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  پدیده کودکان خیابانی و

 راهکارهای مقابله با آن
 

 

   و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق- فائزه عظيم زاده اردبيلي
   دبير همايش

  چكيده
  

  و كودكان Children on the Streetهايي چون كودكان خياباني  در اين مقاله واژه
 گروه ٤شده و كودكان مزبور به   و تفاوتهاي آنها بررسي children of the streetخيابان 

باشد  كه از آن جمله  تقسيم شده است كه هر يك تعاريف و جايگاه حقوقي خود را دارا مي
  .توان به عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تربيتي اشاره نمود مي

از مهمترين عوامل پيدايش اين پديده شوم فقر فرهنگي، اقتصادي، عدم آگاهي افراد، اعتياد 
ساز، با استفاده از آمار و  در اين مقاله ضمن بررسي علل زمينه.  طالق والدين استو

المللي مسأله اشتغال و كار كودكان خياباني نيز بررسي  گزارشهاي سازمانهاي داخلي و بين
سؤال مهم اين است كه آيا اين كودكان از حقوق حقه خود برخوردار هستند؟ آيا . شده است

پذيرند، به  نمايند و آن را مي و مفاد كنوانسيون حقوق كودك را مطرح ميممالكي كه عناوين 
پردازند؟ جنگ، آوارگي، قتل و باندهاي فساد اقتصادي و جنسي در ممالك  اداي اين حقوق مي

  . جهان حاكي از عدم اجرا و التزام به حقوق اين فرشتگان زميني و امانتهاي الهي است
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آموزش : راهكارهايي وجود دارد كه از آن جمله استبراي حل معضل كودكان خياباني 
هاي تحصيلي و زيست  اجباري همراه با حمايتهاي دولت و مردم، تأمين معاش، كاهش هزينه

محيطي، تشكيل سازمانها و نهادهاي رسمي متولي رسيدگي به وضع تربيت، اشتغال و تحصيل 
ور در اين مقاله به صورت مفاهيم مذك. اين كودكان و بررسي سطوح طبقات زير خط فقر

بررسي علمي از كتب و متون، پايگاههاي متعدد اينترنتي داخل و خارج كشور و از طريق 
  .ها تهيه گرديده است آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع ذيصالح در جرايد و رسانه

  
  واژگان كليدي 

  كودك، طفل، كنوانسيون، خياباني، اشتغال، كار
  

در انگلستان به آنها . ورهای مختلف اصطالح ویژه خود را دارندکودکان خیابانی در کش
Street children در آمریکا ، Street Kids ،Street Cats  و در ایتالیا و سومالی Children 

of tunnelsنظران معتقدند که واژه  برخی از صاحب. گویند می) مترو(های تونل   بچه
یح کودکانی به کار رفت که اکثر اوقات خود را  برای تشر1980 در دهه »کودکان خیابانی«

 18 کودکان زیر ١طبق تعریف یونیسف. کردند ها با مشاغل مختلف سپری می در خیابان
سال که عمده وقت خود را بدون سرپرستی و نظارت بزرگساالن به مشاغل رده پایین 

پدیده کودکان در بررسی سیر تاریخی . شوند  خوانده می»کودکان خیابانی«گذرانند،  می
رسیم که این پدیده در اعصار گذشته نیز وجود  خیابانی در جهان و ایران به این نتیجه می

 سیر هجوم روستائیان به شهرها برای کار 18داشته است؛ با وقوع انقالب صنعتی در قرن 
عه نشینی برخی از افراد جام این امر موجب حاشیه. شد ها و درآمد بیشتــر آغاز  در کارخانه

مندی و عدم مهارت کافی درآمد مناسبی پیدا  گشت که یا بیکار ماندند یا به جهت عائله
گونه در شهرهای بزرگ رشد و  در این شرایط، کــودکان ولگرد و متکدی قارچ. نکردند

» الیورتویست«رد پای اینگونه کــودکان را در ادبیات رئالیست اروپا مانند . نمو کردند
توان یافت، که  شخصیت رمان بینوایان می» گاوروش« چارلز دیکنــز و های قهرمان داستان

                                                 
   صندوق کودکان سازمان ملل -1
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المللی   کنفرانس بین1949در سال . زندگی آنان شبیه کودکان خیابانــی امروز است
پرداختند و  کارشناسان و مدیران جوامــع اطفال در بلژیک به موضوع کودکان خیابانی 

های  ه در سخنرانی خود تحت عنوان دستهقاضی دادگاه اطفال فرانس» ژان شازال«دکتر 
» کودک کوچه«ضداجتماعی اطفال و بازگشت دادن آنها به محیط و جامعه از اصطالح 

  . کرد استفاده می
» اطفال کوچه«محقق ایتالیایی سخنرانی خود را تحت عنوان » ونتورینی«در این کنفرانس 

کان در خیابان و ولگردی آنان ارائه داد و در آن به ذکر عواملی که موجب رها شدن کود
  ).27 و 24، 23، ص 1347افتخاری، (شود، پرداخت  می

