
 روز جهانی کودک، نگاهی به وضعيت کودکان در ايران
 

وابسته به سازمان ملل خواستار ورود حقوق کودک به قانون اساسی کشورها " یونيسف"سازمان 
آزار و خشونت عليه کودکان از   کشور فقر اجتماعی و کار کودکان، در ایران و بسياری دیگر . شده است

 .جمله عوامل نقض شدید حقوق کودک است
  

، دولت و جامعه باید برای منافع کودکان اولویت قائل "یونيسف"المللی حمایت از کودکان  از نظر نهاد بين
خواستار آن شده " یونيسف"از این رو . های خود بداند گيری   زیستی آنها را معياری برای تصميم شود و به

 .که حقوق کودک جزئی از قانون اساسی دولت شود

 ١٩۵۴سازمان ملل سال . شود  کشور مختلف در روزهای متفاوتی برگزار می١۴۵روز جهانی کودک در 
پيش از آن البته . ی کشورها توصيه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند ميالدی به همه

 ١٩٢٠اند و ظاهرا ترکيه نخستين آنهاست که سال  سياری کشورها چنين روزی در تقویم خود داشتهب
بيش از سی کشور دیگر نيز پيشنهاد .  آوریل را به عنوان روز کودک به تقویم رسمی کشور افزود٢٣روز 

 .گيرند چين و آمریکا را پذیرفته و اول ژوئن را به عنوان روز کودک جشن می

 

 »دم برای حقوق کودکحق تق«

های  بر اساس داده. نام دارد" حق تقدم برای حقوق کودکان"امسال " روز جهانی کودک"شعار 
 . شود ها کودک دختر و پسر نقض می ، هر روزه در سراسر جهان حقوق ميليون"یونيسف"

ندگی  ميليون کودک در سطح جهان امروز ز٢٠٠به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دو ميليارد و 
های  ، کمک ی کافی، آب پاکيزه کنند که از هر دو نفر، یکی از آنها فاقد نيازهای اوليه، مانند تغذیه می

بحرانی جهانی اقتصادی نيز بر تنگدستی . ای و یا یک سرپناه ساده است پزشکی، آموزش مدرسه
 .ها افزوده است فقيرترین خانواده

ی توماس  به گفته. شوند ی فقر کودکان محسوب می  جرگه ميليون کودک و نوجوان در٣در آلمان حدود 
، از این سه ميليون، بيش از یک ميليون نفر آنها را نوجوانانی "یاری آلمان کودک"کروگر از نهاد مدنی 

 .اند های مهاجر آمده دهند که از خانواده تشکيل می

 سال است که درآمد آنها ١۴ زیر در آلمان، موقعيت یک خانواده با دو کودک" فقر کودکان"معيار تشخيص 
 . یورو است١٧٩٠درآمد متوسط در آلمان . رسد  یورو در ماه می٩٠٠کمتر از 

 

 کودکان شاغل در ایران

. اند  سال بوده١٩ تا ١٠ی سنی   حدود یک ميليون نفر ازشاغلين ایرانی در دامنه٨۵براساس آمار سال 
 ۴۵۴ وله داشت، گفت که رسما حدود یک ميليون و ای که چندی پيش با دویچه سعيد مدنی در مصاحبه

کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن 
شود گفت که این آمار فقط  ها حضور ندارند، می بيش از سه ميليون کودک سنين مدرسه که در مدرسه

 . ده استنيمی از اینها را تحت پوشش قرار دا

 هزار نفر در ١٨۵افزاید که در ميان این نزدیک به یک و نيم ميليون نفر کودک شاغل، حدودا  مدنی می
 هزار نفرشان در سنين ٢٧٠شان یعنی حدود یک ميليون و   سال بودند و مابقی١۴ تا ١٠ی سنی  دایره
 . سال قرار داشتند١٩ تا ١۵

  

 آزاری در ایران معضل کودک



 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرده اما هنوز مجازات  ،٨١یران در سال هرچند مجلس ا
رسانی جسمی و روحی، ممانعت  آزاری، آسيب ای درقوانين ایران، در زمينه کودک شفاف و بازدارنده

رصد  د٩٠دهند که بيشتر از  ها نشان می پژوهش. کودکان از تحصيل یا واداشتن شان به کار وجود ندارد
از همين رو در بيشتر موارد، مددکاران اجتماعی . دهند ها در ایران در محيط خانه روی می کودک آزاری

 . یابند شدن وضعيت کودک امکان مداخله می تنها در صورت بحرانی

 سال صورت گرفته، بيانگر این است ١٨ تا ۶در گروه سنی  کودک کار خيابانی ۵٨۵پژوهشی که بر روی 
 درصد آنها توسط اعضای خانواده یا صاحبان کار خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار ۵٠که بيش از 

 . تواند درآینده تجاوزکار شود خطر اینجاست که قربانی کوچک کنونی، خود می. گيرند می

، قاتل متجاوز "بيجه"کافی است مورد «: گوید یچه وله میبه دو" خانه کودک شوش"مجيد بيخيله، مدیر 
آیند و حاصل چه فرآیندی  ها از کجا می باید پرسيد امثال بيجه. به کودکان سردشتی را بررسی کنيم

شد، آیا  اگر برای بيجه فکری می. هستند؟ خود بيجه در کودکی مورد تجاوز جنسی قرارگرفته بود
 دیگر این کار را با دیگران نکند؟شد اميدوارباشيم که بيجه  نمی

آیا این پدر وحشی به . شرایط پدری که بچه را کتک ميزند نيز باید بررسی شود«ی مجيد بيخيله  به گفته
دنيا آمده یا یک سلسله اتفاق باعث شده این همه خشونت داشته باشد؟ آیا این پدر در محيط 

