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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ اپريل ٢٨

 !میکارگران و کودکان کار در اّول ماه 
  

حق کارگران را در   بهی وئ بندان و صاحبان توليدی، اعتراضات پايه در اين روز، قداره. روز جھانی کارگر در راه است

در اين روز کارگران به ميدان آمدند و خواھان تعديل شرايط و کاھش ساعات کار . شيگاگوی امريکا به خون کشاندند

. جامعه از حرکت و مسير شکوفائی خود باز خواھد ايستادۀ شدند و اعالم نمودند که بدون توان و بازوی آنان چرخ

آری روز . مريکا دست به اعتصاب زدند و نظام استثمارگر را به مصاف طلبيدند، در ا١٨٨۶ھزاران کارگر در سال 

ھای دنيا، رنگ و  در اين روز است که خيابان. ست بالنده و ميرنده در سطح جھانیۀ جھانی کارگر، روز کشاکش دو طبق

شان  ھا کارگر و حاميان گيرد و ميليون خود می داری را به سرمايهۀ  طبق،شکل و شمايلی، خالف رنگ و شکل و شمايل

طلبدند و خواھان نابودی  کارگر را به مصاف میۀ ن طبقاتی طبقادر صفی واحد و در سرتاسر جھان، بار ديگر مخالف

  .اند ای فارغ از تفاوت طبقاتی چنين جامعه داری و ھم سرمايهۀ طبق

معنای  که شعار کارگر در اين روز، بهداند  حافظ سيستم کنونی، از چنين روزی خرسند نيست و میۀ که طبق مسلم است

داند که  معنای تقسيم ثروت جامعه است؛ می داند که شعار و خواست کارگر به باشد؛ می ش میمناسباتگيری به بنياد  نشانه

داند که  ست؛ می ار اجباریکن نمودن کودکان ک ھا، فقر و ريشه معنای نابودی ھرگونه ظلم، نابرابری شعار کارگر، به

کارگر و ديگر اقشار محروم جامعه نوشته شده است، و ھدف و نيتی جز، زراندوزی و ۀ  طبق ش در تخالف با منافعقانون

ست  داران با استثمار کارگران و با غارت اموال عمومی در حقيقت نبض سرمايه. حد و حصر کارگران ندارد چپاول بی

اند و  گرفتن نيروی کار ارزان در ميادين متفاوت سوددھیتپد و بر ھمين اساس، ھمواره در فکر و در به خدمت  که می

  .جويند شناسند و ھمه و از جمله، از انرژی کودکان سود می بی دليل ھم نيست که سن و جنسيت نمی

کودکی .  آری اين روزھا دنيای کنونی، شاھد روی آوری بخش عظيمی از کودکان، به دنيای ناامن کار و سرمايه است

ساالن تبديل گشته و راھی ميادين  کار بزرگ ش به يار و ھمبار زندگی والدين محنتی و در اثر شرايط که در اثر ندار

ھا کودکی  ميليون.  ميليون کودک کار وجود دارد٣٠٠گويند که بيش از  شان می ھای خودی. فرسای کار شده است طاقت

وحشيانه مورد استثمار ۀ گون اند و به يستی تبديل گرديدهھای امپريال جای فراگيری به علم و دانش به نيروی کار نظام که به

  .گيرند و اذيت و آزار قرار می

ست که از سر  ھرز رفتن نونھاالنی متأسفانه دنيا، شاھد استثمار و تلف شدن زندگی کودکی، کودکان کار است، و شاھد به

امريکا، اروپا، افريقا و . اند شن سرازير شدهھای ناامن و ميادين استثمار و خ مناسبات کنونی، به خيابان" خيرخواھی"

را به کام نيستی و تباھی   استثمار بر روی کودکان باز است و خيل عظيمی از آنانآسيا و خالصه در تمامی جوامع، درِ 

د بنابه آمارھا فقط در مناطق مرکزی و جنوبی افريقا، يک چھارم کودکان اين منطقه مشغول به کاراند و تعدا. کشاند می
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 ميليون کودک در معادن ھند مشغول به کار ١بيش از .  ميليون نفر ھم خواھد گذشت١۵آينده از مرز ۀ آنان در دھ

 ميليون نفر ديگر ٣٠شوند و   ميليون نفر از آنان در غرب افريقا در مزارع کشت استثمار می٢باشند و  فرسا می طاقت

ھا،   و آزارھای جسمی و جنسی قرار دارند؛ و بنابه خبرگزاریاند که اغلب آنان مورد اذيت گیمستخدم کار خانآن، 

 ميليونی ۵٠٠که از کل جمعيت  کيدھا بر آن استأچنين ت  ميليون کودک کار گذشته است و ھم٣ايران ھم از مرز ۀ سھمي

مبيا به ھا کودک کار در مکزيک، برزيل و کل  ميليون کودک کار و خيابانی وجود دارد و ميليون۴٠امريکای التين، 

  .اند فرسا مشغول کارھای کاذب و طاقت

کيد ورزيد که آمار أتوان ت تمامی کودکان کار، در جھان نيست و به جرأت میۀ البته که آمار و ارقام فوق در بر گيرند

 در. گردد ھای امپرياليستی اعالم می ھای وابسته به نظام ست که توسط نھادھا و ارگان کودکان کار، بيش از آن چيزی

بار  چنان وخيم و تأسف ويژه کودکان کار، آنه دنيای کنونی و در دنيای استثمار و بردگی، اوضاع کاری کارگران و ب

به عبارتی يورش به کارگران و کودکان کار يکی دو تا نيست و تعرض . توان توضيح داد ای نمی است که با ھيچ مقوله

ست که کودکان کار در ميادين استثمار  کودکان توسط کارفرمايان و صاحبان توليدی از ديگر مواردیبه جسم و روان 

