
نشریه ى جوانان - شماره ى  53 - ژوئن 2020

 روز جهانى لغو کار کودك شاد!
 نه به کار کودك!



ISSN: 2402 - 5914

سردبیر: سوسن بهار

آدرس:
Darvag
Box 854
101 37 Stockholm - Sweden

آدرس پست الکترونیکى:
darvag_darvag@yahoo.com

آدرس سایت اینترنتى:
www.darvag1.org

شماره تلفن:   
(046) 70- 21 55 257

جیروى پستى:
Postgiro: 1060493-2

نشریه ى جوانان
شماره 53 - ژوئن 2020

سخنى با شماداروگ

فهرست مطالب
* سخنى با شما    

صفحه ى 2

* سخنى با بزرگ ترها
صفحه ى 3

* سایر صفحات: 
   آلبوم عکس از کودکان کار در کشورها و عرصه هاى مختلف

از صفحه ى 6
تا صفحه ى 39

دوستان جوان و خوبم سالم!

پس از مدت ها و با آلبوم ویژه ى کودکان کار به نزد شما بازگشتیم. 
رو به شما کردیم، چرا که به دنیاى کودکان نزدیک ترید. شما مى دانید 
یک کودك چه مى خواهد و چه باید به خواهد و داشته باشد. شما 
حس یاران دبستانى تان را صمیمانه در ك مى کنید. یارانى که بسیارى 
از آنان از دبستانى شدن محرومند.کار کودك را بسیارى از بزرگتر 
ها با فقر توضیح مى دهند. انگار که فقر چیزى ازلى و ابدى است. 
گویا نمى توان براى ریشه کردن فقر کارى کرد. شما و من مى دانیم 
که نیم درصد مخارج کارخانه جات عظیم آدمکشى و ابزارهاى فوق 
مدرن جنگى کافى است که فقر را ریشه کن کنیم. که دیگر هیچ 
کودکى در آفریقا و آسیا و هیچ کجاى جهان از گرسنگى نمیرد! از 
عدم وجود واکسن بیمار هایى مثا آبله که قرن ها پیش ریشه کن 
شده اند از دست نرود .  دیگر هیچ کودکى سرباز اجبارى نشود.

دست  در  قلم  و  نشود.  کشیده  اجبارى  کار  به  کودکى  هیج  دیگر 
کودکان با شد نه ابزار کار. شما و من مى دانیم که کار کودك نه 
تنها صرفا از سر فقر نیست که خود عامل فقر است! روز جهانى 
لغو کار کودك روز هم صدا شدن براى دفاع از حق این کودکان. 
روز قدم در راه گذاشتن و هم قدمى براى لغو بى درنگ کار کودك 

و قوانین کودك آزار بر شما شاد!

دوست شما داروگ  
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سخنى با بزرگ ترها!

بزرگ تر هاى عزیز!
 داروگ ویژه 12 ژوئن روز جهانى لغو کار کودك را پیش رو دارید.
 این شماره را سعى کردیم به روایت تصویر از کار کودکان براى تان
 بگوئیم. با اجازه به توضیحات مختصرى در این زمینه به لحاط تاریخى
 بسنده مى کنیم . با قى ماجرا بدون شرح است. قیاس کنید که از قرن
نظم این  و  مترقى  اصطالح  به  بشریت  این  سوم  هزاره ى  تا   هجدم 
 نوین و شکوفایى اقتصادى چه تغییر اساسى در وضعیت کودکان به

