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 ادامه از صفحه 12
قانون حمایت از کودکان

در سال 19۸9 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس 
ماده 3۲ این پیمان نامه، دولت های عضو موظف 
شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی 
از کودکان مقابله کرده و زمینه های رشد ذهنی، 
جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم 
کنند. البته عالوه بر این، پیمان نامه حقوق کودک 
وکنوانسیون 13۸ »حداقل سن کار کودکان« مصوب 
۲6 ژوئن 19۷3 و کنوانسیون 1۸۲ »ممنوعیت 
بدترین اَشکال کار کودکان« مصوب ژوئن 1999 
از اقدامات موثر بین المللی بوده است. ایران نیز 
سال 13۷0 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا 
کرد و در اسفند سال 13۷3 مفاد پیمان نامه به 
سال  در  ایران  اگرچه  رسید.  مجلس  تصویب 
13۷3 به کنواسیون حمایت از کودکان پیوست 
اما تا سال  13۸1 قانون خاصی برای حمایت از 
کودکان نداشت. در این سال اولین قانون حمایت 
از کودکان به تصویب مجلس شورای اسالمی 
و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید که 
عمده مواد آن ناظر بر سالمت جسمی، روحی و 
روانی کودکان است؛ از زمان تا کنون این قانون در 
حال اجرا است. در ماده یک آن کلیه اشخاصی که 
به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده  
باشند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون 
بهره مند می شوند. در ماده دو نیز تصریح شده 
که هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که 
موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و 
اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا روان آنان 
را به مخاطره اندازد  ممنوع است. در مواد 3 و ۴ 
نیز صراحتا هرگونه کار و بهره کشی از کودکان 
را جرم انگاشته و گفته است که هرگونه خرید، 
فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور 
و  ممنوع  قاچاق،  ازقبیل  ارتکاب اعمال خالف 
مرتکب حسب مورد عالوه بر جبران خسارات 
وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای 
میلیون محکوم می شود. همچنین  ده  از  نقدی 

هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی 
و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سالمت 
و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل 
آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا 
شش ماه حبس یا  جزای نقدی محکوم  می شود.
افزایش  برای  عاملی  می توانند  کار  کودکان 
ضمن  باشند،  جامعه  در  اجتماعی  آسیب های 
اینکه خود آنها بزرگترین جامعه آسیب پذیر در 
مقابل انواع بزه ها هستند، در واقع خیابان بدترین 
جا برای کودکان است، چراکه با انواع مشکالت 
اجتماعی مانند دزدی، اعتیاد و... آشنا می شوند 
بود  به دیگران آسیب پذیر تر خواهند  و نسبت 
که این خود در آینده زمینه ساز بروز مشکالت 
جدی تر برای آنها خواهد شد. و همانگونه که 
در باال عنوان شد، عالوه بر آسیب های اجتماعی، 
شیوع کرونا نیز عامل دیگری است که این کودکان 
را تهدید می کند. از سوی دیگر این کودکان که 
عمدتا در سنین بین 3 تا 1۴ سالگی هستند طبق 
قانون حمایت از کودکان کار تمامی این موارد 
کار  به  را  آنها  و چنانچه خانواده ها  بوده  جرم 
گرفته باشند با توجه به صدمات جسمی، روحی 
و روانی که به آنها وارد می شود سالمت آنها به 
خطر می افتد، این خانواده  بر اساس قانون مجرم 

تلقی می شوند. 

عوامل افزایش کودکان کار
البته نباید از یاد برد که عوامل مختلفی از جمله 
عوامل اجتماعی مانند مهاجرت از روستا به شهرها 
به دلیل خشکسالی و فقر اقتصادی در افزایش 
کودکان کار مؤثر است. فقر فرهنگی را می توان 
یکی از دالیل موثر در افزایش کودکان کار دانست؛ 
بدین معنا که بسیاری از والدین و یا سرپرستان 
کودکان کار به دلیل عدم آشنایی با تبعات منفی 
کار کودکان در خیابان ها به راحتی به این مسئله 
تن می دهند که این خود می تواند عامل موثری 
در بروز مشکالت جدی برای کودکان کار شود. 
ضمن اینکه به دلیل عدم فرهنگ سازی الزم شاهد 
کمک افراد مختلف به کودکان کار به ویژه در سطح 

