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 ماه هشتاد و پنجآبان  بيست يکم                                                                                        یآرزو بختيار 
 
 

و به  سال  دارند ١۵آنان زير  هزار نفر از ۴٠٠آه  از تحصيل  محروم   هزار نفر آودك٨٠٠ ميليون  و  وجود يك

 موضوع هنگامی قابل بررسی   اين را بوجود آورده است؛ وضعيت بحرانی ما يك برای آشور دائمی مشغولند  آار

 ٢٨ موجب ماده   به در حالی آه.  می آنند گیهمدان زندشهر  آودآان دراين هزارتن از٣۶حدود   بدانيم  شود آهمي

و  دولت بايد امكان آموزش ابتدايی و است حق آودك   و پرورش  آموزشاز  برخورداری  حقوق آودك آنوانسيون 

برابر آاری آه رشد  همين آنوانسيون آودآان بايد در٣٢ را برای آودآان فراهم آورد و طبق ماده رايگان و اجباری

جمهوری ون آار قان٧٩سال طبق ماده ١۵از گماردن افراد آمترمی آند، حمايت شوند و به آار و سالمت او را تهديد

.اسالمی ممنوع است   

تر آودآان حاشيه شهر  سال دارند بيش١۵اين درحالی است آه بيشتر آودآان مشغول به آار در شهر همدان آمتر از 

 در قسمت مرآزی استان اللجين آهردازند؛ آارگاههای سفال سازی شهرمی پ آارگاهها  در شاگردی   و به آارگری

نمايان چهره شان درد و خستگی درانی است آه آثاردارد شاهد دختران و پسران نوجوقرارشهرستان بهارهمدان و در

كنند تا شايد فنون آوزه گری آارگاههای تاريك سپری ميرا بدون ديدن روشنی آفتاب دراست آودآانی آه تمامی روز

.را بياموزند  

زه های ساخته شده مشغول آوزه گری است، می ميان انبوهی از آو ساله آه در١٣نوجوانی "  عليرضا محمدخانی"

.آار در اين آارگاه تمام وقت است و بايد تمامی سال را در اين آارگاهها به آار بپرداريم: گويد   

 بندند و حقوق را  آنان با ما قرارداد نمی . است  بزرگساالن و سال نصف حقوق آارگران آم سن : دهد  ادامه مي وی

.خودشان تعيين می آنند   

 بايد زودتر از همه  در اينجا:  و ضعيف آرده است، می گويد   ساله آه فشار آار او را نحيف٨" سيد محمد رازی" 

. شب بايد آارگاه راتميز آنم١٢ صبح به آارگاه بيايم و برای آارگران بزرگتر صبحانه آماده آنم و ساعت ۵ساعت    

ه بر آم شدن حقوق   آاری عالو  آم در صورت: می گويد  لكنت حرفش را ادامه می دهد،  او در ادامه در حاليكه با

آارفرمايی اگر قانون آار٧۶ و ٧۵ما طبق مواد آشورحالی است آه دراين در گيرد ؛مينظرآارفرما تنبيه بدنی هم در

.می شود  سال استخدام آند تخلف آرده و جريمه١۵آودك زير    

نه  ،اين آارگاه نه نور دارد و نه هوا : رگاه آار می آند، می گويد همين آادختر نوجوانی آه در ،" فاطمه محمدی" 

.آارفرمايان آمتر به آارگاه می آيند .هوا در زمستان اينجا سرد و در تابستان داغ می شود  ،دستگاه تهويه    



در  اگر تومان می گيريم٢٠٠ گلدان  آوزه يا ساختن هر به ازای:  د و مزايای خود می گوي با حقوق بطه را در وی 

. تومان دستمزد می گيريم و بايد از خانه غذا بياوريم١٠٠٠ تا گلدان يا آوزه درست آنيم روزانه ۵روز بتوانيم    

ما حتی از نور  برايمان زيان آور است  دانيم آار اين آارگاه  می :  می گويد نوجوان همين آارگاه" رضا آرمی " 

ما بايد تحمل آنيم و حق هيچ آارما زيان آور است ا ،درد می آند دست و پاهايمان هميشه  ،خورشيد محروم هستيم 

.شكايتی را نداريم   

" امين محمدی"  آودآان بدون توجه به شرايط سنی و جسمی در آارهای ساختمانی و سنگين مشغول به آار هستند؛

هنگامی آه از او . تبود؛ بدن ضعيف و الغری داش  ساله آه بايد پشت ميز مدرسه باشد مشغول هل دادن فرغون ٨

مجبورم آار  ،پدر ندارم : ستپاچگی جواب داد  و د  و با لكنت ترسيد ،آار می آند و چقدر می گيرد چرا دم سوال آر

