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ــمندى  ــره ى ارزش ــودك ذخي ك
ــت. ــه اس ــر جامع ــراى ه ب

ــور  ــئولین ام ــه مس ــم ک ــرض بکن ــد ع ــًا بای حقیقت
فرهنگــی کشــور اگــر بخواهنــد مســأله کــودک 
ــام  ــورد اهتم ــت ، م ــه هس ــان ک ــوان را آن چن ونوج
خیلی هــا  می کنــم  خیــال  مــن  بدهنــد ،  قــرار 
از ســاعات خــواب شبشــان هــم  آن هایــی کــه 
مســأله  ایــن  بــه  تــا   زد  خواهنــد  مســئول اند 

بپردازنــد .
یــک نکتــه ای کــه در ضمــن مطالــب ایــن دوســتان 
هــم بــود، ذهــن بنــده هــم همــواره خیلــی متوجــه به 
آن اســت، ایــن اســت کــه مــا در درجــه ی اول بایــد 
ــن شــکل روحــی کودکانمــان  ــه ســاختن و پرداخت ب
ــانی  ــت انس ــتیم هوی ــر توانس ــم. اگ ــام بورزی اهتم
ــم و  ــکل بدهی ــی ش ــاز کودک ــودک را از آغ ــن ک ای
ــرای  ــن ب ــم، ای ــود بیاوری ــه وج ــی را در آن ب خلقیات
ــود  ــی وج ــورد. عوارض ــد خ ــه درد خواه ــه ب همیش
ــت  ــات را تح ــوارض اخالقی ــن ع ــواًل ای دارد، معم
ــر چنانچــه شــخصیت  ــا اگ ــد؛ ام ــرار می ده ــر ق تأثی
کــودک از آغــاز ســاخته شــد و شــکل گرفــت، 
ــل  ــود و عوام ــد ب ــر خواه ــوارض کمت ــرات ع تأثی
کمــک کننــده هــم در بیــن راه کمــک خواهــد کــرد.

بيانــات بســيار مهــم مقــام معظــم رهبــرى دربــاره 
كارفرهنگــی و تربيتــی كــودك و نوجــوان
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همــه ی کــودکان حــق دارنــد از شــرایط خــوب زندگــی برخــوردار باشــند. حــق دارنــد بــازی کننــد؛ آمــوزش ببیننــد تــا شــرایط مناســب 
ــردد.... ــم گ ــا فراه ــی آنه ــی و اجتماع ــوی، اخالق ــا و رشــد جســمی، معن شــکوفایی توانایی ه

همــه ي مــا هــر روز در معابــر و خیابان هــا حضــور کودکانــي رامی بینیــم کــه بــا ظاهــري آلــوده و زننــده بــه دست فروشــي، تکــدی گــری و... 
مشــغول اند. اصرارشــان در تحریــک احساســات مــا آنقــدر قــوی و ناراحت کننــده اســت کــه مظلومیت شــان را بیشــتر چشــمگیرکرده اســت. 

ایــن مــدل شــوم منحصــر بــه کشــور مــا نیســت، و دیگــر کشــورها نیــز کــم و زیــاد بــا ایــن مســأله دســت و پنجــه نــرم می کننــد. ایــن 
محوریــت در جهــان بــه نــام کــودک خیابانــي شــناخته شــده اســت و متوســط ترین آســیب اجتماعــي اســت کــه تقریبــًا نتایــج یکســان و 

دقیقــًا مشــابهي دارد.
عوامل متعددی آشکار کننده این آسیب است و امروزه خیابان های شهرها تکیه گاه و پناه این سرمایه های ملی  شده است... 

بی شــک اندیشــه  فکــر کــردن بــه ایــن قضیــه و تجســم حضــور کــودکان و جوانــان، امنیــت اجتماعــی را بــه خطــر انداختــه و تمــام افــراد 
ــوع آســیب ها نظاره گــر  ــه ایــن ن ــر ب ــان در جامعــه را دچــار آشــفتگی روحــی خواهــد کــرد. بایــد کمــی جدی تــر و خالقانه ت ــا آن مواجــه ب
باشــیم؛ زیــرا کــودکان و نوجوانــان کار بــا حضــور داِئــم درخیابان هــا بــه یقیــن آمــار بزهــکاری را بــاال می برنــد و همیــن کــودک امــروز 
مــا فــردا بــه نوجــوان و جــوان تبدیــل خواهنــد شــد و بــا باالرفتــن ســن آنهــا، درصــد آشــنایی آنــان بــا ســایر آســیب های اجتماعــی باالتــر 

خواهــد رفت.کــودکان کوچکــی کــه ممکــن اســت مجرمــان پرســابقه و جنایتــکاران بعــدي باشــند....
آگاهــي جامعــه نســبت بــه پدیــده ي کــودک خیابانــي امــري اســت الزم؛ چــرا کــه مــوج کــودکان خیابانــي هماننــد ســونامی عظیمــی جامعــه 

را بــه تالطــم می کشــد. 
درســت اســت کــه کــودکان کار و خیابــان، پدیــده ای جهان شــمول هســتند؛ امــا بایــد ایــن معضــل را در هــر کشــوری بــا توجــه بــه زمینــه 

و بافــت فرهنگــی و اجتماعــی آن کشــور بررســی و تبییــن کــرد و بــر ایــن اســاس راه حل هایــی را در نظــر گرفــت.
جــای تأســف دارد کــه مــا بــه خیــل ایــن کودکانــی کــه بــه اصــرار از رهگــذران در خیابان هــا می خواهنــد آدامــس، بادکنــک، جــوراب و 

یــا ناچیزهــای این چنیــن بخرنــد، از ســر بی اعتنایــی بــه آســانی گــذر کردیــم و آنهــا را نادیــده گرفتیــم.

ــد،  ــی را ندارن ــه مراکــز قانون ــا مراجعــه ب ــراض و ی ــد و قــدرت اعت ــروی کار ارزان هســتند، از قوانیــن و مقــررات بی اطالع ان » کــودکان نی
دســتمزد بســیار ناچیــز دریافــت می کننــد، در کارگاه هــای مخفــی و زیــر زمینــی و بــه دور از نظــارت مراجــع قانونــی بــه کار مشــغول اند، 
ــازار کار  ــق ب ــن مزیت هــا باعــث رون ــد؛ و ای ــرار می گیرن ــورد سوءاســتفاده و اســتثمار ق ــی م ــه فراوان ــان ســودجو ب ــذا از ســوی کارفرمای ل

کــودکان می شــود و همیشــه متقاضــی کار کــودک وجــود دارد.«
پــس بهتراســت تــک تــک اعضــای جامعــه در هــر رتبــه و درجــه کاری قــرار می گیریــم؛ دلســوزانه بــه آســیب های ملمــوس درون اجتمــاع 
نــگاه کنیــم تــا بتوانیــم درهــر منصــب شــغلی کــه قــرار گرفتیــم؛ راه گشــای مشــکالت جامعــه از نظــر معیشــتی و ســایر آســیب ها باشــیم...

سرمقاله

زهرا عباسی 
دانشــجوی کارشناســی ارشــد مدیریــت امــور فرهنگــی 
واحــد تهــران غــرب
سردبیر
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نویسنده: سینا مضیفیان
دانشــجوی کارشناســی ارشــد مدیریــت امــور فرهنگــی 
واحــد تهــران غــرب
مدیر مسئول

 كودكان كار؛ چالش ها و راهکارها 

پدیده کودکان کار یکي از مشــکالت آســیب زاي 
اجتماعــي اســت کــه از دیربــاز در سراســر جهان 
وجــود داشــته و در ســال هــاي اخیــر بــه دالیــل 
گوناگــون در کشــور مــا نیــز افزایش یافته اســت. 
هرچنــد در کشــورهای پیشــرفته رو بــه 

می باشــد.  کاهــش 
* درکشــور مــا نیــز ایــن پدیــده بــا ویژگي هاي 
ــرورت  ــتردگي و ض ــي، گس ــه اش ، دیرپای دوگان
ــذا ایــن مقالــه  توجــه بــه ان مطــرح گردیــد. ل
ــت  ــا وضعی ــاط ب ــر اســاس پژوهشــي در ارتب ب
کــودکان کار درشــهر تهــران انجام شــده اســت.
مقالــه حاضــر پنــج طــرح ســوال را کــه از جمله 
مســائل مهــم در زمینــه کــودکان کار اســت را 

ــرار می دهــد:  مــورد بررســي ق
1. کودکان کار چه کساني هستند ؟ 

2. چرا توجه به کودکان کار ضرورت دارد ؟ 
ــر  ــده مؤث ــن پدی ــي در ایجــاد ای ــه عوامل 3. چ

ــت ؟  اس
4. چــه اقداماتــي درایــن زمینــه از طــرف 
ســازمان هاي دولتــي و غیردولتــي و بین المللــي 

ــده اســت ؟  انجــام  ش
5. چــه راهکارهایــي بــراي کاهــش ایــن پدیده 

ــب است ؟  مناس
- حــال پنــج ســوال مطــرح شــده را بــه اختصار 

مــرور مي کنیــم. 
1.کودکان کار چه کساني هستند ؟ 

کــودکان کار طیــف گســترده اي را بــا شــرایط 
ــف  ــه تعری ــد ک ــي دهن ــکیل م ــاوت تش متف
مشــخص آنهــا اولیــن چالــش در برابــر ماســت.   
ــي  ــف ســازمان هاي بین الملل    براســاس تعاری
) ســازمان بهداشــت جهانــي یونیســف و آژانس 
بین المللــي کــودکان کار  ( کــودکان کار را 
مي تــوان بــر اســاس وضعیــت زندگــي انهــا بــه 

چهــار گــروه تقســیم کــرد: 
کــودکان بي خانمــان کــه خانــه و خانــواده 
ــن  ــد . ای ــي مي کنن ــان زندگ ــد و در خیاب ندارن
کــودکان را اصطالحــاً کارتن خــواب مي گوینــد. 
ــواده هســتند  ــه و خان ــي کــه داراي خان کودکان
ــواده خــود جــدا  ــف از خان ــي مختل ــه دالیل و ب

بــه صــورت گروه هــاي  تنهــا  و  شــده اند 
کوچــک و گاه زیــر پوشــش باندهــاي مربــوط 

زندگــي مي کننــد. 
کودکانــي کــه قبــال بي خانمــان بوده انــد؛ 
ــز  ــا و مراک ــر پناه ه ــال حاضــر در س ــا در ح ام

ــود.  ــداري مي ش ــي نگه حمایت
کودکانــي کــه داراي خانواده هســتند و بــا خانواده 
خــود زندگــي مي کننــد. امــا بــه دالیــل مختلف 
ــد.  ــان مي گذارنن ــود را در خیاب ــر خ ــاً فق وعمدت
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــودکان ب ــروه از ک ــن گ ای

مي شــوند. 
ــاي  ــه کاره ــان ب ــان در خیاب ــي از آن 1.گروه
ــه،  ــروش گل، روزنام ــد )ف ــف مي پردازن مختل

و...(  واکس زنــي  زباله گــردي،  آدامــس، 
را  خیابــان  و  کار  کــودکان  گــروه  ایــن 

مي دهنــد.  تشــکیل 
2. گــروه دیگــر بــه تنهایــي یــا همــراه پــدر و  
ــي  ــغول اند و برخ ــي مش ــه گدای ــود ب ــادر خ م
از آنهــا در ســنین بســیار کــم بــه عنــوان 
ــتفاده  ــورد سوء اس ــري م ــراي تکدي گ ــزار ب اب
قــرار مي گیــرد. همــه ایــن کــودکان بــا 
تفاوت هایــي کــه بــا یکدیگــر دارنــد در مــوارد 

زیــر مشــترک اند. 
بیشترین وقت خود رادر خیابان مي گذرانند. 

ــه،  ــوزش، تغذی ــود ) آم ــي خ ــوق اساس  از حق
 بهداشــت،  امنیــت و...( محروم انــد. 

 بــه علــت حضــور طوالنــي در خیابــان 
مشــکالت وآســیب هاي فراوانــي را تجربــه 

 . مي کننــد
2.چرا توجه به کودکان کار ضروري است؟ 

دومیــن چالــش ضــرورت توجــه بــه کــودکان 
ــورد  ــي م ــا مدت ــور م ــه در کش ــت ک کار اس
انــکار بــوده و اینــک بــه عنــوان یــک واقعیــت 

ــه شــده اســت.  پذیرفت
 کــودکان کار پدیــده اي رشــد یابنــده در جهــان 
و در کشــور ماســت. بــر اســاس آمارهــاي 
ــودک کار در  ــون ک ــد میلی ــدود ص ــود ح موج
جهــان وجــود دارد. در کشــور مــا آمــار دقیقــي 
ــاي  ــت. آماره ــت نیس ــودکان کار در دس از ک

رســمي تعــداد ایــن کــودکان را حــدود بیســت 
ــتي  ــت. بهزیس ــرده اس ــالم ک ــر اع ــزار نف ه
آمارکــودکان کار جمــع آوري شــده در ســال 
82 را تعــداد 30188 نفــر اعــالم کــرده اســت. 
امــا بــا توجــه بــه آمارهــا، تعــداد کــودکان کار 
ــده  ــالم ش ــار اع ــر از آم ــیار فرات ــان بس و خیاب

رســمي مي باشــد. 
 کــودکان آســیب پذیرند و قــادر بــه دفــاع 
ــه حمایــت و کمــک  از خــود نیســتند و نیــاز ب
ــت  ــه عل ــودکان کار ب ــد ک ــاالن دارن بزرگس
ــیب پذیري  ــود آس ــي خ ــاص زندگ ــراط خ ش

ــد.  ــتري دارن بیش
آثــار زیــان بــار ایــن آســیب ها تنهــا بــه دوران 
ــالي  ــا بزرگس ــود و ت ــي منحصــر نمي ش کودک
نیــز ادامــه مي یابــد و جامعــه را از وجــود 
آمــد و شایســته محــروم  انســان هاي کار 

مي ســازد. 
 کودکــي دوران حســاس رشــد و پــرورش 
ــال هاي  ــن س ــه ای ــه ب ــت و توج ــان اس انس
مهــم و فراهــم ســاختن امکانــات مناســب بــه 
ــودکان  ــراي ک ــر ب منظــور ایجــاد زندگــي بهت
ــن  ــاً چنی ــت. طبیعت ــي ماس ــف اساس از وظای
ــود و  ــرفت خ ــد و پیش ــکان رش ــي ام کودکان

ــازند.  ــم مي س ــتر فراه ــه را بیش جامع
3. چــه عواملــي در ایجــاد پدیــده کــودکان کار 

موثــر اســت؟ 
اصــوال در ایجــاد مشــکالت اجتماعــي به علت 
پیچیدگــي آنهــا یــک عامــل مؤثر نیســت بلکه 
ــه درجــات گوناگــون  مجموعــه اي از عوامــل ب
ــل  ــار عام ــي چه ــذار اســت. به طــور کل تأثیر گ

در ایجــاد مســائل اجتماعــي مؤثــر اســت. 
ــي،  ــر، بي عدالت ــد فق ــادي مانن ــل اقتص  عوام
ــه،  ــاد در جامع ــي زی ــه طبقات ــکاري، فاصل بی

ــروت و ... ــه ث ــع ناعادالن توزی
 عوامــل فرهنگــي و اجتماعــي از جملــه ترکیب 
ــگ،  ــرت، جن ــت، مهاج ــاد جمعی ــاختار، ازدی س
تغییــر ارزش هــاي اجتماعي و فرهنگــي، فاصله 
بیــن نســل ها و تضادهــاي اجتماعي، نارســایي، 
ــود  ــودکان، وج ــي از ک ــن حمایت ــود قوانی کمب
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ــز  ــت و تبعیض آمی ــاي نادرس ــا، باوره نگرش ه
از جملــه نگــرش بــه کــودک بــه عنــوان منبــع 

درآمــد خشــونت بــا کــودکان و...
عامــل خانوادگــي ماننــد خانواده هــاي پــر 
جمعیــت گسســته و پر تنــش، ســابقه بزهکاري 
و اعتیــاد در خانــواده، نــا آگاهــي والدیــن از 

ــا و....  ــا آنه ــب ب ــاي مناس نیازه
ماننــد  زیســتي رواني  یــا  فــردي  عوامــل   
ویژگي هــاي شــخصیتي کــودکان، ظرفیــت رواني 
و توانمنــدي کــودکان در بــر خــورد بــا مشــکالت 

ــرات آن و....  ــوغ و تأثی ــران بل ــي،  بح زندگ
ایــن گــروه از عوامــل خــود تحــت تأثیــر عوامل 
ــي  ــي و خانوادگ ــي، اجتماع ــادي، فرهنگ اقتص

قــرار دارنــد. 
4. چــه اقداماتــي در ارتبــاط بــا کــودکان کار در 

کشــور مــا انجــام شــده اســت؟ 
ایــن اقدامــات را کــه از جملــه چالش هــاي 
موجــود در ایــن زمینــه اســت مي تــوان در ســه 

ــرارداد:  ــورد بررســي ق ســطح م
ــات انجــام شــده توســط ســازمان هاي  ــف( اقدام ال

دولتــي:
این اقدامات از ســال 77 توســط ســازمان بهزیســتي 
ــازمان  ــهرداري وزارت کشــور و س ــکاري ش ــا هم ب

