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 چکيده

  هردورهای  در  که  دارد طوالنی  سابقه ای  بشر،  تاریخ  در  کودک آزاری،  و  کودکان  حقوق  نقض

  آسیب  کودکان.  است  بوده  منفی  معنایی  بار  فاقد  معموال  و  متفاوت  آن،  مفهومی  تاریخ، تعریف  از

  انواع  مستقیم هجوم معرض در  که  هستند کسانی نخستین  انسانی، جامعه  گروه  پذیرترین
می   تحمل  را آن و می گیرند  قرار  بزرگترها  زندگی از ناشی  مشکالت و  فشارها  ناگواری ها،

  ناشی  های  آوارهگی  بی سرپرستی،  خاطر  به  جهان  سراسر   در  کودک  میلیون ها  امروزه.  کنند

  اعتیاد  خطرناک، بیماری های انواع  به  آلودگی  نامناسب،  تغذیه  طبیعی،  بالهای  و  جنگ  از

  پلید  افراد  درچنگال یا  می برند  سر  به  دشواری  شرایط  در  یا  طالق،  از  ناشی  مشکالت  و والدین
می   تن  اجباری  کار  و  خودفروشی مخدر،  مواد توزیع  مانند انسانی  سوءاستفاده های انواع  به

  در  کودکان،  حقوق   نقض چگونگی البته.  می شود  نقض  آنها حقوق   بهتر،  تعبیری  به و  دهند

  و فقر با بیشتر  کودکان، توسعه، حال در کشورهای در.  است متفاوت جهان نقاط مختلف

.  درگیرند   تحصیلی  و  درمانی  بهداشتی،  امکانات  کمبود   سوءتغذیه،  مانند  آن  از  ناشی  پیآمدهای
  گریبانگیر  خانواده بنیاد  ضعف  و  اخالقی مشکالت یافته، توسعه  کشورهای در که  حالی در

از همین  که به تازگی  1"ردپای استثمار در جهان کودکی  "این مقاله از کتاب   .است  کودکان

 منتشر شده است استخراج گردیده است.  نویسنده

 .حقوق کودک، دستگاه های دولتی، تحلیل، راهکار :واژگان کليدي
 
 

 

 

 

 

 
 کودکی. پژوهشی جامع در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان. دانمارک: آوای بوف.(. ردپای استثمار در جهان 1400احمدی، کامیل. ) 1
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  کاميل احمدي

پژوهشگر و مردم شناس، تخصص روش تحقیق وکارشناسی  ارشد مردم شناسی اجتماعی، 

 .انگلستان  -دانشگاه کنت
 

  :نام نویسنده مسئول

 کاميل احمدي

 و راهکارها ها تحليل ،در خصوص کار کودکان در ایران  وق کودکنقض حق

 05/07/1400  :تاریخ دریافت

 09/09/1400 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
ترین جهانی به این باور رسیده است که یکی از مهم  ۀدر جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامع

نابرابری ۀملزومات توسع برقراری عدالت و رفع  هاست، کار کودکان و تالش برای کاهش و توقف آن اهمیت بسیار پایدار در جوامع 

به زیرا  ،دارد ندارند، درصورتی ،ترین قشر جامعهپناهوان بیعنکودکان  های اجتماعی که قربانی نابرابریکه قدرت دفاع از خود را 

به ۀاز تحصیل محروم و وارد چرخ  ،ازجمله فقر  ،و به دالیلی  گردند  ۀ سمت توسعکار اجباری شوند، مسیر جامعه نیز برای پیشروی 

کند و  باوجود درک این موضوع که کار کودکان به سالمت فرد و جامعه آسیب وارد می  رو خواهد شد.پایدار با موانع دشوار روبه
شوند. کار کودکان معضلی  گام میی در سراسر جهان قربانی کار زودهنبسیارکودکان  نوز همچناندور از حقوق انسانی است، هبه

بستر جامعه برنامهای ایجاد میاست که در  برابر برای  فرصت  ایجاد کردن  از  شگیرانریزان و تصمیمشود که  و    اقشار  تمامیهای 

 کنند. برای همین است که مشاهده را قربانی منافع سیاسی خود می  یبسیار مهم ۀمسئل  چنینند یا  اناتوان  همچنین کاهش فقر
برای توقف کار کودک و همچنین کنوانسیوندر عرصه مصوبقوانین   برخالف  ،شودمی های جهانی، همچنان های ملی و فراملی 

چرخ می  ۀکودکان در  آسیب  این اشکال کار   کهآنخصوص  به ،بینندکار اجباری  از  طاقت  جزوبسیاری  محسوب فرسا  کارهای 

های جهانی تالش  د.ناندازخطر میو سالمت جسم و روان او را به کنندمییجاد که در فرایند رشد طبیعی کودک خلل ا شوندمی

حداقل سن   سازمان جهانی کار کنوانسیونِمیالدی    1999ها پیش آغاز شده است؛ در سال  برای کاهش و توقف کار کودک از سال
آور نیز کودکان سال ممنوع اعالم شد و برای مشاغل زیان  پانزدهکارگیری کودکان زیر به  ،موجب آنبه  کهاستخدام را تصویب کرد 

بریتانیا ،یبسیاراز تصویب این قانون، کشورهای پس  .شدندسال نباید استخدام می هجدهزیر  قوانین داخلی خود را برای    ،ازجمله 

کردند با کار کودک اصالح  نیز کنوانسیونِسازمان جهانی    1973در سال  .مبارزه  بدترین اشکال کار کودک را   حذفِ  کار  فوری 
آور ممنوع  کارگیری کودکان در مشاغل سخت و زیانبه  ،شودشناخته می  182که با عدد   ،موجب این کنوانسیونتصویب کرد که به

نقط   2020ل  کشورهای جهان به این کنوانسیون، سازمان ملل سا  تمامیمیالدی با پیوستن   2020در سال   .اعالم شد عطف  ۀرا 

  2015تر سال پیش  .را سال توقف کار کودک نامید  2021تاریخی برای تالش جهانی درجهت توقف کار کودک اعالم کرد و سال 

برای حذف کار کودک اعالم شده بود نیز سال تالش  بسیاری دیگر از سازماناین تالش ۀبا هم .میالدی  یونیسف و  های مدافع  ها، 
پایان دادن به کار کودکاند تا زمانیم کردهحقوق کودکان اعال بدان معناست که گفته پذیر نیست. این  امکان انکه فقر وجود دارد، 

بین  درست است برخی کشورها کار کودکان را منع کردهقوانین و مقررات  دیگر جنبۀ اجباری   ،اندالمللی و داخلی  اما از منظری 

نیز باید درنظر گرفت. از همین رو پرسش  برای کودکان  داشتن درآمد و تأمین معاش کودک تحت   :کندهایی به ذهن خطور میرا 
بگذارد کنار  فعلی را  کار  اگر  دخالت دارند؟  وی  نوع کار  تعیین  عواملی در  چه  است؟  کردن  به کار  مجبور  شرایطی  چه   ،چه 

 های مناسبی خواهد داشت؟ جایگزین

بسیاری از کشورهای جهان کار کردن  نقاط دیگر    ،حال  این با .کودکان تا یک سن خاص ممنوع شده استدر  بعضی از  در 

ای که درخصوص کار کردن کودکان از اهمیت باالیی برخوردار  جهان ممنوعیت چندانی برای کار کردن کودکان وجود ندارد. مسئله
 . کنندن شرایط را درحین کار تجربه میهاست. در بعضی از کشورهای جهان کودکان بدتریشده برای کار آناست وضعیت تعریف

به آن یا این  ،اصطالحبه  ،فرسا وها کارهایی طاقتمثالً ممکن است  که کودک را  یکی از »بدترین اشکال کار کودک« محول شود 

براساس دو  به ناپسند تحریک کند. کودکان کار  شوند:  در کشورهای مختلف تعریف می  ،صورت رسمیبه  مؤلفه،سمت رفتارهای 
 اشتغال داشته شود که به فعالیتی  کودکی اطالق می  هو دوم حداقل سن مناسب برای آن کار. »کودک کار« باست نخست نوع کار  

که شامل حق آموزش  ـو امکان رشد طبیعی را   باشدمضر   اوو شخصیتی    ،باشد که برای سالمت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخالقی

بر سالمت و رشد کودک   و پیامدهای آن  دومْ سن مناسب برای هر شغل و کار است که آثار مؤلفۀاز او سلب کند.   ـ و بازی است

  است مشاغل مختلف تعیین کرده یبرارا   یحداقل سنیک  المللی کار  سازمان بین  138 ۀد. بر این اساس، قرارداد شماریابمی نمود
نیز  شود.می خواندهکار   ، آن کودکْ کودکِفعالیت کند  حیطهدر آن  آن شغلاز سن  تر پایین  یسن باکه اگر کودکی    ، در ایران 

زیر  سال ممنوع است و درصورتی پانزدهقانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر   79براساس مادّۀ  سال را   پانزدهکه کارفرمایی افراد 

پلمپ کارخانه و ابطال پروان ۀجریمو مشمول مجازات از  شود  میخدمت بگیرد، متخلف شمرده  به خواهد  کار  ۀنقدی و حبس تا 
نیز پیش 84. مادّۀ  شد یا اخالق کارآموزان و  قانون کار  برای سالمتی  بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن 
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کار  نوجوانان زیان اجتماعی است.  هجدهآور است، حداقل سن  کار و امور  با وزارت  این امر  بود که تشخیص  خواهد  سال تمام 

بین کارگری ک» ،قانون کار  80براساس مادّۀ   باشد کارگر نوجوان نامیده می  18تا    15ه سنش  شود و در بدو استخدام  سال تمام 

تواند تحت کارفرما می  قانون کار،  84تا    80های پزشکی قرار گیرد«. براساس مادّۀ  مین اجتماعی مورد آزمایشأباید توسط سازمان ت
نیروی کار نوجوان استفاده کند عبار که شرایط خاصی از   کارگر نوجوان برای های پزشکی آزمایشانجام دادن    :اند ازتاین شرایط 

 ارجاع هر نوع کار اضافی   باشد؛ نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران  نوجوان باید کارگر ۀساعات کار روزان  الزامی است؛

انواع کارهای سخت و زیان  دادن  انجام  و نیز ارجاع  بار کار در شب و  بیشآور و خطرناک و حمل  بدون   ،ازحد مجازبا دست،  و 

نوجوان سخت و  همچنین   ؛استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است فعالیت در مشاغلی که ازنظر اخالقی برای 
 .ممنوع است  بار باشدزیان

 

 پيشينه تحقيق  
بهداشت جهانی و سازمان جهانی کار که هرساله دربارۀ وضعیت    و  یونیسف  همچون  ،های جهانیبر سازمانعالوه سازمان 

کار کودک  ۀو هستند که در زمین اندکنند، پژوهشگران و محققان بسیاری نیز بودهای میکودکان کار در جهان تحقیقات گسترده

با توجههااین پژوهش  تمامهای اند که یافتههانجام داد  بسیاری وجود آمدن و تداوم آن مطالعات و تحقیقاتو علل به به موضوع    ، 
 شود:می شارهاها آن  ها و نتایجبرخی از این پژوهشبه در ادامه  .توجه استقابل شان،بررسیمورد

پنانگ اندونزی«  ،2انگ .پژوهش آه با مقیاس کوچک در  را محصول شرایط  کار کودکان  ،با عنوان »کار کودکان در صنایع 

به ،سازمان اجتماعییک داند. بر این اساس، در  اقتصادی و اجتماعی جهان سوم می بقای گروه  که افراد آن  منظور امرارمعاش و 
پذیری و نیاز به نیروی کار در آینده و همچنین مرتفع شدن نیازهای اقتصادی آنان  کنند، کار کودکان بخشی از جامعهفعالیت می

عامل اصلی کار کودکان استاین، . باوجود آیدحساب میبه کودکان کارگر در    ۀ»زندگی روزمر بارۀبویدن در تحقیق خود در3.فقر 

زیادی از والدین نیست و تعداد  است که ضرورت اقتصادی کل ماجرا  نشان داده  جنوب«  یادگیری   ،کشورهای  با این تصور که 

توان کودکان را برای مقابله با الزامات زندگی آینده مجهز کرد، کودکان خود  زودهنگام یک حرفه بهترین روشی است که با آن می
که جای اینبه  کار کودکان  ۀبه مسئلهای نامناسب نسبتکند که واکنشگُمارند. بویدن چنین استدالل میرا به کارهای مختلف می

بدتر و  شوند بهبود ببخشند، برعکس، آنارائه میکه برای تنزل واقعی درجه و موقعیت اجتماعی کار اجباری    را هاییحلراه ها را 

را وخیم میاوضاع  بهکنتر  اسفناک  بنگالدش و شرایط  صنعت پوشاک در  کودکان کارگر از  برای   بعداز  ۀوجودآمدند. اخراج  آن 
هزار   750دهم از یکموضع قانونی در بنگالدش، حدود    برخالفهاست.  العملای از چنین عکسنمونه  1990کودکان در اوایل دهۀ  