؟ آیا حقوق خودش در جامعه رعایت شده که به بيند؟ آیا اصال کار دارد  مساعدی است و احترام می
 .»ای است های ریشه ها بحث اش توجه داشته باشد؟ این حقوق بچه

  

 کودکان خيابانی ایران

آمار رو به رشد این . دهد که آزار در ميان کودکان خيابانی و کار بسيار بيشتر است ها نشان می بررسی
در " انجمن حمایت از کودکان"مدیر عامل . آزاری باشد ش کودکتواند تایيدی بر افزای کودکان در ایران می

اند اما   سال مشغول کار بوده١٨ تا ١٠، ده درصد از کودکان بين ٧۵ اعالم کرد که در سال ٨٧تير ماه 
 هزار کودک را شامل ۶۶٠ دهم درصد رسيده که یک ميليون و ٧ و ١٢ این تعداد به ٨۵مطابق آمار سال 

 .شود می

انی به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به آمار جمعيت و تعداد دانش آموزان هم اکنون بيش فرشيد یزد
تعداد کودکان کار و خيابانی دقيقا . ی تحصل قرار دارند  هزار کودک خارج از چرخه۶٠٠از سه ميليون و

مورد آمار های غير دولتی را قبول ندارند که در  مشخص نيست و نهادهای مسئول نه تنها آمار تشکل
 .دهند یکدیگر نيز تردید نشان می

 اعالم کرد که تعداد کودکان خيابانی شناسایی شده ١٣٨٧سازمان بهزیستی در گزارشی که در سال 
های  ی کل آسيب حسن عماری، معاون اداره. در تهران به نسبت سال پيش دو برابر شده است

 هزار کودک کار خيابانی شناسایی ٧اشاره به این که تا کنون حدود اجتماعی شهرداری تهران، با 
 هزار کودک ٢٠آماری که سازمان بهزیستی ارائه داده «گوید،  ، به برنانيوز می٨٧ شهریور ٢٧اند، در  شده

 .»اند دانيم این آمار را برچه اساسی به دست آورده کار خيابانی در تهران است که ما نمی

  

 نوجوانان در ایران" اماعد"یا " قصاص"

حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی «المللی حقوق کودک،   کنوانسيون بين٣٧بر اساس ماده 
 اعالميه جهانی حقوق بشر نيز تاکيد ۶ ماده  .»اند  سال مرتکب شده١٨صادر شود که افراد زير 

 .»اند  سال مرتکب شده١٨جرايمی صادر شود که افراد زير  مجازات مرگ نبايد برای « :دارد

. تفاوت دارد" اعدام"با " قصاص"گوید،  می" اعدام کودکان"ولی قوه قضایيه ایران همچنين در رد 
قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با « به خبرنگاران گفت که ٨٧سخنگوی قوه قضایيه در سال 

 .»شود گذشت اوليای دم از آن صرفنظر می

ی وقت ایران، چون قصاص نوجوانان به درخواست حکومت صورت  یيهبراساس اظهارات سخنگوی قوه قضا
های حقوق بشری چنين استداللی را  اما حقوقدانان و سازمان. گيرد، پس کشتن آنها اعدام نيست نمی



با هر عنوان و به درخواست هر شخص و نهادی که صورت " قتل نفس"گویند، احکام  آنان می. پذیرند نمی
شوند و توسط حکومت  های ایران صادر می قوانين جزایی ایران و توسط دادگاهگرفته باشد، براساس 
 .آیند ایران نيز به اجرا درمی

این پيمان در نوامبر .  قرارداد رعایت حقوق کودکان در سازمان ملل متحد به امضاء رسيد١٩۵٩در سال 
ذیرش به کشورهای عضو  با تغييرات گسترده در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و برای پ١٩٨٩سال 

ها  کنوانسيون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمایت از کودکان در تمام زمينه. ارائه شد
 . کند می

صورت مشروط تصویب   این کنوانسيون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به١٣٧٣ایران سال 
 که مفادی از این پيمان را که با قوانين جاری کشور ایران این حق را برای خود محفوظ نگه داشته. کردند

از این مفاد یکی به آزادی بيان و انتخاب مذهب مربوط است و دیگری به . همخوان نيست رعایت نکند
 . سال١٨ممنوعيت اعدام کودکان زیر 

 ه دویچه ول :منبع خبر 

 
 دست پدر ساله به قتل دلخراش دختر سه

 .مرد معتاد با ضربات محكم دست و پا کودک سه ساله اش، ستاره را به قتل رساند
 

 .مرد معتاد با ضربات محكم دست و پا کودک سه ساله اش، ستاره را به قتل رساند: خبرگزاری هرانا
 

اهللا بومهن به   هفتم تيرماه امسال، وقوع مرگي مشكوك در درمانگاه محمدرسول17به گزارش ايلنا، ساعت 
نام ستاره بود آه بر روي بدنش آثار آببودي  اي سه ساله به مرگ مشكوك مربوط به ئخنربچه. پليس گزارش شد
 .وخته ترياك بيرون شده بودرنگي شبيه به س  سياه مشاهده بود و از دهانش نيز ماده و سوختگي قابل

 
با اعالم مشكوك بودن اين آرگ، بازپرس شعبه هفتم . او از سوي پدر و مادرش به درمانگاه منتقل شده بود

دادسراي امور جنايي دستور پيگيري موضوع را به آارآگاهان اداره ويژه قتل پليس آگاه داد و در ادامه نيز جسد 
 .ي قانوني منتقل شدستاره براي تعيين علت مرگ به پزشك

