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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

 جيران پيله وری

  ٢٠١١ مارچ ١٩

 

 
  ...کار کودک در سالی که گذشت

 
  

  "کودکان کارگر  در نيوجرسی اعتصاب کردند: "  ، تيتر خبر١٨٣٥سال 

عکس ھای ھنری از بچه " اکثر کشورھا کار کودک را به رسميت نمی شناسند  و در جھانی که٢٠١١اما در سال 

  .تيتر اخبار خواھد بود" ھای کارگر برای فروش

....  

 که ھيچ يک در جھت بھبود شرايط ئیو حوادث و روندھا...  سالی که گذشت پر از اخبار مرتبط با کودکان کار بود

  .اين کودکان نبودند

ليون کودک خيابانی در  م١٠٠کار و بيش از ليون کودک  م٢٥٠ بيش از ٢٠١٠تدای يسف در ابآمار رسمی يون

 کودک کار و بيش از مليون ٢٥٠ نيز ھنوز وجود بيش از ٢٠١١جھان را بيان می کرد و آمار رسمی آن در ابتدای 

کودکان بسيار ھرچند که قويا معتقديم که تعداد اين .  کودک خيابانی در جھان را به تصوير می کشدمليون ١٠٠

تالش ھای به ظاھر فريبنده و پيگير در ۀ ر مثبتی در البالی ھميي است که ھيچ تغۀ آنباالتر است اما ھمين نشان دھند

  .رابطه با کودکان کار وخيابان  رخ نداده است

 ]خرداد[جوزاھرانا؛ ( ھزار کودک در ايران مشغول به کارند ٧٠٠ و مليون ٥در برآورد سازمان جھانی کار حدود 

). ٨٩ ]بھمن[دلوھم صدا؛ ( نفر مليون ٧ن حقوق کودک اجتماعی و فعاال، و در برآورد کارشناسان آسيب ھای )٨٩

 و پانصد ھزار نفر تخمين زده شده مليوناما به گزارش رسمی مرکز  آمار تعداد کودکان کار در کشور ما امسال دو 

که مرکز متولی کودکان کار و خيابان در -حتی، بھزيستی از اين تعداد رسمی ). ٨٩ ]اسفند[حوتابتکار؛ (است 

ايلنا؛ !! ( کودک کار و خيابان در سال گذشته در سراسر کشور خبر داد٩٤٣ ھزار و ٦ از  پذيرش - ايران است

  )٨٩شھريور 

 کار و ولين بر باند جلوه دادن کودکان کار و خيابان و  يکدسته کردن کودکانؤکيد مسأچنان ت در سالی که گذشت ھم

 که برای کودکان کار و خيابان انجام ئیبه عبارتی تمام ساماندھی ھا.  خيابان با متکديان و ھم چنين نژاد آنان  بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کيد بر أآموزه ھای  تبليغاتی رو به جامعه بود نه راھبردھای حقيقی برای کاھش معضل کار کودک و تۀ شد به منزل

  :می شداين موارد  در تقريبا تمام اخبار مشاھده 

 درصد باقيمانده نيز تنھا ٣٠ بوده و از غير ايرانی درصد کودکان خيابانی کشور ٧٠  بر اساس آمارھای رسمی -

  )٨٩ ]دی[جدیمھر؛ . (سه درصد زير پوشش سازمان بھزيستی ھستند

  )٨٩مھر؛ بھمن ( اھمال شھرداری تھران در ساماندھی متکديان وکودکان کار -

  )٨٩مھر؛ دی (نی در ھرمزگان اتباع بيگانه ھستند  درصد کودکان خيابا٥٣  -

در تابستان امسال  تحقيقی که توسط پژوھشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه بھشتی صورت گرفت مشخص کرد 

شھرزاد . (اند  درصد آنھا فاقد ھر گونه مھارت شغلی٨۶ درصد کودکان خيابانی بی سوادند و در مجموع ٥٦که 

با شروع فصل مدارس و ھرچند که .  به نگرانی ھای بيان شده و رسمی در اين زمينه دامن زدکه  )٨٩نيوز؛ مرداد 

وليتی ؤبھزيستی با اعالم اينکه مسسرپرست سازمان خيابان  ی مربوط به کودکان کار وھاسرما و افزايش نگرانی 

معلول، بد سرپست و  دکان يتيم،دسته از کو مخلص آن“: در قبال کودکان کار، و کودکان خيابانی باندی نداريم گفت

و به اين شکل تکليف ارگان متولی کودکان کار و خيابان ) ٨٩ايلنا؛ شھريور  (”.سرپرست ھستيم که حکم دارند بی

