارزدن و خالی کردن بار ،خدمتکاری ب??ه وی??ژه ب??رای دخ??تران ک??ه
روزانه تا  18ساعت کار می کنند و حقوق ماهیانه آن ها حدود  7دلر آمریکاس??ت و در خط??ر س??وء اس??تفاده جنس??ی ق??رار
دارند .در کارخانه ها و کارگاه های ق??الی ب?افی و تعمیرگ??اه ه??ای اتومبی??ل ک??ه چ??ون ک??ار ش??اگردی و آموزش??ی محس??وب م??ی
ش??ود ح?داقل م?زد پرداخ?ت م?ی گ?ردد .در کارخ?انه ه??ای اس?باب ب?ازی س?ازی ،ش?کلت ،و محص?ولت غ?ذایی ب?ه ک?ار گرفت?ه
میشوند در حالی که خود اغلب گرسنه اند و در آرزوی داشتن اسباب بازی و بازی های کودکانه .روزن??امه فروش??ی ،ف??ال
و دعا فروشی ،آدامس و سیگار فروشی ،پلستیک فروشی ،نان خشکی و غیره.
علوه برموارد بال ،کودک??ان فروخت??ه م?ی ش??وند .اج??اره داده میش??وند .ب??رای ب?ازپرداخت ق?رض ه?ایی ک??ه هی?چ گ??اه تم?امی
ندارد واگذار میشوند .توسط باندهای جنایت کار برای تجارت اعضای بدن دزدیده و کشته می شوند .مورد س??وء اس??تفاده
جنسی قرار م?ی گیرن?د و ب?ه ک?ار خودفروش?ی وادار م?ی گردن?د ودر تج?ارت س?کس ب?ه نق?اط مختل??ف ب?رای توریس??م س?کس
ص??ادر م??ی گردن??د .بی??ش از ی??ک میلی??ون ک??ودک در آس??یا در بردگ??ی س??کس هس??تند .دو کش??ور ترکی??ه و تایلن??د کش??ورهای
ترانزیت دختران از  9ساله برای سکس تجاری هستند .این دخ?تران از روم??انی ،روس?یه  ،اکرای??ن ،مول??داوی ،ارمنس??تان،
آذربایجان ،بلغارستان ،گرجستان و خود کشورهای آسیایی به اروپا و کش??ورهای ح??وزه خلی??ج ف??ارس ص??ادر میش??وند ،ب??ه
طور مثال سالنه  200هزار زن وکودک در پاکستان برای کار! فروخته میشوند .چن??دی پی??ش نی??ز مس??اله تج??ارت س??کس
دختران کم سن توسط بعضی نهادهای رسمی ای??ران ب??ه ام??ارات ب??رمل گردی??د و ی??ا اخی??را خ??ود مقام??ات ب??رای رد گ??م ک??ردن
خبراز گسترش این پدیده می دهن?د " .ت?ا کن?ون تع?داد زی?ادی از زن?ان و دخ?تران ایران?ی ب?ه ش?کل غیرق?انونی ب?ه پاکس?تان،
افغانستان ،و کشورهای عربی برده و دراختی??ار مراک?ز خری??د و ف?روش ق?رار گرفت?ه ان?د  ".5گ??ویی تنه??ا دل نگران?ی آن ه??ا
غیرقانونی بودن آن است .یک سوم از  55هزارخودفروش کامبوج کودک اند و در هند  345هزار کودک به خودفروشی
اشتغال دارند .این کودکان همه در خطر ایدز قرار دارند .تنها در یک مورد  650هزار کودک حامل ایدز در تانزانیا وج??ود
دارد.
از کودکان در کارهای جنائی و قاچاق و برای حمل و توزیع مواد مخدرس??وء اس??تفاده م??ی ش??ود .ه??ر س??اله  20ه??زار پس??ر
 4-5ساله از بنگلدش و بسیاری دیگر از پاکستان به امارات و کشورهای ح??وزه خلی??ج ف??ارس ص??ادر م??ی ش??وند ت??ا ب??رای
شرکت در مسابقات شترسواری تربیت شوند و شادی شیوخ عرب را فراهم سازند که مورد سوء استفاده جنسی ه??م ق??رار
میگیرند ،زیرا این کودکان در حقیقت فروخته می شوند و جزو مایملک خریدار محسوب می گردند.