!وجود اورده؟
 در آمریکا تا دهه 1930 کار کودکان وجود داشته البته هنوز هم در
 مزارع سمپاشى شده ى پنبه وجود دارد. کار کودکان در طول انقالب
و کارگران  شدن،  صنعتى  شد.  زیاد   (1820-1870) آمریکا   صنعتى 
 خانواده هاى آن ها را از مزارع و مناطق روستایى به مناطق شهرى
  و کارخانه ها جلب کرد. در کارخانه ها و معادن ، کودکان اغلب به
 کار گرفته م شدند. کودکان به کار کشیده مى شدند چرا که، صاحبان
 کارخانه  ها و کارگاه ها  آن ها را  قابل کنترل، ارزان تر و  احتمال
 خطر اعتصاب کمتر را از جانب آن ها متوجه خود مى دیدند.اسناد
 تاریخی نشان می دهد که کودکان آمریکایی در معادن ، کارخانه هاي
و خانگی  صنایع  کنسروها،   ، کشاورزي  منسوجات،  سازى،   شیشه 
 همچنین تولید کتاب  و صحافى  روزنامه هاى  خبري ، نامه رسان ،
 و دستفروشان کار می کردند. در قسمت دوم قرن نوزدهم ، بسیارى
 از اتحادیه هاى کارگرى و فعالین اجتماعى براى جلوگیرى از کار
 شدید کودکان ، از قانونگذاران ایالتى و محلى خواستار  اقدام فورى
 شدند. تا سر انجام در  سال 1900 ، تالش هاى آن ها منجر به وضع
 قوانین ایالتى و محلى براى جلوگیرى از کار شدید کودکان شد. با
 این حال ، شرایط در ایاالت متحده در مورد این که  همه ى ایالت ها،
و آن ها  محتواى   ، کودکان  کار  مورد  در  مساورى  معیارهاى   داراى 
 میزان اجراى قانون هستند ، بسیار متفاوت بود. خوش شانس  ترین
 کودکان شب ها  زباله ها و کثافت ها را از خیابان هاى شهر بیرون
  مى کشیدند یا ساعت ها در گوشه کنار خیابان ها براى فروش روزنامه
 مى ایستادند. کودکان کمتر خوش شانس دائمًا از طریق شیفت 10
 ساعته در معادن ذغال سنگ تاریک و مرطوب یا در حالى که در کوره
 هاى کارخانه شیشه سازى  در دماى آتشین به  تمیز کردن شیشه هاى
 ساخته شده از قطعات ضافى مى پرداختند.  این شکل کار باعث  کمبود
 آب بدن و  خسته گى بیش از حد آن ها مى شد "به قول مک گرفى"
 یکى از خواننده گان آن دوره: همه این ها براى مهارعطش  سیرى
 ناپذیرسود صنعت گران کافى نبود، کودکان در سخت ترین شرایط
 مجبور به کار طاقت فرسا بودند، کسانى که که فرزندان خودشان راحت
 پشت میزهاى مدرسه مى نشستند و لباس هاى پاکیزه مى پوشیدند  و
 اصول اخالقى را  زیر پا مى گذارند  و اخالق شان هرگز تمیز نبوده
 است". این صنعت گران،  کودکان کار پسران و دختران را از پدر و