  .مشخص کرد) ٨٩ھرانا، تير (افغانی در ايران ۀ  کودک پناھندھزار ٤٠٠را با 

 بوده ”کودک و نياز“ۀ  جشنوارئیولين به کودکان کار و خيابان در سال گذشته اقدام به برپاؤاز ديگر توجھات مس

) ٨٩ايرنا؛ دی (داوری شد ۀ کودکان کار و خيابان وارد مرحلۀ است که با بيش از پنج ھزار عکس دريافتی در زمين

  .و بعدی فانتزی و تفريحی از اين مقوله را نمايان کرد

مھرآفرين در ۀ سسؤسرپرست خانوار به کوشش ممسال سمينار کودکان کار و خيابان و زنان ھم چنين در دی ماه ا

 یھا م با جذب كمكيد بتوانيبا" اعالم داشت که - سسهؤمدير عامل اين م –تھران برگزار شد که طی آن فاطمه دانشور 

ولت ھا در اين راستا رفع تکليف و از د" .مئين دسته از كودكان برآي در جھت رفع مشكالت ایر دولتي غیھا سازمان

  )٨٩جمھوری اسالمی، دی "! (حمايت از کودکان کار و خيابانی بايد علمی باشد"کيد کرد که أکرده و ھمچنين ت

 نيز فائزه عبداللھی خبر از الزام شھرداری ھا به حمايت از طرح ساماندھی کودکان ٨٩در روزھای واپسن سال 

ابان و يه به كودكان كار و خي و تغذی بھداشتی، پزشكیحي، تفری، ورزشیت آموزش خدماۀيکار و خيابان داد و  ارا

ف يز از وظاي آنان را نۀاز مساعدت به خانواديھا به آغوش خانواده و درصورت ن مساعدت جھت بازگرداندن آن

بان معرفی در نتيجه متولی جديدی برای کودکان کار و خيا). ٨٩جمھوری اسالمی؛ اسفند ( ھا برشمرد یشھردار

 مثل ئیدرخشانی در جمع آوری و تبديل کودکان کار و خيابان به دکور شھری دارد؛ چه با رويکردھاۀ کرد که سابق

شھر و چه با لباسھای رنگين با آرم شھرداری بر تن کودکان ۀ چھرۀ پاکسازی ناگھانی آنان به عنوان مخدوش کنند

  .ای شھرفال فروش کردن به عنوان ريسه ھا و آذين بندی ھ

که - اما گذشته از حوادث کار ناگوار بی شماری که منجر به نقص عضو و يا فوت کودکان کارگر در سال جاری شد 

از تلخ ترين موارد آن مرگ قانع شريفی، کارگر نوجوان بود که به علت فراھم نبودن شرايط ايمنی از ساختمان در 

 ماه اول سال ٩ورد فوت کارگران در حوادث کار را در  م٩٩٣  بيش از -.ن پرت شدئيبه پا! دست احداث بيمه

مين أکه نياز به توضيح ندارد که فرزندان اين کارگران فوت شده به زودی برای ت) ٨٩ايسنا؛ بھمن (جاری داشته ايم 

  .زندگی کارگران نوجوانی خواھند بود که وارد ھمين سيستم ناايمن خواھند شد
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کار ۀ  دانست که بر بازتوليد مقولئیبار حقيقی مرتبط با کار کودک را رخدادھادر واقع به اين شکل شايد بتوان اخ

از اين منظر می توان گفت که اعتصاب ھای پی در پی کارگران در تمامی صنايع و شھرھای کشور . کودک موثرند

فعال بودن تنھا ، )٨٩ھرانا؛ شھريور ( درصدی بيکاری زنان ٢٥دوم امسال شاھد آن بوده ايم، افزايش ۀ که در نيم

 ٤٣، نرخ )٨٩ايسنا؛ اسفند ( درصد از صنايع کشور و تعطيلی صدھا کارخانه و بيکار شدن ھزاران کارگر ٣٠

و ) ٨٩راديو فردا؛ بھمن (س کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگری ئيدرصدی کارگران زير خط فقر به نقل از ر

ھمه از باالتر رفتن آمار ... و ) ٨٩ آنالين؛ اسفند خبر(مسکن به گزارش بانک مرکزی ۀ  درصدی اجار١٣٩رشد 

  .کودکان کارگر در سال آينده خبر می دھند

به تيترھای "  راه حل برای جذب مردم به فعاليت ھای خيريه٢٢"و شايد به ھمين دليل است که جمالتی مثل 

  ....روزنامه ای امروز راه يافته اند

  

 

  
   
  
  
 
  


