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  دنيرفآي که فقر میکار کودکان، فقر

١٣٨٧م بهمن هفتبيست شنبه يک   نرايا انيو دانشجیخبرگزار 
 

 
کار کودکان در سنين پايين يکی از معضالت و مشکالتی است که همه جوامع و به تبع آن کشور ما نيز با آن مواجه 

شود و دل هر  شوند کودکان کار اطالق می  سال به کار مشغول می١۵اصطالحًا به کودکانی که در سنين زير . است

  .افتد  ديدن اين کودکان به لرزه میانسانی با

، منطقه آذربايجان شرقی، در سراسر استان کودکانی هستند )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران 

های جسمی، ذهنی و  که در شرايط نامناسب و به اجبار به کارهايی مشغول هستند که به حتم از اين کارها آسيب

های  های صنعتی با شرايط سخت، دست فروشی در اماکن عمومی و چهار راه کار در کارگاه. بينند روحی زيادی می

هايی است که کودکان در شرايط  شهر، گمارده شدن به کارهای غيرقانونی همچون دزدی و گدايی از جمله فعاليت

  .ها هستند سخت جوی و زمانی مجبور به انجام آن

پذيرتر بوده، دستمزد کمتری دريافت  ا در مقايسه با افراد بالغ انعطاف شوند زير کودکان اغلب به کار گرفته می

کنند و توانايی مقابله با شرايط نامناسب کار را ندارند؛ برای بسياری از کودکان مدرسه يک انتخاب نيست و هزينه  می

  .کند  را فراهم میهای خانواده کار اين کودکان امکان تامين هزينه. فرصت آموزش برای خانواده آنان باالست

بسياری از کودکان کار فرصت آموزش . انجامد کار کودکان عالوه بر آنکه خود حاصل فقر است به تشديد فقر نيز می

. شوند شوند که بی سوادند و بدون کسب مهارت بزرگ می يابند در نتيجه آنها در آينده تبديل به افراد بالغی می نمی

ری دارند، اين کودکان به دليل آنکه در کودکی به دليل فقر والدين خود مجبور به کار ت وری پايين افراد بی سواد بهره

اند در آينده خود نيز فقير خواهند بود و فرزندانشان نيز فقير خواهند بود، بنابراين پديده عدم آموزش خودش  کردن بوده

هاست، به زيان کل   بر اينکه به زيان خانوادهاين عالوه. کند کند و بی سوادی، بی سوادی را بازتوليد می را تشديد می

  .اقتصاد جوامع است

به فروش آدامس مشغول . جی.ان. مهدی، کودکی خوش چهره، با ادب و بسيار مظلوم است که در صف شارژ سی

شان دو اتاق  کند، فرزند چهارم خانواده است، خانه  سال دارد، در يک خانواده هشت نفری زندگی می١٢او . است

  .د و مدرسه را نيز دوست دارددار

به ميدان تره بار مشغول کارگری است ولی درآمد کافی ندارد پدرم در: گويد  خبرنگار ايسنا میوگو با گفتمهدی، در

  .بافند خانه قالی میدرکنند و خواهرانم نيزميمن برادران ديگرم هم کارکند، عالوه بر میبه کارهمين دليل من را مجبور

ام، ديگر برايم  به اين کار عادت کرده: گويد اش مشهود است، می کشد و اين از چهره خسته تمام زجری که میوی با 

  .توانيم سير کنيم مان را نمی سختی ندارد، اگر اين کار را نکنم شکم

 روز مدرسه را دوست دارم و آرزو دارم رييس جمهور شوم تا بتوانم با درکی که از حال و: کند مهدی اضافه می

  .ها ظلم کنند شان به آن ها را نجات دهم و نگذارم تا بزرگتران افرادی همچون خودم دارم، کمک کرده و آن
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 سال دارد، ١۴. کند های خودروهای متوقف شده را با دستمال پاک می علی، ديگر کودکی است که در چهارراه شيشه

  . را که يازده سال دارد، خيلی دوست دارد که علی چهار ساله بود فوت کرده، خواهر کوچکش پدرش زمانی

  .اش نيز ببرد ناهار چلوکباب با دو نوشابه بخورد و بتواند همين غذا را برای خواهر و خانوادهعلی آرزو دارد هر روز

گويد، از اواسط کالس اول از مدرسه بيرون آمده و به کارهای مختلفی چون کفاشی، گل فروشی، آدامس  وی می

  .ها مشغول شده است کردن شيشه ماشينفروشی و پاک 

ها مشغول کار هستم   تومان درآمد دارم و اکثر اوقات تا دير وقت در چهارراه٢۵٠٠هر روز حدود : دهد علی ادامه می

  .های آن را هم پاک کنم کنم شيشه و هنگام بازگشتن به خانه نيز هرجا که ماشين مدل بااليی ببينم سعی می

ها به  برخی از خانواده: گويد وگو با خبرنگار ايسنا می شرقی در گفت مديرکل بهزيستی آذربايجاندکتر حسين معتمدنيا، 

دليل نداشتن کانون گرم خانوادگی و يا به داليل مختلف همچون اعتياد سرپرست خانوار، مشکالت اقتصادی، روانی و 