نیز سهم عمده سال تشکیل می  چهاردهرا کودکان زیر    کنندمیهای پوشاک کار  کارگری که در کارگاه این رقم  به دادند که از 

های  ها و چرخ کردن قسمتهای شل و اضافی از لباسکه کارهای غیربدنی تقریباً سبک، ازقبیل برش نخاختصاص داشت دخترانی 

با   چرخمختلف لباس  بافنده هاستفاده از  بیناین کارگاه مدیرانِ  دادند. دولتْانجام میرا  ای  به تحریم  المللی آن دسته از  ها را 
ها شد تهدید کرده بود و مدیران نیز در پاسخ به این تهدید کودکان را از کارگاهکاالهایی که با استفاده از نیروی کار کودک تولید می

به کار آن نشان داد، این بود که کودکان اخراج  طور که تحقیقات بعدازعمل، هماناین    ۀاخراج کردند. نتیج ادامه دادند   کردنشده 

مراتب خطرپذیرتر ازقبل و در کارهای غیررسمی ها در شرایطی بهاما این بار آن  ،تحصیل را ازسر نگرفتند ها مجدداًیک از آنو هیچ
در مقایسه با آن اقلیت کودکانی که کار در صنعت پوشاک را  گروه   و خیابانی )ازقبیل فساد جنسی( به کار مشغول شده بودند. این

بهداشتی ضعیف بودند از شرایط  نداده  پایینو در ،ترنامناسب ۀتر، تغذیازدست  بودند. خودِ  یترآمدهای  ـ این کودکان    برخوردار 

اظهار داشتند که کار سبک کارگاهی درکنار دو تا سه ساعت حضور در مدرسه و کار درسی   ـ برخی در جواب به سؤال مطبوعات

برایبهترین راه به طرحی جدید منجر شد .هاستفقر آن  رفع  حل  استخدام مجدد   طرحی که در آن کارفرماها ،این اظهارنظرها 
با تعلیم    4.ها مرتبط ساختندآن  ۀاندازهای کاری آیندوتربیت و چشمکودکان را 

 
2. Ah. Eng 

 هایم. تهران: آگاه(. من و کودکی1395انگ. ) ـ آه 3

4 Boyden, J. (1991). Children of the cities. London: Zed Book 

http://www.rassjournal.ir/


 50 -71 ص، 1400 پاییز، 27شماره ، وم اجتماعیرویکردهای پژوهشی در عل
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

بونت بحران بیکاریْنشان می  ،با عنوان »کار کودکان در آفریقا«  ،5پژوهش  که    دهد  نتیجه رسانده است  به این  والدین را 

برای کسب دیپلم است و شیوآموزش آینده نیست  ۀوپرورش صرفاً مسیری  تضمین شغل در  بلکه بقا در محیط   ،مناسبی برای 

اشکال   ۀبه مطالع کودکان در کار: خطرات سالمتی و ایمنی  در کتابِ  6فوراستیری .اقتصادی به کار در بخش غیررسمی منوط است
بنابر آنچه در این کتاب . شده استهای خطرناک کار کودک بررسی . در این کتاب اشکال و گونهپرداخته استمتفاوت کار کودک  

های غیررسمی و کارهای مربوط به فعالیت  ،کار کودک به کار در بخش کشاورزی، کار در صنایع کوچک، کارهای خانگی آمده است،

کودکان  در کتاب    2006در سال   8وال  7.شده استین کتاب به ارزیابی شرایط کار کودک نیز پرداخته  شود. همچنین در اتقسیم می
بررسی کمی  ،در ابتدا  ،. در این کتابپرداخته استشرایط کاری کودک در صنایع مختلف در هند   ۀبه مطالع  کار در صنایع مختلف

گری، کشاورزی، مرغداری،  مانند شیشه  ،و در ادامه شرایط کاری کودکان در صنایع مختلفاست   انجام شدهاز کار کودکان در صنایع  

غیره  ،دستیصنایع علی در سال  .ـ  9شده استبیان   ،و  و دالرام  های اجتماعی بندی آسیب»پهنه  ۀدر مقال  1390پیام روشنفکر 

و 18و  17مناطق  ،خیزترین مناطق برای کودکان پرداختند و بر این اساسآسیب  ۀدر شهر تهران« به مطالع کودکان  ۀتهدیدکنند
و خشونت علیه کودکان    ،های کار کودک، اعتیادترین آسیبشهرداری تهران ازنظر تعداد زیاد مهاجران داخلی و خارجی و شایع  19

انجمن ۀعمد . در این مقاله بیان شده است کهدر صدر قرار دارند است و در  های غیردولتی بر کار کودک و کودکتمرکز  آزاری 

 مبنا با های غیردولتی و اجتماعاندازی سازمانپیشنهاد بسترسازی و حمایت از راه .اعتیاد کمتر سازمانی به آن پرداخته است  ۀزمین

حمایت از کودکان   خصوصربط درهای دولتی ذیپذیر کردن نهادو مسئولیت ،سازی جامعهآگاه ،هدف توانمندسازی اجتماع محلی
های اجتماعی مناسب کودکان کار و خیابان«  با عنوان »سیاست  1391فر در سال در پژوهش پرن 10.دربرابر اعتیاد ارائه شده است

شناسایی    های پیشگیرانهمثال در بخش سیاست  رایو ساختاری پرداخته شده است. ب  ،های مختلف پیشگیرانه، حمایتیبه سیاست

نهادهایی همچون بهزیستی، کمیتهای کمخانواده سازمان زندان ۀدرآمد و درمعرض آسیب ازطریق  پیشنهاد  ،هاامداد،  و مدارس 
پررنگ کردن نقش مدارس و نظام آموزشهای فقیرنشین، حمایت و توانمندسازی خانوادهشده است. شناسایی محله وپرورش،  ها، 

سیاست مؤثر  ایجاد فرصتاصالح قوانین، اجرای   ۀ ، ارائآنو رفع  بیکاری  های کاری دربرابر های کالن در جامعه مانند فقرزدایی، 

های طرح جمعی، آموزش درنظر گرفتن بیمه و تأمین اجتماعی، اجرای وسیع و دقیق برنامه ،و حمایتی مناسب  خدمات اجتماعی

برنامه به اقتصاد بومی و محلی به  ،اجتماعی روستاها و مناطق محروم ۀهای فرهنگی و توسعبرای همه، اجرای  که  نحویو توجه 
 .  استشده در این پژوهش  کارهای ارائهشهرها شود از دیگر راهموجب کاهش مهاجرت به کالن

 

کار  کودکان 
با عنوان »وضعیت کودکان جهان« بخش ویژهیونیسف در گزارش به نام »محافظت از کودکان« دارد که  های ساالنۀ خود  ای 

به تفکیک سن و جنس در بیشتر کشورهای جهانـ  کشورهایی که آمار رسمی کودک ان کار در آن آمار کودکان مشغول به کار را 

ها نیز کودکان مشمول »کار کودک« ازنظر سن و  کند. در همین گزارشهایشان منتشر شده است ـ اعالم میها ازسوی دولتآن
 اند: شدههای زیر تقسیمساعات کاری به دسته

یازده پنج تا  یا حداکثر  سالهـ کودکان  ساعت در هفته کار  28ای که درطی یک هفته حداقل یک ساعت فعالیت اقتصادی 

 دهند. خانگی انجام می

 
5. Bonnet 
6. Forastieri 
7 Forastieri,Valentina. (1997). Children at work: Health and safety risks. ILO Child Labour Collection. Geneva: 

International Labour Office 
8. Wall 
9 Wall, S. (2006). Child labour in various industries. India: Sarub & Sons 

های غیردولتی(. های اجتماعی تهدیدکننده کودکان در شهر تهران )با نگاهی به خدمات سازمانندی آسیبب(. پهنه1391روشنفکر، پیام و علی، دالرام. ) 10

 های اجتماعی در ایران.شناسی ایران، دومین همایش ملی آسیبتهران: انجمن جامعه
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تا چهارده یا حداکثر   14ای که درطی یک هفته حداقل  سالهـ کودکان دوازده  داشته  ساعت   42ساعت فعالیت اقتصادی 

  11.دهندر خانگی انجام میفعالیت اقتصادی همراه با کا

المللی کار در مادّۀ هفت خود تأکید دارد که کار سبک باید دو ویژگی زیر را داشته باشد: نخست  سازمان بین  138نامۀ  پیمان
با حضور کودک در مدرسه و آموزشسالمتی و رشد کودک آسیب نرساند، و دوم آنکه به آن حرفهکه  بههای  طور کلی با ای و 

برای کودکان دوازده تا چهاردهو توانایی تحصیل آماری، کار سبک  نداشته باشد. در اصطالح  ساله کاری    های آموزشی او تداخل 

بیش ماهیت خطرناک و  نباشد. آنچه در استانداردهای تعیین  14از است که دارای  المللی  شده ازسوی سازمان بینساعت در هفته 

توانند تواند دوازده یا سیزده سال باشد، اما کودکان میبرای انجام کارهای سبک است که میکار باید درنظر داشت حداقل سن مجاز  
اند. برای مثال مشارکت در کارهای خانه و کار در  کارهایی را انجام دهند که ازسوی قانون برای گروه سنی خاصی مستثنا شده

شود. همچنین حداقل سن استخدام یا کار ازسوی قانون ملی یعنوان بخشی از آموزش کار درنظر گرفته ممشاغل خانوادگی که به

باید اشاره کرد که تمامشود و میتعیین می کارهای خطرناک و بدترین   تواند چهارده، پانزده، یا شانزده سال باشد. به همین ترتیب 
 هر سنی ممنوع است. المللی کار تعیین شده است، برای تمام کودکان دراشکال کار کودک، که ازسوی سازمان بین

 

جامعه در بررسی مسائل اجتماعیرویکردهاي   شناسانه 
 سازمانی اجتماعیبی

پدید میبی زمانی  به  تمامآید که  سازمانی اجتماعی  اجتماعی  سیستم  و اجزای  نیازهای کارکردی  طور هماهنگ درمقابل 

برای همتغییرات محیطی انطباق نمی اقشار    ۀیابند و ازسوی دیگر در جریان تحوالت سریع اجتماعی، امکانات و شرایط مساوی 

ناپذیر  پذیر جامعه اجتنابقشار آسیبشود و بنابراین در چنین شرایطی پدید آمدن اجامعه در انطباق با تغییرات محیطی فراهم نمی
آید که بین اهداف و  این وضعیت زمانی پیش می و شکستگی یک ساختار فرهنگی استدرهم 14آنومی  ،13ازنظر مرتون  12نمایدمی

در های اجتماعی و امکانات موجود در بستر هر قشر اجتماعی تفاوتی فاحش وجود داشته باشد.  هنجارهای فرهنگی نیازها و ارزش

پذیرفتهفرهنگی و راهـ  بین اهداف اجتماعی یپایدار تعادل ۀیک جامع برای دستیابی به آنهای  ها وجود  شده ازسوی عموم مردم 

می به  ۀشود که این رابط دارد. آنومی وقتی شروع  بهنیز بر اجتناب 16نیزبت  15هم بخوردمتعادل  عنوان  ناپذیری مسائل اجتماعی 
حاشیه رانده شدن این دیدگاه، خارج شدن و به  بنابر .کندشتابان اشاره می ۀیند رشد و توسعاهنگی فرفرـ   های اجتماعیهزینه

و گروه جامعه از گردونبخشی از اقشار  اجتناب  ۀهای  درطی گذار شتابان خود  پرشتاب رشد و توسعه امری  ناپذیر است. جوامع 

با رواج ابه عقالنیت ابزاری در جامعه روبهرزشسوی آنچه مدرنیته و مدرنیزاسیون نام دارد  پیشرفت و  دنبال  شوند و بهرو میهای 
آید که موجب و رشد فردیت پدید می  ،کار پیچیده، رشد سریع جمعیت و شهرگرایی، تمایزپذیری اجتماعیآن تحوالتی نظیر تقسیم

های شهرنشینی به سرازیر شدن جوامع و رشد ارزشجریان تحوالت    17شوندئل و مشکالت اجتماعی متعددی می ظهور و بروز مسا

شود و مسائلی توسعه منجر میسیل جمعیت در شهرهای بزرگ و تراکم شدید جمعیت و نامتوازن شدن توسعه در جوامع درحال

ی و  های جسمو گهگاه بیماری ،نشینی، سرقت، قتل و خشونت، فحشا، فقر، اعتیادزیست، حاشیههمچون ترافیک، آلودگی محیط
برای تولید، . از آنجا که در کشورهای درحالشودرا موجب میروانی و انواع جرائم و انحرافات اجتماعی  توسعه ساختارهای الزم 

جامعه را با مشکالتی همچون پایین بودن درآمد سرانه   به رشد رو  وتربیت نیروی انسانی فراهم نیست، این جمعیتِو تعلیم  اشتغال،