سكوت آرد گويی نبايد  ،جمع شد  در چشمهای امين  اشك  ،می آنم  اينجا آارگری  ، درس بخوانم  پول نداريم ،آنم 

.حرف می زد   

می دانم آار آردن ما : آه مشغول درست آردن گچ برای گچ آاری در ساختمان بود، گفت  ساله ديگری ١۵نوجوان 

.اما چون احتياج داريم تن به هر آاری می دهيم ،ر قانونی است آارفرما هم می داندغي   

ز آار نصف حقوق ديگران را می گيريم و نبايد اعتراض آنيم زيرا ا ،غير قانونی بودن آار ما به خاطر: وی افزود 

.بيكار می شويم   

 ،چون آار آردن ما غير قانونی است هيچ اعتراضی نمی آنيم : گفت ساختمان نيزنوجوان شاغل در " علی جاللوند"

.آارفرمايان هم سوء استفاده می آنندو حقوق نمی دهند   

ارگاه مشغول هستند سرپرست آدائمی در و نوجوانانی آه به آارآودآاناآثر: گويد آارفرمايان مييكی از" رضايی" 

.و يا اداره آننده خانواده های خويش هستند و چاره ای جز آار آردن ندارند  

 آم به قاچاق مواد هم می آمد حتی با وجود سنوانان برای به دست آوردن منبع دربسياری از نوج: وی اظهار داشت

مطابق قانونی آلوده نشوندغير  تحمل آنند اما به آاررا ها حاضرند آودآان آنها سختی آارنتيجه خانوادهدر ؛پردازند   

 سال باشدآارگر نوجوان است ودر حمايت ١٨ تا ١۵آارگری آه سنش بين ،١٣۶٩ قانون آار مصوب سال ٨٠ماده 

.قانون قرار دارد   

ين مقررات پيش بينی شده آه در حال حاضر هيچ يك از ا به آار گرفتن نوجوانان مقرراتی  براساس قانون ، برای 

.اآثر آارهای آودآان برای آنها مضر است وسالمت روحی و اخالقی آنها را به خطر می اندازد ،اجرا نمی شوند   

هوای آارگاهها آلوده است حتی نور : است، می گويد آارگاه قاليبافی مشغول به آار ساله آه در١۵" فاطمه سالكی "

.ا اين مسائل آنار بياييم تا آارفرما از آارمان راضی باشداما بايد ب, آافی برای بافت قاليچه نداريم   

وی يكی از مشكالت اصلی در بعضی از آارگاهها را آه در اطراف استان قرار داد، فساد اخالقی دانست آه برای 

.دختران آودك و نوجوان مشكالت بسياری بوجود آورده است   

سطح خيابان سال آه در١٨آودآان زير : گويدزيستی همدان ميآسيب ديدگان سازمان بهاين ارتباط آارشناس اموردر

ما آودآان آار و يا آودآان خيابانی هستند ودر معرض انواع آسيب های جسمی و جنسی و روانی كنند از نظرآا رمي

آودآان منبع و يا سرپرست آنها متواری شده و يا معتاد هستند و  قرار می گيرند اين آودآان يا دارای خانواده نيستند

.در آمد خانواده می شوند   



اين آودآان و نوجوانان نمی توانند سرپرست خانواده باشند و به هر : در گفت وگو با ايلنا، افزود " ناصر شايگان" 

آودآان آار در سطح خيابان به مشاغل آاذب  ،  امداد قرار می گيرند نحوی تحت پوشش سازمان بهزيستی و آميته

.اشته باشند اما به عنوان سرپرست خانواده تلقی نمی شوندمی پردازند تا به وسيله آن منبع در آمدی برای خانواده د   

نظر روانی نجام می شود و خانواده آودآان ازاطريق تيم سيارری و ساماندهی آودآان خيابانی ازجمع آو: وی گفت

آان به و اگر دارای خانواده باشند به خانواده ها آموزش داده می شود تا از ورود آود و خانوادگی بررسی می شود 

.خيابان ممانعت آنند   

قانونی است و بعد از جمع آوری، غيراين آودآان نيزآار: نی آه خانواده ندارند، تصريح آردخصوص آودآاوی در

.به مراآز شبانه روزی انتقال داده می شوند   

آشنايی : افزود و  و پرورش دانست  آموزش وظايف را يكی از خانواده ها  با اين آودآان و مشاوره  و ی آموزشو

.آودآان با حقوق خود باعث می شود آه آسيب آنان به حداقل آاهش يابد  

اين آودآان به علت نياز مادی وارد بازار می شوند و سپس مورد استثمار قرار می گيرند آه باباال بردن : وی افزود

.سطح فرهنگی و تامين نياز مالی می توان اين آسيب ها را از بين برد   

 

 
 

یآرزو بختيار: گزارش از  
 

  آار ايرانی خبرگزار-همدان