 
ها افتاده تا اعالم نظر پزشكي قانوني آزاد شدند اما  آردند فرزندشان از پله پدر و مادر دختربچه آه اعالم مي

 ساله و 26وقتي نظر پزشكي قانوني مبني بر مرگ ستاره بر اثر عفونت، پارگي روده و عوارض ناشي از آن، پدر 
 . ساله او بازداشت شدند24مادر 

 
شب حادثه از سر آار آمدم آه دخترم دلدرد داشت و جيغ و داد : ها پليسي گفت  آودك در جريان بازجوييپدر
بعد هم در حاليكه . ام آرده بود، براي همين يك سيلي زير گوشش زدم ديگر سر و صدايش خسته. آرد مي

 .بغلش آرده بودم محكم به زمين انداختمش و يك لگد به پهلويش زدم
 

شبهاي قبل هم با . بعد از آن هم زانويم را رويش گذاشتم: امه اعترافات هولناك خود به ماموران گفتباقر در اد
 .آردم اما همسرم هيچ نقشي در تنبيه او نداشت آتش آبريت و آتك، تنبيهش مي

.استزده  همسر باقر اما به ماموران گفت آه باقر معتاد به شيشه است و بر اثر مصرف مواد ستاره را آتك مي
 

 . با اعترافات صريح متهم به قتل، باقر و همسرش با قرار قانوني بازداشت شدند

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 مصرف مواد مخدر در مدارس از دوره راهنمايی شروع می شود
نتايج يک تحقيق علمی در زمينه مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که دوره نوجوانی بحرانی ترين زمان 

سوء مصرف مواد مخدر است و از اين رو مدارس راهنمايی و دبيرستان محيطهای طبيعی برای جهت شروع 
 .شروع استفاده از اين مواد هستند

 
 نتايج يک تحقيق علمی در زمينه مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که دوره نوجوانی بحرانی  :خبرگزاری هرانا

 و از اين رو مدارس راهنمايی و دبيرستان محيطهای طبيعی ترين زمان جهت شروع سوء مصرف مواد مخدر است
 .برای شروع استفاده از اين مواد هستند

 
به گزارش خبرنگار مهر، اين تحقيق علمی که توسط دو کارشناس مواد مخدر داريوش و کورش امينی زير نظر دکتر  

 برنامه پيشگيری از اعتياد هستند و مدارس موفقترين مکان برای اجرای: غالمعلی افروز صورت گرفته آمده است
بسياری از صاحبنظران معتقدند که مدارس عالوه بر دنبال کردن رسالت خويش در تدريس علوم مختلف بايد زمينه 

 .بهداشتی مدنظر قرار دهند-آموزش داروها را به عنوان برنامه آموزشی
  

بهداشتی سدی در راه پيشرفت تحصيلی طبق اين تحقيق، مسئله سوء مصرف مواد مخدر به عنوان يک مشکل 



دانش آموزان است و در برنامه های پيشگيری بايد تمام اشکال سوء مصرف مواد که شامل مصرف سيگار و تنباکو، 
 .قرار گيرد...ماری جوانا، ترکيبهای ترياک، الکل و

 
 مواد، تقويت ارزشهای فردی همچنين برنامه های پيشگيری بايد در برگيرنده مهارتهايی در جهت مقابله با مصرف 

توانايی : برای مقابله با داروها و گسترش مهارتهای اجتماعی و زندگی باشد که برخی از اين مهارتها عبارتند از
يافته های اين ... برقراری ارتباط های اجتماعی، روابط موثر با گروههای همتا، شايستگی فردی و قاطعيت و

پيشگيری برای نوجوانان بايد به صورت تعاملی و طوالنی مدت اجرا شوند و برنامه های : پژوهش نشان می دهد
 . والدين آنها بايد در اين برنامه ها شرکت کنند

 
مطرح شدن مواردی مانند واقعيتهای موجود در زمينه مواد و عوارض آنها با مشارکت والدين، فرصتی برای بحثهای 

 . نواده در زمينه پيشگيری از سوء مصرف مواد ايجاد می کندخانوادگی پيرامون مصرف مواد و خط مشيهای خا
 

رويکردهای پيشگيری در مدارس بايد به چهار شکل اشاعه اطالعات، آموزش عاطفی، تاثير اجتماعی و تقويت 
اشاعه اطالعات بخش عمده رويکردهای سنتی در جهت پيشگيری از سو مصرف مواد، برنامه . شايستگی است

 منظور اشاعه اطالعات در زمينه مواد، اثرهای فارماکولوژيکی و عوارض ناخوشايند سوء های طراحی شده به
پيشفرض اين رويکرد آن است که علت اصلی سوء مصرف مواد، فقدان اطالعات در مورد . مصرف مواد است

 . خطرهای مصرف مواد است
 

کننده ترس يا روشهای ترساندن به وسيله يکی از روشهای رويکرد اشاعه اطالعات، استفاده از تکنيکهای شعله ور 
طرفداران اين روشها معتقدند ترس می تواند منجر به شکل . اغراق کردن در مورد خطرهای سوء مصرف مواد است

اما برخی ديگر از صاحبنظران معتقدند بعضی از روشهای آموزشی . گيری انگيزه برای اجتناب از مصرف مواد شوند
نيز داشته باشند و منجر به افزايش مصرف مواد در برخی از نوجوانان آسيب پذير شوند می توانند تاثير معکوس 

چون استرس ناشی از خطرهای مصرف مواد می تواند برخی از طالبان هيجان را به خود جلب کند و يا منجر به 
 . شعله ور شدن کنجکاوی برای يکبار امتحان کردن مواد شود