برای تعلیمرف هزینهصَ  ۀواسط لی، عدم رشد بخش صنعت و تولید بهو تولید ناخالص داخ وتربیت و مصرف کودکان، های هنگفت 
بیکاریسوادی یا کماجتماعی، بیـ  وابستگی اقتصادی  18.رو ساخته استو مشکل مسکن روبه  ،سوادی، 

 
11 www.childinfo.com,2011 

 دانشگاه عالمه طباطبایی. :مددکاری اجتماعی. تهرانهای اجتماعی از منظر (. آسیب1393زاهدی اصل، محمد )12
13. Robert K. Merton 
14. Anomie 

 ها. اصفهان: نشر افق (. دوران نوجوانی و آسیب1377پور، عبداهلل. )رفیع 15
16. Robert Nisbet 

 اصل، پیشین. زاهدی  17

 (. مسائل اجتماعی ایران. تهران: نشر امین.1389معیدفر، سعید ) 18
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 کنش متقابل نمادین ۀنظری

تبیین مسائل اجتماعی است. این دیدگاه اولین بار در بررسی مسائل اجتماعی  دیدگاه کنش متقابل نمادین دیدگاهی دیگر در  
به همین  ۀرویناشی از گسترش بی یافت و  شد و توسعه  عنوان ا گاهی از آن ب  سببشهرنشینی در شهر شیکاگوی آمریکا مطرح 

تی و تضاد که بر ساختارها و کارکردها های کارکردگرایان ساخهبرخالف نظری ،کنند. در این دیدگاهنیز یاد می «مکتب شیکاگو»

و گروه  بر  ،کنندتأکید می بیهای اجتماعی تأکید میکنش متقابل افراد  االذهانی کنشگرانی نشود. این دیدگاه بر ابعاد ذهنی و 

ناشی از تعابیر و تفاسیر ذهنی کنشگران از    ۀکند که سازندتأکید می ها و  وضعیتواقعیت اجتماعی هستند و مسائل اجتماعی را 
ها و شرایط اجتماعی نیز امری نسبی و پیوسته در حال و تفاسیر ذهنی کنشگران از واقعیت  انیداند که این معشرایط اجتماعی می

های  وجود آوردن واقعیتهای کنشگران در بههای هدفمند و انتخابهتغییر و تحول است. همچنین از آنجا که این رهیافت بر انگیز

از دیدگاه   ،ها و علل روی آوردن کودکان به کاربررسی انگیزه  بنابراین ،ها و مسائل اجتماعی تأکید دارندجمله آسیباجتماعی و از
وضعیت و کنش و گروهی آنان در محیطخود آنان و  فردی  پرتو این رهیافت امکان  ،های   ۀ براساس نظریحال    19.پذیر استدر 

که کار  این سؤال مطرح می  ،محوریکودک بامعنا  پذیرد و این کار صورتکودکان چگونه صورت میشود  و  پذیرفته چگونه اداره 

به گزارششود. این نظریه همچنین میمی   درها نسبت توانایی و شایستگی آن  رایکودکان بیشتر توجه کند و ب  های خودِتواند 
عاملیت در سازمانخود جایگاه خاصی قائل شود. کودک ۀگیری دربارۀ زندگی و آیندتصمیم بر  های اجتماعی کار تکیه محوری 

 20.دارد
 

 تضاد ۀنظری

نظری  ،رهیافت تضاد  برپایۀ نئومارکسیستی دربارۀ مسائل اجتماعی وجود دارد  ۀدو  بر   ۀنظری که  مارکسیستی و  مارکسیستی 
های اجتماعی تأکید ها و عالیق متعارض گروهنئومارکسیستی بر تضاد اجتماعی ناشی از ارزش  ۀتضاد اقتصادی تمرکز دارد و نظری

. طرفداران نظریۀ تضاد بر نابرابری ثروت و  شودمحسوب میبشری    جوامعِ  ذاتیِ چنین دیدگاهی تضاد و تعارضْ ورزد. در پرتوِمی

 21که کارل مارکس کنند. چنانو حتی سن و نسل تأکید می  ،یتها، جنسقدرت در جامعه دربین طبقات اجتماعی، نژادها، قومیت

می برونمنشأ مسائل اجتماعی را مالکیت شخصی و طبقات اجتماعی استثمارگر اعالم  رفت از چنین وضعی برچیده کند که راه 
بروز و ظهور نو رهایی انسان از بند اسارت آن است. ازنظر صاحب ،طبقهبی  ۀداری، تحقق یک جامعشدن نظام سرمایه ظران تضاد، 

به توسعهآسیب وضع  از  ناپذیراست و واقعیت اجتماعی امری متضاد و درحال تحول یافتگی اجتنابهای اجتماعی در گذار جوامع 

داری  های درونی نظام سرمایههای اجتماعی ناشی از فرافکنی بحرانوضع مطلوب است و بسیاری از مسائل و آسیب  سمتبهموجود 
و خصلتی  ،و آزادی انسان شده است. بنابراین مسائل اجتماعی دراصل ریشه، ماهیت، داری مانع خالقیت، نوآوریم سرمایهاست. نظا

وجود بهداری انب نظام سرمایهجهای ایجادشده ازدلیل مسائل اقتصادی و بحرانکار کودک به  ،این نظریه  پایۀبر  22»اقتصادی« دارند

 .آمده است
 

 دالیل کار کودک

عامل اصلی دال  در حوزۀشده  اگرچه تقریباً تمام مطالعات انجام به  ،اندکار کودک معرفی کرده یلکار کودک فقر را  نظر  اما 

عرضه و تقاضا    ۀدالیل کار کودک از دو جنب .رسد این مشکل اجتماعی در جوامع مرفه نیز )هرچقدر هم کم و ناچیز( وجود داردمی

پژوهشبررسی است. در بخش عرضه قابل مطالعات و  عامل اصلی میانجام  یهاتمام  را  به شده فقر  عوامل مربوط  دانند. دربین 
  2007در سال   ILOکنند. ویژه در جوامع روستایی( ایفا میترین نقش را )بههای کودکان کار مهمخانواده  نیز تقاضای کار کودک

 کند:اره میگونه اشطی یک بررسی به عوامل عرضه و تقاضای کار کودک ایندر

 
 .173-155(، 19) 5(. وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 1383حسینی، سید حسن. ) 19

پردازی درباره دوران کودکی( )ترجمۀ علیرضا کرمانی و شناسی دوران کودکی )نظریه(. جامعه1383جیمز، آلیسون؛ جنکس، کریس و پروت، آلن. ) 20

 آبادی(. تهران: ثالث.علیرضا ابراهیم

21. Karl Heinrich Marx 
 هران: دانشگاه عالمه طباطبایی.های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی. ت(. آسیب1393زاهدی اصل، محمد ) 22
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خطر سیل،  ۀفقر، وضعیت معیشتی در خانواده، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، نظری  اند از:عبارت عوامل مربوط به عرضه

نادرست درآمد و نابرابری.  ،... زلزله، بیماری، بیکاری، جنگ و  وام و بدهی خانواده، توزیع 

 ،کار گرفتن کودکان در معادن طال و الماسویژه در بهانگشتان فرز و چابک به ۀفرضی اند از:عبارت عوامل مربوط به تقاضا

 23.و دستمزدهای کمتر ،ساختار بازار کار، سود کارفرمایان
با عنوان »آیندهدر مقاله  ILOشوند که  کلی زیر تقسیم می ۀدالیل کار کودک به سه دست  ،تراز دیدگاهی جامع ای بدون  ای 

 ها اشاره کرده است:کار کودک« به آن

 های خانوادگیها، شوککمبود یا نداشتن پول یا غذا، افزایش قیمت کاالهای اساسی، مقروض بودن خانواده  واسطه:دالیل بی

ضعیف   پایین و  کیفیسطح د مدارسی با مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، کمبود برداشت محصول، نبود مدرسه یا وجو همچون

نامربوط، تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاه خانوادگی  ۀدرآمد مزرع ووکار های کوچک غیررسمی، عدم توازن کسبیا مواد درسی 

 نیروی کار. ۀبا هزین

سواد بی  ۀکردنتحصیلهای حمایت اجتماعی غیررسمی، والدین  های گسترده و سیستمپاشیدگی خانوادهازهم دالیل نهفته:

باال، انتظارات فرهنگی از کودکان دریا کم نرخ باروری  براساس جنسیت، طبقه های تبعیضکار و آموزش، دیدگاه  بارۀسواد،  آمیز 
)کاست(، قومیت، ملیت، مذهب، نژاد، طرز تلقی از فقر، آرزو برای مصرف کاال و استانداردهای زندگی بهتر، احساس فشار کودکان 

 هایشان و افراد فقیر ازسوی ثروتمندان.خانواده  ازسوی

های وکار، شوکها و مناطق مختلف و وضعیت نامطلوب تجارت کسبکاهش درآمد ملی، نابرابری بین ملیت  دالیل ساختاري:

اساسی    های مالی و اقتصادی، مهاجرت و ایدز، تعهدات سیاسی یا مالی ناکافی برای آموزش خدماتاجتماعی مانند جنگ، بحران

 . 24مندی یا عدم تقویت مؤثر آنو کمبود قانون ،ایهای حاشیهضعیف، محرومیت اجتماعی گروهو  و حمایت اجتماعی، حکمرانی بد  

نیست. کودکان کار در تمام مناطق جهان یافت   توسعهرسد، کار کودک فقط مشکل کشورهای درحالنظر میبرخالف آنچه اغلب به
باالتر باشد، کار کودکان یافتگی  و مطالعات محققان نشان داده است که هرچه سطح توسعه  ILOهای  همه گزارششوند. با اینمی

 .شدبررسی خواهد  آن یبخشطور مفصل چرایی کار کودکان و عوامل و دالیل تداومهای بعدی بهدر بخش ت.کمتر اس

 2000ساله در سال کودکان پنج تا چهارده ياقتصاد يتفعال يابرآورد منطقه( ۱جدول شماره )

 منطقه تعداد کودکان کار )ميليون( ميزان شيوع نرخ کار کودکان

 یافتهکشورهای توسعه 5٫2 2

 گذاراقتصادهای درحال 4٫2 4

 آسیا و اقیانوسیه 3٫127 19

 کارائیبآمریکا التین و  4٫17 16

 صحرای جنوبی آفریقا 0٫48 29

 خاورمیانه و آفریقای شمالی 4٫13 15

 جهان  کل 211 18

 

 بندي کار کودکتقسيم

گستردۀ فعالیت بخشی از حوزۀ  های  ها دربارۀ فعالیتآورند. آنشمار میهای کودکان بهراجرز  و استندینگ مقولۀ کار را 

یا دستهکودک دَه بخش را معرفی می بدون مزد، کار گروهی  های ای، کار مزدوری، فعالیتکنند: کار خانگی، کار غیرخانگی، کار 

بیکاری، تفریح و فراغت، و فعالیت، تنوتربیتای، تعلیماقتصادی حاشیه بازتولیدی. درست است که این پروری و  های تولیدی و 

های کودکان را شامل شود، اما  تواند دامنۀ وسیعی از فعالیترسد و بنابراین مینظر میهای فعالیت برای کودکان گسترده بهحوزه

 
23 ILO. (2007). Child domestic labour information resources. Geneva: International Labour Organization Geneva.  

 .اجتماعی تأمین و کار مؤسسه: تهران. کودکان کار(. 1386. )نازفر ناظم، و منیژه صفایی، از نقل به ،ILO ساالنبزرگ برای شایسته کار کمبود 24
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ها متقابالً انحصاری نیستند. ازطرف دیگر یونیسف  کدام از اینبر این، هیچوهاند. عالها کامالً غیررسمی و دلبخواهیتمامی این مقوله

کند و در این حوزه برای کودکان فقط سه بخش عمده را درنظر  گرایانه در این زمینه عمل میازحد محدود و نسبتاً تقلیلشاید بیش

 گیرد:می
به زیربخش1 های کار خانگی، کارهای کشاورزی و شبانی ازقبیل کشت و ( کار بدون مزد در داخل خانواده: این بخش خود 

 شود.بافی تقسیم میسازی و چرمسازی ازقبیل نجاری، یا چرمداری، و هنرهای دستی یا صنایع مربوط به کلبهدرو و گله

بیرون از منزل: کار در این بخش شامل کارهای شبانی یا کشاورزی ـ که ممکن  2 ، وقتاست تمام( کار درون خانواده اما 

باشد ـ، خدمات خانگی زمانی پیدا فصلی، یا مهاجرتی  که یک کودک در مناسبات خانوادگی یک خانوادۀ دیگر جایی برای خود 
 شود.داری نیز انجام دهد، کار تولیدی و کار استخدامی یا شخصی در اقتصاد غیررسمی میکند اما باید کارهای خانهمی

بیرون از خانواده:3 به ( کار  کار گرفته شدن ازسوی دیگران را شامل شود، همچون این بخش ممکن است استخدام شدن و 

ای، تجارت، کارهای  گیرند، شاگردی کردن، بازرگانی حرفهمنظور استهالک قرض صورت میکارهای نوکری و کارهای اجباری که به
غیره و کار خانگی. این بغیرحرفه به ارتکاب  ای صنعتی و مشابه آن در معادن و  گدایی یا تن دادن  خش همچنین ممکن است 

