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  ...ك را بپذيريم يا ممنوعيت آار آود

  !! زود نان آور خانواده شده اندی آه خيلیمردان وزنان
  

 ماه هشتاد و پنجآذردهم شانز                                                                                یآشور اآبر: گزارش
  
 

    از کار کودکان؛ یگزارش

 ،  ر ممنوعيت آار آودك تاآيد دارد آه قانون آار بیشت اجتماع ما هستند و در حال زی از پديده هایآودآان آار يك

  . حال گسترش استم و متاسفانه اين روند همچنان درين افراد هستياخيابان ها شاهد حضورمعابر وآوچه ودرهر روز

ان  هزار توم٤ - ٣روزي :  گويد یمحمدرضا م، آند  ی می است و حاال دستفروشی ساله چهارم ابتداي١٢محمدرضا 

آوچكترم خواهرو آنكه دو برادریزمين گير شده و من برا پدرم ناخوش احوال است و، آندیدر آمد دارم او اضافه م

   !كنيمي می فعال زندگیهمين دستفروشباخير: گويدياو م؟ و داريدیآمد ديگردر: گويميم كنميم آنند، آاریزندگ راحت

  . فروشدی ساله آه در ميدان افسريه گل م١١هيم ابرا

 ، آندی هزار تومان اعالم م٩٠انه اش را  ابراهيم در آمد ماه،پدرم مرده و مجبورم آار آنم : د  گويیم"  ابراهيم" 

  . دهدیدرس مشيريه را م دهيم؛ مي پرسم منزلتان آجاست و او آی هزار تومان اجازه خانه م٨٠گويد  یم

  !ي فروشند و مادرم آنجا نشسته خواهرانم آن طرف اتوبان گل م:  گويد ی ابراهيم م، پرسم یواده اش مخاناز مادر و

  ! هنر آرده ام ،خانواده ام را سير آنم :  گويد یو او م ! یخوان  یابراهيم درس هم م:  گويم یم

تحويل ،فروشميچه م هر،آاسبم چقدریدانم روزينم: گويد يكند، مي میدستفروشله آه ساآن ورامين است و سا٧عباس 

  . ی روی مدرسه م،شديموقت پول دارمادرم گفته هر: گويديرود و با زبان آودآانه اش ميدهم او مدرسه نميمادرم م

  .خانه نشين استگويد پدرم تصادف آرده وي م،یكنيمگويم چرا آاريم! فروشد يساله داخل مترو آدامس م٩" زهرا"

:  گويدی م، ی چقدر در آمد داریروز:  پرسم ی مي آند؛ می دستفروشیمادرم نيز در واگن بعد:  گويد یا مزهر

آنيم تا بايد آار: ويد گيزهرا م. آردی آار میپيك موتور:  گويد ی پرسم پدرت چه آاره بود و او میم! هزارتومان 

 در   آه پدرش ه سال٧ یو عل. مان موظف خودمان باشيم  آخر هيچ آس به فكر مانيست بايد خود، نميريم یگرسنگاز

وقت  ن آ، مدرسهیفرستم بري ممادرم گفته سال آينده:  گويدی م، آندی همسايه ها پاك می برایآارگاه و مادرش سبز

گم با ما مادربزرهم جمع باشيم ويك شب همه دور: گويد ي و او می داریچه آرزوي: گويم يم. حتما پول خواهيم داشت

  .  آندیزندگ

  یآشور اآبر: گزارش

  نايرا آار ی خبرگزار-تهران

 


