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 گزاری سپاس
شناسی مطالعه های اجتماعی و مردمهایی که در قلب میدان، دربارۀ موضوعدر تمام سال
ان از صمیم قلب برای عنوان یک انسکردم، بارها به مواردی برخوردم که بهو تحقیق می

زا، باورها و فقر و مسکنت شده بودند های آسیبجامعۀ هدف و کسانی که قربانی سنت
تأسف خوردم، اما درد و اندوه جانکاه زمانی در مغز استخوانم رسوخ کرد که با کودکانی 

های کودکی، به در نقاط مختلف جهان و جغرافیای متفاوت مواجه شدم که در سال
فرسا محکوم شده بودند و در دنیایی که مدعی حمایت از حقوق کودکان قتکارهای طا

شدند. در تر میتر و نحیفهاست، هر روز ناتوانو برقراری عدالت اجتماعی برای آن
پژوهشی ، یغمای کودکیهای اخیر این اندوه را در زمان مطالعات میدانی پژوهش سال

ـ که سرپرستی  نگردی کودکان در تهرازباله ۀگیری و کنترل پدیددرباب شناخت، پیش
خوبی تجربه کردم و در دل پژوهش را برای انجمن حقوق کودکان برعهده داشتم ـ به

تر را تجربه کردم، چون در قلب میدان تر و دردناکبسا بزرگگریستم و بار دوم رنجی چه
تم؛ آن نقطۀ پژوهش، اشکال متفاوت کار کودک را که یک نقطۀ مشترک داشتند شناخ

شدند. زا متحمل میمشترک استثمار کودکان و رنجی بود که در چرخۀ کار مشقت
مرا ترغیب کرد  ،دست آمدبه یغمای کودکیبنابراین دانش و شناختی که درطی پژوهش 

 اشکال کار کودک را بررسی کنم. ی یا بیشترتر تمامتر و کاملصورت جامعتا به
عنوان کسی که در کودکی در حاشیۀ ایران و در یستم و بهمن با کار در کودکی غریبه ن

بهره بودم، بی در آن دوران موقعیت و امکانات مرکزداشتن کردستان زندگی کردم و از 
ام را در روستای پدربزرگ، برای کمک در امر های دوران کودکیروزهای زیادی از تابستان

زمان اوضاع مالی  کنار عمویم، که آنداری و کار در مزرعه گذراندم. مدتی نیز درگله
های آجرپزی از صبح زود تا پاسی از شب مساعدی نداشت، در مالیر و قزوین در کوره

عنوان ای هم بهفروشی کردم و در دورهو یا در مقطعی کوتاه دست مکردمیبری خشت کار
بودند و به کار د نمستمن ماکه خانوادهشاگردمغازه در مکانیکی و عکاسی مشغول بودم. با آن

و  کرد که برای تأمین هزینه، اما شرایط و اشتیاقم ایجاب میو درآمد من نیازی نداشتند
هایم دربارۀ کار در کودکی بخش زیادی از دانش و دانسته استقالل بیشتر مالی کار کنم که
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 سبب کارهای کودکی و نوجوانی بهاز تجربیات زیستۀ خودم برآمده است. من در سال
کردن در مناطق روستایی زادگاهم، با طبیعت و حیوانات و کشاورزی مأنوس شدم و باور 

برای کسب مهارت  و ،شده، قانونیکه نظارتشرط ایندارم که کار کردن در نوجوانی، به
که تواند اثرات مثبتی بر زندگی انسان و شناخت او از جهان داشته باشد، چنانباشد، می

و آگاه  عنوان فردی که دوستدار طبیعت و حیواناتات کنونی من، بهبخش زیادی از تجربی
بر چگونگی گردش چرخۀ غذا و اهمیت آن است، برآمده از شناختی است که در دوران 

تواند خصوص در نوجوانی، میدانم که کار، بهکودکی کسب کردم. بنابراین نیک می
برای زندگی در آینده آماده کند، اما های زندگی را در انسان تقویت نماید و او را مهارت

و پژوهش حاضر دیدم و لمس  یغمای کودکیکنم برای آنچه در میدان تحقیق اعتراف می
دفاع گذاشت و به کشی عریان از کودکان بیهتوان نام دیگری جز استثمار و بهرکردم، نمی

 برگزیدم.را برای این اثر  ار در جهان کودکیمردپای استث همین علت نام  
اند، نهادهای دولتی های اخیر به اوج خود نیز رسیدهتنگناهای اقتصادی که در سال

ای در دور باطل اند و با اقدامات جزیرهکه مسئولیت خود را درقبال کودکان کاهش داده
نهاد که با کمبود بودجه و حتی فشارهای امنیتی های مردمچرخند، برخی سازمانمی

ها که رسالت اند، رسانههای ناسالم گردیدهو گاه نیز دچار رقابتاند رو شدهروبه
اند و به جذابیت تیتروار موضوعات ای خود را درقبال کودکان نادیده انگاشتهرسانه

ها عبور توجه از کنار کودکان کار و شرایط آنپردازند، شهروندانی که بیکودکان می
گیرد، کان بازمانده از تحصیل نمیکه سراغی از کود ایکنند، نظام آموزشیمی

گیری پدیدۀ تر فقر در شکلکنند و از همه مهمکشی میکارفرمایانی که از کودکان بهره
 اند و دارند.کار کودک و تداوم و افزایش آن نقش داشته

بر شناسایی عمدۀ اشکال کار کودک، واقعیت پژوهش حاضر بر آن است تا عالوه
پناهی، قربانی کار کانی بازنمایی کند که درعین مظلومیت و بیتری را دربارۀ کودملموس

شده در فصل های این پژوهش در فصل سوم و راهکارهای ارائهشوند و امیدوارم یافتهمی
های مرتبط قرار گیرد و چهارم بتواند برای اقدامات اجرایی دراختیار مسئوالن و سازمان

که بررسی اشکال مختلف کار ویژه اینازد. بهعموم جامعه را با اشکال کار کودک آشنا س
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کودک تاکنون در یک مطالعۀ واحد و جامع انجام نشده است و این پژوهش تالش کرده 

شهر تهران و حومه های عمدۀ آن را در کالناست اگرنه همۀ اشکال کار کودک ولی شکل
باشد( براساس سه  شهرها و سراسر ایراننما از سایر کالنای تمامتواند آینه)که می

 زا معرفی کند.آور و کارهای متوسط و کارهای کمتر آسیببندی کارهای زیانتقسیم
حوزۀ مطالعات  ازبسیاری دیگر  بهآن نسبت ۀو مرز جداکنند اثر تحقیقیویژگی این 

 رۀدر زم مایز روش کیفی آنو ت انجام ۀشیو سببهب پژوهش حاضرست که ا نایکودکی 
مطالعات در ندارد.  چندانی ۀگیرد که در ایران سابقکودکی قرار می ۀمطالعات جدید حوز

ز ا (Research about Children« )کودکان رۀتحقیق دربا»جای هبو متون جدید 
شود می استفاده )Research with or by Children( «کودکان ۀوسیلهیا ب تحقیق با»

زندگی  ۀراویان بدون واسط ،یعنی کودکان ،هدف ۀسعی شده است جامع نیز کار و در این
 و کودکی خود باشند. 
این پژوهش و مصاحبه با جامعۀ هدف در روزهای گرم  اول دورمطالعات میدانی 

در نقاط مختلف تهران در شرایطی انجام شد که ویروس کرونا نیز  1399تابستان سال 
در چنین لی کشانده و به گسترش فقر دامن زده بود و وکارها را به تعطیبسیاری از کسب

 مندعالقه و ن متعهدروزهای زیادی از صبح در قلب میدان، همراه با پرسشگراشرایطی 
مراحل برای  .های کودکان کار و برخی از کارفرمایان نشستیمپژوهش، پای حرف

مان نیز زوگو درخصوص مدل نظری این پژوهش کدگذاری و جلسات بحث و گفت
 ۀها و بنابه توصیبرای رفع اشکاالت و تکمیل بیشترنمونه و متعاقبا   زیادی صرف شد

و  شد از میدان دوم گرفته های تکمیلی مجددا  برخی مصاحبه ،ناظرو مشاور پژوهش
تحلیل محتوا و نگارش و  های تخصصی بیشتری نیز انجام گردید و درنهایتمصاحبه

 طول انجامید.به هاماههای کار خوانیتدوین و باز
اگر  روی شما نبود،نشست و این اثر اکنون پیشبار نمیقطعا  میوۀ این تحقیق به

گروه کدگذاری، دستیاران پژوهشگران گران میدانی و حضور و تالش گروه مصاحبه
ها و ویراستار اثر نکیفی، بازخوا انو مشاور انها، ناظرداده گراننگارش و تحلیل
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اند شتهپرسشگران میدانی که رضایت بر درج نامشان در این تحقیق دا. بودنمی
چنور عزیزی و و شی، اسارا حسامی، شهره داد ها زهره مرشدی،خانم :ند ازاعبارت
دانم از همکاری صمیمانۀ مهرداد قنبری که بر خود الزم میو  فرد یحسام مرتضآقایان 

همراه و همگام بودند و در آن شرایط سخت ها تشکر کنم که درطول میدان اول و دوم آن
ها و تر پای روایت حسرتتر و مهربانو هوای گرم و اوج بیماری کرونا هر روز مصمم

ها داشتنی نشستند. در مرحلۀ کدگذاری و تحلیل دادهآرزوهای این کودکان دوست
ها نیز د از آنکه بای گروه پیوستندها پریسا مهاجری، و آمنه میرزایی الوری نیز به خانم

آقای  ،گزار باشم. همچنین از ناظر کیفی کار و مدرس مرحلۀ کدگذاری پژوهشسپاس
نیز بسیار متشکرم که به غنای این کار کمک کردند و در رسیدن به  ،دکتر پیام روشنفکر

مدل نهایی همفکریی بسزایی داشتنند. آقای فرشید خضری که افتخار همکاری با 
مجددا  در این کار نیز نصیبم شد در بازخوانی و  یغمای کودکیایشان، بعداز پژوهش 

اولیه ادبیات نظری، تدوین و تحلیل محتوای فصل سوم این تحقیق و  ۀمرور نسخ
عنوان دستیار اول ایفای نقش نهایی راهکارهای پیشنهادی به ۀهمیاری در تکمیل نسخ

وانی مجدد متن، مشارکت گزارم. از خانم سایه رحیمی برای بازخنمودند بسیار سپاس
و مشاوره در  برای انتخاب های بیشترقولو مرور نقل ،چندین مقوله و تکمیل در نوشتن

های میدانی و . از خانم زهره مرشدی برای هماهنگیگزارمسپاستحلیل محتوا بسیار 
از خانم پریسا مهاجری برای انجام کارهای دفتری و کمک در بازخوانی نسخۀ اولیه و 

 یگرافیکو ارتقا برای تکمیل  رهوردی آذر فاطمهی جداول اولیۀ این کار و از خانم طراح
ممنونم. از آقای دکتر علیرضا کرمانی برای نظارت و بازخوانی  هاو جدول هانمودار

آنا  آقای هاروی مکنزی و خانم پروفسوراز نظرات تخصصی و ارائۀ نهایی و  ۀنسخ
به  ینگاه جدید ی ایرانکه فراتر از مرزهااستون هافتش برای مشاوره و تخصصشان 

نمودند بسیار  منکمک شایانی به  ودارند  «کودکان ۀوسیلبا و یا به»پژوهش  ۀمقول
نظرشان، گزار و قدردان هستم. از خانم مرضیه نکوکار بابت ویرایش و دقتسپاس

که  بزرگوارانیتمامی کنم. از گزاری میخصوصا  در ویرایش محتوایی این اثر، سپاس
ها در این کار برده نشود برای همکاری و لطفی نامی از آنو رضایت نداشتند خواستند 
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مرور ادبیات  ۀاولی ۀاصلی میدانی و مرحل مرحلۀازجمله  ،که در اجرای این پژوهش

تمامی . همچنین از کنمشان را حس میو جای خالی گزارمسپاس داشتند بسیار ،نظری
به درخواست که به تکمیل این مطالعه یاری رساندند و بنا مرتبطیدهای ها و نهاسازمان

، دریغ ممنونمبی شان خودداری گردیدعناوین و از درج اسامی آنان و مصلحتخودشان 
از تمامی در درک بیشتر و بهتر موضوع بود.  مؤثری بسیار شان کمکچراکه همراهی

رفاه، کار و تعاون، سندیکاهای  نهاد، سازمان بهزیستی، وزارتهای مردمسازمان
فعاالن حوزۀ کودک، فعاالن  ۀها و مراکز پژوهشی آنها و همکارگری، شهرداری

ها یا دادن مشاوره، ارائۀ اجتماعی و افراد دانشگاهی که با پذیرش و شرکت در مصاحبه
همفکریی و تسهیل ارتباطات میدانی در فرایند تحقیق و نهایی شدن این کتاب کمک 

رویی و تمایل کودکان به مصاحبه نبود تردید اگر گشادهنهایت سپاسگزارم. بیند بینمود
گذاشتند اشتراک نمیانگیزشان را بههای غمتر از همه روایتهایشان و مهمو آرا و دیدگاه

رسید از سامان نمیشد و این پژوهش بهنگارانه فراهم نمیهای غنی قومدادههرگز این 
 .دانمنان واقعی این کتاب میگزارم و آنان را قهرمایمانه سپاستمامی آنان صم

ها تالش و مطالعۀ جامع دربارۀ اشکال روی شماست، حاصل ماهکتابی که پیش
کار میدانی، مشاوره، و بازبینی در روز جهانی دو دور از مختلف کار کودک است که پس

و  است منتشر شده 1400 خرداد 22، برابر با 2021ژوئن سال  12کار کودک، یعنی 
مندان این حوزه دغدغه تمامیای کوچک برای کودکان این سرزمین و عنوان هدیههب

ست که با دسترسی الکترونیکی ا بدون بها در دسترس عموم قرار گرفته است و امید آن
 راهکارهایی ئۀو اراکار کودکان فهم  این اثر بتوان قدمی مؤثر درجهتآسان  و

. با امید به آمدن روزی که هیچ کودکی در جهان محروم از برداشتحل آن درخصوص 
 کودکی و محکوم به کار اجباری نشود.

