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همه ما در ســفرهای درون شهری روزانه 
خود »كــودكان كار« را در خيابان می بينيم، 
عده ای از ما متأسف می شــويم و و چيزی از 
آنها می خريم و يا يك اندوه گذرا را تجربه 
می كنيم و برخی از ما هم بــا حالت اكراه به 
آنها نگاه می كنيم و می گوييم اينها بچه های 
بی ادب و كثيفي هستند و نبايد به آنها رو داد.

نگاه كــردن به مســئله كــودك كار از 
چند زاويه مهم اســت: 1ـ علل و ريشــه های 
وجود كودكان كار، 2ـ آسيب هايی كه اين 
كودكان را تهديد می كند و 3ـ راهكارهای 

حل مسئله كودك كار.
1ـ علل و ریشه های وجود کودکان کار

شايد مهمترين علتی كه درباره كودكان 
كار به ذهن بيشــتر افراد رجوع مي كند فقر 
و نداری اســت؛ بيــكاری پــدر و مادرها يا 
ازكارافتادگی شــان، مهاجــرت از شــهرها 
و روســتاهای كوچــك به اميد بهترشــدن 
اوضاع كــه در واقعيت بدتر هم می شــود، 
شــرايط مهاجران افغــان و عراقی كه عالوه 
بر فشــارهای اقتصادی، متحمل فشــارهای 
فرهنگی نيز هستند، از دست دادن پدر و مادر 
و مورد سوء اســتفاده قرارگرفتن از ســوی 
اقوام دور يا همسايگان برای كار كردن و... 
نيز از مواردی اســت كه به ذهن مان خطور 
می كند، اما نكته اصلی اين است كه حمايت 
مالــی، رفاهــی و آموزشــی از والدين اين 
كودكان و خودشان ازســوی دولت وجود 
ندارد يا حداقل خيلی ضعيف اســت. يكی 

از عوامل مهمی كه شــايد توجه خيلی از ما 
را به خود جلب نكرده باشــد، اين است كه 
كار كودك فوق العاده ارزان اســت و برای 
كارفرمايان هزينه های جانبــی مثل بيمه و... 
ندارد و به دليل ممنوع بودن كارشان به شكل 
پنهانی در كارگاه ها مشغول كارند و همواره 

در معرض تهديد و اخراج هستند.
 2ـ آسـیب هایی که کـودکان کار را تهدید

می کند
محروميــت كــودكان كار از آموزش، 
بهداشــت و تغذيه مناســب و ســاير حقوق 
اساسی، ناامن و نامناسب بودن شرايط محيط 
كار، سو ءاســتفاده های گوناگــون از آزار 
جنسی گرفته تا پيشنهاد كارهای غيرقانونی 
و مشكل ساز به دليل اينكه كوچكند، تجربه 
كمی دارند و بزرگتری همراهشان نيست، از 

حمل موادمخدر گرفته تا رساندن پيغام و...، 
برخوردهای تند مأموران مربوطه و ترساندن 
آنهــا همچنين شــرايط خاص كاريشــان، 
شخصيتشــان را تحت تأثير قرار می دهد و از 
ايشان شــخصيتي اصرارگر، گاهی بی ادب 

و.... می سازد.   
3ـ راهکارهای حل مسئله کودک کار)1(

راهــكار اصلی حل اين مســئله بر دوش 
دولت اســت، اما دولت در حل اين مســئله 
جز چند برنامه در تغيير ظاهری كار كودك 
و يا جمع آوری آنها، نگهداريشــان به مدت 
چنــد روز و ســپس رهاكردنشــان، برنامه 
خاصی نداشته اســت. به گفته جمعيت دفاع 
از كــودكان كار و خيابــان، از همين امروز 
مي توان پديده كار كــودك را محو كرد و 
ضامن و تأمين كننده آن بيمه های فراگيری 
مانند بيمــه بيكاری، بيمــه تحصيلی رايگان 
برای كودكان و بيمه مكفی تأمين اجتماعی 
برای والدين است. با هماهنگی و همكاری 
بين همه سازمان ها اعم از دولتی و غيردولتی 
بايــدی راهكارهــای محــو كار كــودك 
مورد بررســی قرار گرفته و با تقسيم كار در 