 
های پيشگيری از سوء مصرف مواد که سالهاست مورد استفاده قرار می گيرد، آموزش عاطفی يکی ديگر از روش
در اين روش فرض بر اين است که علت سوء مصرف مواد در بين نوجوانان . رويکرد رشد و تکامل عاطفی است

 . بنابراين تمرکز اصلی اين روش روی ادراکهای مثبت خود و پذيرش اعتماد به نفس است. فقدان عزت نفس است
 

بر اساس اين تحقيق، ارزشيابی نتايج حاصل از بکارگيری رويکردهای آموزشی و عاطفی مانند روش اشاعه 
اطالعات به تنهايی نااميد کننده است و اين روشها به تنهايی قادر نيستند رفتار دانش آموزان را تحت تاثير قرار 

 .دهند

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 پليس ايران کودک کار را به جرم دزدی بازداشت کرد
باید . دوران شگفتی است که جای شاکی و متهم عوض شده ،پليس به جای آنکه مرتضی را دستگير کند
 .صاحبکارش را به جرم کار کودک دستگير می کرد ،اما انگار به جای مرتضی کس دیگری شاکی است

 
ساله به 9فرمانده انتظامي ورامين ديروز از بازداشت کودکي : خبرگزاری هرانا 

دستگيري اين پسربچه توسط پليس در حالي صورت . جرم سرقت خبر داد
 قانون 49گرفته که مطابق قانون، اطفال فاقد مسووليت کيفري هستند و ماده 
 ارتکاب مجازات اسالمي به صراحت خاطرنشان کرده است؛ اطفال در صورت

با اين وجود سرهنگ احمد قاسم . جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند
 ضمن اعالم خبر دستگيري اين کودک - فرمانده نيروي انتظامي ورامين-آبادي

معرفي شده است با تکان دهنده خواندن اعترافات او گفت؛ » مرتضي ع«که 
 ارزش ريالي  فقره سرقت منزل و مغازه با28ساله 9در پرونده اين سارق «

در همين حال مرکز اطالع رساني نيروي » . ميليون ريال وجود دارد140
انتظامي استان تهران نيز عکسي را منتشر کرد که در آن مرتضي مانند 

مجرمان بزرگسال پالکاردي را در دست گرفته و نام و اتهامش در آن نوشته 
 . شده است

 
آبادي فرمانده انتظامي شهرستان ورامين درباره اين پرونده گفت؛ به گزارش روزنامه اعتماد سرهنگ احمد قاسم 

 ورامين، شکايتي عليه شاگرد کارگاه خياطي خود ارائه داد مبني بر 11هفته گذشته فردي با مراجعه به کالنتري 
ارگاه بود اينکه وي در زماني که شاکي در منزلش حضور نداشته تعدادي از لوازم خانگي منزل را که در طبقه باالي ک

 . به سرقت برده است
 

نام دارد، وي در همان » مرتضي ع« ساله که 9فرمانده انتظامي شهرستان ورامين ادامه داد؛ با احضار شاگرد 
تحقيقات اوليه به سرقت لوازم منزل صاحبکار و انتقال آنها به منزل پدري اش اعتراف کرد و ماموران با بازرسي از 

 . قه را کشف کردند و به مالباخته تحويل دادندمحل مورد نظر اموال مسرو
 

قاسم آبادي تصريح کرد؛ با توجه به اينکه احتمال داده مي شد اين متهم افغان مرتکب سرقت هاي ديگري نيز شده 
 فقره سرقت مغازه ديگر در ورامين 12 فقره سرقت منزل و 16باشد از وي بازجويي هاي بيشتري انجام شد و او به 



 . داعتراف کر
 

ساله، ماموران براي اطمينان از اظهارات وي به 9رئيس پليس ورامين اظهار کرد؛ پس از اعترافات تکان دهنده کودک 
بازسازي صحنه سرقت ها پرداختند که با همکاري متهم آدرس هاي اعالمي از سوي وي شناسايي و با محرز 

 . شدن سرقت از اين مکان ها، همگي مالباختگان شناسايي شدند
 

سرهنگ قاسم آبادي اذعان داشت؛ براساس اظهارات سارق دستگير شده، وي سرقت از مغازه ها را در ساعات 
تعطيلي و آخر شب با شکستن و بازکردن قفل در مغازه ها انجام مي داد و منازلي را که از آنها لوازم به سرقت مي 

ه، لوازم باارزش و کم حجم را مورد دستبرد قرار داده برد، قبًال شناسايي مي کرد و پس از اطمينان از نبود صاحبخان
 .و با همدستي مادرش به فروش مي رساند

 
رئيس پليس ورامين خاطرنشان کرد؛ در ادامه پيگيري ها مادر متهم به اداره آگاهي احضار و از چگونگي سرقت 

اجرا باخبر بود، اظهار بي از م» مرتضي«او به رغم اينکه بر اساس اظهارات . هاي فرزندش از وي تحقيق شد
 ساله خود را 9اطالعي کرد و از همکاري با ماموران امتناع کرد و از طرفي با ترفندهاي مختلف قصد داشت کودک 

 . وادار کند اعترافاتش را پس بگيرد اما با دستور بازپرس پرونده وي نيز به اتهام همدستي با سارق دستگير شد
 

ه براساس بررسي هاي انجام شده و اظهارات مالباختگان ارزش ريالي سرقت هاي قاسم آبادي با اشاره به اينک
 ميليون ريال است، گفت؛ بررسي 100 ميليون ريال و از مغازه ها حدود 40انجام شده توسط متهم از منازل حدود 