 
 کامیل احمدی

 1400خرداد 
www.Kameelahmady.com 
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 گفتارشپی
واجد « اجتماعی سئلۀم»اما یك  ،فردی و اجتماعی وجود دارند به دو صورت سائلم

شمار بهکه ایندوم  ؛که منشأ اجتماعی داردسه ویژگی مشخص است: نخست این
کند. معموال  این به جامعه آسیب وارد میکه اینسوم  ؛رساندزیادی از افراد آسیب می

منشأ اجتماعی داشته باشد، احتماال  افراد  سئلهیعنی اگر یك م ؛اندسه معیار با هم مرتبط
اگر یك به عبارت دیگر، گیرد. قرار می آن کند و جامعه نیز تحت تأثیرزیادی را درگیر می

بر این سه عالوه. د منشأ اجتماعی دارداحتمال زیابه جامعه آسیب وارد کند، به سئلهم
که شود و آن ایندرنظر گرفته می سئلۀ اجتماعیبرای م نیزمورد، معموال  یك ویژگی دیگر 

 و نیازمند اصالح تشخیص دهند.« سئلهم»شمار زیادی از مردم یك وضعیت را 
، 1تر شدن مفهوم مشکل اجتماعی، باید سه مفهوم وضعیت اجتماعیبرای روشن

را از هم تمیز دهیم. یك وضعیت اجتماعی  3اجتماعی سئلۀو م ،2اجتماعی لشکم
جهانی شدن، ازدواج،  انندطرف فارغ از قضاوت ارزشی است، مشرایطی خاص و بی

 ،پردازند که آیا این وضعیت مشکل است یا نهباره می این مردم به بحث در طالق. وقتی
عنوان و اگر افرادی که این موضوع را به شودمی یلاجتماعی تبد شکلیبه ماین وضعیت 

متقاعد کنند و این موضوع  زمینهاند بتوانند تعدادی از مردم را در این مشکل شناخته
 سئلۀاجتماعی به م شکلمدر این صورت دربین شمار زیادی از مردم گسترش یابد، 

 شود.می یلاجتماعی تبد
کنوانسیون حقوق کودک، کار  برپایۀاجتماعی و  سئلۀبراساس تعریف معیارهای م

اجتماعی است که از دیرباز به طرق مختلف وجود داشته  سائلکودکان نیز یکی از م
صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف به مؤلفهی که براساس دو ایسئلهم ،است

 معنی اینحداقل سن مناسب برای آن کار. نوع کار به سپس و ،نخست نوع کار :شودمی
کودک در فعالیتی اشتغال دارد که فرایند رشد طبیعی او را دچار اختالل که آن است 

                                           
1. Social condition 

2. Social issue 

3. Social problem 
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کاری را انجام دهد که مطابق با اسناد  کودککند و سن مناسب در کار یعنی می
یکی شامل شود. کودکی که آور محسوب میو زیان یستمناسب سن او ن ،المللیبین

 ایسئلهر کودک در جوامع امروزی مو کا شودنامیده میکودک کار  است مؤلفهاز این دو 
های ها و فرهنگهای پیچیده است که آن را در بخشیافته با دالیل و ریشهسازمان

تحصیالت  ،ثباتی اجتماعیجهانی تبدیل کرده است. فقر و بی سئلۀمختلف به یک م
و فرصت ناکافی برای شغل  ،های ضعیف اجتماعیبرنامه ،پایین و کمبود آگاهی

 د.نروشمار میخی از دالیل کار کودکان در سراسر جهان بهمناسب بر
میلیون کودک  218دهد تقریبا  المللی کار نشان میسازمان بین 2018گزارش سال 

میلیون کودک قربانی کار در کودکی  150 ،ند که از این میانادر جهان به کار مشغول
ند. این اآور مشغولها به کارهای خطرناک و زیانمیلیون نفر از آن 73هستند و تقریبا  

نفر کودک کار است. بیشتر  1کودک در جهان  10تقریبا  از هر  آمار بیانگر آن است که
 ۀشدساس آمار ارائهکنند. براکودکان کار در کشورهای جنوبی صحرای آفریقا زندگی می

این منطقه  ۀسال هفدهدرصد از کودکان پنج تا  29 ،المللی کارسازمان بین 2018سال 
با وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا کامال  فرق دارد. در  که این وضعیت کودک کارند

ند. سازمان اسنی به کارهای خطرناک مشغول این گروه   درصد از کودکان   5این مناطق 
 2025تا سال  ،ها برای حذف کار کودکتالش تمامیباوجود  است که اعالم کردهملل 

میلیون کودک کار در جهان وجود خواهند داشت. این موضوع  121میالدی همچنان 
درصد این کودکان در خانواده و بدون  69شود که بدانیم حدود تر میکنندهوقتی نگران

 کشی و استثمار کودکان است. گفته شدهبهره کنند و این به معنای واقعیحقوق کار می
از دیگر  تردرصد بیش 19میزان کار کودک در کشورهایی با درآمد پایین  است که

پوشی نیست. چشمدر کشورهای دیگر این میزان قابل ،کشورهاست و با این حال
 7با درآمد متوسط رو به پایین و  یدرصد از کل کودکان در کشورهای 9ازسوی دیگر 

جمعیت کودکان با درآمد متوسط رو به باال درگیر  یرصد از کل کودکان در کشورهاید
های درآمدی . آمار تعداد کل کودکان کار در کشورها با گروهدهندکار را تشکیل می
درصد کل این کودکان  65که معادل  ،میلیون کودک کار 84دهد متفاوت نشان می
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کنند. همچنین دو میلیون کودک کار ی میبا درآمد متوسط زندگ یدر کشورهای ،است
 با درآمد باال وجود دارد.

با درآمد پایین به توجه  یکه کشورهایاین دهد باوجودوضوح نشان میاین آمار به
پذیر نیست. مبارزه با کار کودک تنها با تمرکز بر کشورهای فقیر امکان ،ای نیاز دارندویژه
فقر خانواده و همانا درآمد متوسط و ثروتمند مشترک میان کشورهای فقیر با  ۀمسئل

 جامعه است.
و  یازجمله کار خیابان ،ن کار کودکانگورو با محوریت اشکال گوناپژوهش پیش

کار در گردی، مغازه، زباله ی درکارواش، شاگردکار در تولیدی، در فروشی، کار دست
 به روش ،و ... ،هاپزخانهکار در کوره ،کار در منزل ،خانگی های زیرزمینی، کارکارگاه

 صورت گرفته است. 1(GT) بنیادنظریۀ داده
کودکان کار  ۀشده در حوزانجام یهاپژوهش یگرد بهنسبتپژوهش حاضر در آنچه 

و برآمده از  یفیک روشیپژوهش است که  یفیتنخست نوع و ک ۀدر وهل ُپررنگ است
 یهدف، خود، با نگاه ۀامعج یعنی شود؛یمحسوب م یدانبطن و درون م

آن  یو راهبردها ،کار، اشکال، مخاطرات ۀو چندجانبه به مقول یدارشناسانهپد
آنان از  یشناختها از کار و تجارب روانفهم و شناخت آن ینب یناند که در اپرداخته

 است.  یتتوجه و حائز اهمکار جالب یطمح
و  شدهز مشاغل بررسی در این پژوهش علل گوناگون کار کودکان در هریک ا

نوع کار کودک تحلیل و  بیست و دوطور مجزا در متغیرهای جنسیت، قومیت و سن به
 بررسی شده است.

مخاطرات در کار کودکان یکی از موضوعات چشمگیر در پژوهش حاضر است که 
متفاوتی را  هایشدت آسیب ،برحسب نوع کار و شرایط سنی و عوامل گوناگون دیگر

 شود.می موجب

                                           
1. Grounded theory 
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ند و اپژوهشاین محوری دو مقولۀ استثمار در کار کودکان و بازار کار غیررسمی 
 ،فقر و بیکاری خانواده ،در کشور افغانستانموجود تنش و منازعات ، شکاف توسعه

در این عوامل عّلی کار کودکان جزو عالقه به کار  ، وسرپرستیبدسرپرستی و بی
 .پژوهش هستند

های قومیتی و تبعیض ،ناهای مهاجرشبکه، انین و نظارت بر آناجرای قو ۀاز نحو
عنوان توان بهها میها و نگرشارزش ،اسکان )محل سکونت( ،روابط قدرت، جنسیتی

ای عنوان عوامل زمینهگر و از سن، جنسیت، قومیت، شرایط خانوادگی بهعوامل مداخله
 در پژوهش نام برد.

های فعاالنه نفعان، کنشرسازی، میانجیگری، ذیکنترل و مراقبت از کودک، بهنجا
 ای پژوهش هستند.و منفعالنه راهبردهای مدل زمینه

خشونت  ۀمناسب، مشکالت سالمت، تجرب ۀمحرومیت از تحصیل، فراغت و تغذی
خانواده،  ۀتأمین نیازهای اولی ،(و ناخوشایند مثابۀ پیامدهای منفیو انواع مخاطرات )به

( پیامدهای کار و خوشایند مثابۀ پیامدهای مثبتآموزی و ارتقای شغلی )بهحرفه
 ند.اای پژوهشکودکان و مدل زمینه

 یکار کودکان از نگاه تمام ۀشده است مقول یپژوهش آن است که سع ینا یگرد ۀنکت
تخصصان فعاالن و م یان،کارفرما ینشان،خود  کودکان و والد یعنی یدی،کنشگران کل

کار کودکان  ۀمرتبط با حوز یهاها و ارگاندر سازمان یو مسئوالن حکومت ی،کودک ۀحوز
 ینو مطالعه شود. بنابرا ی( بررسیانتظام یرویو ن یستیو بهز ی)همچون شهردار

 کار کودکان دارد. یدۀچندجانبه به پد ینگاه
ناگون کار کودکان، اشکال گو ییآن بوده است تا با شناسا یمطالعه درپ ینادرواقع 

کار کودک، و مسائل و  یریگمنجرشونده به شکل یآن، سازوکارها یجادکنندۀعوامل ا
 یهاافراد و سازمان هایبکودکان، درجهت رفع موانع و کاهش آس یکار برا یامدهایپ

گاه  یدهپد یندر بروز ا یردرگ  سازد.را آ
پنهان کار  یایپژوهش حاضر با پرداختن به اشکال مختلف و زوا کهینر ادیگ ۀو نکت

که  ییروشن از فضا یریکار کودکان تصو یهامحل یفو توص یکار هاییطو مح

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 21  گفتارپیش

تا اشکال مختلف  شودیو باعث م دهدیاند ارائه مکودکان در آن به کار مشغول
از  یرک درستشود و بتواند د وسمخاطب ملم یکار کودکان در تهران برا ۀناشناخت

امر  یانو متول گذارانیاستس یرورا به یافق ینو همچن یابدمخاطرات کار کودکان ب
 بتوانند درجهت حذف کار کودکان قدم بردارند. یواقع یتا با شناخت گشایدیم

 ها،کار کودک، محدودیت ۀفصل نخست این پژوهش به بیان مسئله، تاریخچبنابراین 
کار  ۀتفصیل به پدیدبه و همچنینمطرح در پژوهش های اهمیت و اهداف و پرسش

در کار آمارهای جهانی سازمان کار از تعداد باالی کودکان  ، زیراکودک پرداخته است
 .اندو استثمار شده که از کودکی محروم مانده دهدخبر میسراسر جهان 

کند. در این فصل سعی بر آن نظری و تجربی پژوهش را بیان می ۀفصل دوم پشتوان
و کودکان کار،  ،بوده است که ابتدا تعریفی از مفاهیم پژوهش شامل کودک، کار کودک

اشکال گوناگون کار کودک ارائه شود. از آنجا که کار کودک ارتباط معناداری با فقر و 
که درنهایت  ،وم فقر و فقر کودکمشکالت اقتصادی دارد، بنابراین در این فصل مفه

بیان شده است. در بخش ادبیات  جامعطور ممکن است به کار کودکان بینجامد، به
های اقتصادی مربوط به کودک کار و دالیل احتمالی ورود کودکان به نظری ابتدا نظریه

 های علوم اجتماعی بارویکردها و نظریه پسس و شده بیاناز دیدگاه نظری  ۀ کارچرخ
 تأکید بر کودکان کار مرور شده است.

های کّمی و کیفی پژوهش است. ای از دادهفصل سوم این مطالعه شامل مجموعه
اشکال گوناگون  ۀنمودارها و جداول فراوانی مربوط به پدید ۀنتایج با ارائ ی،در بخش کّم 

ت، کار کودکان ارائه شده است که ملیت، قومیت، سن، ساعت کاری، علل کار، مهاجر
. بخش کیفی با تحلیل شودرا شامل میو دیگر عوامل  ،فراغتاوقات ،اسکان، جنسیت

 ۀ(، نتایج حاصل از مصاحبGTای )زمینه بنیاد یاۀ دادهها بر مبنای روش نظریداده
طور ها و محورهای اساسی استخراج و بهکودکان در مشاغل گوناگون را در قالب مقوله

کودک و  بارۀآمده در این پژوهش دردستمحورهای به ۀکامل تشریح کرده است. عمد
اقتصاد یعنی کند، شرایط کودکی است. همچنین مخاطراتی که کودکان کار را تهدید می

و حقوق و شرایط کاری مربوط به کار کودکان و روابط و سیستم حاکم بر آن، نوع و 
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ها با آندر کار ها و پیامدهایی که کودکان کودکان، آسیب ۀکیفیت زندگی و تغذی
 اند.مواجه

ای از پردازد تا مجموعهگیری موضوع میبندی و نتیجهفصل پایانی پژوهش به جمع
را برای کاهش یا کنترل  ایزمینه راهکارهای مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش و مدل

 ۀحل مسائل اقتصادی و کاهش فقر جامع نخست ۀکار کودکان ارائه کند. در درج ۀپدید
تواند تا حدی به حذف کار کند، میکه نیروی انسانی این پدیده را تأمین می ،مبدأ

 ۀاین پدیده مجموع ۀگیری و ادامکودکان کمک کند، اما از آنجا که در روند شکل
ها و اند، در این فصل راهکارها متناسب با فرصتمختلفی از عوامل و علل دخیل

کاهش  و در کشور علل کار کودکان های موجود در ایران و با توجه بهمحدودیت
 یزن هایییپژوهش از نوآور ینگفت ا توانیمنظر م ینارائه شده است و از ا هایبآس

هدف،  ۀجامع یاتشده در فصل چهارم از تجربارائه یبرخوردار است، چراکه راهکارها
روز برگرفته شده و  یاتبر واقع یو مبتن ،متخصصان یدگاهپژوهش، د یمدل استخراج

پژوهش  ینا بنابرایندرنظر گرفته است.  یزو مشکالت موجود را ن یاقتصاد یتنگناها
در وجه  تواندیکه م شودیمحسوب م یراهبرد یلیگزارش تحل ینوعبه
 و کارا واقع شود. یدمف کانکار کود ۀحوز هایگذارییاستس

و  یرانکار کودک در ا یتوضع ینروزتربه شته استدا یسع ینپژوهش همچن ینا
پژوهش  ینا یدانم ۀشهرها را نشان دهد. درست است که حوزخصوص کالنبه

و  شهرهاکالن یگرمدل را به د ینا توانیم یآن بوده است، ول ۀشهر تهران و حومکالن
 ینپژوهش حاضر ا ارۀدرب یگرتوجه دمهم و قابل ۀداد. نکت یمتعم یزن یرانا حتی سراسر

. دهدیکودکان کار در شهر تهران را نشان م یتاز جمع یتردرست یراست که تصو
 یقهدف ازطر ۀبا جامع تواندیاست که خواننده م ایواسطهیارتباط ب ینهمچن

از کودکان کار و  یینماتمام ینۀکند و درواقع آ یداآنان پ ینگارقوم یاتها و جزئقولنقل
به که نسبت یو باور یشناختمطالعات مردم یلدلآنان است. به عیتو وض یطشرا
هدْف  ۀام جامعتالش کرده امیمطالعات یدارم، در تمام کارها یدانیکار م یتاهم

 یقتحق ین. در ایندبگو هاآنرا خود  یبه خواننده باشد و حرف اصل واسطهیب آوریامپ
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 یناز اشکال کار کودک که در ا یبسا برخچه کند ویم یفارا ا یفهوظ ینها همقولنقل یزن
از  یپنهان موردتوجه قرار نگرفته باشند، ول یتماه یلدلاند بهشده یپژوهش معرف

 هایییبکارها و آس ینپنهان ا یایهدف و کودکان کار زوا ۀجامع یهاقولنقل یالالبه
 شده است. ییبازنما رندهمراه داکودکان به یکه برا

 یاتواقع کندیتالش م یرااست، ز یزمتما یزن یگرد یپژوهش از جهات این
موضوع  ینکند. ا یانرا ب یرقانونیدرخصوص کودکان کار مهاجر و غ شدهکمترگفته

ازوکارهای س یلاز کشورها، تسه یاریمانند بس تامسئوالن باشد  هب یتلنگر تواندیم
در دستور کار قرار دهند و سبب کاهش قاچاق  راکار  یزایو صدور و یمهاجرت قانون

کودکان مهاجر از مدرسه و کمک به فربه شدن  یتو قاچاق کودکان، محروم یانسان
کرونا  یریگخصوص در دوران همهموضوع به ینادرضمن شوند.  یررسمیاقتصاد غ

 یلدلبه یرقانونیاز مهاجران غ یادیاست، چراکه تعداد ز یافته یزن یدوچندان یتاهم
سن کرونا مراجعه نخواهند کرد و واک یقتزر یترس از گرفتار شدن در دست قانون برا

