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چکیدهای از مقالهی «وضعیت کودکان کار در ایران»
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توصیف وضعیت موجود
 در مطالعهای در سال  ،0931از  071مورد در بخشهای عمومی و خصوصی نام برده شده است که کودکان در آنها کار میکردهاند .از
این تعداد  011مورد ( 46درصد) در بخش رسمی و  49مورد ( 94درصد) در بخش غیررسمی بوده است .کودکان در بیشتر این موارد
( 3989درصد) بهصورت غیررسمی ،پنهان و بدون مزایای قانونی به کار گرفته شدهاند .همچنین پژوهشگران در مطالعات دیگری در
سالهای  0993و  0931به اشتغال کودکان در کارهای غیرقانونی مانند روسپیگری و فروش مواد مخدر اشاره کردهاند.
 مطالعهی سیمای سالمت و جمعیت در ایران در سال  0993شاخص کار کودکان  1تا  00سال را برای کل کشور  06840درصد گزارش
کرده که شامل حداقل یک ساعت کار اقتصادی در هفته یا حداقل  19ساعت کار در هفته برای خانوار است .طبق این گزارش 14
درصد این کودکان را پسران و  66درصد آنان را دختران تشکیل میدهند .شاخص کار کودکان  1تا  00سال در نقاط شهری 01899
درصد و در نقاط روستایی  09831درصد برآورد شده است.
 این مطالعه اطالعاتی دربارهی کودکان  01تا  06سال نیز به دست میدهد .شاخص کار در این گروه کودکان در کل کشور  6801درصد
بوده است.
 بر اساس گزارش سیمای سالمت و جمعیت در ایران ،باالترین شاخص کار در کودکان  1تا  00سال به ترتیب در استانهای گلستان
( 91896درصد) ،چهارمحال و بختیاری ( 19874درصد) ،قزوین ( 14874درصد) و مازندران ( 11899درصد) و باالترین رقم این
شاخص در کودکان  01تا  06سال به ترتیب در استانهای خراسان رضوی ( 3807درصد) ،آذربایجان غربی ( 9879درصد) ،قم
( 9846درصد) و کردستان ( 984درصد) بوده است.
 بخشی از اطالعات مربوط به کودکان کار را میتوان از آمار منتشر شده در آخرین سرشماری کشور در سال  0931استخراج کرد ،طبق
این سرشماری741 ،هزار و  119نفر از افراد  01تا  03سالهی کشور شاغل هستند .از این تعداد  30درصد آنها  01تا  03سال دارند و
 3درصد دیگر  01تا  06ساله هستند( .اگرچه طبق قانون کار ایران ،کار کودکان کمتر از  01سال ممنوع است).
 نسبت جنسی در شاغالن  01تا  06سال 7181 ،درصد برای پسران و  1689درصد برای دختران ،و در شاغالن  01تا  03سال9183 ،
درصد برای پسران و  0680درصد برای دختران گزارش شده است .این آمار نشان میدهد که دختران در سن پایینتری به کار مشغول
میشوند که البته ممکن است به معنای تبدیل کار آنها به کار خانگی در سن باالتر باشد.
 بر اساس آخرین سرشماری کشور در سال  9181 ،0931درصد شاغالن  01تا  06ساله به ترتیب در چهار بخش کشاورزی و
جنگلداری و ماهیگیری ( 6483درصد) ،ساخت و تولید صنعتی ( 0486درصد) ،ساختمان ( 0181درصد) ،و عمدهفروشی و
خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و موتورسیکلت ( 986درصد) کار میکنند .همچنین حدود  94درصد شاغالن  01تا  03ساله به
ترتیب در پنج بخش کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری ( 99درصد) ،ساختمان ( 0786درصد) ،ساخت و تولید صنعتی (0683
درصد) ،ادارهی امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباری ( 00درصد) و عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و موتور
سیکلت ( 383درصد) کار میکنند.