مدیریــت بــه شــرح زیــر انجــام شــده اســت:
 - تشکیل ستاد ساماندهي کودکان کار 

 - جمع آوري کودکان کار وخیابانی در تهران 
 - تأســیس مراکزي بــراي نگهداري کــودکان کار 

و خیابانــي همــراه بــا آموزش هایــي بــراي آنان 
-  ایجــاد مراکــز مداخلــه در بحــران در تهــران 

و اســتان ها 
-  برگــزاري همایش هایــي در ارتبــاط بــا 

کــودکان کار و خیابانــي 
-  ایجــاد ارتبــاط بــا ســازمان هاي غیردولتــي و 
بین المللــي )یونیســف( و برنامه هــاي مشــترک 

ــا آنها  ب
ب( اقدامــات انجــام شــده توســط ســازمان هاي 

غیردولتي: 
-  ایجــاد مراکــز بــاز بــراي آمــوزش کــودکان کار 
و خیابانــي و ارتبــاط بــا خانواده هایشــان در تهــران 
 - انجــام پژوهش هایــي در ارتبــاط بــا کــودکان 

کار و خیاباني 
 - برگــزاري همایــش کارگاه نمایشــگاه در 
ارتبــاط بــا کــودکان خیاباني و حســاس ســازي 
ــه ایــن مســأله  و آگاه ســازي مــردم نســبت ب

 - ارتبــاط و همــکاري بــا ســازمان هاي دولتــي 
یونیسف.  و 

ج( اقدامات انجام شــده توسط یونیسف : 

 - برگــزاري کارگاه هــاي آموزشــي در ارتبــاط بــا 
کار کودکان 

-  انجام یک پژوهش درمورد کودکان کار
ــراي  ــي و اج ــازمان هاي دولت ــا س ــاط ب -  ارتب

ــا  ــا آنه ــترک ب ــاي مش طرح ه
 - حمایت هــاي مالــي و فنــي از اقدامــات 
ــردن  ــم ک ــه فراه ــي از جمل ــازمان هاي دولت س
امکانــات ســفرهاي مطالعاتــي به منظور اســتفاده 

ــه  ــن زمین ــات ســایر کشــورها در ای از تجربی
ــر  ــازمان هاي غی ــا س ــکاري ب ــاط و هم  - ارتب

دولتــي 
ــده  ــش پدی ــراي کاه ــي ب ــه راهکارهای 5. چ

کــودکان کار وجــود دارد؟ 
- ارائــه راهکارهــا یکــي از چالش هــاي مهــم در 

ارتبــاط با کــودکان کار اســت.: 
- تأکیــد بــر امــر پیشــگیري بــه منظــور 
جلوگیــري از بــاز تولیــد کــودکان کار و خیابــان. 
ــده  ــده پدی ــاد کنن ــل ایج ــه عوام ــه ب - توج
ــاذ  ــاي آن و اتخ ــي و اولویت ه ــودکان خیابان ک

ــا آن.  ــط ب ــاي مرتب راهکاره
- کاهــش تمرکــز بــر کالن شــهرها و توجــه به 
شــهرها و روســتاها بــه عنــوان منابــع بــاز تولید 

ــودکان.  این ک
تأکیــد بــر توجــه بــه شــرایط موجــود در جامعــه 
مــا پدیــده کــودکان کار و خیابــان را نمي تــوان 
کامــال از بیــن بــرد بلکــه مي تــوان آن را کاهش 
داد وکاهــش آن نیــز بــه صــورت ضربتــي و بــا 
ــک  ــکل ی ــه ش ــه ب ــرح بلک ــد ط ــراي چن اج
ــد  ــاي بلن ــب راهکاره ــد در قال ــان و فراین جری
ــي  ــدت عمل ــاه م ــدت و کوت ــان م ــدت، می م

خواهــد بــود. 
 راهکارهــاي بلنــد مدت در ســطح کالن شــامل 
ــي،  ــت اجتماع ــاه و عدال ــن رف ــي، تأمی فقرزدای
کاهــش تبعیــض طبقاتــي بــا توجــه بــه تأثیــر 

عامــل فقــر در ایجــاد پدیــده کــودکان کار 
 توجــه بــه آمــوزش همگانــي بــه ویــژه والدیــن 
بــه منظــور تغییــر نگرش هــاي نامطلــوب 
ــي  ــازي فرهنگ ــودکان و بازس ــه ک ــبت ب نس
جامعــه بــه ویــژه اعتیــاد، بزهــکاري، تأکیــد بــر 
کاهــش مشــکالت اجتماعــي از جملــه افزایش 

ــي و...  ــاري روان ــرت، بیم ــت، مهاج جمعی
 بدیهــي اســت تحقــق ایــن روش هــا کــه نیــاز 
ــه دارد،  ــطح کالن جامع ــزي در س ــه برنامه ری ب
ــادي  ــاختارهاي اقتص ــي در س ــتلزم تغییرات مس
اجتماعــي و فرهنگــي جامعــه اســت؛ کــه 
ــن  ــد در ای ــژه ای می توانن ــک وی ــانه ها کم رس

ــند. ــته باش ــه داش عرص

راهکارهــاي میان مــدت، کوتاه مــدت در ســطح 
ــا  ــط ب ــي مرتب ــي و غیردولت ــازمان هاي دولت س

کــودکان شــامل مــوارد زیــر: 
   تدویــن قوانیــن حمایتــي و بازنگــري در برخي 

از آنهــا در ارتبــاط بــا کــودکان کار و خیابان 
   نظــارت بــر اجــراي دقیــق قوانیــن موجــود در 
مــورد کــودکان از جملــه قانــون کار، پیمان نامــه 
ــودکان  ــت از ک ــون حمای ــودک، قان ــوق ک حق
و نوجوانــان و مقاولــه نامــه 182 ســازمان 
ــب  ــه تصوی ــا ب ــه آنه ــه هم ــي کار ک بین الملل

رســیده اســت. 
ــت  ــه حمای ــام یکپارچ ــا نظ ــبکه ی    ایجــاد ش
ــن  ــه منظــور هماهنگــي بی ــن کــودکان ب از ای
ســازمان هاي دولتــي و غیردولتــي مرتبــط 
جلوگیــري از دوبــاره کاري و ارائــه خدمــات 

ــودکان  ــه ک ــب ب مناس
    ساماندهي مناسب کودکان کار و خیابان 

ــام  ــودکان، انج ــن ک ــاي ای ــا خانواده ه ــاط ب  ارتب
ــي،  ــي، آموزشــي، درمان ــي، قانون ــاي مال حمایت ه
مشــاوره اي و مــددکاري از طریق ارائه خدمــات الزم، 
 ایجــاد مراکــز حمایتــي مناســب بــه صــورت باز 
و آزاد و هدفمنــد، بــا برنامــه جامــع آموزشــي بــه 
منظــور حمایــت و ارائه خدمــات الزم و داوطلبانه 
ــاد  ــه ایج ــان داده ک ــه نش ــودکان. تجرب ــه ک ب
ــه کــودکان  ــراي حضــور داوطلبان ــاز ب مراکــز ب
کار و خیابــان کــه از طــرف ســازمان هاي غیــر 
دولتــي انجــام شــده اســت بــر عکــس مراکــز 
دولتــي مــورد اســتقبال فــراوان ایــن کــودکان و 
خانواده هــاي آنــان قــرار گرفتــه اســت؛ به ویــژه 
ــایي  ــه شناس ــوان ب ــق مي ت ــن طری ــه از ای ک

آنــان نیــز اقــدام کــرد. 
ــي  ــل کار و زندگ ــا در مح ــر پناه ه ــاد س  ایج
مراجعــه  بــراي  خیابــان  و  کار  کــودکان 
ــود  ــواده خ ــا خان ــه ب ــي ک ــه کودکان داوطلبان
خدمــات  بــه  نیــاز  و  نمي کننــد  زندگــي 

گوناگــون دارنــد. 
ــان از  ــودکان کار و خیاب ــردن ک ــوردار ک  برخ
بیمــه تأمیــن اجتماعــي . در آخــر بایــد متذکــر 
ــراد ســالم  ــی و کمــک اف ــا همدل ــه ب شــد ک
ــازی مناســب از  ــن فرهنگ س ــه همچنی جامع
ــوان  ــی می ت ــانه های جمع ــواع رس ــق ان طری
بــه ایــن معضــل اجتماعــی پایــان داد . 
کشــور های  از  برخــی  در  کــه  همانطــور 

ــیده .  ــان رس ــه پای ــه ب ــعه یافت توس
ــده  ــش پدی ــم در کاه ــه بتوانی ــد ک ــن امی ــا ای ب
کــودکان کار و خیابــان گام هــاي مؤثــري برداریم . 
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ــال 1394  ــاه س ــرداد م ــنبه 24 خ در روز ش
ــوش  ــدان ش ــدی می ــهید هرن ــگاه ش ورزش
بــود.  کار  بچه هــای  میزبــان  تهــران 
ــار  ــد از چه ــه بع ــی ک ــودکان و نوجوانان ک
ــهر،  ــطح ش ــف در س ــای مختل روز برنامه ه
درایــن برنامــه بــه مناســبت »روز جهانــی کار 

ــد... ــرکت کردن ــودک« ش ک
ــی  ــده ایم ول ــتان نش ــان تابس ــوز میهم  هن
و  کوچــه  روی  طاقت فرســایش  گرمــای 
ــوب  ــد، جن ــدرت می ده ــور ق ــا مان خیابان ه
شــهر هــم کــه باشــی دیگــر نــور علــی نــور 
می شــود. حوالــی میــدان شــوش مثــل اکثــر 
ــا اســت  ــه، ســکوت حکم فرم روزهــای جمع
ــورد  ــم نمی خ ــه چش ــن ب ــری از جش و خب
حتــی تــا پشــت درهــای ورزشــگاه هرنــدی 
هــم هیــچ جنــب و جــوش خاصــی نیســت. 
ــی  ــگاه، یک ــن ورزش ــن چم ــه  زمی در محوط
دو گــروه 20 نفــره از کــودکان روپــوش 
ســورمه ای و چنــد مدیــر جــوان و یــک 
مــرد لبــاس عروســکی مشــغول تمریــن 
برنامه های شــان هســتند. امــا ماجــرا بــا 
ورود بــه ســالن فوتســال ورزشــگاه هرنــدی 
رنــگ و بویــی دیگــر بــه خــودش می گیــرد.
ــدم  ــدن ال کالســیکو ق ــرای دی ــگار کــه ب ان
در نیوکمــپ گذاشــته باشــی، صــدای ســوت  
و جیــغ و دســت و هــورا آن چنــان گوش هــا 
ــد  ــه بع ــد دقیق ــا چن ــه ت ــد ک را آزار می ده
بــه جــز ســوت، چیــز دیگــری شــنیده 
ــال  ــالن فوتس ــه س ــام محوط ــود. تم نمی ش
ــده  ــده ش ــی چی ــم صندل ــن مراس ــرای ای ب
ــا اشــغال شــده اند.  ــًا توســط بچه ه ــه غالب ک
پخــش آهنــگ  حســابی بچه هــا را ســر ذوق 

ــن  ــر خــالف مراســم هایی از ای ــا ب آورده، ام
ــی  ــای کار کس ــه ه ــان بچ ــت،  از می دس
ــده  ــا خوانن ــا ب ــد نیســت ت ــا را بل ــگ ه آهن
همــراه شــود. اینجــا، فقــط حــرکات مــوزون 

ــد. ــوج می زن ــه م ــیرین و کودکان ش

بازى حق كودكان است
ــل  ــه مح ــالن را ب ــه ورودی س ــک گوش ی
اختصــاص  تغذیــه  بســته های  توزیــع 
داده انــد، و بــه دســت هــر بچــه ای کــه وارد 
می شــود، یــک بســته خوراکــی حــاوی 
ســاندویچ، نوشــابه و خوراکی هــای کودکانــه 
گروه هــای  در  هــا  بچــه  می شــود.  داده 
ــان  ــراه معلم ــه هم ــره ب ــف 20-30 نف مختل
ــد  ــوند و بع ــی می ش ــالن اصل ــود وارد س خ
از نشســتن در جایگاه هــای تعییــن شــده، 
بــرای شــروع مراســم آمــاده می شــوند. 
یکــی از مربیــان دربــاره نحــوه گزینــش 
می دهــد.  توضیــح  طــور  ایــن  بچه هــا 
ــودکان  ــی ک ــروه، همگ ــن گ ــای ای »بچه ه
آنهــا  مــا  کــه  هســتند  مدرســه مان  کار 
ــاب  ــه انتخ ــن برنام ــرکت در ای ــرای ش را ب

ــم.« کردی
آشــغال  صندلی هــای  تعــداد  اینکــه  بــا 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــل ب ــتر از قب ــده، بیش ش
ولــی هنــوز صندلی هــای خالــی  بیشــتر بــه 
چشــم می آینــد. البتــه تعــداد قابــل توجهــی 
ــد  ــی ننشســته اند و چن از بچه هــا روی صندل
قــدم آن طرف تــر مشــغول شــیطنت های 
ــاس  ــا لب ــا ب ــه هســتند. بیشــتر بچه ه بچگان
مدرســه در مراســم حاضــر شــده اند. امــا 
انــد  پوشــیده  کاورهایــی  دیگــر  برخــی 

ــق  ــازی ح ــده »ب ــته ش ــت آن نوش ــه پش ک
ــت« ــودکان اس ک

بی خيال بریم سركار
کــرده،  کالفــه  را  همــه  هــوا،  گرمــای 
پرچم هایــی کــه چنــد دقیقــه پیــش بــا 
می رفتنــد  آن ور  و  ایــن ور  آهنــگ  ریتــم 
ــر  ــده اند. تأخی ــزن ش ــه بادب ــل ب ــاال تبدی ح
در شــروع مراســم هــم، علــت دیگــری 
شــده تــا حوصلــه  بچه هــا ســر بــرود و 
بــه گــوش  پچ پچ هــای »بریــم خونــه« 
قصــد  هــا  بچــه  از  بعضــی  می رســد. 
برگشــت بــه خانــه را می کننــد کــه بــا 
ممانعــت مســئول انتظامــات، بــه محــل 
یکــی  می خورنــد.  برگشــت  بازی شــان 
ناهماهنگی هــا  ایــن  از  کــه  بچه هــا  از 
ــد.» اوال کــه  حســابی شــاکی اســت می گوی
ــرم  ــد ب ــه، بعدشــم بای حوصله مــون ســر رفت
ســر کار، بارهــا رو تحویــل آقــا بــدم. حتمــا 
ــا تعجــب  االن بدجــور شــاکیه از دســتم.« ب
وجــود  از  کارش  صاحــب  بی اطالعــی  از 
داره  مراســمی می پرســم. »خبــر  چنیــن 
ــت،  ــه ای هس ــن برنام ــام و همچی ــه اینج ک
امــا آنقــدر اجــازه نمیــده بهــم کــه همچیــن 
کارهایــی بکنــم. میگــه خیلــی وقتمــو الکــی 
ــه  ــه برنام ــج روزی ک ــن پن ــم، ای می گذرون
بــود، همــه را جــزو مرخصیــم حســاب 
ــه  ــدی ک ــاه ق ــرک کوت ــی پس ــرد.« عل ک

روایت یک روز بدون 
كار با كودكان كار
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ــه  ــط ب ــتاده و فق ــاری ایس ــاال آرام کن ــا ح ت
ــودش را  ــداد، خ ــوش می ــان گ صحبت های م
ــه،  ــد ک ــما نمی دونی ــرا می کند.»ش وارد ماج
مــا االن از صبــح تــا حــاال می تونســتیم 
کلــی کاســبی کنیــم ولــی بــه جــاش اینجــا 

ــتیم.« ــا نشس ــو گرم ت
خانــم فاطمــی، یکــی از مربیــان دربــاره 
نحــوه تعامــل بــا صاحــب کار  بچه هــا و 
ــرای  ــد. »ب ــح می ده ــان توضی ــدر و مادرش پ
حضــور ایــن بچه هــا هماهنگی هــای الزم 
بــا سرپرســت آنهــا در خانــه و محــل کارشــان 
انجــام شــده. حــاال اگــر می خواهنــد اینجــا را 
تــرک کننــد و دلیــل هــم می آورنــد، بخاطــر 
ــی  ــت« وقت ــان اس ــای بچگی ش ــیطنت ه ش
بچه هــا  بــا  تــا  می چرخانیــم  کــه ســر 
بیشــتر گــپ بزنیــم، متوجــه می شــویم 
ــا  ــان بچه ه ــت. هم ــی اس ــان خال دور و برم
خودشــان را از نرده هــا بــاال می کشــند و 
خــود را از ایــن همهمــه و شــلوغی رهــا 

می کننــد.