که حکم  یگرید ۀ. مسئلشوندیسالمت محروم م یآنان از حق برخوردار ترتیبینبد
و درکنار کودکان مهاجر که  یراخ یهااست که در سال ینرا دارد ا یزنگ خطر جد

 گسترش فقر یلدلبه یزن یرانیا یهاخانواده ناز کودکا یادیتعداد ز شوند،یکار م یقربان
. همه اندیوستهکار پ ۀمحروم شده و به چرخ یلها از درس و تحصو کوچک شدن سفره

ین تردارد که مهم یارطور کامل، ملزومات بسکردن کار کودک، به کنیشهکه ر دانیمیم
 یبرا ریزیرنامهنشده باشد ب یاملزومات مه ینا کهیرفع کامل فقر است و تا زمان هاآن

عنوان فصل آخر به یاست راهکارها یدنخواهد برد. ام ییکاهش کار کودک راه به جا
 مسئوالن قرار دهد. یاررا دراخت ییراهکارها یی بتوانداجرا یمنشور

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 

 مقدمه
جهانی به  ۀدر جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامع

پایدار در جوامع برقراری  ۀترین ملزومات توسعاین باور رسیده است که یکی از مهم
هاست، کار کودکان و تالش برای کاهش و توقف آن اهمیت عدالت و رفع نابرابری

که قدرت دفاع از خود را  ،ترین قشر جامعهپناهعنوان بیکودکان به زیرا ،بسیار دارد
از  ،ازجمله فقر ،و به دالیلی گردندهای اجتماعی قربانی نابرابری کهدرصورتیندارند، 

سمت کار اجباری شوند، مسیر جامعه نیز برای پیشروی به ۀتحصیل محروم و وارد چرخ
 رو خواهد شد.پایدار با موانع دشوار روبه ۀتوسع

کند باوجود درک این موضوع که کار کودکان به سالمت فرد و جامعه آسیب وارد می
سراسر جهان قربانی ی در بسیارکودکان  نوز همچناندور از حقوق انسانی است، هو به

شود ای ایجاد میشوند. کار کودکان معضلی است که در بستر جامعهکار زودهنگام می
و  اقشار تمامیهای برابر برای فرصت ایجاد کردن از شگیرانریزان و تصمیمکه برنامه

را قربانی منافع سیاسی خود  یبسیار مهم ۀمسئل چنینند یا اناتوان همچنین کاهش فقر
های در عرصه مصوبقوانین  برخالف ،شودند. برای همین است که مشاهده میکنمی

های جهانی، همچنان ملی و فراملی برای توقف کار کودک و همچنین کنوانسیون
بسیاری از این اشکال  کهآنخصوص به ،بینندکار اجباری آسیب می ۀکودکان در چرخ

فرایند رشد طبیعی کودک خلل که در  شوندمحسوب میفرسا کارهای طاقت جزوکار 
 د.ناندازخطر میو سالمت جسم و روان او را به کنندمیایجاد 

ها پیش آغاز شده است؛ های جهانی برای کاهش و توقف کار کودک از سالتالش
حداقل سن استخدام را تصویب  سازمان جهانی کار کنوانسیون  میالدی  1999در سال 

سال ممنوع اعالم شد و برای مشاغل  پانزدهکارگیری کودکان زیر به ،موجب آنبه کهکرد 
از تصویب این قانون، پس .شدندسال نباید استخدام می هجدهآور نیز کودکان زیر زیان

قوانین داخلی خود را برای مبارزه با کار کودک  ،ازجمله بریتانیا ،یبسیارکشورهای 
فوری بدترین  حذف   کار نیز کنوانسیون  سازمان جهانی  1973در سال  .اصالح کردند
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شناخته  182که با عدد  ،موجب این کنوانسیوناشکال کار کودک را تصویب کرد که به
در سال  .آور ممنوع اعالم شدکارگیری کودکان در مشاغل سخت و زیانبه ،شودمی

ل کشورهای جهان به این کنوانسیون، سازمان ملل سا تمامیمیالدی با پیوستن  2020
عطف تاریخی برای تالش جهانی درجهت توقف کار کودک اعالم کرد  ۀرا نقط 2020
میالدی نیز سال تالش  2015تر سال پیش .را سال توقف کار کودک نامید 2021و سال 

ها، یونیسف و بسیاری دیگر از این تالش ۀبا هم .برای حذف کار کودک اعالم شده بود
که فقر وجود دارد، پایان دادن اند تا زمانیم کردههای مدافع حقوق کودکان اعالسازمان

قوانین و  درست استبدان معناست که گفته پذیر نیست. این امکان انبه کار کودک
اما از منظری  ،اندالمللی و داخلی برخی کشورها کار کودکان را منع کردهمقررات بین

را نیز باید درنظر گرفت.  برای کودکان دیگر جنبۀ اجباری داشتن درآمد و تأمین معاش
کودک تحت چه شرایطی مجبور به کار  :کندهایی به ذهن خطور میاز همین رو پرسش

کردن است؟ چه عواملی در تعیین نوع کار وی دخالت دارند؟ اگر کار فعلی را کنار 
 های مناسبی خواهد داشت؟چه جایگزین ،بگذارد

ا یک سن خاص ممنوع شده در بسیاری از کشورهای جهان کار کردن کودکان ت
در بعضی از نقاط دیگر جهان ممنوعیت چندانی برای کار کردن  ،حال این با .است

ای که درخصوص کار کردن کودکان از اهمیت باالیی کودکان وجود ندارد. مسئله
هاست. در بعضی از کشورهای جهان شده برای کار آنبرخوردار است وضعیت تعریف

ها کارهایی است به آنمثال  ممکن  .کنندکودکان بدترین شرایط را درحین کار تجربه می
که محول شود یا این« بدترین اشکال کار کودک»یکی از  ،اصطالحبه ،فرسا وطاقت

 ،مؤلفهسمت رفتارهای ناپسند تحریک کند. کودکان کار براساس دو کودک را به
و دوم است شوند: نخست نوع کار در کشورهای مختلف تعریف می ،صورت رسمیبه

شود که به فعالیتی کودکی اطالق می هب« کودک کار»کار.  حداقل سن مناسب برای آن
و شخصیتی  ،باشد که برای سالمت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخالقی اشتغال داشته

از او سلب  ـ که شامل حق آموزش و بازی است ـو امکان رشد طبیعی را  باشدمضر  او
بر سالمت  و پیامدهای آن دوْم سن مناسب برای هر شغل و کار است که آثار مؤلفۀکند. 
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المللی کار سازمان بین 138 ۀد. بر این اساس، قرارداد شماریابمی نمودو رشد کودک 
تر پایین یسن باکه اگر کودکی  است مشاغل مختلف تعیین کرده یبرارا  یحداقل سنیک 

 شود.می خواندهکار  ، آن کودْک کودک  فعالیت کند حیطهدر آن  آن شغلاز سن 
سال  پانزدهقانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر  79براساس ماّدۀ  ،نیز در ایران

خدمت بگیرد، متخلف سال را به پانزدهکارفرمایی افراد زیر  کهدرصورتیممنوع است و 
نقدی و حبس تا پلمپ کارخانه و ابطال  ۀو مشمول مجازات از جریمشود میشمرده 

بینی کرده است که در مشاغل و ار نیز پیشقانون ک 84. ماّدۀ خواهد شدکار  ۀپروان
آور است، کارهایی که ماهیت آن برای سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان

سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور  هجدهحداقل سن کار 
سال تمام  18تا  15سنش بین  کارگری که» ،قانون کار 80اجتماعی است. براساس ماّدۀ 

مین أبدو استخدام باید توسط سازمان ت شود و درکارگر نوجوان نامیده می باشد
 ،قانون کار 84تا  80براساس ماّدۀ «. های پزشکی قرار گیرداجتماعی مورد آزمایش

این شرایط  که تواند تحت شرایط خاصی از نیروی کار نوجوان استفاده کندکارفرما می
ساعات  ؛الزامی است کارگر نوجوانبرای های پزشکی آزمایشانجام دادن  :اند ازعبارت

 ؛باشد نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران نوجوان باید کارگر ۀکار روزان
کار در شب و نیز ارجاع انواع کارهای سخت و  دادن انجام و ارجاع هر نوع کار اضافی

و بدون استفاده از وسایل  ،ازحد مجازشآور و خطرناك و حمل بار با دست، بیزیان
فعالیت در مشاغلی که ازنظر همچنین  ؛مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است

نکردن . درصورت رعایت ممنوع است بار باشداخالقی برای نوجوان سخت و زیان
یک کارگر برعهدۀ  ۀبرابر حداقل مزد روزان 100تا  5نقدی معادل  ۀجریم ،موارد باال

ها، خارج بودن الزامات و محدودیت برخالف ،فرماست. درمجموع باید گفتکار
کارگیری شمول قانون کار امکان بهک از های کوچهای خانگی و کارگاهبعضی از کارگاه

های از کارگاهحوادث شغلی نیز بعد ۀوجود آورده است. در زمینو استثمار کودکان را به
 دلیل رعایتهم بهدهد که آنهای کوچک رخ میهساختمانی، بیشترین حوادث در کارگا

ای ها اگر حادثهبازرسی دقیق است. در این کارگاهنشدن اصول ایمنی و انجام  نکردن
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و ترسی که  ناآگاهی درمورد قوانین دلیلبهاین کودکان رخ بدهد، « کودک»برای یک 
 .[1]شودد و حقشان ضایع مینکنجا مراجعه نمید، به هیچندار

کارهای  اقدام بهو  ،کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب ازنظر تغذیه، بهداشت
ان مجرمدست  ۀراحتی بازیچتوانند بهبرند. این کودکان میسر میخطرناک و حاد به

 ،های فسادن یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانهاای اعم از سارقحرفه
شده  باعث علم و فن گیری از آموزش و تحصیل  هرهو همچنین عدم ب ،قرار گیرند…  و

از این  ،هرچه بیشتر ،سالم ایجاد یک زندگی   برای رقابت با سایر کودکان قدرت   است تا
دلیل داشتن وضعیت عاطفی به ،کودکان کار بیشتر  طور کلی . بهشودکودکان سلب 

پذیرتر ای حساس و ازنظر عاطفی آسیبنامناسب و شرایط خاص زندگی، دارای روحیه
توجهی و نادیده گرفتن این کودکان باعث بنابراین بی .سال خود هستندماز کودکان ه

گاه آن سالی باعث بزرگ هنگامبه است کهها شده نهادینه شدن خشمی پنهان در ناخودآ
شود. ازسوی دیگر کار کودکان سبب افزایش ها در جامعه میز بسیاری از ناهنجاریبرو

ند و درنتیجه در کناستثمار می را شود که کودکانسود و انباشت سرمایه برای کسانی می
کودکان را از دستیابی به  ،دهدفقر و تهیدستی را افزایش می وطبقاتی  ۀجامعه فاصل

همچنین دهد. وری نیروی کار را کاهش میو بهره ،اردددانش و مهارت کافی بازمی
 ،و فقر ،مانند اعتیاد، بزهکاری، استثمار، تبعیض ،های اجتماعیآسیبسبب افزایش 

 ۀاندازد و مانع پیشرفت و توسعمخاطره مید و درنتیجه سالمت اجتماعی را بهشومی
 گردد.جامعه می

های بسیار در الت و آسیبو بروز مشک انبا توجه به شرایط متفاوت کاری کودک
این  ،فزایش کار کودکان در فضاهای بستههای متفاوت و همچنین او کارگاه هامکان

پژوهش درصدد مطالعه و شناخت کار کودکان و شناسایی اشکال گوناگون کار کودک 
هایی های اقماری اطراف آن است. شناسایی پیامدها و آسیبدر شهر تهران و شهرک

بخش کار کودکان و عوامل شوند و نیز علل تداومکودکان در محیط کار متحمل می که
و  است دخیل در کاهش یا افزایش کار کودک نیز در این پژوهش موردتوجه قرار گرفته

برخی راهکارهای اجرایی برای مبارزه  ،گیریبندی نهایی و نتیجهدر انتها نیز درکنار جمع

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 29  مقدمه

ها که حاصل ماه ـکه این پژوهش نآکان ارائه شده است. امید کشی از کودبا هر نوع بهره
وگو با کودکان کار، ها گفتساعت ۀنتیج مطالعه و تحقیق در میدان است و در

بتواند چراغ راهی برای مبارزه با هر نوع  ـ است و مددکاران تهیه شده ،هاکارفرمایان آن
 ها بازگرداند.رفته را به آنتکشی از کودکان باشد و کودکی ازدساستثمار و بهره

 

  یلناا یخبرگزار .مسئوالن و نهادها یبرا قرمز یرآژ کودکان، پنهان   کار   .(1397) .یعل یی،خدا [1]

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/632083-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1-

%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-

%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-

%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86 
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 اشکال کار کودکان ۀشناسایی و مطالع، سئلهطرح مبخش اول: 
 تعریف براساس اما ،دارد مختلفی اشکال و انواع که است جهانی ایپدیده 1کودک کار

 سالمت به که شودمی اطالق هاییفعالیت ۀمجموع به کودک کار ،جهانی سازمان
 سلب او از را تحصیل و آموزش حق و کندمی وارد آسیب کودک روان و ،روح جسم،

 یا ،اجباری تحصیل ترك یا مدرسه، به رفتن از وی یتمحروم باعث مثال رایب کند.می
 .[1]شودمی تحصیل با زمانهم طوالنی و سنگین کار به او التزام

 میلیون 218 حدود دهدمی نشان 2018 سال در کار المللیبین سازمان گزارش
 توانمی ،گزارش این به استناد با ند.امشغول کار انواع از یکی به جهان سراسر در کودک
 جهانی سازمان اعالم برپایۀ .وجود دارد کار کودک نفر 1 دنیا در کودک 10 هر از گفت

 اختصاص خود به را کار کودکان تعداد بیشترین آفریقا صحرای جنوبی هایکشور ،کار
 تا پنج کودکان از درصد 29 ،سازمان این 2018 سال ۀشدارائه آمار براساس و اندداده

 و سخت کارهای بخش در نیز هاآن بیشتر که کنندمی کار منطقه این در ساله هفده
 است متفاوت آفریقا شمال کشورهای و خاورمیانه در وضعیت این ند.اشغولم آورزیان

 خطرناک کارهای به ساله هفده تا پنج کودکان   درصد 5 حدود مناطق این در و
 اعالم کنندهنگران کار کودکان وضعیت آسیا شرقیجنوب کشورهای در اما ،ندامشغول

 هایقرارداد در قالب کودکان بیشتر   پاکستان و هند مانند کشورهایی در ؛است شده
 شرایط با هاکارگاه و ،هاکارخانه مزارع، رد تا شوندمی دزدیده یا رسندمی فروشبه رعیتی
 .[2]شوند استثمار سخت کاری

 جمعیت و تعداد از تقریبی یآوردبر کار جهانی   سازمان   ازسوی شدهارائه آمار
 اشکال به توجه با ،کار کودکان دقیق آمار ۀارائ چراکه ،است جهان در کار کودکان
 است. غیرممکن تقریبا   دارد، پنهان ماهیت موارد بسیاری در کهاین و متفاوت

 شدن فقیر و جهان در اقتصادی هایفعالیت شدنجهانی و فقر زمانهم گسترش
 خود بقای برای تا داردوامی را هاآن کودکان   هاخانواده و جمعیت از بزرگی هایبخش

                                           
1. Child labour 
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 بخش گسترش باعث مذکور عوامل ۀمجموع ،عبارتی به ورند.آ روی فعالیتی هر به
 غیررسمی اقتصاد ،گذشته سال پنجاه درطول کلی طوربه است. شده غیررسمی اقتصاد

