مدعیاند که آمار فعلی کودکان کار بسیار باالتر از این حرفها است.
پیام روشنفکر ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بر اساس یک تحقیق مستقل آماری ،برآوردی از کار کودک مطرح
کرده است .در این تحقیق مستقل ،به چند منبع آماری رسمی از جمله
سرشماری عمومی و نفوس و مسکن در سال ۹۰تا ۹۵ارجاع داده شده
است .در این سرشماری ،فصلی به نام فعالیت وجود دارد که جمعیت
فعال باالی  ۱۰سال را بررسی میکند و در حوزه فعالیت «شغل» با
جمعیت  ۱۰تا  ۱۸سالهای مواجه میشویم که شاغل هستند و با این
رقم به برآوردی از کودک کار نزدیک میشویم که در واقع آمار رسمی
کار کودک محسوب میشود (طبق استاندارد جهانی جمعیت زیر
 ۱۸سال کودک محسوب میشود) .اما ایراد آن این است که کودکان
زیر  ۱۰سال را شامل نمیشود که برای پر کردن این شکاف از مطالعه
پیمایش شاخصهای چندگانه جمعیت و سالمت ( )IRMIDHS
استفاده شده که در ایران هر  ۵سال یکبار انجام میشود و چون این
پیمایش مطالعه جمعیت مبنا ( )population baseاست تمامی
وجوه کار کودک از جمله کار خانگی را هم شامل میشود .پس با این
دو شاخص ،برآوردی از تعداد کودکان کار  ۵تا ۱۸سال ارائه شده است.
در ادامه این تحقیق ،نرخ اشتغال کودکان در اشتغال غیررسمی در
نظر گرفته شده است .برای پیدا کردن آمار اشتغال کودکان در بخش
غیررسمی اقتصاد ،یک مطالعه در سال  ۲۰۱۲برای یونیسف صورت
گرفت که کودکان  ۱۰تا  ۱۸سال را شامل میشود و بر اساس آن
ضریبی برای برآورد سهم کار کودک در اقتصاد غیررسمی به دست
آمده و نهایتا با ترکیب این سه روش برآورد نهایی انجام شده است .در
نهایت این تحقیق برای تعداد کودکان شاغل در اقتصاد غیررسمی به
عدد  ۷۵۰هزار نفر رسیده است .البته تعریف شاغل در این مطالعه
کسی است که از  7روز هفته حداقل روزی یک ساعت کار کرده است.
بر اساس برآورد نهایی این تحقیق ،ما در ایران ،بین یک میلیون ۶۰۰
هزار تا  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار کودک کار داریم .این «آمار» تصویری
تقریبا دقیق از تعداد کودکان کار به ما میدهد که میتواند مبنای
اولیهای باشد و با مطالعات دیگر تدقیق شود.
عالوه بر عدم تفاهم بر سر آمارهای
کودکان کار ،بر سر چرایی بروز این پدیده
ریشهها
ناگوار نیز بین جامعه مدنی و دولتیها
کجاست؟
تفاهم وجود ندارد .سوال این است که
بهرغم ممنوعیت صریح «کار کودک» در
همه اسناد و قوانین باالدستی ،چرا
همچنان با نرخ رو به رشد کار کودکان مواجهایم؟
هادی شریعتی ،نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد
افتراق دیدگاهها به «قلمرو رفاه» میگوید :از دید انجمنهای مدنی و
فعاالن حوزه کار ،ریشه اصلی کار کودک در رواج برخی سیاستهای
رانتی است که موجب فقیرسازی گروههای مختلف مردم میشوند.
اگر خانوادههای این بچهها که همگی متعلق به قشرهای پایین طبقه
کارگر هستند ،درآمد کافی داشته باشند ،بخش عظیمی از کودکان
کار ،از خیابانها به خانه باز میگردند.
این فعال حقوق کودک ،نابسامانی اوضاع اقتصاد و فاصله بیش از 70
درصدی هزینههای زندگی و حداقل دستمزد کارگران را که محاسبات
رسمیکمیتهدستمزدشورایعالیکاربرآنصحهگذاشته،درافزایش
نرخ کودکان کار و تغییر الگوی این پدیده موثر میداند و میافزاید« :در
ماههای اخیر ،نهتنها با افزایش نرخ کودکان کار مواجهایم بلکه سن
اشتغال کودکان تغییر کرده است .در قدیم خانوادهها فرزندان 10ساله
به باال را برای کار روانه خیابانها میکردند ،اما حاال ناچارند کودکان

خردسال خود را نیز پی کار بفرستند .ما با کودکان کار پنج ساله
روبهروییم که آدامس فروشی میکنند یا برای مردم فال میگیرند؛ در
واقع پدیده متاخرتر« ،خردساالن کار» است نه کودکان کار».