نیز شامل شود. در این گروه همچنین ممکن است کودکان در بخش و مستهجن را  غیررسمی و در  اعمال جنسی اخالقی  های 

 طور شخصی مشغول باشند.  ها، بهوشوی ماشینای، ازقبیل واکس زدن و شستکارهای متنوع گسترده

بندی، یعنی انجام کار بندی کار در این طبقهتوان فهمید، مالک تقسیمبندی میاز ظاهر این تقسیم طور که بالفاصلههمان
به آن اشاره کرده است،    1995طور که وایت  در سال برانگیز است و هماندرون یا بیرون خانواده، دیدگاهی است که بسیار منازعه

کنند، درمعرض خطرهای کمتری قرار  کان با خانواده یا برای خانواده کار میوجه معلوم نیست که در تمام حاالتی که کود به هیچ

می که تالش  باشند. افرادی  باید با عواملداشته  بفهمند  متنوع   کنند وضعیت و موقعیت کودکان شاغل در یک مکان فرضی را 
یا در روستا انجام میبسیاری دست شهری  یا   شود؟ وپنجه نرم کنند: آیا کار در یک منطقۀ  با دریافت حقوق است  آیا کار همراه 

به پرداخت میخیر؟ این حقوق  یا غیرنقدی؟ و پرسشصورت نقدی  بسیار دیگر. جیمز تقسیمشود  بندی دیگری دربارۀ کار های 

 دهد که شامل موارد ذیل است:کودکان ارائه می

 تر؛ برادران کوچک( کار خانگی ازقبیل تمیز کردن خانه، تهیۀ غذا و مراقبت از خواهران و 1
یا مغازه2 ها را در بازار با کاالهایی  توان آنآورند که میدست میها که از این راه کاالهایی به( کار برای امرارمعاش در مزارع 

 دیگر مبادله کرد؛  

بهعنوان شاگرد که کودک را ملزم می( کار به3  گران کار کند؛ای یا مکانی دیگر دیهنگام یادگیری یک هنر در خانهدارد 
 کنند؛ ها کار میشوند و برای منافع آنعنوان برده یا نیروی کار پیمانی که به دیگران فروخته می( به4

به( به5 یا  برای خودشان  باند، در خیابانعنوان گداهایی که  یا  گروه  خانواده خواه  ها کار عنوان بخشی از یک گروه، خواه 

 کنند؛ می

 گیرند.کنند و حقوق میها کار میها، یا مغازهکارگرانی که در مزارع، کارخانهعنوان  ( به6
شده توسعه وجود دارد. نسبت ارائهمیلیون کودک کار در کشورهای درحال  250سازمان جهانی کار برآورد کرده است که حدود  

نیست، اما قطعاً تعدادشان المللی  زیاد است. براساس شواهد سازمان بین  برای کودکانی که در کار خانگی فعالیت دارند مشخص 

کارهای خانگی، از هر گروه دیگری در این بخش فعالیت دارند. با توجه به ماهیت پنهان کار، کودکان دختر زیر شانزده سال بیش
پژوهشداشتن آماری قابل برگرفته از  های موجود فقط  اعتماد از تعداد کودکانی که در کار خانگی هستند دشوار است. آمارهای 

نشان می  هایی دربارۀ این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان است. دهندۀ نگرانیدهند که آن نیز نشاننوک این کوه یخ را 
 

 منع بدترین اشکال کار کودک

کان  وهفتمین اجالس جهانی خود کنوانسیونِ حذف فوری بدترین اشکال کار کوددر هشتاد  1999سازمان جهانی کار در سال  
رسید، تصویب  مبنی بر تعیین حداقل سن استخدام در کشورهای جهان به  1973از مصوبۀ سال  را تصویب کرد. این قانون، که پس

آور شود. ها در مشاغل سخت و زیانکارگیری آنبر آن بود که با اقدامات ملی و فراملی از استثمار کودکان جلوگیری کند و مانع به
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وپرورش رایگان و توجه به نیازهای اساسی کودکان و خانوادۀ در این کنوانسیون بر آن تأکید شد آموزش ازجمله موارد مهمی که

نامه، مقدمه، و  مادّه، توصیه  16، شامل 1380ماه سال   منظور جلوگیری از کار کودکان بوده است. این کنوانسیون در آبانها بهآن

نگهبان رسید.واحدۀ منضم در مجلس ایران تصویب و به  مادّه  تأیید شورای 
 

 کنوانسيونِ اقدام فوري براي محو بدترین اشکال کار کودک

کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای براساس مادّۀ یک تا سه این کنوانسیون، هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب می

بدترین اشکال کار کودک به »کودک«  عنوان موضوعی فوری اتختأمین ممنوعیت و محو  اذ کند. ازنظر این کنوانسیون، اصطالح 

»بدترین اشکال کار کودک« شامل کاربرده میدربارۀ تمام اشخاص کمتر از هجده سال به این کنوانسیون، اصطالح  شود. ازنظر 
 موارد زیر است:

بندگی بهالف( کلیۀ اشکال بردگی یا شیوه بدهی و رعیتی و کار یا    علتهای مشابه بردگی، ازقبیل فروش و قاچاق کودکان، 

 زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.زور یا اجباری، ازجمله استخدام به
 نگارانه.نگاری )پورنوگرافی( یا اجراهای زشتگری، تولید زشتب( استفاده، فراهم کردن، یا عرضۀ کودک برای روسپی

بههای غیرقانونی، بهفعالیت  پ( استفاده، فراهم کردن، یا عرضۀ کودک برای ای که  گونهویژه برای تولید و قاچاق موادمخدر، 

 اند.المللی مربوط تعریف شدهدر معاهدات بین

یا اخالقیات کودکان  دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام میت( کاری که به برای سالمتی، ایمنی،  شود، احتمال دارد 
 ضرر داشته باشد.

 

 اقدام کنوانسيون ممنوعيت و اقدام براي محو بدترین اشکال کار کودکهاي برنامه

 ها باید به موارد زیر معطوف باشد:عنوان موضوعی از این برنامهکنوانسیون به 6های اقدام موضوع مادّۀ برنامه
 الف( تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک؛

جویانه  ها درمقابل اعمال تالفیر بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنب( دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان د

ها را درنظر  شناختی آنها ازطریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی، و روانبینی بازپروری و سازگاری اجتماعی آنو پیش

 گیرد؛می
ها دختران درمعرض خطر که در آن ای کار پنهانهتر، کودکان دختر، مشکل موقعیتوسالسنپ( توجه خاص به کودکان کم

پذیری یا نیازهای خاص، تشخیص و دستیابی و کار با جوامعی که در  های کودکانِ درمعرضِ آسیبخاص قرار دارند، سایر گروه

صاً کودکان های مرتبط خصوسازی، حساس کردن، و بسیج افکار عمومی و گروهها کودکان درمعرض خطر خاص قرار دارند، آگاهآن
 هایشان.و خانواده

 

 کار خطرناک براي کودکان

کار خطرناک، براساس مواد کنوانسیون کار کودک، کاری است که کودکان را درمعرض سوءاستفادۀ جسمانی، روانی، یا جنسی 

آالت ته، کار با ماشیندهد. همچنین شامل این کارهاست: کار در زیر زمین، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسقرار می
شوند، کار در محیط ناسالم که جا یا حمل میها بارهای سنگین با دست جابهو تجهیزات و ابزارهای خطرناک، کارهایی که در آن

های مضری قرار دهد ممکن است کودکان را مثالً درمعرض مواد و عوامل یا فرایندهای خطرناک یا درمعرض دما، صدا، یا ارتعاش

بسیار مشکل برای ساعات طوالنی یا درخالل شب یا کار درجایی که کودک مت کودک را بهکه سال خطر اندازد، کار تحت شرایط 
 نحو غیرمتعارفی محدود به محیط کارگاه است.به

برای محو ب واحدۀ قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیتهای یک و دو مادّهنامۀ اجرایی تبصرهبراساس آیین دترین  و اقدام فوری 

 شرح ذیل است:نامۀ مکمل آن، فهرست کارهای مضر برای افراد زیر هجده سال بهاشکال کار کودک و توصیه

یا میلهاالرضی، و کار در تونلاالرضی یا سطح( کار در معادن، اعم از تحت1  های معدن؛ها و راهروها 
 ؛( کار در مخازن سربسته2
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 ؛کنیپاکساالمبورسازی، و روده،  های دباغی( کار در کارگاه3

 ، حمل و دفن زبالۀ شهری؛آوریروها، بخش جمع( کار در گنداب4

 ؛های مرغداریها و آشیانهپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله( سم5
 .( غواصی6

بیش7  ها؛ها، و اسکلت، داربستهای متحرکها، اتاقکاز پنج متر از سطح زمین روی دکل( کار در ارتفاع 

باال )بیش( کار در محیط8  ازحد مجاز(؛هایی با سروصدای 

 کیلوولت و باالتر؛ 63های انتقال برق با فشار ( کار روی خطوط و پُست9
 پاشی؛، قیرپاشی، و مالچ، پخت آسفالت دستیپاشی( مشاغل شن10
 

 قانون کار ایران 

منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، ادارۀ کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی بهقانون کار و    96براساس مادّۀ  
ناظر به شرایط کار به آور و خطرناک، مدت کار، ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیانبا »نظارت بر اجرای مقررات 

کار در حدود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت  ظارت را برعهده دارند.مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان« وظیفۀ ن

این قانون وارد شده و به  85روز، به مؤسسات مشمول مادّۀ دارند، بدون اطالع قبلی و در هر موقع از شبانه  وظایف خویش حق

بازرسان کار به کارگاه خواهد بود.های خانوادگی به اجازه کتبی دبازرسی بپردازند، اما ورود  قانون کار ایران  ادستان محل منوط 
بر تعیین حداقل تفصیل به موضوع کار کودکان اشاره شده است. در این قانون، عالوهترین قانونی است که در آن بهترین و مهماصلی

قانون شده است. قانون ذار مشخصگسن قانونی اشتغال، شرایط استفاده از کارگر نوجوان و نیز موارد استثنا در این زمینه ازسوی 

به پیروی از قوانین بین بهرهکار ایران،  به کار معیّن و  کشی از دیگری را ممنوع اعالم کرده است و در این المللی کار، اجبار افراد 
ن مجاز اشتغال را  حداقل س  79المللی کار، در مادّۀ زمینه همۀ افراد جامعه با هم برابرند. قانون کار ایران، به پیروی از قوانین بین

به بهتعیین کرده است و  پانزده سال است و  کارگیری و استخدام  موجب این مادّه، حداقل سن مجاز برای اشتغال به کار در ایران 

به بازرسی کار می های مهم این مادّه پردازد که در ذیلْکودکان زیر پانزده سال ممنوع است. در قانون کار ایران در مبحث دوم 

 شوند.رور میمبحث م
با وظایف   -96ماده  به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی 

 شود:ذیل تشکیل می

به کارهای سخت و زیان ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط  مقررات  آور و خطرناک، الف( نظارت بر اجرای 
 کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.مدت 

صحیح مقررات قانون کار و آیین  های مربوط به حفاظت فنی.ها و دستورالعملنامهب( نظارت بر اجرای 

که در معرض صدمات و ضایعات   به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی  ج( آموزش مسائل مربوط 

ناشی از کار قرار دارند.  ناشی از  حوادث و خطرات 

میزان جهت اصالح  پیشنهاد الزم  حفاظت فنی و تهیه  مقررات  اجرای  ناشی از  پیرامون اشکاالت  بررسی و تحقیق  ها و د( 

 های تکنولوژی.های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتدستورالعمل

منظور پیشگیری   گونه موارد بهو تحلیل عمومی و آماری این  های مشمول و تجزیهرگاهه( رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کا
 حوادث.

روز  دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانهکار در حدود وظایف خویش حق  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت  -98ماده  

بپ  85به موسسات مشمول ماده   به بازرسی  شده و  نیز میاین قانون وارد  به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه  ردازند و  توانند 

یا قسمتی از آن  ها رونوشت تحصیل نمایند.مراجعه و در صورت لزوم از تمام 

 های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.ورود بازرسان کار به کارگاه -تبصره
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ها در تماس دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با آنار حق ک بازرسان کار و کارشناسان بهداشت  -99ماده 

یا در انجام کار مورد استفاده قرار میمی ای که برای آزمایش الزم است درمقابل رسید، نمونه بگیرند و به گیرند، به اندازهباشند و 

 روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

های مشمول این قانون  کار به کارگاهکسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کارفرمایان و دیگر   -104ماده 

نمایند، حسب مورد به مجازات مقرر  گردند و یا مانع انجام   وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری 

 در این قانون محکوم خواهند شد.

ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر ن بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفههرگاه در حی  -105ماده 
بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به در کارگاه داده شود، 

 رئیس مستقیم خود اطالع دهند.
 