 مادر فقیر و یا مهاجرشان مى خریدند  خانواده هاى به شهر آمده ى
  جدید که زنده ماندن شان را وابسته به دستمزد ناچیز فرزندان خود
 مى دیدند، مى خریدند.  آن ها همچنین فرزندان کارگران  صنعتى را
 بدون محدودیت در میزان  مشخص شده سنى به کار مى گماشتند.
 در سال هزار و هشتصد و پنجاه  ، اولین سرشمارى ایاالت متحده
 که تعداد کار کودکان را 1870 نفر گزارش داد. آمار سال 1870 این
 رقم  به تعداد غیر باور تصاعدى نجومى  ، 750000 کارگر زیر 15
 سال را شامل مى شد ، از جمله کودکانى که براى خانواده هاى خود
 در مشاغل یا مزارع کار مى کردند. تا سال 1911 ، بیش از دو میلیون
 کودك آمریکایى زیر 16 سال کار مى کردند. بسیارى از آن ها 12
 ساعت یا بیشتر ، شش روز در هفته. اغلب آن ها در شرایط ناسالم
 و خطرناك رنج مى کشیدند. دختران جوانى که در  کارخانه ها کار
 مى کردند،  معرض خطر لغزش و از دست دادن انگشت یا پا دست
بودند. بوبین ها  تغییر  براى  دستگاه ها  باالى  در  ایستادن  هنگام   در 
 "اگر موهاى شان  الى دستگاه گیر مى افتاد".  و  مثل همیشه و مثل
 امروزموقع خم شدن براى برداشتن تکه هاى سنگ یا زغال سنگ ،
 پسرك ها  کمرشان خم مى شد و از درد به خود مى پیچیدند.  در اثر
 ریزش معدن،  پسر هاى متالشى شده زیادى به چشم مى خوردند. و
 شرم آور این که در دنیاى مدرن امروزى ما به این پسرك  هاى معدن
 کار، "مار بچه" مى گویند و در موردشان  در شماره هاى پیشین داروگ
 نوشته ایم. 12 ساله هایى که  مجبور به پائین رفتن در معادن  بودند
 در معرض خطر انفجار قرا مى گرفتند هنوز هم مى گیرند. "جان تى
 مک "چون کار تونیست رونامه ى آمریکایى  جایزه پولیتزر به تریبون
 شیکاگو گفت: واقعا این کار فرمایان در باره ى این کودکان چه فکر
 مى کنند؟ او این سوال را در طرح هایش مطرح ساخت و برنده شد.
 این عکس ها و طرح ها در سال 1900 تالش هاى زیادى را براى  از
 بین بردن کار کودکان کرد دامن زد ، او یکى از رهبران اصلى در این
 تالش و عضو کمیته ملى کار کودکان بود که در سال 1904 تشکیل
 شد. کمیته ملى کار کودکان  به دنبال تهیه اسناد و  نوشتن مقاله ها
 براى لغو کار کودك به صورت تدریجى بودند.  آن ها جامعه را آماده
 مى کردند تا به کمیته هاى دولتى فشار بیاورند تا هرچه ممکن باشد
 را حتى اگر کافى هم نباشد قبول کنند. . آن ها از تاکتیک هاى انعطاف
 پذیر استفاده کرده و در مقابل شکست و پیشرفت آهسته مقاومت مى
 کردند. عالوه بر این ، این کمیته ها در استفاده از اقدامات سیاسى
 گسترده از جمله تحقیقات کارشناس ، عکاسى، جزوه ها ، اعالمیه ها،
 نامه هاى گسترده و البى گرى پیشگام بودند. با این حال ، موفقیت
 آن ها به کل غیر سیاسى و   غیر وابسته بود. ،این فعالیت در راستاى
 تحوالتى که باعث کاهش نیاز یا تمایل به کار کودکان مى شد شکل
 گرفته بود.قوانینى در این کشور وجود داشت که کودکان خردسال
 به طور معمول قانونى کار مى کردند. با افزایش صنعت در دوره پس
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 از جنگ داخلى ، کودکان ، اغلب 10 ساله اما بعضا بسیار جوان تر ،
 کار مى کردند. آنها نه تنها در محیط هاى صنعتى بلکه در فروشگاه
 هاى خرده فروشى ، خیابان ها ، مزارع و صنایع خانگى فعالیت مى
 کردند. در این مختصر و به دلیل مقایسه آن دوران با امروز به بحث
 در مورد استفاده از کار کودکان در ایاالت متحده پرداخته شده است
 که تمرکز آن بر دوره پس از جنگ داخلى تا زمان ظهور جنبش لغوکار

کودکان است. روزنامه cosmopople در شماره سپتامبر سال 1906 
خود داستانى را باز مى کند بر این مبنا که از یک مقام ارشد ارتش 
آمریکا که براى دیدار از آسمان خراش هاى نیویورك به آن جا سفر 
کرده بود  پرسیدند: عجیب ترین چیزى که دیدى چه بود؟  در سه 