 کارگران و حقوق  کسی به فکر کودکان نيست و در چنين مناسباتی ھم ھيچ قانونی مدافع. باشند ھا رو در رو می با آن

  . ش و اعتباراندھا ھم، فاقد کمترين ارز  نظامۀکودکان کار نيست و قانون نوشته شد

ھای امپرياليستی و از جمله قانون جمھوری اسالمی به کارگيری کودکان   نظامۀبه عنوان نمونه و بر اساس قوانين مصوب

اّما و در دنيای سراسر خشن و ظالم، و در دنيای سراسر استثمار و . باشد ممنوع می) دختر و پسر( ساله ١۵زير 

ی در آينده و زندگی آنان بر جای تأثيرات بس منفيگيرند و  کودکی را از کودکان میداران ، لذت و طعم  بردگی، سرمايه

کودک در چنين قوانين . فزايند بيشان انتھای ھای بی جويند تا بر جيب شان سود می ھا از نيروی ضعيف گذارند؛ ساعت می

ست و خواھان ورود به ميادين ھای کنونی بی آينده ا نظامۀ کودک در زير سلط. حقوق است و روابطی، کامالً بی

اند و به  شکی در آن نيست که کودکان کار، زير فشار چند گانه. باشد ھای خويش می آموزشی و بازی با ھم سن و سال

، روز جھانی  می يعنی در روز اّول ماه–ھا دليل، ما کمتر در چنين روزی  اند و به ده ھا دليل، کمتر مورد توجه ده

اند و  جھانی تبديل گرديدهۀ کودکان کاری که به پديد. باشيم بار آنان می ی موقعيت دردناک و اسف شاھد برشمار–کارگر 

ی ئھا اند؛ کودکان کاری که رنگ روستاھا و مزارع و کارگاه ھا و ميادين استثمار و توليدی را تغيير داده رنگ خيابان

ھای طوالنی و  ساعتاند و مجبوراند  گرگون ساختهھای آجرپزی را با حضور خود د چون ريسندگی، بافندگی و کوره ھم

  .فروش برساننده مزد ناچيز ب  ساعت در روز، بدن نحيف و نيروی خود را در ازای دست١۵ الی ١۴، یگاھ

اند و معين است، مناسباتی که در دل  داران ای عامل اصلی و اوضاع ناھنجار کودکان، سرمايه بدون کمترين شک و شبھه

کند؛ مناسباتی که در دل خود کودکان را از ميادين آموزشی به  دھد و باز توليد می  را پرورش میخود، کودک کار

تواند  شمارد؛ نمیديده را محترم ب ھای ستم تودهتواند حقوق کارگر و ديگر  سازد، نمی ميادين استثمار و ناامن رھنمون می

شان  داران بنابه ماھيت سرمايه. شغلی کارگران را مھيا سازدزندگی بھتر و آسايش کودکان را فراھم نمايد و امنيت ۀ زمين

کارگران و ۀ مانده و تتم شان تعرض به انرژی باقی  ھم و غمۀاصالً و ابداً، در فکر آسايش کارگران نيستند و ھم

کان کش و کود ھا کارگر و زحمت تر، در ازای تخريب زندگانی ميليون در فکر کسب سود ھر چه بيش. کشان است زحمت

جا از نيروی آنان برای  به ھمين دليل است که ھمه. ست کاراند؛ چرا که تعريف و نگاه سرمايه، تعريف و نگاه سود آوری

کارگر و . سازد  ميادين آموزشی، به ميادين استثمار رھنمون میزرا ا کند و آنان تر استفاده می کسب سود ھر چه بيش

زمانه به ۀ که با وجود چنين روابط و مناسباتی، چرخ اند و روشن است ق اوليهکودکان کار، فاقد امنيت شغلی و فاقد حقو

که دشمن کارگران و کودکان کار، مناسبات  روشن است. خواھد چرخيدمت حقوق کارگران و کودکان کار ننفع و به س
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خواھد ونی تغيير نن و نابرابر جھان کنخشۀ که با وجود چنين حاکمان زورگوئی، چھر ست و روشن است کنونیۀ گنديد

  .تر زندگانی کارگران و کودکان کار خواھد بود چنان دنيای آزادی، شاھد به ھرز رفتن ھر چه بيش يافت و ھم

کيد گردد که دنيا، أبار ديگر بر اين نکته ت داشت و تجليل از روز جھانی کارگر الزم است تا يک بنابراين و جدا از گرامی

کشان از جانب نيروھای  رومان دارد و بالطبع تغيير آن، با سازماندھی کارگران و زحمتنياز به تغيير فوری، به نفع مح

ھای حاکم و از جمله رژيم   لنينيسم با نظام- ی پيروان واقعی مارکسيسم ئچنين با مقابله و رو در رو  آنان، و ھم مدافع

ھای اعتراضی کارگران  اعالم نمود که جنبشدر يک کالم بايد . وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی گره ُخورده است

ۀ اند؛ تشن داران و استثمارگران ھا در مقابل سرمايه ھای عملی کمونيست فعاليتۀ ويژه کودکان کار، تشنه جھان و ب

آنند تا ميادين ۀ اند؛ تنش داران سرمايهۀ ھا در ميادين توليدی و ديگر ميادين زير سلط کمونيستۀ حضور عملی و روزمر

تنھا در چنين . ای عاری از ظلم و ستم را بر افرازند  جامعهدی را از رسوبات استثمارگران پاک نمايند و پرچمِ تولي

  .خواھند بوداستثمار کارگران و کودکان کار نھا و ميادين توليدی بيش از اين شاھد  ست که خيابان شرايط و موقعيتی
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