 نوجوان در ایرانشرایط کار کودک و 

بسیاری از کشورهای جهان معضلی دامنه از حمایتامروزه چالش کار کودک همچنان در  است. جدای  های اقتصادی و دار 

رفع مشکالت مالی در جامعه برای فایق آمدن بر این چالش، وجود قوانین حمایتی از کودکان نیز نقش مهمی در مبارزه با معضل  

شود  عنوان کودکان کار شناخته میانین داخلی ایران در زمینۀ مبارزه با کار کودک و حمایت از آنچه بهکند. قوکار کودک ایفا می

صورت اجمالی به الیحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و مواد مرتبط با موضوع کار شود. همچنین بهدر این بخش بررسی می
پرداخت. خواهیم  قانون اساسی    کودک  بهاگرچه  ایران  اسالمی  صریح اشارهجمهوری  و  کودکان و  طور مستقیم  به حقوق  ای 

بهزیرمجموعه به آن،  بههای مربوط  اصل،  اما در دو  نکرده است،  با کودکان کار،  عوامل ویژه حقوق مرتبط  نقش  بر  طور ضمنی، 

عامل عبارت وپرورش رایگان« و »ممنوعیت ی از آموزشمنداز »حق بهره تأثیرگذار در محو کار کودک تأکید کرده است. این دو 
وپرورش رایگان و در دسترس برای تمام  قانون اساسی، حق آموزش  3ها« است. در بند سوم اصل کشی از انسانکار اجباری و بهره

ا شناسایی  نیز ب  43شده است. همچنین بند چهارم اصل  افراد جامعه شناسایی شده و فراهم آوردن آن جزو وظایف دولت قرار داده

و بهره بر این ضوابط استوار  کشی از انسانحق انتخاب آزاد شغل، کار اجباری  اسالمی را  ها را ممنوع دانسته و اقتصاد جمهوری 

آید و قوانین مندرج شمار میبرپایۀ قانون کار در جمهوری اسالمی، کودکِ بین پانزده تا هجده سال کارگر نوجوان به کرده است.
کار گماردن افراد کمتر االجراست. در این مواد قانونی آمده است که بهقانون کار دربارۀ کارگر نوجوان الزم  84مادّۀ  و 79در مادّۀ 

نامیده می باشد کارگر نوجوان  بین پانزده تا هجده سال تمام  است. کارگری که سنش  پانزده سال تمام ممنوع  بدو از  و در  شود 

 .شکی موردتأیید سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهدهای پزاستخدام باید تمامی آزمایش

 

 کار کودکان در قوانين ایران

کارگیری کودکان و نوجوانان حدودی تعیین شده است. در فصل سوم این در قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز دربارۀ به

منوع است. در کنوانسیون جهانی حقوق کودک هر فرد  سال م  پانزدهکار گرفتن و استخدام هر فرد زیر  به  ،80قانون و براساس مادّۀ  
به این  ،شودسال کودک محسوب می هجدهزیر   با توجه  با شروطی این کنوانسیون را امضا کردهاما  حدود سن   است،  که ایران 

 ۀ شود که به سن بلوغ نرسیده است. در تبصرکودک به فردی گفته می  ،آن  برپایۀو گردد میکودکی براساس قوانین شرع مشخص  

سال تمام قمری تعیین شده است. قوانین کار مربوط به   نُهسال تمام قمری و در دختر   پانزدهسن بلوغ در پسر  ،1210یک مادّۀ 
در قانون مدنی ایران مشخص شده نیز براساس حدود سن کودکی  هیچ کارفرمایی   ،قانون کار  80مادّۀ    برپایۀو    است  کودکان 

برابر    500تا   200به پرداخت جریمه  ،سال را استخدام کند و هر کارفرمایی که از این قانون تخطی کند  پانزدهتواند افراد زیر  نمی

خود   یاتواند دعوصورت عملی نمیبه  ،سال باشد  پانزدهکارگری زیر  اگراما    .یک کارگر محکوم خواهد شد ۀحداقل دستمزد روزان

سال ممنوع    پانزدهکارگیری کودکان زیر به زیرا ،وجود نداردبرای او  امکان شکایت  ند و عمالًکدر مراجع قانونی ثبت را  با کارفرما 
کارگر نوجوان در   ،قانون کار  81مادّۀ   برپایۀدارد. وجود سال نیز شرایط خاصی  هجدهتا   پانزدهکارگیری افراد  دربارۀ به  . البتهاست

د. گردثبت  شخص  ۀو مدارک آن در پروندشود  بار تجدید    باید سالی یک  هابدهد و این آزمایش  پزشکی  تخدام باید آزمایشبدو اس

نامناسب بداندهمچنین پزشک دربارۀ تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کارفرما   ،کند و چنانچه کار مربوط را 
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کارگر نوجوان نیم ساعت   ۀقانون کار نیز ساعات کار روزان  82ل کارگر را تغییر دهد. در مادّۀ  مکلف است در حدود امکانات خود شغ

نوع کار اضافی و انجام ،قانون کار 83کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. براساس مادّۀ  کار در شب و نیز   دادن ارجاع هر 

از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان  از حدِو حمل بار با دست بیش ،کارهای سخت، زیان آور، خطرناک بدون استفاده  مجاز و 
شود  ا شرایطی که کار در آن انجام میی  شانعلت ماهیتدر مشاغل و کارهایی که به  ،84که براساس مادّۀ ممنوع است و درنهایت این

نوجوانان زیانبرای سال یا اخالق کارآموزان و  حداقل سن  متی  با وزارت   هجدهآور است،  این امر  بود. تشخیص  سال تمام خواهد 

 های دباغی ، کار در کارگاهکار در معادن، کار در مخازن سربسته  :ند ازابرخی از این مشاغل عبارت  تعاون، رفاه و امور اجتماعی است.

گنکنیپاکو روده دفن زبال  و  آوریجمعکار در بخش  روها،  داب، کار در  و  سم  ،شهری ۀحمل و  و مزارع  باغات و اشجار  پاشی 
های  اتاقک و هااز پنج متر از سطح زمین روی دکل، کار در ارتفاع بیش، غواصیهای مرغداریها و آشیانهضدعفونی اماکن و طویله

های  جایی مواد مذاب از کوره، حمل و جابهگری، شیشهگری فلزاتریخته، ها، کارهای ساختمانیها و اسکلتداربست و  متحرک

ها، کار در غسالخانه و دفن اموات،  های صنعتی و کشتارگاه، کار در دامداریهای پخت چینی و سفالکار در مجاورت کوره فعال،
کارگیری سال را ممنوع اعالم کرده و به  پانزدهتخدام افراد زیر  که قوانین ایران اسباوجود این  ها.و کار در نانوایی  ،هاپزخانهکار در کوره

نیز به هجدهتا   پانزدهنوجوانان  پذیرفته شده سال  های  شود که کودکان بسیاری در ردههمچنان دیده میاست،  صورت مشروط 

گرفته تا کارگاه  ،های متعددسنی مختلف در بخش  ۀ شوند. دلیل مهم و عمده میکار گرفتبه  ،های تولیدیاز کشاورزی و مزارع 

بر شرایط کودکان و محیط فرمایان  رای که کاگونهبه  ،استآنان های کار استفاده از کودکان در مشاغل مختلف عدم نظارت جدی 
فرستند. کار می  ۀها نیز فرزندان خود را زودهنگام به چرخکار بگیرند و خانوادهتوانند کودکان را بهراحتی و بدون ترس از قوانین میبه

نکنند، تصور میحقوق آنکارفرمایان  ند یا شوکه این کودکان ازسوی کارفرما آزار و استثمار  درصورتی پرداخت  کنند امکان ها را 

ندارند پیگیری قانونی را  . این وضعیت دربارۀ و کارشان قانونی نیست  اندسن قانونی شروع کرده در سنی زیرکار را   زیرا  ،شکایت و 
 ، داشتن مدارک قانونین  سبببه هم هاکنند نیز وجود دارد و آنان اتباع و مهاجر که بدون مجوزهای قانونی در کشور کار میکودک

 توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند.  که در کار با مشکلی مواجه شوند، نمیدرصورتی

میبه  ،بنابه تعاریف مختلف  ،آزاردیدگی به خود  شکل  عبارتگیطور کلی چهار  که  آزار بی  :از  اندرد  عاطفی،  آزار  توجهی، 

لگد ،هر عملی که سبب جراحت جسمی شود  به  آزاری جسمیو آزار جنسی. کودک ،جسمانی زدن،   نظیر کتک زدن، مشت زدن، 
دهد که فرد  میزمانی روی  و شناحتی  رفتار هیجانی یا روانءسویعنی آزاری روانی کودک .شود، اطالق میسوزاندنو گاز گرفتن،  

هیجانی عبارت است از پرخاش کالمی   نداشتنی است. سوءرفتارو دوست  ،ارزش، معیوباین پیام را به کودک منتقل کند که وی بی

بر  ،)مانند تحقیر، فریاد زدن، تهدید کردن، سرزنش کردن یا طعنه زدن( مواجه کردن کودک با خشونت خانگی، وارد کردن آزار 
بیشکودک ازطریق انتظا آزاری جنسی طیف های ضداجتماعی. کودکازحد، تشویق یا آموزش کودک برای شرکت در فعالیترات 

ی کودک، وادار کردن کودک به لمس للمس یا بوسیدن دستگاه تناس یا ازجمله مالش  شود،جنسی را شامل می  وسیعی از رفتار

 25... ساالن ودستگاه تناسلی بزرگ
 

 کودک آزاري

مراقبت و محافظت  ئۀترین شکل بدرفتاری با کودکان است و عبارت از فقدان اراشایع  یا غفلت از کودک  مسامحهآزاری کودک

با سن کودک  یازو موردن یکاف  یهادر اِعمال مراقبت  یکوتاه یغفلت از کودک به معنا  .کافی از کودکان است مانند    ،متناسب 

کودک  یو احساس  ی،عاطف ی،جسم  یترشد ظرف یاست که برا  یپزشک  یهابتو مراق  یسرپناه، غذا، لباس، آموزش، سرپرستین تأم
بایضرور غفلت  یشترینند.  نوپا  ۀدربار  یا مسامحه  موارد  نوزاد،  پ  و  ،کودکان  می دبستانییشکودکان  . مسامحه انواع  افتداتفاق 

غفلت    ،دارد یگوناگون یا   جسمی  ۀمسامح .یپزشک  امحۀمسو    ی،احساس  ۀمسامح  ی،آموزش  ۀمسامح  یزیکی،ف  ۀمسامح یامانند 

از منزل ،شامل رها کردن فیزیکی به امنیت و رفاه کودکو بی ،نظارت ناکافی ،اخراج   26ترین موارد مسامحه است از شایع توجهی 

 
(. سنگ فرش هر خیابان از طال نیست. تهران: 1395پور قنواتی، لیال. )(. به نقل از بخشنده، مجتبی و نیک1389کامل عباسی و آقامحمدیان شعرباف. ) 25

 شناسان.جامعه

 شناسان.فرش هر خیابان از طال نیست. تهران: جامعه (. سنگ1395پور قنواتی، لیال. )(. به نقل از بخشنده، مجتبی و نیک1375کاپالن و سادوک. ) 26
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پیچیدکودکان کار و کودکان خیابانی به متعدد و متنوعی از کودک ۀدلیل شرایط  با موارد    .رو شوند آزاری روبهخود ممکن است 

نوعی ساختار شبکه  ثفرض اساسی این مبح علیه کودکان با یکدیگر رابطه دارد و در  نوع آزاری  این است که انواع آزارها  ای هر 

بازتولید می کودکان نوعی از حمله و تهاجم فیزیکی علیه  های متکند. آنچه جای تأمل دارد این است که شکلانواع دیگر آزار را 
سیلی زدن تا ضربات و  کوبیدن   و از هل دادن، آمیز جسمیدر جامعه وجود دارد. این مسئله طیف وسیعی از رفتارهای خشونت  کار

رو هستند فراد روبههای متفاوتی از اگیرد. درکنار این مسئله، کودکان خیابانی با گروهمی را دربر  ،سنگین و برنده  یمهلک با اشیا

 ، والدین )اعم از والدین فعال در محل کار کودک یا غیرفعال در محل کار کودک(  کنند.ها اقدام  به آزار جسمی آنممکن است که 

فروشان( و دست  ،گردان، متکدیانویژه در مسیر افرادی همچون دوره، کارفرما، رقبای کاری )بهسالاعضای خانواده، همکاران بزرگ
به ساختار فرهنگی جامعه و نگاهها میآن ۀنقش دارند که ازجمل هاها و افراد دیگر نیز در وقوع این نوع آزارهمچنین گروه های توان 

ایی بررسی و شناس  یت و شناسایی، قابلؤقابل ر  یهابرخالف سایر گروه ،د. این گروهکراین کودکان اشاره    هتحقیرگونه ب  یا آمیزترحم

