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استفاده از ویتامین آفتاب
دکتر مرتضي صفوي –

متخصص تغذيه و رژيم درماني

يکي از مش��کالتي که امروزه در ميان اکثر افراد شايع ش��ده ،کمبود ويتامين «د» است بهطوري که بيش از  90درصد افراد به کمبود اين ويتامين
مبتال هس��تند .ويتامين «د» که يک ويتامين محلول در چربي اس��ت ،فقط در همين گروه از مواد غذايي يافت ميشود از اين رو خوراکيهاي دريايي
منبع ويتامين «د» به حساب ميآيند که مصرف دو مرتبه در هفته از اين گروه غذايي توصيه جدي ميشود .ضمن اينکه تابش  20دقيقه نور خورشيد
به بدن در روز نياز بدن به ويتامين «د» را تأمين کرده و فرد را از ابتالبه کمبود اين ويتامين مصون نگه ميدارد.
بايد خاطر نش��ان کرد ،ويتامين «د» يک آنتي آکس��يدان محس��وب ميشود که مانند س��پري در برابر ابتال افراد به بيماريهاي متابوليکي عمل
ميکند ،به همين دليل آن دسته از افرادي که به تأمين اين نياز بدن دقت دارند ،کمتر از ساير افراد در تيررس بيماريهاي قلبي ،بيماريهاي التهابي،
مشکالت پوکي استخوان و سرطانها قرار دارند.
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آشتی با نگاه های پینه بسته

روش نوین بازيابي
خاطرات قدیمی

آرین خاقانی :ابداع فناوري نوين استفاده همزمان از نور و علم ژنتيک،
گامي تازه را براي بازيابي خاطرات از دست رفته در بيماران مبتال به آمنزيا
براي محققان پيش رو قرارداده است.
پژوهشگران مؤسس��ه تحقيقاتي ماساچوست به اين نتيجه رسيدهاند خاطرات
در افراد مبتال به فراموش��ي مرضي که معموالً در اثر سانحه يا ضربه اتفاق ميافتد از
بين نرفته و ميتوان آنها را دوباره بازيابي کرد.
فعال کردن سلولهاي مغزي با کمک نور روشي است که به کمک آن ،دانشمندان
موفق به بازآفريني مجدد خاطرات در اين بيماران شدهاند.
به گزارش محققان اين مؤسس��ه،اگرچه دانشمندان در سالهاي اخير به دنبال
روش��ي براي کمک به بيماران مبتال به فراموشي ناشي از استرس و اختالالتي نظير
آلزايمر که در اثر تخريب سلولهاي مغز اتفاق ميافتد بودند اما اعتقاد داشتند ،پس
از آسيب ديدن س��لولهاي مغز خاطرات ذخيره شده نيز از بين ميرود و نتايج اين
تحقيقات منجر به ارائه تئوري اطالعات ذخيره شده و تخريب سلولهاي مغزي شد
که تحقيقات جديد اين تئوري را رد کرد و نش��ان داد ،آمنزيا را ميتوان اختاللي در
بازيابي اطالعاتي دانست که با فناوريهاي جديد قابل حل است.
از طرف ديگر دانش��مندان و محققان ماساچوس��ت بر پايه تحقيقات پيش��ين
که نش��ان داد بخشي از ش��بکه مغز در فرآيند به خاطر سپاري حافظه فعال شده و
تغييرات فيزيکي و ش��يميايي را در نورونها منجر ميشود با عوامل محيطي مانند
ن��ور يا رايحه خاص فعال تر ميش��وند ،روش نويني براي باز آفريني اطالعات از بين
رفته ابداع کردند.
براي نخس��تين بار محققان ب��ا کمک تکنيکهاي اپتوژنتي��ک ،پروتئيني را به
هيپوکام��پ مغز اضافه و با کمک ن��ور ،نورونهاي اين بخ��ش را فعالتر کردند که
اين مس��أله منجر به تغييرات ش��يميايي در نورونهاي مغز و ب��ه دنبال آن افزايش
فعاليته��اي يادگيري و يادس��پاري در مغز ش��د .بنابراين محققان موفق ش��دند
س��لولهايي را ک��ه در تثبيت حافظه نقش دارند به وس��يله روش اپتوژنتيک فعال
کنند ،اما در تحقيقات نوين ،پژوهشگران گامي فراتر نهاده و موفق شدهاند با تقويت
ارتباطات س��يناپسها ،در مغز موشهاي آزمايشگاهي ،راز ازبين رفتن خاطرات در
بيماران مبتال به آمنزيا را کشف و خاطرات گذشته را بازآفريني کنند.