ای تحت عنوان   یونسکو مباحث ارائه شده در این کنفرانس را در نشریه1950در سال 
  .به چاپ رسانید» کودک ولگرد«

ایران ر دخیابانی  آمار دقیقی از کودکان. بیشتر این کودکان در کشورهای در حال توسعه هستند
  .)4ص ، 1377دی، ومحم( استتخمین زده شده میلیون نفر   1 بیش از تعداد آنها ولی ،وجود ندارد

این سن بر حسب سن خروج از قیمومت .  سال است18 تا 5معموالً سن این کودکان از 
  .کند یا حضانت در کشورها تغییر می

Children of Street یرا در محیط آشفته اند؛ ز )ضداجتماعی( اغلب آنتی سوسیال
. اند و جامعه نگرش مثبتی به آنها ندارد های غیراجتماعی، بزرگ شده خانوادگی یا محیط

گیرند و دارای شخصیتی متزلزل و  غالبا مورد خشونت والدین یا مأموران دولتی قرار می
معموالً فاقد حس قدرشناسی هستند؛ از هر قاعده و قانونی گریزانند و معموالً بطور 

یافته، تشکیل گروه یا  گریزند و براحتی یکدیگر را در خیابان  ناوب از خانه یا مدرسه میمت
نماید؛ همان امری که در  دهند  و باند آنها از آنها حمایت مادی و معنوی می باند را می

آنها معموالً دارای رفتاری . محیط خانواده، تحصیل و جامعه بدان توجهی نشده است
. توان نوعی انتقام از جامعه و خانواده دانست اعمال مجرمانه آنها را میپرخاشگر هستند و 

کودکان خیابانی در صورت محبت و جلب اعتماد، به دلیل کم سن بودنشان قابل اصالح و 
  .بازپروری هستند
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به » کودک خیابانی «  تعریف دیگری از یونیسف صادر شد که بنا بر آن،1997در 
در شهــرهای بزرگ بــرای ادامــه زندگـــی خــود مجبور «ه شــد ک کودکانی گفتــه می

رسد نقدی بر این تعریف نیز وارد باشد؛  به نظر می» ها بودند به کار یا زندگی در خیابان
کنند نه زندگی؛  ها هستند که به اختیار خود در خیابان کار می چرا که کودکانی در خیابان

»  کودک خیابانی«به نظــر من . شود ابان سپری میای از وقت آنها در خی ولی قسمت عمده
 سال اوقات خاصــی از عمــر خــود را تنها 18در سنین زیر «شود که  به کودکی گفته می

ها گــذرانیده و بــه خاطــر امــرار معاش مجبــور به  یا به صورت جمعی در خیابان
  :نماید  گروه تعیین می4را در یونیسف کودکان خیابانی » .انجام کارهای پست بــوده است

  .کنند ها زندگی می باشد و در خیابان کودکانی که تنها نگرانی آنها بقا و پناه می .1
ها و  کودکانی که از خانواده خود جدا شده، در اماکن مختلف مثل کانون .2

  .کنند های متروکه یا با دوستان زندگی می ساختمان
اند، ولی بدلیل فقر و عائله  یشان حفظ نمودهها کودکانی که ارتباط خود را با خانواده .3

  .گذرانند زیاد خانواده و سایر عوامل، بیشتر روزها و بعضی شبها را در خیابان می
اند یا  خانمانی درآمده ای هستند و از وضعیت بی کودکانی که تحت مراقبت مؤسسه .4

  .های اصالحی بازداشت هستند به علت ارتکاب جرایمی در کانون

توان گفت گروه چهارم معموالً به دلیل اینکه تحت نظارت   گروه می4این با بررسی 
شوند و شاید بتوان گفت این کودکان  ها هستند، خیابانی محسوب نمی مؤسسات و کانون

  :دو گروه عمده هستند
  . که مراد از ایشان همان کودکان گروه سوم است١ کودکان در خیابان- 1
ها  ها و سینما خواب ها، قطارخواب کارتن خواب که معروف به 2خیابان  کودکان- 2

  .هستند
  

  علل و عوامل ايجاد پديده كودكان خياباني
                                                 
1 -  Children on the street 
2 - Children of the street 
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خانه گریزی یا فرار کودکان از خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی و جهانی، 
 شمار این قبیل 1993در سال . های متعددی را به خود اختصاص داده است پژوهش

  . از یکصد میلیون نفر برآورده شده بودکودکان در سراسر جهان بیش
 در مطالعات تحقیقاتی خود براساس نتایج مطالعات جهانی تا سال 1خانم باربارا برینک

 عوامل مؤثر در بروز و تقویت این پدیده اجتماعی را به چهار دسته اصلی تقسیم 1995
  :کرد می

ی سیاسی، رشد سریع ای اجتماعی مانند مشکالت و فقر اقتصادی، ناآرام عوامل ریشه .1
  جمعیت، بیکاری، بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله

های اجتماعی مثل توزیع، ناعادالنه منابع و خدمات و شرایط نامطلوب  عوامل زمینه .2
 کاری 

های بزرگ و فقیر، نرخ باالی طالق، اعتیاد به الکل و  عوامل مستقیم مثل خانواده .3
توجه و عاطفه در خانواده، میزان باالی بدرفتاری جسمی روانی در خانواده، فقدان 

 .بیکاری، سطح پایین تحصیالت والدین

ها،  عوامل دیگر مانند کمک کودکان به معیشت خانواده، طرد کودکان توسط خانواده .4
 .ترک خانه به خاطر بدرفتاری خانواده

 او. رسد دسته چهارم علل و عوامل در بین سه عامل دیگر قابل تقسیم است  به نظر می
نماید مانند فروش بلیط، گل، روزنامه،  مشاغل مختلفی را برای کودکان خیابانی ترسیم می

ها، شستشوی اتومبیل، نگهبانی اتومبیل و باالخره دزدی، گدایی،  آدامس و کار در کارخانه
  .فروش مواد مخدر و فحشاء

. ر روز است ساعت د8دهد که میزان کار اینگونه کودکان بیش از  ها نشان می این بررسی
 35 تا 25 ساعت، 14 تا 6آنها در برخی کشورها مثل فیلیپین، هندوستان و برزیل به ترتیب 

 ).Sorell Ruth, 1997, PP.16-20(اند داشته  ساعت در هفته به کار اشتغال48 تا 20ساعت و 

                                                 
1  Barbara Brink 
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شاید بتوان گفت مشکالت زندگی خانوادگی و مشکالت ناشی از عوامل اجتماعی این 
کند که فقر یکی از مهمترین این  ا به سوی بزهکاری و کارهای خالف هدایت میکودکان ر

  .مشکالت است
رسد که کودکان خیابانی موجود در آمریکای  براساس آمارها و شواهد موجود به نظر می

ابعاد . آمیز قرار دارند جنوبی بیشتر از هر جای دیگر جهان در معرض اعمال خشونت
های رسمی در کشور برزیل تا آنجا  یه این کودکان توسط مقاموحشتناک اعمال خشونت عل

 در پاسخ به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 1993گسترده است که دولت برزیل در سال 
در مورد قتل کودکان خیابانی اظهار داشت که دولت برزیل بخوبی آگاه است که کشتار 

از سیاست ممکن است در کودکان خیابانی یک پدیده جدید نیست و عناصر مشخصی 
  .)Sorell Ruth, 1997, PP. 1،2 (های مرگ دخالت داشته باشند  های جوخه فعالیت

البته باید متذکر شد که نادیده گرفتن حقوق کودکان خیابانی و آزار و اذیت آنها و عدم 
توجه به رعایت حقوق حقه آنان منحصر به آمریکای التین نیست؛ بلکه در بیشتر ممالک 

بسیاری از کودکان خیابانی تحت سیطره افرادی سودجو به شکل . خورد  به چشم میدنیا
گیرند که نبود مدیریت  باندهای بزرگ برای مقاصد خاص مورد سوء استفاده قرار می

. ریزی مناسب فرهنگی و اقتصادی در پیدایش این پدیده شوم دخالت دارد صحیح و برنامه
 فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم آگاهی افراد، اعتیاد ترین عوامل ظهور این پدیده را مهم

توان دانست؛ البته در کنار این  والدین، طالق والدین و مشکالت زندگی و خانوادگی می
های  ربط و نداشتن برنامه ها و مراکز ذی مسؤولیتی سازمان برنامگی، بی عوامل از بی

پذیر که  درآمد و آسیب های کم  ای مناسب، ضعف مدیران و عدم حمایت از خانواده توسعه
  .توان گذشت نقش بسزایی در افزایش کودکان خیابانی دارند، هم نمی

آنها قربانی نظام . ها هستند های اینگونه نظام کودکان جزء اولین قربانیان نظام طبقاتی و پایه
تحوالت . شندبا آموزشی ـ بهداشتی و تربیتی اشتباه که بیشترین اثر را بر روی آنها گذاشته، می

های حقوقی اجتماعی کشورهای جهان را با  سیاسی اجتماعی ـ اقتصادی در قرن بیستم، نظام
های فراوانی مواجه نموده است و این تحوالت منشأ بسیاری از پیامدهای حقوقی  دگرگونی

جنگ، لشکرکشی و . اجتماعی جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه شده است
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آورد و  گناه هر روز آثار تخریبی جدیدی به ارمغان می نان و کودکان بیافکندن بمب بر سر ز
 2های دهه گذشته بیش از  جنگ. کند سرپرست، آواره و غریب می های زیادی را بی خانواده

. سرپرست به جای گذاشته است  میلیون کودک بی13میلیون کودک قربانی گرفته و بیش از 

5طبق آمارهای جهانی، 
 سال هستند و کودکان خیابانی 10 تا 8 جمعیت جهان، کودکان بین 1