خیابان ها هستیم که این خود نقش بسزایی در 
عدم جمع آوری آنها دارد. باید دانست که بسیاری 
از کمک هایی که به کودکان کار می شود تنها به 
می رود  کار  کودکان  مافیای  یا  و  دالالن  جیب 
بهره  کمترین  این کمک ها  از  آنها  مقابل  در  و 
ایجاد حس  به عبارت ساده تر  برد.  را خواهند 
ترحم در افراد مهمترین ترفند کودکان کار برای 
طبق  حاضر  حال  در  است.  کمک  جمع آوری 
تحقیقات به عمل آمده، متوسط درآمد کودکان 
کار روزانه 100هزار تومان است که این رقم در 
این خود  که  می یابد  افزایش  نیز  مواقع  برخی 
وسوسه جدی برای سوءاستفاده کنندگان از کودکان 
برای کار در سر چهار راه ها و یا خیابان هاست. به 
گفته مسئوالن بهزیستی کرونا مردم نباید به این 
کودکان کمک کنند چرا که وقتی به این کودکان 
پول داده می شود، خانواده ها یا افرادی که از این 
کودکان سوء استفاده می کنند تشویق می شوند 
افزایش  در خیابان ها  را  این کودکان  تعداد  که 
دهند و همچنان این بچه ها را مجبور کنند که 
به سر چهارراه ها بروند، شاهرخی در این رابطه 
گفت:»اگر مردم به این افراد کمک نکنند، درآمد 
این کودکان قطع می شود و امکان سوء استفاده 
و بهره کشی مالی از این کودکان از بین می رود. 
اگر مردم می خواهند به این کودکان کمک کنند، 

کمک های مالی خود را به سازمان  بهزیستی یا 
سازمان  های مردم نهاد حامی کودکان ارائه کنند 
تا با کمک به توانمندی خانواده های این کودکان، 
مانع حضور آنان در خیابان ها شویم. با شیوع کرونا 
یک اتفاق مثبت افتاد و آن این بود که مردم به 
خاطر ترس از شیوع کرونا، کمک های خود را 
به کودکان خیابانی کم کردند. همین امر موجب 
شد که درآمد این کودکان کم شود و حضور آنان 

در خیابان ها کاهش پیدا کند.«

حفاظت در مقابل کرونا
با شیوع ویروس کرونا نهادهایی مانند هالل احمر و 
بهزیستی اقدام به توزیع اقالم بهداشتی مانند ماسک 
و مواد ضد عفونی کننده در میان کودکان کار و 
خیابان کردند، تا بتوانند از این کودکان در مقابل 
ابتال به کووید19 و انتقال این بیماری به خانواده ها 
و دیگر شهروندان جلوگیری کنند. شاهرخی در این 
رابطه گفت: »با مذاکرات اولیه با بنیاد مستضعفان 
و پیگیری های  صورت گرفته مبلغ پنج میلیارد 
تومان از سوی بنیاد برای حمایت از کودکان کار 
و خیابان در کشور بویژه استان تهران اختصاص 
یافت که در استان تهران اورژانس اجتماعی و 
گروه های مردم نهاد با حضور در محل های تجمع 

کودکان کار و خیابان، بسته های بهداشتی شامل 
بروشور، ماسک، مواد ضد عفونی کننده و دستکش 
را روزانه بین کودکان توزیع می کنند و آگاهی 
بخشی الزم در مورد بیماری کرونا بین کودکان 

و خانواده های آنان صورت می گیرد.«
عمده کمک هایی که از جانب مردم به کودکان 
کار می شود، به وسیله افرادی که این کودکان را 
به کار می گیرند ضبط شده و کودکان یادشده از 
این اقالم و کمک ها کمترین بهره ای نمی برند، 
به همین منظور امکان اینکه کودکان یاد شده 
از اقالم بهزیستی نیز محروم شوند وجود دارد، 
محمود علیگو رئیس اورژانس اجتماعی کشور 
در این رابطه با سپید گفت: » برای پیشگیری 
از این امر پک های بهداشتی را برای کودکان 
کار به نحوی تهیه می کردیم که امکان فروش 
از  باشد و خودشان  نداشته  این پک ها وجود 

آن ها استفاده کنند.«
اما  می تازد،  جامعه  در  همچنان  کرونا  اگرچه 
به  جدید  ترفندهای  و  کودکان  این  بازگشت 
کارگیرندگان آنها عالوه بر سالمت این کودکان، 
سالمت عمومی جامعه را نیز تهدید می کند بنابراین 
الزم است تا نهادهای درگیر این کودکان طرحی 
نو درانداخته و با یک راهکار بنیادی هرچه زودتر 

این آسیب  اجتماعی را برای همیشه رفع کنند.


