
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  کاران کودکۀ در باریاجتماعاران ک مددی انجمن علمسيرئنظرات 

١٣٨٧بهمن سی شنبه چهار   خبرگزاری کار ايران 
 

    
  "لنايا"ما در گفت وگو با ي اقلیمصطف

  تفه دولت اسيت ازکودکان کار وظيحما   شودیتورم موجب به وجود آمدن کودکان کار م
ده يشن" يیرم گدايمامان من نم "یادهايبچه با فر  پسریها  هي گریزده بود و صدا از پا دار ساله خود را٦مادر پسر "

   ."نکار هستنديبه ا مجبوری ادامه زندگیدانستند که برايمگريقد د   مين فرزند قد و۵هم پسربچه و هم وهم مادرشد، امايم

ا بدون پرداخت يسطح دندرون کودک کاريليم٢١٨رصد از  د٧٠، ٢٠٠٦سال سف دريوني یسازمان جهانبراساس آمار

   یت مي فعالیريپذ  سکيخطرناک و راريبس ط يشراکودکان درن ياک سوم ازيشوند و يواداشته م به کارین حقوقيترکم

کودکان  ف يدر تعر"لنايا"با  گو و   گفت دری مددکاران اجتماعیس انجمن علميرئ   .کنند

    چونیلي سال به دال١۵ رين زي هستند که در سنیکان کار، کودکانکود: داشتاظهار کار

است که  یحالن درياشوند ويمبه انجام کارا سرپرست بد واداريفقر، نداشتن سرپرست و

  .ن افراد ممنوع استي ای برایطبق قانون، انجام هرگونه کار

کار  بهکم نوردرروز   نه، شبای سالگ٦ا ي ۵سن  که دریبافيقال کودکان : ادامه گفتدر یو

  .ن افرادنديانمونه فروشند از  یا گل ميها آدامس، فال وابانيخ که دریا کودکانيمشغولند و

 خودمادربا  که   ین، فرزندانيوالد طالق  معمول پس از طور   به: ما افزودياقل  یمصطف

ن يتام ی برایآمد ثابترون منازلند؛ چون اغلب مادران دريبدربه کارکنند مجبوري میزندگ

ست و روشن يها ن  ه خانهي کرای پاسخگویزان حقوق افراد حتي میط فعليشرادر:د کردي تأکیو . ندارندی زندگیها  نهيهز

  .شوند  ی کار میها  طي فرزند هستند، وادار به فرستادن کودکان خود به مح٦ تا ۵ ی که دارایاست افراد

 فرزندان یازهاين نيکه قادر به تأم  ینين از والدياگر قوان: ح کرديران تصريا  ی مددکاران اجتماعیس انجمن علميرئ

  .مي نبودینگونه عواقبيکرد، امروز شاهد به بار آمدن ا  یت ميستند حمايخود ن

ز يواضح است که پس از تورم ن. تورم است ران يدر جامعه ا به وجود آمدن کودکان کاریعلل اصل ازیکي : ما گفتياقل

که در حقوق  م ي هستیشدن مخارج زندگ برابر٢ شاهد یحالنکه هر سال دري ایآور ادي  با یو .ر انتظار فقر بودد ديبا

  .شود  ی مین مشکالتي موجب به وجود آمدن چنین ناهماهنگيشک ا  یب: د، گفتيآ  ی به وجود نمیشيچ افزايران هيبگمزد

ر يغدر.  تورم متوقف شودیصعودري کودکان الزم است سنيت ايبه منظور بهبود وضع:  افزودیو " لنايا"به گزارش 

  .م بودينگونه مشکالت خواهيش اين صورت شاهد افزايا

  ستي در انتظار کودکان کار نیسرنوشت خوب
 یليکنند و دال  ی می، کودکان خود را وادار به کار اجباریر فاقد درآمد کافي فقیها  خانواده:  افزودین مددکار اجتماعيا



 