عبارت پاسخ داد" بچه هاى کوچک کار مى کنند!    
در دنیاى وارونه ما در هزاره ى سوم هنوز این عجیب ترین مساله 
بشریت متمدن به قوت خود باقیست کودکان هنوز کار مى کنند.سازمان 
جهانى کار و گلوبال مارش در بیانیه هاى 12 ژوئن خود جدا از آمار 
کار کودکان  که مشاهد مى کنى.، زنگ خطر جدى کرونا و .کار کودکان 
را به صدا در آورده اند وضعیت کودکان دختر ، در عرصه ى کار پر 
مشقت و غیرمحترمانه ى خانگى، یکى از مواردى است که حتما در 
دور آتى باید بر روى آن تمرکز کرد.کودکان دختر  اغلب جزوآ سیب 
پذیرترین کودکان به حساب مى آیند.این کودکان (اغلب دختران)پشت 
درهاى بسته، خارج از میدان دیدجامعه، از  حق تحصیل، بهداشت 
هاى شان  خانواده  با  دیدار  و  کودکانه  شادامانه ى  وتحرك  آزادى  و 
محرومند که در تناقض کامل با  بند ها  و مصوبه هاى کنوانسیون 
و  جنسیتى  آزار  و  تبعیض  مورد  کودکان  این  است.  کودك  حقوق 
انسانند.  تجارت  قربانیان  اغلب  کودکان  این  مى گیرند.  قرار  جنسى 
که در دهه هاى اخیر پرده بردارى از راز جان کاهى ابن کودکان  کار 

خانگى را از انواع دیگر کار اجبارى مثل برده گى دانسته اند

آخرین آمار سازمان جهانى کار به مناسبت 12 ژوئن 2020
218 میلیون کودك بین 5 تا 17 ساله در سراسر جان مشغول کارند.
152 تن از این کودکان در عرصه هاى کار پر مخاطره کار مى کنند.

به طور دقیق 72  میمیز یک میلیون این کودکان در آفریقا.
62 ممیز یک میلیون در آسیا. و پاسیفیک

 10 ممیز هفت میلیون در آمریکا
یک ممیز دو میلیون در امارات متخده ى عربى

.5 ممیز 5 میلیون  در اروپا و آسیاى مرکزى
 به لحاظ  درصدى: 

یک کودك از هر 5 کودك در آفریقا (19 ممیز دو درصد) در حالى 
که در سایر کشور ها  بین 3 تا 74 است.

دو ممیز 9 درصد  در امارات متحده ى عربى. ( یک کودك از هر 
35 در صد)

4 ممیز یک در صد  در اروپا و آسیاى مرکزى( یک کودك از هر 
25 کودك)

آمریکا  5 ممیز 3 ر صد ( یک کودك از هر 19 کودك)
7 ممیز 4 در صد در آسیا و خاورمیانه  ( یک از 14 کودك)

بیش از نصف 152 میلیون کودك کار بین سنین 11- 5 ساله هستند.
42 میلیون از آن ها  ( 28 ) 14-12  ساله هستند.

37 میلیون آن ها ( 24  ) 15- 17 ساله اند.
بیشتر کودکان کار در عرصه هاى پر مخاطره را کودکان 15-17 ساله 

تشکیل مى دهند،  با این وصف بیش از یک چهارم کار در عرصه ى 
پر مخاطره را: 19 میلیون نفر را کودکان  زیر 12 سال انجام مى دهند.

 از 152 میلیون کودك کار 88 میلیون  پسر و 64 میلیون دخترند.
58 ، 152 میلیون کودك کار را و 62 در صد از کودکان در عرصه 
ى کار پر مخاطره را پسران تشکیل مى دهند. این آمار مى تواند این 
را نشان دهد که کودکان پسر بیشتر از دختران استثمار مى شوند. اما 
این مطلب مى تواند به دلیل کار پنهان دخترك ها به خصوص کار 