تیک تاک

قطعه گمشده پازل فراموشي

دنیـــــ�ا پرت�و:
پروتئينه�اي س�مي
آميلوييد كه با رس�وب
ك�ردن در مغ�ز باع�ث
پيش�رفت بيم�اري
آلزايم�ر و تباه�ي مغز
ميش�وند در خ�واب
عميق از بين ميروند.
جديدتري��ن تحقيقات
نش��ان ميده��د ،خ��واب
س��بك و ابت�لا به اختالل ب��د خوابي احتمال ابت�لا به دمان��س را افزايش ميدهد.
پروتئين بتا آميلوييد كه در قش��ر خاكس��تري مغز وجود دارد ،عامل اصلي پيدايش
عالئم اين اختالل ش��ناختي اس��ت .محققان دانش��گاه كاليفرنيا ـ بركلي ،با انجام
تحقيق��ات گس��تردهاي به اين نتيجه رس��يدند كه كمبود خواب با افزايش ترش��ح
پروتئينهاي آميلوييدي س��مي ارتباط مس��تقيم دارد و باعث ميش��ود فرد مبتال
بتدريج عملكردهاي ش��ناختي و ذهني خودش را از دس��ت داده و در نهايت تباهي
ش��خصيت صورت بگيرد .محققان معتقدند ،يافتههاي به دست آمده روزنه اميدي
براي دس��تيابي ب��ه حل معماي درمان آلزايمر و پيش��گيري از افت ش��ديد حافظه
و از دس��ت دادن تواناييهاي ش��ناختي است .پروفس��ور متيو والكر استاد مؤسسه
تحقيقاتي بركلي ،معتقد اس��ت ،كنترل توليد پروتئينهاي سمي آميلوييدي يكي
از راههاي درمان آلزايمر و پيش��گيري از پيشرفت ناتوانيهاي ذهني در اين اختالل
شايع شناختي اس��ت كه اميدوار هستيم با كمك درمان بيخوابي در افراد مستعد،
از بروز زودهنگام عالئ��م جلوگيري كرده و بيماران را به زندگي باز گردانيم .آلزايمر
يكي از اختالالت ش��ناختي ش��ايع در اكثر جوامع اس��ت كه در بيش از  40ميليون
نفر در دنيا تشخيص داده ش��ده است و بر اساس تحقيقات انجام گرفته این روند رو
به صعود است.
پروفسور والكر ادامه ميدهد ،با تغيير سبك زندگي و حذف ريسك فاكتورهايي
مانند اس��ترس ،بيتحرك��ي و مراجعه به رفتاردرمانگره��ا و بهرهگيري از علم نوين
روانشناس��ي س�لامت ميتوان بهداش��ت خواب را به افراد بازگرداند و بيماري كم
خواب��ي را درمان كرد .اي��ن محقق تأكيد ميكند ،مطالعات جديد نش��ان ميدهد،
خ��واب نقش بس��يار مهمي در درمان اخت�لال حافظه و ناتوانيهاي ش��ناختي در
بيماران مبتال به آلزايمر ايفا ميكند و يكي از سادهترين روشها براي كنترل بيماري
محس��وب ميش��ود .حتي ميتوان از نش��انههاي بيخوابي به عنوان عالمتي براي
تش��خيص زودهنگام بيماري آلزايمر اس��تفاده كرد تا تكنيكه��اي درماني هرچه
زودتر آغاز ش��ود .چرا كه تصويرب��رداري مغز افراد مبتال به بيخوابي با اس��تفاده از
تكنيكهاي«ام ار آي» نشان از رسوب پروتئينهاي آميلوييدي در مقايسه با افراد
سالم ميدهد.