شادى با طعم پنگول
ــت  ــر جمعی ــه تاخی ــک ســاعت و 45 دقیق ــا ی ب
حاضــر در ســالن بــه احتــرام ســرود ملــی ایــران 
ــی  ــه نوع ــا ب ــتند ت ــود می ایس ــای خ روی پاه
ــرآن  ــه را بدهــد. ق ــد شــروع برنام ــن کار، نوی ای
هــم توســط نفــر اول مســابقات قــرآن نوجوانــان 

ــود.  ــالوت می ش ت

حــاال، نوبــت گــروه ارکســتر یــک نفــره اســت 
کــه ســالن را بــه هــوا بفرســتد. گرمــای هــوا 
ــه  ــن ب ــد رفت ــا قی ــده و بچه ه ــوش ش فرام
خانــه را زدنــد و کنجکاوانــه مراســم را دنبــال 
می کننــد. شــایعه ها تبدیــل بــه واقعیــت 
شــده انــد و گــروه »رنگیــن کمــان« بــا 
حضــور غافلگیرکننــده خــود، حــال بچــه هــا 
ــوب  را حســابی جــا مــی آورد. عروســک محب
بــا  نرگــس  خالــه  همــراه  بــه  پنگــول، 
ــدن آهنگ هــای شــاد،  اجــرای خــوب و خوان
آدرنالیــن خــون بچه هــا را چنــد درجــه ارتقــا 
ــوم  ــی معل ــه وقت ــن گفت ــد. صحــت ای داده ان
می شــود کــه بــا گذشــت حــدود یــک ســاعت 
و ســی دقیقــه از شــروع مراســم، بچه هــا کــه 

بــا دیــدن خالــه نرگــس و دوســتان بــه وجــد 
آمــده انــد، بــه هــر ســوالی، بــا صــدای بلنــد 
رنگین کمانی هــا  کار  می دهنــد.  جــواب 
ــالم  ــرای اع ــری ب ــود، مج ــام می ش ــه تم ک
آیتــم بعــدی بــاالی ســن مــی رود و »آقــای 
ــرا  ــه ف ــرای برنام ــه اج ــران« را ب ــده  ای خن
می خوانــد. حســن ریونــدی برنامــه اش را 

ــر از آن  ــا خســته ت ــا بچه ه ــد ام ــرا می کن اج
ــغ  ــام »دســت و جی ــد پیغ ــه بتوانن هســتند ک
ــد.  ــک بگوین ــده را لبی ــای خن ــورای« آق و ه
ــای  ــا، پ ــر از بچه ه ــد نف ــن چن ــن بی در ای
ســن می رونــد و از حســن ریونــدی تقاضــای 
آهنــگ درخواســتی می کننــد. ریونــدی انــگار 
فضــای مناســبی را بــرای تمریــن پیــدا کــرده 
ــش،  ــلیقه  مخاطبان ــن و س ــه س ــه ب و بی  توج
ــرا  ــه اج ــا 15 ثانی ــد 10 ت ــر کاری را در ح ه
ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد. همی می کن

ــد.  ــت را از دســت بده ــرل جمعی کنت
ســاعت از 12 ظهــر گذشــته کــه یکــی دو گروه 
ــالن را  ــز س ــم طن ــرای آیت ــن اج ــا حی از بچه ه
ــدی  ــرای ریون ــان اج ــد. در می ــرک  می کنن ت
ســالن رو بــه خلوتــی مــی رود و بــه جــز 
2-3 ردیــف، بقیــه صندلــی هــا خالــی اســت. 
آقــای خنــده هــم بــه ایــن موضــوع واکنــش 
ــد:  ــری می گوی ــه مج ــد و رو ب ــان می ده نش
»دســتت درد نکنــد، امــروز فهمیــدم اجــرا برای 
صندلی هــای خالــی چــه حســی دارد.« ســالن 
ــره   ــده. چه ــی ش ــال خال ــر کام ــال دیگ فوتس
خنــدان بچه هــا نشــان می دهــد از مراســم 
ــرون  ــالن بی ــا از س ــد. بچه ه ــوده ان ــی ب راض
آمــده انــد تــا دیــر تــر نشــده بایــد خودشــان را 
بــه محــل کار برســانند وگرنــه هــم از کاســبی 
جــا می ماننــد؛ هــم شــاید دیگــر صاحــب 
کارشــان اجــازه مرخصــی بــرای کارهــای 

ــد! ــا نده ــه آنه ــر ب واجب ت
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كودكان كار
ــه  ــری گفت ــودکان کارگ ــه ک ــودکان کار ب ک
ــدار  ــداوم و پای ــورت م ــه ص ــه ب ــود ک می ش
ــر  ــن ام ــه ای ــه می شــوند ک ــه خدمــت گرفت ب
آنهــا را در بیشــتر اوقــات از رفتــن بــه مدرســه 
ــازد  ــره می س ــی بی به ــۀ دوران کودک و تجرب
ــد  ــا را تهدی و ســالمت روحــی و جســمی آنه
از  بســیاری  نــزد  کــودک  کار  می کنــد. 
ــی  ــی فعالیت کشــورها و ســازمان های بین الملل
اســتثماری تلقــی می شــود. کار کــودک در 
درجــات مختلــف در طــول تاریخ وجود داشــت 
امــا بــا آغــاز ســوادآموزی همگانــی و تغییراتــی 
ــه  ــی شــدن ب کــه در شــرایط کار طــی صنعت
وجــود آمــد و ظهــور مفاهیــم حقــوق کارگــر و 
حقــوق کــودکان مــورد نقــد و بحــث عمومــی 
در  همچنــان  کــودکان  کار  گرفــت.  قــرار 
جاهایــی کــه ســن تــرک مدرســه پایین اســت 
شــیوع دارد. بــر اســاس آمــار ســازمان جهانــی 
ــودک 5  ــون ک ــاالنه 250 میلی کار )ILO(، س
ــی  ــروم از کودک ــان مح ــاله در جه ــا 14 س ت
ــر  ــار 120 میلیون نف ــن آم ــق ای ــوند. طب می ش
از آنهــا وارد بــازار کار شــده و مشــغول بــه کار 
تمام وقــت هســتند. 61 درصــد ایــن کــودکان 
در آســیا، 32 درصــد در آفریقــا و 7 درصــد در 
ــاق  ــد. قاچ ــی می کنن ــن زندگ ــکای التی آمری
ــن  ــردن ای ــده وارد ک ــای عم ــان از راه ه انس

ــازار اســت. ــه ب کــودکان ب
نســبتا  موضــوع  کار  کــودکان  موضــوع 
ــی در آن  ــده ای اســت و عوامــل گوناگون پیچی

جملــه: از  هســتند.  اثر گــذار 
- ساختار خانواده

- فقر
از  ناشــی  ناگهانــی  اقتصــادی  تغییــرات   -
ــه  ــرت ب ــه مهاج ــر ب ــه منج ــگ و ... ) ک جن
ــتمزد  ــا دس ــرای کار ب ــایه ب ــورهای همس کش

می شــود( بیشــتر 
- هزینۀ تحصیل و نظام آموزشی نادرست

کــودکان کار در شــرایط بســیار نامطلــوب 
ــای  ــام کاره ــت و انج ــه، بهداش ــر تغذی از نظ
ــن  ــد. ای ــی برن ــر م ــه س ــاد ب ــاک و ح خطرن
بازیچــه  راحتــی  بــه  می تواننــد  کــودکان 
دســت بزهــکاران حرفــه ای اعــم از ســارقین یا 
باندهــای توزیــع مــواد مخــدر، عوامــل ایجــاد 
خانه هــای فســاد و... قــرار گیرنــد. و همچنیــن 
عــدم بهره گیــری از آمــوزش و تحصیــل علــم 
ــا ســایر کــودکان در  ــت ب ــدرت رقاب ــن، ق و ف
ایجــاد یــک زندگــی ســالم را هــر چــه بیشــتر 

ــد. ــلب می کن ــودکان س ــن ک از ای

چگونگی همدلی با كودكان كار
بــراي دســت یابــي بــه مهــارت همدلــي 
ــه خودآگاهــي برســیم و کســب  ــد ب ــدا بای ابت

خودآگاهــي از طریــق شــناخت موفقیــت هــا، 
ــش  ــوت خوی ــف و ق ــاط ضع ــت ها و نق شکس
ــتاي  ــد در راس ــت. بای ــي اس ــت یاب ــل دس قاب
ــد  ــم. بای ــود کار کنی ــق خ ــتعدادها و عالی اس
بدانیــم توانایي هــاي مــا در کــدام جهــت 
بیشــتر اســت تــا در همــان مســیر گام برداریم. 
بایــد خالقیــت داشــته باشــیم و راه هــاي بهینه 
را متناســب بــا شــخصیت خــود بــراي رســیدن 
ــي  ــه مهــارت همدل ــر )از جمل ــاط بهت ــه ارتب ب
کــردن( انتخــاب کنیــم. در اینجــا چنــد نکتــه 
ــورد  ــد م ــي بای ــارت همدل ــا مه ــه ب در رابط
توجــه قــرار گیــرد. در همدلــي بــه هیــچ 
ــد.  ــه اســتفاده نکنی ــوان از جمــالت قاطعان عن
ــتي«  ــي هس ــدر عصبان ــر »چق ــي نظی جمالت
یــا »مطمئنــًا تــو ترســیده اي« مانــع پیشــروي 
ارتبــاط اســت. بایــد بــا جمالتــي مثــل 
ــدس  ــا »ح ــي« ی ــي آی ــران م ــر نگ ــه نظ »ب
طــرف  داشــته اي«  ســختي  روز  مي زنــم 
مقابــل را واداشــت تــا خــود از احساســش 
بــراي شــما بگویــد. از کلمــات کوتــاه )کلمــات 
ــتیاقمان  ــان دادن اش ــاه( در نش ــویق کوت تش
بــه شــنیدن بهــره ببریــم. لحــن صــدا و طــرز 
ــي  ــان دادن همدل ــز در نش ــره نی ــن چه گرفت
ــي کشــف  ــي یعن مهــم اســت. مهــارت همدل
ــرف  ــخنان ط ــي در س ــر بنای ــات زی احساس

ــل. مقاب

كودكان...       كار...       خيابان...       چرا؟؟؟

گردآورنده: علیرضا جاویدشاد
دانشــجوی کارشناســی رشــته حســابداری مالیاتــی 
واحــد تهــران غــرب
عضو هیئت تحریریه
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بــراي چــه و چگونــه بــا كــودكان كار 
ــرار كنيم؟ ــاط برق ارتب

در ابتــدا بایــد مــد نظــر داشــته باشــیم 
ــراري  ــوه ي برق ــؤال ها و نح ــد س ــه نبای ک
ارتبــاط بــه صــورت کنجــکاوي مطــرح 
شــوند. کــودک نبایــد ایــن احســاس را 
ــکاوي در  ــد کنج ــما قص ــه ش ــد ک ــدا کن پی
زندگــي او را داریــد. و گرنــه بالفاصلــه دوري 
ــه  ــي او و ب ــه زندگ ــد ب ــعي کنی ــد. س مي کن
ــادش  ــد و اعتم ــرام بگذاری ــخصیتش احت ش
ــي  ــراغ کودک ــه س ــي ب ــد. زمان ــب کنی را جل
برویــد کــه قصدتــان بــراي خودتــان کامــاًل 
روشــن اســت و در ابتــدا هدفتــان را برایــش 
ــي  ــراي کار عمل ــد کــه ب ــد. بگویی ــان کنی بی

ــه را  ــن نکت ــل ای ــام مراح ــد و در تم آمده ای
ــه از  ــه کاري ک ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
عهــده تــان خــارج اســت را انجــام ندهیــد و 
بیانــش نکنیــد. اگــر به صــورت شــخصي کار 
ــوان  ــود کــه بت ــدوار ب ــوان امی ــد، مي ت مي کن
ــواده اش  ــا خان ــت و ب ــش برداش ــي برای قدم

ــود.  ــرار نم ــاط برق ارتب
ــواده  ــرایط خان ــد و ش ــش را داری ــر امکان اگ
ــان  ــد، برایش ــکان را مي ده ــن ام ــودک ای ک
ــودکان  ــراي ک ــد ب ــد، مي توانی ــدا کنی کار پی
کالس هــاي آموزشــي داشــته باشــید. منتهــا 
ــاي  ــا در مکان ه ــن کالس ه ــًا ای ــد حتم بای
ــتي  ــات بهداش ــود. خدم ــزار ش ــمي برگ رس
نیــز از جملــه خدماتــي اســت کــه مي توانیــد 

ــد.  ــه دهی ــن کــودکان ارائ ــورد ای در م
ــا 12  ــر ب ــال براب ــر س ــاه ه روز 22 خردادم
روز  جهــان  کشــورهای  تمــام  در  ژوئــن 
ــه  ــت. ب ــده اس ــالم ش ــودک اع ــع کار ک من
ایــن ترتیــب در کشــور مــا نیــز ایــن مســئله 
ــه  ــت ب ــالی اس ــد س ــا چن ــت. ام ــادق اس ص
ــا کمــی  ــن روز ی واســطه برخــی مســائل ای
عقــب تــر و یــا کمــی جلوتــر در حــال 
برگــزاری و پاسداشــت توســط گروه هــای 
مــردم نهــاد بــوده کــه در ســال های گذشــته 
بــه بهتریــن نحــو و حداقــل در حــد تــوان و 
ــد فعالیــت  ــات ناچیــز خــود توانســته ان امکان
هایــی را تــدارک دیــده و مــردم و مســئوالن 
ــد. ــن آســیب اجتماعــی آشــناتر کنن ــا ای را ب

تنها كسی كه اگه با یه شاخه گل به خونه بره ، مؤاخذه می شه 

 كودك گل فروش سر چهار راهه ...
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اندازه گیــری  شــاخص های  از  یکــی 
بهداشــت  ســازمان  در  رشــد یافتگی 
ــودکان  ــت ک ــف وضعی ــی و یونیس جهان
ــوق  ــی حق ــان جهان ــت، پیم کشورهاس
ــی  ــان بین الملل ــک پیم ــه ی ــودک ک ک
ــت  ــودک اس ــوق ک ــاع از حق ــرای دف ب
ــر 4  ــه اجــرا در آمــد و ب درســال 1990 ب
محــور بقــا، رشــد، حمایــت و مشــارکت 

ــت. ــتوار اس اس
ــاد  ــا در ایج ــه دولت ه ــن وظیف مهم تری
حــق هویــت بــرای کــودکان کار، صــدور 
کارت شناســایی واجــازه تحصیــل در 
ــه  ــدی بیم ــش صددرص ــدارس ، پوش م
ــودکان کار و  ــژه ک ــران وی ــالمت ای س
ــل  ــرای ح ــه ب ــت ک ــی اس از طرح های
بحــران کــودکان کار  واجــب و ضــروری 
اســت . کارکــودکان نــه تنهــا بنیــان 
ــال  ــانی را پایم ــی انس ــی و حقوق طبیع
ــرای  ــدی ب ــدی ج ــه تهدی ــد بلک می  کن
آینــده اجتماعــی و رشــد و پیشــرفت 
اســاس  برایــن  اســت.  اقتصــادی 
معضــل  یــک  بعنــوان  کارشناســان 

اجتماعــی بــه آن می نگرنــد.
معیشــتی  مشــکالت  و  مســائل  
افزایــش  و  خانــواده   اقتصــادی  و 
ــده  ــاد پدی ــی در ایج ــای زندگ هزینه ه

کار کــودک تأثیرگــذار اســت بخــش 
ــواده  ــودکان کار دارای خان ــادی از ک زی
بــوده و خانواده هــای آنهــا دارای مســائل 
اقتصــادی و مواجــه بــا اعتیــاد و بیــکاری 
ــای  ــرای خانواده ه ــودکان ب ــتند. ک هس
مــا  قوانیــن  و  می کننــد  کار  خــود 
ــوان  ــی بت ــه راحت ــه ب ــه نیســت ک آنگون
و  گرفــت  را  بچه هــا  ایــن  حضانــت 
اساســًا چنیــن امکاناتــی در کشــور وجــود 
نــدارد. امــروز جمــع کــردن کــودکان کار 
ــه کارگاه هــای  از چهــار راه هــا آنهــا را ب
ــم  ــا نتوانی ــا ت ــی می کشــاند و م زیرزمین
ــن بخــش اجــرا  ــی را در ای ــه دقیق برنام
ــم امــکان جلوگیــری از کار کــودک  کنی

ــت. ــد داش ــود نخواه وج
ــه  ــم فصلنام ــال پنج ــماره 19 س در ش
علمــی پژوهشــی رفاه اجتماعــی یک کار 
تحقیقــی در مــورد کــودکان کار و خیابان 
منتشــر شــده کــه تحت نظــر دکتر ســید 
ــام  ــناس انج ــینی جامعه ش ــن حس حس
ــق  ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــه. جامع گرفت
506 نفــر در پنــج شــهر تهــران، مشــهد، 
شــیراز، اهــواز، و رشــت بــوده و بــا روش 
اطالعــات  جمــع آوری  و  پرســش نامه 
صــورت گرفتــه. ایــن پژوهــش براســاس 
ــرد، 90  ــه می گی ــود نتیج ــای خ داده ه