خانه گى  است. 
بخش اعظم کار کودکان در سال 2019 در عرصه ى کار کشاورزى 
است، بیش از 71 درصد آن.  این تعداد شامل کار شیالت، جنگل دارى، 
آبزى پرورى، کشاورزى ى تجارى 17  درصد کار خدمات کشاورزى 
و 12  درصد در کارهاى صنعتى و معادن  هم مى شود. در مورد این 
آمار باید اضافه شود که یونیسف در سال 1997 در گزارش ساالنه 
اش تحت عنوان وضعیت کودکان جهان، با احتساب کودکانى  که 
آشامیدنى  آب  بتوانند  تا  کنند  مى  پیمایى  راه  ها  کیلومتر  آفریقا،  در 
تهیه کنند این رقم را 450 میلیون نفر اعالم کرده بود. در سال 1999 
کودك  میلیون   250 مخاطره  پر  کار  هاى  عرصه  در  کودکان  تعداد 
اعالم شد. ناگفته پیداست که تاثیر جنبش لغو کار کودك یعنى رژه 
جهانى علیه کار کودك، یا همان گلوبال مارش خودمان، بر این امر  
به معناى نجات جان بیش از حد اقل 200 میلیون کودك در مجموع 
بوده است. در گزارش هاى رسیده از کارائیب تعدا کودکان کار در 
آن جا تقریبا به صفر رسیده است. و ایجاد کار براى والدین جایگزین 

کار کودك شده است.

ایران
حدود یک سوم جمعیت ایران را کودکان تشکیل مى دهند. 

کودکان  کار  به  اسالمى   جمهورى  کار  قانون   84 تا   79 هاى  بند 
اختصاص دارد، در این بند ها اول کار کودك ممنوع مى شود اما با 
آوردن تبصره 188 یعنى معاف شماردن کارگاه هاى خانواده گى از 
این امر و شرط اجازه والدین براى در اختیار گذاشتن کودکا ، آن را 
نقض کرد، گویا همین کافى نبود ! تازه گى ها تبصره 169 هم به آن 
اضافه شده  که کارگاه هاى کوچک و خصوصى را هم از این امر 
معاف شمرده اند. و اجازه تام و تمام به پدر ها و جد پدرى و پدر 
بزرگ ها داده شده  که کودکان را از سنین پایین تر هم واگذار کنند.   
این که وجود و گسترده گى این شکل کار  دلیل اصلى بهانه  براى 
تغییر  مذموم  واقعیت  این  در  ذره اى  است  شده  تبصره  این  وضع  
نمى دهد که وجود این گونه تبصره ها خود به عاملى براى افزایش 
این عذاب علیه کودکان تبدیل خواهدشد. در سال 91، بیش از نه 
میلیون و 719 هزار کودك ایرانى باالى شش سال، توانایى خواندن 
و نوشتن نداشته اند. قطعا این تعدا بسیار بیش تر است چه به لحاظ 
وضعیت اقتصادى  نا مناسب تر و به خصوص االن که اجبار کرونا 
و کمبود یا نبود امکانات کودکان بیشمارى را از تحصیل محروم و  

قطعا روانه ى کار هاى خانه گى از جمله قطعه کارى خواهد کرد.
به گفته ى اداره ى بهزیستى،  در سال 2014  1393سه میلیون و 600 
هزار کودك خارج از چرخه ى تحصیل در کشور داریم که از این 
تعداد، یک میلیون و 70 هزارکودك مستقیما درگیر کار مى باشند. پر 
واضح است که  آمار واقعى نه تنها  اکنون بلکه همان زمان هم بیش 
از این بوده است. بنا به گزارش »خبرگزارى مهر ،«گروه اقتصادى  
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در سال 90، یک میلیون و 700 هزار کودك در ایران مستقیما به کار 
مشغولند و حقوق ماهیانه اى معادل 80 تا 100 هزار تومان دارند. در 
این گزارش، که ادامه گزارشى از سال 85 است ،آمده است: تعداد 
912 هزار کودك که در عرصه ى کار پر مشقت خانگى به کار مشغول 
بوده اند (و البته این فقط آمار رسمى است) به حساب نیامده اند. 
آقاى دانشور،عضو اتاق بازدگانى، در این مورد مى گوید: 98 درصد 
این کودکان دختر هستند. در سرشمارى  سال 85، سه میلیون و 600 
»نهضت  آمار  به  بنا  اما  بودند.  مانده  باز  تحصیل  از  کـودك  هـزار 
سوادآموزى« از سال 85 تا به حال، بیش از یک میلیون کودك دیگر 
به این آمار افزوده شده اند. در این زمینه البته خالء آمارى وجود دارد. 
باید توجه داشت که بیش از نوزده میلیون و 435هزار از جمعیت 
کشور را کودکان و نوجوانان هفت تا نوزده سال تشکیل مى دهند، 
که به گفته ى مسئوالن آموزش و پرورش بیش از دوازده میلیون 300 
هزار دانش آموز در سال تحصیلى 1391/1390 ثبت نام کرده اند؛ پس 
با احتساب کودکان در سن آموزش، بیش از هفت میلیون از کودکان 

و نوجوانان کشور از تحصیل محروم هستند.