 .ها در اين رابطه براي دستگيري ساير متهمان فراري ادامه دارد
 

اظهاراتش به تحليل اين پرونده پرداخت و گفت؛ در تحليل اين پرونده مي توان به دو رئيس پليس ورامين در پايان 
موضوع اشاره کرد؛ يکي حضور اتباع غيرمجاز در شهرهاي استان تهران است که در ميزان جرائم اين استان 

دسترس نيست، با جسارت تاثيرگذار بوده اند، به طوري که اين افراد با اين نگرش که هيچ گونه اطالعاتي از آنها در 
خاصي به ارتکاب جرائم مختلف اعم از جنايي و عادي مي پردازند و بعد سن متهم است که با ريشه يابي ماجرا 

مي توان گفت عواملي همچون عدم تربيت و کنترل صحيح فرزند، فقر مالي و در کنار آن فقر فرهنگي و علمي 
 .يي منزل و مغازه تبديل شودخانواده، باعث شد اين کودک به يک سارق حرفه 

 
 ساله به خبرنگار ما گفت؛ 9 با غيرقانوني خواندن بازداشت پسر - وکيل دادگستري-در عين حال محمد مصطفايي

حتي اگر يک طفل سرقت هاي مکرر انجام داده و به کرات اعمال خالف قانون مرتکب شده باشد باز هم بازداشت 
نون مجازات اسالمي اطفال را از مسووليت کيفري مبرا دانسته بنابراين اگر پسر  قا49او خالف قانون است زيرا ماده 

همچنين کودکاني را که .  سال مرتکب هر عملي شود نمي توان او را دستگير کرد9 سال يا دختري کمتر از 18زير 
 بايد آنها را در محلي  سال دارند نيز نمي توان مانند بزرگساالن دستگير کرد و18به سن شرعي رسيده اند اما زير 

 .در واقع بايد آنان را به کانون اصالح و تربيت فرستاد. نگهداري کرد که به شکل بازداشت نباشد
 

مطابق قانون اگر طفلي به فردي خسارتي وارد کند ولي او موظف به جبران اين خسارت است چرا که «وي افزود؛ 
حتي اگر ولي تمکن جبران . ربيت و نگهداري از اوستپدر وقتي حضانت کودک را بر عهده مي گيرد مسوول ت

 » .خسارت عمل طفل خود را نداشته باشد باز هم نمي توان مسووليتي را متوجه طفل دانست
 

اين حقوقدان خاطرنشان کرد؛ در اين موارد دادسراي تهران بايد به اين موضوع رسيدگي کند که آيا والدين صالحيت 
 .يا خير و اگر نداشته باشند طفل بايد به بهزيستي معرفي شودنگهداري از کودک را دارند 

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 آوران آوچك در معرض خطر نان
آوران آوچكي هستند آه مجبورند براي تأمين معاش خود و خانواده ساعات طوالني  آودآان خياباني، نان

پرسه بزنند تا بتوانند ها  آار آنند و به جاي رفتن به مدرسه، بازي با همساالن و ديدن برنامه آودك، در خيابان
 .پاسخگوي نيازهاي خانواده باشند

 
ها تنش وجود دارد و روابط ميان اعضاي  هايي هستند آه در آن آودآان خياباني محصول خانواده: خبرگزاری هرانا

ها يا عمًال زمينه اختالل را دارا هستند يا با  برخي از اين خانوادهنامناسب و جايگاه افراد در آن مشخص نيست، 
 . شوند هايشان دچار اختالل مي توجه به مشكالت و ناسازگاري

استفاده جنسي از اين  هاي سازمان بهداشت جهاني حاآي از آن است، به دليل سوء به گزارش فارس، يافته
 . شود ها مشاهده مي دز در آنهاي غيرقابل درمان از جمله اي آودآان بيماري

 
 وضعيت رواني آودآان خياباني حتي از آودآان طالق نيز بدتر است * 
 

با ديدن اين آودآان بسيار متأثر : گويد بهاره فضيلت، يك دانشجو رشته مشاوره در خصوص آودآان خياباني مي
 . نمآ ها صحبت آرده و نصيحتشان مي شوم و هر گاه فرصت داشته باشم با آن مي

وضعيت رواني آودآان خياباني حتي از آودآان طالق نيز بدتر بوده و اين در حالي است آه : دهد وي ادامه مي
 . شوند ها دچار رشد زودرس يا تأخير در رشد مي فرزندان اين گونه خانواده
ودآان با سنين آم به بايد مسئوالن جايي را براي حمايت از اين افراد ايجاد آنند تا آ: آند اين دانشجو بيان مي

 . خيابان نيايند
 



 آند  هاي شايسته تبديل مي هاي آموزشي آودآان خياباني را به انسان برنامه* 
 

توان آودآان خياباني را به  هاي حمايتي و آموزشي مي  با برنامه: دارد سهيل نادري، يك آارمند دولت اظهار مي
 .  آرد آه داراي حقوق و آينده هستند  و اعضايي از اجتماع تبديل هايي شايسته انسان

ها به عمد جرائم  آند آه بعضي اوقات آن شده از آودآان خياباني، آشكار مي آوري  اطالعات جمع: دهد وي ادامه مي
 .  پليس دستگير و به آانون اصالح و تربيت آودآان بزهكار فرستاده شوند  وسيله شوند تا به آوچكي را مرتكب مي

ها مايل به پذيرفتن اين آودآان نيستند يا خود به دليل ارتباط ضعيف با  هاي آن اآثر خانواده: آند نادري اضافه مي
شود تا تعداد زيادي از اين آودآان دوباره به  آنند و اين امر موجب مي اعضاي خانواده از بازگشت به خانه امتناع مي