درصــد پاســخ گویــان دارای خانــواده 
ــتند.  ــکونت هس ــرای س ــرپناهی ب و س
ــه در  ــر برعکــس آنچــه ک ــارت دیگ بعب
ــی از آن  ــای بین الملل ــف آژانس ه تعاری
بعنــوان کــودکان خیابــان یــاد می شــود، 
آنچــه مــا بــا آن روبــرو هســتیم پدیــده 
کــودکان خیابانــی اســت کــه دارای 
ــتر  ــی بیش ــتند ول ــوداه هس ــه و خان خان
ــه زنی  ــا پرس ــه کار و ی ــود را ب ــت خ وق
می پردازنــد.  شــهر  خیابان هــای  در 
برخــی از ایــن کــودکان کــه تحــت 
طاقت فرســای  فشــارهای  تأثیــر 
ــت  ــل و رغب ــه می ــتند، ب ــادی هس اقتص
خــود بــرای کمــک بــه خانــوده و برخــی 
ــای  ــار و الزام ه ــر اجب ــت تاثی ــز تح نی
والدیــن و بزرگ ترهــا بــه کار کــردن 
بــا  آنــان  می آورنــد.  روی  درخیابــان 
ــتغال در  ــه اش ــل ب ــت از تحصی محرومی
می شــوند.  داوطلــب  کاذب  مشــاغل 
ایــن  نتایــج  از  دیگــری  بخــش  در 
ــه مــوازات  پژوهــش آمــده اســت کــه ب
سرپرســت  درآمــد  میــزان  افزایــش 
ــه رو  ــودکان مدرس ــداد ک ــر تع ــوار ب خان
افــزوده می شــود. بالعکــس از تعــداد 
کــودکان تــرک تحصیــل کــرده کاســته 
می شــود. ایــن پژوهــش عواملــی ماننــد 

پدیده ناميمون كودكان كار در ایران و جهان

نویسنده: خانم دکتر مستوره عزت زاده
رئیس دفتر فرهنگ اسالمی 
واحد تهران غرب
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ــواده هــای کــودکان  فقــر اقتصــادی خان
ــا  ــاق ب ــان در انطب ــی آن ــان، ناتوان خیاب
ــزرگ،  ــهرهای ب ــی ش ــیوه های زندگ ش
ــیه شــهر  ــودن محــالت حاش آســیب زا ب
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــایی نهاده و نارس
خانــواده و مدرســه و فقــدان نظــارت 
ــی را  ــازمان های متول ــی از ســوی س کاف
ــان  از عوامــل پدیــده کــودکان کار وخیاب

برمی شــمارد.
توســط  میزگــردی  در   94 ســال  در 
خبر گــزاری ایســنا در مــورد کــودکان کار 
و  بــر روی دو محــور “خــروج از چرخــه 
“وضعیــت  و  کار”  کــودکان  تحصیــل 
ــکیل  ــودکان کار” تش ــه ک ــان و بیم درم
شــد ، رییــس هیــأت مدیــره انجمــن 
عنــوان  کــودک  حقــوق  از  حمایــت 
کــرد : ”طبــق تحقیقــات انجــام شــده 45 
درصــد کــودکان کار و خیابــان در معرض 
ــت و  ــدز، هپاتی ــر، ای ــی نظی بیماری  های
ــی  ــد و از بیماری های ــرار دارن ــفلیس ق س

مثــل ســوء تغذیــه، کوتاهــی قــد، کمبــود 
وزن، مشــکالت روحــی روانــی و بیمــاری 
هــای پوســتی رنــج می برنــد.“ بــا وجــود 
حساســیت عمومــی جامعــه داخــل و 
جامعــه جهانــی بــر موضــوع کــودکان کار 
در حــال حاضــر کمتــر از 10 تشــکل 
در ایــران اختصاصــًا بــه کار کــودک 

زد . می پــردا
بنگاه   هــای  در  کــودکان  از  بســیاری 
زیرزمینــی و غیــر رســمی بــه کار گرفتــه 
می شــوند. وجــود کــودکان کار و خیابــان 
امــروز چــه در عرصــه تولیــد مثــل کــوره 
پزخانــه و کارگاه هــای کوچــک مثــل 
ماننــد  و  شیشه ســازی  و  فرش بافــی 
مثــل  خیابــان  در عرصــه  چــه  و  آن 
شیشــه  کــردن  پــاک  گل،  فــروش 
ــال آن  ــی و امث ــین ها، آدامس فروش ماش
ــران  ــک ای ــزرگ و کوچ ــهرهای ب در ش
ــادی  ــده ای ع ــه پدی ــکار و ب ــل ان غیرقاب

ــت. ــده اس ــل ش تبدی

آنچــه مســلم اســت تمــام انــواع کار 
ــکال  ــن اش ــه خصــوص بد تری ــودک ب ک
بایــد ریشــه کن شــود چــرا کــه  آن 
ــی و  ــان طبیع ــا بنی ــه تنه ــودک ن کار ک
پایمــال می کنــد  را  انســانی  حقوقــی 
بلکــه تهدیــدی جــدی بــرای آینــده 
اجتماعــی و رشــد و پیشــرفت اقتصــادی 

می شــود. محســوب 
پدیــده  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
نیازمنــد یــک اجمــاع  کــودکان کار  
ــوی  ــه از س ــه جانب ــل هم ــد و تعام واح
نهادهــای  و  دولتــی  دســتگاه های 
ــی  ــت، تعامل ــی اس ــی و غیردولت اجتماع
کــه می توانــد ماحصــل آن شناســایی 
ــدار  ــاغل پای ــاد مش ــودکان کار، ایج ک
بــرای خانواده هــای آنــان، گســترش 
ــی  ــازمان های دولت ــارت س ــه نظ حیط
نظیــر بهزیســتی و معرفــی کــودکان 
و  حمایــت  بــرای  NGOهــا  بــه  کار 

پوشــش باشــد.

عنوان مطلب: علت

- دوست داشتی  چه كاره شوى ؟
. دكتر

- پس چرا درس نخواندى؟
. چون باید كار می كردم.
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لِی لِی کنان

لِی لِی کنان از این هیاهو دور میشد
سنگی میان دست های پینه بسته
انگار از این کوچه ها و این گذرها

رد می شود هر روز این زیبای خسته

هر روز می داند دوباره روزی از نو
باید به این دیوارها دل خوش کند باز

یا منتظر باشد ببیند از خیابان 
سر می رسد یک آدم پولدار پر ناز

باید بترسد از کسی که می شمارد
این سکه ها را چون خودش در سکه بازی

باید بفهمد از نگاه آن رفیقش
وقتی که سیلی خورد و گفت بپا نبازی

باید بفهمد رنگ های اسکناسی
باید که بر این تیره روزی ها بپاشد

باید فراموشش کند یک جعبه رنگی
مثل مداد آن رفیقش داشته باشد

یک وقت هایی دوست دارد خواب باشد
مثل همان طفلی که بر دوش همان زن

خوابیده است و خوا ب های تلخ دارد
لعنت به این همبازیان پست و جر زن

وحشت نکردند هیچ یک از این رفیقان
وقتی که با قهر و گله با ساز می خواند 

در بند بود و ملتی که تا قیامت
نفرین شدند و دخترک آواز می خواند

سیگار دارم می خری؟؟...گل می فروشم
من فال دارم ... مرغ عشقم پر ندارد

بی حسی بخت من است و این زمستان
بخت سیاهم ربط به گلپر ندارد

آخر نمی دانند دل های غریبه
سنگ میان دست هایم سنگ مرگ است

مرگی برای شیشه های مشکی بنز
وقت گذر از دردهایم سمت ننگ است

وقتی که من لِی لِی کنان آواز خوانان
خواهی نخواهی می روم سمت خیابان 
خواهی نخواهی از تو می پرسم بگویی

این عمر من این کودکی ها بود ارزان؟؟

از کی تمام رنگ ها را دلخوشی را
از کودکی ها از نگاهم جمع کردند؟
از کی تمام عمر من را بی تفاوت 
نامردمان با درد قلع و قمع کردند؟

شعر كودك كار

شاعر: مریم روزبهانی 
دانشجوی رشته ی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم  افزار
واحد تهران غرب
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بــه  عــام  تعریــف  در  کار  کــودکان 
ــه  ــود ک ــه می ش ــری گفت ــودکان کارگ ک
بــه صــورت مــداوم و پایــدار بــه خدمــت 
نــزد  کــودک  کار  می شــوند،  گرفتــه 
ســازمان های  و  کشــورها  از  بســیاری 
بین المللــی فعالیتــی اســتثماری تلقــی 

. د می شــو
کار  جهــان،  کشــورهای  بیشــتر  در 
مــزارع،  در  کار  شــامل  کــودک 
بخش هــای  و  معــادن  کارخانه هــا، 
خدماتــی اســت و مشــاغل کاذبــی چــون 
بر می گیــرد؛  در  هــم  را  دستفروشــی 
ــورت آزاد  ــه ص ــراq ب ــودکان کار اکث ک
یــا خیابانــی، نیمه وقــت و تمام وقــت، 
ــتند. ــغول کار هس ــزد مش ــی و کارم فصل
ــودکان  ــن شــکل های کار ک ناپذیرفتنی تری
اســتفاده نظامــی از کــودکان و تن فروشــی 

ــت. ــان اس آن
ــی کار،  ــازمان جهان ــار س ــاس آم ــر اس ب
ــا 14  ــودک 5 ت ــون ک ــاالنه 250 میلی س
از کودکــی محــروم  ســاله در جهــان 
 120 آمــار  ایــن  طبــق  می شــوند، 
میلیــون  نفــر از آن هــا وارد بــازار کار 
شــده و مشــغول بــه کار تمــام  وقــت 
هســتند، 61 درصــد ایــن کــودکان در 
ــا و 7 درصــد  ــیا، 32 درصــد در آفریق آس
ــد. ــی می کنن ــن زندگ ــکای التی در آمری
ــک  ــودک، ی ــوق ک ــی حق ــان جهان پیم
پیمان نامــه بین  المللــی بــرای دفــاع و 
ــده  ــه ش ــودکان تهی ــوق ک ــت ازحق حمای
اســت، ایــن پیمــان کــه پــس از 10 

ــو  ــورهای عض ــان کش ــو می ــال گفتگ س
ــالدی  ــل در ســال 1989 می ــازمان مل س
اجــرا  بــه   1990 ســال  در  و  تدویــن 
ــور  ــار مح ــی چه ــور کل ــه ط ــد؛ ب درآم
ــارکت را در  ــت و مش ــد، حمای ــا، رش بق
ــرار  ــه ق ــورد توج ــودکان م ــا ک ــاط ب ارتب

. هــد می د
می گویــد:  پیمــان  ایــن    32 مــاده 
ــه  ــر کاری ک ــر ه ــد در براب ــودک بای ک
ــد  ــد می کن ــالمت او را تهدی ــد و س رش
ــل  ــد حداق ــا بای ــود و دولت ه ــت ش حمای
را  کــودکان  کار  شــرایط  و  کار  ســن 
مشــخص کننــد.در مــاده 26 ایــن پیمــان 
نیــز آمــده اســت کــه هــر کودکــی حــق 
ــه  ــه بیم ــی از جمل ــن اجتماع دارد از تأمی
اجتماعــی برخــوردار شــود و مــاده 27 آن 
ــد از  ــودکان بای ــه ک ــد ک ــد می کن تأکی
ســطح زندگــی کــه تأمیــن کننــده رشــد 
جســمی، ذهنــی و اجتماعــی آنهــا اســت، 

ــوند. ــوردار ش برخ
ــون کار، اشــتغال  ــاد ه   79 قان ــران م در ای
را  ســال   15 زیــر  کــودکان  کار  بــه 
ــران  ــه کارگ ــت .البت ــته اس ــوع دانس ممن
ــه  ــی ک ــای خانوادگ ــاغل در کارگاه ه ش
ــتگان  ــا بس ــر ی ــا، همس ــای آن ه کارفرم
یــک  درجــه   نســبی  خویشــاوندان  و 
ــتند در  ــون کار نیس ــمول قان ــند، مش باش
نتیجــه حداقــل ســن کار در مــورد چنیــن 

نمی  شــود؛  کارگرانــی رعایــت 
بــر اســاس قانــون کار اگــر یــک کارفرمــا 
کــودک زیــر 15ســال را بــه کار بگیــرد، 

ــرای نخســتین  ــود و ب ــف خواهــد ب متخل
ــار دوم مجــازات  ــدی، ب ــار مجــازات نق ب
نقــدی و حبــس و بــار ســوم عــالوه بــر ایــن 
ــه  ــا کارگاه پلمــپ و پروان ــه ی مــوارد، کارخان

کار فــرد متخلــف ابطــال خواهــد شــد.
آمارهــای غیررســمی تعــداد کــودکان 
ــن  ــر تخمی ــون نف ــی را 7 میلی کار ایران
ــد  ــود 40 درص ــه می ش ــه گفت ــد ک می زن
مهاجــر  کــودکان  را  کــودکان  ایــن 
تشــکیل می دهــد. آخریــن اطالعــات 
مرکــز آمــار ایــران 1 میلیــون و 700 
ــوان  ــه عن ــران را ب ــودک در ای ــزار ک ه
ــازمان  ــد . س ــی می کن ــودک کار معرف ک
جهانــی کار نیــز اعــالم کــرده اســت کــه 
215 میلیــون کــودک 5 تــا 14 ســاله 
کشــورها، در دام کار گرفتــار هســتند.

در ایــران ،30 درصــد کــودکان کار دارای 
والدیــن بــا ســابقه محکومیــت هســتند و 
ــواد  ــن بی س ــز دارای والدی ــد نی 40 درص
درصــد   85 هســتند،  ســواد  کــم  یــا 
کــودکان کار ایرانــی و مــا بقــی از ســایر 

ــتند. ــورها هس کش
امیــر محمــود حریرچــی جامعه شــناس 
ــزار  ــرانه 13 ه ــد س ــه درآم ــه ب ــا توج ب
می گویــد:“  ایســنا  بــه  ایــران  دالری 
نداریــم.  پــول  بگوییــم  نمی توانیــم 
ــت،  ــول اس ــع پ ــی توزی ــوع چگونگ موض
کار  توســعه  خواهــان  کشــورهای  در 
کــودکان زیــر 15 ســال ممنــوع اســت و 
درمــان و بهداشــت بــرای آنــان رایــگان 
ــه  ــا را ن ــی م ــکل اصل ــت. »وی مش اس

مشکل اصلی ما، نگارش قانون نيست، اجراى قانون است
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با سالم و احترام؛ 
جنــاب آقــای راجعیــان همانگونــه که مســتحضر 
هســتید موضــوع مــورد بحــث در نشــریه مربوط 

بــه کــودکان کار و خیابــان اســت. 
از جنابعالی خواهشــمند هســتیم، ســؤاالت مربوط 
بــه فعالیت هــا، نحــوه برخــورد و زندگی کــودکان 
کار و خیابــان را بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا 
فرهنــگ زندگی ایــن کــودکان بــرای خوانندگان 

نشــریه پاســخگو باشید.
ــودکان کار از کار  ــل ک ــا دلی ــدف و ی 1- ه

ــت؟  ــردن چیس ک
در  کــودکان  ایــن  اکثــر  کــه  آنجــا  از 
هــم  از  و  بضاعــت  بــی  خانواده هــای 
گســیخته رشــد می یابنــد، بــه منظــور تأمیــن 
هزینه هــای زندگــی خــود و خانواده شــان 
ــته  ــود برداش ــه خ ــی کودکان ــت از زندگ دس
ــت بــه خانــواده  ــک سرپرس و در نقــش ی

می کننــد. کمــک 

چــه  کــودکان  ایــن  خانواده هــای   -2
می دهنــد؟ انجــام  آنهــا  از  حمایت هایــی 
ــا  ــواده ی ــه دلیــل فقــدان سرپرســت در خان ب
بدسرپرســتی والدیــن، فقر اقتصادی، نداشــتن 
تحصیــالت و آگاهــی و فقــر فرهنگــی اکثــر 
ــواده  ــای خان ــد حمایت ه ــودکان فاق ــن ک ای
هســتند امــا بــا ایــن وجــود، خانــه و خانــواده 
امیــد  آرامــش و  تنهــا مأمــن و محیــط 

ــت. آنهاس

ــی  ــه چــه کارهای ــا ب ــن بچه ه ــًا ای 3- عموم
می آورنــد؟ روی 

دست فروشــی، فال فروشــی، پــاک کــردن 
آجرپــزی،  کارگاه هــای  در  کار  ماشــین ها، 

ــی  ــای صنعت ــگاه ها و کارخانه ه کار در فروش
در  کار  کشــاورزی،  کارهــای  مختلــف، 

دامــداری و ....

