دارد و بعضا در سطح منطقهای يا بينالمللی زودتر از سایر کشورهای
جهان به نتیجه مورد نظر میرسد ،اما متاسفانه در برخی برنامههای
اجتماعی یک نوع درخودماندگی ملی ،سازمانی و اندیشهای وجود
دارد که موجب تشــديد عقبماندگی و عدم پیوند و نبود ارتباط
میان این حوزهها با واقعیت شده است .رویکرد سازمان جهانی کار
برای حل کار کودک که  88کشور در آن شرکت کردهاند دقیقا یک
رویکرد سرمایهدارانه است که با نقدهای بنيادی در تعارض است ،اما
متاسفانه کشور ما حتی به همین برنامه حداقلی هم نپیوسته است.
يکی از اولويتهای این برنامه حداقلی در جهت حذف سختترین
اشکال کار کودک است و اگر ایران در این برنامه جهانی شرکت کرده
بود چه بسا امروز چنین وضعیتی در میان کودکان زبالهگرد وجود
نداشت .ما باید از این برنامه جهانی و اسناد و مستندات آن درس
بگیریم و به وضعیت کودکان کار خود رســیدگی کنیم .متاسفانه
پیوند ما با واقعیت قطع شده است .یعنی مباحث نظری به صورت
شعاری است ،و برنامه عملیاتی برای تغییر آن وجود ندارد .کلیگویی
و اینکه بگوییم کودکان کار نیازمند آموزش و حمایت هستند به
معنای برنامه عملیاتی نیست .به همین دلیل من اعتقاد دارم باید از
برنامههای موفق جهانی که موجب کاهش تعداد کودکان شده درس
بگیریم و به این برنامهها با نگاه مثبت نگاه کنیم و همه چیز را دوباره
از صفر شروع نکنیم.

قلمرو رفاه :وضعیت ســازمانهای غیردولتی در حل
مساله کودکان کار چگونه است؟ آیا این سازمانها درگیر
طرحهای بدون ارتباط با واقعیت موجود هســتند و یا
محدودیتهای دیگری دارند؟

سبحانی :مداخله سازمانهای غیردولتی در حوزه مسائل کودکان
با رویکردهای حقوق بشر و حقوق کودک و از جمله مداخله آنها در
مساله کار کودک ذیل شرایط اجتماعی خاصی صورت گرفت .در
اساس پذیرش و اهمیت اعتبار یافتن مباحث حقوق بشر و حقوق
کودک محصول شرایط جهانی خاص و عصر دولت رفاه بود و با افول
دولت رفاه و قدرت یافتن فزاینده بــازار در دهههای اخیر قدرت و
تاثیرگذاری این گفتمانها در تغییر شرایط اقتصادی -اجتماعی
مردم رو بــه کاهش نهــاد .در ایران مداخله جدی ســازمانهای
غیردولتی با رویکرد حقوق کودک متاثر از این شرایط جهانی و با
آشکار شدن تدریجی عوارض اقتصادی -اجتماعی تعدیل اقتصادی
بر زندگی کارگران ،فقرا و اقشــار پایین آغاز شــد .ســازمانهای
غیردولتی که با رویکرد حقوق کودک در حوزه مســائل کودکان
مداخله میکردند سعی داشتند با استقالل از دولت و بازار در جهت
پیگیری حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان تالش کنند و نسبت
به عوارض اقدامات و عملکردهای این دو نیرو بر شــرایط زندگی
کودکان بهویژه کودکان اقشار و طبقات پایین و در معرض آسیب
رویکردی انتقادی و نظارتی داشته باشند .اما هرچه به سالهای اخیر
نزدیک میشویم با تضعیف و نحیف شدن طبقه متوسط که عمدتا
خاستگاه ســازمانهای مبتنی بر فعالیت داوطلبانه حامی حقوق
کودکان بود از کار داوطلبانه با رویکرد مطالبه تغییر اجتماعی به
نفع کودکان کاسته و به جای آن سازمانهای غیردولتی با رویکرد
خیریهای بیشتر شد و وابستگی آنها به نهاد بازار افزایش یافت؛ از
جمله بنیادهای خیریهای که مســتقیم یا غیرمستقیم وابسته به
شرکتها و موسسات اقتصادی بخش خصوصی بود که عمدتا مدعی
کارآفرینی برای فقرا و نیازمندان و توانمندسازی آنها هستند .از سوی
دیگر ،در این سالها ،سازمانهای غیردولتی قدرتمندی وابسته به
نهادهای عمومی (که اصطالحا به آنها انجیاو گفته میشود) شکل
گرفتهاند که با بهرهمندی مستقیم و غیرمستقیم از نفوذ ،منابع و