 . گردند ها باز  خيابان
ها از طريق پرداختن به مسئله آودآان خياباني در ابعاد گسترده، نمايش زندگي  رسانه: دارد وي در ادامه بيان مي

هاي پيش رو اين آودآان  توانند نقش مؤثري را در آاهش آسيب نظران مي آودآان خياباني و مصاحبه با صاحب
 . داشته باشد
ي حاآم بر خانواده باعث تقويت ها شناسان معتقدند آه درآمدهاي خوب و آم زحمت، فرار از قيد و بند برخي از روان

دهند و به صورت  شود آه زندگي در خيابان را به زندگي در آنار خانواده ترجيح  اين انگيزه در برخي از افراد مي
 . زنند خانمان در خيابان پرسه مي هاي ولگرد و بي بچه
 
 ثبات هستند  هاي بي آودآان خياباني داراي خانواده* 
 

 سالي آه بنا به داليل اقتصادي و 18آليه افراد زير : گويد التحصيل رشته مددآاري مي مرتضي فرجي، يك فارغ
 . شوند اجتماعي مجبور به آار يا زندگي در خيابان هستند جزء آودآان خياباني محسوب مي

، گونه ارتباطي با خانواده خود ندارند شوند، آودآاني آه هيچ اين آودآان شامل سه دسته مي: افزايد وي مي
آودآاني آه هر از چندگاهي با خانواده خود در ارتباط هستند و آودآاني آه به همراه خانواده خود در خيابان آار و 

 . آنند زندگي مي
ثباتي در نظام خانواده، درگيري  بي: دارد اين مددآار در خصوص عوامل مؤثر در افزايش آودآان خياباني اظهار مي

ط ضعيف والدين و فرزندان، انحرافات والدين و جمعيت زياد خانواده موجب افزايش والدين و اعضاي خانواده، ارتبا
 . شود تعداد آودآان خياباني مي

مسئوالن بايد براي رفع مشكالت اين آودآان اقدام آنند و مكاني را براي حمايت از آودآان : آند فرجي بيان مي
 . سرپرست هستند، ايجاد آنند خياباني آه بي

 
 ل و آدامس فروشي از مشاغل آودآان خياباني فروش فا* 
 

گري، بادآنك و آدامس  آشي، فروش فال، تكدي مشاغلي آه اين آودآان عمومًا به آن اشتغال دارند عبارتند از وزن
 . هاست فروشي و پاك آردن شيشه اتومبيل

هاي  گرايش به آسيبآند شامل  خطراتي آه در خصوص اين مشاغل آودآان دختر و پسر خياباني را تهديد مي
اجتماعي از جمله مصرف مواد مخدر، سوءاستفاده جنسي، استفاده از اين آودآان در حمل قاچاق، سرقت و توزيع 

 . مواد مخدر و قرار گرفتن در باندهاي فساد است
 
 هاي پيش روي آودآان خياباني  هاي قاچاق از جمله آسيب پيوستن به شبكه*

 
هاي فراواني از جمله  در حال حاضر آسيب: دارد جتماعي در اين خصوص اظهار ميهاي ا دبيرآل رهايي از آسيب

 . آند دختران فراري، زنان بدسرپرست و آودآان خياباني جامعه را تهديد مي
آنيم آه به نوعي  روز انواع و اقسام آودآان خياباني را مشاهده مي در تمام ساعات شبانه: افزايد وي مي
پيوندند آه در ازاي دستمزد آم  هايي مي آنند، آودآان خياباني به شبكه را تأمين ميشان  هاي زندگي هزينه

 . ها درآمدزايي آنند مجبورند براي آن
هاي اجتماعي مؤثر است، بيان  هاي مردم نهاد در آاهش آسيب احمديان با تأآيد بر اين آه تشكيل سازمان

ها نيست؛ در نتيجه بهترين راه، سپردن آار به دست  رل آسيبسازي و آنت  فرهنگ دولت به تنهايي قادر به: آند مي
 . مردم البته با نظارت دولت است

سازي به موقع  بين نهاد خانواده و فرزندان به داليل مختلف، فاصله افتاده است آه بايد با فرهنگ: دارد وي اظهار مي
 . ها را نيز به پذيرش آودآان مجاب آرد هاي الزم، اين آودآان را به خانواده برگرداند و خانواده و آموزش

رساني به موقع و مفيد   ها نقش مؤثري در اطالع رسانه: افزايد ها مي احمديان با تأآيد بر ضرورت پيشگيري از آسيب
 . ها را دارند و در نتيجه پيشگيري از آسيب

 
 آنند  وجو مي هاي نابهنجار جست آودآان خياباني امنيت اجتماعي را در گروه* 
 

روابط اجتماعي مناسبي در اين : گويد شناس در خصوص وضعيت آودآان خياباني مي سيدجواد آرامي، يك روان
شوند؛ در نتيجه امكان  ها وجود ندارد از اين رو اين آودآان در روابط اجتماعي با ديگران دچار اختالل مي خانواده

 . شود ها مهيا نمي هاي اجتماعي مختلف براي آن تمرين نقش
داند آه متوجه آودآان خياباني  هاي جدي مي هاي مختلف نابهنجار را از آسيب شناس پيوستن به گروه اين روان

 .  اند اين آودآان حمايت و امنيت اجتماعي را آه در خانواده خود آسب نكرده: آند است و اضافه مي
ايي آه به اصول اخالقي ثابتي پايبندند و ه خانواده: دارد ها اظهار مي وي با اشاره به نقش معنويت در آاهش آسيب

تر دچار  دهند، آم آنند و اين حس را نيز به آودآانشان انتقال مي هاي اخالقي را نسبت به هم رعايت مي حرمت
 . شوند هايي مي چنين آسيب