راستای حل اين مسئله اقدام شود. 
و  كوتاه مــدت  راهكارهــای  برخــی 
ميان مدت كه با مشــاركت مردم و نيروهای 

داوطلب انجام می شود عبارتند از: 
الـفـ  کوچکتریـن کاری کـه می شـود 
برای یك کـودک کار انجـام دادـ  يكي از 
راهكارها اين اســت كه هر فــردی در يك 

کودکان کار؛ آسیب ها و راهکارها
سارا مكي علمداري*

مقاله

به گفته جمعيت دفاع 
از کودکان کار و خيابان، از 
همين امروز مي توان پديده 
کار کودک را محو کرد و 
ضامن و تأمين کننده آن، 
بيمه های فراگيری مانند بيمه 
بيکاری، بيمه تحصيلی رايگان 
برای کودکان و بيمه مکفی 
تأمين اجتماعی برای
 والدين است
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روز معمولی كه يك كودِك كار را می بيند 
و تمايل دارد بــه آنها كمك كنــد، در گام 
اول ســعی كند ارتباطي دوســتانه با كودك 
برقــرار كرده، بــا احوالپرســی و احتــرام به 
وجود و شــخصيت كودك و گوش كردن 
به حرف هايش باعث شود كمی تخليه شود 
و در گام دوم ســعی كند توصيــه و ترغيبش 
كند تا به نهــادي فعــال در زمينــه كودكان 
كار بپيوندد و با دادن آدرس و شــماره تلفن 
و طرح اين كــه اگر عضــو شــود امكاناتی 
برايش به وجود می  آيد، مانند صدور كارت 
شناسايی و اگر توســط پليس بازداشت شود 
مورد دفاع و حمايت قــرار می گيرد. يكي از 
تشــكل های فعــال در زمينه كــودكان كار، 
خانه كودك ناصرخسرو، منطقه ميدان امام 

خمينی با شماره تماس 33110316 است.
ايــن راهكار شــبيه كاری اســت كه در 
ملبــورن اســتراليا بــرای مديريــت تكدی 
ازسوی مديران شــهری مطرح می شود: در 
اســتراليا تكدی گــری غيرقانونــی و تحت 
مسئوليت پليس است. اگر فردی كه تكدی 
می كند به اعمال خشــونت آميز اقدام كند، 
مردم می توانند مشــكل را به پليس با شماره 
سه صفر گزارش كنند. اگر فردی كه گدايی 
می كند، هيــچ رفتار خشــن و تهديدآميزی 
از خــود بروز ندهد و كســی بخواهــد به او 
كمك كند بهترين كار اين است كه آنها را 
با سرويس های خدماتی مناسب مرتبط كند. 
شــهر ملبورن به اين منظور كتابچه رايگانی 
تهيه كرده كه كمك رســان ناميده می شود، 
اين كتابچه فهرستی منسجم از سرويس های 
رايگان و ارزان دولتی و غيردولتی كه شامل 
غذا، مــكان خــواب، خدمات ســالمتی و 
خدمات مربوط به الكل و موادمخدر اســت 
را دارد و همچنين توصيه های قانونی از بيش 
از 70 سازمان شهر ملبورن را شامل می شود. 

از راهكارهــای كوتاه مدت ديگری كه 
مطرح می شــود اين اســت كه بــا احترام به 
شخصيت كودك، يك خوراكی مورد نياز 
و مفيد برای  آنها بگيريم و در آن را باز كنيم 
و به آنهــا بدهيم تــا نتوانند آن را بفروشــند 

و اگــر كتاب يا لبــاس داريم كــه می تواند 
برايشان مفيد باشد به  آنها بدهيم. 