ــاز  ــوند ب ــن ش ــی تأمی ــر از لحــاظ مال 4- اگ
هــم کار می کننــد؟

مشــکالت مالــی و اقتصادی اگرچــه مهم ترین 
ــان  ــای آن ــودکان و خانواده ه ــن ک مشــکل ای
ــان نیســت.  ــا تنهــا مشــکل آن مــی باشــد ام
چــرا کــه زندگــی در شــرایط فقــر اقتصــادی 
جــدی  آســیب های  موجــب  فرهنگــی  و 
ــده و  ــودکان گردی ــن ک ــی ای ــناختی و روان ش
ــد  ــادی مانن ــی ع ــه زندگ ــا ب ــدن آنه بازگردان
ســایر کــودکان نیازمنــد مداخــالت چنــد 

ــت. ــی اس وجه

ــن  ــت ممک ــر جه ــیب هایی از ه ــه آس 5- چ
ــد؟ اســت در کار ببینن

اساســاً خیابــان ناامن تریــن مــکان بــرای 
کــودکان کــه از لحــاظ آگاهــی و رشــد 
ــد.  ــیده اند می باش ــوغ نرس ــه بل روانشــناختی ب
ــی  ــیب های اجتماع ــواع آس ــادن در دام ان افت
نظیــر اعتیــاد، باندهــای قاچــاق انســان، 
سوءاســتفاده های جنســی، بدرفتــاری، گرفتــار 
شــدن در دام باندهــای تبهــکاری و ... در 

ــت. ــودکان اس ــن ک ــار ای انتظ

6- در حــال حاضــر حــدوداً چنــد کــودک کار 
ثبــت شــده داریــم؟

براســاس آمارهــای رســمی در تهــران حــدود 
امــا  دارد.  وجــود  کار  کــودک  هــزار   20
ــن  ــش از ای ــد بی ــی می توان ــای واقع آماره

ــد. باش

7- آیــا مراکــزی هســتند کــه از این کــودکان 
ــت کنند؟ حمای

از نهادهــای رســمی بهزیســتی و کمیتــه امداد 
کمک هــای بســیار محــدودی را بــه ایــن 
ــد.  ــه می دهن ــان ارائ ــودکان و خانواده هایش ک
برخــی از NGOهــا نیــز در ایــن زمینــه فعالیت 
می کننــد امــا ایــن مداخــالت بــه دلیــل عــدم 
یکپارچگــی و محــدود بــودن پاســخگوی 

ــد. ــودکان نمی باش ــن ک ــای ای نیازه

8- ایــن مراکــز چنــد درصــد از ایــن بچه هــا 
را می تواننــد تحــت پوشــش قــرار دهنــد؟

بــا توجــه بــه گســتردگی پدیــده کــودک کار 
ــه رشــد ایــن  ــد روب ــه رون ــا توجــه ب و نیــز ب
ــواده  ــاد خان ــف نه ــل تضعی ــه دلی ــده ب پدی
بــر اثــر طــالق، فقــر و... نیازمنــد مشــارکت 
ــردم  ــی و م ــای دولت ــش نهاده ــش از پی بی

ــتیم. ــه هس ــن زمین ــه در ای جامع

ــا  ــن بچه ه ــه ای ــد ب ــردم بخواهن ــر م 9- اگ
ــود دارد؟ ــی وج ــه راه های ــد چ کمکــی کنن

ــد  ــودکان نیازمن ــن ک ــه ای ــک ب ــرای کم ب
هــم کمک هــای  و  مردمــی  کمک هــای 
گــروه  یــک  تنهــا  و  هســتیم  دولتــی 
ایــن  نیازهــای  پاســخگوی  نمی توانــد 

باشــد. کــودکان 

ایــن  تحصیــالت  و  ســواد  ســطح   -10
ــی هســت؟ ــه چــه صورت ــًا ب کــودکان عموم

اساســاً ایــن کــودکان یــا بــه مدرســه نرفته انــد 
یــا در ســطح ابتدایــی یــا راهنمایــی از تحصیل 
بازمانده انــد و از ایــن بابــت آســیب های جــدی 

آینــده آنــان را تهدیــد می کنــد.

مصاحبه گر: مهناز اسماعیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امورفرهنگی 
واحد تهران غرب

مصاحبه با آقاي راجعيان
كارشناس پایگاه خدمات اجتماعي
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11- آینــده ایــن کــودکان چگونــه رقــم 
؟ د ر می خــو

ــنین  ــودکان در س ــن ک ــه ورود ای ــه ب ــا توج ب
پاییــن بــه بــازار کار و عــدم تحصیل آنــان، اکثر 
ایــن کــودکان از لحــاظ  شــناختی، رشــد چندانی 
پیــدا نمی کننــد و از لحــاظ پایــگاه اقتصــادی و 
اجتماعــی نیــز بــه ســطوح پاییــن جامعــه تعلــق 
ــر  ــار فق ــر ب ــد و استعدادهایشــان در زی می گیرن

ــود. ــون می ش مدف

12-در جامعــه بهتریــن نحــوه برخــورد بــا ایــن 
کــودکان بایــد چگونه باشــد؟

و  اولیــن  روانــی  و  اجتماعــی  حمایــت 
ایــن  قبــال  در  جامعــه  اقــدام  مهم تریــن 
ــه  ــای جامع ــد برخورده ــت  . نبای ــودکان اس ک
ــر  ــف ب ــیب های مضاع ــا آس ــردد ت ــب گ موج

روح و روان ایــن کــودکان ایجــاد شــود.

ــتر  ــر بیش ــال حاض ــودکان در ح ــن ک 13-  ای
ــد؟ ــاج دارن ــی احتی ــه چــه چیزهای ب

- بازگشــت بــه آغــوش خانــواده کــه مســتلزم 
ــان  ــواده آن ــه از خان ــه جانب ــای هم حمایت ه

اســت.
-  بازگشت به تحصیل و مدرسه

- برخــورداری از تفریحــات ســالم ماننــد ســایر 
کودکان

 - و از همه مهم تر عدم اشتغال آنان

ــای  ــار ناهنجاری ه ــا دچ ــن بچه ه ــا ای 14- آی
اجتماعــی از جملــه اعتیــاد هســتند؟

تعــداد زیــادی از ایــن کــودکان نادانســته و 
ــه وارد باندهــای فــروش مــواد بعنــوان  ناآگاهان
ــودکان در  ــن ک ــت ای ســاقی می شــوند و اکثری
ــد. ســنین پاییــن تجربــه مصــرف مــواد را دارن

15- حــرف دل ایــن کودکان و خواسته هایشــان 
از مردم و مســئولین چیست؟

ــتند  ــی هس ــاالن کوچک ــودکان، بزرگس ــن ک ای

ــای  ــا و کمبوده ــران ضعف ه ــه به منظــور جب ک
اساســی خانواده هایشــان بــه امیــد ســاختن 
ــا متأســفانه  ــازار کار می شــوند. ام زندگــی وارد ب
تضعیــف اخالقیــات جامعــه و نبــود نظــام 
حمایتــی یکپارچــه و مناســب آنهــا را از داشــتن 
ــه  ــان ب ــن آن ــی دارد. بنابرای ــالم بازم ــی س زندگ
صــدای  کــه  هســتند  گوش هایــی  دنبــال 
کوچــک آنــان را بشــنود و دســت آنهــا را بگیــرد.
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نویسنده:  امیر مسعود مددی
کارشناس اطالع رسانی و مارکتینگ تبليغات مدرن در دنياى مجازى

مجــازی،  دنیــای  در  مــدرن  تبلیغــات 
ــح اســتفاده  فرهنگ ســازی و شــیوه های صحی
ــیار  ــت بس ــی اس ــازی پازل ــای مج از آن فض
پیچیــده کــه چیدمــان قطعــات ایــن پــازل بــه 
شــیوه ای صحیــح و هدفمنــد جهــت نیــل بــه 
مقصــود از دشــواری های خاصــی برخــوردار 
ــی  ــل توجه ــم و قاب ــای مه ــت و مهارت ه اس
را می طلبــد. نــگاه و بــاور مناســب ، نقــش 
ایــن پــازل را بــه نفــع ارزش هــای قابــل قبــول 
ــد داد.  ــر خواه ــی تغیی ــانی و اله ــل انس و اصی
سال هاســت کــه بــا رونــق اینترنــت و بــه طبــع 
ــات  ــایر امکان ــی و س ــبکه های اجتماع آن ، ش
ارتباطــی تحــت وب ، تبلیغــات و اطــالع  رســانی 
معنــای جدیــدی در فضایــی جدیــد پیــدا کــرده 
اســت. گســتره وب ، به دلیــل قدرت نفوذ بســیار 
بــاال، وســعت جغرافیایــی ، ســرعت در برقــراری 
ارتبــاط بــا مخاطــب و نیــز جذابیت هــای بســیار 
ــت  ــبی جه ــه مناس ــه در آن ، عرص ــاد نهفت زی
ارائــه نقطــه نظــرات ، تبلیغــات و اطالع رســانی 
ــن  ــن ، ای ــه قطــع و یقیی ــد می باشــد. ب هدفمن
فضــا بــا پتانســیل های منحصــر بفــرد خــود و 
بــا قابلیــت نفــوذ بســیار بــاال در کنــار متصدیان 
اطالع رســانی و تبلیغاتــی منطبــق بــا فرهنــگ 
ــن  ــوب قوانی ــور و در چهارچ ــر کش ــی ه بوم
ــیاری  ــگاه بس ــه جوالن ــر جامع ــئونات ه و ش
ــز  ــی نی ــان فرهنگ ــرض ورزان و مهاجم از غ
ــگ ســازی  ــزوم فرهن ــن رو ل ــی باشــد. از ای م
ــش  ــش از پی ــازی، بی ــات مج ــوزه تبلیغ در ح
ــر  ــه تنهــا ب ــن مهــم ن احســاس می شــود و ای
دوش مســئولین فرهنــگ ســازی یــک کشــو ر، 
بلکــه بــه عهده تــک تــک کاربــران حــوزه وب 
در آن کشــور مــی باشــد. بــا نگاهــی اجمالــی بر 
انــواع شــیوه های تبلیغاتــی محیطــی و مجازی 
و مــروری انــدک بــر آمــار و ارقــام ، بــه آســانی 

ــای مجــازی  ــر شــگرف دنی ــدرت و تأثی ــه ق ب
ــد  ــی خواهی ــی پ ــای محیط ــه فض ــبت ب نس
بــرد. بــه طوری کــه هــم اکنــون گــردش 
مالــی آگهی هــای آنالیــن در برخــی کشــورها 
ــن و  ــن  ، چی ــتان ، ژاپ ــکا ، انگلس ــه امری از جمل
بســیاری از کشــورهای دیگــر از گــردش مالــی 
ــت.  ــده اس ــتر ش ــی بیش ــای مطبوعات آگهی ه
در ایــران نیــز اگــر تــا پنــج شــش ســال پیــش 
کمتــر کســی حاضــر بــه هزینــه کــردن بــرای 
ــت  ــش روی اینترن ــا خدمات ــغ محصــول ی تبلی
وب ســایت های  از  بســیاری  اکنــون  بــود، 
پربیننــده ی فارســی مملــو از بنرهــای تبلیغاتــی 
هســتند و برخــی جایگاه هــای مربــوط بــه 
ــر رزرو  ــاه قبل ت ــد م ــش آگهی شــان از چن نمای

می شــود.
در ســال 2009 در امریــکا هزینه ی صرف شــده 
در تبلیغــات آنالیــن 22 میلیــارد دالر در برابر 27 
میلیــارد دالر بــرای تبلیغــات روزنامه هــا بــود که 
ایــن ارقــام در ســال 2010 بــه مقــدار برابــِر 25 
میلیــارد دالر رســیدند. ســرانجام در ســال 2011 
بــود که تبلیغــات آنالیــن از تبلیغــات مطبوعاتی 
ــع  ــه 24 به نف ــبت 28 ب ــت و نس ــی گرف پیش
اینترنــت بیــن آنهــا برقــرار شــد. در انگلســتان 
نیــز در ســال 2011 تبلیغــات اینترنتــی بــا 
رســیدن به مبلــغ 2.26 میلیــارد پوند معــادل 27 
درصــد کل بازار تبلیغــات، از تبلیغــات تلویزیونی 
جلــو افتاده اســت. گســترش ابزارهــای اینترنتی 
ــتری  ــیل های بیش ــران پتانس ــش کارب و افزای
ــت.  ــم آورده اس ــن فراه ــات آنالی ــرای تبلیغ ب
ــال  ــه ارس ــی ب ــات اینترنت ــی تبلیغ ــر زمان اگ
ایمیــل و نمایــش بنــر محــدود می شــد اکنــون 
روش هــای زیــادی بــرای ارائــه تبلیــغ در فضای 
مجــازی وجــود دارد کــه در ادامــه بــا برخــی از 

ــنا می شــویم. ــا آش آنه

در واقــع ، اطــالع رســانی و تبلیغــات اینترنتــی از 
ــای  ــکل گیری دنی ــه ش ــال های اولی ــان س هم
وب بــا نمایــش آگهی هــای متنــی و تصویــری 
در برخــی وب ســایت های پربیننــده شــروع شــد. 
در کنــار نمایش هــای تحــت وب ، شــیوه ی 
ــی گروهــی  دیگــر ، ارســال ایمیل هــای تبلیغات
ــاز  ــا آغ ــی ب ــات اینترنت ــا تبلیغ ــود. ام ــاده ب س
هــزاره ی جدیــد و ورود شــرکت هــای بزرگــی 
چــوت میلیجــن ، میــل چیمــپ، آی کانتکــت و 
چنــد غــول اطالع رســانی و تبلیغاتــی بــه  دنیای 
ــل  ــی جــدی تبدی ــه تجارت ــن ب ــات آنالی تبلیغ
ــی از قبیــل ارســال اطالعــات  شــد. ویژگی های
به صــورت هدفمنــد و هوشــمند در محــدوده ی 
ــدوده ی  ــن از مح ــر رفت ــاص، فرات ــی خ زمان
جغرافیایــی، انعطــاف در طراحــی و اجــرا، امکان 
تعامــل بــا مخاطب، امــکان هدایــت مخاطب به 
وب ســایت هــدف یــا توضیحــات بیشــتر، امکان 
هدایــت مخاطــب بــه خریــد کاال یــا ســرویس، 
امــکان گزارش گیــری از بازدیدکننــدگان آگهــی 
و چنــد مــورد دیگــر مجموعــه ی عواملی اســت 
ــات در فضــای  ــه تبلیغ ــرای ارائ کــه اشــتیاق ب
ــه  ــا عنایــت ب آنالیــن را افزایــش داده اســت. ب
ــح از  ــتفاده صحی ــزوم اس ــوق ، ل ــات ف توضیح
ــبکه های  ــازی و ش ــای مج ــات وب ، فض امکان
اجتماعــی بــه منظــور اطــالع رســانی و تبلیغات 
ــه  ــذا پهن ــردد. ل ــان می گ ــش نمای ــش از پی بی
وســیع وب و قــدرت نفوذ آن ، مســئولیت بســیار 
ســنگینی بــر متولیــان فرهنگــی کشــورها و نیز 
خــود کاربــران بــا هــدف صیانــت و حراســت از 
فرهنــگ آن کشــور بــر دوش آنــان مــی گــذارد. 
ــیوه های  ــواع ش ــه بررســی ان ــدا ب ــه، ابت در ادام
تبلیغاتــی و یــا اطالع رســانی در دنیــای مجازی 
مــی پردازیــم تــا بــا صــورت هــای مختلــف آن 
ــیوه های  ــد و ش ــدا کنی ــتری پی ــنایی بیش آش
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ــد  ــا دی ــات را ب ــانی و تبلیغ ــح اطالع رس صحی
ــد. ــی قراردهی ــورد ارزیاب ــیع تری م وس

- تبلیغات بنری
- تبلیغات متنی

- تبلیغات در نتایج جست وجو
- تبلیغات پاپ.آپ 
- تبلیغات آویزان 
- تبلیغات زمینه ای
- تبلیغات ویدئویی 

- خبر و آگهی های آنالین
- تبلیغات بینابینی

- اسپانسرینگ ) حمایت از وب  سایت ها ( 
و  رایانــه ای  بازی هــای   ، پادکســت ها   -

اجتماعــی شــبکه های 

- تبلیغات و اطالع رسانی ایمیلی
اکنــون بــه اجمــال مــروری بــر شــیوه اجرایــی 
ــات در فضــای  ــح اطــالع رســانی و تبلیغ صحی

ــم. مجــازی مــی پردازی
یــا هــر گونــه  تبلیغاتــی و  در فضا ســازی 
اطالع رســانی بــه چنــد مــورد بســیار قابــل توجه 
ــود.  ــت نم ــد دق ــرا بای ــی و اج ــوزه طراح در ح

1. رعایت شریعت و قوانین داخلی کشور
2. در نظر گرفتن فرهنگ عامه

3. هدف گیری صحیح مخاطبین
ــا قابلیــت  ــات )  ب ــوع و شــیوه تبلیغ ــن ن 4. تعیی

ــورد ( ــت بازخ دریاف
ــد  ــذاب و هدفمن ــا ، ج ــی زیب ــی کمپین 5. طراح

ــه راه ( )نقش

ــن  ــده ) خالصــه در عی ــوای ارزن 6. ایجــاد محت
ــذار ( ــا و تأثیر گ ــر معن ــال پ ح

7. نظارت نهایی بر کمپین قبل از اجرای آن 
8. اجرای کمپین در کوتاه ترین زمان ممکن

9. دریافــت گــزارش کامــل عملکــرد کمپیــن و 
بازخــورد آن در میــان مخابیــن هــدف

ــور  ــه منظ ــی ب ــات دریافت ــل گزارش 10. تحلی
بــرای  راه  نقشــه  تعییــن  و  بهینه ســازی 

بعــدی فعالیت هــای 
در شــماره بعــدی، به تفصیــل در خصــوص انواع 
شــیوه هــای تبلیغــات و اطالع رســانی ، همچنین 
ــیوه ها در  ــن ش ــتفاده از ای ــح اس ــگ صحی فرهن
فضــای وب و نیــز چگونگــی اجــرای صحیــح و 

هدفمنــد یــک کمپیــن خواهیــم پرداخت.