حق برخورداری از . اند بهره ترین گروه کودکان هستند که از بیشترین حقوق خود بی از محروم
مندی از آموزش و پرورش، حق  تغذیه، پوشاک، بهداشت، مسکن مناسب، حق بهره

ق استفاده از اوقات فراغت، حق برخورداری از تأمین برخورداری از زندگی با پدر و مادر، ح
  .اجتماعی و در نهایت حق زندگی سالم و انسانی از آنان سلب شده است

  اشتغال، رنج و كار كودكان خياباني

 هزار کودک 700 میلیون و 5المللی کار در گزارشی اعالم کرده که بیش از  سازمان بین
کودکان % 73در این گزارش نقل شده . ل هستنددر جهان به کار اجباری و بردگی مشغو

آور، قاچاق مواد مخدر و  اکنون در بدترین نوع شرایط کار نظیر کار الزام کارگر جهان هم
  .کنند انگیز فعالیت می کاال، سوءاستفاده جنسی و نیز کارهای مخاطره

طرناک برای رفع این پدیده خ:  مدیر اجرایی یونیسف طی سخنرانی گفت»کارول برامی«
های  براساس بررسی. ها ببینیم در جهان نیازمند آن هستیم که رهبری قاطعی از دولت

اند و بناچار تن  پزشکی قانونی غالب کودکان ولگرد خیابانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته
: گوید  دکتر فرجاد روانشناس اجتماعی می).12، ص 1381دوانلو، ( اند به هر کاری داده

 هزار 20ن خیابانی غیرواقعی هستند و در نقاط گوناگون تهران بیش از آمارهای کودکا
باندهای . دهند  نفر از آنها جان خود را از دست می150کودک شاغل وجود دارد که روزانه 

سودجو با چتر حمایت از کودکان محتاج آنها را جذب نموده، به مشاغل غیر اخالقی و 
  ).1ص ، 1381مهدوی، (دارند  غیرقانونی وامی

زیرا از .  شب مشغول کار هستند10 تا 9 صبح لغایت 7 تا 30/6کودکان خیابانی از 
کاران، مقدار فروش روزانه آنان از قبل تعیین شده است و این  سوی والدین و صاحب
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کنند به این حد نصاب دست   ساعتی در روز سعی می12فرشتگان کوچک محروم با تالش 
  .اصرار زیاد اجناس خود را به مشتریان بفروشنددر نتیجه مجبورند با . یابند

کار و اشتغال کودکان معضلی فراگیر در سراسر جهان بخصوص در کشورهای در حال 
در همین راستا کودکان در معرض استثمار شدید به شکل کار سخت در . توسعه است

ع رشد ساعات طوالنی برای حداقل درآمد هستندو شرایط کاری آنان نامناسب است و مان
کشور هندوستان باالترین نرخ کار کودک را داراست؛ زیرا . شود فکری و فیزیکی آنان می

روند و فقط اقلیتی از کودکان از تحصیالت   میلیون کودک در این کشور به مدرسه نمی82
  ).2 و 1، ص 10، ش 1381پاترینویس، (. کیفی برخوردارند

گیری بیشتر از  انی سازی درصدد بهرهسؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا جه
خواهد آن را کاهش دهد؟ آیا عاقالنه است که فرض کنیم  کار کودکان است یا واقعاً می

گذاری مستقیم  جهانی شدن  در درازمدت پرمنفعت خواهد بود؟ براستی افزایش سرمایه
ی فروش تر به بازارهای جهانی برا خارجی در کشورهای در حال توسعه و دستیابی وسیع

های خارجی یا داخلی در آن کشور باید در صادرات آن  کاالهای ساخته شده توسط شرکت
های چند  های اخیر شرکت در حالیکه در سال. ترقی ایجاد نماید و مولد مشاغل مدرن باشد

اند و آنچه مسلم  های نسبتاً اندکی را در کشورهای در حال توسعه تولید کرده ملیتی شغل
های غیرساختاری   که هر چه تعداد کارگران بزرگسال بیشتری در بخشاست، این است

لذا کودکان خود را به . اقتصاد وارد شوند، ثبات شغلی و سودمندی بیشتری خواهند داشت
بنابراین کشورها باید از پذیرش اقدامات . دارند گمارند و آنها را به تحصیل وامی کار نمی

های دولتی برای  قیاس باال، یا حذف ناگهانی شرکتبنیادی نظیر اخراج ناگهانی و در م
هایی را که در  تواند تعداد خانواده محصوالت ضروری اجتناب کنند؛ زیرا چنین اقداماتی می

برند، افزایش داده متعاقباً فرزندان آنها را نیز به فقر مطلق بکشاند و  فقر مطلق بسر می
رست را در خانواده ایجاد کند های گسترش فضای نامناسب برای مشاغل ناد زمینه

  ).8، ص 1381ملکی،(
در نهایت علل و عوامل مهم اجتماعی را که در بروز پدیده کودکان خیابانی مؤثر است، 