رابطه مستقیمی بین کار و آموزش کودکان وجود دارد .گرچه درهمه این کشورها آموزش ابتدایی اجباری و رایگان اس??ت
اما به دلیل بیکاری والدین ،فقر و گرانی وسایل آموزشی و مخارج رفت و آمد خانواده ها از فرستادن کودکان ب??ه مدرس??ه
چشم می پوشند و آن ها را روانه بازار کار می کنند .ب?ه همی?ن دلی??ل بس??یاری ازی??ن کودک??ان هی?چ گ??اه ب?ه مدرس?ه فرس??تاده
نشده اند و بسیاری مدرسه ابتدایی را نا تمام رها کرده اند .به طور مثال  30درصد کودک??ان  13ت?ا  15س?اله تایلن?د اص?ل
ب?ه مدرس?ه نرفت?ه ان?د .در بنگلدش  52درص?د پس?ران و  48درص?د دخ?تران ب?ه مدرس?ه ابت?دایی وارد م?ی ش?وند .در س??ال
 2000در کشور تانزانیا  4میلیون از  10میلیون کودک  5-14ساله به مدرسه نمیرفتند.

آمریکای لتین
آمریکای لتین و منطقه کارائیب با مجموع  4/17میلیون کودک کارگر 7 ،درصد کل کودکان ک??ارگر دنی??ا را دارد .در ای?ن

جا نیز چون سایر مناطق عامل اصلی کار کودکان عبارت است از فقر ناشی ازاستثمار سرمایه داری و تقس??یم ک??ار جه??انی
و سودیابی بیش از حد سرمایه از کار کودکان به جای کار نیروهای بزرگس??ال ک?ه گ?ران ت?ر اس?ت .در ای?ن منطق?ه نی?ز فق?ر
ابتدا دامن گیر دخ?تران میش??ود 69 .در ص?د دخ?تران  10 - 17در پانام?ا ب?ه خ?دمتکاری فرس?تاده م?ی ش?وند .دخ?تران ب?ه
جای فرستاده شدن به مدرسه برای سواد آموزی به کلفتی در خانه های مردم فرستاده می شوند که در صد بالیی از آنان
مزد هم دریافت نمی کنند و با کار طولنی روزانه تنها غذا و مکان زندگی دریافت م??ی دارن??د ،م??ورد س??وء اس??تفاده جنس??ی
قرار می گیرند و به خاطر دور بودن از خانواده در سنین کودکی دچار مشکلت روحی روانی میش?وند .ب?ه ط??ور مث??ال دو
سوم کودکان خدمتکار در هندوراس مزدی دریافت نمیکنن??د و تنه?ا س??ودش ب?رای خ?انواده ک??م ش?دن ی?ک ن?ان خ?ور از س?ر
سفره فقیرانه شان است .در بسیار از کشوره خانواده برای کار ب??ه کش??ورهای دیگ??ر مه??اجرت م??ی کنن??د ام??ا کودک??ان را ب??ا
خود به همراه نمیبرند که آن ها به جمع کودکان کار یا کودکان خیابانی اضافه می شوند.
با وجودی که آموزش ابت?دایی مج?انی و اجب??اری اس?ت بی?ن  30ت?ا  50درص?د کودک?انی ک?ه ب?ه مدرس?ه فرس?تاده م?ی ش?وند
مدرسه ابتدایی را تمام نکرده به دلیل فقر و عدم توانایی در تهیه وسایل کمک آموزشی مجبور به ترک تحصیل میگردند،
به طوری که در بسیاری از کشورها متوس?ط س??ال ه??ای تحص?یل  4س?ال اس?ت .ی?ا در کاس?تاریکا  24درص?د کودک??ان اص?ل
شناسنامه ندارند که به مدرسه فرستاده شوند.