ه به شيوه اگر در جامع: آند آرامي با تأآيد بر ضرورت برخوردهاي مناسب جامعه با اين دسته از آودآان بيان مي
اند و در جامعه نيز به اين  مناسب با اين آودآان برخورد نشود، به دليل اين آه در خانواده آانون گرمي نداشته



 . دهند رسند، رفتارهاي نامناسب خود را ادامه مي آرامش نمي
: افزايد ت، ميها نيس وي با بيان اين آه تنها نياز اين آودآان، تغذيه، پوشاك و رسيدگي به وضعيت جسماني آن

هاي تخصصي براي درمان اساسي اين آودآان استفاده  سازمان بهزيستي و ديگر نهادهاي مربوطه بايد از روش
 . آنند

شناس با اشاره به اين آه بايد شرايطي را به وجود آورد تا پديده آودآان خياباني به وجود نيايد، تصريح  اين روان
 . هايي آه در معرض آسيب قرار دارند، ميسر است  حمايت از خانوادهاين آار از طريق شناسايي و : آند مي

ها در افزايش دانش عمومي نقش مؤثري دارند چرا  رسانه: گويد آند و مي ها اشاره مي وي به نقش اساسي رسانه
 . آنند يديده جلوگيري م هاي آسيب  هاي سالم به خانواده آه از طريق آگاهي دادن به موقع از اضافه شدن خانواده

 
 گيرند  هاي جسمي و جنسي قرار مي اغلب آودآان خياباني مورد سوءاستفاده* 
 

هاي اجتماعي به بزهكاري و جرم گرايش  آودآان خياباني به دليل سرخوردگي: دارد سيدحسن زائري اظهار مي
 . دآنن گيرند و با باندهاي فساد همكاري مي آنند و اغلب مورد سوءاستفاده قرار مي پيدا مي

هاي جسمي  رئيس آانون آارشناسان خدمات مددآاري با تأآيد بر اين آه اغلب آودآان خياباني مورد سوءاستفاده
 . آنند تر اين آودآان با باندهاي فساد و توزيع مواد مخدر همكاري مي بيش: آند گيرند، بيان مي و جنسي قرار مي

اين آودآان : افزايد داند و مي ها مي هاي اقتصادي از آن آشي وي يكي ديگر از مشكالت آودآان خياباني را بهره
 . هاي فاقد مجوز رسمي و با دستمزد آم آار آنند مجبورند در مكان
باندهايي وجود دارد آه اين آودآان را براي تكدي استخدام آرده و با پرداخت مبلغي ناچيز در : دهد زائري ادامه مي

 . آنند ها مي انها را وادار به گدايي در خياب ماه، آن
هايي آه ممكن است آودآانشان به دليل وضعيت اقتصادي نامناسب مجبور  با حمايت از خانواده: آند وي اضافه مي

 . ها جلوگيري آرد توان از بروز بعضي از اين آسيب به آار شوند، مي
هايي است آه  گر از آسيبرئيس آانون آارشناسان خدمات مددآاري با تأآيد بر اين آه محروميت از تحصيل يكي دي

شود اين آودآان در بزرگسالي نيز شغل  عدم تحصيل موجب مي: آند اين آودآان با آن مواجهند، تصريح مي
 .  و بزهكاري را ادامه دهند مناسبي نداشته باشند و حرفه قبلي خود يعني تكدي

ق، زنداني شدن پدر، عدم آنترل مناسب در اعتياد پدر و مادر، اختالف بين والدين، طال: دارد وي در ادامه اظهار مي
 . آند ها از جمله داليلي است آه آودآان را وادار به ترك خانه مي خانواده و وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده

زائري با تأآيد بر لزوم همكاري سازمان بهزيستي و شهرداري در راستاي آاهش آسيب در آودآان خياباني، بيان 
هاي زندگي و آموزش شغل و  هاي مناسب از جمله آموزش مهارت هزيستي از طريق آموزشسازمان ب: آند مي

 . آند تواند نقش مؤثري را در آاهش آسيب در اين دسته از آودآان ايفا  حرفه مناسب مي
 
 آند  انگيزي آودآان خياباني را تهديد مي سرنوشت غم*

 
انگيزي   نگراني جامعه شده است، سرنوشت غماز جمله مشكالت مهمي آه موجب: گويد محمود ساعتچي مي

 . آند است آه آودآان خياباني را تهديد مي
هاي رواني والدين و  فقر، بيكاري والدين، نبود محيطي مطلوب براي زندگي، خشونت و بيماري: دارد وي اظهار مي

 . شود فشار گروه همساالن از جمله عواملي است آه موجب افزايش آودآان خياباني مي
آودآان خياباني با مشكالت فراواني همچون تغذيه و : آند عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي بيان مي
 . بهداشت نامناسب و ضعف در تعليم و تربيت مواجهند

هاي اجتماعي ندارند هم خود  جا آه اين آودآان فرصتي براي يادگيري و فراگرفتن مهارت از آن: افزايد ساعتچي مي
 . آنند گيرند و هم زمينه قرباني شدن ديگران را فراهم مي هاي فراواني قرار مي  آسيبدر معرض

ها به باندهاي  آند، پيوستن آن هاي جدي آه زندگي آودآان خياباني را تهديد مي وي با بيان اين آه يكي از آسيب
لحاظ رواني و جسماني پرورش آنند تا از  جا آه اين آودآان فرصتي پيدا نمي از آن: آند خالف است، تصريح مي

 . ها براي توزيع مواد مخدر و انجام انواع جرايم استفاده آنند شوند تا از آن يابند، به سمت باندهايي سوق داده مي
عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به نقش مهم و اساسي سازمان بهزيستي و شهرداري در 