کار به شیوه ى استاد - شاگردى
استاد  طرح  ایران  در  کودکان  کار  به  اشتغال  نوع  ترین  دهشتناك 
سال  در  کار  وزارت  سوى  از  مستقیما  که  طرح  این  شاگردیست. 
هاى  اخیر ارائه و اجرا شده است،  به تمام معنا یعنى زیر پا گذاشتن 
تمامى دست آورد هاى جنبش لغو کار کودك و تالش هاى صورت 
با  ایران  در  اخیر  سال هاى  در  کودکان.  کار  ممنوعیت  براى  گرفته  
زیر پا گذاشتن مصوبه ها و مقاوله نامه هاى ممنوعیت کار کودکان و 
کنوانسیون حقوق کودك، على رغم امضا و پذیرفتن آن، شگرد جدیدى 
تحت نام استاد - شاگردى شیوع پیدا کرده است. در این طرح هیچ 
کار فرمایى اعم از دولتى و خصوصى نه تنها ملزم و موظف به رعایت 
چیزى نیست  بلکه اساسا بحثى هم در مورد پرداخت دستمزد وجود 
ندارد چرا که گویا به معنى یاد گیرى و پرورده شدن براى زندگى آینده 
است، که بر حسب آن از کودکان به عنوان کارآموز بهره کشى مى شود. 

کودکان و قراردادهاى موقت
کاران  صاحب  و  است  رایج  بسیار  کودکان  براى  کار  از  شکل  این 
از کار کودکان به عنوان کار ارزان در مقابل کار والدین و کارگران 
بزرگسال سوء استفاده مى کنند. آن ها مى توانند کودکان کارگر را 
با دستمزدهاى بسیار ناچیز به کار گرفته، آن ها را تنبیه یا تطمیع و 
یا اخراج کرده و حتا با دالیل واهى دستمزدهاى ناچیز آن ها را هم 
نپردازند. ساعات کار کودکان تحت این گونه قراردادها، بین دوازده 
تا شانزده ساعت است. تا پیش از این شکل بهره کشى کودکان نیز 
با تبصر ى 188 مواد 79 تا 84 این قانون مشمول بر معاف شمردن 
کارگاه هاى خانواد گى و کارگاه هاى کوچک زیر ده نفر، کودکان در 

سطح وسیعى در این گونه کارگاه ها به کار گرفته مى شدند.

کودکان کارگر شهرى
در شهرها، هزاران کودك در کوره پزخانه ها،  کارگاه هاى صنایع 
دستى، قالى بافى ها، آهنگرى ها ،کفاشى ها، کارخانه هاى بلورسازى 
،شیشه گرى، مالمین سازى، کارهاى ساختمانى، کارهاى دستى، تولید 
پوشاك، پادویى، کشاورزى و حتا در معادن و... به کار گرفته مى شوند.

گروهى دیگر از کودکان نیز در کارگاه هایى که وابسته به ارگان ها و 
موسسات دولتى هستند، کار مى کنند. در بسیارى موارد در این کارخانه 
ها و کارگاه ها تحت فشار شدید کار قرار دارند، مورد انواع آزارها و 
حتى تجاوز جنسى قرار مى گیرند، و به علت امکانات ایمنى کم که 
اغلب از آن ها دریغ مى شود،دچار سانحه شده و آسیب جسمى هم 
مى بینند. بنا به برخى از آمارها ،بیش ار دوازده درصد سوانح محل 