1به نقل از کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران ()1931 – 1931؛ نشر آگاه؛ مدیر طرح و ویراستار علمی :پیام روشنفکر ،چاپ یکم :تابستان .1931
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 9184 درصد شاغالن  01تا  06ساله در بخش خصوصی کار میکنند و  1087درصد آنان کارگران خانوادگی بدون مزدند ( 71درصد
پسر و  91درصد دختر) .در این گروه سنی استان تهران با  1489درصد کارگران خانوادگی بدون مزد در رتبهی نخست است و خراسان
رضوی ( 0189درصد) و اصفهان ( 781درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند .اگرچه آذربایجان شرقی از این نظر در رتبهی دهم
استانهاست 71 ،درصد دختران  01تا  06سالهی این استان کارگران خانوادگی بدون مزدند.
سهم شاغالن بخش خصوصی در گروه سنی  01تا  03سال  9189درصد است که  9181درصد آنان را کارگران خانوادگی بدون مزد
تشکیل میدهند ( 7686درصد پسر و  1184درصد دختر) .از این نظر سه استان تهران ( 0981درصد) ،آذربایجان شرقی (784
درصد) و خوزستان ( 486درصد) ،به ترتیب ،در رتبههای نخست قرار دارند .آذربایجان شرقی با رقم  1387درصد باالترین سهم
دختران کارگر خانوادگی بدون مزد را در این گروه سنی دارد.

مشکالت موجود و علل آن
 سازمان بینالمللی کار در گزارشی به نام «آیندهای بدون کار کودک» به سه گروه از علتهای اصلی کار کودکان در دنیا اشاره کرده است:
« .0علل ساختاری :کاهش درآمد ملی ،نابرابری بین ملیتها و مناطق مختلف ،شوکهای اجتماعی مثل جنگ ،بحرانهای اقتصادی
کشورها ،حکومتهای ناالیق ،محرومیتهای اجتماعی گروههای حاشیهای و...؛
 .1علل بیواسطه :نداشتن پول یا غذا ،افزایش قیمت کاالهای اساسی ،مقروض بودن خانوادهها ،شوکهای خانوادگی ،مرگ یا بیماری
سرپرست خانوار ،تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاههای کوچک و...؛
 .9علل نهفته :از هم پاشیدن خانوادههای گسترده و نظامهای حمایت اجتماعی رسمی و غیررسمی ،والدین بیسواد یا کمسواد ،باروری
باال ،انتظارات فرهنگی از کودکان برای کار و آموزش ،دیدگاههای تبعیضآمیز بر اساس جنسیت و قومیت و»...
 یافتههای مطالعهای دربارهی تأثیر بخش خصوصی و غیررسمی بر حقوق کودکان در ایران نشان میدهد که تأثیر کار کودکان بر زندگی
آنها را میتوان حداقل به هفت سطح تقسیم کرد:
[ .0از بین رفتن کودکی  .1نارساییهای آموزشی  .9مشکالت سالمت (بهداشت کار ،سختی کار ،نامناسب بودن محیط کار).6 .
خشونت در محیط کار .1 .تبعیضهای جنسیتی  .4استثمار اقتصادی .7 .در دسترس نبودن خدمات و حمایتهای تأمین اجتماعی].
این مطالعه ،ضمن تأکید بر اینکه سطوح فوق بهسادگی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و همپوشانی بسیاری با یکدیگر دارند ،گزارش
می کند که بیشترین موارد نقض حقوق کودکان کار در زمینهی مشکالت سالمت ( 6181درصد) ،و بهویژه به دلیل نامناسب بودن
محیط کار ( 0181درصد) است.
 کمبودهای آموزشی از مشکالت دیگری است که کودکان کار با آن مواجه میشوند .اگرچه آمار دقیقی دربارهی وضعیت تحصیلی
کودکان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد و کودکان کار مهاجر یا پناهنده وجود ندارد ،یافتههای برخی مطالعات غیررسمی کشور نشان
میدهد که بخشی از کودکان کار از تحصیل بازماندهاند.
بر اساس یافتههای مطالعهی سالمت و جمعیت کشور در سال  00801 ،0993درصد دانشآموزان کار میکنند .این نسبت در مناطق
شهری  3891درصد ،در مناطق روستایی  06877درصد؛ در پسران  01891درصد و در دختران  3873درصد است .بیشترین ]درصد[
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کار کودکان به ترتیب در استانهای گلستان ( 1984درصد) ،چهارمحال و بختیاری ( 03833درصد) و قزوین ( 03803درصد) گزارش
شده است.
