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به مناسبت اول ژوئن روز جھانی کودک
.

سرگردان و بی چاره
ھميشه کار و کار
بازی و تفريحی کجاست؟
ما کودکان کاريم
ما دنيا را می سازيم
ما می گوييم کارگريم
چه کسی می شنود؟
اين حرف ھای قشنگ را
اين حرف ھای تکراری را
کودکان خيابان
بی پناه و سرگردان
کارگران کوچه ھا
بازار و خيابان

آنيتا ،سيزده ساله ،عضو »انجمن حمايت از کودکان کار«

روز جھانی کودک ،سمبل بيش از دو قرن بربريت سرمايه داری عليه بی دفاع ترين بخش
اول ژوئن
ِ
از بشريت ،يعنی کودکان است .کودکانی که به ُيمن اين توحش سازمان يافته و ريشه دوانده در تک تک
سلول ھای اجتماع ،ھرگز کودکی را تجربه نمی کنند ،مورد ّ
تعرض و تجاوز مضاعف قرار می گيرند،
از آموزش ،حداقل زندگی انسانی و شادی کودکی محروم اند و به فجيع ترين نحو ممکن برای بازتوليد
سود و ثروت از سوی سيستم ضد انسانی کاپيتاليسم مورد سوء استفاده قرار می گيرند.
نظام سرمايه داری از بدو زايش خود ،کودکان را با باالترين نرخ استثمار به بردگی کشانده است و تمام
سرمايه آنان که کودکی است را از آنان ربوده است .اين نظام ھار و لجام گسيخته ،در طول تاريخ سياه
و خونين خود ،عالوه بر زنان و مردان کارگر ،بر دوش نحيف ميليون ھا کودک ايستاده است ،و ھزار
ھزار کودک بی پناه را زير پا له کرده است تا چرخ آدم کشی و سود پرستی اش بچرخد و فربه تر شود
و اين در حالی است که اين کودکان به واقع کارگر نيستند تا با اراده نيروی کار خود را بفروشند ،بلکه
آنان بردگانی ھستند که اگر زنده بمانند برای کارگر شدن در نظام منحط سرمايه داری آبديده می شوند.
نظام سرمايه داری با گذشت زمان ،مدعی بھبود وضعيت زندگی بشر است و آن قدر وقيحانه چنين
ادعايی را طرح می کند که بسياری از انسان ھا فراموش می کنند که اين پرسش را طرح نمايند که :
کارکودک،
»چرا اين نظام نتوانسته است کار کودکان را ملغی نمايد؟!« و اين در حالی است که ِ
نمايانگر يکی از ضد انسانی ترين مظاھر نظام شوم سرمايه داری بوده است که ھر ساله ،ميليون ھا
کودک را در اقصی نقاط جھان ،قربانی فقر ،بيماری ،جنگ ،قاچاق انسان ،آوارگی و مھاجرت ،بردگی
جنسی و در يک کالم ،سودپرستی بی پايان کاپيتاليسم سيری ناپذير می نمايد.
سرنوشت دلخراش ميليون ھا کودک کار ،به ما خاطر نشان می کند ،که سرمايه داری ،اساسا نمی تواند
جزئی ترين تغيير را در درون خود برای بھبود زيست انسان ھا و به ويژه کودکان اعمال نمايد.
بنابراين ،تنھا راه رفع و الغاء کار کودکان ،عبور از نظام سرمايه داريست ،و درست در اين نقطه است
که ما ،بارديگر بايد سرھای خود را به سمت تنھا نيروی قادر به تغيير و عبور از وضعيت موجود
بچرخانيم :طبقه کارگر جھانی!
کار کودک و احقاق حقوق
طبقه کارگر در تمام نقاط دنيا ،تنھا نقطه اتکای واقعی ،برای مبارزه عليه ِ
کودکان به مثابه آسيب پذير ترين و بزرگ ترين قربانی بربريت سرمايه داری است .طبقه کارگر در
جھان و ايران که سرمايه داری اسالمی ،کودکان را به طور مضاعف به بردگی کشانده ،تنھا نيروی
اجتماعی است که می تواند به حمايت و دفاع از کودکان بی پناھی برخيزد که با دستمزدھايی شرم آور
و بھره کشی آشکار ،به کار گماشته می شوند و در معرض تجاوز ،آزار ،تھديد و دھشتناک ترين آسيب
ھای روحی و روانی می شوند و کودکی شان نيز از ايشان ربوده می شود تا جيب سرمايه داران ُپر تر
شود و وجود نحيف ايشان ،تکيده تر...
کار کودک ،يکی از بنيادی ترين مبارزاتی است که
دفاع از حقوق کودکان ،به ويژه تالش در جھت لغو ِ
در بطن ھر جامعه ای در جريان است و تمام نيروھای پيشرو اجتماعی ،کارگران ،زحمتکشان ،زنان،
معلمان و دانشجويان ،ھمه و ھمه بايد در کنار يکديگر و با رھبری طبقه کارگر عليه رفع ھرگونه ستم،

تبعيض و استثمار کودکان بکوشند و به ھر طريق ممکن عليه تمام مظاھر اين جنايت آشکار و سازمان
يافته حاکميت سرمايه بکوشند.

بھره کشی و بردگی کودکان ممنوع!
زنده باد مبارزات متحد عليه لغو کار کودک به رھبری طبقه کارگر!
زنده باد سوسياليسم!
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