کار به کودکان ده تا چهارده ساله مربوط مى شود .
خبرگزارى هرانا«، خرداد 89) طبق برآورد سازمان بین المللى کار، 
حدود پنج میلیون و 700 هزار کودك در ایران مشغول به کار هستند.
(به گزارش رسمى مرکز آمار، تعداد کودکان کار در کشور دو میلیون 
و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است («ابتکار»، اسفند 89) با این 
حال، فعاالن حقوق کودك، شمار کودکان کار در ایران را بیش از 
این تخمین مى زنند.  البته از آن زمان تا کنون سازمان جهانى کار 
چندین سال پشت هم آمار کودکان کار در ایران را 9 میلیون نفر اعالم 
مى کند.گ ویا قیمت مقطوع است. نگاهى گذرا به وضعیت اقتصادى 
اجتماعى  ایران مى تواند  به ساده گى نشان دهد که این آمار قطعا 
بسیار باالتر رفته است، چرا که اساسا نه تنها امکانات و اقدامات جدى 
براى ممنوعیت کار کودکان انجام نمى گیرد بلکه، شرایط نامناسب 
خانواده گى تعداد بسیارى را  در معرض خطر ترك تحصیل و اشتغال 
به کار  قرار مى دهد. در زمینه نسبت میزان تحصیل، درصد کودکان 

دختر به پسر برابر با 51 به  49 درصد است.

کودکان کار خیابانى
کار خیابانى به عنوان یک عرصه ى پر مخاطره از کار، بیش از یک 
کار  کودکان  درصد  است.90  کشیده  خود  کام  به  را  کودك  میلیون 
خیابانى، روزها در خیابان ها کار مى کنند و شب ها به خانه برمى گردند.

اما »کودکان پرسه« به طور شبانه روزى در خیابان به سر مى برند و 
99درصد از آن ها طعمه ى باندهاى مواد مخدر، قاچاق کودکان، فحشا 
و بزه کارى مى شوند و گاه حتا جان خود را نیز از دست مى دهند.

وضعیت عمومى کودکان کار خیابانى
بنا به پژوهش هایى که فعالین دفاع از حق کودکى و سازمان هایى 
از جمله »یونیسف« در ایران انجام داده اند ،37،5 درصد کودکان کار 
خیابان از عارضه هایى مانند سر درد، گوش درد، سالک، ناراحتى 
کلیه، قلب، کمر درد و بیمارى چشم و... رنج مى برند. بخشى از این 
بیمارى ها در اثر تصادف رانندگى در خیابان ها و میدان هاى شهرها 
به وجود مى آید. از میان این کودکان، فقط 57،5 درصد امکان رفتن 
نیمه وقت به مدرسه و تحصیل را دارند. بنا به آمارها، پانزده درصد 
از این کودکان به دلیل مشکالت خانوادگى به خیابان پناه آورده اند و 
ده درصد آن ها به دلیل اعتیاد والدین راهى کار در خیابان شده اند..
یک فعال حقوق کودکان گفت ممنوعیت در این کارها باید  زیر 18 

باشد نه پانزده سال. 
اتفاق موهن دیگر طرح به اصطالح سامان دهى کودکان زباله گرد و 
کودکان کار خیابانى است که هم زمان با روز جهانى لغو کار کودك 
از طرف دولت مطرح شد، طبق این طرح به نظر مى رسد که کودکان 
را براى تربیت مذهبى و نظامى مى خواهند به مراکزى شبیه پادگان ها 

و حوزه هاى علمیه منتقل کنند.
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قرن       یل  ا و ا
هجدم

کودکان در

 کارخانه هاى
 

صنعتى

قرن 18 آغاز  شکوفایى سرمایه! 
                              آغاز بهره کشى از جان هاى کوچک!
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بریتانیا اوایل  قرن بیستم

دختران معدن زاد

قرن بیستم آمریکا
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آمریکا 1908 مزارع پنبه

مزارع پنبه در پنسیلوانیا 18

تولیدات فراورده هاى لبنى اویل قرن 19
 یکى از 14 عکس ویلهلم هاینه که گفته 
کار  رفتن  بین  از  به  منجر  مى شود 
کودکان در آمریکا اوایل قرن 19 شد
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اواخر قرن 19