تازه ها

تشخيص سريعترين صف خريد
رياضيدان��ان در يک نظريه جديد نش��ان دادهاند که با ق��رار گرفتن در صفهاي
مارپيچي در زمان خريد ،سريعتر به جلو حرکت خواهيد کرد.
بر اس��اس نظريه صفبندي ،هميشه قرار گرفتن در صفهاي کوتاه به معني جلو
افتادن کارها نيست ،بلکه صفهاي مارپيچي گزينههاي بهتري محسوب ميشوند.
اي��ن صفها به خط��وط مارپيچي طوالني گفته ميش��ود که ط��ي آن ،از تعدادي
افراد خواس��ته ميشود تا به صندوق« در دس��ترس» بعدي مراجعه کنند .اين امر از
ايس��تادن طوالني فرد در يک صف جلوگيري ميکند .اين نظريه مدعي اس��ت که
بدون صف مارپيچي ،احتمال قرار گرفتن فرد در صف سريعتر ،بسيار کم خواهد بود.
براي مثال ،اگر سه صف در سوپرمارکت وجود داشته باشد ،تأخير به شکل تصادفي
در هر کدام ممکن اس��ت رخ دهد .اين امر بدان معني اس��ت که احتمال يک به سه
وجود دارد که فرد در صف سريعتر قرار بگيرد.
با وجود اين ،بس��ياري از افراد نوعي گريز طبيع��ي از صفهاي مارپيچي دارند،
زيرا تصور ميکنند که مدت زمان ايس��تادن در آن بيش��تر است .همچنين به گفته
محققان ،بهدليل راس��ت دست بودن  90درصد جمعيت جهان ،آنها بهطور طبيعي
به سمت صفهاي سمت راست ميروند .محققان پيش از اين دريافته بودند افرادي
که در صف ميايس��تند ،ارزش باالتري براي کاالهايي که در انتظار آن هس��تند ،در
نظر ميگيرند .اين کار در عوض باعث صبورتر شدن آنها ميشود زيرا تصور ميکنند
که خريدشان ارزش دارد.