 یکی دیگر از اثرهای منفی کار کودکان بر زندگی آنها خشونت در محیط کار و تبعیضهای جنسیتی است .بر اساس مطالعهای که وضع
کار کودکان را در کارگاه های رسمی و غیررسمی بررسی کرده است ،خشونت لفظی و کالمی در محیط کار فراوان گزارش میشود،
اگرچه تنبیه بدنی هم وجود دارد .همچنین ،در این مطالعه به تحقیرهایی اشاره میشود که کودکان به دلیل جنسیت یا جثهی خود تحمل
میکنند.
عالوه بر این به نظر میرسد تبعیض های جنسیتی در کودکان کار باعث شده است دختران در موقعیت متفاوتی قرار بگیرند .مطالعهای
موردی دربارهی کار کودکان در شهر تهران نشان می دهد که دستمزد دخترها برای کار یکسان کمتر از دستمزد پسران است و حتی برخی
دختران از مقدار دستمزد خود آگاه هم نیستند ،زیرا دستمزد آنها را سرپرستانشان دریافت میکنند ،در حالی که بیشتر پسرها به تمام یا
بخشی از درآمد خود دسترسی دارند.
یافتههای مطالعهای که تجربه ی خشونت را در تعدادی از دختران کار مهاجر افغان بررسی کرده است نشان میدهد که این دختران از
ً
کودکی از طرف پدر به کار گمارده شدهاند و درآمد حاصل از کار اقتصادی آنها هیچگاه مستقیما به خودشان نرسیده است .یافتهها نشان
میدهد که این دختران به کارهای خانگی نیز اشتغال داشتهاند و فشاری دوچندان بر آنها تحمیل شده است .کسانی که در کارگاههای
خارج از خانه اشتغال داشتهاند به آزار جنسی و نگاه شهوتآلود کارفرمایان نیز اشاره کردهاند .پیامد چنین تجربههایی برای دختران،
فرمانبرداری محض ،خستگی زیاد ،ناامیدی،کاهش اعتماد به نفس و نفرت از جنس مخالف است .تفاوتهای جنسیتی در کودکان کار
خیابان نیز دیده میشود .بر اساس مطالعهای در سال  ،0931دختران کار بیشتر از پسران کار مریض شده ( 9186درصد در مقابل
 1081درصد) ،تصادف کرده ( 6389درصد در برابر  1381درصد) ،آزار جنسی دیده ( 0187درصد در مقابل  1871درصد) ،کتک
خورده و از طرف مردم اهانت دیدهاند 1489( .درصد در برابر  0089درصد).
 گزارش مستندسازی دو سازمان غیردولتی فعال در زمینهی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها نشان میدهد که شرایط کاری کودکان در
برخی کارگاهها بسیار نامناسب است و سالمتی آنان را به خطر میاندازد .بر اساس یافتههای این گزارش ،بسیاری از کودکان در
کارگاههای زیرزمینی کار میکنند ،زیرا کارفرمایان آنها میخواهند از چشم بازرسان دور بمانند .محیط برخی از این کارگاهها کمنور
است و شاید تهویهای هم نداشته باشد .برخی دیگر از کودکان که در کارگاههایی مانند ّ
سراجیها کار میکنند ،در اثر استنشاق بوی
چسب و مواد شیمیایی در محیط بسته دچار مشکالتی میشوند .این مطالعه نشان میدهد که کار کودکان در بخش بازیافت زباله بیش
از هر شغل دیگری سالمتی آنها را به خطر میاندازد.
کودکانی که در خیابانها کار میکنند نیز به دلیل نوع و شرایط کارشان با مشکالت زیادی روبهرو میشوند و به این دلیل گاهی کار در
جایی غیر از خیابان را ترجیح میدهند .مطالعهای در سال  0931نشان میدهد از  117کودکی که به پرسش «اگر در خیابان نباشی،
ترجیح میدهی چه کاری داشته باشی؟» پاسخ دادهاند 6987 ،درصد آنها به ادامهی کار در جایی غیر از خیابان (مانند کارگاه ،مغازه،
رانندگی و )...اشاره کردهاند.