 اواخر قرن 20

قرن 21

روزنامه فروش هاى کوچولو

قرن 19
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مار پسران، لقب هزاره ى سوم براى کودکان اعماق معادن!
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استفاده از کودکان از سن دو ساله گى در معادن سنگ، براى جمع کردن سنگ 
ریزه و بارکامیون کردن، سنگ شکنى و سایر کارهاى طاقت فرسا، لکه ى ننگ بر 

پیشانى هزاره ى سوم! 
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در فاصله ى بین سال 2016 تاکنون  10 درصد  به تعداد کودکان کار در عرصه ى کشاورزى 
اضافه شده است. این ها برده گان مضاعف به اضافه ى یک هستند. مهاجرین در حال رسیدن 
به سرزمین هاى دیگر، دخترکان مورد تبعیض جنسیتى و  پسرك هاى پشت خمیده ى  کارگر 

کشاورزى!  
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کاکائو براى این کودکان شیرینى دهان کار تنباکو یکى از پر مشقت ترین کار ها!
نیست هدر دادن شیره ى جان است!
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عکس از مریم زندى

غیر قابل تصور است! حق دارید باور 
نکنید.

تلخ تر از این حقیقتى اما نیست!
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لحظه اى خواب از سر خستگى و تاثیر مواد مخدر براى 
کار بیشتر در شیالت و ماهى پاك کنى!

جنگل بانى و شیالت از انواع کار برده گى است.شیالت کارى است که در آن کودکان به 
اجبار معتاد مى شوند.
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ُگل جوانى این کودکان  در آتش طمع و سودا مى سوزد! 
دماى کوره جان هاى ترد و جوان را طعمه ى آتش مى کند.

عکس از مریم زندى
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دوختن 80 قطعه ى ذوزنقه شکل توپ هایى که،
 هرگز نخواهند داشت!
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بازیافت هاى الکترونیکى

زباله گردى و بازیافت زباله، عملى بى شرمانه علیه لطافت کودکى!
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کار خیابانى صد سال پیش

کار خیابانى امروز در غزه
ایران 2019

هندوستان 2018

ایران 2020مصر 2020

کار  پر  مشقت خیابانی،
کودکان بی شماری را طعمه ی مواد مخدر  و  بیماری می سازد!
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هندوستان 2018

ایران 2017

ایران
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این که انگشتان ظریف کودکان براى زدن گره هاى قالى مناسب ترند، 
اسطوره  اى بیش نیست. کودکان شیره ى جان، سرخى خون و آرزو هاى 

کودکانه ى زیباى شان را در تار و پود هاى قالى مى بافند.
جان ها و آرزو هاى رنگین و بر آورده نشده ى بافته ى  زیر پا!
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ایران، دختر سه ساله قالى باف

ایران، دختر شش ساله 

برده گان قرض!

خمیده بر روى قالى قامت خردش 
خم مى شود!

به دار قالى زنجیر مى شوند دسته جمعى!

رنگ کردن پشم  قالى، انواع بیمار هاى تنفسى!
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کارهاى فنى غیر تخصصى و طاقت فرسا!
 پسرك هاى ساکت و خاموش 

در آرزوى بازى!
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الماس آغشته به خون!
  توسط کودکان برده استخراج 
مى شود که از بیمارى کم خونى 

آنمیا رنج مى برند. 

بازیافت هاى اپل!

خردسال  کودکان  توسط   
چینى

 
برده دارى مدرن.

شکالت هاى کیت کت
جان  شیره ى  از  آکنده   

کودکان!

بخشى از تور دوزى هاى لباس زیر تریومف!
 در اصطبل هاى فیلیپین تولید مى شود و بخشى 

مارگیر نیست !مار را بر کیف و کفش هاى در ساعات طوالنى کارگاه!
قیمت نجومى گرفته است!

 زنده گی کودکان برده
ود!  در کارتل ھای بزرگ صنعتی  به تاراج می ر
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کرونا عامل شوم بهره کشى بیشتر از کودکان!
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کار خانگى پنهان و غیر قابل 
تبلور تبعیض جنسیتىآمارگیرى
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