کارگران کوچولو

تالشهایگستردهکمپینی
برای آگاه سازی خانواده ها در روز جهانی مقابله با کار کودکان

س�هیال نوری :جمعيت امداد دانشجويي
– مردمي امام علي(ع) براي نخس�تين بار به
مناسبت شانزدهمين سالروز جهاني مقابله
با كار كودكان ،كمپين «كار اجباري كودكان
باي�د متوقف ش�ود» را با هدف آگاهس�ازي
والدي�ن و فرزن�دان ش�ان از پدي�ده «كار
كودك» به راه انداخت.
فعاليته��اي اي��ن كمپين ك��ه از نيم��ه دوم
ارديبهش��ت ماه و از مدارس ،مهدكودكها و پيش
دبس��تانيها آغاز ش��ده اس��ت ،به منظور افزايش
س��طح آگاهي خانوادهه��ا ،ك��ودكان و نوجوانان
نس��بت به پديده تلخ «كار ك��ودكان» ،همچنان
در فض��اي مجازي ادام��ه دارد .ضمن اينكه در پي
فراخواني به همين منظور ،از والدين درخواس��ت
شده است تا نقاشي ،نامه ،شعر ،نمايش و قصههاي
فرزندان خ��ود را با محوريت كودكان كار ،در قالب
فيلمهاي كوت��اه كمتر از  3دقيقه تا  25خرداد ماه
ارسال كنند تا مورد ارزيابي و انتخاب قرار گيرد.
زهرا كهرام – عضو جمعيت امداد دانش��جويي
– مردمي امام علي(ع) و مسئول يكي از خانههاي
ايراني وابس��ته به جمعي��ت – در اين خصوص به
خبرنگار ما گفت :در س��الهاي گذشته همزمان با
روز جهاني مقابله با كار كودكان تنها ،برنامههايي
ب��راي ك��ودكان كار برگ��زار ميش��د و مخاطبان
ديگري مد نظر قرار نميگرفتند ،اما امس��ال براي
نخس��تين مرتبه در جمعيت امام علي(ع) رخداد
ويژهاي دنبال ميشود كه بر اساس آن مخاطباني
از گروهه��اي س��ني مختل��ف به چالش كش��يده
ميشوند .در حقيقت عالوه بر كودكان و نوجوانان
خانوادههايشان نيز درگير اين ماجرا ميشوند چرا
كه الزم است مقوله «كار كودك» را براي فرزندان
خود تشريح و به بهترين روش بازگو كردن مسأله،
تفكر كنند .ضمن اينكه ذهن كودكان و نوجواناني
كه ب��ا مقوله كودك كار بيگانه هس��تند به چالش
كشيده ميشود و به اين ترتيب از سنين كودكي و
نوجواني ،مسئوليت اجتماعي را تمرين ميكنند.
وي يادآور ش��د :متأسفانه پديده «كودك كار»
به گونهاي پيش��روي كرده است كه اكثر كودكان
داراي كانون خانواده و بهرهمن��د از امكانات الزم،
نسبت به اين موضوع تلخ بيتفاوت هستند ،از كنار
يك كودك كار كه از داش��تن خان��واده و كمترين
حق��وق ك��ودكان محروم اس��ت براحت��ي عبور و
گمان ميكنند به دليل اينكه پدر و مادرش��ان در
اين خص��وص صحبتي به مي��ان نياوردهاند« ،كار
كودك» هي��چ ارتباطي ب��ه آنها ن��دارد و بديهي
اس��ت كه نتيج��ه گيريه��اي اش��تباه خواهند
داش��ت .اين در حالي اس��ت كه به واسطه كمپين
«كار اجب��اري كودكان بايد متوقف ش��ود» جاي
خالي مس��ئوليت اجتماعي كودكان و نوجوانان پر
ميش��ود و به تمرين نقشهاي مختلف در زندگي
خود ميپردازند.
زهرا كه��رام در ادامه ب��ه كالسهاي توجيهي
و آموزش��ي ك��ه در دو هفت��ه پاياني م��دارس از

س��وي اعضاي جمعيت امام عل��ي(ع) در مدارس
ش��هرهاي مختلف كشور برگزار ش��د اشاره كرد و
گفت :با حض��ور در مدارس و آموزشهاي مربوطه
ب��ه دانشآموزان ،از آنها درخواس��ت ميش��د در
خص��وص « كار كودك » نقاش��ي بكش��ند و نكته
جالب اينجا بود كه طرز تفكر خانوادهها در نقاشي
دانشآموزان نمايان ميش��د .به عن��وان نمونه در
نقاش��ي يكي از دانشآموزان ،دو شخص به تصوير
در آم��ده بودند ك��ه خطاب به يكي از آنها نوش��ته
ب��ود «آدم» و خط��اب به ديگري كلم��ه «فقير»
نوشته ش��ده بود كه اين نش��ان دهنده طرز تفكر
حاك��م بر خانواده آن دانشآموز بود .وي با اش��اره
ب��ه اينكه هدف از اين كمپين ،نرس��يدن كودكان
و نوجوانان جامعه به حالت بيتفاوتي در خصوص

معضالت بويژه «كودك كار» اس��ت افزود :هر يك
از خانوادهه��اي داوطلب با زبان خ��اص خود اين
موض��وع را ب��ه فرزندان ش��ان تفهي��م ميكنند و
فرايند تدارك ارس��ال آثار فرزند خ��ود را در قالب
يك فيلم كوتاه از طريق سايت مرتبط با جمعيت،
ايميل ،تلگرام ،آپارات و س��اير فرصتهاي مجازي
ارس��ال ميكنند و در صورتي كه تمايل به نش��ان
دادن چهره فرزند خود نداشته باشند اين موضوع
را در متن ارسالي بازگو كنند تا به اين ترتيب همه
قشرهاي جامعه در هموار ساختن مسير آسيبها
سهيم شوند.
همچنين عضو فعال جمعي��ت امام علي(ع) از
جش��نواره «كودكان براي کودکان برای س��اخت
س��رزميني بدون كار كودك» خب��ر داد كه در روز