سن قانونی کار در اکثر قریب به اتفاق کشورها  14و بیشتر است ام?ا مراقب?تی ب?رای اج?رای آن انج??ام نم?ی ش??ود زی?را در
آن صورت باید آن ها را زیر پوشش کمک های دولتی قرار دهند که ب?رای ش?ان خوش?ایند نیس?ت .ای?ن ق?وانین توس?ط خ?ود
دولت ها هم زیر پا گذاشته میشود که نشانه بارز آن وجود کودکان سرباز در ارتش دولتی است .شروع کار در بعضی از
مناطق و بعضی از فعالیت های اقتصادی چنان پایین است که باورکردنی نیست .به طور نم?ونه در من?اطق کش??اورزی پ?رو
کودکان  6-7س?اله  55درص?د کودک??ان ک?ار را تش?کیل م?ی دهن?د ی?ا در کارخ?انه ه??ای آج?ر کودک??ان از  3س?الگی ب?ه هم?راه
والدین خود کار را آغاز می کنند.
عمده فعالیت های اقتصادی که از کار کودکان تغذیه میکند عبارت اند از کار کشاورزی و کار بدون مزد فامیلی .براس??اس
گزارش یونیسف نیم کودکان کار هندوراس در این بخش فعالند .خدمتکاری بیشتر برای دختران و کمتر برای پسران ،ک??ار
درم??زارع تج??اری قه???وه و ش???کر ،ک??ار در کارخ??انه ه???ای تولی??د لب??اس ،کف??ش ،وس??ایل من??زل و بس??ته بن??دی حبوب???ات در
سوپرمارکت ها ،کار در معادن و صنعت ذغال ،م??اهی گی?ری و تولی?دات وابس??ته ب?ه آن ،مراقب?ت ازاحش??ام و تولی?د گوش??ت،
دستفروشی در خیابان ها ،پادویی ،واکسی ماشین شویی و ماشین پایی  ،کاردرهتل ها و رستوران ها و کلوپ های شبانه
که با س?وء اس?تفاده جنس?ی هم?راه اس?ت .ک??ار س?اختمانی ،گ?دایی ) کودک??ان بس?یاری ب?رای گ?دایی ازکش??وری ب?ه کش??ورهای
دیگرصادرمی شوند ،به طورنمونه سالنه  2تا  3هزار کودک ازهائیتی برای گدایی به دومینیکن صادر می شوند(.
کودک سرباز :کودکان توسط دولت و چریک های مخالف دول??ت ب?رای س??ربازی پ??ذیرفته م?ی ش??وند .ازی??ن کودک??ان در ک??ار
پیام رسانی ،حمل بارو تسلیحات ،پارتنرسکس استفاده می شود .کودکان به دلیل مختلف به این بخش میپیوندند ک??ه مه??م
ترین شان عبارت است از رهایی از کار بی پایان و بدون مزد خدمتکاری ،تامین غذایی ،تامین مکان زندگی برای کودکان
خیابانی و مراقبت جسمانی و ترس.
سکس تجاری :اکثر کشورهای این گروه در این زمینه فعال اند .کودکان به کشورهای منطق??ه ی??ا س??ایر نق??اط دنی??ا ترانزی??ت
م??ی ش??وند .کلمبی??ا مرک??ز ترافی??ک کودک??ان ب??ه ژاپ??ن  ،اس??پانیا و آمریکاس??ت .کاس??تاریکا مرک??ز ترانزی??ت س??کس کودک??ان از
بلغارستان ،کلمبیا ،دومینیک??ن ،نیک??اراگوا ،روس??یه ،پانام??ا ،فیلیپی??ن ،آس??یا و آفریقاس??ت .اک??وادور مح??ل ترانزی??ت کودک??ان و
زنان در منطقه برا ی تجارت س??کس ب?ا کش?تی ب?ه ژاپ??ن اس??ت .تج?ارت س?کس ب?ه وی??ژه درمن??اطق توریس?تی رون??ق دارد و
کودکان ازسنین  8و  9سالگی به خودفروشی مجبور می شوند .به نحوی که خودفروش??ی در ح??ال رش??د اس??ت و رانن??دگان
تاکسی در بعضی شهرها ی توریستی کار واسطه گری سکس را به عهده دارند.