 مطالعهای که در سال  0993دربارهی سالمت کودکان کار و خیابان انجام شد ،نشان میدهد که بیش از  11درصد کودکان شرکتکننده
از وضع سالمت خود راضی نبودهاند و  61درصد آنان هنگام ابتال به بیماری به متخصص سالمت مراجعه نکردهاند .وقتی پژوهشگران
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علت را از این کودکان پرسیدند 94 ،درصد آنها به مشکالت مالی 07 ،درصد به بیاهمیت پنداشتن سالمتی و  7درصد به نداشتن
وقت کافی اشاره کردهاند.
طبق برخی تحقیقات دیگر ،کودکانی که در خیابان کار می کنند با خطرهای دیگری مانند مصرف مواد و الکل و رفتارهای پرخطر جنسی
مواجهاند.

قوانین داخلی و محدودیتها
اگرچه دولت ایران به مقاولهنامهی ]بینالمللی[ شمارهی  099دربارهی حداقل سن کار کودکان نپیوسته است ،قانون کار ایران (مصول
سال  )0943همگام با مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار ،حداقل سن  01سال را برای کار کودکان در نظر گرفته است .مطابق مادهی
 73این قانون« ،به کار گرفتن افراد کمتر از  01سال تمام ممنوع است».
همچنین مطابق مادهی  91همین قانون ،کارگرانی که سن آنها بین  01تا  09سال است کارگر نوجوان نامیده میشوند .در مادهی 96
قانون کار نیز مقرره ای وجود دارد که طبق آن کارهایی که به دلیل ماهیت یا شرایط خاص تهدیدی برای سالمت یا اخالق کارگران
محسوب میشود ،برای افراد زیر  09سال ممنوع است و تشخیص این موارد نیز به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شده است.
طبق مادهی  91این قانون ،کارگران نوجوان « در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشات پزشکی قرار گیرند».
همچنین مادهی  90قانون کار بر لزوم تکرار آزمایشهای پزشکی ساالنه برای کارگران نوجوان تأکید کرده و نوشته است که پزشکان باید
در مورد تناسب نوع کار با توانایی کارگر نظر بدهند و کارفرمایان وظیفه دارند طبق نظر پزشک عمل کنند و در حد امکان جای کارگران را
تغییر دهند .از تسهیالت دیگری که قانون کار در مواد  91و  99برای کارگران نوجوان در نظر گرفته است کاهش نیمساعتی ساعت کار،
ممنوعیت اضافهکار و کار در شب ،ممنوعیت کارهای سخت و زیانآور و خطرناک و همچنین ممنوعیت حمل بار با دست یا بیش از
حد مجاز یا بدون استفاده از وسایل مکانیکی است ... .همچنین مادهی  001قانون کار «کارآموزی همراه با اشتغال» ]در سنین  01تا 09
سال[ را مشمول مقررات مربوط به کارگران نوجوان قرار میدهد ،با این تفاوت که ساعت کار آنها از  4ساعت بیشتر نباشد .مادهی 007
این قانون کار و کارآموزی نوجوانان را به تواناییهایشان و بیضرر بودن کار برای رشد و سالمت جسمی و روحی آنها مشروط کرده
است.
 مشکل ]خأل حقوقی[ کودکانی که در بخش غیررسمی کار میکنند و اشتغال آنان مشغول قانون کار نمیشود و وضعیت حقوقی
نامشخصی دارند (مانند کودکان مهاجر ،کودکانی که در کارگاههای کوچک کار میکنند ،فرزندان اتباع خارجی ،کودکان بدون شناسنامه
و کودکانی که به کارهای خانگی مشغولاند) همچنان پابرجاست .این کودکان از حقوق قانونی خود محروماند.
 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال  0939مشکالت سازمان بهزیستی را در فرایند بازتوانی کودکان خیابانی اینگونه بیان
میکند :محدودیت های قانونی برای حمایت از کودکان دارای خانواده و پوشش دادن آنها (در بیشتر موارد پدر کودک با حکم قاضی
کودک را از مرکز بیرون میبرد و دوباره برای تکدیگری و کار به خیابان میفرستد) ،محدودیتهای قانونی برای مددکاران اجتماعی در
فرایند کمک به کودکان دارای سرپرست ،اجرا نشدن قوانین اتباع خارجی ،بیتمایلی بخش غیردولتی به حمایت از کودکان خیابانی
ایرانی دارای خانواده ،محدودیت منابع دولتی و اجرا نشدن مصوبهی هیأت وزیران برای ساماندهی کودکان خیابانی از طرف یازده
سازمان مسؤول.
