قلمرورفاه

کودکان کار

اینکه کار کودک،
پاسخ خانوادههای
فقیر برای
مقابله با ناتوانی،
محرومیت
و فشارهای
ساختاری است
که بر آنها وارد
میشود ،نه به
معنای تایید و
پذیرش این نوع
واکنش خانواده
است و نه به
معنای توجیهی
برای سرزنش
کردن قربانی

گرفته است .به این معنا که این سازمانها بهشدت به بازار وابسته
شد ه و خصلت خیریهای پیدا کرده و کارکردهای نظارتی و انتقادی
خود را از دست دادهاند.
روشنفکر :اگر بخواهیم وضعیت سازمانهای غیردولتی فعال در
حوزه حقوق کودکان را بررسی کنیم میتوان یک دستهبندی کلی
ارائه داد .دستهای از آنها درگیر بحث کاهش آسیب و کارکردهای
حمایتی هستند .این دسته از گروهها خود را درگیر حل ریشهای
کارکودک نمیکنند و با قبول این واقعیت ،تالش دارند مشکالت
کودکان کار را کمتر کنند .دســته دیگری از این ســازمانها ،به
عنوان همکار يا دستیار دولت در پروژههای توسعه اجتماعی عمل
میکنند .در همان پروژه ســازمان جهانی کار که قبال اشاره شد،
ائتالف بزرگی از دولتها و سازمانهای غیردولتی عمل میکنند.
غیر ازاین دو دسته ،دسته دیگری نیز وجود دارد که وظیفه خود را
به عنوان کنشگران تغييرآفرين جامعه مدنی تعریف کرده و وظیفه
حمایتطلبی برای حقوق کودکان کار را برعهده دارند و به دولتها
و احيانا بازار فشــار میآورد تا برای بهبود وضعيت گامهای جدی
بردارند .به طور مثال مقاولهنامهها و تعهدات بینالمللی را رعایت
کنند .این دسته ســوم گروه کمتری را در ایران تشکیل میدهند
و اکثر ســازمانهای غیردولتی در ایران جزو دستههای اول و دوم
هستند .شــکل چهارمی هم ميتوان برای این سازمانها ترسيم
کرد .آنهایی که چشماندازهای جدیدی را به دولت و جامعه نشان
میدهند و دارای ایدههای پیشرو هســتند .در واقع ما در در طول
يک ســده از تاریخ معاصر که رویکرد توســعه را پذیرفتیم تالش
کرديم تا زيست اجتماعيمان را بر آن اساس سازمان دهيم اما در
این رویکرد در جاهایی شکست خوردیم .این شکستهای توسعه
با الگوی دولتی از يکسو و شکستهای بازار از سوی ديگر منجر
به این شــد که جنبشهای اجتماعی و سازمانهای غیردولتی به
شکل فعلی به وجود بیاید .ديدگاهی هم وجود دارد که معتقد است
بخشهایی از آن چیزی که به عنوان «آسیب» مطرح میشود ،مانند
حاشیهنشینی ،کار کودک ،سکونتهای غیررسمی ،تنفروشی و ...
در اصل پاسخ انسانها به شکستهای سازمان اجتماعی در قالب
برنامههای توسعه يا غير آن و تالش برای ادامه بقا است .در دوران
مدرن دولتها بخشهایی از اختیارات مردم را گرفتند .برای مثال
این دولت است که با اقتداری که در دست دارد منابع را تخصیص
میدهد و میگوید مردم کجا میتوانند خانه بسازند و این خانه چه
شرایطی داشته باشد .معنای تلويحی این فرایند آن است که انسان
ذیحق میشود و دولت وظیفه دارد این امکانات را برای شهروندانش
فراهم کند .اگر دولت در انجام این وظایف کوتاهی کند يا شکست
بخورد ،این خود مردم هستند که به انحای مختلف نیازهای خود
را برطرف میکنند .کار کودک به یک معنا راهحل انســانها برای
بقا است .این راهحل لزوما مشــروع ،خوب و دارای کارکرد مثبت
نیست ،اما عملکرد اجتنابناپذیر بخشی از انسانهای یک جامعه
برای بقا اســت؛ لذا چيزی که اين ديدگاه بر آن تاکيد میکند آن
است که برای حل مشکالت اين گروهها ،خود آنها حتما بايد بخشی
از راهحل باشند.
قلمرو رفاه :چه رویکردهایــی در مواجهه با کار کودک
وجود دارد؟