 .[3]است کرده رشد جهان مختلف مناطق در
 مفاهیم از و است شده غیررسمی اقتصاد تعریف برای ایگسترده هایتالش
 ،«ایسایه اقتصاد» مانند مفاهیمی ،است شده استفاده بخش این به اشاره برای مختلفی

 است نآ ذکرقابل ۀنکت «.غیررسمی اقتصاد» و «زیرزمینی اقتصاد» ،«موازی اقتصاد»
 کشورها قوانین در ؛است متفاوت غیرقانونی اقتصاد بخش با غیررسمی اقتصاد که

 انجام مخدر( مواد قاچاق و تولید )مانند غیرقانونی اقتصاد بخش در که هاییفعالیت
 نیست جرم لزوما   غیررسمی اقتصاد بخش هایفعالیت اما ند،اشده تلقی جرم شودمی

 هایفعالیت تمام» شامل غیررسمی اقتصاد اساسا   .شودنمی محسوب غیرقانونی و
 ،است نشده تنظیم اجتماعی هایمحیط در دولت ازسوی که است درآمد کسب

 یکی در نیز ایران در ترتیب همین به .[4]«شوندمی تنظیم مشابه هایفعالیت که درجایی
 نابرابری و فقر به و است داشته چشمگیری رشد غیررسمی اقتصاد گذشته ۀده دو

 .[5]است زده دامن عمیقی
 ،رسمیغیر بخش گسترش و معیشتی اقتصاد در تغییر و گسترده اجتماعی تغییرات با

 لحاظ از ترضعیف اقشار .شودمی تقویت فقرا مفرط استثمار و نابرابری، فقر، زمانهم
 را غیررسمی اقتصاد بخش کارگران تعداد بیشترین کودکان، و زنان یعنی ،سن و جنس

 روانی و جسمی عواقب غیررسمی اقتصاد در مشاغل از بسیاری .دهندمی تشکیل
 از نوعی نیز بسته هایمحیط در کودک پنهان کار .دندار همراهبه کودکان برای زیادی

 معلوم و مانندمی پنهان هاچشم پیش از کودکان زیرا ،دشومی محسوب ُپرخطر مشاغل
 هایکارگاه کوچک، هایکارگاه در کار کهچنان .رودمی سرشان بر چه که نیست

 غیررسمی اقتصاد بخش در و غیرقانونی هایکارگاه در بسیاری موارد در و ،خانگی
 آزادی کاری ۀبست هایمحیط در کودکان زیرا ،دارد همراهبه خود با را بسیاری هایآسیب
 بهنسبت خود از مراقبت و دفاع در یکمتر توانایی و دنکنمی تجربه را یکمتر عمل

 زیرزمینی هایکارگاه ُپرخطر و ،خفه دلگیر، فضاهای وجود دارند. خیابان محیط
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 یا پول تصرف حق کودکان سو دیگر از کند.می بیشتر را آزاریکودک و استثمار احتمال
  شوند.می استثمار نیز جهت این از و ندارند را خود دستمزد

 تواندمی که است گرفته خود به گوناگونی اشکال کودک کار گسترش کلی طوربه
 در کار ،هامکانیکی و هاتعمیرگاه در کار ،هایابانخ در یفروشگل و یفروشدست شامل

 شود. گردیزباله حتی و آجرپزی، هایکوره در کار ها،بلورسازی و خیاطی هایتولیدی
 اندکی اطالعات هامحیط این در کودکان کاری شرایط و مختلف هایکارگاه بارۀدر

 و کشندمی کار کودک از ساعت چند روز در نیست مشخص چراکه ،است دسترس در
 کودکان کار اشکال است الزم روازاین شود.می پرداخت کودک به دستمزد میزان چه

 هدف د.گرد بررسی و مطالعه کار مخاطرات و شرایط ماهیت، لحاظبه و شود شناسایی
 :از ستا عبارت پژوهش این اهداف ،دیگر عبارت به است. همین نیز پژوهش این

 و شرایط ماهیت، لحاظبه تهران شهر در کودکان کار اشکال ۀمطالع و شناسایی
 در موضوع این تا است شده سعی کالن صورتبه اگرچه .کودکان برای آن پیامدهای

 د.شو بررسی نیز جهانی و ملی ابعاد
 اهمیت و ضرورت پژوهش

 کهدرصورتی .هستند کشوری هر ۀتوسع و پیشرفت برای انسانی اصلی هایسرمایه کودکان
 توانندنمی ،نباشند برخوردار خوبی اجتماعی و ،روانی جسمی، رشد از کودکان

 را الزم ییاکار توسعه سویبه جامعه هدایت در و کنند تجربه نیز را خوبی سالیبزرگ
 و شودمی هاآن تحصیل ۀادام از مانع تنهانه کودکان کار ،عبارتی به .داشت خواهندن

 تأثیر نیز کودک روانی و جسمی سالمت بر بلکه ،کندمی دور خود همساالن از را هاآن
 ناآن جسم و دارند قرار جسمی رشد مراحل در کهاین دلیلبه کودکان گذارد.می منفی

 کار از ناشی هایبیماری و هاصدمه درمقابل بیشتر است، ترضعیف ساالنبزرگ از
 هاآن آگاهی یا و ندارند آگاهی کارها بعضی اتخطر از ،کم سن دلیلبه و پذیرندآسیب
 سومدو تقریبا   کشورها از برخی در و کار کودکان از باالیی تعداد درنتیجه است. اندک

 هاییها و صدمهآسیب با کودکان از بسیاری دارند. قرار جدی مخاطرات درمعرض هاآن
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 هایآسیب پوستی، هایبیماری و هاسوختگی عضو، قطع یا هاشکستگی ها،زخم مانند
 هایمحیط در کار از ناشی سردرد گوارشی، و تنفسی هایبیماری شنوایی، و بینایی

 المللیبین سازمان آمارهای ۀپایبر و اساس این بر .[6]هستند روروبه هااین مانند و ،گرم
 کار هایآسیب دراثر کودک هزار 22 سال هر در متوسط طوربه ،2005 سال در کار

 غیرجسمی هایآسیب با ،جسمی هایآسیب برعالوه ،کار کودکان .[7]کنندمی فوت
ناپذیری و پیامدهای جبران ناپذیرندترمیم هاآسیب این معموال   که هستند روروبه نیز

 و شوندمی ضعف دچار شناختی عدبُ  از کارگر کودکان مثال رایب .گذارندبرجای می
 عاطفی رشد .گذاردمی تأثیر تحصیل، دوران در خصوصا   نان،آ یادگیری رب مسئله این

 مانند احساساتی و دشومی مختل روانی سخت شرایط در کار دراثر نیز کودکان
 لطمه هاآن در دوستی و عشق و ،خانوادگی بستگیدل نفس،اعتمادبه کافی، نفسعزت

 با که شوندمی هاییاضطراب و هاافسردگی انواع دچار همچنین کودکان این بیند.می
 ندیدن دلیلبه ،کوچک کارگاه یک در کاری مسئولیت داشتن با و ،ندارد تناسب شانسن

 این که اندمضطرب مدام کار محیط در ریزی،برنامه قدرت نداشتن و الزم آموزش
 .[8]بود خواهددر زندگی  آنان همیشگی همراه اضطراب

 ۀمطالع تاکنون ،کودک کار گوناگون اشکال شناخت اهمیت و ضرورت اوجودب
 اشکال به صرفا   موجود مطالعات است. نشده انجام ایران در زمینه این در جامعی

 مطالعات همین در که است حالیدر این و است پرداخته کودکان کارهای از محدودی
 بررسی و مطالعه بسیار، فراوانی باوجود خانگی، کار مانند ،کارها از برخی نیز اندک
 و روانی تبعات :دارد اهمیت گوناگونی جهات از باب این در مطالعه است. نشده

 جزو کار کودکان ؛کندمی درگیر نیز را جامعه بلکه فرد تنهانه کودکان کار جسمی
 همچنین اند؛بهرهبی خود اساسی حقوق بیشترین از که نداجامعه اقشار ترینمحروم

 و هاکارگاه در کار کودکان تعداد کودکان، کاری شرایط مانند پدیده این مختلف ابعاد
 و هاکارگاه در کار مشکالت کاری، ساعات ،هاآن دستمزد متفاوت، کاری هایمکان
 دلیلبه و نیست مشخص ... و ،کارفرما و کودک برای ی آنمزایا و متفاوت هایمکان

 صورت نیز خاصی اتاقدام و هاگذاریسیاست پدیده، این از درست شناخت نداشتن

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 37  فصل اول: کلیات پژوهش

 ابعاد شناخت و کودک کار گوناگون اشکال ۀمسئل به پرداختن بنابراین است. نگرفته
 کاهش به تواندمی عملی و علمی هایراهکار ۀارائ همچنین و پدیده این پنهان

 کند. کمک حوزه این در اجتماعی هایآسیب

 اهداف تحقیق
 و حومه تهران شهر در کودک کار گوناگون اشکال شناخت پژوهش این اصلی هدف
 و ماهیت شناخت کار، گوناگون اشکال ۀکنندتعیین عوامل و علل شناخت اما ،است

 کار مخاطرات بر تأکید با کودکان کار گوناگون اشکال پیامدهای شناخت و ،کار شرایط
 این به دستیابی برای .است شده گرفته نظردر ثانویه اهداف عنوانبه نیز کودکان برای

 نسبتا   شناخت توانست هاآن از هرکدام به پاسخ که شد طرح هاییپرسش نیز اهداف
تنوع و گستردگی  سببهبسا بو چه دهد دستبه تهران در کار انکودک وضعیت از کاملی
این شناخت کامل را به کل ایران و سایر  ، بتوانکار کودک در پایتخت اشکال

 از: بودند عبارت هاسؤال این .شهرهای ایران نیز تعمیم دادکالن
 چیست؟ کودک کار گوناگون اشکال 

 شود؟می مختلف مشاغل در کودکان کار باعث عواملی چه 

 دارند؟ خود کار از ادراکی چه تلفمخ مشاغل در کار کودکان 

 چیست؟ مختلف مشاغل در کودکان کار پیامدهای 

 ند؟امواجه مشکالتی و مخاطرات چه اب مختلف مشاغل در کودکان 

 است؟ چگونه مختلف مشاغل در کودکان کاری شرایط 

 های پژوهشمحدودیت
 ،باز و بسته فضاهای در کودک کاری اشکالپژوهش، یعنی  موضوع به توجه با

 ۀجامع پراکندگی هدف، ۀجامع به دسترسی میزان و نحوه مانند خاصی هایمحدودیت
 کودکان با مصاحبه امکان نبود غیرقانونی، مهاجران وجود ،و حومه تهران شهر در هدف
 در کلی طوربه است. بوده روروبه هدف ۀجامع بودن کودک درکل و کارفرما نظر تحت

 دوزی،پرده و خیاطی هایتولیدی شامل کودک کار از گوناگونی اشکال به مطالعه این
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 ی،کارچرخ گردی،زباله فنی، کارهای مختلف اشکال بلورسازی، ی،فروشگل پادویی،
 اشکال و آجرپزی، هایکوره در کار کارواش، در کار تولیدی، مختلف هایکارگاه در کار

 و ،یفروشگل ،فروشیفال کنی،پاکشیشه ی،فروشدست مانند خیابانی کارهای مختلف
 ۀمطالع ۀاجاز انسانی نیروی و زمانی و مالی هایمحدودیت اما است، شده پرداخته غیره

 چنین سبببه نکرد. فراهم را کودک کار گوناگون اشکال تمام در ترعمیق
 شد. پرداخته کار کودکان   دارای   مناطق   از برخی سریع مروربه فقط گاه هایی،محدودیت

 دشواری و پنهان ماهیت دلیلبه ،خانگی کارهای مانند کارها از برخی دربارۀ همچنین
 خانگی کارگر کودکان وضعیت شد تالش بضاعت حد در ،هدف ۀجامع به دسترسی
 در کودک کار اشکال ۀمطالع ،بیشتر ،پژوهش این قصد کهدرحالی شود. بازنمایی
 بسته کاری محل در کودکان با مصاحبه بود، کارفرما مستقیم نظر تحت و بسته فضاهای

 کردن صحبت امکان راحتیبه کودک کهاین یا پذیر نبودامکان یا کارفرما نظر تحت و
 هاکارگاه و کودکان کار حلم به شدن وارد برای پژوهش گروه نیز مواردی در و نداشت

 تلف و کودک کردن درگیر تواندمی امر این دلیل شدند.می مواجه کارفرمایان ممانعت با
 کاری وضعیت تثبیت در کارفرمایان خود نقش چنینهم و کار درحین شوقت کردن

 میدان شناسایی به محدودیت ترینعمده کلی طوربه باشد. نامناسب شرایط در کودکان
 فضای موارد، بیشتر در که آنجا از و شودمی مربوط هدف ۀجامع با مصاحبه و مطالعه
 ،شتدا قرار کارفرما و کارگران دیگر با کوتاهی ۀفاصل در کودک و بود کوچک هاکارگاه
 برای کودکان رضایت و اعتماد جلب همچنین و نبود فراهم یراحتبه مصاحبه امکان

 تمایل ،موارد بیشتر در ،کودکان کهاین کما بود، پژوهش هایدشواری از نیز مصاحبه
 این زمان به پژوهش هایمحدودیت از دیگر یکی .ندنداشت مصاحبه به چندانی
 شیوع ۀبحبوح با زمانهم که شودمی مربوط ،1399 سال تابستان یعنی ،پژوهش
گروه پژوهشگران  یبرا را بسیاری مشکالت ،خود مسئله، ینهم که بود کرونا ویروس
 .بود وجود آوردهبه میدان در بهداشتی هایپروتکل رعایت ازجهت

 رودمی شماربه پژوهشی کار هر در مهم موارد از یکی که پژوهش در اخالق رعایت
 شناسایی دشوار ۀمرحل ازبعد ،مواردی در کرد؛ وارد پژوهش به را هاییمحدودیت نیز
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 گاه برخی از آنانبرای مصاحبه،  کودکانموافقت کسب  و کودکان کار محل ایهکارگاه
 خودداری وگوگفت ۀادام از مصاحبه اواسط در یا و کردندمی امتناع مصاحبه از

 پنهان برای کودکان حقوق تا شد تالش نیز کودکان هایعکس درخصوص .نمودندمی
 در که تغییراتی با ،هاعکس در هاآن ۀچهر که طوریبه ،بماند محفوظ ناشهویت ماندن
 نیست. شناساییقابل ،شد انجام یگرافیک ۀمرحل

 در پژوهش اینزیرا  ،بود همراه میدان گروه برای هامبا از ایهاله با پژوهش شروع
 فرایند در اما کند، مطالعه را زیرزمینی هایکارگاه در کودکان کار داشت درنظر ابتدا

 ،متفاوت هایمکان و هاکارگاه در کودک کار گوناگون اشکال با مواجه و پژوهش
 تهیه ابتدا در که اینامهمصاحبه سبب، همین به شد. روروبه جدیدی شرایط با پژوهش

 پرسیده کودکان ۀهم از شدهطراحی یهاپرسش یتمام و شد بازبینی بار چندین بود شده
 نشد.