جا آه اين پديده موجب بروز مشكالت فراواني از جمله اعتياد و جرم و  از آن: آند آمك به آودآان خياباني بيان مي
طور  ها به طور جدي حمايت شوند؛ بر اين اساس مسئوالن و نهادهاي ذيربط بايد به  شود، الزم است آن جنايت مي

 . جدي اين آسيب را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند
معه در هر جايگاه و سمتي آه باشد، نسبت به آينده اين آودآان مسئول است هر عضوي از جا: دارد وي اظهار مي

 .ها قدم برداشت ها آسيب توان براي آاهش اين گونه و با عزم همگاني مي

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 
 هزار کودک حق رفتن به مدرسه را ندارند100

برخی تخميندر حاليکه هيچ گزارش رسمی از تعداد کودکان بدون شناسنامه در کشور وجود ندارد ، اما 
 . هزار کودک بدون شناسنامه در کشور است100ها در نهاد های غيررسيمی حاکی از 

 
در حاليکه هيچ گزارش رسمی از تعداد کودکان بدون شناسنامه در کشور وجود ندارد ، اما : خبرگزاری هرانا 

 .  کشور است هزار کودک بدون شناسنامه در100برخی تخمين ها در نهاد های غيررسيمی حاکی از 
 هزار گزارش شده 100 هزار تا 30به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان تعداد کودکان بدون شناسنامه در ایران از 

 . است
 . هيچ گزارش رسمی در خصوص رد یا تائيد این آمار منتشر نشده است با این حال تاکنون

ت اما نگرانی اصلی این است که هرچند از تعداد دقيق کودکان بدون شناسنامه گزارشی در دسترس نيس



 . نهادی هم برای هویت دار کردن این کودکان وجود نداشته باشد
کودکان بدون شناسنامه می توانند کودک حاصل از روابط نامشروع،کودکان ازدواج موقت ،کودکان حاصل از ازدواج

 .با اتباع بيگانه و مواردی از این دست باشد

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 پنج هزار کودک کار و خيابان در تهران
. تهران هستند درصد از کودکان کار و خيابان متعلق به شهرستان های 90: تصریح آرد" ظاهر رستمی"دکتر 

در حال حاضر، پنج هزار کودک کار و خيایان در سطح تهران وجود دارد که قرار است در سال جاری : وی گفت
 .ساماندهی شوند

 
 .پنج هزار کودک کار و خيابان در این استان وجود دارد: رئيس سازمان بهزیستی تهران گفت : خبرگزاری هرانا

 درصد از کودکان کار و خيابان متعلق 90: تصریح آرد" ظاهر رستمی"بناک، دکتر به گزارش شبكه خبر و به نقل از تا
 . به شهرستان های تهران هستند

در حال حاضر، پنج هزار کودک کار و خيایان در سطح تهران وجود دارد که قرار است در سال جاری : وی گفت
 . ساماندهی شوند

ستان های تابعه تهران هستند که در سطح پایتخت، توسط بيشتر این کودکان اهل شهر: افزود" رستمی"دکتر 
 . شهرداری یا بهزیستی، شناسایی و یا جذب می شوند

 درصد از این کودکان در تهران و جنوب آن زندگی می کنند، اما نباید از ساماندهی و 10اگر چه فقط : وی گفت
 . ل بودتنظيم یک برنامه مطلوب کاری برای زیر پوشش قرار دادن آنان، غاف

کودکان کار و خيابان در سال جاری با افزایش و یا کاهش روبرو نبوده و این : رئيس سازمان بهزیستی تهران افزود
 . افراد در سه مرکز جدید که از سوی سازمان بهزیستی استان تهران در دست احداث است، ساماندهی می شوند

برای نگهداری کودکان خيابانی راه اندازی " بعثت"، مرکز  نفر افزایش یافته100به " یاسر"ظرفيت مرکز : وی گفت
 . نيز در حال راه اندازی است"ولنجک"شده و مرکز 

 15کودکان کار و خيایان، یک نوع پدیده اجتماعی، که بيشتر در گروه سنی : رئيس سازمان بهزیستی تهران افزود
 .سال هستند
 .وناگون در خيابان و چهار راه های پایتخت، می پردازنداین آودآان به دستفروشی کاالهای گ: وی اضافه آرد

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

  برابری کودک آزاری در آذربايجان غربی4افزايش 
ميزان کودک آزاری در سطح استان آذربایجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته چهار برابر 

 .افزایش یافته است
 

ميزان کودک آزاری در سطح استان آذربایجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته : خبرگزاری هرانا 
 .چهار برابر افزایش یافته است

 
جواد جهانگيری معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی ، ضمن : به گزارش آژانس خبری موکریان 

 مورد کودک آزاری به سازمان بهزیستی استان گزارش 21تدای سال جاری تاکنون از اب: اعالم این خبر اظهار داشت 
 . مورد بوده است5شده که این ميزان در مدت زمان مشابه سال گذشته فقط 

 
 9 سال و پسران باالی 9 سال عنوان نمود و افزود دختران زیر 13جهانگيری بيشترین آسيب دیدگان را کودکان زیر 

 . کودک آزاری جسمی ، جنسی و روانی را تشکيل ميدهندسال بيشترین موارد
 

به دليل فقر و : وی مناطقی را که کودک آزاری در آن بيشتر به چشم می خورد حاشيه شهرها بيان کرد و گفت 
 .محروميت مالی و معنوی خانواده های حاشيه نشين ، ميزان کودک آزاری در این مناطق بيشتر است

 ا انخبرگزاری هر :منبع خبر 

 