  :توان بدین شرح نام برد می
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  كودكان خياباني و ضرورت سرپرستي و آموزش آنان
های اجتماعی عصر حاضر است که متأسفانه بر بسیاری  وجود کودکان خیابانی از بیماری

% 77 میزان دهد در کانادا نرخ خشونت به آمارها نشان می. از شهرها سایه افکنده است
 بیش از 1998های   سال در سال17 تا 12باالتر از یک دهه پیش شده و در میان افراد 

  ٢.بزرگساالن بوده است
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ها کودک روی کره زمین دارای آمال و آرزوهایی هستند و  کودکان خیابانی مانند میلیون
  .دردسرند دغدغه و بی همه خواهان یک زندگی آرام، بی

های دولتی و مراجع  رت بر آنان از طریق والدین، سازمانضرورت سرپرستی و نظا
 ١براساس پیمان جهانی. تواند عامل کاهنده ترویج پدیده کودکان خیابانی باشد صالح می ذی

ترین روش ممکن از حقوق  توانند به مناسب حقوق کودک، در داخل خانواده کودکان می
 پیمان تأکید دارند که کشورهای 10م ماده  و بند دو9لذا بند اول ماده . مند گردند خود بهره

شان از والدین خود جدا  طرف پیمان باید تضمین نمایند که کودکان علی رغم خواسته
  .نشوند؛ مگر در مواردی که باالترین منافع را برای کودک داراست

  مشكالت كودكان خياباني و راهكارهاي مقابله با آن

شمار  شورها یکی از مسائل رایج در اخبار بهدر حالیکه موضوع کودکان خیابانی در ک
رود، سؤال مهم اینجاست که کودک خیابانی کیست و تفاوت آن با کودک خیابان  می

  چیست؟
کودکان خیابانی همانگونه که توضیح داده شد، شاغالن در خیابان هستند برای کسب 

ه خانه است و درآمد معیشت؛ ولی کودکان خیابان در واقع خیابان برای آنها به منزل
این کودکان . سرپناه و غذا هستند آنها در خیابان درپی . ای دارند مشکالت عدیده و پیچیده

اکثر . دانند تر از خانه می یا فاقد سرپرست هستند یا به دلیل مسائل مختلف، خیابان را امن
ی صالحیتی را عوامل افزایش کودکان خیابان های اجتماعی، فقر و بی کارشناسان آسیب

خوابند و به گزارش  کودکان خیابانی شبها در محلی غیر از خانه پدری می% 48. دانند می
دهد فقر و سرگردانی و برخوردار  خبرگزاری دانشجویان نتایج یک تحقیق علمی نشان می

این عامل، آنها را در . نبودن از سرپرست مؤثرترین عوامل وجود کودکان خیابانی است
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 مجرم نوجوان به 1500ورود ساالنه . دهد ن و شرع قرار میمعرض اعمال خالف قانو
براساس این تحقیق، افزایش کودکان . کانون اصالح و تربیت گواهی بر این قضیه است

 / :Fill // A(خیابانی نشانگر تزلزل اخالق و شالوده خانواده در جامعه است 

Gunagoon.htm.P.1.(  
پنج سال در  کودک 30 ،شود ه متولد می کودکی ک100در حال حاضر متأسفانه از هر 

 . کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند19اول زندگی خود سوء تغذیه دارند و 
خداوند وظیفه همه به ترین موجودات  ترین و پاک توجه به کودک به عنوان یکی از نزدیک

ایی است که در ه  توجه به حقوق انسانی انسان، توجه به انسانی به نام کودک.هاست انسان
 طبیعی است که یا توان و انگیزه ، اگر کودک حمایت نشود1.حال رشد و بالندگی هستند

طبیعی است که . ه اطرافش خواهد داشتب یا واکنش غیرحمایتی ،حمایت کردن ندارد
زایی این کودک حمایت نشده بزرگ شده به مراتب بیشتر از جانوران و گیاهان است  آسیب

)Fill//A \: Hamshahri: Newspaper.htm.P.1- LP.( ی ـرنامه تخریبـد بـتوان چون می
کودکان خیابانی امروز در واقع همان کودکان حمایت نشده مطلق هستند که از . را نمایدـاج

تر   آموزش، تربیت و از همه مهم؛های حمایتی و حقوق اجتماعی خود محرومند همه برنامه
ر حالیکه او به عنوان انسان دارای حق حیات توأم د. حق حیات آرام از او سلب شده است

ریزی برای عملی کردن حقوق کودک در جامعه نیاز به  برنامه. با رشد و فضیلت است
های غیردولتی پیشرو خواهند بود و به  سازمان در این راه. آگاهی و شناخت همه مردم دارد

.  همچنان تالش خواهند کردمنابع و دانش الزم مجهز و در ترویج این حقوق در بین مردم
باش و مجهز بودن همیشگی این   و آماده، حمایتی وبوجود آمدن مؤسسات خدماتی