پنجش��نبه بيس��ت و يكم خرداد ماه در پاركهاي
نياوران و قيطريه برگزار ميشود تا ضمن مخاطب
قرار دادن بزرگس��االن و توجي��ه آنها در خصوص
پدي��ده «كار ك��ودك» ،فرزن��دان ش��ان ني��ز در
غرفههاي ك��ودكان حضور پيدا كنن��د و عالوه بر
بازي ،در خصوص اين پديده اطالعات كسب كنند
و در همين راستا نقاشي بكشند.
ب��ه گفته مرتضي كي منش -عضو هيأت مديره
و يكي از فعاالن جمعيت امام علي(ع)  -از برگزاري
اين ط��رح دو اتفاق مثبت و مؤث��ر رخ خواهد داد.
نخس��ت اينك��ه تأثير صداق��ت و لح��ن كودكانه
خردس��االن بر بزرگترها و اطرافيان قابل چش��م
پوشي نيست و اگر موضوع تلخ «كودكان كار» كه
بارها و بارها توس��ط كارشناسان مسائل اجتماعي

يا فعاالن اين حوزه مطرح شده و ديگر رنگ تكرار و
عادت به خود گرفته است ،از زبان كودكان شنيده
شود ،اثرگذارتر خواهد بود و دوم اينكه وقتي پدر و
مادرها به تش��ريح مقوله «كودك كار» ميپردازند
الزم اس��ت به واژههايي كه قصد بيان آنها را دارند
فك��ر كنند ،مض��اف بر اينكه ك��ودك را نيز به فكر
واميدارن��د و به اي��ن ترتيب نوعي تب��ادل افكار و
اطالعات ميان والدين و فرزندان ش��كل ميگيرد.
وي در پاي��ان اظهار كرد :اميد اس��ت با پيوس��تن
افراد بيش��تري به اين كمپين و ارس��ال فيلمهاي
بيش��تر ،اتفاقات مثبتي در حوزه كودكان آس��يب
ديده كشور رقم بخورد تا در سالهاي بعد ،همگام
و همدل با ساير كشورهاي جهان كمتر شاهد اين
پديده دلخراش باشيم.

دیدگاه

موضوع ک��ودکان کار از ديرباز مطرح بوده
است و اين موضوع جديدي نيست .تحقيقاتي
توسط دانش��مندان روي اس��کلتهاي کشف
ش��ده مربوط به  500سال قبل از ميالد مسيح
انجام گرفت ک��ه نتايج آن بس��يار مورد توجه
اس��ت .قد تعدادي از اين اس��کلتها کوتاه بود
که بررسيها نش��ان داد اين اسکلتها مربوط
به کودکان اس��ت و ش��انههاي تعدادي از آنها
نيز شکس��ته است .تحقيقات نش��ان داد فشار
بار زيادي که روي ش��انههاي اين کودکان قرار
داشت باعث شکستگي و آسيب آنها شده است
و اين يعني اينکه کودکان کار موضوعي اس��ت
ک��ه از  500س��ال قبل از ميالد مس��يح وجود
داشته است .اما اينکه ما امروز بيشتر از گذشته
نگران اين آسيب اجتماعي شده ايم به اين دليل
اس��ت که پديده کودکان کار ش��يوع بيشتري
پيدا کرده و ملموس تر از گذش��ته ش��ده است.
امروز در زندگي ش��هري و کالن شهرها شاهد
پديده کودکان کار هس��تيم .در سالهاي اخير
نه تنها سن کودکان کار کاهش پيدا کرده است
بلکه جنسيت آنها هم تغيير کرده بهطوري که
اگر پيش از اين تداعي م��ا از کودکان کار فقط
پس��ران بودند در چند سال اخير سهم دختران
از کودکان کار افزايش چش��مگيري پيدا کرده
اس��ت و به نوعي وضعيت کودکان کار به سمت
دختر بچهها سوق يافته است.
اي��ن موضوع نگرانيه��ا را مضاعف ميکند
چون معموالً آس��يب بيش��تري متوجه زنان و
دختران اس��ت بويژه اگر به عنوان کودکان کار
مطرح ش��وند .متأسفانه ما هنوز تعريف واحد و
مش��خصي از کودکان کار نداريم و تعريفي که
يونيسف از کودکان کار ارائه کرده است شامل