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 برنامههای ]دولتی[ مرتبط با کودکان کار همچنان در سطح نظریهپردازی است و دستگاههای دولتی هنوز برنامهی جدیدی تدوین
نکردهاند .کارهایی که از سال  0939انجام شده نیز جنبهی نمادین دارد .طرح بیمهی درمان کودکان کار و خیابان ،که از طرف وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی برای  011کودک در تهران انجام شد ،در چارچوب بیمهی همگانی درمان ایرانیان پیش میرفت ،اما اکنون
متوقف شده است.

ً
خال برنامهها و برخی پیشنهادها
ً
 مطالعاتی که دربارهی کودکان کار انجام شده است – و به برخی از آنها نیز اشاره کردیم – نشان میدهد که این کودکان معموال در
خانوادههایی فقیر زندگی میکنند و بیشتر آنها مجبورند برای کمک به خانواده کار کنند .بنابراین ،اگر به دنبال سیاستها و برنامههای
پیشگیرانه هستیم ،الزم است برای کاهش فقر خانوادههای این کودکان در سطح کشور مداخالتی انجام شود .این سیاستها میتواند
هم در جلوگیری از ورود کودکان به چرخهی کار مؤثر باشد و هم تعداد کودکانی را که اکنون به کار مشغولاند کاهش دهد.
 کارگاههای کوچک مهمترین مشکل در حوزهی قوانین مرتبط با کار کودکان است ،زیرا از آنجایی که این کارگاهها کمتر از ده نفر کارگر
دارند ،مشمول قوانین وزارت کار نمیشوند .مطالعات نشان میدهد که تعداد زیادی از کودکان در این کارگاهها به کار گرفته میشوند و
ً
عمال هیچ نظارتی بر این محیطهای کاری وجود ندارد که ]این فقدان[ به بروز آسیبهای بیشتر در کودکان کار میانجامد .همچنین
وضع حقوقی فرزندان اتباع خارجی ،کودکان بدون شناسنامه و کودکانی که به کارهای خانگی اشتغال دارند در قوانین ما نامشخص است
و این نشان میدهد که برای این گروهها نیز باید برنامهریزی شود.
 برخی از کودکان کوچکتر از  06سال در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کارند .برخی از آنها در محیطهایی کار میکنند که برای
سالمتشان بسیار خطرناک است .این گروه از کودکان به سیاستها و برنامههای حمایتی نیاز دارند تا دستکم وضعشان کمی بهتر
شود .تجربهی بعضی سازمانهای غیردولتی دربارهی مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاهها نشان میدهد که ورود به این مداخالت در
محیط و شرایط کاری آنها میتواند در بهبود وضع این کودکان مؤثر باشد.
 سازمانهای غیردولتی کودکان در ایران تاکنون توانستهاند با راهاندازی مراکز باز (که کودکان میتوانند برای دریافت خدمات به آنجا
مراجعه کنند ،اما مجبور نیستند در آنجا اقامت همیشگی داشته باشند) اقداماتی برای برگرداندن حقوق از دسترفتهی این کودکان
(مانند حق دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشتی ،مشاورهای و مددکاری) انجام دهد و محیطی برای آنها فراهم کند تا بتواند زمانی را
دور از کار بگذرانند.
 نگاهی به سیاستها و برنامههایی که در سالهای گذشته در کشور انجام شده است نشان میدهد که تاکنون فقط به یک گروه از کودکان
کار (کسانی که در خیابانها کار میکردند و بیش از دیگران دیده میشدند) توجه شده است .بنابراین ،سیاستگذاران و برنامهریزان
کشور قبل از هر اقدامی باید تصویر کاملی از کار کودکان در بخشهای مختلف به دست آورند تا آنچه در دستور کار قرار میدهند،
گروههای مختلف کودکان کار را در ایران پوشش دهد.
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