مؤسسات به امکانات و بودجه کافی با هدف پیشگیری از عوارض، بالیای طبیعی و 
ها و در نهایت کودکان را  غیرطبیعی بسیار ضرورت دارد تا مشکالت آوارگی خانواده

ن است که آگاهانه برای نهادینه کردن حقوق کودکان بدون والؤیفه مسوظ. برطرف نماید
کس حق تجاوز به کودکان را به خود   قید و شرطی از حقوقشان دفاع کنند تا هیچ هیچ
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مواد اصلی حقوق کودک و مشروط گذاشتن آن به های مختلف  اضافه نمودن تبصره. ندهد
قانونگذاران را از اجرای این برخی  ناتوانی  بلکه،کند نه تنها دردی از کودکان را دوا نمی
  .کند حقوق در اذهان عمومی تداعی می

 شهرها،  تهران بین تمامی. آموزش اجباری نیز مانعی برای گسترش کودکان خیابانی است
 درصد، 4/10دارای بیشترین فراوانی کودکان خیابانی است و پس از آن خراسان با % 3/31

کارشناسان حقوقی معتقدند . باشند دارا می% 1/5و کرمانشاه % 3/6خوزستان % 7/7لرستان 
این نهاد با . کند مدرسه به منزله پلی است که نوجوان و کودک را با جامعه مربوط می
سازد و این امر  عملکرد خاص خود از کودکان افرادی مؤثر، فعال و مفید برای جامعه می

سته باشد در امر پرورش نیروی انسانی به مرهون نظام تعلیم و تربیت موفقی است که توان
  .موقع و صحیح اقدام کند

تواند عامل  البته الزم به ذکر است که طرح آموزش اجباری کودکان در حالی می
بازدارنده مؤثری در انتشار پدیده کودکان خیابانی باشد که براساس تقسیمات بعمل آمده 

که سرپرستی و حمایت این صالحی  سرپرست، دولت و مراکز ذی جهت کودکان بی
این طرح در . کودکان را برعهده دارند، به امر تعلیم، تربیت و آموزش آنان مبادرت نمایند

مورد گروه دوم کودکانی که بدلیل فقر خانوادگی ملزم به کار در خیابان هستند، زمانی 
نی به رسا تواند عملی و قابل اجرا باشد که دولت، سازمان بهزیستی و مراکز خدمت می

ها یکایک  طبقات محروم جامعه، پس از بررسی وضعیت مالی و اجتماعی این خانواده
البته هم اینک کمیته امداد . اعضای خانواده بویژه کودکان ایشان را تحت پوشش بگیرند

شمار  ها را تحت پوشش دارد ولیکن وجود تعداد بی حضرت امام درصدی از این خانواده
هایی  آیا خانواده. طلبد فقر هستند، یقیناً حمایت بیشتر دولت را میهایی که زیرخط  خانواده

ها و  که از تمکن مالی پایینی برخوردار هستند، سهم بیشتری را از منابع نفتی، کارخانه
ای تحت عنوان حمایت  ذخایر دولتی نباید داشته باشند؟ آیا در بودجه ساالنه دولت، هزینه

های دولتی و ملی  رسد تخصیص بودجه ست؟ به نظر میاز کودکان خیابانی تعریف شده ا
های محروم و ایجاد مشاغل جهت والدین و افراد بزرگسال خانواده این کودکان،  به خانواده

های صحیح  رشد فکری و فرهنگی ملت ایران و دادن آموزش. بتنهایی کارساز نخواهد بود
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ایشان مبنی بر کمک روزانه و در مقاطع مختلف تحصیلی به کودکان، نوجوانان و والدین 
ماهانه به  کودکان خیابانی و تبیین جایگاه این کودکان از وظایف آحاد ملت ایران و مراکز 
آموزشی ـ تربیتی است؛ زیرا اگر توجه مردم به این پدیده جلب شود و آنها بدانند که 

های کودکانه  یکودکان خیابانی هم مانند کودکان آنان باید در مدارس مشغول تحصیل و باز
کن کردن این  ریزی شود، یقیناً کمر همت بر ریشه باشند تا زمینه رشد فکری فردای آنان پی

  .معضل خواهند بست
براستی همه ما چه میزان در باروری فکری و آگاهی دادن به مردم در زمینه توجه به حل 

  ایم؟ معضل این کودکان نموده
 و انسانی، بیدار نگهداشتن وجدان انسانی آموزش صحیح اجتماعی، ترویج اخالق دینی

  .باشد ها می همه و همه از جمله وظایف مراکز تربیتی و فرهنگی در رسانه
توجه دقیق مسؤوالن اشتغال و کار در جامعه به نحوه استخدام کارگزاران و کارگران و 

  .تواند عامل کاهنده این پدیده به شمار آید اجرای دقیق مفاد قانون کار نیز می
ترین اقدامات برای پایان دادن به معضالت حقوقی، آموزشی و تربیتی  یکی از مهم