دلم براى كودكيم تنگ شده....
براى روزهایی كه باور ساده اى داشتم

همه آدم ها را دوست داشتم...
مرگ مادر »كوزت« را باور می كردم و از زن »تناردیه« كينه به دل می گرفتم

مادرم كه می رفت به این فکر بودم كه مثل مادر »هاچ« گم نشود...
دلم می خواست »مُمل« را پيدا كنم

از نجارى ها كه می گذشتم گوشه چشمی به دنبال »وروجک« می گشتم
تمام حسرتم از دنيا نوشتن با خودكار بود

دلم براى خدا تنگ شده ...
خدایی كه شب ها بوسه بارانش می كردم...

دلم براى كودكيم تنگ شده ...
شاید یک روز در كوچه بازار فریب دست من ول شد و او رفت...
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دکتر محمدجلیل آل امین
دانش آموخته دکتری فلسفه

    فرهنــگ محصــوِل »انســان اجتماعــی« 
اســت. تردیــدی نیســت کــه انســان، 
ســازنده فرهنــگ اســت، اگــر انســانی 
نباشــد، فرهنگــی هــم در نگــره ی هســتی 
ــی  ــت. زمان ــد داش ــرر نخواه ــناختی، تق ش
کــه انســان ها در تعامــل بــا یکدیگــر، 
جامعــه و فرهنــگ را ســاختند، رابطــه بیــن 
انســان و فرهنــگ، رابطــه ای متقابــل، 

ــد.  ــد ش ــویه خواه ــل و دو س متعام
ــان دیگــر هــم انســان، فرهنــگ را  ــه بی ب
ــاز  ــگ، انسان س ــم فرهن ــازد و ه ــی س م
می شــود. هــم انســان فرهنــگ را تخریــب 
ــان  ــرب انس ــگ مخ ــم فرهن ــد، ه می کن
می شــود. در چنیــن فضایــی تبــادل و 
تهاجــم فرهنگــی هــم معنــادار مــی شــود. 
بنابرایــن فرهنــگ تجلــِی بینــش و کنــش 
ــوِر  ــوند تبل ــان ها می ش ــا انس ــان ها ب انس
فرهنــگ خویشــتن. ایــن انعــکاس متقابــل 
انســان و فرهنــگ در یکدیگــر، ســبب 
می شــود بــرای شــناخت یــک طــرف، بــه 
شــناخِت طــرف دیگــر هــم واقــف گردیــم 
بــرای  می شــود  باعــث  همچنیــن  و 
شــناخت یــک طــرف، ملــزم بــه شــناخت 

طــرف دیگــر هــم باشــیم. 
گفــت  می تــوان  فلســفی  تعبیــر  بــه 
ــترش  ــور و گس ــه حض ــگ«، دامن »فرهن
انســان اســت. انســان اگــر بخواهــد و 

بتوانــد بــدون هیــچ فرهنگــی زیســت 
ــه  ــع انســانی اســت کــه دامن ــد، در واق کن
ــش را  ــودِی خوی ــترِش وج ــور و گس حض
ــی  ــان اجتماع ــت. انس ــرده اس ــع ک منقط
ــِن انســان فرهنگــی  کــه از مناشــی بنیادی
کنــش  ســازنده  اصلــی  اســت،عنصر 
ــازنده  ــان، س ــن انس ــت. ای ــی اس اجتماع
ــط انســانی اســت،  ــی در رواب شــبکه معنای
در ایــن صــورت، حیــات جمعــی انســان ها 
ــود و  ــی می ش ــگ معنایاب ــوزه فرهن در ح
ــد. بهتریــن شــرایط زیســت  تحــول می یاب
ــر  ــه عناص ــی، غلب ــان اجتماع ــرای انس ب

ــت. ــر اس ــر عناص ــر دیگ ــی ب فرهنگ
امتیــاز انســان نســبت بــه اغیــار، در همیــن 
وجــِه وجــودِی فرهنگــِی اوســت. محتــوای 
از نگــره ی  زندگــی اجتماعــِی انســان، 
فرهنگــی، بیشــتردارای معناســت تــا از 
ــرا  ــناختی؛ چ ــاِی زیست ش ــره ی نیازه نگ
ــای  ــناختی، نیازه ــای زیست ش ــه نیازه ک
آغازیــن انســان هســتند؛ بــه عبــارت 
دیگــر، نیازهــای زیســتی تــا بــه نیازهــای 
ــانی  ــِث انس ــوند، حی ــل نش ــی تبدی فرهنگ
ــطح  ــگاه، در س ــن ن ــت. ای ــد داش نخواهن
کالن، ملــی و بین المللــی نیــز صــادق 
اســت؛ زیــرا بقــای روابــط کالن بیــن 
بــا توســل  ملت هــا هرگــز نمی توانــد 
ــتمرار  ــناختی، اس ــت ش ــای زیس ــه نیازه ب

ــل  ــدردی و تعام ــی، هم ــی همدل ــد؛ ول یاب
ــه ای   ــای دوام یافت ــد بق ــی می توان فرهنگ
ــد  ــق کن ــا خل ــا و ملت ه ــن دولت ه را بی
ــا  ــِی دولت ه ــت فرهنگ ــول زیس ــه معل ک
ــت. ــر اس ــا یکدیگ ــل ب ــا در تعام و ملت ه

بــا وجــود ایــن، جامعــه بشــری بــر اســاس 
دوگانگــی ســاختاری طراحــی شــده اســت؛ 
ــاز  ــوی آن، نی ــک س ــه ی ــی ای ک دوگانگ
انســانی بــرای ارتبــاط و پیوســتگی آدمیــان 
در فضــای انســانی- فرهنگــی اســت و از 
دولت هــا،  ســلطه طلبی  دیگــر،  ســوی 
طبقــات و گروه هــا  بــراِی رجحــان تقــدم 

بخشــیدن بــه نیازهــای زیســتی اســت.
کــه  اســت  بشــری  جامعــه  درد  ایــن 
ماکــس وبــر از آن بــه برتــری ارزش هــای 
تکنیکــی بــر ارزش هــای انســانی یــاد 
ــن  ــه گرفت ــل آن را فاصل ــد و زیم می کن
مــادی  فرهنــگ  از  معنــوی  فرهنــگ 
می دانــد و از آن بــا عنــوان »تــراژدی 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــاد می کن ــگ« ی فرهن
ــی  ــوان مدع ــر، می ت ــرِد دو متفک دو رویک
ــری  ــع بش ــروز وض ــکل ام ــه ش ــد ک ش
ــانی و  ــای انس ــان ارزش ه ــارض می در تع

ــت. ــتی اس ــای زیس ارزش ه
ــای زیســتی و  ــاوت نیازه ــد در تف ــر چن ه
زندگــی فرهنگــی، نابرابــری دولت هــا، 
ملت هــا و تمدن هــا اصــل درســتی اســت، 

فلسفه همدلی در روابط بين فرهنگی
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تابلو، نقاش را ثروتمند كرد. 

شعِر شاعر به چند زبان ترجمه شد. 

كارگردان، جایزه ها را درو كرد. 

و هنوز سر همان چهار راه، واكس می زند كودكی كه بهترین سوژه شد! 

امــا امــروزه نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی، 
ــات جمعــی اســت  و ایــن همــان  محــور حی
ــت  ــی اســت و هوی فلســفه ی فرهنــگ همدل
ــر  ــه عناص ــه ب ــا توج ــا ب ــان ها و ملت ه انس
ایــن  از  می شــود.  تعریــف  فرهنگی شــان 
ــه  ــان  و جامع ــظ انس ــرای حف ــه ب ــت ک روس
ــه  ــادی ب ــت م ــای زیس ــش از نیازه ــد بی بای
بقــای روابــط فرهنگــی بــا ابتنــای بــر همدلی 
ــرد  ــالش ک ــت و ت ــات داش ــاری، التف و همی
ــی در  ــانی - فرهنگ ــترِک انس ــوه مش ــا وج ت
جوامــع شناســایی شــود. محصــول ایــن 
رویکــرد، دنیایــی خواهــد بــود کــه بــا حفــظ 
ــی،  ــادی و تمدن ــی، اقتص ــی تاریخ تفاوت های
بــر اســاس رقابــت و پیوســتگی انســاِن 

ــدردی  ــی و هم ــای همدل ــر مبن ــی ب فرهنگ
ــدردی  ــی و هم ــت. همدل ــه اس ــکل گرفت ش
ــد اصــل مطــرح  ــر چن ــد ب ــا تأکی اجتماعــی ب
شــده اســت کــه طــرح آنهــا در فهــم بیشــتر 
ــد  ــن نوشــتار مفی ادعــای مطــرح شــده در ای

اســت:
1.    محوریــت درک و فهــم انســانی در جهت گیری 

تمدنی 
2. اهمیــت دادن بــه دیگــری و تقــدم دیگــری 

ــر خود ب
3. شــکل گیری هویــت فــردی در فراینــد بــه 

رســمیت شــناختن هویــت دیگــری 
ــورد  ــا و داوری در م ــه موقعیت ه ــه ب 4. توج

ــا. ــاس موقعیت ه ــر اس ــری ب ــود و دیگ خ

ایــن چهــار اصــل بــه انســان کمــک 
ــط  ــبکه رواب ــی ش ــه طراح ــا ب ــد ت می کن
کــه  یابــد  دســت  تعاملــی،  اجتماعــِی 
و  محوریــت  انســانی«  »کرامــت  آن  در 
ــور  ــاِن مح ــد. انس ــته باش ــت داش مرکزی
بــاور  اصــل  ایــن  بــه  گرفتــه،  قــرار 
او  هویــت  بیــان  کــه  داشــت  خواهــد 
ــت  ــه موقعی ــق و مالحظ ــدون درک دقی ب
دیگــری(  تمــدن  یــا  )فــرد  دیگــری 

نیســت.  امکان پذیــر 
ــدون  ــود، ب ــم خ ــر، فه ــارت دیگ ــه عب ب
فهــم دیگــری و فهــم دیگــری بــدون 
امکان پذیــر  موقعیت هــا  بــه  توجــه 

نیســت.
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ــه فعالیتــی در  ــه ثمــر نشســتن هــر گون ــرای ب ب
جامعــه، بــه یقیــن هیــچ پشــتوانه ای محکم تــر از 
عنصــر مردمــی نیســت. بــرگ برنــده در پیشــبرد 
اهــداف ملّــی، حضــور حمایت گرانــه مــردم و 
مشــارکت در متــن برنامه هــا اســت. شــرط 
اصلــی تحقــق آرزوهــای بــه نظــر دســت نیافتنی 
ــه  ــی و ب ــه، بی شــک همدل ــزرگان در هــر زمین ب
تبــع آن همزبانــی و صــد البته همــکاری صمیمانه 
و متقابــل میــان دو مؤلفــه اثرگــذار یعنــی حکومت 
ــت  ــا تقوی ــز ب ــم، ج ــن مه ــت و ای ــه اس و جامع
فرهنــگ همدلــی به دســت نخواهــد آمد. داشــتن 
برخــوردی واقع گرایانــه و پرهیــز از برنامه ریــزی و 
اجــرای برنامه هــای احساســی، باعــث وارد آمــدن 
آســیب های جــدی بــه اصــل موضــوع و اهــداف 

مهــم ترســیم شــده، خواهــد بــود. 
ــمتی  ــه س ــه ب ــی جامع ــای عموم ــی فض گاه
ــاد و  ــه انتق ــر گون ــه ه ــد ک ــت می کن حرک
ــه اقدامــات و سیاســت  اظهــار نظــر نســبت ب
گذاری هــای دولــت بــه معنــای مخالفــت تمام 
قــد بــا دولــت تلقــی می شــود. برخــی اوقــات 
عملکردهــای  و  سیاســت ها  تمامــی  نیــز، 
ــدون رعایــت حداقــل شــاخص های  ــت، ب دول
نقــد منصفانــه و ســازنده، بی مهابا و نســنجیده، 
آنچنــان مــورد هجمــه شــدید انتقــادات قــرار 
می گیرنــد کــه بــوی تســویه حســاب های 
سیاســی و منافــع حزبــی و جناحــی از آن بــه 
ــت  ــر اس ــن روی، بهت ــد. از ای ــام می رس مش
نقــد دلســوزانه،  بــا رعایــت ویژگی هــای 
ــازندگی  ــت و س ــر عقالنی ــی ب ــی و مبتن علم
ــزون  ــا هــدف حــل بیشــتر مشــکالت، اف و ب
ــت  ــی خــود، اصــل دول ــر انجــام وظیفــه ملّ ب
ــا  ــداده، ب و بنیــان آن را مــورد هجمــه قــرار ن
تبییــن و شفاف ســازی عملکردهــای مثبــت و 
ــارغ از  ــون و ف ــای گوناگ ــازنده در بخش ه س
ــه  ــد ب ــه و هدفمن ــه گروه بنــدی، آگاهان هرگون
ــان  ــی می ــه اصــل همدل ــال دســت یابی ب دنب

ــیم.  ــت باش ــردم و حکوم م

ــی  ــرای اجرای ــی ب ــه راهکارهای ــتای ارای در راس
ــت  ــاز الزم اس ــی، در آغ ــگ همدل ــردن فرهن ک
بــا اقدام هــای اعتمادســاز، بــه فــرد فــرد جامعــه 
حــس اعتمــاد و حســن نیــت مســئوالن مربوطــه 
القــاء شــود تــا بســتری فراهم آیــد که در پــی آن، 
یکایــک مــردم در نیــل بــه هرگونــه هــدف اعــم 
از سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، هنــری و خــود 
را ســهیم بداننــد. رســیدن بــه همدلــی، ملزوماتی 
دارد کــه بــا تحّقــق آن هــا، منوط بــه برخــورداری 
منتقــدان از نگرش هــای کارشناســی تر و در کنــار 
ــران  ــاوران و مدی ــت از مش ــورداری دول آن، برخ
ــیدن  ــام رس ــه انج ــرای ب ــر، راه ب جامع اندیش ت

اهــداف مــورد نظــر هموارتــر می گــردد. 
پیاده ســازی عدالــت میــان همــه مناطــق 
جغرافیایــی، نــژادی، قومــی و مذهبــی، پایبندی 
ــردم و  ــیم م ــد تقس ــف رون ــون، توّق ــه قان ب
مســئوالن میانــی بــه دو دســته خــودی و غیــر 
ــه  ــان ب ــل مخالف ــه تبدی ــک ب ــودی، کم خ
ــتیبانان،  ــه پش ــدان ب ــل منتق ــدان و تبدی منتق
توســعه مشــارکت مــردم در برنامه هــا، افزایــش 
اعتمــاد به نفــس کارگــزاران و مدیــران اجرایی، 
ترویــج مثبت اندیشــی و کاهــش منفی نگــری و 
مســایلی از ایــن دســت، می توانــد بــه افزایــش 
از  جامعــه  عمومــی  رضایت منــدی  میــزان 
کارکــرد مســئوالن و در ادامــه، افزایــش اعتمــاد 
متقابــل جامعــه و حکومــت بــه یکدیگــر شــده، 
بــه گســترش یکپارچگــی معنــوی کشــور 
ــه در  منجــر شــده، انرژی هــای پتانســیل نهفت

ــد.  ــال کن ــن مــردم را فع مت
ســوءظن های  ســیاه نمایی،  و  ســیاه بینی 
جناحــی، ترجیــح دادن منافــع شــخصی و 
حزبــی و جناحــی بــه منافــع ملـّـی، عــدم تمیــز 
و درک درســت نســبت بــه مصالــح عالیــه 
ــاالت  کشــور، عــدم درک درســت فعــل و انفع
درونــی و برونــی، مرزبندی هــای مجــازی 
ــی و  ــی و فرهنگ ــای سیاس ــل جناح ه و تبدی
اجتماعــی بــه گروه هــای فشــار، دو پهلوگویــی 

و دوجانبه گرایــی، بــه کارگیــری واژه هــای 
موهــن، هتــاک و یــا تمســخرآمیز نســبت بــه 
ــی و...  ــای قوم ــب لطیفه ه ــی در قال ــم حت ه
ــی و  ــه همدل ــراری هرگون ــع برق ــه موان از جمل
حــس مشــارکت پذیری میــان افــراد جامعــه بــه 

ــد.  ــاب می آی حس
ــری  ــه کارگی ــه ب ــی اســت ک ــن راه، طبیع در ای
هدفمنــد رســانه های دیــداری، شــنیداری و 
ــیما،   ــدا و س ــوص ص ــه خص ــی ب ــاط جمع ارتب
در کنــار آموزش هــای تخصصــی مدیــران و 
متولیــان مربوطــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
تکنولــوژی  و  ابــزار  از  بهره گیــری  اســت. 
چنــد  رســانه ای، فضاهــای مجــازی و ســایبری، 
می توانــد حــوزه فعالیــت و میــدان عملیــات ایــن 
ــن  ــد. همچنی ــترده تر نمای ــیار گس ــام را بس پی
اســتفاده از محیط هــای تبلیغــی ســطح شــهرها 
اعــم از میدان هــا، چهــار راه هــا، نقــاط پــر رفــت 
و آمــد و خیابان هــای اصلــی، اماکــن عمومــی، 
ــی  ــل عموم ــل ونق ــای حم ــایل و جایگاه ه وس
قطارهــای  متــرو،  ایســتگاه های  همچــون 
شــهری، اتوبوس هــای درون شــهری، تاکســی و 
نیــز تبلیغــات جهــت دار در میدان هــای ورزشــی، 
ــی  ــای فرهنگ ــا، مجتمع ه ــتان ها و پارک ه بوس
و تجــاری و اقتصــادی و خدماتــی و... در ترویــج 
ــته  ــوده و شایس ــذار ب ــی اثرگ ــگ همدل فرهن
اســت از ایــن فضاهــای تبلیغــی بــه نحو احســن 