اما زخمشوکمتر توجه میبه آنها نیستند و  نگاهد،  ناشی از  برای همیشهجنسی  ها، خصوصاً آزارهایها و انواع آزارهای  ها به آن  ، 
بسیاری از انواع آزار را شامل میکند. کودکآسیب وارد می روانی تنوع  غیرکالمی، تهدید،   ،شودآزاری  کالمی،  همچون آزارهای 

ناسزا گفتن، تحقیرتمسخر کردن، ترسان نامتناسب با سن کودک،  برخوردهای  نوع باعث  و غیره. آنچه   ،دن، انتظارات و  تأثیر این 

نحوی که عملکرد فردی و اجتماعی و شناختی این افراد است به  ،د تغییر فضای ذهنی، عاطفیشورفتار بر ذهن کودکان خیابانی می

 27.دشواز دیگر کودکان سوءاستفاده خیابانی ممکن است بیش کودکاناز دهد. را تحت تأثیر سوء قرار می  آنان
 

 نقش سازمان هاي مردم نهاد 

پذیرفته ندارد. تنوع آنهای مردمای از سازمانشدهدر ادبیات این حوزه تقریباً هیچ تعریف گسترده و  ها، اهداف و نهاد وجود 

ها توافق دربارۀ چنین تعریفی را دشوار کرده است. در تعریفی آنساختارهای متنوع، و همچنین نیروهای محرکۀ بسیار متنوع پشت  
عنوان افراد و بدون داشتن هیچ عنوان دولتی و یا هایی هستند که توسط اعضای جامعه بهنهاد گروههای مردمآمده است: سازمان

ها غیرانتفاعی  شوند. این سازمانل میمحیطی، و غیره تشکیموقعیت شغلی برای دستیابی به اهداف اجتماعی، مدنی، اخالقی، زیست

به چهارگونه نهاد برحسب جهتهای مردمسازمان  28د.کننوکار فعالیت نمین سود و کسبدست آوردهستند؛ یعنی برای به گیری 

 شوند:تقسیم می

نوع سازمان- فعالیتخیرخواهانه: این  میها  انجام  پایین را  به  باال  پدرساالرانۀ از  که حدهای  نفعدهند  بَران اقل مشارکت 

به)گروه هایی مانند برآوردن نیازهای فقرا، توزیع خوراک و پوشاک یا دارو،  ها فعالیتگونه سازمانهمراه دارد. در اینهای هدف( را 

 شود.چنینی انجام میونقل، مدرسه و امور اینتدارک مسکن، حمل
غیردولتی فعالیتخدماتی: این نوع سازمان- برنامههایی مانهای  ریزی خانواده، خدمات آموزشی و ند فراهم آوردن بهداشت، 

 دهند و انتظار دارند مردم در اجرا و دریافت خدمات مشارکت کنند.طراحی برنامه را انجام می

نوع سازمان- غیردولتی عموماً، در شکل تعاونی، پروژهمشارکتی: این  ها دهند که در این پروژههای خودیار را انجام میهای 

نیروی انسانی، و مانند اینمردم محلی با کمک  شوند.ها درگیر میهای نقدی، ابزار کار، زمین، مواد 
این جهت- عوامل  توانمندسازی:  شفاف  و درک  به مردم  مبنای کمک  به توسعه  زمانی حاصل شد که دستیابی  از  گیری 

 کوشند می گیریجهت  این  با  غیردولتی  هایسازمان نوع  این.  شد  ـ سازدمی متأثر  را  آنان  زندگی  که اجتماعی، سیاسی و اقتصادیـ 

ا مردم حداکثر دخالت هسازمان  این  هاییفعالیت در.  کنند تقویت  خویش  زندگی  کنترل برای  شانبالقوه قدرت از را مردم آگاهی تا
 29.کنندکننده فعالیت میعنوان تسهیلها بیشتر بهو مشارکت را دارند و آن

ترین ها یکی از مهمها پلی مهم بین شهروندان با هم و ملت با دولت هستند. این سازماننهاد در تمام حوزههای مردمسازمان

برایندهای ناشی از آن، یعنی حمایت اجتماعی، کنندۀ آنعناصر سرمایۀ اجتماعی و تقویت اند، زیرا باعث تقویت روابط اجتماعی و 

 
 شناسان.(. سنگ فرش هر خیابان از طال نیست. تهران: جامعه1395پور قنواتی، لیال. )بخشنده، مجتبی و نیک 27

28 sciencedirect.com  .(2013) .Acessed Sep 2020. 
29 http://ngosiran.ir (2017) .Acessed Sep 2020. 
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دهند که متأسفانه ها با تقویت روابط اجتماعی بهترین سازوکار را برای کمک به مردم ارائه میاین سازمانشوند. به عبارت دیگر،  می

 نشده است.   خوبی از این ظرفیت استفادهدر ایران به

وزۀ نهادی که در شهر تهران در حهای مردمها بوده است و سازمانحمایت از کودکان کار در دستور کار برخی از این سازمان
کودکان قرار دارند. برخی از این اند در زمرۀ سازمانکودکان کار فعال های خیرخواهانه، خدماتی، توانمندسازی و دفاع از حقوق 

علی ها عبارتسازمان کودکان، مؤسسه مهر و ماه، و جمعیت امام  اند از: انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن حمایت از حقوق 

ها عضو آن هستند(، پرنده درخت کوچک دفاع، مؤسسه مهرآفرین، شبکه یاری )که برخی از این سازمان)ع(، رویش نهال، جمعیت  

دیده  ها کودکان و زنان آسیبهای هدف این انجمندر منطقۀ کن، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن یاری کودکان. گروه
در سطح شهر تهران فعالیت    های دیگر نیزو خیریه  هاداد کثیری انجمنها، تعجز این سازمانو درمعرض آسیب هستند. البته به

پرتال با مرور در  توان اهم خدماتشان را در حوزۀ کار کودکان مشاهده کرد، این ها میهای آنها و فعالیتها، اساسنامهدارند که 

رفاهی، پژوهشی، پزشکی، حمایتگری و حمایتی، شناسی، حقوقی، اند از: خدمات آموزشی، مددکاری اجتماعی، روانخدمات عبارت
های دست. معموالً بیشتر کودکان کار )در انواع مشاغل( تجربۀ دریافت حمایتگری، دفاع از حقوق کودکان، و مواردی ازاینمطالبه

شوند. این کاغذی محسوب میهای اند یا جزو سازمانها از رده خارج شدهاند که البته برخی از آنها را داشتهمختلف از این سازمان

های کار کودکان ها با ورود به محلشوند؛ یعنی گاهی سمنها مینکته را نیز باید افزود که کودکان به دو شیوه جذب این سازمان

جذب می خانوادهآنان را  کودکان و  به اطالعاتی که از شبکهکنند و گاهی  ت ها دریافهایشان دربارۀ این سمنهایشان، با توجه 
 .  کنندها مراجعه میمنظور پذیرش و دریافت خدمات به آناند، بهکرده

 

 هاي ناکارآمدممنوعيت کودکان از کار و طرح

شمسی دولتِ وقت آن را تصویب کرد. طرحی که    1384ای بود که سال نامه»ساماندهی کودکان کار و خیابان« عنوان آیین
بود کودکان را از چرخۀ مشقتحمایت از آنهدف کلی آن توانمندسازی »کودکان کار« و   کار دور کند، ها عنوان شد و قرار  زای 

نامۀ ساماندهی کودکان کار و  اما در مدت پانزده سال به طرح ضربتی دستگیری کودکان کار در خیابان تبدیل شد. براساس آیین

بهسر به  هر فرد زیر هجده سال که در ساعات نامحدود در خیابان  84خیابان مصوب سال  عنوان »کودک خیابانی« شناخته برد 

های اجرایی موظف هستند اقدامات الزم ازقبیل شناسایی، جذب و پذیرش این کودکان را  ها، و دستگاهشود و نهادها، سازمانمی
شناسایی کودکان نامه تأکید شده است اطمینان از او حمایت کنند. در این آیینعملی نمایند و تا رسیدن کودک به فرجام قابل

از جلب اعتماد ها نیز ازطریق ارتباط مؤثر مددکار و پسکار و خیابان باید ازسوی مددکاران اجتماعی انجام شود و نحوۀ جذب آن

گیرند، فرایندی که به دور شدن کودکان شدنی خواهد بود. در اقدام بعدی نیز کودکان در مرحلۀ توانمندسازی قرار میکودکان انجام
 خۀ کار منجر خواهد شد.از چر

برای یازده ارگان دولتی وظایفی را مشخص این طرحْ سازمان بهزیستی را متولی اصلی حمایت از کودکان کار می داند، اما 

به برعهده بگیرد. صدور مجوزها و احکام  کرده است.  را  امنیت در کلیۀ مراحل اجرایی  باید برقراری  عنوان مثال نیروی انتظامی 

ساماندهی وظیفۀ   قضایی الزم مراحل  اجرای  فضای فیزیکی مناسب جهت  تجهیز  است. تخصیص و  دادگستری  برعهدۀ وزارت 
های جویای کار کودکان، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان، زا به خانوادههاست و ارائۀ تسهیالت اعتباری اشتغالشهرداری

بیمه فرهصدور  اقدامات  انجام  درمانی،  انساننامۀ خدمات  و  خدمات حمایتی  تأمین  الزم،  راهنمایی نگی  دوستانه، شناسایی و 

نامه،  های تحت پوشش، وظایفی است که طبق این آیینهای الزم از خانوادهآموزانی که درمعرض آسیب هستند و حمایتدانش
احمر، وزارت  صداوسیما، جمعیت هالل، سازمان بیمۀ خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، برعهدۀ وزارت رفاه، وزارت بهداشت

 وپرورش، و کمیتۀ امداد گذاشته شده است.آموزش

هاست، نامۀ ساماندهی کودکان کار و خیابان در چارچوب طرحی که مکتوب شده است مدافع حقوق کودکان و منافع آنآیین

یا حتاما دستورالعملی که درصورت اجرای اصولی می به ی از شمار آنتوانست از رنج کودکان کار و  ها بکاهد، در مراحل اجرایی 
نهطرحی ضربتی و شتاب بدرفتاری، زده بدون پشتوانۀ اجرایی تبدیل شد که  بلکه با خشونت،  تنها از کودکان کار حمایت نکرد، 
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رزه کند به مبارزه های فراوانی زد. طرحی که قرار بود با »کار کودک« مباها آسیبایجاد ترس و اضطراب درمیان کودکان کار به آن

برای حذف آن  ها از سطح خیابان به هر قیمتی تبدیل شد.علیه »کودکان کار« و تالش 

می بلکه  آنچه در خیابان اتفاق  مددکاران اجتماعی ازطریق جلب اعتماد نبود،  شناسایی و جذب کودکان کار ازسوی  افتاد 
با خشونت و ایجاد ترس و دلهره به اقامتگاهاز دستگیری با برخوردهای تدستگیری کودکان بود. کودکان پس های تحت اختیار وأم 

پسبهزیستی روانه می بهشدند و  خانواده  از  دوری  بیست روز  نشوند امکان رهایی شرط ایناز حدود  که دیگر در خیابان ظاهر 

باشد.یافتند، بدون اینمی توانمندسازی خبری  حمایت و  آنکودکان زیادی در این   که از  ها که پروسه آسیب دیدند، برخی از 

مراتب بیشتری های زیرزمینی شدند که مخاطرات بهها بود، راهی کارگاهای جز کار نداشتند و تأمین مخارج خانواده برعهدۀ آنچاره
طرح ساماندهی   ریزند.ها بگوگریز آنها از چنگ مأموران و عملیات تعقیبها درپی داشت و گروهی نیز یاد گرفتند در خیابانبرای آن

نهکودکان کار و خیابان پس تنها به کاهش شمار کودکان کار منجر نشد، که ناکارآمدی خود را  از پانزده سال اجرا و شکست مداوم 

خوردۀ  از پانزده سال تکرار طرح شکست، پس1399با عدم توانایی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار به اثبات رساند. اما در سال  
اند و ادعا »ساماندهی کودکان کار و خیابان«، مسئوالن بهزیستی از جایگزینی طرح »حمایت اجتماعی از کودکان کار« سخن گفته

بهمی کار«  کودکان  به »حمایت اجتماعی از  جدید موسوم  طرح  پروسۀ کنند در  کرد و  محور« عمل خواهند  صورت »خانواده 

های پذیرد، اما ابهامات موجود در این طرح نیز به نگرانیطریق »مدیریت مورد« انجام میشناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار از

کند هایی مانند ساماندهی کودکان کار وخیابان اثبات میروایت کودکان از طرح  ها دامن زده است.های آنکودکان کار و خانواده
خ عنوان حمایت اجتماعی و جذب، قربانی انواع  نیروی شونت شدهاین کودکان، تحت  نهادهای دیگری همچون  اند. حتی گاهی 

و مأموران مترو از کار این کودکان در حوزۀ تحت نظارتشان ممانعت به بسیاری از مواقع  عمل میانتظامی، شهرداری  آورند و در 

علیه آنان اعمال میاشکالی از خشونت کودک نیز بر ناکارآمدی این کنند. بسیاری از فعاالن حوزۀ های جسمی، فیزیکی، و روانی را 
های  ها برای حمایت از این کودکان و خانوادههای جامعی در سطح مدارس و محلهکه برنامهاند. باید گفت زمانیها اذعان کردهطرح

نداشته باشد، صرفاً منابع مالی و انسانی صَرف جمع را دربر   شود و تقریباً نتیجۀ مثمریآوری آنان از سطح خیابان میآنان وجود 

باعث اتالف منابع می یکی از  نخواهد داشت و فقط  شود. کودکان بارها روایت کردند که یک تا چندین دفعه )شش مرتبه( ازسوی 

ها، مثل شهرداری، از سطح خیابان دستگیر شدند و به یکی از مراکز بهزیستی انتقال داده شدند. روایت یکی از این کودکان ارگان
 چنین بود:

گه کار نکنین اینجاها،  داره تا مامانت بیاد، برداره ببرتت خونه. میبره نگه میخواد ما رو برداره ببره گداخونه، میمیبهزیستی  

 کنهکنه، بهزیستی دنبالمون میتموم دیگه. شهرداری دنبالمون می

 

 (N=۱9ممنوعيت و محدودیت شهرداري )(۱ه)نمودار شمار
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ها گذاشته است اتفاق تلخی است که  هایی که بهزیستی عنوان ساماندهی و حمایت اجتماعی را بر آنطرحتجربۀ کودکان از 

 که توصیفشان چنین بود:ازنظر کودکان حکم زندان و دستگیری را دارد؛ چنان

هر روز می بهآد میشهرداری  نداره فعالً. من رو شیگه کار نکن. بهزیستی که  ش بار گرفته بهزیستی.  خاطر این کرونا کاری 
 شهرداری هم یه بار. مامان بابام دنبالمون اومدن، ولمون کردن.

