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 یاسر مختاری

دارد  قرمزی  که چراغ  و گذری  هر چهارراه 
اوج  به روزهای  این روزها که کرونا دوباره 
از کودکانی است که هر  انباشته  خود رسیده 
را  عبوری  یا خودروهای  عابران  جلوی  یک 
گرفته و کاالیی هر چند کم ارزش را به آنها 
عرضه می کنند. این کودکان که می بایست در 
خانه و در کنار والدین خود به دور از هرگونه 
تهدیدی از بیماری کووید19 باشند اکنون در 
معرض این ویروس قرار داشته و این مشکل 
اول است. از سوی دیگر با توجه به احتمال 
ناقل بودن آنها چه بسا راه گسترش ویروس 
ابتالی  احتمال  و  کرده  باز  شهر  در سطح  را 

شهروندان را افزایش دهند.

آمار کودکان کار در جهان و ایران
در جهان ۲۵0 میلیون کودک کار وجود دارد 
که بیش از سه چهارم تا 90 درصد از آنها در 
در  و  بوده  رشد  حال  در  مختلف  کشورهای 
خیابان کار می کنند. آنها در خانه زندگی می کنند 
و نان آور خانه هستند. طبق آمار سازمان جهانی 
کار 1۲0 میلیون  نفر از ۲۵0 میلیون کودک کار، 
وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت 
هستند و 130 میلیون کودک دیگر به صورت 
پاره وقت کار می کنند که اغلب آنها پسر هستند. 
همچنین براساس تخمین های جدید این سازمان 
از این تعداد 1۲۲.3 میلیون کودک در منطقه 
آسیا و پاسیفیک، ۴9.3 میلیون نفر در آفریقا و 
۵.۷ میلیون کودک در آمریکای التین و کارائیب 
زندگی می کنند. به این ترتیب، بیشترین کودکان 
کار در آسیا زندگی می کنند. بر اساس گزارش 
یونیسف از هر 1۲ کودک در جهان یک کودک 
شود.  می  کار  به  ناچار  اجباری  صورت  به 
البته به طور کلی به ازای هر 6 کودک در دنیا 
یک کودک، کار می کند و تعداد کودکانی که 
بدترین  و  می کنند  فعالیت  مشاغل سخت  در 
اشکال کار کودک هستند در سال ۲006، 1۲6 
میلیون نفر بوده است. اکثر کودکان کار یعنی 
کشاورزی  کارهای  درگیر  آنها  از  درصد   ۷0
هستند، در حالی که فقط 9 درصد در کارهای 
صنعتی اشتغال دارند. همچنین در کشورهای 
و  سودان  لیبریا،  کنگو،  کلمبیا،  برمه،  آنگوال، 
اوگاندا گاهی از کودکان در درگیری های نظامی 

استفاده می شود.
 آمار مشخصی از کودکان کار در ایران وجود 
ندارد و بر اساس شرایط جغرافیایی و فرهنگی 
زیاد  و  کم  آمارها  این  کشور  مختلف  مناطق 
نهادهای مختلف  تخمین   اساس  بر  می شوند. 
در  نفر جمعیت،   ۵30 هر  ازای  به  تهران  در 
نفر جمعیت یک  16 هزار  ازای هر  به  تبریز 
کودک کار و خیابان وجود دارد، در استان البرز 
درسال های 96 و  9۷ و سه ماهه اول 9۸  تعداد  
930  مورد کودک کار و خیابان  در مراکز تحت 
نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده اند. در 
یزد ۷۵9 کودک کار و خیابانی از سال 9۲ تا 

پایان سال 9۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش 
شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که 
توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه دار شده اند 
و برای آن ها پرونده تشکیل شده است، تقریبا 
۵60 نفر هستند که همه آن ها خانواده دارند و 
تنها ساعاتی از روز را در خیابان ها کار می کنند.

بازگشت کودکان کار به خیابان ها 
همزمان با اوج دوباره کرونا

چندی قبل به دلیل سیاست های فاصله گذاری 
خیابان های  در  کار  حضورکودکان  اجتماعی 
اما  بود  کرده  پیدا  کاهش  تهران  مانند  نقاطی 
این روزها که نه خبری از کاهش شیوع کرونا 
این  به زمان های عادی،  بازگشت  نه  است و 
کودکان بدون ماسک و دستکش به چهارراه های 
تهران و کالن شهرها بازگشته اند. این کودکان 
که عالوه بر فروش کاالی همراه خود معموال 
غذا  کنار  در  تا  می خواهند  نیز  شهروندان  از 
و .. برای آنها مواد ضد عفونی کننده، شامپو 
یا .. را بخرنند در حالیکه خود از این کاالها 
استفاده نکرده و معموال دوباره آنها را در چرخه 