ایالت متحده آمریکا
بنا بر اطلعات ارائه ش??ده در کت??اب س??النه آم??ار ک??ار  ،ILOس??ال  ،2001در س??ال  2000در آمریک??ا  8369هزارنف??ر در
گروه سنی  16-19فعال اقتصادی ب??وده ان??د 80 .در ص?د  10میلی??ون ک??ودک  15-17س??اله در ط??ول س??ال تحص??یلی ش??غلی
داشته اند  . 6در سال  98در آمریکا  4میلیون کودک کار میکردند .براساس آم??ار اداره آم??ار ک??ار 6/2 ،میلی??ون نوج??وان
یعینی  5/34در صد  16-17ساله ها ب??ه ن??وعی در اس??تخدام بودن??د .براس??اس گ??رارش در ژوئن  5/5 ?،96میلی??ون ک??ودک
 17/12س??اله ک??ار م??ی کردن??د .ای??ن آم??ار کودک??ان زی??ر  12س??ال را دربرنمیگی??رد .قاب??ل ذکراس??ت ک??ه کودک??ان  6،7،8س??اله
آمریکایی در مناطق کشاورزی کار می کنند .کودکان اغلب در مزارع روزانه  12ساعت کار می کنند .گاه کاراز س??اعت 3
یا  4صبح آغازمیشود .کودکان درگرمای  100درجه فارنهایت درشرایط بسیار ب??دی کارمیکنن??د ،ب??ا م??واد ش?یمیایی س??می
سروکار دارند که سرطان زاست .کشاورزی تجاری خطرناک ترین بخش برای کار کودک??ان و ه??م زم??ان بزرگتری??ن بخ??ش
جذب کار کودکان بدون حمایتهای قانونی است که سبب آسیب ف?راوان ب?ه زان??وی کودک??ان میش??ود .ه??ر س??اله  100ه?زار

کودک درکارکشاورزی تجا ری آسیب می بینند .فقیرترین کودکان درآمریکا کار را از زمانی آغازمی کنند که دیگرکودک???ان
همسال شان هنوز به کودکستان نمی روند .در یک تحقیق انجام یافته توسط داگلس ال .ک??ورزه اقتص??اد دان ک??ار دانش??گاه
 Rutgers، 290200کودک دراستخدام بودند ک??ه  59600نفرش??ان زی??ر  14س??ال بودن??د .ب?ه ط??ور کل??ی  4درص??د هم??ه
 12-17ساله ها در هفته به نحوی کارمی کنن??د .ب??ه ط??ور خلص??ه کودک??ان در آمریک??ا  9/7در ص?د نی??روی ک??ار آمریک??ا را
تشکیل می دهند.
 80-70درصد صنعت سکس!! آمریکا و کانادا با کودک??ان ش??روع ب??ه ک??ار کردن??د .دخ??تران در آمریک??ا از  ،13 ?،12و 14
سالگی کار خودفروشی را در خیابان آغاز می کنند .گزارشی در س??ال  98م?ی گوی??د ک??ه س??النه  2/1-2میلی??ون ک??ودک ب??ه
کودکان خیابانی میپیوندند که ی?ک دوم آنه?ا وارد ک??ار خودفروش?ی میش?وند .در آمریک?ا س?ن متوس?ط خودفروش?ی 9/16
سال است .اما این س?ن ب??رای پس?ران  14س??ال اس??ت .علوه برای??ن ،ه??ر س??اله  45-55ه??زارزن وک??ودک ازسراس??ردنیا ب?ه
ویژه روسیه ،اکرای??ن ،لیت??وانی ،جمه??وری چ??ک ،لهس??تان ،مجارس??تان ،مکزی??ک ،هن??دوراس ،برزی??ل ،تایلن??د ،فیلیپی?ن ،ک??ره
جنوبی ،چین ،ویتنام و مالزی برای سکس تجاری وارد می شوند .قوه قضائیه آمریکا تائید می کند ک??ه بی??ن 100ه??زار ت??ا
 3میلی??ون نف??ر ک??ه ش??امل کودک??ان نی??ز هس??ت ب??رای خودفروش??ی و پورن??وگرافی روان??ه آمریک??ا ش??ده ان??د .یونیس??ف گ??زارش
میدهد که در سال  97تنها  100هزار کودک در آمریکا وارد سکس تجاری شده اند.
کودک سرباز :سن ورود به ارتش آمریکا  17سال است .در سال  98ارتش آمریکا  6745کودک را نیز پوشش می داد.
در سال  99حداقل صد سرباز  17ساله در نیروهای آمریکایی در بالکان بودند .به گزارش وزارت دفاع آمریکا س??ربازان
 17ساله در جنگ خلیج شرکت داده شدند.