روشنفکر :عمدهترین نگاهی که به کار کودک وجود دارد ،رویکرد
آسیبشناسانه و پاتولوژیک است .این رویکرد دارای نگاه پزشکی،
جزیینگر ،خرد و سطحینگر (بدون پيوند با ساختارهای اجتماعی-
اقتصادی کالنتر) است و معتقد اســت کار کودک به عنوان یک
ناهنجاری و نشــانه مرض باید درمان شــود .این رویکرد همانند
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نگاه پزشکی -انتظامی دارای برخوردها و روشهای فردگرايانه و
کنترلی است و متاسفانه رویکرد غالب بر تحليل و مداخله در پدیده
کار کودک در ایران است .در سطح جهانی میتوان گفت این نوع
نگاه به کار کودک تقریبا منسوخ شده و به جای آن بحث پایداری و
ناپایداری چايگزين شده است .متفکران اين ديدگاه باور دارند که
فقر ،تبعیض ،استثمار (از جمله کار کودک) و ...موجب ناپایداری
اجتماع میشود و باید تالش کرد جامعه به حالت پایداری بازگردد.
رویکرد دیگر مربوط به کســانی اســت که معتقدنــد کل حیات
اجتماعی ما توسط نظام ســرمایهداری مخدوش شده و ما دچار
ازخودبيگانگی شدهايم و چون ماهیت اجتماعی زیست از بین رفته،
انواع معضالت اجتماعی به وجود آمده اســت .به اعتقاد این عده،
سازوکارهای مختلف نظام سرمايهداری و از جمله مهمترين آنها که
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است منشاء معضالت کنونی است.
نظریههای ديگر مربوط به نگاه حقمحور و حقوق بشری است .در این
رویکرد ،کودک دارای حقوقی است و در یک الگوی جهانی مساله
را به صورت جهانشمول نگاه میکنند .رویکرد دیگر ،نگاه سازمان
جهانی کار به خود کار و شــرايط مطلوب آن بــه عنوان پديدهای
جهانی است و ضوابط مربوط به سازمان کار را بررسی میکند و به
بدترین شرایط کار کودک میپردازد .نگاه جدیدتری نیز وجود دارد
که ذیل بحث «مطالعات کودکی» قرار دارد .این نگاه معتقد است
سلطه بزرگساالنه ما به جهان ما را در یک نوع تنگنظری گرفتار
کرده و موجب شده جهان را از منظر بزرگساالن نگاه کنیم و سازمان
دهيم .به باور این عده ،هیچ دریچه کودکانهای در این نوع نگاه وجود
ندارد و ما نیازمند رهایی از این نگاه هستیم .من معتقدم اگر بر فرض
ما دیدگاههای منسوخشــده ،آسیبشناسانه و نگاه پاتولوژیک به
مسائل اجتماعی را هم درنظر بگیریم ،در این دیدگاه هم به صورت
روشمند ،قاعدهمند و اصولی برخورد نکردهایم .به عبارت دیگر ،اگر
نمیخواهيم منکر فايده رويکرد آسيبشناسانه به کار کودک باشيم،
میتوان تجارب بالنسبه موفقی هم در کشورهای دیگر سراغ گرفت
که نشان میدهد در مرحله آسیبشناسانه هر آنچه از دستشان
برمیآمد ،انجام دادند و وقتی با محدودیتها و تنگناهایی روبهرو
شدند ،رویکردهای بعدی را اتخاذ کردند ،اما ما متاسفانه حتی در
مرحله اول و نگاه پزشــکی -کنترلی هم به صورت درستی عمل
نکردیم و تقریبــا هیچ پروژه کاهش آســیب اجتماعی نداریم که
اثربخشی مناسبی داشته باشد.

قلمرو رفاه :چه ایرادی بر این مســاله وارد اســت که
افراد و خانوادهها برای ادامــه معاش خود روشهایی را
برمیگزینند که ممکن است یکی از این راهها کار کودک
باشد؟

سبحانی :اینکه کار کودک ،پاسخ خانوادههای فقیر برای مقابله با
ناتوانی ،فقر ،محرومیت و فشارهای ساختاری است که بر آنها وارد
میشود ،نه به معنای تایید و پذیرش در این شرایط ،و نه به معنای
توجیهی برای سرزنش کردن قربانی .کار کودکان محصول زنحیره
عواملی است که منجر به حذف اجتماعی فقرا از فرایندهای قدرت،
ثروت ،دانش و منزلت میشــود .خانواده در اثر فقر و شــوکهای
اقتصادی و حتی بیماری و شوکهای زیستمحیطی پیوندهایش
با اجتماع سنتی خود گسسته و برای تداوم معاش خود وارد اقتصاد
غیررسمی شده و در اقتصاد غیررسمی و حاشیهای دست به انطباق
زده است .در تئوریهای انتخاب عقالنی برای تبیین کار کودک بر
واحد تحلیل خانواده تمرکز میشود .بر اساس این تئوریها که من
شخصا با آنها موافق نیستم ،خانواده وقتی میبیند که تحصیالت
ابزار تحرک اجتماعی عمودی به شمار نمیرود و اطراف او مملو از