بازار بودم، داشتم کار می  یهمن اینجا توی  دفعه یه ماشین اومد، دستم رو گرفت، انداخت توی ماشین، با خودش برد کردم؛ 

سِنای خودم بودن. دیگه یه دو ماهی اونجا بودم با پسرعموم تا  همشدیم، همه زندان. اونجا توی زندان خیلی بودیم؛ سیصد نفر می

 کردم که گرفتنم.میلیون داد، ما رو آزاد کردن. داشتم کارتن جمع می  3که داداشم اومد  این
کل همین بهزیستیاست. گفت آهان!  شناسه، رئیسبهزیستی که من رو گرفت، بهش یه چیزی گفتم. گفتم آقای... من رو می 

زد به آقای... گفت یه دختر رو گرفتم به اسم...، ده سالشه. گفت ولش کن، اون آشنای منه... . آقای... من رو تو چیز گرفته  زنگ

بود، اما من رو بازم ول کرد. یه چیز برای آقای... گفتم؛ گفتم دوس داری یکی دختر تو رو بگیره، بره. مثالً دختر تو کار کنه، بگیرن، 
 ، دوس داری. تو هم فکر کن من دخترتم. گفت برو.یکی ببره یه جایی

آد مونیم. بعد یکی میبرن سه روز میتوی شهرستان دو بار من رو بهزیستی گرفته. اینجا هم یه بار من رو گرفتن. اونجا می

 کنن.دنبالمون، آزاد می

بیا بریم. من فکر کردم  یه بار نشسه بودم داشتم کار می یکی اومد گفت  بده. تا دیدم  میکردم،  خواد واسم خوراکی، چیزی، 
بودم. بعد مامانم اومد دنبالم.  ماشین بهزیستی هستش، فرار کردم. ولی آخرش گرفت من رو برد داخل ماشین. چند روز 

می پولمون رو میآد میشهرداری  خواستن رد مرز کنن. گلشهر گیره. یه ماه پیش من رو گرفتن کتک زدن، میزنه ما رو، 

 دم.بو
ها در برخی مواقع با خشونت همراه است آوریترسند، زیرا این جمعها میآوریدر بسیاری از موارد کودکان از این شکل جمع

 .  هاستکنند، برای کودک چیزی شبیه به »گداخانه«، زندان، و مانند اینکه آنان را به مراکز نگهداری منتقل میو زمانی

بار طرح ساماندهی را اجرا میبهزیستی در پانزده سال  نیز معموالً خردادماه گذشته تقریباً هر سال دو  کرد. زمان آغاز طرح 

به چرخۀ کار میبود، هم با تعطیلی مدارس که کودکان بیشتری  به پیوندند. کودکان در قالب این طرح، پسزمان  از دستگیری، 
یاسر مراکزی همچون بعثت و یاسر منتقل می مراکز اسکان موقت کودکان بهزیستی است که گنجایش هرکدام از  شدند. بعثت و 

ساماندهی، کودکان   هبدون پشتوان  زده ونفر است، اما در قالب طرح شتاب  50زمان کمتر از صورت همها برای نگهداری کودکان بهآن

به این مراکز منتقل میصورت ضربتی از کف خیابان جمعبه بهآوری و  با انتقاد شدید    1398وص در سال خصشوند. این موضوع 
یاسر ـ که کمتر از   کودک در    190از نفر گنجایش دارد ـ بیش 40فعاالن حقوق کودک مواجه شد، زیرا خبر رسید که در مرکز 

بهکنندهوضعیت نگران غربالگری   30د.بردنسر میای  پاسخ به این انتقادات گفتند که کودکان در این مراکز  مدیران بهزیستی در 

شود  شوند؛ یعنی کودکان افغانستانی اگر سرپرستی نداشته باشند رد مرز خواهند شد و از والدین دیگر کودکان تعهد گرفته میمی

نشوند. معموالً زمان نگهداری کودکان نیز بسته به این یا سوم دستگیری آنکه دیگر در خیابان ظاهر  باشد  که بار اول یا دوم  ها 
 متفاوت بود.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 ، از1398تیرماه  17خبرگزاری ایسنا،  30

https://www.isna.ir/photo/98041708716 
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 نقل قول هاي ميدانی در خصوص کودکان کار 

 

 

 )عکس از پژوهش( محالتی  فروش در بازار گلکودک گل یک ی دستاز چرخ یريتصو

کارگاه  کار در ضایعات: ضایعات کار در  به  نیزهای  کودکان مخاطرات زیادی  داردبرای  آن  و  همراه  عبارتاهم   از: اندها 

دستگاه هنگام کار با  زیاد کار با دستگاه هوا برش، امکان آسیب دیدن و سوختگی بهآالت سنگین، سروصدای قطعات آهن  یجایجابه

برش به  ویا آسیب دیدن  ،هوا  از کودکان   یجایدلیل جابهزخمی شدن  دربارۀ شاغل در این صنف قطعات آهن. روایت تعدادی 
 :چنین بود  های کارشانو سختیمخاطرات 

 برش بدی خوبه، ولی اولش سخته.  .بلند کردنشون  ،، خیلی سخته اولشندیگه اینا سنگین

  .خوری زمین می ،کنهبه پات گیر می  ،دیو هل میر آهن ؛دوستامم زخمی شدن، خودمونم شدیم .کار نخیلی خطر داره ای

 کنن.زخم می ،رسوننآسیب می  ،ن دیگهاطورینیا
 م جاشه.ا هاین .سوزهمی ،شهبعضی وقتا دستام زخمی می ،کنمردشون میزنم. خُاین درا رو برش می

 باید خیلی مواظب باشی. .افتهبینی توش میو میر  دستت  ،ندازیمثالً یه چیزی می  .دستگاه خطرناکه

برش و جوشکاری، سروصدای از امکان سوختگی به توانشغل میاز اهم مخاطرات این  جوشکاري: دلیل کار با دستگاه هوا 

بهآسیب دیدن چشم ،زیاد دلیل وجود گازهای سمی  جوش، مشکالت تنفسی و ریوی به ۀدلیل کار با دستگاه جوشکاری و اشعها 

به  ۀو مشکالت ارتوپدی در ناحی  ،الکتریکی هایجوش /  هادر قوس روایت کودکان شاغل    .نام برد  تن زیادنشس  بددلیل  ستون فقرات 
 در این بخش از مخاطرات کارشان چنین بود:

برش موقعی که آهن برش میسختیاش اینه که این دستگاه  سوزی.می  ،مواظب نباشی  ،دیهای هوا 

نمی دیگه خوب  برق افتاد تو چشش،  که بزرگ میی هاونای  .دیدیه بار یکی از دوستام  خیلیاشون چششون ضعیف  شن،  م 

 زنن.شه، عینک میمی
 کنه.جوشکاری اذیتم می  .  مالت درست کن... ،جور کن ؛سخته
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 (عکس از پژوهش) ي در منطقۀ خالزیرنوجوان شاغل در کارگاه جوشکارتصویري از یک 

تواند همراه دارد مانند کار زیر آفتاب که میهای متعددی را بهکار در مزارع کشاورزی نیز آسیب کار در مزارع کشاورزي:

و   بندی کردن سبزیهنگام چیدن و دستهرنده بهکار با ابزارهای تیز و بُیا  های کشاورزی ، کار با دستگاهبینجامدبه سرطان پوست 

هنگام چیدن برخی از  مرگ منجر شود، امکان افتادن از باالی درخت به یعضو و حت صکه ممکن است به نق محصوالت کشاورزی
بهباغاتمحصوالت  غیره. نداشتن  هنگام چیدن محصوالت، ارتباط، کمردرد  چند تَن از کودکان شاغل در این  با دنیای خارج و 

 ند:گونه روایت کردهای کار خود را اینبخش مخاطرات و سختی

 شه.شی، کمرت داغون میش باید کار کنی، خیس عرق میهتابستون جلوی این آفتاب هم  که سختیاش اینه
نمیر دیگه آدم شهر .رمجا نمیهام سر کارم، هیچجمعه  ؛کنمش کار میمن همه   بینه خیلی بده.و 

 انگشتش داغون شد. ،یه بار دست رفیقم گیر کرد به اون دستگاه

 

 ترانسفور )عکس از پژوهش( راهسه ينوجوانان شاغل در مزارع کشاورزتصویري از 
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برای کودکان بهنیز  صنفکار در این   هاي بلورسازي:کار در کارخانه توان ها میاز اهم آن .همراه داردمخاطرات زیادی را 

دمیدن    ۀنتیج  ایی به داخل بدن دریهای ذوب، ورود مواد شیمایی و کورهیبه گرمای زیاد محیط کار، قرار گفتن درمعرض مواد شیم
نبود تهویدر شیشه ها، پاها و شکم،  هوای مناسب در محل کارگاه، سوختگی اعضای بدن مانند دست  ۀها، مشکالت ریوی و تنفسی، 

بارهای سنگین، ایستادن زیاد   یجایجابه سببفشار زیاد به بدن بهدلیل گرمای محیط کار،  ن پوست و حتی سینه بهخشک شد

کودکان در این کار و حتی بسیاری از کارهای  معموالً های قالبی و ناایمن بودن محیط کارگاه اشاره کرد.  بلورسازیدر کار   هنگامبه

برای آنان کودکان    اندازۀاصالً در  ایمنی هایلباس البته کههستند.    ،لباس و کاله و  مانند کفش  ،دیگر فاقد لوازم ایمنی دوخته و 
در    خیابانی که تجربۀ کارنیست. روایت یکی از کودکان مناسب برای کودکان در دسترس های ایمنی و لباس کار شود و لباسنمی

 :گونه بودنای را داشت از مخاطرات این کار کارگاه بلورسازی

توی دستگاه میذاشتم روی آهن، میکردم. شیشه رو میشیشه کار می ۀقبالً توی کارخون کردن زنا جمع می  .ذاشتمبردم 
بعد    .شد  700شد،   500شد،   400شد،   300داد،  می  200برد. اونجا داشت میاومد ورمییه ماشینایی می .ذاشتن توی کارتنمی

بیرون باال  ][. اونجا دستام سوخت است های ماشینکار در خیابان و شستن شیشهمنظورش نجا ]بعد اومدم ای  .اومدم  آستینش را 

سوختگیمی به جای  میزند و  دستش اشاره  اونجا [.کندهای روی  بیرون از  اونجا کار می .بعد اومدم  دستاش بعد داداشم  کرد، 
ومدم  ارفتم، ساعتای پنج میر صبح میهاکار کردم، بعد اومدم بیرون. از ساعت چا  .بیشتر کار کردم ناومد بیرون. من از او ،سوخت

 خونه.