یخچبخش دوم:   کار کودک ۀتار
 که دورانی همان از دارد. انسان تولد و جهان پیدایش تاریخ درازایبه عمری کودک کار

 نیز کودکان شد، مشغول غذا تأمین و سرپناه ساختن   کار   به خود بقای ۀادام برای انسان
 در بودند موظف ،خود جسمی توانایی فراخور به و شدند گرفته کاربه مختلف طرق به

 همواره مشارکت این انسان زندگی سبک تغییر و زمان گذشت با و کنند مشارکت کارها
 از استفاده ،دهدمی نشان شناسیباستان مطالعات چنانچه .است شده نیز ترگسترده
 که متأخرتری جوامع بهنسبت خوراک گردآوری و شکار بر مبتنی اجتماعات در کودکان
 دوران ازپس دیگر، عبارت به .بود کمتر مراتببه کردندمی ارتزاق کشاورزی ازطریق

 رونق و دائمی هایاقامتگاه و نشینیشهر گسترش جمعیت، افزایش با سنگی،پارینه
 و تاریخ اعصار تمام در و کرد پیدا رواج نیز کودکان نیروی کار استفاده از ،کشاورزی

خانواده درجهت بقا و  یاعضا ۀهم یهدر جوامع اول یافت. تداوم مختلف جوامع در
کار  یتشانبه فراخور ظرف یزو کودکان ن کردندیم یفهوظ انجام یانسجام اجتماع

جوامع  گونهیندر ا یریپذجامعه ینداز فرا یکار قسمت یگر،دعبارت . به کردندیم
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 هاآن که زد تخمین ایلحظه از توانمی را کودکان کار به شروع سن رفت ویشمار مبه
 این و بگیرند عهدهبر را هاییمسئولیت و کنند شارکتم کارها برخی در بودند قادر

 به ایدوره ،گذشته در کهاین ویژهبه .فزونی یافت هاآن سالوسن افزایش با هامسئولیت
 ۀمرحل وارد کودکی دوران گذاشتن سرپشت ازپس فرد هر و نداشت وجود نوجوانی نام

 کارهای دامداری، کشاورزی، همچون مشاغلی در بود موظف و شدمی سالیبزرگ
 کند. مشارکت خانه به مربوط امور و ،صنعتی

 هاخانواده از بسیاری ۀانگیز و ودرمی فراتر نیز این از مسئله حتی جوامع برخی در
 کار نیرویاهرم  و بازو عنوانبه کودکان از استفاده نسل، تداوم برعالوه فرزندآوری، در

 بیشتر   فقط ،نداشت چندانی تفاوت پسر و دختر کودکان دربارۀ مسئله این .ه استبود
 کردند.می مشارکت خانه کارهای در دختران بیشتر   و خانه از بیرون کارهای در ناپسر

 استاد صورتبه روابط نیز کردندمی فعالیت صنعتی کارهای در کودکان که مواردی در
 ازپس آنچه با گذشته اعصار در «کودکان کار» ،این باوجود شد.می تعریف شاگردی و

 انقالب ازپیش تا چراکه ،دارد بنیادین هایتفاوت شد رایج دنیا در صنعتی انقالب
 فرهنگ و رایج هایسنت محصول فرسا،طاقت و سخت هرچند ،کودکان کار ،صنعتی

 صورتبه که شد مواجه ایپدیده با دنیا ،صنعتی انقالب ازپس اما ،بود جوامع بر غالب
 و قیمتارزان کار نیروی عنوانبه را هاآن و کردمی استثمار را کودکان هدفمند و دارنظام

 گرفت.می کاربه چابک
 که ایدوره افتاد، اتفاق نوزدهم قرن اوایل و هجدهم قرن خراوا در صنعتی انقالب

 تولید، فرایند به بخشیدن سرعت برای و شد روروبه تولید انگیزشگفت عطش با دنیا
 در ابتدا کوچک و بزرگ هایکارخانه و شد انسانی کار جایگزین مکانیکی آالتماشین
 صاحبان .کرد پیدا گسترش دنیا کشورهای دیگر و ایاالت متحده در سپس و بریتانیا

 اما کردند،می استخدام انسانی نیروی ،آالتماشین با کار برای بایستمی هاکارخانه
 تمایل کارفرمایان بنابراین .نداشت نیاز خاصی تخصص و قدرت به هادستگاه آن با کار

 .بود کمتر شاندستمزد نساالبزرگ بهنسبت که کردند پیدا کودکان استخدام به شدیدی
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 آنچه بهنسبت ،کودکان کار   که بود این گرفت شکل شدن صنعتی فرایند در که اتفاقی
 دستمزد بر مبتنی کارفرمایی روابط و کرد پیدا متفاوتی ماهیت ،داشت وجود آن ازپیش تا
 و سخت کار باوجود و نداشت ایعادالنه ساختار روابط این ولی آمد، وجودبه

 ممکن کارگر کودک یک شد.می پرداخت کودکان به اندک دستمزدهای ،فرساطاقت
 کار دالر یک دریافت برای فقط ،روز در ساعتهجده  تا دوازده بین هفته، روز شش بود

 با کار ازقبیل مشاغلی با سالگیهفت ازقبل سنین از کودکان از بسیاری کند.
 محیط کردند.می شروع را کار سنگین بارهای حمل یا ،فلزات تراش آالت،ماشین

 و زمین زیر   در کودکان از بعضی حتی .بود کثیف و ،نمور تاریک، اغلب نیز هاکارخانه
 مدرسه یا کردن بازی برای فرصتی هیچ کودکان این کردند.می کار سنگزغال معادن در

 شدند.می بیمار بیشترشان و داشتند استراحت برای کمی وقت حتی ،نداشتند رفتن
کارل  و 1دیکنز چارلز ازجملهی بزرگو اندیشمندان  نویسندگان آثار در موضوع این
 توصیف در مارکس .است شده منعکس آمیزیاعتراض و انتقادی شکلبه نیز 2مارکس

 در ها،رودخانه درکنار جدید صنایع اختراع با شدهگرفتهکاربه کودکان وضعیت
 انگلستان در ،النکشایر و یرش ناتینگام شایر، داربی همچون ،جدید هایاستان

 خردسال کودکان سالبزرگ کارگران از استفاده درکنار نایکارفرما» د:نویسمی
 به زیاد ریزنقششان انگشتان و هاآن بودن چاالک چراکه ،گرفتند کاربه نیز را هانوانخانه

 شاندستمزد تبعبه و بود وحشتناک بختتیره کودکان این کار شرایط آمد.می هاآن کار
 [9]«اندک.

 شاید که است زیاد قدرآن شد وارد کودکان بر صنعتی انقالب ازپس که صدماتی
 شماربه کار کودکان و فقیر کودکان برای قرن ترینسیاه را میالدی هجدهم قرن بتوان
 صاحبان به را هاآن ،آمدندبرنمی فرزندانشان مخارج ۀعهد از والدین وقتی آورد.

 کاربهگونه اسارت یهاروش هب را هابچه کارفرمایان و سپردندمی هاکارخانه یا هاکارگاه
 احاطه خاردارسیم با ماساچوست در شیشه تولید ۀکارخان یک مثال رایب گرفتند.می

                                           
1. Charles John Huffam Dickens 

2. Karl Heinrich Marx 
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 همان شرور اصطالحبه هایبچه این و کند جلوگیری شرور هایبچه فرار از تا بود شده
دریافت  برای را داغ شیشه از باری شب طول تمام در که بودند یاهسالدوازده زیر کودکان
 .[10]کردندمی حمل یدالریک یا ینتس  چهل دستمزد

 به کارفرمایان تمایل و کار کودکان ۀکنندنگران و اسفناک شرایط یدر جوامع صنعت
 معضل یک به را کار کودکان ۀمسئل ،فقر افزونروز گسترش درکنار ،هاآن استثمار

 مردم از بسیاری و ،معلمان کارگری، هایگروه کلیسا، باالخره و کرد تبدیل اجتماعی
 یفشارپا زمینه این در اصالحاتی ایجاد برای و دندکر ضاعترا ظالمانه رفتار این دربرابر

 توجه هاآن دنیای و کودکان نیازهای به که بزرگی نویسندگان ظهور با همچنین .دندنمو
 شکل کردند، قضاوت و توصیف هاآن نگاه ۀزاوی از را جهان و دادند نشان خاص و ویژه

 کودکان با مواجهه در تنهانه را عظیم تحولی جهاْن  و کرد تغییر نیز کودکان با مواجهه
 بزرگی نویسندگان آثار مسیر این در کرد. تجربه آموزشی و تربیتی هایشیوه در بلکه

 و مدرن شهرهایابر در کودکان مصائب که ،1هوگو ویکتور و دیکنز چارلز همچون
 رمان در دیکنز بود. مؤثر بسیار ،کشیدند تصویربه را خشونت و طلبیمنفعت از سرشار

 ۀنتیج در و دیکش تصویربه را کار کودکان و فقیر کودکان اسفناک وضعیت تویست الیور
 کودکان وضعیت تا شد وضع قوانینی مختلف کشورهای در تدریجبه هاتالش این تمام
 .یابد بهبود کار

 هایسال بین کرد. وضع کودکان کار دربارۀ قوانینی که بود کشوری اولین انگلیس
 ساعات کاهش باعث تدریجبه که شد وضع قوانینیمجموعه میالدی 1878 تا 1802
 حداقل ،قوانین این براساس .شدمی کار محیط در کارگر ناکودک وضعیت بهبود و کاری

 قوانین نیز اروپایی کشورهای سایر آن ازبعد کرد. پیدا افزایش نیز کودکان کار برای سن
 ایاالت متحده در کودکان کار تا کشید طول هاسال اما ،کردند وضع را مشابهی

 ،آن برپایۀ که شد وضع قانونی 1813 سال در کانکتیکت در مثال   .شود غیرقانونی
 28 در 1899 سال باشند. شتهدافرصت  تحصیل ۀادام برای حدی تا باید کار کودکان

                                           
1. Victor Marie Hugo 
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 ،آن ازپس بود. شده وضع کودکان کار محدودیت دربارۀ قوانینی آمریکا ایالت
 ایاالت متحده ۀکنگر گرفت. انجام کودکان کار ملی قوانین وضع برای زیادی هایتالش

 خالف را هاآن دو هر عالی دیوان ولی ،کرد وضع 1922 و 1918 هایسال در قانون دو
 اساسی قانون در ایاصالحیه درخواست کنگره 1924 سال در دانست. اساسی قانون
 سپس ندند.نرسا تصویببه را آن ایاالت ولی د،را ارائه دا کودکان کار ممنوعیت بر مبنی

 براساس که کرد وضع منصفانه کار استانداردهای دربارۀ قانونی 1983 سال در کنگره
 و سال شانزده کنندمی کار مدرسه ساعات در که کودکانی برای سن حداقل ،قانون این

 مشاغل برای و سال چهارده کنندمی کار مدرسه ساعات ازبعد که کودکانی برای
 شد. تعیین سال هجده خطرناک
 دربارۀ را هانگرانی فزاینده فقر گسترش و صنعتی جوامع در کار کودکان بحران
 ؛نمودمی ضروری را پیشگیرانه اقدامات و کردمی بیشتر هاآن ۀآیند و کودکان وضعیت
 هر به دادن پایان هدف با و وضعیت همین درک با ،1973 سال در کار جهانی سازمان

 این کرد. تصویب را «استخدام سن حداقل کنوانسیون» کودکان، از کشیبهره نوع
 یکارها یبرا را تمام سال پانزده دارای افراد   دادمی اجازه عضو کشورهای به امهنپیمان

 خطربه را کارگر جسم و روان سالمت که ،سخت کارهای برای و کنند استخدامسبک 
 .باشد تمام سال هجده استخدام سن حداقل ،اندازدمی

 دربرابر کودکان از بودند شده موظف نامهپیمان این عضو کشورهای کهاین باوجود
 و کردمی پیدا ایتازه ابعاد روز هر کودک کار ۀپدید اما ،کنند حمایت کشیبهره نوع هر

 اشکال به هاآن از کشیبهره ،آمدنددرنمی استخدام به قانونی طوربه کودکان اگرچه
 سازمان 1999 سال در هاآن استثمار و کودکان از کشیبهره داشت. ادامه غیرقانونی

 تصویببه را «کودکان کار اشکال بدترین کنوانسیون» تا داشت آنبر را کار جهانی
 حذف برای که دانستندمی متعهد را خود کنوانسیون این ۀامضاکنند کشورهای برساند.
 این ومس تا اول ماّدۀ براساس ند.ده انجام را فوری اقدامات کودکان کار اشکال بدترین

 و فوری اقدامات باید کندمی تصویب را جهانی ۀمعاهد این که عضوی هر ،کنوانسیون
 فوری موضوعی عنوانبه کودک کار اشکال بدترین محو و ممنوعیت برای را مؤثری
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 از کمتر اشخاص تمام بارۀدر «کودک» اصطالح کنوانسیون، این ازنظر نماید. اتخاذ
 شود.می برده کاربه سال هجده
 و کشیبهره به نتوانست نیز کودک کار اشکال بدترین حذف   جهانی   کنوانسیون   اما

 کار جهانی سازمان که بود روی همین از .بدهد پایان مدرن دنیای در کودکان استثمار
 کار با مبارزه برای روزی تعیین پیشنهاد ،خود اقدام سومین عنوانبه ،2002 سال در

 عنوانبه نژوئ ماه 12 که بود گونهاین داد. ارائه ملل سازمان به را جهانی تقویم در کودک
 و پیشگیرانه اقدامات یتمام باوجود اما ،شد اعالم «کودک کار با مبارزه جهانی روز»

 گوناگون جوامع در اجتماعی یمعضل عنوانبه همچنان کودک کار ،جهانی هایتالش
 دارد. وجود

 آمار کودکان کار در جهان
 کار کودکان نفری میلیون 246 جمعیت از میالدی 2005 سال در کار جهانی سازمان

 هر و ندتداش سال َده از کمتر نفر میلیون 73 ،تعداد این از کرد اعالم و داد خبر جهان در
 ازدست را خود جان اجباری کار از اشین حوادث اثردر کودک هزار 22 حدود سال

 پیشگیری قوانین و کودک کار حذف برای جهانی هایتالش دستاورد ترینمهم ند.داد
 کودکان تعداد چشمگیر کاهش جهان مختلف کشورهای در کودکان کارگیریبه منع و

 نشان کار جهانی سازمان 2018 سال گزارش کهطوریبه ،بود سال پانزده از کمتر در کار
 شدهاعالم آمار براساس است. یافته کاهش جهان در نفر میلیون 152 به رقم این داد

 میلیون 72٫1 یعنی ،جهان کار کودکان از نیمی حدود اکنونهم ،سازمان این ازسوی
 آمریکا، ۀقار در نفر میلیون 10٫7 اقیانوسیه، و آسیا در نفر میلیون 62٫1 آفریقا، در نفر

 زندگی مرکزی آسیای و اروپا در نفر میلیون 5٫5 و ،عربی کشورهای در نفر میلیون 1٫2
 کهدرحالی است، کار کودک آفریقایی کودک 5 هر از نفر 1 دیگر، عبارت به .کنندمی
 ۀقار در درصد، 4٫1 میانه آسیای و اروپا در درصد، 2٫9 عربی کشورهای در میزان این

 جهانی سازمان است. درصد 7٫4 اقیانوسیه کشورهای و آسیا در و درصد 5٫3 آمریکا
 اندشده اجباری کار قربانی که کودکی میلیون 152 میاناز که است کرده اعالم کار
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 اند.شده رفتهگ کاربه آورزیان و خطرناک مشاغل از یکی در هاآن نفر میلیون 73 حدود
 هفده تا پانزده کودکان سنین به ،آن چهارمسه تقریبا   یعنی ،ُپرخطر کار میزان بیشترین

 کار به ُپرخطر کارهای در که کودکانی چهارمیک حدود ،حال این با .دارد تعلق ساله
 48 دیگر، عبارت به .دارند سال دوازده زیر ،هاآن میلیون 19 حدود یعنی ند،امشغول
 درصد 24 و ،سال چهارده تا دوازده درصد 28 دارند، سال یازده تا پنج هاآن از درصد
 در درصد 11٫9 کشاورزی، بخش در درصد 70٫9 تعداد این از سال. هفده تا پانزده
 .[11]کنندمی کار خدمات بخش در درصد 2٫17 و صنعت بخش
 کار   قربانی   کودْک  1 دنیا در کودک 10 هر از گفت توانمی ،گزارش این به استناد با

 تعداد بیشترین آفریقا صحرای جنوبی کشورهای ،شد گفته هکچنان و شودمی اجباری
 هفده تا پنج کودکان از درصد 29 کهطوریبه ،اندداده اختصاص خود به را کار کودکان