 2

   .دهد  یها قرار م  ین کودکان، آنان را در معرض انواع بزهکارين بودن سن ايياهمچون پ

 ٣مخدر درآمد خود را به  وادجه حمل چند بسته ميکه در نت  یما، کودکانيده اقليبه عق

ز بدون ي آنان نیها  شک خانواده  یهستند و بن امري اینيع یها  رسانند از نمونه  یمبرابر

  .کنند  یش درآمد استقبال مين افزاي از ااطالع از نوع کار،

افراد : ه کودکان افزودنگوني ایگرفته شده برانظر دریها   با اشاره به نوع مجازاتیو

نظر گرفته نشده است،  کودکان دری برایني سنگیها  مجازاتل که ين دليبه اکار  خالف

  .کنند  ی خود سوءاستفاده مین افراد در کارهاياز ا

 ممکن است گرفتار يیها  ن سوءاستفادهيجه چنينت که دریباره سرنوشت کودکانما درياقل

ست؛ ين افراد ني در انتظار ایز سرنوشت خوبيپس از مجازات ن: شوند، گفت  قانون 

 یاماکن دولتا استخدام دريسالم و کان فرصت انجام هرگونه کسب و کارن کودي ایرا با به وجود آمدن سوءسابقه برايز

  .ماند  ی نمی خالف قانون باقیها  تيفعال جزء ی آنها راهیشده و برا  از آنها سلب یصو خصو

ن افراد و نرخ تورم ي ایها  در مرحله اول الزم است که خانواده: ح کردي تصری مددکاران اجتماعیس انجمن علميرئ

  .ميرا اصالح کن

  کنند  یل مدرسه را ترک ميان تحصي درصد کودکان قبل از پا٢٠

مدارس الت ازيان تحصيش از پايکودکان پ درصد از٢٠وزارت آموزش و پرورش، براساس آمار: ادامه گفتما دريلاق

ن کودکان يل را از اين اجازه ادامه تحصيشتر موارد والديکنند و براساس آمارها در ب  یل ميا ترک تحصياخراج شده و 

  .کنند  یسلب م

ل باز مانند و يشود که کودکان از تحص  یز سبب ميمورد دانش آموزان ن  ی بیها  اخراج: د کردي تأکین مددکار اجتماعيا

ت کودکان است، مشاهده ي وزارت آموزش وپرورش، تربیفه اصلينکه وظيبا توجه به ا. ده شونديابان کشيبه کار در خ

 خود وادار به انجام ی زندگیاه  نهين هزي دانش آموزان ندارند و به منظور تأمی برای درصد معلمان وقت٩٠شود که يم

که   يیفه دولت است و از آنجايت از کودکان کار در مرحله اول وظيحما: ح کردي تصرین مددکار اجتماعيا .کار دومند

سرپرست  د به عنوان يبا ندارد، دولت  وجود  سرپرست  که   يیها  خانواده است، در ت کودکان يترب ول ئمس خانواده 

به انجام کار ن کودکان وادارين کند تا اي تأمین کودکان را تا سن قانوني مخارج ایجتماع، به کمک مددکاران انيگزيجا

کودک کار تنها در تهران  هزار٢٣ن مدت يدر ا: ش ارائه شد، گفتي سال پ٣ که ی با اشاره به آماریو .نشوند یاجبار

باعث خود، تنها  ین به خودي آنهاست که ایها  دهافتن، بازگرداندن دوباره به خانواين سامان ياازافتند که منظوريسامان 

ش است، در يت کشور هر ساله رو به افزاينکه جمعيبا توجه به ا: د کرديما تأ کياقل .شود  ین افراد ميش مشکالت ايافزا

  .ن مورد انجام شودي در ایابد و الزم است تا اقدامات مؤثرتري  یش ميز افزايجه تعداد کودکان کار نينت

نک يمانده است، ايس باقي خیها  گونههمه تنها، صورت سرخ و  آن شود و از  یده نميشنگريه کودک ديگراد وي فریصدا"

ف ينح ی آن برپاهایها   گرهیست، اما جاي نیو طناب خبردارازگريند، ديب  ی کودکانه را به خواب میبازمادرکناردراو

   ".ن شوديک خانواده تاميد و نان شب ي به رحم آید به مدد آن دل عابري است تا شایکودک باق