 گفت:ش  دربارۀ مخاطرات کارشاغل در این صنف یکی دیگر از کودکان  

 خورد به دستم سوخت. ،چیز کنم  ،مثالً  ،اومدم ؛م کوره دستم سوخته. اون اوایل کار بودبار دَ  چند  ت.هاسکارم با این میله 

 

 (پژوهش عکس از) ي سنتی در منطقۀ خيرآبادبلورساز ۀکودکان شاغل در کارخان یري ازتصو

دست کار ازاین  شاغلیو م ها،، خیاطیپوشاک و وکفشهای تولید کیف: کودکان بیشتر در کارگاههاي توليديکار در کارگاه

مخاطرات نکمی برای کودکانکاراین نوع ند. از اهم  بریده شدن دست و    ،خیاطیگیرکردن انگشت زیر سوزن چرخ  ازتوان  می ها 

آن، کار با سرعت فشار مضاعف برای هماهنگ شدن با تحمل  ها و باالی برخی از دستگاه  هنگام کار با قیچی، سرعتانگشتان به
های شیمیایی، معتاد شدن شتعال مانند چسبادلیل استفاده از مواد قابلزا در محیط کار بهزا، حوادث آتشمواد شیمیایی و اشتعال

شیم  استنشاق  ۀنتیج  در به دمیدنچسب  و  ایییمواد  عادت کردن  یا  اعضای دستآن  بر  ها  برش و قطع  وپا، انجام کارهای  ها، 

 ، کودک رفتارشدن با مسائل اخالقی و پیامدهای آن بر شخصیت و بارهای سنگین، مواجه  یجاییکنواخت و آسیب دیدن مغز، جابه
از   شاغل در این صنف کودکانبعضی از .  نام بردو مشاهده برخی از رفتارهای پُرخطر مانند مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 

 گونه روایت کردند:  های کارشان اینمخاطرات و سختی

من اومدم داشتم   .رفت باشگاه صبایه روز در میون می  هبعد این شاگرد .کارتا چرخ  چهار ،دو تا شاگرد بودیمکارگاه قبلی   یتو

تونم توون )تاوان( گفتم من نمی  کند[.تعریف میبا هیجان  ]عقب موندی    ...،بعد اوسا گفت  .سرعتا باال دیگه  ۀدادم، همکار انجام می
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 .   کنم...گفتم کار دیگه نمی  .کنی باید سریع باشیاینجا داری کار می ،دونمگفت من نمی  .و که نیومده رو پس بدمر این شاگردت

 کسی نیستی که بخوای فشار زیادی رو تحمل کنی. ۀکنی بردداری کار می

 یولی تو ،شه کارتمثالً شب عید سنگین می  .این معمولیشه .یعنی هر دو تا چرخ یه دونه شاگرد نیاز داره ؛ما دو نفر بودیم
یه پادو میهماه عادی  بدر  تونه دو تا چرخای  یه نفر مسلماًر  تا چرخ  رهاچا ه.و جواب  بده. یه وسطنمی  و  بودم و  تونه جواب  کار 

 . رسونیچرا نمی  !آقا  که  ه بوداونم صداش دراومد  .کارا زیاد بود  دوازده و نیمتا  دوازدهاومدم تا ساعت  می  حبعد صب  .تا چرخ بود  رهاچا

 شدم اومدم. کنم. پاگفتم همین اآلن کار نمی  .تونی کار نکنگفت اگه نمی  .کار اونم پس بدم  )تاوان( تونم توونگفتم من نمی

بار سنگین می  ،بعضی موقعا آره دیگه گم من می  .  اینا...ی  کیلویهشتاد  ،مثالً  ،تونم بار سنگینمثالً من نمی  .گه بلند کنیمثالً 
   .کنهاون شکایت می ،تونمنمی

پارچه رو برش بزنم، دستمتخواسو عوض نکردم، میر یه جاش  .  از کار قبلی اومدم بیرون... اونجا گفت برو  .و قیچی کردمر م 

 تونی.تو نمی
پاهیا هم ،دیگه اومدم اینجا کارگاه خیاطی. سخته دیگه .بازار ارامنه  ،دو هفته تولید لباس کار کردم ی دیگه، جون یش سر 

لباس    ،دونمنمی  .نشسه بودیم  کالً  ،کردمکاری میباید وایسی. اونجا توی تولیدی هم وسط  یا باید بشینی یا کالً  کالً  .مونهواست نمی

 و نداره.ر  ارزشش  ،ورو کن، سر نخ بگیر، کار ندارهپشت

  نهاد با کودکانهای مردمکه در سازمان  کودکی، نمایندگان کار، برخی از مددکارانی ۀبه روایت متخصصان حوزدر این بخش  
 .شودپرداخته می  کودکان در ارتباط هستند و مشاهدات میدانی پژوهشگران در محل کار  شاغل در این بخش

 

 راهکارهاي اجرایی کاهش کار کودک

افغانستانی و  به  ،کار کودکان درمیان مهاجران به  ،هایغربتویژه مهاجران  اتباع  لحاظ قانونی از بسیار شایع است. مهاجران 

بسیاری از مشاغل و داشتن مسکن محروم  ،هابسیاری از فرصت بیشتر ند. این تبعیضامانند کار در  به فقر هرچه  های ساختاری 
ای شود با مجموعهپیشنهاد می  بنابراینهمراه دارد. های زیادی را بههانجامد که برای کشور هزینزند و به مسائلی میآنان دامن می

تبعیض حقوقی  سیاستی و  مداخالت  خانوادهاز  و  شود  علیه آنان رفع  ساختاری  شوند.  های  آنان به مشاغل درآمدزا وصل  های 

 ت.تغییر وضعیت این دسته از کودکان کار برخورداری آنان از آموزش رایگان اس  ۀهمچنین الزم
تحصیل برای آنان در مدارس وجود ندارد. الزم است  ۀامکان ادامبنابراین  ند و ابخشی از کودکان فاقد هرگونه سند هویتی-1

 با شناسایی این دسته از کودکان اسناد هویتی برای آنان صادر شود و سپس برای تحصیل آنان اقدام شود
کودکان و محافظت از کودکان دربرابر کار و یکی از اهرم  نهادهای مردمسازمان-2 برای حمایت از حقوق  بسیار مؤثر  های 

اما  ها چه نقش مؤثری در حمایت از کودکان کار دارند.  های این پژوهش نیز نشان داد که این سازمانمخاطرات آن هستند. یافته

تنها حاکمیتی الزم است نه ۀند. در حوزدار ، نیزهای حقوقی و قانونییتویژه حمابه  ،حمایت بهها این سازمانبرای کارایی بهینه، 

اند هستند که توانسته  یاز معدود نهادهای  هاآن  زیراهای مختلف از آنان حمایت شود،  بلکه به شیوه ،ها برداشته شودنگاه امنیتی از آن

از کودکانحمایتزمینۀ    ،با گردهم آوردن شهروندان کنند. همچنین الزم است وزارت    هایشان راانوادهکار و خ های مؤثر  فراهم 
با استفاده از سازوکارهای مختلف بهاین سازمان  ،ویژه آموزشبه ،کشور   سمت توانمندسازی کودکان کار سوق دهد و مجلسْ ها را 

 ها را تدوین و تصویب کند.قانون این سازمان
. گرچه  شوندمی کار  ۀوارد چرخ ،ازجمله فقر ،سرپرستی و مسائل ناشی از آندلیل بدسرپرستی یا بیتعدادی از کودکان به  -3
بدسرپرست در سال  حمایت از کودکان و نوجوانان بی  قانونِ ابالغ  به نهادهای مرتبط تصویب رسید و به شمسی  1392سرپرست و 

نمیهنوز بهنیز کودکان ایرانی   حوزۀو در  گیردرا دربر نمی یاما این قانون کودکان مهاجر خارج ،شد شود. الزم است  خوبی اجرا 

لحاظ اقتصادی  که بهاز آنان تا زمانی  و  این کودکان را شناسایی کنند ،امداد  ۀمانند بهزیستی و کمیت  ،های دولتی و حاکمیتیسازمان
ب  ازسویهای سرپرستی آنان را  و زمینه نمایندحمایت   وندتوانمند ش این کودکان تمایل نشان سرپرستی  قبول   رایکسانی که 

برای داشتن فرزند ازطریق مادر جایگزین   دهندمی توان  که میاست، درحالی  درخور توجهیفراهم کنند. برای مثال امروزه تقاضا 

بها و سازوکارها این خانوادهبا استفاده از برخی طرح  مجاب کرد. کار  ه فرزندخواندگی کودکانها را 
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 نتيجه گيري  
  کودکان این.  برندمی سربه حاد و خطرناک  کارهای  به  اقدام  و بهداشت،  تغذیه،  ازنظر نامطلوب  بسیار  شرایط در کار کودکان

 …   و فساد، هایخانه ایجاد  عوامل مخدر،  مواد توزیع باندهای  یا سارقان  از اعم ایحرفه مجرمان دست  بازیچۀ راحتیبه توانندمی

 ایجاد  برای کودکان  سایر با  رقابت  قدرتِ  تا است  شده  باعث فن و علم  تحصیلِ و آموزش از  گیریبهره  عدم همچنین و گیرند، قرار

 نامناسب   عاطفی  وضعیت  داشتن  دلیلبه کار،  کودکان  بیشترِ کلی  طوربه.  شود سلب  کودکان  این از بیشتر، هرچه  سالم،  زندگیِ  یک

  و  توجهیبی  بنابراین.  هستند خود همسال  کودکان از  پذیرترآسیب عاطفی ازنظر و  حساس  ایروحیه  دارای  زندگی،  خاص شرایط و
 بروز  باعث سالیبزرگ هنگامبه  که  است  شده  هاآن ناخودآگاه  در پنهان  خشمی شدن نهادینه باعث  کودکان این  گرفتن نادیده

 که  شودمی کسانی برای سرمایه  انباشت  و سود افزایش سبب کودکان کار  دیگر  ازسوی. شودمی جامعه در هاناهنجاری از بسیاری

 به  دستیابی از  را کودکان  دهد،می  افزایش  را  تهیدستی  و  فقر و  طبقاتی فاصلۀ  جامعه  در درنتیجه و کنندمی  استثمار  را کودکان
 اعتیاد،   مانند  اجتماعی، هایآسیب افزایش  سبب  همچنین.  دهدمی کاهش را  کار  نیروی وریبهره و  دارد،بازمی کافی  مهارت  و دانش

 جامعه  توسعۀ  و  پیشرفت  مانع  و  اندازدمی  مخاطرهبه  را اجتماعی  سالمت درنتیجه  و  شودمی  فقر،  و  تبعیض،  استثمار،  بزهکاری،

 .گرددمی

 همچنین  و  متفاوت هایکارگاه  و  هامکان در  بسیار  هایآسیب  و  مشکالت بروز  و کودکان  کاری  متفاوت  شرایط به  توجه با
 کودک  کار  گوناگون اشکال  شناسایی  و  کودکان کار شناخت و مطالعه درصدد پژوهش این بسته، فضاهای در کودکان  کار  افزایش

 شوند می متحمل کار محیط در کودکان که  هاییآسیب  و  پیامدها شناسایی. است آن اطراف  اقماری  هایشهرک و  تهران  شهر در

  است  گرفته  قرار موردتوجه پژوهش این در نیز کودک کار افزایش یا کاهش در دخیل عوامل و کودکان کار بخشتداوم  علل نیز و
 ارائه  کودکان  از  کشیبهره نوع  هر با  مبارزه برای  اجرایی  راهکارهای برخی گیری،نتیجه  و  نهایی  بندیجمع درکنار نیز  انتها در  و

 کودکان  با  وگوگفت  هاساعت نتیجۀ در  و  است میدان در  تحقیق  و مطالعه هاماه حاصل که ـ  پژوهش این کهآن امید.  است شده

  باشد کودکان از کشیبهره  و استثمار نوع هر  با مبارزه  برای راهی  چراغ  بتواند ـ است شده تهیه مددکاران و ها،آن  کارفرمایان کار،

 این   و  است  پرداخته کودکان  کارهای  از  محدودی  اشکال  به  صرفاً  موجود  مطالعات.  بازگرداند  هاآن  به  را  رفتهازدست  کودکی  و
. است  نشده بررسی  و  مطالعه بسیار، فراوانی  باوجود  خانگی،  کار  مانند کارها، از  برخی  نیز  اندک  مطالعات همین در  که است  درحالی

 کند؛ می درگیر  نیز  را  جامعه  بلکه فرد  تنهانه  کودکان  کار جسمی و روانی  تبعات: دارد  اهمیت  گوناگونی جهات  از  باب این  در  مطالعه

  مانند  پدیده این  مختلف  ابعاد  همچنین  اند؛بهرهبی خود اساسی حقوق  بیشترین از  که  اندجامعه اقشار ترینمحروم جزو کار  کودکان
  در کار  مشکالت  کاری،  ساعات  ها،آن  دستمزد  متفاوت،  کاری هایمکان  و هاکارگاه  در کار  کودکان تعداد  کودکان، کاری  شرایط

 این   از  درست  شناخت نداشتن  دلیلبه  و نیست  مشخص...   و  کارفرما، و  کودک  برای آن  مزایای  و  متفاوت  هایمکان  و هاکارگاه

 شناخت  و  کودک  کار  گوناگون  اشکال  مسئلۀ  به پرداختن  بنابراین.  است  نگرفته  صورت  نیز  خاصی  اقدامات و  هاگذاریسیاست  پدیده،

 .کند  کمک حوزه این در اجتماعی هایآسیب کاهش  به تواندمی عملی و  علمی  راهکارهای ارائۀ  همچنین و  پدیده این  پنهان  ابعاد
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