 آورزیان و سخت کارهای در نیز هاآن بیشتر که کنندمی کار منطقه این در ساله
 این در و است متفاوت آفریقا شمال کشورهای و خاورمیانه در وضعیت این .اندمشغول
 دارند، اشتغال خطرناک کارهای به ساله هفده تا پنج بین کودکان درصد 5 حدود مناطق

 ؛است شده اعالم کنندهنگران کار کودکان وضعیت آسیا شرقیجنوب کشورهای در اما
 فروشبه رعیتی هایقرارداد در قالب کودکان بیشتر   پاکستان و هند مانند کشورهایی در

 سخت کاری شرایط با هاکارگاه و هاکارخانه و مزارع در تا شوندمی دزدیده یا رسندمی
 ،کودک کار نیروی از کشیبهره یبافقالی هایخانه در همچنین شوند. گرفته کاربه
 .[12]دارد رواج ،ظریفشان هایانگشت دلیلبه

 کار کودکان جمعیت فراوانی از همچنین کار جهانی سازمان ازسوی شدهارائه آمار
 حدود حاضر حالدر است شده گفته کهطوریبه ،دارد حکایت دختران بهنسبت پسر
 آمار به استناد کنند.می کار جهان در پسر کودک میلیون 88 و دختر کودک میلیون 64

 بیشتر دختران بهنسبت پسر کار کودکان جمعیت که کندمی ایجاد را شبهه این مذکور
 بسیاری دختر   کودکان   توسعهدرحال و فقیر کشورهای در که است الیحدر این و است

 ،دارند عهدهبر را خانه کارهای انجام مسئولیت ،اجباری صورتبه خانه، چاردیواری در
 ۀجامع این به میدانی تحقیقات دسترسی نداشتن و کار نوع این پنهان ماهیت دلیلبه اما
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 یازطرف شود.مین محسوب کار کودکان شمار در دختر انکودک این آمار ،هدف
 است داده نشان 2019 سال در نیز ،یونیسف ،متحد ملل کودکان صندوق هایبررسی

 1 هسال هفده تا پنج بین کودک 4 هر از یافتگیتوسعه میزان کمترین با کشورهایی در
 را روانش و جسم سالمت و شودمی او رشد مانع که است مشغول کاری به کودک

 در توانمی را کار کودکان تعداد بیشترین است کرده اعالم یونیسف اندازد.می خطربه
 کودکان از درصد 5 آفریقا شمال و خاورمیانه در و یافت آفریقا صحرای جنوبی مناطق

 خطرناک بسیار سالمتشان برای که ددارن اشتغال کارهایی به ساله هفده تا پنج سنی گروه
 طوربه و است شده اعالم درصد 31 آفریقا مرکز و غرب برای عدد این همچنین است.

 است. درصد 29 نیافتهتوسعه کشورهای برای کار کودکان درصد کلی
 کار حذف برای هاتالش تمام باوجود است کرده اعالم همچنین کار جهانی سازمان

 میلیون 121 میالدی 2025 سال تا همچنان شدهحاصل که هاییپیشرفت و کودک
 بخش در کودکان این درصد 71 که ندامحکوم اجباری کار به جهان سراسر در کودک

 بدان این و کنندمی کار حقوقدریافت  بدون و خانواده در هاآن درصد 69 و کشاورزی
 اجباری کار به هاخانواده ازسوی جهان در کار کودکان از بسیاری درصد که معناست

 .[13]کنندنمی دریافت نیز دستمزدی هیچ کهدرحالی ،شوندمی محکوم
 و تعداد از تقریبی یآوردبر است شده ارائه کار جهانی سازمان ازسوی که آماری
 اشکال به توجه با ،کار کودکان دقیق آمار ۀارائ زیرا ،است جهان در کار کودکان جمعیت
 است. غیرممکن تقریبا   دارد، پنهان ماهیت موارد بسیاری در کهاین و متفاوت

 برابر 10 حدود کار کودکان تعداد ،غیررسمی آمار براساس هندوستان، در مثال رایب
 را کشور این در کارگر کودکان جمعیت رسمی آمارهای است. رسمی آمارهای از بیشتر

 کار کودکان صدمیلیونی آمار از بازرگانی هایاتحادیه اما ،اندکرده اعالم نفر میلیون 10
 اظهارنظرهای باوجود و کندمی صدق نیز ایران دربارۀ مسئله این کنند.می صحبت
 با .ندارد وجود کار کودکان تعداد دربارۀ دقیقی و مستند آمار هیچ متغیر، و متفاوت

 هجده تا پنج بین سنی ۀباز در کار کودک میلیون 5 تا 2 بین است شده گفته همهاین
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 «خانگی کار کودکان» احتساب با را کودکان این هاآمار برخی و دارد وجود ایران در سال
  اند.کرده برآورد نیز میلیون 5 تا

 منابع و مقامات تفاوتیبی و کارشکنی سبببه حدودی تا که ،معتبر اطالعات   نبود  
 در القولیمتفق هایریفتع که است موضوع این کنندهبیان همچنین است، رسمی
 وجود هنوز شود محسوب کودک کسی چه و کار چیزی چه کهاین دربارۀ جهان سراسر

 شده ممنوع خاص سن یک تا کودکان کردن کار جهان کشورهای از بسیاری در .ندارد
 وجود کار کودکان برای ممنوعیتی هیچ جهان دیگر نقاط از بعضی در ،حال این با .است

 است برخوردار باالیی اهمیت از انکودک کردن کار درخصوص که ایمسئله ندارد.
 بدترین کودکان جهان کشورهای از بعضی در ست.هاآن کار برای شدهتعریف وضعیت

 و خود مادی نیازهای تأمین برای ندمجبور هاآن کنند.می تجربه کار حیندر را شرایط
 که بدی بسیار شرایط در ،جامعه بر حاکم سنتی و فرهنگی هایقالب براساس ،خانواده

 در شانطبیعی رشد و آموزش امکان و اندازدمی خطربه را شانامنیت و ،رفاه سالمت،
 کار متفاوت شرایط به توجه با کنند. کار سختیبه کندمی سلب را پایین بسیار سنین

 محلی مطالعات کودکان این اوضاع و شرایط فهم برای ،جهان مختلف نقاط در کودکان
 شود محولها به آن فرساطاقت کارهایی است ممکن مثال   .[14]است الزم جزئی و دقیق

 د.نکن تحریک ناپسند رفتارهای سمتبه را هاآن کهاین یا
 توسعهحالدر وضعیت کودکان کار در کشورهای 

 کودکان از کشیبهره هرگونه درنگ  بی توقف   توسعه اساسی و اصلی هایمؤلفه از یکی
 که ایجامعه باشند. مندبهره خود طبیعی حقوق از که ستهاآن برای شرایطی ایجاد و

 در داردبرنمی گام هاآن وضعیت بهبود برای و ندارد خود کودکان قبالدر تعهدی هیچ
 است ایمقوله نیز کودک کار حذف و توقف اما ،شودمی مواجه شکست با توسعه مسیر

 دارد. بستگی متعددی و مختلف عوامل به که
 در فقر کهزمانی تا است گفته و کرده اعالم کودک کار دلیل ترینمهم را فقر یونیسف

 نیست. کودک کار به بخشیدن یانپا به امیدی ،ودنش کنریشه کامل طوربه کشورها
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 کشورهای از بسیاری در کودکان از کشیبهره استمرار مهم دالیل از یکی این، وجودبا
 کهچنان کشورهاست. این در هاآن یاجرای هایشیوه و قوانین میان تناقض توسعهدرحال

 ،کودک کار دربارۀ موجود قوانین باوجود ،کشورها از بسیاری» گوید:می 1کورتروپ
 کودکان از بسیاری که موضوع این به پرداختن از و اندبسته زمینه این در را چشمشان

 آنجا از این، برعالوه روند.می طفره هستند کار به مجبور سخت شرایط در و وقتتمام
 استثمار پیشازبیش کودکان گیرد،می صورت قانونیغیر شرایط در اغلب کودک کار که

 و ،کار مکان ایمنی کار، ساعات پرداخت، ۀزمین در موجود قوانین حداقل و شوندمی
 کار درخصوص کهآن حال شود؛نمی اعمال زمینه این در کاری شرایط کلی طوربه

 [15]«دارد. قرار کارگری هایاتحادیه نظارت تحت مسائل این نساالبزرگ
 که است یراهکار ترینمهم هاخانواده اقتصادی هایبنیان تقویت و فقر با مبارزه

 توانندمی نیز دیگر اقدامات برخی آن درکنار و دارد وجود کودکان کار کنیریشه برای
 کودک کار نیروی از کشیبهره جهانی کردن محکوم 3بولتون و 2پل باشند. راهگشا

 و کنند تخطی قوانین این از که کشورهایی علیه اقتصادی اقدامات کردن عملی همراهبه
 از جلوگیری منظوربه غیردولتی هایسازمان ازسوی هاییجنبش انداختن راهبه

 پیشنهاد کودکان کار با مبارزه کاربردی حلراه دو عنوانبه را کودکان از کشیبهره
 .اندکرده

 پدیده این با که ،توسعهحالدر کشورهای از برخی در کار ودکانک وضعیت ادامه در
 .شودمی بررسی هستند، روروبه

 بنگالدش

 تولید هایکارخانه در بسیاری کودکان جنوبی، آسیای در واقع بنگالدش، کشور در
 برای کار یافتن ،حال این با ند.امشغول کار به صنعتی کارهای انواع و زارع،م لباس،

 تریناصلی از یکی فقر شود.می انجام غیررسمی طوربه زیرا ،است مشکل بسیار هاآن
                                           
1. Qvortrup 

2. Paul 

3. Bolton 
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 کهاین با رود.می شماربه بنگالدش کشور در قانونی سن زیر کودکان   کردن   کار دالیل
 با کشور این اما دارد، وجود کودکان از حمایت بر مبنی زیادی قوانین کشور این در

 است. مواجه کار کودکان درخصوص زیادی هایچالش
 هندوستان

 باغات، و مزارع ،دنامع در جهان ُپرجمعیت کشور دومین در کودک میلیون 33 از بیش
 سال چند در هند کشور اقتصادی رشد باوجود .کنندکار می لباس تولید هایکارخانه و

 اخیرا   دولت اگرچه برند.می سربه فقر در همچنان کشور این جمعیت از بسیاری اخیر،
 ،کودکان این تعداد است، کرده کودکان برای کار ممنوعیت درخصوص زیادی تالش

 است. افزایش حالدر روزروزبه کشور، این بزرگ هایشهر در خصوصبه
 نکاکود با مصاحبه )هزار 1990 سال در پانل هند در ایشدهانجام ۀمطالع طبق
 خشونت بلکه ،نیست فقر خیابان در کار کودکان وجود اصلی علت ،بمبئی( در خیابانی

 است. خانواده در
 روستا این در است. هندوستان جنوب در 2کراال ۀمنطق در روستایی 1پومکارا

 سنتی هایدیدگاه با تعارض در کودکان برای آموزشی انتظارات با مرتبط تغییرات
 بیان 1993 سال در 3بودهایز الگا نام به شناسیانسان است. کودکان کار درخصوص

 شده واقع استقبال مورد ترپایین هایکاست اعضای بیندر و کراال در رفتن مدرسه کرد
 خدمات در اشتغال برای مدرک کسب با رفتن مدرسه کنندمی فکر هاآن زیرا است،
 ،بنیادی فرض این باوجود است. کاستی تبعیض از یافتن خالصی برای روشی دولتی

 ،ضمن مدرسه رفتن ،روستایی کودکان که است ینچن کراال در آموزشی هایسیاست
 .[16]بپردازند کار به فراغتاوقات در هایشانخانواده و خود هایهزینه تأمین برای باید

 کند،می دچار فراوان هایسختی به را هندی دبیرستانی کودکان هامحدودیت این
 این باید کودکان کنند.نمی احساس هاهزینه دربرابر چندانی مسئولیت ترهابزرگ زیرا

                                           
1. Pomkara 

2. Kerala 
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 تجهیزات غذا، ونقل،حمل ازقبیل مدرسه در ناچیز هایهزینهکمک محل از را هاهزینه
 نساالبزرگ دیگر و والدین برای که کارهایی درمقابل که بپردازند پوشاک و ،آموزشی

 در کمک کنندمی احساس هم والدین این، برعالوه کنند.می دریافت دهندمی انجام
 این مثبت ابعاد به برخی اگرچه ،است کودکان اساسی وظایف از روزمره امور انجام

 افزایش باعث )ترکیب کار و تحصیل( ترکیب این این نکته که مثال   .دنپردازمی موضوع
 اما .است داده افزایش را کودکان بین رقابت و شودمی کودکان نفسبهعتمادا و استقالل

 هارقابت این در کند.می تهدید را جوامع انسجام که دارد بسیاری منفی ابعاد مسئله این
 فرودستی بروز موجب شکست این و خورندمی شکست تحصیل در کودکان از بسیاری

 و ترینآزارنده» کند:می بیان 1نیونهایز که گونههمان این، باوجود شود.می آنان در
 دادن انجام در کودکان که باشد زیادی مشقت است ممکن ترکیب این تأثیر ترینمخرب

 تفریح و بازی برای چندانی وقت که وضعیتی اند،مواجه آن با کار و مدرسه تکالیف
 [17] «گذارد.نمی باقی

 قرقیزستان

گسترش کار  قرقیزستان تأسیس، جمهوری تازهفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ازپس
جهت افزایش درخود قرار داد. این تصمیم  ۀکودک را در مقیاس صنعتی در برنام

دستور کار قرار  در« اسالم کریموف»ت عنوان درآمد اصلی دولع پنبه بهوری مزاربهره
ها به با شروع فصل بازگشایی مدارس، کالس ،سپتامبرماه گرفت. در این کشور در 

شوند. برای هر کشتزارهای پنبه می ۀنکار روا برایآموزان آیند و دانشتعلیق درمی تحال
. شودمیگرفته  درنظربرداشت روزانه  ۀکیلوگرم سهمی شصتتا  بیستکودک در حدود 

ای مطالعه براساسشوند. مزارع پنبه می ۀها دوباره روانبچه ،با آغاز فصل وجین در بهار
کار در  میلیون کودک در قرقیزستان به 2٫7، نزدیک به شدانجام  2006که در سال 

 مزارع پنبه اشتغال دارند.