خرید از کودکان کار را تحریم کنیم

دکتر کاظم قجاوند

جامعهشناسومدرس
دانشگاه

کساني اس��ت که زير  18سال سن دارند .سؤال
اينجاست که چرا نسبت به اين آسيب اجتماعي
که هر روز شاهد آن هستيم بيتفاوت شده ايم؟
به طور کلي يکي از ويژگيهاي زندگي ش��هري
عادت وارگي و تکراري بودن پديده هايي است
که ممکن است زشت و زننده باشند و در شهرها
اتفاق ميافتند.
ک��ودکان کار امروزه به عنوان يک آس��يب
اجتماعي مطرح هس��تند و از آنجا که انس��ان
ناخودآگاه از صحبت کردن درباره آسيبهاي
اجتماعي و زش��تيها فرار ميکند او دوس��ت
ن��دارد حتي فرزندانش اين زش��تيها را ببيند.
بارها در پش��ت چراغ قرمز با ک��ودکان کار که
براي ف��روش اجناس ي��ا پاک کردن شيش��ه
ماشين به خودروي ما نزديک ميشوند مواجه

دوقلوهاي به هم چسبيده
درمشهد جدا شدند

با تالش تيم جراحي بيمارستان دکتر شيخ از مراکز تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،نوزادان دوقلوی به هم چسبيده با
موفقيت از هم جدا شدند.
دکتر مرجان ج��ودي ،عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم
پزش��کي مش��هد اظهار کرد :اين عمل با تالش  9ساعته تيم
جراحي ،بيهوش��ي ،راديولوژيس��تها ،متخصصان و ICU
روي نوزادان دوقلوی دختر  20روزه که از ناحيه ش��کم ،کبد،
مجاري صفراوي و رودهها به هم چس��بيده بودند با موفقيت
از هم جدا ش��دند.فوق تخصص جراحي و ارولوژي کودکان و
نوجوانان ادام��ه داد :مادر اين دوقلوه��ا از هفته  28بارداري
تحت نظر متخصص��ان زنان و زايمان ،ب��ارداري خود را طي
کرده و در هفته  38بارداري با تالش تيم پزشکي بيمارستان
امالبني��ن(س) به روش س��زارين دوقلوهاي خ��ود را به دنيا
آورده است.
عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم پزشکي مش��هد با اشاره به اينکه تيم
جراحي از بيمارس��تان دکتر ش��يخ براي حفظ جان نوزادان در اتاق عمل
بيمارستان امالبنين(س) مستقر شده و بالفاصله پس از تولد ،اين نوزادان
را به بيمارس��تان دکتر ش��يخ انتقال دادند ،خاطرنشان کرد :به دليل بروز
انس��داد رودهاي و نياز به تغذيه نوزادان ،نخستين عمل جراحي به منظور
جداسازي سيستم گوارشي رودهها در روز سوم تولد آنان انجام شد.

ج��ودي تصري��ح ک��رد :در روز بيس��تم پ��س از تولد نيز
قس��متهاي مش��ترک کبد و پانکراس 12 ،جداسازي و در
يک��ي از قلها نيز پيوند دوازدهه با موفقيت انجام ش��د.عضو
هيأت علمي دانش��گاه علوم پزش��کي مشهد ش��رايط فعلي
ن��وزادان را مطلوب دانس��ت و اظهار کرد :اگر ش��رايط ويژه
مراقبت پس از عمل رعايت ش��ود ،نوزادان با مشکلي روبهرو
نخواهند شد.
جودي با اش��اره به طوالني بودن زمان بيهوش��ي ،تصريح
کرد :بزرگترين خط��ري که ممکن بود ب��راي نوزادان پيش
بيايد عوارض ناش��ي از بيهوش��ي بود که خوش��بختانه هيچ
مش��کلي بروز نکرد و پس از گذش��ت  24س��اعت از زمان عمل نيز اتفاق
خاصي نيفتاده و نوزادان در شرايط طبيعي هستند.
وي با اش��اره به اينک��ه مادر و پدر اين نوزادان اهل يکي از روس��تاهاي
ش��مال کش��ور هس��تند ،اضافه کرد :زماني که مادر اين ن��وزادان متوجه
چسبيده بودن دوقلوهايش ش��ده بود درخواست سقط جنين داشت که
مش��ورت و راهنمايي پزش��کان و مراقبتهاي دوران بارداري موجب شد
مادر از اين اقدام که جان وي را نيز تهديد ميکرد ،منصرف شود.