در صد کودکان کارگر در کل نیروی کار
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نتیجه گیری
چنان که در سطور بال آمد کار کودکان بدین شکل سروسامان یافته پدیده ویژه سرمایه داری است که بی??ش از  200س??ال
ار عمر آن میگذرد اما هنوز برای کارفرمایان جذابیت دارد زیرا ارزان است .استثمار آن ها راحت تر است .مطیع ترن??د و
چون اغلب غیرقانونی به کار گرفته می شوند مخارجی از نظر بیمه و بازنشس?تگی و اق??دامات ایمن?ی ندارن??د ،در ح??الی ک??ه
هم زمان میلیون ها بیکار بزرگسال وجود دارد که کاری پیدار نمی کنند یا درحقیقت به کار گرفته نمی شوند .درعی??ن ح??ال
آن ها که کار می کنند نیز به دلیل شدت بالی استثمارکه منجر به پرداخت مزد ناچیز و یا نامکفی می شود قادر ب??ه ت??امین
مخارج خانواده خود نیسنتد .باید گفت که در همین نظام سرمایه داری هم اگر مخارج بازتولید نس?ل آت?ی نی?روی ک?ارکه ب?ر
ب?ودجه ک??ارگران سرش?کن م?ی ش?ود توس?ط س?رمایه و نماین??ده آن دول?ت س?رمایه داری ب?ه ط?ور کام?ل ت?امین گ?ردد مس?اله
تخفیف خواهد یافت .به طور مثال ،سرمایه داری برای نیازهای خ??ود آم??وزش کودک??ان را از حیط??ه وظیف??ه خ??انواده خ??ارج
کرد به نحوی ک?ه کودک??ان در م?دارس تعلی?م م?ی بینن?د ام?ا هن?وز مس?ئولیت ت?امین خ?وراک ،پوش?اک ،کف?ش  ،وس?ایل کم?ک
آموزشی ،مخارج رفت و آمد به مدرسه و غیره باقی است که درآمد ناچیز خانواده کف??اف آن را نمیده??د .فحش??ا نی??ز پیام??د
مالکیت خصوصی است که پیشرفته ترین شکل آن مختص سرمایه داری است .اما حل واقعی مساله با رفرم های س??رمایه
داری و کمک های اجتماعی ،چیزی ک??ه " بخش??ی از ب??ورژوازی مانن??د اقتص??ادیون ،انس??ان دوس??تان ،جمعی?ت ه??ای خیری??ه،
اعضا انجمن های حمایت حیوانات و غیره برای تامین بقای جامعه بورژوائی انجام می دهند" 7امکان پ??ذیر نیس??ت .تنه??ا
زمانی می ش??ود انس?ان شخص?یت واقع?ی انس?انی خ?ود را ب?ه دس?ت آورد و اس?تعداد ه?ایش ش?کوفا گ?ردد ک?ه بس?اط س?رمایه
داری و کار مزدی برچیده شود .مساله مالکیت به سود نه دهم اعضای جامعه که امروز فاقد مالکیت اند به صورت تبدیل
مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی حل شود .کودکان نه فقط به والدین بلکه به جامعه هم تعل??ق گیرن??د و تم??ام تعه??دات
تامین آموزش فرزندان از والدین به جامعه تفویض گردد .کتاب ،وسایل کمک درسی ،تغذیه ،وسایل عبورو مرور و غی??ره
به طورکلی مجانی شود .در این صورت ،فحشا نیز ک?ه ازملزوم??ات م?الکیت خصوص?ی اس?ت از بی?ن خواه?د رف?ت .ام??ا ای?ن
بدین معنی است که باید ازهم امروز در همین نظام سرمایه داری مبارزه برای این زندگی انسانی را شدت بخش??ید و دس??ت
روی دست نگذاشت .زیرا امری مقدر و جبری نیست که باید به انتظارش نشست بلکه به خاطرش باید جنگید.
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بذر فردای سوسیالیسم نیست؟
آیا ممنوعیت کارکودک{ ،

تکثیراز جهانگیر محبی
ارسال به :اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی
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وبلگ نویسان-نویسندگان،تشکلهای کارگری
و سایت ها در داخل و خارج از کشور

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