                                           
1. Newnehiez 
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 جمهوری چاد

 شده احاطه خشکی با طرف چهار از که جنوبی آفریقای در دریا بدون کشوری چاد، در
 ند.دار فعالیت خصوصی بخش در بیشتر و کشاورزی مزارع در معموال   کودکان ،است

 این باطنی میل برخالف است ممکن چاد کشور در کودکان از برخی کار صاحبان
 قاچاق به دست حتی یا بفرستند نفت تولید مناطق به کردن کار برای را هاآن کودکان،

 کار کشور این کودکان از نیمی ازبیش یونیسف، هایداده براساس بزنند. کودکان این
 شود.می نظامی ۀاستفاد هاآن از بسیاری از که ندکنمی

 جمهوری دموکراتیک کنگو

 در مداخله به معموال   آفریقا، مرکز در کشوری کنگو، دموکراتیک جمهوری در کودکان
 انواع از بعضی و طال هایمعدن در کار همچنین و منطقه در رایج ۀمسلحان هایدرگیری

 3 تعداد آمار، آخرین برپایۀ .شوندمی واداشته ،تانتانیت و ولفرامیت نظیر ،هاکانی
 و کشاورزی نظیر ،مختلف هایبخش در کنگو کشور در کودک هزار 328 و میلیون

 خصوصبه مدرسه، به رفتن از معموال   کودکان این ند.کنمی فعالیت ،خدمات و صنعت
 ارتش خدمت به ،تحصیل با زمانهم ،اجباربه کهاین یا ندامحروم کشور، این شرق در

 از بسیاری شهروندی بر مبنی شواهد و تولد ثبت معتبر گواهی نداشتن آیند.درمی
 درآمد کسب و کار بازار به ورود غیراز هاآن که است شده باعث کشور این در کودکان

 برده عنوانبه کودکان از استفاده باشند. نداشته ایینهگز یچه هایشانخانواده برای ناچیز
 است. رایج بسیار کشوراین  در نیز

 اتیوپی

 درصد 41٫5 حدود کودکان، کار ممنوعیت برای اتیوپی دولت اخیر هایتالش باوجود
 هایفعالیت در هستند، سال چهارده تا هفت سنین بین که ،کشور این جمعیت از

 موفقیت با را دبستان ۀدور کشور این کودکان از نیمی تنها شوند.می گرفته کاربه مختلف
 مناطق به کشور ۀنیافتتوسعه مناطق از کودکان از بسیاری رسانند.می پایانبه

 در کار ی،فروشدست کفاشی، نظیر هاییفعالیت به تا شوندمی فرستاده تریافتهتوسعه
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 بپردازند. مزدبی کارهای حتی و ،معدن
 کنیا

 زندگی به روزافزون طوربه کودکان قا،یآفر یجنوب و مرکزی کشورهای از بسیاری در
 کمکی هایشانخانواده اقتصادی بقای به گونهاین تا آورندمی روی شهرها در خیابانی

 است. مشترک جنوبی و مرکزی آمریکای کودکان با کودکان این فقر عوامل باشند. کرده
 رکود توانمی را کشور این در خیابان و کار کودکانتعداد  افزایش عامل ترینمهم

 دانست. آن از ناشی اقتصادی سنگین بدهی و 1980 ۀده اقتصادی
 داشت خوبی نسبتا   اقتصادی رشد 1963 سال در سیاسی استقالل کسب ازپس کنیا

 افریقا اقتصادهای بهترین از کشور این اقتصاد و داشت ادامه 1980 تا رشد این روند و
 رسید. صفر به نزدیک تقریبا   و شد متوقف اقتصادی رشد 1990 سال اوایل دراما  ،بود
 برای فراوانی هایمشقت امر این و رفت باال درصد 40 تا تورم نرخ ،حال همان در

 ،جهانی بانک پول، جهانی صندوق اقتصادی رکود این آورد. پدید شهروندان از بسیاری
 اعمال و هایشانقرض گیریبازپس خواهان تا داشت آنبر را مالی هایازمانس سایر و

 کشورهای از بسیاری همانند ند.باش کشور این علیه اقتصادی گیرانهسخت هایسیاست
 59 یعنی ؛دهندمی تشکیل کودکان را کنیا جمعیت از باالیی بسیار درصد توسعهدرحال
 این جمعیت درصد 27 از بیشتر و دارند سال بیست زیر کشور این جمعیت درصد
 چنانآن کودکان این زندگی ،اقتصادی مشکالت ۀنتیج در ند.دار سال پنج زیر کشور
 دیگر و آموزش بهداشت، غذایی، رژیم هایبرنامه که ه استگرفت قرار تأثیر تحت
 اوضاع وخامت تأثیرات از یکی .ه استگذاشت افول به رو اجتماعی حمایت هایبرنامه

 گدایی هاخیابان در یا که ه استبود گردخیابان کودکان تعداد افزایش کودکان یاقتصاد
 ند.نکمی کارگری کوچک هایکارگاه در یا و نندکمی تمیز را هاماشین ۀشیش یا نندکمی

 استثماربه را آنان نساالبزرگ معموال   و نداهکرد رها را تحصیل کودکان این بیشتر
 خانگی کارهای برای معموال   دختران و ندپسر خیابانی کودکان این بیشتر د.ناهیدشک

 کودکان از نگهداری و داریخانه به طوالنی هایساعت مجبورند و شوندمی استخدام
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 بیشتر   و است داشته باالیی رشد نوجوانان از جنسی کشیبهره میزان همچنین بپردازند.
 شده برآورد ند.هست مبتال ،ایدز ازجمله ،جنسی هایبیماری به نوجوان پسران و دختران

 دارند قرار سال چهارده تا پنج سنی ۀرد در کنیا در ایدز به مبتال کودکان درصد 20 است
 نیز این از آمار این .دارد ارتباط کودکان جنسی استثمار افزایش اب ا  مستقیم رشد این و

 ویآیاچ به کنیا جمعیت کل درصد 9تا  8 بگیریم درنظر وقتی رسد،می نظربه ترتاریک
 است. رشد به رو همچنان میزان این و یندمبتال

یل  برز

 کشور این در اقتصادی بحران گرفتن درنظر با باید برزیل در خیابانی کودکان مشکل
 تجربه را سریعی اقتصادی رشد 1980 تا 1960 هایسال در کشور این شود. بررسی

 متنوع و عمیق بسیار تغییرات ایجاد به دوره این درطول درصدیَده رشد نرخ و کرد
 ملی ناخالص تولید که بود شدید رکود ۀدور یک شاهد 1980 ۀده در اما انجامید،

(GNP) کاهش درصد 33 دستمزد کمترین متوسط و کرد سقوط درصد 6 نرخ تا 
 این تمام .بود ماه هر در درصدیپنجاه رشد شاهد برزیل اقتصاد زمان این در داشت.

 ۀده درطول که ترتیبیندب ؛است داشته همراهبه نیز را جمعیت سریع رشد تغییراْت 
 حدود که کرد پیدا افزایش میلیون 144 به میلیون 119 از برزیل جمعیت 1990 تا 1980

 این ۀهم که نیست تعجب جای روازاین بودند. سال هفده زیر جمعیت این درصد 40
 کنند ترسخت کودکان ویژهبه و فقرا برای را شرایط تا دادند هم دست به دست عوامل

[18]. 
 سخن یبرزیل کودکان اسفناک و دردناک وضعیت از خود کتاب در 1کورسارو

 اند.شده محکوم اعدام و قتل به خانمانیبی و فقر ۀعمد دلیلبه که کودکانی ،گویدمی
 هاینخیابا در ودکک 457 :است گفته و کرده اشاره شهمکاران و ریزینی ۀمطالع به او

 یا ندرسید قتلبه 1989 سال در ماههشش ۀدور یک درطول رسیف و ،سائوپولو رو،
 که بودند ساله هفده تا پانزده و پسر نفر( 39 از نفر 33) قربانیان بیشتر شدند. اعدام

                                           
1. William A. Corsaro 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  54

 بودند. مخدر مواد قاچاق به مظنون هاآن از نفر 13 و داشتند جرم ۀسابق هاآن نفر 11 فقط
 هاآن از یکهیچ کهاین نهایتدر و کردندمی زندگی والدینشان با قربانیان این بیشتر
 .[19] ندکردنمی حمل سالح

 برزیل شرقشمال در رسیف شهر در که ،ایمطالعه در 1998 سال در 1هچت
 زندگی و محلی هایفرهنگ پیچیدگی است، داده انجام خیابانی کودکان درخصوص

 کودکانی تمامی تقریبا   کند.می بازگو را جهانی اقتصادی نیروهای با ارتباطش و خیابانی
 زندگی آن در که ایهمحل و خانه و مادران به است پرداخته هاآن ۀمطالع به هچت که

 که بودند کرده انتخاب آن برای را خیابان در زندگی اما اند،ورزیدهمی عشق اندکردهمی
 ،یخیابان پایخرده هایجرم و گدایی ازطریق ندانستتومی و دادمی استقالل هاآن به

 ۀمطالع به هچت که کودکانی تمام تقریبا   بزنند. جیب به پولی ،خشونت و دزدی مانند
 رسیدند. قتلبه خیابان در آنان از بسیاری و شدند بدی سرنوشت دچار بود پرداخته هاآن
 مشکالت و هایافته این بر صرف تمرکز که کندمی استدالل چنین هچت ،حال این با

 که شودمی منجر اقتصادی اجتماعی نیروهای از غفلت به خیابانی خشونت از ناشی
 بنابر است. داده قرار کودکان رویپیش چاره راه تنها عنوانبه را خیابانی زندگی فرهنگ

 تمام بیرون و برزیل انثروتمند تمام ۀخان مقابلدر خیابانی کودکان وجود هچت، نظر
 تناقضات یادآور ،دارند آمدورفت آن در توسعه امور مشاوران که ،ستارهپنج هایهتل

 اغلب فقر دربرابر کم ایعده انبوه ثروت از است عبارت و ندمعاصر اجتماعی زندگی
است.  دیگر ازسوی هافرصت شدن نابود و سویک از سرشار سود یادآور که جامعه

 یک شکست و ناکارآمدی ۀدهندنشان کار کودکانکه  کندمی استدالل هچت همچنین
 کند. نگاه بیرون تصویر از را فقرا کوشدمی که هستند اجتماعی تبعیض پنهان سیستم
 که ستنده دردناک واقعیت این یادآور ،خیابان در چه و خانه در چه ،خیابانی کودکان
 .[20]است خطرناک کنیمیم زندگی آن در که دنیایی

                                           
1. Hecht 
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 به خارجی و داخلی هایواکنش و برزیل در خیابان و کار کودکان اسفناک وضعیت
 دولت شد باعث درنهایت بود، وضعیت این از عمومی خشم نمایانگر که مسئله این
 باشند. نیز کارآمد که کند وضع را جدیدی قوانین و ،اقدامات ها،برنامه کشور این

 است. شده انجام غیردولتی مدنی هایسازمان ازسوی اقدامات این از بسیاری
 برای قوانین این کردن اجرایی ،اندکرده خاطرنشان شهمکاران و ریزینی که طورهمان
 که است چالشی برزیل در خیابانی کودکان ۀروزمر زندگی در معنادار دگرگونی ایجاد
 .[21]دارد قرار اندرکاراندست رویپیش

 سنگال

 و دارد وجود خصوص این در بلندمدتی هایحلراه سنگال در کودکان وضعیت بارۀدر
 غیردولتی مدنی هایسازمان سویاز زمینه این در امید هایروزنه بیشترین برزیل همانند
 تحول دچار را کودکان زندگی توانندمی و دارند ریشه محلی جوامع در که است پدیدار

 نیز و جهانی مالی جوامع ازسوی ویژهبه هاسازمان این از حمایت کنند. داریامعن
 .[22]شود منتهی کودکان زندگی در معناداری تغییرات به تواندمی دولتی اصالحات

 وضعیت کودکان کار در کشورهای صنعتی
 بازنشستگی هایبیمه همانند ،حمایتی هایبرنامه بین صنعتی کشورهای از بسیاری در
 این در ندارد. وجود توجهیقابل تفاوت اجتماعی تأمین هایبرنامه انواع دیگر و ،پیری و

 کودک از مراقبت هایهزینه و زایمان، مرخصی بهداشتی، خدمات اولیه، ۀتغذی کشورها
 هایهزینه مشکل با که حال عین در صنعتی کشورهای کهآن سخن کوتاه است. فراهم

 نیز کودکان برای اند،بوده مواجه سالمندان برای یاجتماع تأمین روزافزون
 و دارند یبازار گیریجهت آمریکا از کمتر کشورها این اند.کرده گذاریمایهسر

 یدریافت خدمات درقبال مالیات پرداخت به آمریکایی انشهروند ازبیش شهروندانشان
 در 2001 سال در باتلس گری و ،رینواتر لی اسمیدینگ، تیموتی ند.دهمی نشان تمایل

 1990 زمانی ۀدور در را دیگر صنعتی کشور هفده و آمریکا در کودکان فقر نرخ پژوهشی
 نابرابری میزان که کشورهایی در داد نشان پژوهش این هاییافته .نددکر مطالعه 1997 تا
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 ،متنوع و پهناور جغرافیایی با کشورهایی و ،ایتالیا و آمریکا مثل ،باالست هاآن در
 اجتماعی تأمین سیستم که کشورهایی و ،کانادا و استرالیا و آمریکا همچون

 کودکان فقر پایین نرخ دیگر ازسوی است. باالتر کودکان فقر نرخ ندارند اییافتهتوسعه
 لحاظبه که شودمی دیده یناوی،اسکاند و ییاروپا یکشورها همچون ،کشورهایی در

 .دارند ایسخاوتمندانه و یافتهتوسعه اجتماعی تأمین سیستم و ترندکوچک جغرافیایی
 مادران از بیشتری حمایت و باالست هاآن در بیکاری حقوق که کشورهایی در همچنین

 یبیشتر ۀاولی اجتماعی هایحمایت از شهروندان و شودمی شاغل مادران و مجرد
 هایخانواده در فقیر کودکان وضعیت واقعبه است. ترپایین کودکان فقر نرخ برخوردارند

 آمریکایی فقیر هایخانواده کودکان با مقایسه در سوئدی و ،دانمارکی نروژی، سوئیسی،
 فرانسه و بلژیک انندم ،غربی اروپای کشورهای دیگر در و است بهتر درصد 57 تا 27

 .[23]رسدمی درصد 20 به رقم این ،هلند و
یتانیا  قانون استخدام کودکان در بر

 در شمارییب کودکان ،صنعتی انقالب ازپس که بود کشورهایی اولین از یکی بریتانیا
 این ،حال عین در ند.شد استثمار کارفرمایان ازسوی و شدند اجباری کار قربانی آن

 کار کودکان از حمایت هدف با را قوانینی که بود کشورهایی نخستین از یکی کشور
 خألها بود 1930 سال به متعلق هاآن آخرین که محلی و ملی قوانین این اما ،کرد وضع

 ،1973 سال در هاسردرگمی این به دادن پایان هدف با بریتانیا داشت؛ هاییسردرگمی و
 را استخدام سن حداقل کنوانسیون   کار جهانی سازمان که سالی همان در دقیقا   یعنی

 این موجببه رساند. تصویببه را کودکان استخدام قانون نیز انگلیس کرد، تصویب
 کودکان کاری ساعات ،کند برطرف را پیشین قوانین ابهامات کندمی تالش که قانون

 .باشند کار سر عصر هفت ازپس و صبح هفت ازقبل توانستندنمی هاآن و شد محدود
 ساعت دو ازبیش شنبهیک روزهای در یا مدرسه ساعت ازقبل توانستندنمی همچنین

 کرد اعالم ممنوع را سال سیزده زیر کودکان استخدام قانون ینا ،حال عین در کنند. کار
 داده گزارش باید و شدمی محسوب تخلف سال سیزده زیر کودکان کارگیریبه هرگونه و
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 کشورها از دیگر بسیاری رد ،مشابه قوانین و قانون این هایگیریسخت باوجود د.شمی
 سنین در کودکان استثمار و کارگیریبه و قانون آشکار نقض افتدمی اتفاق عملدر آنچه
 است. پایین

 و فروشندگی و روزنامه یا شیر توزیع ازقبیل کارهایی کودکان بریتانیا در مثال برای
 در دختران و توزیعی کارهای در بیشتر ناپسر دهند؛می انجام را منازل در خدمتکاری

 غیرقانونی صورتبه کارها این بیشتر ند.امشغول خدمتکاری و فروشندگی ایکاره
 حد   ازبیش کاری ساعت یا است غیرقانونی کار نوع یا نیز اوقات برخی شوند.می انجام

 واقعی طوربه کودکان کاری شرایط اوقات بیشتر در البته .1973 قانون در شدهمشخص
 شود.نمی رفتار هاآن با است شده تعیین قانون در که گونهآن و دشومین گزارش و ثبت
 از درصد 72 حدود چیزی داد نشان 1991 سال در 2سرلی و 1پوند مطالعات هاییافته

 3والت مطالعات در رقم این و دارند قرار الزم و قانونی شرایط از خارج کارگر کودکان
 انجام که کاری قبالدر کودکان که داد نشان و یافت افزایش درصد 92 به 1994 سال در

