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کــارکــودک درایــران درگــفــتوگــو بــا دوصـ
خسرو صادقی بروجنی
عضو تحریریه

سازمان جهانی کار در ســال  2002روزی را با نام «روز جهانی مبارزه با کار کودک» انتخاب کرد.
هر سال در این روز دولتها ،احزاب ،تشکلها و سازمانهای مردمنهاد در مورد اشکال کار کودک،
ریشــهیابی آن و راههای از بین بردن آن گردهماییهایی دارند و در مــورد آن بحث میکنند .کار
کودک در ایران نیز واقعیتی روشن است که امروز در هر چهارراه و کوی و برزنی مشاهده میشود.
کودکانی کم سن و ســال که به جای بازی ،تفریح و تحصیل در کســبوکاری مشغولند تا شکم
خود یا خانوادهشان را ســیر کنند و تقریبا  8.5درصد از کل کودکان ایران را تشکل میدهند .طی
سالهای اخیر چندین سازمان غیردولتی ( )NGOدر زمینه دفاع از حقوق این کودکان فعال شده اما
کنشگری این نهادهای مردمی و مدنی همواره با محدودیتهای درونی و بیرونی روبهرو بوده است.
در میزگرد این شــماره ماهنامه قلمرو رفاه «جاوید سبحانی» ،فعال حقوق کودک و مسئول سابق
کمیته تحقیق و پژوهش خانه کودک شوش و «پیام روشــنفکر» ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم
بهزیستی و توابخشی و پژوهشگر اجتماعی ضمن بررسی مفهوم ،اشکال و آمار کار کودک در ایران
به رویکردهای رویارویی با کار کودک در ایران میپردازند.
قلمرو رفاه :به چه کسی کودک کار گفته میشود و چه
تعداد کودک کار در جهان و ایران وجود دارد؟

روشنفکر :تعاریف متعددی برای کودک کار وجود دارد .در ابتدا
خود تعریف کودک نیز چالشبرانگیز اســت .در يک تعريف طبق
اســناد بینالمللی به هر فرد زیر  18ســال کودک گفته میشود.
این فرد اگر در روز ساعاتی را به کار مزدی و یا غیرمزدی (بيگاری،
پادویی ،کار در خانه و )...بپردازد ،کودک کار محسوب میشود .در
تعاریف رسمی گفته میشــود کودکان از  15سال میتوانند کار
کنند ،در صورتی که این کار مانع رشد و سالمت آنها نشود و فقط
یکسری اشکال خاص از مشاغل ســخت و زيانآور استثنا در نظر
گرفته شده که کودکان به آنها نپردازند .اما در تعاریف غیررسمی
هر فرم استثمار کودک از طريق اشکال مختلف کار که کودک را از
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کودکی بازدارد ،مشمول کار کودک است .البته مواردی مانند قاچاق
کودکان ،کارکودک در عوض بدهی بزرگسال ،بردگی (از جمله در
تجارت سکس و برهنهنگاری) و بهکارگيری کودکان در جرايمی
مانند سرقت ،خردهفروشی مواد و ...نيز موضوع بهکارگيری کودکان
در درگیریهای مسلحانه هم جزو بدترين اشکال کارکودک در نظر
گرفته شده است.
آخرین آمار جهانی میگوید حدود  152میلیون کودک در جهان
کار میکنند و حدود  73میلیون از این تعداد به بدترین اشکال کار
کودک مشغولند .در گزارشهای ســازمان بینالمللی کار عنوان
میشــود تعداد کودکان کار در جهان کاهش یافتــه و مدعیاند
تقریبا  90میلیون تعداد کودکان کار کم شده است .در ایران منابع
مختلفی مانند سرشماری نفوس و مسکن و یا پیمایش ملی جمعيت