شریعتی نگاه دولتیها در آسیبشناسی پدیده کار کودک را نادرست
میداند و از تبلیغات نهادهای دولتی برای فرافکنی انتقاد میکند« :در
برخی سریالهای تلویزیونی یا تبلیغات رسمی ،تالش میکنند به
مخاطب این را القا کنند که باندهای خانوادگی بزهکار ،پشت پدیده
کودکان کار است .من به عنوان یک فعال میدانی کار کودک ،هرگز با
چنینباندهاییمواجهنشدهاموبهضرسقاطعمیگویمتنهاچیزیکه
پشت این قضیه است« ،فقر» و درماندگی اقتصادی خانوادههاست».
ایران به کنوانسیون «منع کار کودک»
پیوسته است .ماده ( )۱۹در این سند،
قوانین چه
مربوط به منع هر نوع بهرهکشی از کودک
میگویند؟
است و ماده ( )۳۲آن به مفهوم کلی کار
کودک از نظر یونیسف میپردازد که به
اجباری بودن آن به علت نیاز خانواده
اشاره میکند و اینکه «کار» به سالمت جسمی و روانی کودک آسیب
میزند و او از حقوق اساسی خود بیبهره میماند .همچنین به
ممنوعیت کلیه اشکال بهرهکشی از کودک اشاره کرده و حداقل سن
کار و مقررات مناسب برای آن را ترسیم میکند؛ سن کودک در این
ماده ،کمتر از ( )۱۸سال است.
عالوه بر اینها ،در قانون کار نیز ،کار کودکان به واضحترین شکل ممکن
منع شده است .در ماده ( )٧٩قانون کار ایران آمده است« :کار براى
کودکان زیر  ١٥سال ممنوع است ».ماده ( )٨٤قانون کار ،پیشبینى
کرده که در مشاغل و کارهایى که ماهیت آن براى سالمتى یا اخالق
کارآموزان و نوجوانان زیانآور است ،حداقل سن کار  ١٨سال تمام
است که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعى است.
ی ناگوار است ،هم برای دولتیها
بدون تردید« ،کار کودک» پدیدها 
و هم برای فعاالن مدنی .اما نوع «مواجهه» با این پدیده ،در قالب
دو پارادایم کلی جای میگیرد :رویکرد «جرمانگارانه» و رویکرد
«آسیبشناسانه و معلولانگارانه» .بهزعم فعاالن حقوق کودک ،در
ایران نگاه فرادستان به پدیده «کودک کار» بیشتر جرمانگارانه است؛.
آنها مواجهه با کودک کار را در همان شکل و شمایلی میبینند که با
بزا از جمله معتادان متجاهر برخورد میشود؛ رویکردی
گروههای آسی 
که نمیتواند و نمیخواهد علتهای این پدیده ناگوار را شناسایی و
نسبت به رفع این علل ،اقدام کند.
گواه نگاه جرمانگاره فرادستان ،طرحهای ساماندهی کودکان خیابان
است که به گفت ه فاطمه قاسمزاده ،رییس هیاتمدیره شبکه یاری
کودکان کار ،تاکنون 32بار در کشور اجرا شده اما هیچ نتیجه ملموسی
در کاستن از میزان کار کودکان نداشته است.
در طرحهای «ساماندهی» ،مبنای کار بر جمعآوری کودکان از سطح
خیابانها و فرستادن آنها به مکانهای خاصی به نام «قرنطینه» استوار
است .جدا از رویکرد اصلی این طرحها که مبتنی بر زدودن مقطعی
معلولهای اجتماعی  -در اینجا کودکان کار  -است ،شیوهها و جزییات
اجرایی این طرحها نیز ،محل انتقاد بسیار است« .گتوسازی» برای
کودکان کار و جدا کردن آنها از متن اجتماع ،نمیتواند علل زیرساختی
گفته هادی شریعتی،
مساله را که همان «فقر» است ،از بین ببرد .به 
کودکانی که قرنطینه میشوند ،به محض آزادی سر کار میروند ،در
واقع مجبورند که به سر کار بازگردند ،اما این بار ممکن است از ترس
دستگیری مجدد به کارگاههای زیرزمینی و مشاغل کاذب و پنهان
پناه ببرند جایی که آسیبها بیشتر و خطرات به مراتب پررنگتر است.
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