فروش قرار می دهند.
به گفته شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران 
تعداد کودکان کار نسبت به هفته های گذشته بیشتر 
شده است. البته این افزایش فصلی بوده است و 
حضور بخشی از این کودکان در خیابان ها نیز 
مؤثر است. هر قدر به فصل تابستان نزدیک تر 
می شویم تعداد کودکان کار در خیابان ها افزایش 
است  این  کودکان  حضور  این  دلیل  می یابد. 
که تعدادی از آنان تحصیل می کنند و پس از 
پایان مدرسه به سر چهارراه ها آورده می شوند. 
بیشتر  تابستان و حضور  از سوی دیگر فصل 

مردم در اماکن عمومی موجب می شود که تعداد 
این کودکان افزایش یابد. البته سازمان بهزیستی 
سال گذشته طرح جامع و مدون جمع آوری و 
ساماندهی کودکان کار خیابان را طراحی کرد و 
قرار بود از اسفند ماه اجرا شود اما به دلیل شیوع 

کرونا اجرای این طرح متوقف شد.
به عنوان یک  موضوع کودکان کار و خیابان 
آسیب اجتماعی از سالیان قبل در ایران مطرح 
برای  از چندگاهی طرح هایی  بوده است، هر 
اما پس  ارائه می شود  این کودکان  ساماندهی 
از چند این طرح ها فراموش می شوند. چراکه 
بنا به اظهارنظر کارشناسان هریک از طرح های 
مورد بحث تنها تاثیر مقطعی داشته و در مقابل 
به  خیابانی  کار  کودکان  آمار  افزایش  باعث 

صورت زیرزمینی شده است.
آخرین طرح ساماندهی قرار بود که اسفندماه 
شیوع  دلیل  به  اما  شود  اجرایی  گذشته  سال 
کرونا این طرح نیز مسکوت ماند، با این وجود 
بهزیستی طرح دیگری را با عنوان طرح حمایت 
از کودکان کار و خیابان آغاز کرد، این طرح 
بهزیستی  مددکاران  و  بوده  محور  خانواده 
به  و  کودکان  این  خانواده های  شناسایی  با 
نیست  قرار  و  می پردازند  آنان  توانمندسازی 
در این طرح کودکان در خیابان جمع آوری و 

به مراکز نگه داری منتقل شوند.
ارائه  اول،  مرحله  در   کودکان  این  شناسایی 
خدمات اجتماعی و سالمت به آنها است. تعداد 
اتباع  کار و خیابان  از کودکان  زیادی   بسیار 
خارجی بوده و به دلیل عدم حضور غیر قانونی 
خانواده های آنان فاقد پوشش های بیمه ای الزم 
دلیل عدم  به  در عین حال  افراد  این  هستند. 
داشتن مدارک قانونی کمتر از سوی نهادهای 

حمایتی هم شناسایی می شوند. به گفته برخی از 
مسئوالن بهزیستی مبدأ بسیاری از کودکان کار 
و خیابان نامشخص است. شاهرخی مدیرکل 
بهزیستی استان تهران در این رابطه گفت: »هنوز 
شناخت دقیقی از بچه های کار خیابان نداریم و 
دقیقًا نمی دانیم این بچه ها از کجا می آیند و چه 
مشخصاتی دارند. اگر صرفًا بخواهیم این کودکان 
را از خیابان ها جمع آوری کنیم برای مدتی این 
کودکان در خیابان ها محو می شوند اما دوباره 
باز  می گردند. مددکاران بهزیستی هم اکنون 600 
نفر از خانواده های کودکان کار را شناسایی و 
با آن ها ارتباط برقرار کرده اند. اکنون طرح ما 
کودک محور نیست، بلکه خانواده محور است. ما 
دوستدار کودک براساس اقدامات کلی بر روی 
خانواده هستیم. مشکالت خانواده های کودکان 
کار شناسایی و راهکارهای رفع این مشکالت 
را ارائه خواهیم کرد تا مانع تداوم حضور این 
کودکان در خیابان ها شویم. خانواده های کودکان 
به  را  کودکان خود  مالی  دلیل شرایط  به  کار 
خیابان ها می فرستند و با نبود این کودکان در 
خیابان ها، درآمد خانواده ها از بین می رود و باید 
جایگزینی برای این خأل مالی در نظر گرفت.«
خانواده   600 حاضر  حال  در   « افزود:  وی 
شده  شناسایی  هستند  ایرانی  که  کار  کودکان 
و تحت حمایت های بهزیستی قرار دارند، در 
مرحله اول فقط بر روی خانواده های ایرانی تبار 
کار می کنیم و در مرحله بعد دو هزار ۵00 تا 
سه هزار کودک را تحت حمایت قرار خواهیم 
داد که ۷0 درصد این کودکان از کودکان اتباع 
خواهند بود و با هماهنگی امور اتباع وزارت 

کشور این کار صورت خواهد گرفت.«
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