ــود.  ــرداری ش ــوب بهره ب و مطل
همدلــی  فرهنــگ  نهادینه ســازی  امــروزه، 
میــان دولــت و ملـّـت، افزایــش آســتانه تحمــل 
دولتمــردان و عمــوم مــردم، هم صدایــی و 
ــت  ــکالت، تقوی ــل مش ــرای ح ــی ب هم گرای
شــور، نشــاط، امیــد، پویایــی و انگیــزه عمومی 
ــی  ــه وحــدت و انســجام مل و گســترش روحی
ــتند  ــکاری هس ــل ان ــر قاب ــای غی ضرورت ه
ــدان  ــه عالقه من ــه هم ــورد توّج ــد م ــه بای ک

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــران و ایران ــه ای ب

نویسنده: پروانه سادات سلیانی 
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مدیریت امور فرهنگی چگونگی همدلی در جامعه با كودكان
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ــد  ــه  فرمن ــی موسس ــد اجتماع ــئول واح مس
اصفهــان گفــت: کودکــی کــه بیــش از ســه 
ــک  ــد، ی ــرگردان باش ــان س ــاعت در خیاب س
ــود. ــوب می ش ــده محس ــیب دی ــودک آس ک
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــادی در گفت و گ ــبنم پیره ش
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا(، 
منطقــه اصفهــان، بــا بیــان اینکــه مــردم بــه 
ایــن کــودکان بدبیــن هســتند، اظهــار کــرد: 
ــه  ــد ک ــار می کنن ــه ای رفت ــه گون ــردم ب م
ــتفاده  ــا سوء اس ــودکان از آن ه ــن ک ــگار ای ان
ــرای کمــک  ــه ب ــرادی ک ــی اف ــد حت می کنن
ــد  ــن دی ــد ای ــه می کنن ــا مراجع ــز م ــه مرک ب
ــای  ــودکان کار عضــو تیم ه ــه ک ــد ک را دارن
را  آن هــا  اشــخاصی  و  مافیایــی هســتند 

ــد. ــوزش داده ان ــده و آم دزدی
وی افــزود: آمــار کــودکان مافیایــی کار 
ــودکان  ــتر ک ــن و بیش ــیار پایی ــران بس در ای
ــد و  ــی می کنن ــواده زندگ ــور در خان کار کش
نخســتین مشــکل آن هــا واقعــا اقتصــادی و 

ــت. ــرت اس ــس از آن مهاج پ
ــد  ــه  فرمن ــی موسس ــد اجتماع ــئول واح مس

گفتــه  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
مســئوالن ذی ربــط احتمــاال تنهــا یــک بانــد 
ــود  ــان وج ــودکان کار در اصفه ــی ک مافیای
ــی  ــروی انتظام ــون نی ــا کن ــت: ت دارد، گف
گــزارش دقیقــی در خصــوص اینکــه چنیــن 
ــداده  ــر، ن ــا خی ــود دارد ی ــا وج ــدی واقع بان
اســت امــا 55 تــا 60 درصــد از کــودکان کار 

ــتند. ــی هس ــاع خارج از اتب
متأســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  پیرهــادی 
ــط  ــودکان محی ــن ک ــکل ای ــتین مش نخس
ــده   ــرد: عق ــح ک ــت، تصری ــن کار اس ــا ام ن
حقــارت، مشــکالت روانــی و برخــورد مــردم 
ــه  ــودکان ب ــن ک ــه ای ــت ک ــکالتی اس مش
وی ــژه دختــران بــا آن روبــه رو هســتند 
و کودکــی کــه بیــش از ســه ســاعت در 
خیابــان ســرگردان باشــد، یــک کــودک 

آســیب دیــده محســوب می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکالتی 
ــاد  ــه ایج ــرای جامع ــودکان ب ــن ک ــه ای ک
شــهرها  در  بی نظمــی  ایجــاد  می کننــد، 
اســت، اضافــه کــرد: کــودکان کار آمــار 

احتمــال  و  می برنــد  بــاال  را  بزهــکاری 
اینکــه یــک کــودک کار بزهــکار شــود 
بســیار بیشــتر از یــک کــودک عــادی، 
ــال  ــت. ح ــروم اس ــی مح ــت و حت بدسرپرس
ــان را  ــان فعالیتش ــودکان زم ــن ک ــه ای آنک
ــد  ــب برده ان ــی ش ــاعات پایان ــمت س ــه س ب
تــا شــهرداری نتوانــد جمــع آوری شــان کنــد.

ــد  ــه ی فرمن ــی موسس ــد اجتماع ــئول واح مس
گفــت: متاســفانه کودکانی هســتند که شغلشــان 
جمــع آوری بازیافــت اســت، دســتفروش هســتند 
یــا قالــی می بافنــد و بــه نوعــی کارفرمــا دارنــد و 
اگــر مــردم از آن هــا خریــد نکننــد کارفرمــا آن ها 

ــد. ــراج می کن را اخ
پیرهــادی بــا بیــان اینکــه کمــک بــه 
ــی  ــق ارگان های ــد از طری ــودکان بای ــن ک ای
ــه ای  ــهرداری و ریش ــتی و ش ــد بهزیس مانن
باشــد، ادامــه داد: چندیــن برنامــه بــرای 
ایــن کــودکان وجــود داشــته امــا بهزیســتی 
ــرای  ــازمانی و ب ــکالت س ــر مش ــالوه ب ع
اســتخدام کارشناســان و متخصصــان بــا 

ــت. ــه رو اس ــه روب ــود بودج کمب
ــودکان  ــن ک ــهرداری ای ــرد: ش ــار ک وی اظه
ــی  ــس اجتماع ــد، اورژان ــع آوری می کن را جم
منتقــل  نگهــداری  مرکــز  بــه  را  آن هــا 
می کنــد، امــا از آنجــا رهــا می شــوند و دوبــاره 
بــه کار خــود ادامــه می دهنــد. در ایــن مراکــز 
ــی  ــودکان حت ــن ک ــرای ای ــی ب ــچ اقدام هی
ــی  ــا علت یاب ــاده ی ــوزش س ــک آم ــد ی در ح
تکدی گری شــان انجــام نمی شــود، حتــی 
ــر  ــز ب ــن مراک ــه ای ــودکان ب ــن ک ــال ای انتق

ــذارد. ــی می گ ــر منف ــا تأثی ــه آن ه روحی

مشکل بيشتر كودكان كار، واقعا اقتصادى است
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تنظیم و گردآوری: اعظم طالبی حقگو
کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

ــود  ــی وج ــودکان خیابان ــنی از ک ــف روش تعری
نــدارد. مثــال نمی تــوان گفــت همــه کودکانــی 
ــتند.  ــان هس ــتند بی خانم ــان هس ــه در خیاب ک
اکثریــت عمــده آنهــا یعنــی بیــش از ســه 
چهــارم تــا 90% از ایــن کــودکان در کشــورهای 
مختلــف در حــال رشــد در خیابــان کار می کننــد 
امــا در خانــه زندگــی می کننــد و نــان آور خانــه 
هســتند. »کــودکان خیابانــی« اصطالحی اســت 
کــه اغلــب هــم بــرای توصیــف »کــودکان کار« 
ــان  ــه در خیاب ــی ک ــودکان بی خانمان ــم ک و ه
اغلــب  و  می خوابنــد  و  می کننــد  زندگــی 
هیــچ تماســی بــا خانــواده شــان ندارنــد اطــالق 
می شــود. گــروه دوم در معــرض بیشــترین 
ــودک  ــل رســیدن، ک ــه قت خطــرات هســتند. ب
آزاری هــای مکــرر و برخوردهــای بــی رحمانــه 
غیــر انســانی بــا ایــن کــودکان کــه ســّن شــان 
بیــن 5 تــا 18 ســال اســت، امــری رایــج اســت. 
ــه دزدی  ــدن ب ــده مان ــرای زن ــی ب ــان گاه آن
و فحشــاء دســت می زننــد. ایــن کــودکان 
آســیب پذیری زیــادی در مقابــل بیماریهــای 
ــورهای  ــد. ]در کش ــدز دارن ــد ای ــی مانن مقاربت
دیگــر[ تخمیــن زده می شــود کــه 90%  از 
آنــان معتــاد بــه مــواد استنشــاقی ماننــد چســب 
کفــش و تینــر رنــگ هســتند کــه باعث آســیب 
بــه کلیــه و صدمــات جبــران ناپذیــر مغــزی و در 

ــود. ــرگ می ش ــوارد م ــی م برخ
خیابانــی  کــودکان  تعریــف  مــورد  در      
ــه  ــی ک ــروه از کودکان ــک« )1992( 4 گ »الس
در خیابــان مــی تــوان دیــد را تعریــف می کنــد. 

هــر گــروه ویژگی هــای خــود را دارد:
ــه  ــتند ک ــری هس ــودکان فقی ــروه اول ک 1- گ
شــب ها بــه خانه شــان  برمی گردنــد. آنهــا 
احتمــال دارد کــه بــه مدرســه برونــد و بزهــکار 

نباشــند.
نســبتًا  کــه  خیابانــی  کارگــر  2-کــودکان 
مســتقل اند. پیوندهــای آنهــا بــا خانــه در 
شــرف از هــم گسســتن اســت و حضــور آنهــا در 
مدرســه در حــال خاتمــه دادن اســت و بزهکاری 

آنهــا دارد شــروع می شــود.
3-گــروه ســوم کــودکان خانواده هــای خیابانــی 

هســتند کــه بــه همــراه خانــواده خــود در 
خیابــان زندگــی و کار می کننــد. وضعیــت آنهــا 
بــا فقــر گــره خــورده اســت. در هندوســتان بــه 
آنهــا »ســاکنین پیــاده رو«گفتــه می شــود 
خانواده هــای  کــودکان  آنــان  امریــکا  در  و 

هســتند. بی خانمــان 
4- گــروه آخــر کودکانــی هســتند کــه تمــاس 
خــود را بــا خانــواده قطــع کرده انــد. آنهــا 
ــد و  ــان می گذرانن ــود را در خیاب ــت خ ــام وق تم

ــتند. ــی« هس ــی »واقع ــودکان خیابان ک
ــودکان  ــل متحــد از ک ــف ســازمان مل      تعری
خیابانــی: »پســر یــا دختــری کــه خیابــان 
ــای  ــن ه ــا و زمی ــاختمان ه ــن س )و همچنی
َمتروکــه(، خانــه و محــّل زندگــی او شــده اســت 
و تحــت حمایــت و نظــارت کافــی بزرگســاالن 

ــدارد«. ــرار ن ــؤول ق مس
ســازمان بهزیســتی کشــور، کــودکان خیابانــی را 

اینگونــه تعریــف می کنــد:
ــال  ــر 18 س ــراد زی ــه اف ــی ب ــودکان خیابان “ ک
ــر و پســر( اطــالق می گــردد کــه  )اعــم از دخت
ــود  ــاء خ ــه بق ــرای ادام ــزرگ ب ــهرهای ب در ش
مجبــور بــه کار یــا زندگــی در خیابــان هســتند”. 

تحقيقات در مورد كودكان خيابانی ایران
  دالیــل زیــادی بــرای کار و زندگــی کــودکان 
ــل  ــن عل ــی از ای ــود دارد. برخ ــان وج در خیاب
اینهاســت: فقــر، از هــم پاشــیدگی خانواده، ســوء 
مصــرف مــواد و الــکل توســط والدیــن، کــودک 
آزاری، نیــاز بــه درآمــد کار کــودک، طــرد کــردن 
کــودک، قحطــی و بالیــای طبیعــی، از دســت 
دادن والدیــن بــه ســبب حــوادث، بیمــاری، ایدز، 

مهاجــرت  و ...
- در ســال 1377 مطالعه ای توســط یونیســف بر 
روی کــودکان خیابانــی تهــران صــورت گرفتــه 
ــرت،  ــش، مهاج ــن پژوه ــاس ای ــر اس ــت . ب اس
ــیدگی  ــم پاش ــواده، از ه ــراد خان ــاد اف ــداد زی تع
خانــواده، آزارهــای جســمی و روانــی در خانــواده، 
بی ســوادی والدیــن و فقــدان مهارت هــای 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــن از فاکتوره ــه ای والدی حرف
حضــور کــودکان در خیابان هــا اســت . بــر 
اســاس ایــن مطالعــه 60 درصــد بچه هــای 

ــود دو  ــه خ ــتند ک ــی هس ــان از مهاجرین خیاب
از  مهاجریــن  تشــکیل می دهنــد .  را  گــروه 
ــارج از  ــن خ ــران و مهاجری ــه ته ــتان ب شهرس
کشــور بــه ایــران ) عراقی هــا و افغانی هــا(. بقیــه 
بچه هــای خیابــان بــه علــت فقــر خانوادگــی در 
خیابــان هــا مشــغول بــه کار هســتند و گروهــی 
دیگــر بــه دلیــل شــرایط نابهنجــار خانوادگــی و 
ــد و  ــرار کرده ان ــواده ف ــدید از خان ــات ش اختالف
چــون جایــی بــرای خــواب ندارنــد بــه پارک هــا 
و میادیــن , خانه هــای متــروک و زیــر پــل هــا 

ــد . ــاه می برن پن
- بــر طبــق نتایــج پژوهشــی کــه دکتــر ســید 
حســن حســینی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
ــا همــکاری دانشــگاه  تهــران در ســال 1381 ب
روی  بــر  توان بخشــی  و  بهزیســتی  علــوم 
ــایر  ــران و س ــی درای ــودکان خیابان ــت ک وضعی
کشــورها و راهکارهــای اجرایــی و مداخلــه گرانه 
انجــام داده اســت 95 درصــد کــودکان خیابانــی 
از جنــس پســر هســتند و 90 درصــد کــودکان 
خیابانــی بــا پــدر و مــادر زندگــی مــی کننــد کــه 
در اکثــر مــوارد والدیــن آنهــا بی ســوادند و تعــداد 
ــر  ــر متغیی ــا 10 نف اعضــای خانواده شــان از 5 ت
ــد  ــت.80 درص ــر اس ــن آن 8 نف ــوده و میانگی ب
ــد  ــه 44 درص ــتد ک ــر هس ــا مهاج ــواده آنه خان
از روســتاها و شــهرهای دیگــر و 36 درصــد 

مهاجــران افغانــی هســتند.
ــه   ــی ک ــم زاده در تحقیق ــه قاس ــر فاطم - دکت
ــت پژوهشــی  ــکاری معاون ــا هم ــال 80 ب در س
ــر  ــی ب ــتی و توانبخش ــوم بهزیس ــگاه عل دانش
روی 585  نفــر از کــودکان کار خیابانــی انجــام 
گرفــت،  بــه ایــن نتایــج دســت یافــت: در زمینه 
ــودکان  ــن ک ــد ای ــی ، 80 درص ــد اجتماع رش
دچــار پرخاشــگری و خشــونت ، 50 درصــد آنهــا 
بــه ســرقت ، 41 درصــد  خریــد و فــروش مــواد 
ــی  ،    ــوال عموم ــب ام مخــدر، 85 درصــد تخری
54 درصــد بــی توجهــی بــه حقــوق دیگــران و 
ــن  55  ــاط و همچنی ــراری ارتب ــکل در برق مش
درصــد ایــن کــودکان نیــز بــه بزهــکاری تمایل 
ــادت،  ــس حس ــودکان  ح ــن ک ــته اند. درای داش
و  بی ثباتــی  خصومــت ،  و  جویــی  انتقــام 

كودكان خيابانی از منظر ایران و جهان
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ــی  ــه دیگــران، بد بین ــادی ب ــراری، بی اعتم بی ق
و منفی گرایــی، افســردگی ، اضطــراب ، احســاس 
ــد. 80  ــده می ش ــور دی ــه وف ــرس ب ــی و ت ناامن
ــد، 86  ــار کاهــش  ق ــودکان  دچ ــن  ک درصــد ای
ــای   درصــد کاهــش  وزن ، 77 درصــد بیماری ه
بیماری هــای   دهــان  و دنــدان ، 73 درصــد 
دســتگاه   بیماریهــای   درصــد   61 چشــم ، 
تنفســی ، 64 درصــد بیماریهــای  قلبــی ، 60 
ــی ،  ــق  و بین ــوش  و حل ــای  گ ــد بیماری ه درص
ــد  ــت  و 60 درص ــای  پوس ــد بیماری ه 82 درص
دارای  بیماری هــای  دســتگاه  گوارشــی  هســتند. 
ــا بیــان  اینکــه  56 درصــد ایــن  کــودکان   وی  ب
بــی  ســواد هســتند ، اظهــار داشــت : 32 درصــد 
دچــار مشــکل  کمبــود حافظــه ، 30 درصــد 
مشــکالت  یادگیــری  ، 61 درصــد کمبــود 
خفیــف  ذهنــی ، 21 درصــد کمبــود کنجــکاوی ، 
64 درصــد کمبــود شــناخت  محیــط  و61 درصد 