 ثانیاً قرار دادن آموزش .1کودکان خیابانی تعیین ارگانی جهت حمایت و سرپرستی آنهاست
ر ـالزم به ذک. دـد مانع بزرگی در راه اشاعه این پدیده باشـتوان اری در سنین خاص میـاجب

دی در راستای تحقق اهداف دین مبین ـهای ارزشمن الب اسالمی گاماست که بعد از انق
های  یکی از راه. اسالم مبنی بر تربیت کودک سالم در محیط سالم برداشته شده است

، این است که کند های ایران ایسنا نقل می زاریـن امر به نقل از خبرگوالـؤجدیدی که مس
زار کودک خیابانی شناسایی کرده و ـ ه6از  بیش 82سازمان بهزیستی در سه ماهه اول سال 

رر ـریزی نموده و مق زار نفر برنامهـ ه20ی را برای ـودکان خیابانـدهی کـرح سامانـط
رداخت ـی پـودکان خیابانـهای ک وادهـه خانـزار تومان بـ ه30ه ـه ماهیانـ ککـرده است

      ).LP-1 page ,de.iranspiegel.WWW(ود ـش
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 هزار تومان 60این در حالی است که حداقل درآمد کودکان خیابانی در ماه بطور متوسط 
هزینه  دیدگان اجتماعی بهزیستی این کمک  البته بنا به گفته مدیرکل دفتر آسیب. است

ن امر بدون اجباری کردن آموزش کودکان عملی نخواهد تحصیلی کودکان خواهد بود که ای
  .شد، گر چه در کنار آن بسیار مؤثر است

 بررسی آثار ابعاد ،نکته مهم دیگر که در کنار پدیده کودکان خیابانی قابل طرح است
 آیا دادوستد و معامالت کودکان صحت . حقوقی معامالت و اشتغال کودکان استـفقهی 

 - 396ص ، 1369 نایینی، ؛114 ص  بی تا،شیخ انصاری،(قوال برخی از فقها حقوقی دارد؟ بنابر ا
  .معامالت کودکان باطل است )397

) رشد و بلوغ(اهللا خویی نیز دستیازی در اموال را منوط به اهلیت الزم  مرحوم آیت
 در خدای متعال: نویسد  در مصباح الفقیه می»و ابتلوا اليتامي«دانند و در ذیل آیه شریفه  می

گونه مستقل پس از اینکه بلوغ جنسی را معتبر  روا بودن دستیازی کودک به دارایی خود به
های کودک  پس آیه کریمه داللت دارد بر اینکه دستیازی. داند دانسته، رشد را هم معتبر می

  ).245 ،ص3 ،ج ه1403خویی،(بر اموال خود پیش از بلوغ جنسی نارواست،گرچه رشید هم باشد
زم به ذکر است که برخی از فقها بلوغ را شرط اساسی صحت عقود و معامالت البته ال

  . آورند دانند و برخی رشد را هم عامل مهمی به شمار می می
و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم در بررسی آیه شریفه 

ا زمانی که به مرحله بلوغ رسند و به ازدواج میل پیدا یتیمان را بیازمایید ت «).6النساء، ( اموالهم
آنگاه اگر آنان را دانا و رشید به درک مصالح زندگی خود یافتید، اموالشان را به آنان . کنند

. خورد های فقها و مفسران به چشم می دیدگاههای متفاوتی در آرا و اندیشه» .باز دهید
حد و مرزی برای رسیدن به رشد : فرماید  می»حتي یبلغ اشده «مرحوم طبرسی در تبیین

نیست؛ بلکه اگر یتیم بالغ و عقل او کامل شود و رشد او آزموده گردد، مال به او بازگردانده 
را »  بلوغ اشده«مرحوم عالمه طباطبایی نیز منظور از . )384، ص 4م، ج 1980الطبرسی، (شود می

تواند دست یازد، مگر به سن  میداند؛ یعنی کودک در مال خود ن بلوغ شرعی و رشد می
حاشیه المکاسب   صاحب ).376-375، ص 7م، ج 1973الطباطبایی، (بلوغ شرعی و رشد برسد 

  . داند برای آگاهی یافتن به رشد کودک؛ یعنی بلوغ اماره و نشانه است نیز بلوغ را طریقی می
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پسر دو  درباره وصیت بصیر و ابو ایوب آمده که از حضرت صادق در موثقه ابی
هر گاه در جایگاه وصیت  «اذا اصاب موضع الوصيه جاز: حضرت فرمود. ساله پرسش شد

میرزای نایینی نیز . )107، ص 1370ایروانی، (» .کردن قرار گرفته باشد، وصیت او صحیح است
داند؛ لذا در جبهه مخالف توانایی کودک در دست یازی به  کودک را محجور کامل می

 همانگونه که ذکر شد مرحوم آیت اهللا ).397 -396، ص 1369نایینی، (گیرد  اموال خود قرار می
الموسوی (داند  خویی نیز این تصرف در اموال را منوط به تحقق بلوغ و رشد می