حمایت نهادهای عمومی با رویکرد خیریهای در این حوزهها ورود
پیدا کرده و عمال تالشها و رویکردهای انتقادی با هدف تاثیرگذاری
بر سیاستها ،قوانین و برنامههای کالن اقتصادی و اجتماعی به نفع
اقشار و گروههای محروم تحت تاثیر این شرایط به حاشیه رانده شده
است .از سوی دیگر ،با گسترش و تعمیق هرچه بیشتر سیاستهای
تعدیل و آزادســازی اقتصادی با واگذار شــدن هرچه بیشتر امور
حمایتی و اجتماعی به بازار و پا پس کشیدن دولت بالتبع کارکرد
این سازمانها نیز تغییر و بیشتر حالت خیریهای پیدا کرد .بنابراین
در چنین شرایطی در ایران بسیاری از سازمانهای دولتی متولی
مسائل کودکان و از جمله مساله کار کودک و همنوا با آنها بسیاری از
سازمانهای غیردولتی که رویکردی مبتنی بر حقوق کودک دارند و
به تدریج کنار گذاشتهاند این بحث را مطرح میکنند که مساله کار
کودکان و بسیاری از مسائل اجتماعی کودکان یک مساله ساختاری
کالن و مزمن اســت و تنها مختص به ایران هم نیست و حل این
مسائل ساختاری از عهده آنها برنمیآید .بنابراین این سازمانها
هدفشان را نه حل خود آســیب ،بلکه کمک به آسیبدیدهها و
مداخالت مبتنی بر کنترل و کاهش آسیب میدانند .ادبیاتی مانند
ساماندهی کودکان خیابانی محصول این نوع نگرش و گفتمان است.
تعبیر آنها از مساله ساختاری بیشتر بعد کمی دارد و از نظر آنها با
قدرت و امکانات محدودی که این سازمانها دارند نمیتوانند حجم
گسترده این مساله را تغییر دهند و به همین جهت از کمبود بودجه
حرف میزنند و به دنبال افزایش و جذب منابع مالی بیشتر هستند.
در اینکه این مساله ،یک مساله ساختاری است ،شکی وجود ندارد اما
این بدان معنا نیست که نمیتوان تغییر اساسی در این حوزه ایجاد
کرد .برنامههای ســازمان جهانی کار که اکثرا به کشورهای موفق
در این حوزه توصیه شــده درون همین محدویتها اقدامات خود
را تعریف میکند .برای مثال ،واحد تحلیل اکثر اقدامات ســازمان
جهانی کار ،در برنامههای نســبتا موفق توصیهاش به کشورها در
مقابله با کار کودک ،خانواده است .مبنای نظری این اقدامات توصیه
شده سازمان جهانی کار این است که فارغ از فرایندهای اقتصادی
کالن موثر بر کار کودک ،این مساله محصول پاسخ خانوادههای این
کودکان در مقابل فقر و شــرایط اقتصادی -اجتماعی است که در
آن قرار گرفتهاند؛ بنابراین میگوید درون خانواده تصمیم گرفته
میشود که کودک تحصیل کند و یا سرکار برود .پس باید والدین
را تشــویق کرد که مانع از کار کودکان شــوند یا محدودیتهایی
ایجاد کرد که آنها کودکانشان را به کار وادار نکنند؛ مانند اجباری
کردن تحصیل برای کودکان یا همین قانون سن کار .با این حال،
تجربیات و برآوردهای اخیر نشان میدهد با همین مداخالت سطح
میانی و خانوادهمحور نیز میتوان تغییراتی ایجاد کرد .چنانکه قبال
نیز در آماری که اعالم کردم نشان دادم آمار کودکان کار در جهان
کاهش یافته است .سازمان غیردولتی در صورتی که تنها ماموریت
خود را تمرکز بر کودکان و کاهش آسیبهای آنها ندانند میتوانند
در این تغییرات سهم مهمی داشته باشــند ،اما با رویکرد کنونی
میتوانند تا سطح مشــخصی کار کنند .مثال ایجاد شرایط برای
تحصیل کودکان ،کار این ســازمانها نیست و این دولت است که
باید اقدام الزم را انجام دهد .ســاختاری بودن کار کودک نباید به
این منجر شود که از مداخالت سطح میانی نیز کنار بکشیم .در این
زمینه مدلهای جهانی مشــخصی وجود دارد و دولت میتواند با
مشارکت سازمانهای جامعه مدنی به حل مساله کودکان کار کمک
کند .متاسفانه این مشارکت در کشور ما وجود ندارد .سازمانهای
غیردولتی بخشی از جامعه مدنی هستند که قرار است عامل تغییر
اجتماعی باشند اما متاسفانه اکنون یک نوع تجاریسازی صورت
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بحثهای
اقتصادی ،سیاسی
و اینکه یک عده
از کار کودک
منتفع میشوند
در جای خود
قابل تایید است.
اما اگر فرض را بر
این بگذاریم که
برخی از مسئوالن
و کارشناسان
در سازمانهایی
مايلند که این
مشکل حل شود
با این سوال
روبهرو میشویم
که پس مشکل
کجاست که
نمیتوانند کاری
پیش ببرند؟
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