دگی، کودکان خود را به بيرون از خانه رانده پرجمعيت بودن خانوار و عدم توانايی در فراهم کردن ملزومات اوليه زن

  .کنند های متناسب آنها را به کارهای غير معمول و زننده و گاهًا بزه تشويق می و به دليل نبود شغل

شوند و اين عالوه بر اينکه مشکالت جسمانی  گاهی کودکان به عالقه خود و اکثرا به زور به کار گمارده می: وی گفت

  .آورد کند، مشکالت عديده ديگری چون اختالالت روحی، روانی و عاطفی به دنبال می ارض میرا برای کودکان ع

بهزيستی برای حل مشکل اين کودکان آماده است و در حد توان خود اقدام به کمک رسانی به : معتمدنيا اظهار داشت

های بهزيستی  ها کمک ن گاها خانوادهها از فعاليت بهزيستی و نيز چو اين کودکان کرده ولی عدم آگاهی برخی خانواده

کنند تا در  ها می بينند، از ما کمک نخواسته و به اجبار کودکان خود را راهی خيابان را برای مخارج خود مکفی نمی

  .کارهای سخت فعاليت کنند

نوان کرد های کشور مطلوب ع وی وضعيت آذربايجان شرقی را در زمينه کودکان خيابانی و کار نسبت به ساير استان

  .شود ها در اين زمينه استان پاک محسوب می آذربايجان شرقی با کمک ساير ارگان: و گفت

های ذيربط در اين زمينه خيابان  با آغاز فعاليت اورژانس اجتماعی در استان و هماهنگی ارگان: معتمدنيا اضافه کرد

  .آوری خواهند شد ها و کودکان خيابانی جمع خواب

توان  که نمی وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين ت، يکی از پژوهشگران مسايل اجتماعی نيز در گفتدکتر کامران صداق

حل احتمالی اين معضل، ايجاد معضل : با وضعيت کنونی به حل معضل کودکان کار در آينده نزديک دل بست، افزود

  . کار استديگری را منجر خواهد شد که آثار زيان بار آن به مراتب بيشتر از کودکان

با وجود اينکه طبق قانون، کار کردن کودکان ممنوع است اما بر اساس نتايج تحقيقات پيمايشی، : وی اظهار داشت

  .کنند  سال کشور به صورت تمام وقت و يا پاره وقت و حتی به شکل پنهانی کار می١۴هفت درصد کودکان زير 

اغلب : صادی و وضعيت معيشتی آنان عنوان و تصريح کردخاستگاه معضل کودکان کار را ناشی از مسايل اقت وی، 

  .شوند هايی ساکنند که جزو اقشار بارفاه نسبی متوسط به پايين جامعه طبقه بندی می کودکان کار در خانواده

اين دسته از کودکان : صداقت، تفاوت زياد سنی والدين با کودکان را از ديگر عوامل کارکردن کودکان دانست و گفت

بهره هستند و خواسته و ناخواسته احساس  کنند از حمايت و پشتيبانی والدين بی هايی پير زندگی می  خانوادهکه در

  .کنند بايد برای ورود به جامعه، استقالل کاری داشته باشند می
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لی، به خاطر نبود تضمين و يا عدم ثبات شغ: چنين عنوان کرد شرقی، هم عضو هيات علمی جهاد دانشگاهی آذربايجان

خصوص در مناطق روستايی به   سالگی کاهش يافته و در بين دختران نيز به١٢فرهنگ اشتغال در بين پسران به سن 

  .عنصر غيرت تبديل شده است

ها و از بين رفتن شکاف نسلی بين کودکان  شود با کاهش تعداد فرزندان خانواده پيش بينی می: صداقت خاطرنشان کرد

  .ه معضل کودکان کار نيز به تدريج رفع شود سال آيند١۵و والدين تا 

های حمايتی نظير کميته امداد و بهزيستی در برخورد با معضل  اين پژوهشگر مسايل اجتماعی، موفقيت سازمان

ها و نيز باال بودن شمار کودکان کار عمال غيرممکن  کودکان کار را به دليل کمبود اعتبارات و امکانات اين سازمان

  .های محوله دچار فشار نقش هستند کميته امداد و بهزيستی با انبوهی از ماموريت: خواند و گفت

های دشوار در کشورهايی نظير  وی، به حاکميت قوانين سخت درباره ممنوعيت به کارگيری کودکان در وضعيت

ودکان در های شديدی که به کارگيری ک در ايران قوانين و مجازات: چين، ترکيه و سوييس اشاره و اضافه کرد

های شغلی سخت را ممنوع کند، وجود ندارد و همين خال قانونی باعث شده است کارفرمايان از اين موقعيت  موقعيت

  .سو استفاده کنند

: های رفع اين معضل اجتماعی دانست و گفت صداقت، مشخص نبودن نهاد مقابله کننده با کودکان کار را از ضعف

می، سازمان کار، بهزيستی و تشکيالت قضايی در فرآيند برخورد با معضل کودکان بايد نهادهايی مانند نيروی انتظا

  .کار سازماندهی شوند

  
 گزارش خبرنگار

 ،)ايسنا(رگزاری دانشجويان ايران خب

  ١٣٨٧بهمن ٢٦  

  


