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 Children کودکان

  
 مينو فتاحی

 ٢٠١٣ جون ٠٣

  

 چند دليل برای کار کودکان
 

رغم  یعل. دنبال دارده زندگی و سرنوشت کودکان کار در ايران و بی مباالتی دولت در قبال آنھا تراژدی انسانی را ب

بيشترين حوادث شغلی . بينيم سيستم شديد سانسور ھرروزاخبار وگزارشات مختلفی راجع به وضعيت اين  کودکان می

مربوط به کودکان کار است و آمارھای نگران کننده ای راجع به افزايش ايدز و اعتياد و آسيبھای روحی و روانی در 

ارض ناشی از کار مانند سوءتغذيه، بيماريھای پوستی، کمر درد کودکان با مشکالت جسمی و عو. بين آنھا وجود دارد

  . مواجه ھستند... و

 کاربران در معموالً . شود ی است که عکسھای زيادی از اين کودکان و شرايط کارشان ديده میئفيسبوک يکی از محلھا

اکثر مواقع اظھار . نويسند زنند و گاھی نيز نظراتشان را می دھند اليک می قبال موضوع کودک عکس العمل نشان می

.  عنوان مقصر اصلی بسيار برجسته استه سف از شرايط سخت زندگی اين کارگران کوچک ومحکوم کردن دولت بأت

کنم اميد  در اينجا چند نکته را مطرح می. شود که نياز به بررسی بيشتر دارد ی ديده میئاما بعضی موارد قضاوتھا

  .تکميل اين بحث کمک کننداست خوانندگان  با نظراتشان به 

وليت پذير است کار لطمه ای به رشد او ؤکند مس دھد، کودکی که کار می ــ  فرھنگی که  به کار کودک  اھميت می١

برای اثبات اين نظر به . شود داند و در آينده ھم فرد موفقی می  قدر ارزش پول را بيشتر می،نمی زند عالوه بر آن

  .کنند کرده اند اشاره می  موفق که در کودکی کار میزندگی بعضی افراد سرشناس و

ا ھ افغانن خصوصاً ابيشترين آمار مربوط به مھاجر. ــ درصد ناچيزی از آمار کودکان کار به کودکان ايرانی تعلق دارد٢

  .فرستند کنند و پول خود را به افغانستان برای خانواده ھايشان می آنھا در ايران کار می. است

 توسط والدينشان به باندھای مختلف کنند عموماً  ی که سر چھار راھھا دستفروشی میئ آنھاکارمخصوصاً ــ کودکان ٣

  .مسبب کار بچه ھا ھستندبد سرپرست و شوند در واقع والدين  اجاره داده می

در به سر کار مين پول موادمخأی کار کردن ندارند و آنھا او را به منظور تئــ والدين کودک معتاد ھستند و خود توانا٤

  .فرستند می

  .کنند کنند و خودشان ھستند که کار را انتخاب می  کودکانی که در درس موفق نيستند ترک تحصيل می-٥

چندان ضروری مانند دوچرخه وموبايل  نيازھای نۀ کودکانی که توقع بيش از حد توان مالی خانواده دارند وبرای تھي-٦

  . کنند کار می
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وليتی خودش را توجيه، و کار کودک را ناديده ؤکه بتواند اين ايده ھا را جابيندازد و بی مس ندولت آگاھانه برای اي

ارشگران لمسازان و گز فمثالً . طور برجسته رسانه ھا ھستنده اين ابزارھا ب. کند بگيرد از ابزارھای مختلفی استفاده می

يا برنامه ). دقيقه بدون قضاوت٤٠( مستند مثالً . لم نقش مھمی در رابطه با اين قضيه دارندبا تھيه خبر، مصاحبه و ف

. کنند نمايشگاه کار تشکيل داده و استاد کار کودک معرفی می. شود  میءی که از طرف آموزش وپرورش اجرائھا

ثير ھمين نياز اقتصادی أی تحت تمين معاش خود وخانواده اش است و ھر دليل ديگرأ مھمترين دليل کار کودک تمسلماً 

  :گيرد قرار می

 دولت است که در ۀکنند  اين وظيف ی که نگاه مثبتی نسبت به کارکودک دارد کار میئعلت باورھاه ؛ اگر کودکان باوالً 

آيد  ش می کار برای بچه ھا پيۀی که در نتيجئکنند، آسيبھا را تشويق می تغيير اين نگاه با استفاده ازھمان امکاناتی که آن

 .را مطرح کند

طبق قوانين بين المللی و .  ھستند باز ھم دولت جمھوری اسالمی مقصر استھا واقعا بيشترين کودکان کار افغان؛ اگردوم

پيمان حقوق کودک دولت بايد از کودکان مھاجر  حمايت کند تا آنھا بتوانند درس بخوانند و از ساير امکانات آموزشی 

  استفاده کنند

گيرند  دولت بايد   شوند يا در اختيار باندھا قرار می وليت به کار گمارده میؤدکانی که توسط والدين بی مس؛ کوسوم

  .برخورد قانونی مناسب  با آنھا انجام دھد و کودک به خانواده ھا ومراکز امن جھت مراقبت تحويل گردد

 دولت است که از افراد بيمار ۀ بازھم اين وظيفکنند خاطر اعتياد والدين کار میه ؛ دررابطه با کودکانی که بچھارم

  .وناتوان معتاد با دراختيار قرا ردادن امکانات مناسب درمانی  حمايت کند

کنند  از مدرسه  ترک تحصيل می... علت آموزشھای اجباری وايدئولوژيک، افت تحصيلی ه ؛ تعدادی از کودکان ب پنجم

يستم آموزشی خالق وشاد ودر نظر گرفتن تفاوتھای فردی مانع از ترک ول با سؤآورند يک دولت مس و به کار روی می

البته بيشترين قسمت آموزش و پرورش در دست بخش خصوصی است و امکان پرداخت . شود تحصيل کودکان می

  .ھزينه برای بسياری از خانواده ھا نيست

اھش نسبت به کودکان جدا از بخشھای  سياه حکومت اسالمی در بخشھای مختلف نشان داده است نگۀدر واقع کارنام

با توجه به ثروت عظيمی که در کشور وجود دارد، وضعيت کودکان اسفناک است اما برای اعمال . ديگر جامعه نيست

کند و يا در مرز افغانستان  ی از ارسال اسلحه و پول و نيرو کوتاھی نمیئسياستھای ننگين و قتل عام کودکان سوريه 

ن حقوق کودک اما فعاال. بندد شود آنھا را به گلوله می ه اميد تغيير شرايط زندگيشان راھی مرز میکه ب افراد مھاجری

 .ی که از اين وضعيت در رنج ھستند بايد کاری کنند بايد تالش شود تا مطالباتی را به دولت تحميل کردئوتمام انسانھا

صاص امکانات مناسب رفاھی مسکن، تغذيه، بھداشت، مين نيازھايشان با اختأــ  حمايت ھمه جانبه از کودکان در ت١

 .آموزش، امکانات تفريحی وشادی

 ــ  حمايت از کودکان با تصويب قوانين مدرن  طبق کشورھای پيشرفته٢

دنبال استفاده از نيروی ه کارگيری  کارکودکان  زير سن ھيجده سالگی ممنوع و با سود جويانی که به ــ  ھر گونه ب٣

  .ک ھستند برخورد قانونی و جدی شودکار ارزان کود

  ١٣٩٢ ]جوزا[ ــ خرداد ماه١٠٤ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 

 