ب ـ آیا خرید نکـردن از کودکان کار به 
آنها کمك می کند؟ـ  يكــی از راهكارهای 
كوتاه مدتی كــه برای حل مســئله كودك 
كار مطرح شــده اين اســت كه چيــزی از 
آنهــا خريــده نشــود، چــون درآمدزايی 
باالی آنها باعث می شــود توسط خانواده يا 
سرپرست خود بيشــتر به كار گماشته شوند. 
در تحليل اين راهكار اشــاره بــه يك واقعه 
تاريخی اهميت دارد، در اروپا سازمان های 
مدافــع حقوق كــودك اعــالم كردند كه 
از شــركت های توليدكننده آســيايی كه از 
كودكان برای توليد كاال اســتفاده می كنند 
خريد نكنند تا در راستای محو كار كودك 
اقدام كرده باشــند، امــا نتيجه اين شــد كه 
حوزه كار كــودكان تغيير كــرد، كودكان 
كار از محيط كار اخراج شــدند و اگر قباًل 
به توليد توپ و لباس ورزشی می پرداختند، 
وارد حوزه قاچاق مواد مخدر و تن فروشــی 
شــدند، كه در اين وضعيت نهادهای حامي 
كودكان كار ديگر به آنها دسترسي نداشتند 

و اوضاع بدتری برايشان به وجود آمد. 
كســانی كه مطرح می كنند بهتر است از 
كودكان كار خريد نكنيم، نگاهي ســطحی 
به ايــن موضــوع دارند كــه محتــوای كار 
كودك را ناديــده می گيرنــد، در اين نوع 
نگاه توجهی به جريان توليــد كار كودك 
و ارزانــی و ســوددهی فراوان آن نيســت و 

يکی از راهکارهای 
کوتاه مدتی که برای حل مسئله 
کودک کار مطرح شده اين 
است که چيزی از آنها خريده 
نشود، چون درآمدزايی باالی 
آنها باعث می شود توسط 
خانواده يا سرپرست خود 
بيشتر به کار گماشته شوند. 
در تحليل اين راهکار اشاره به 
يک واقعه تاريخی اهميت دارد، 
در اروپا سازمان های مدافع 
حقوق کودک اعالم کردند که از 
شرکت های توليدکننده آسيايی 
که از کودکان برای توليد کاال 
استفاده می کنند خريد نکنند 
تا در راستای محو کار کودک 
اقدام کرده باشند، اما نتيجه 
اين شد که حوزه کار کودکان 
تغيير کرد، کودکان کار از محيط 
کار اخراج شدند و اگر قبالً به 
توليد توپ و لباس ورزشی 
می پرداختند، وارد حوزه قاچاق 
مواد مخدر و تن فروشی شدند، 
که در اين وضعيت نهادهای 
حامي کودکان کار ديگر به آنها 
دسترسي نداشتند و اوضاع 
بدتری برايشان به وجود آمد



143

13
89

ن 
هم

و ب
ي 

د

خانواده هــا را مقصــر می دانند. هــر چند به 
عقيده مدافعان حقوق كودك، هر عملی كه 
منجر به ابقای كار كودك شود، مورد قبول 
نيســت، خريدكردن يا نكــردن از كودك 
مسئله ای را تغيير نمی دهد و فقط فرم و شكل 
كار كودك را تغيير می دهد و نوك پيكان 
انتقــاد و تغيير بايد به ســوی محتــوای كار 
كودك از طريق اصالح سيســتم اقتصادی 
باشــد، همچنين بايد با اين ديدگاه كه مسئله 
كــودك كار را عــادی و طبيعــی و گاهی 
خوب و ســازنده می پندارد، برخورد كرد. 
كودك بايد كودكيش را بكند و تحت هيچ 

شرايطی نبايد كار كند.
جـ  نقـش نهادهـاي ملـي در ارتبـاط بـا 
کـودکاِن کار و کاِر کـودکانـ  هــر چنــد 
در مقابــل تشــكيل و فعاليت ايــن نهادها، 
مانع تراشــی هايی وجود دارد، اما كمك به 
شكل گيری و گســترش اين نهادهاي فعال 
توســط عالقمنــدان در زمينه آســيب های 
اجتماعــی، تأثيــری مثبــت در مديريــت 
و كاهــش آســيب ها دارد. در واقــع ايــن 
سازمان ها با توجه به تجربيات و باورهايشان 
می توانند سازمان های دولتی متولی اين امر 
را به اقدامات اساسی و سازنده ترغيب كنند 
كه نمونه بارز آن ترغيب شــهرداری منطقه 
6 توســط نهادهای فعــال در زمينه كودكان 