الموسوی الخمینی، (خود » البیع«نیز در کتاب ) ره( حضرت امام خمینی  ).245، ص ه1403الخویی،
آراء دیگران عقیده خود را در خصوص محجوریت  ضمن برشمردن )8-5، ص 2، ج  ه1387

  : روایات ذیل این مسأله دو قسم هستند: نمایند کودک چنین ابراز می
 :الف ـ روایاتی که تĤیید کننده آیه شریفه هستند؛ مانند روایت  اصبغ بن نباته از علی

از این . )142 ص ،13، ج 1363الحرالعاملی، (انه قضی ان یحجر علی الغالم المفسد حتی یعقل   
ـ  ب. شود و غالم رشید محجور نیست آید که حجر به وسیله رشد برطرف می روایت بر می

 خطاب به  که حضرت علی» رفع القلم«روایاتی که ناظر بر آیه نیستند؛ مانند حدیث 
يق و عن الصبي حتي یحتلم و عن المجنون حتي یف اما عملت ان القلم یرفع عن ثالثه؟: فرمایند عمر می

  ). 3، باب 10، ج 1356محدث نوری، ( عن النائم حتي یستيقظ
با استفاده از آنچه در آرای فقها و اندیشمندان در خصوص معامالت و تصرفات مالی 

 کودک رشید نابالغ حق تصرف -1: آید، سه نظر عمده وجود دارد کودک به دست می
ستقالل کودک در دارایی خود  مالک دست یازی و ا-2استقاللی در اموال خود را ندارد 

 کودک مانند محجور کامل - 3.  رشید بودن اوست چه به بلوغ جنسی برسد ، و چه نرسد
  .است و تصرف او در امور مالی و معامالت نافذ نیست

 _به هرحال در اینکه معامالت کودکان و دادوستد آنها به دلیل عدم اشراف علمی 
شکال نیست، شکی نداریم و همانگونه که متذکر اجتماعی به جوانب اقتصادی خالی از ا

آوران  باید بدانیم نان. شدم مدرسه مهمترین ابزار برای دور کردن کودکان از بازار کار است
کوچک، کودکان خیابانی نیستند و جامعه باید تدابیری را به لحاظ امنیتی اقتصادی برای 

  .تأمین حقوق حقه این افراد طراحی نماید
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هایشان را نه تنها بهبود   معامالت کودکان، وضعیت اقتصادی آنها و خانوادهالبته تحریم
ها ـ مراکز دولتی و خصوصی  کند؛ لذا باید تمامی کارگاه نخواهد بخشید، بلکه بدتر نیز می

زیرا بسیاری از این کودکان بصورت فراری در خیابان . نظر بازرسان دولتی کنترل شوند تحت
ت چتر حمایتی کاذب فرد یا افرادی هستند که از آنها سودجویی کنند، بلکه تح کار نمی

  :نمایم در انتهای مقاله به اختصار راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه می. نمایند می
ترویج طرح ضربتی آموزش اجباری کودکان همراه با چتر حمایت مالی و غیرمالی - 1

  صالح دولت و مراجع ذی
های  ساالنه دولت به منظور کمک مالی به خانوادهها در بودجه   تخصیص هزینه- 2

  محروم جامعه
آوری این کودکان و   تدوین و تبیین ضوابط و قوانین قاطع و قابل اجرا جهت جمع- 3

  به منزله جرم بودن بکار گماردن و اشتغال آنان
 برخورد جدی و قانونی با مخاطبان نقض قوانین حقوقی کشور بخصوص افرادی که - 4

  .دارند ها وامی ا به اجبار اشتغال در خیابانکودکان ر
 ترویج و نشر مفاهیم و مبانی اخالق دینی در رعایت حقوق حقه آحاد جامعه بویژه - 5

  ها در طرح اکرام کودکان خیابانی های مردمی و خانواده کودکان و حمایت
آوری و حمایت از کودکان  صالح و توانمند جهت جمع تعیین مسؤول و مرجع ذی

  بانیخیا
این امر . ها بویژه مهاجرت کودکان از روستاها به شهرهای بزرگ جلوگیری از مهاجرت

 .ها و مراکز سیاحتی و مسافربری نیز قابل کنترل است در ترمینال

 ترویج فرهنگ عدم معامله با کودکان در سطح جامعه

 برخورد جدی و قانونی شهرداری و محاکم قضایی با متخلفان در سطح شهر بویژه
 مناطق دارای تجمع کودکان خیابانی

های خیریه در مدارس و مراکز تحصیلی به منظور جلب حمایت مالی  نصب صندوق
 بضاعت خود کودکان و نوجوانان در کمک به همساالن بی



  ١١٧

آنچه تبیین شد، علل و عوامل ایجاد پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن 
. نظر به آن توجه نشده است راجع حقوقی و تربیتی با دقتبود که متأسفانه تاکنون در م

  .امید آن داریم که توجه بیشتری بدان عنایت گردد
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