ش��دهايم ولي شيشه ماش��ين را باال ميکشيم
و حتي حاضر نيس��تيم صداي آنها را بش��نويم.
حضور کودکان کار در خيابانها داليل زيادي
دارد ک��ه مهمترين آنها فقر و مس��ائل مرتبط
با آن اس��ت بهط��وري که امروز در ش��هرهاي
کوچ��ک و حت��ي روس��تاهاي توريس��تي نيز
ش��اهد حضور کودکان کار هس��تيم .کودکان
کار اساس��اً کودکان آس��يب ديده يا در معرض
آسيب هستند و نياز به حمايتهاي اجتماعي
و اقتصادي دارند .در تقسيم بندي کودکان کار
با دو دس��ته از اين کودکان مواجه ميش��ويم،
کودکان��ي که تمام وقت در خيابان هس��تند و
ک��ودکان خياباني را تش��کيل ميدهند و دوم
ک��ودکان کاري که بخش��ي از اوقات خود را در
خيابان ب��ه کار کردن ميگذرانن��د ،اين افراد

طبيعت��اً با خان��واده يا اقوام زندگ��ي ميکنند.
ب��راي کمک به اين ک��ودکان کار و کاهش اين
آس��يب اجتماعي بايد کارهاي مختلفي انجام
داد .ابت��دا بايد نگاه و توجه مردم را نس��بت به
آسيبهاي اجتماعي از جمله کودکان کار باال
ببريم .سازمانهاي مس��ئول به طور مشخص
بهزيس��تي ،ش��هرداري و ني��روي انتظام��ي و
انجمنه��اي خيري��ه باي��د براي س��اماندهي
ک��ودکان کار با ي��ک برنامهري��زي متحد وارد
عمل شوند و پس از شناسايي کودکاني که براي
تأمين معيش��ت خانواده مجبور به کار هستند
نياز معيشتي آن خانواده را تا حد امکان تأمين
کنند ،بهطوري که ساالنه حدود  5هزار کودک
کار از تحصيل باز ميمانند.
س��ازمانهاي مردمنهاد با شناس��ايي اين
کودکان در زمينه آم��وزش آنها بايد وارد عمل
ش��وند .همچنين ب��ا توجه به اينک��ه برخي از
اين کودکان توس��ط يک باند س��ازمان يافته يا
حتي اعضاي خانواده مجب��ور به کار کاذب در
خيابان ميشوند با نخريدن کاال از اين کودکان
فرصت را از افراد س��ودجو ک��ه از اين کودکان
سوءاستفاده ميکنند خواهيم گرفت.
درواق��ع م��ا نبايد نس��بت به اين آس��يب
اجتماعي بيتفاوت باش��يم زي��را کار کودکان
عامل بهوجود آمدن آس��يبهاي ديگر اس��ت.
ممکن اس��ت از آنها در زمين��ه خريد و فروش
م��واد مخ��در اس��تفاده ش��ود و حت��ي مورد
اذيت و آزار جنس��ي قرار گيرن��د .بايد با کمک
س��ازمانهاي دولتي و غيردولتي ضمن تعريف
واح��د از کودکان کار ظرف مدت يک دوره  5تا
 10س��اله با يک برنامه ريزي خوب شهري اين
پديده زشت را به حداقل برسانيم.