كار و خيابان بوده است. آنها در جلسه ای با 
فعاالن اين نهادها برای بررسی راهكارهای 
حل مســئله كودك كار، با حسن نيت قول 
دادند كــه در منطقه 6 هيــچ كودك كاری 

دستگير نشود و يا مورد اهانت قرار نگيرد.
در توضيــح پيرامون فوايد تشــكل هاي 
غيردولتــي، می تــوان به نتايــج فعاليت های 
»انجمن خيريه حمايت از مســتمندان تبريز« 
اشــاره نمود كــه از حــدود 30 ســال پيش 
تاكنون بــه صورت مســتمر و بــا دو هدف 
عمده جمع آوری تكدی گری از سطح شهر 
و حمايت از خانواده هــای نيازمنِد آبرومند 
فعاليت كرده انــد كه در نتيجــه آن تبريز در 
ميان شــهرهای ايران كمترين تعداد متكدی 

را به خود اختصاص داده است. 
در ارتبــاط بــا فعاليــت ايــن نهادها در 
زمينــه كــودكان كار كــه از راهكارهــای 
ميان مدت محســوب می شــود، می توان به 
اين موارد اشــاره نمود: اين نهادها عالوه بر 
برنامه های آموزشــی، حمايتی، مددكاری، 
مهارت آموزی، مشاوره و... كه برای بچه ها 
دارند، به آنها آمــوزش می دهند كه چگونه 
در محيط كار بســياري از آسيب ها برايشان 
بــروز نكند و اگر ايجاد شــد چگونــه با آن 
برخورد كنند. نهادهای فعــال در اين زمينه 
می توانند جامعــه را به مســئله كودك كار 

مشغول و حســاس بكنند، نيروی اجتماعی 
مدافع حقوق كودك را فعال كنند و مبارزه 
بــا قوانين مخــرب و آگاه ســازی مــردم و 
مسئوالن را در برنامه های خود داشته باشند. 

اشاره به اين نكته جالب است كه به اعتقاد 
يكی از نهادهای فعال در زمينه كودكان كار 
حل آسيب ها و مسائل مربوط به كودك كار، 
وظيفه سازمان های دولتی ا ســت و نهادهاي 
ملي وظيفه دارند مسئوليت را به سازمان های 
دولتی برگردانند تا آنها به اين مسئله بپردازند. 
حمايت اين نهادها از كــودكان كار به معنی 
تأييــد كار كودك نيســت، بلكــه در كنار 
تالش برای حل ريشــه های اصلی اين پديده 
بايــد از كودكانی كه در حــال حاضر به كار 

می پردازند، حمايت شود.
* دانشــجوی كارشناسی ارشــد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران

پي نوشت:
1ـ در تهيــه بخش اعظم اين قســمت از نظرات ســازنده و 
دقيــق آقای ميربهــاری، عضو شــورای جمعيــت دفاع از 
كودكان كار و خيابــان كه حاصل ســال ها تجربه  فعاليت 
در حوزه كــودكان كار بوده  و همچنيــن  از نظرات آقاي 
بشــيري از مســئوالن خانه .كودك ناصرخســرو و آقاي 
مهدي ســليمانيه، دانشجوي كارشناســي ارشد پژوهش و 

علوم اجتماعي دانشگاه تهران نيز استفاده شده است.

هفته نامه چشم  انداز جنوب 
به صاحب امتيازي و مديرمسئولي 

غالمعلي قاضي زاده 
در بوشهر منتشر مي شود و همواره داراي مطالب و خبرهاي 
پرباري است. براي همكاران و دوستان خونگرم و پرتالش 
جنوبي خود در اين نشريه آرزوي مو فقيت داريم و اميدواريم 

انتشار اين نشريه وزين تداوم يابد.