ــتند. ــاری  هس ــکالت  گفت دارای  مش
كودكان كار

    هــر ســاله درصــدی از کــودکان بــه دالیــل 
مختلــف تــرک تحصیــل می کننــد و بــه 
کارهایــی ماننــد واکس زنــی، پــاک کــردن 
بادکنــک  فال فروشــی،  ماشــین،  شیشــه 
فروشــی، آدامس فروشــی، جمــع آوری نــان 
ــا  ــا و دع ــزی در زباله ه ــایل فل ــک و وس خش
ــا  ــا و ی ــا، بازاره ــار راه ه ــر چه ــی در س فروش
ــد  ــک می پردازن ــر ترافی ــلوغ و پ ــای ش مکان ه
معــرض  در  طوالنــی  ســاعت هایی  و 

می گیرنــد. قــرار  اجتماعــی  آلودگی هــای 
آمار جهانی كودكان كار

ــل  ــازمان مل ــودکان س ــی ک ــدوق جهان   »صن
ــه در  ــد ک ــن می زن ــیف( تخمی ــد« )یونس متح
ــژه کشــورهای  در  ــه وی ــان ب کشــورهای  جه
حــال رشــد، 250 میلیــون کــودک بیــن ســنین 
5 تــا 14 ســال کار می کننــد. حــدود 120 
میلیــون از ایــن کــودکان زیــر ســن 15 ســال، 
ــد و 130  ــت کار می کنن ــام وق ــورت تم ــه ص ب
ــه صــورت پاره وقــت  میلیــون کــودک دیگــر ب
ــد  ــای جدی ــق تخمین ه ــر طب ــد. ب کار می کنن
 218 نیــز  کار(  بین المللــی  ILO  )ســازمان 

ــا 17 ســال  میلیــون کــودک کار در ســنین 5 ت
در کشــورهای در حــال توســعه وجــود دارنــد. از 
ایــن تعــداد 122،3 میلیــون کــودک در منطقــه 
ــد. 49،3  ــی کنن ــی م ــیفیک زندگ ــیا و پاس آس
میلیــون نفــر در آفریقــا و 5،7 میلیــون کــودک 
ــد  ــب کار می کنن ــن و کارائی ــکای التی در امری

ــوار کار  ــای دش ــه در کاره ــی ک ــمار کودکان ش
می کننــد و آنهــا را بدتریــن اشــکال کار کــودک 
ــر  ــون نف ــال 2006 ، 126 میلی ــد، در س می نامن
بــود. اکثــر کــودکان کار )70%(  درگیــر کارهــای 
ــی کــه فقــط 9% در  کشــاورزی هســتند در حال
ــن  ــد، همچنی ــتغال دارن ــی اش ــای صنعت کاره
ــا، کنگــو،  در کشــورهای آنگــوال، برمــه، کلمبی
لیبریــا، ســودان و اوگانــدا  گاهــی از کــودکان در 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــای نظام درگیری ه
ــای رســمی، 380  ــر اســاس آماره ــران ب     در ای
هــزار کــودک 10 تــا 14 ســاله در سراســر کشــور 
ــودک در  ــزار ک ــدود 370 ه ــد و ح ــت دارن کار ثاب
همیــن ســن بــه عنــوان کارگــر فصلــی مشــغول 
بــه کارنــد . یعنــی در ایــران رســمأ بیــش از 700 
ــران،  ــه ی ای ــد )روزنام ــودک کار می کنن ــزار ک ه
29/دی/1383(. البتــه در 29 فروردیــن 1386 در 
صــدای جمهــوری اســالمی ایــران تعداد کــودکان 
ــه  کار  7 میلیــون نفــر اعــالم شــدکه احتمــاال ب

اشــتباه یــک صفــر اضافــه ذکــر شــده اســت!
خیابانــی:  کــودکان  ســاماندهی  آئین نامــه 
بــه منظــور ارائــه حمایت هــای اجتماعــی، 
فنــی  آمــوزش  و  اجتماعــی  توانمندســازی 
بــه  زندگــی  مهارت هــای  و  حرفــه ای  و 
کــودکان خیابانــی بنــا بــه پیشــنهاد وزارت 
ــت  ــأت دول ــی، در هی ــن اجتماع ــاه و تأمی رف
مورخــه   – ه   32386/22717 شــماره  بــه 
ــالغ  ــرا اب ــت اج ــب و جه 1384/05/04 تصوی
شــده اســت. ایــن آییــن نامــه در پنــج فصــل 
و دوازده مــاده تدویــن گردیــده اســت و در حــال 
ــه در خصــوص  ــن مصوب حاضــر اختصاصی تری
کــودکان خیابانــی و در باالتریــن ســطح قانونــی 
می باشــد. بــر اســاس ایــن مصوبــه وزارت کار و 
امــور اجتماعــی، وزارت بهداشــت، ســازمان بیمه 
خدمــات درمانــی، شــهرداری، نیــروی انتظامــی، 
و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  دادگســتری، 
ــه همــکاری در  ــه امــداد امــام، موظــف ب کمیت
ــن  ــده اند. ای ــی ش ــودکان خیابان ــوص ک خص
آئین نامــه ســازمان بهزیســتی کشــور را موظــف 
ــارکت  ــکاری و مش ــا هم ــه ب ــت ک ــرده اس ک
ــکل های  ــه، تش ــای خیری ــهرداری، انجمن ه ش
غیردولتــی و نیــروی انتظامــی و بــا اســتفاده از 
مــددکاران اجتماعــی در قالــب تیــم تخصصــی 
ــا همــکاری  ســیار یــا مســتقر در مراکــز کــه ب
ــبت  ــوند، نس ــازماندهی می ش ــهرداری ها س ش
بــه شناســایی، جــذب، پذیــرش و توانمندســازی 
کــودکان خیابانــی در کلیــه مراکــز اســتان ها و 

در صــورت لــزوم در شــهرهای بــاالی 200 هزار 
ــدت و  ــدت، میان م ــر جهــت حضــور کوتاه م نف
دراز مــدت کــودکان خیابانــی در مراکــز اقامت در 

ــد. ــدام کن ســه ســطح اق
   براســاس ایــن آئین نامــه اقامــت کوتــاه مــدت 
ــز اقامــت  ــی در مرک ــه حضــور کــودک خیابان ب
ــدت  ــت میان م ــدت 21 روز، اقام ــه م ــر ب حداکث
بیشــتر از 21 روز تــا پایــان یــک ســال و اقامــت 
دراز مــدت شــامل حضــور کــودک خیابانــی 
بی سرپرســت و یــا بدسرپرســت در مراکــز 
ــا  ــق ب ــان 18 ســالگی مطاب ــا پای شــبانه روزی ت
آئین نامــه مراکز شــبانه روزی ســازمان بهزیســتی 
اســت. وزارت رفــاه نیــز هماهنگــی اجرایــی ایــن 
آیین نامــه را بــر عهــده خواهــد داشــت و هــر 6 
مــاه یــک بــار گزارش هــا و اقدامــات انجــام یافته 
ــی  ــورای عال ــه ش ــدی و ب ــل و جمع بن را تحلی

ــد.  ــه می کن ــی ارائ ــن اجتماع ــاه و تأمی رف
ــورت  ــاي ص ــف و بحث ه ــه تعاری ــه ب ــا توج ب
ــت  ــواالت را از دول ــن س ــم ای ــه مي توانی گرفت
و تمــام کســاني کــه بــراي ایــن ملــت تصمیــم 

ــید؟  ــد پرس می گیرن
1- آیــا تاکنــون اقــدام جــدی بــرای ســاماندهی 

کــودکان کار صــورت گرفتــه اســت؟
ــران مخصوصــًا  ــا ای ــزان کشــور م ــه می 2- چ
ــودکان  ــرای ســاماندهی ک ــزرگان پایتخــت ب ب

کار موفــق بوده انــد؟ 
3- چــرا بایــد در کشــوری کــه ســرمایه ملــی 
زیــادی دارد و کشــوری اســالمی و حامــی تمــام 
کــودکان بــر حســب دیــن و ملیــت اســت تعداد 
زیــادی آمــار کــودکان خیابانــی و کار را بــه خود 

ــبت دهد؟ نس
ــورد  ــزاری برخ ــا اب ــودکان م ــا ک ــرا ب 4- چ

می گــردد؟
ــر  ــش از ه ــا بی ــور م ــت و کش ــرا دول 5- چ
کشــور دیگــر بایــد بــرای کــودکان فلســطین ، 
ــان و کشــورهایی کــه کودکانشــان تحــت  لبن
ظلــم و فشــار روحــی ، عاطفــی، آموزشــی 
ــاری و  ــت ی ــد؛ دس ــرار می گیرن ــی ق و غذای
کمــک و دلســوزی دراز کنــد، ولــی  متأســفانه 
ــت  ــن مملک ــود ای ــان خ ــودکان و نوجوان از ک
ــرض  ــتر در مع ــود و بیش ــت ش ــر حمای کمت
ــارض  ــادی، تع ــی ، اقتص ــیب های اجتماع آس
ــد  ــی بای ــه کس ــد؟  چ ــرار گیرن ــاوز ق و تج

ــد؟ ــخگو باش پاس
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ــال های  ــه درس ــتند ک ــی هس ــده ی مهم ــودکان کار پدی        ک
ــرده اســت؛ و  ــود ک ــر خ ــع را درگی ــش جوام ــش از پی ــته بی گذش
عــالوه بــر ابعــاد اجتماعــی دارای جنبه هــای حقوقــی نیــز اســت. 
در طــی ســالیان اخیــر بــه کارگیــری کــودکان درشــغل های 
ــر  ــراد زی ــودک، اف ــیون ک ــده است.کنوانس ــر ش ــف پررنگ ت مختل
ــرای  ــن ب ــن س ــر ای ــد واگ ــالم کرده ان ــودک اع ــال را ک 18 س
ــود و  ــی ش ــی م ــود، آزار تلق ــاظ نش ــودک لح ــری ک ــه کارگی ب
ــه دو صــورت  ــون ب ــران قان ــده اســت. در ای ــن ش ــازات تعیی مج

ــرده اســت.  ــگاه ک ــن موضــوع ن ــه ای ب
الف(کودکانــی که کارهایــی علنی مثل فروختن فال، گل، و...( 

ســازمان  شــکل  بــه  خانه هــا  یــا  درکارگاه هــا  اشــتغال  ب( 
ــال را  ــر 18 س ــودکان زی ــران ک ــون ای ــن قان ــر. همچنی یافته ت
در صورتــی کــه متخلــف شــوند درکانــون اصــالح و تربیــت 
ــی  ــزان ســن قانون ــون می ــن قان ــد. براســاس ای نگهــداری می کنن
کار 15 ســال تمــام اســت وکــم  تــر از 15 ســال منــع قانونــی دارد.

در آئین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از کــودکان کار و نوجوانــان 
بی سرپرســت و بدسرپرســت کــه توســط هیئــت وزیــران درجلســه 

1394/4/14بــه پیشــنهاد وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفــاه 
ــت  ــون حمای ــاده 36 قان ــتناد م ــه اس ــتری ب ــی، دادگس اجتماع
از کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت و بدسرپرســت مصــوب 
ــان  ــا زم ــق آن ت ــد کــه طب ــب کردن ــه ای را تصوی 1392، آئین نام
ــی توســط مراجــع  ــه و طــی مراحــل قانون تکمیــل تحقیقــات اولی
ذی صــالح، کــودک یــا نوجــوان بــا معرفــی دادگاه صالــح توســط 
ــا  ســازمان بهزیســتی کشــور نگهــداری خواهــد شــد. متقاضــی ی
ــای  ــی هزینه ه ــوند تمام ــد ش ــد متعه ــتی بای ــان سرپرس متقاضی
مربــوط بــه نگهــداری و تربیــت افــراد تحــت سرپرســتی را حیــن 
ــن  ــد تأمی ــن سرپرســت جدی ــا تعیی ــوت ت ــس از ف سرپرســتی و پ
ــازمان  ــا نظــر س ــد ب ــتان موظفن ــا سرپرس ــد. سرپرســت ی می نمای
ــا  ــودک ی ــع ک ــه نف ــه ب ــرکت های بیم ــی از ش ــزد یک ــود ن خ

ــد. ــه کنن ــتی را بیم ــوان تحــت سرپرس نوج
ــاص  ــرایط خ ــا تحــت ش ــه ی ــی موج ــه دالیل ــا ب ــه بن ــرادی ک اف
ــس  ــال پ ــک س ــل ی ــی را حداق ــا نوجوان ــودک ی ــتی ک سرپرس
ــد  ــده دار بوده ان ــور عه ــتی کش ــازمان بهزیس ــه س ــپردن ب از س
ــرر در  ــرایط مق ــد ش ــتی و واج ــی سرپرس ــه متقاض ــی ک درصورت
قانــون بــرای سرپرســتی باشــند در صــورت اثبــات دالیــل موجــه 
ــتی  ــه سرپرس ــبت ب ــح نس ــزد دادگاه صال ــاص ن ــرایط خ ــا ش ب
ــت  ــوت سرپرس ــورت ف ــدم دارد. درص ــوان تق ــا نوج ــودک ی ک
منحصــر یــا سرپرســتان افــراد تحــت سرپرســتی در حکــم افــراد 
تحــت تکفــل متوفــی محســوب گردیــده و صنــدوق بازنشســتگی 
ــه  ــد نســبت ب ــن سرپرســت جدی ــا تعیی ــط موظــف اســت ت ذی رب
ــه  ــدگان ب ــه بازمان ــای مســتمری وظیف ــراری و پرداخــت مزای برق

ــد.  ــدام نماین ــتی اق ــت سرپرس ــراد تح اف
ــد  ــالل در رون ــه اخت ــروز هرگون ــورت ب ــف در ص ــازمان مؤظ س
ــوده و  ــی نم ــالت تخصص ــوان مداخ ــا نوج ــودک ی ــتی ک سرپرس
ــزارش تقاضــا، حکــم سرپرســتی را از  ــه گ ــر مصلحــت و ارائ بناب
ــرای  ــن اج ــر احس ــارت ب ــد و نظ ــت نمای ــح درخواس دادگاه صال
ــا نوجــوان  ــر وضعیــت کــودک ی ــز نظــارت ب ــن آئین نامــه و نی ای
ــازمان بهزیســتی و در  ــده س ــل کشــور برعه ــواده، در داخ در خان
ــده  ــر عه ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــاظ قوانی ــور به لح ــارج ازکش خ
منافــع  دفاترحفاظــت  یــا  و  سرکنســولگری ها  ســفارتخانه ها، 

ــران اســت.  ــوری اســالمی ای جمه

قانون درمورد كودكان كارچه می گوید؟
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كودك قهرمان )داستانک(                                                                       
ــرای تعلیــم  ــود، ب ــازو قطــع شــده ب ــه رانندگــی از ب ــه دلیــل یــک حادث کودکــی ده ســاله کــه دســت چپــش ب

ــه یــک اســتاد ســپرده شــد.   فنــون رزمــی جــودو ب
پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد!

اســتاد پذیرفــت و بــه پــدر کــودک قــول داد کــه یــک ســال بعــد مــی توانــد فرزنــدش را در مقــام قهرمانــی کل 
ــد. ــگاه ها ببین باش

در طــول شــش مــاه اســتاد فقــط روی بــدن ســازی کــودک کار کــرد و در عــرض ایــن شــش مــاه حتــی یــک 
فــن جــودو را بــه او تعلیــم نــداد.

بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود. 
اســتاد بــه کــودک ده ســاله فقــط یــک فــن آمــوزش داد و تــا زمــان برگــزاری مســابقات فقــط روی آن تــک 

فــن کار کــرد. 
ســر انجــام مســابقات انجــام شــد و کــودک توانســت در میــان اعجــاب همــگان ، بــا آن تــک فــن همــه حریفــان 

خــود را شکســت دهــد!
سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود.
وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید.

 اســتاد گفــت: دلیــل پیــروزی تــو ایــن بــود کــه اوال بــه همــان یــک فــن بــه خوبــی مســلط بــودی. دومــًا تنهــا 
امیــدت همــان یــک فــن بــود و ســوم اینکــه تنهــا راه شــناخته شــده بــرای مقابلــه بــا ایــن فــن، گرفتــن دســت 

چــپ حریــف بــود، کــه تــو چنیــن دســتی نداشــتی! 
یاد بگيریم كه در زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت استفاده كنيم!!

 گردآورنده: بهاره پایدار
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عکاس : می توانم ازت یک عکس بگيرم ؟

پسر : كه چه بشود ؟

عکاس : كه مردم ببينند با چه رنجی برادرت را در این سرما بر كولت گذاشته اى. 

پسر : می توانی به من كمک كنی ؟

عکاس : چه كمکی ؟

پسر : كمرم درد گرفته می توانی بجاى عکس برادرم را تا خانه سوار كنی ؟

عکاس : شرمنده عجله دارم ...

راوى : لطفا به من كمی انسانيت قرض بدهيد الزمش دارم می خواهم بروم به كمک این پسر !!