 کردند.می دریافت ناچیزی حقوق دادندمی
 و ،بهداشت امنیت، ۀزمین در هایینگرانی نیز کارها برخی دریافتند سرلی و پوند
 بودند، شیر توزیع کار در که کودکانی مثال رایب .داشت همراهبه کودکان سالمت
 ،بروند مدرسه به سپس و کنند آغاز را خود کار صبح چهار ساعت روز هر بودند موظف

 این شناسایی امکان ،شدندمی انجام غیرقانونی صورتبه کارها این بیشتر که آنجا از و
 باعث مسئله این و دشمی سلب دولت از جدی اصالحات و بازرسی و کودکان

 وضعیت قانونی سالبزرگ کارگران بهنسبت حتی قانونی کارگر کودکان گردیدمی
 پستچی کارگر یک که را باری حمل میزان قانون ،مثال رایب زیرا، ،باشند داشته تریوخیم
 قوانین چنین هرگز کودکان دربارۀ اما سازد،می محدود و نمعیّ  کند حمل باید سالبزرگ

 پسران یا دختران اوقات برخی که است شده مشاهده و ندارد وجود هاییمحدودیت و

                                           
1. Pound 

2. Serley 
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 یک برای شدهمشخص میزان از ترسنگین مراتببه بارهایی گرددوره فروشروزنامه
 .[24]اندکردهمی حمل را سالبزرگ پستچی کارگر

ساله در ای فعالیت اقتصادی کودکان پنج تا چهاردهبرآورد منطقه1-1 شمارۀ جدول
 .[25]دهدرا نشان می 2000سال 

 2000ساله در سال کودکان پنج تا چهارده یاقتصاد یتفعال یابرآورد منطقه :1-1 ۀجدول شمار 

میزان شیوع نرخ کار 
 منطقه تعداد کودکان کار )میلیون( کودکان

 یافتهکشورهای توسعه 5٫2 2
 گذارحالاقتصادهای در 4٫2 4
 آسیا و اقیانوسیه 3٫127 19
 آمریکا التین و کارائیب 4٫17 16
 صحرای جنوبی آفریقا 0٫48 29
 خاورمیانه و آفریقای شمالی 4٫13 15
 جهان کل 211 18

 شرایط کاری کودک
 ارمعاشامر بتواند شهری فقیر ۀخانواد یک که راهی تنها یجنوبنیمکرۀ  کشورهای در

 اعضای از بیشتری تعداد توانندمی که آنجا تا که است این دهد ادامه زندگی به و کند
 وجود دولتی رفاهی پرداخت گونههیچ که شرایطی در ؛کنندوارد  کاربه بازار  را خانواده

 کار خوردمی چشمبه ازحدبیش فردی کارهای و ،ناپایدار ناچیز، درآمدهای و ندارد
 که کندمی پیدا خاص ۀجلو زمانی ویژهبه ضرورت این است. ضرورت یک کودکان

 به نساالبزرگ حقوق سومیک یا دومیک قطف بمبئی در باشد. بیکار خانواده سرپرست
 درآمد کودکان هاخانواده نصف ازبیش در این، باوجود شد.می پرداخت کودکان
 این سومیک ازبیش حدود در فقط و دادندمی افزایش چهارمیک سقف تا را خانواده
 .[26]شدمی خانواده درصدیپنجاه افزایش باعث کودکان درآمدهای موارد،

 تحت کارگر کودکان از عظیمی بخش که دارد وجود نیز احتمال این دیگر ازطرف
 و ایحاشیه یهابخش در کارگر کودکان بیشتر .نگیرند قرار دقیق حفاظت و بررسی
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 خانواده اعضای دیگر همراهبه اغلب و رسمی هایبازرسی و قوانین از دوربه هاحومه
 ازطرف ایشدهطراحی ازقبل شرایط در نیز دیگر برخی ند.امشغول کار به خود

 .دانرسمی ممکن حداقل به را بیرون دنیای با هاآن تماس که برندمی سربه یانکارفرما
 هایینامه و دارند قرار انزندانی شبیه یوضعیت در واقعا   که تایلندی کارگر کودکان مانند

 کودکان این ؛[27]شودمی مواجه شدید سانسور با نیز فرستندمی خود ۀخانواد برای که
 افتادهپاپیش و اهمیتکم کارهایی و شوندمی گرفته کاربه کوچک هاییمغازه در اغلب

 را نکته این توانندمی ندانسته یا دانسته هاآن یانکارفرما ترتیببدین و دهندمی انجام را
 اند.واداشته بدنی سخت کارهای به را کودکان که ندشو منکر
 ،شودعایدشان می که زیادی اجتماعی و اقتصادی منافع سبببه ن،ایکارفرما بیشتر 

 به اوقات بعضی کنند.می خالی شانه قانونی هایبازرسی و هاکنترل از یتا حدود
 است ممکن که ،غیرقانونی بدنی عمالاَ  بر را خود چشم تا شودمی داده رشوه کارمندان
 ازقبیل ،صنایع برخی دربارۀ مورد این اگرچه ببندند. باشد، داشته زیادی سودآوری

 ،)عبدالله مصر در پوست دباغی یا (1988 ،)کانبارجی هندوستان در یبافقالی
 باقی کنند،می دریافت کودک کارگران که ناچیزی حقوق است، صادق نیز ،(1988
 نیز والدین ،حال عین در کند.می تضمین را جهانی رقابتی بازارهای در انآن ماندن
 به خود کودکان کاری وضعیت دربارۀ درست اطالعات دادن از فعاالنه است ممکن

 بیستم، قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در اروپا و آمریکا ورزند. امتناع دولتی بازرسان
 وضعیت دارای نیز ،شدمی اعمال دولت ازطرف شدیدتری و شدید هایکنترل کهزمانی

 بدنی کار که را ضرری باید ندمعتقد کنونی دنیای فقیر هایخانواده د.بو چنینیاین
 طوربه خانواده، اعضای کل ماندن زنده با باشد داشته کودک یک برای است ممکن

 .[28]کرد مقایسه ،کلی
 دالیل کار کودک

 یلدال اصلی عامل را فقر کودک کار در حوزۀ شدهانجام مطالعات تمام تقریبا   اگرچه
 نیز مرفه جوامع در اجتماعی مشکل این رسدمی نظربه اما ،اندکرده معرفی کودک کار
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 تقاضا و عرضه ۀجنب دو از کودک کار دالیل .دارد وجود ناچیز( و کم هم )هرچقدر
 عامل را فقر شدهانجام یهاپژوهش و مطالعات تمامدر بخش عرضه  است. بررسیقابل

 کار کودکان هایخانواده نیز کودک کار تقاضای به مربوط عوامل بیندر دانند.می اصلی
 طیدر 2007 سال در ILO کنند.می ایفا روستایی( جوامع در ویژه)به را نقش ترینمهم
 کند:می اشاره گونهاین کودک کار تقاضای و عرضه عوامل به بررسی یک

 هنجارهای خانواده، در معیشتی وضعیت فقر، از: اندعبارت عرضه به مربوط عوامل
 بدهی و وام ،... و جنگ بیکاری، بیماری، زلزله، سیل، خطر ۀنظری فرهنگی، و اجتماعی
 نابرابری. و درآمد نادرست توزیع خانواده،

 کاربه در یژهوبه چابک و فرز انگشتان ۀفرضی از: اندعبارت تقاضا به مربوط عوامل
 و ،کارفرمایان سود کار، بازار ساختار ،الماس و طال معادن در کودکان گرفتن

 .[29]کمتر دستمزدهای
 ILO که شوندمی تقسیم زیر کلی ۀدست سه به کودک کار دالیل ،ترجامع دیدگاهی از

 است: کرده اشاره هاآن به «کودک کار بدون ایآینده» عنوان با ایمقاله در
 اساسی، کاالهای قیمت افزایش غذا، یا پول نداشتن یا کمبود واسطه:بی دالیل (1

 بیماری یا مرگ همچون خانوادگی هایشوک ها،خانواده بودن مقروض
 با مدارسی وجود یا مدرسه نبود محصول، برداشت کمبود خانواده، سرپرست

 در ارزان کارگر برای تقاضا نامربوط، درسی مواد یا ضعیف پایین و کیفیسطح 
 خانوادگی ۀمزرع درآمد و وکارکسب توازن عدم غیررسمی، کوچک هایکارگاه

 کار. نیروی ۀهزین با
 حمایت هایسیستم و گسترده هایخانواده پاشیدگیازهم نهفته: دالیل (2

 باروری نرخ سواد،کم یا سوادبی ۀکردنتحصیل والدین غیررسمی، اجتماعی
 آمیزتبعیض هایدیدگاه آموزش، و کار بارۀدر کودکان از فرهنگی انتظارات باال،

 از تلقی طرز نژاد، مذهب، ملیت، قومیت، )کاست(، طبقه جنسیت، براساس
 فشار احساس بهتر، زندگی استانداردهای و کاال مصرف برای آرزو فقر،

 ثروتمندان. ازسوی فقیر افراد و شانهایخانواده ازسوی کودکان
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 مختلف مناطق و هاملیت بین نابرابری ملی، درآمد کاهش ساختاری: دالیل (3
 جنگ، مانند اجتماعی هایشوک وکار،کسب تجارت نامطلوب وضعیت و

 ناکافی مالی یا سیاسی تعهدات ایدز، و مهاجرت اقتصادی، و مالی هایبحران
 ضعیف، و بد حکمرانی اجتماعی، حمایت و اساسی خدمات آموزش برای

 تقویت عدم یا مندیقانون کمبود و ،ایحاشیه هایگروه اجتماعی محرومیت
 .[30]آن مؤثر
 توسعهدرحال کشورهای مشکل فقط کودک کار رسد،می نظربه اغلب آنچه برخالف

 ILO هایگزارش همهاین با شوند.می یافت جهان مناطق تمام در کار کودکان نیست.
 کار باشد، باالتر یافتگیتوسعه سطح چههر که است داده نشان محققان لعاتمطا و

 عوامل و کودکان کار چرایی مفصل طوربه بعدی هایبخش در .[31]است کمتر کودکان
 .شد خواهد بررسی آن یبخشتداوم دالیل و

 کار کودکان در ایران
 پایگاه به مراجعه با است. مشکل بسیار ایران در ارک کودکان تعداد دقیق آمار به دسترسی

 در کودک کار بارۀدر شدهانجام هایپژوهش به رجوع نیز و ایران آمار مرکز انتشارات و
 از 1365 سال سرشماری در یافت. دست تقریبی ارقامی و اعداد به توانمی ایران

 سال چهارده تا شش بین کودکان نفر 11،737،886 تعداد کشور کل جمعیت مجموع
 کل 1375 سال سرشماری در اما .ندبود شاغل کودک 315،000 تعداد این از ند.بود

 تا شش کودک هزار 400 تقریبا   تعداد این از که بود نفر 55،837،163کشور جمعیت
 است شده عنوان ILO انتشارات از کار جهانی ۀمجل در .کردندمی کار ساله چهارده

 چهارده تا َده) کودکان را اقتصادی فعال جمعیت از ٪4٫71 ایران در 1996 سال در که
 درنظر را ساله( هنُ  تا )پنج کار کودکان آمار این در ILO البته .دادندمی تشکیل ساله(
 همان آماری ۀسالنام در آن اطالعات که نیز 1385 سال سرشماری در است. نگرفته

 75،071 و بودند مشغول کار به (ساله چهارده تا )ده کودک 185،268 است، آمده سال
 دوره سه بررسی با نیز یزدانی و وامقی .[32]بودند کار جویای سنی گروه این در نیز نفر
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 برند:می نام زیر شرحبه را فعال کودکان تعداد مسکن نفوس و عموم هایسرشماری
 [33]1390تا  1375های طی سالدرو روستایی کودکان فعال  یو شهر ،های جنسی، سنیدرصد نسبت :1-2 شمارۀ جدول

 
 برعکس اما است، بوده شایع نیز ایران در دامداری و کشاورزی بخش در کودکان کار

 وارد کودکان تا نداد رخ ایران در شدن صنعتی فرایند قمری چهاردهم قرن در ،غرب
 اتفاق ،رضاشاه ۀدور اوایل در یعنی ،بعد ۀسد در فرایند این و شوند صنعتی هایکارگاه
 وجودبه جدیدی کارتقسیم و شده ادغام جهانی اقتصاد در ایران اقتصاد که آنجا از افتاد.
 مشغول یکارهای در بیشتر ایران در کودکان کار،تقسیم این با متناسب ،بود آمده
 یبافقالی هایکارگاه در اشتغال کارها این از یکی بود. شده ایران نصیب که شدندمی

 دشوار و سخت بسیار هاکارگاه این در کار بود. کودکان کار از جدیدی شکل عنوانبه
 در یبافقالی صنعت کهاین برخالف بود. نامناسب بسیار هاکارگاه محیطی شرایط و بود

 دربارۀ بردند.می سربه مطلق فقر در قالی بافندگان ،داشت توجهیقابل رونق ایران
 فضایی در معموال   زدهفلک بافندگان» است: شدهنقل چنین بافنده کودکان کار شرایط

 گرمای کهاین برای است، بسته تابستان در کارشان محل کنند.می کار نامساعد و بسته
 به ندهد. دستاز گرما کار محل که است بسته هم زمستان در نیاید. داخل به زیادی
 دلیل بیمارگونه ظاهر این البته است. بیمارگونه بافندگان ظاهر که است دلیل همین

 هفته در روز شش برای و طوالنی ساعات برای کردن کار آن و دارد هم دیگری
 [34]«است.
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 استفاده ،کشور استان چند در جدید صنایع از برخی استقرار و پهلوی ۀدور شروع با
 دهدمی نشان تاریخی شواهد کرد. پیدا رواج صنعت بخش در حدودی تا کودکان کار از
 رواج کودکان و زنان استثمارو  کم، مزد کار، طوالنی هایساعت مسیش 1300 ۀده در

 .[35]اندکرده تشبیه «بردگی» به را کار شرایط ناظران و است داشته
 مبارزه این در انگلستان کشور و شد آغاز فرایند همین درطی کودکان کار با مبارزه

 شمسی 1302 سال به کودکان کار به مربوط قانون   اولینتصویب  ایران در بود. یشروپ
 کودکان از حمایت برای بلوچستان و کرمان ایالت والی ازسوی قانون این گردد.بازمی

 کار قانون، این براساس شد. وضع کرمان یبافقالی هایکارگاه در شاغل نوجوانان و
 سال در .شد ممنوع هاکارگاه در سال َده از کمتر دختران و سال هشت از کمتر پسران
 سال دوازده از کمتر کودکان گرفتن کاربه آن 18 ماّدۀ در که شد تصویب قانونی 1325

 در همچنین ساعت. شش از کمتر همآن کارآموزی، موارد در مگر ،شد اعالم غیرمجاز
 در جز ،بود شدهاعالم ممنوع سال شانزده از کمتر کودکان برای شب در کار آن 19 ماّدۀ

 کار ممنوعیت نیز 1328 سال کار قانون در کردند.می کار خود والدین با که مواردی
 سال کار قانون در داشت. وجود ،کارآموزی موارد در مگر ،سال دوازده از کمتر کودکان
 کودکان گماردن کاربه و شد گرفته درنظر سال دوازده کودکان اشتغال سن حداقل 1337

 بین شب در کار همچنین شد. ممنوع کارآموزی عنوانبه حتی سال دوازده از کمتر
 پرستار زنان درمورد جز) سال هجده از کمتر کارگران و زنان برای صبح 6 تا 22 ساعات

 .[36]شد ممنوع (کردمی تعیین کار وزارت که دیگر مشاغل و هابیمارستان
 شد متعهد کودک حقوق جهانی ۀنامپیمان امضای با 1372 سال در همچنین ایران

 نوع هر با مبارزه آن هایبخش از یکی که را اجرا کند المللیبین ۀمعاهد این مواد
 کنوانسیون به پیوستن با 1380 سال در همچنین است. کودکان اجباری کار و کشیبهره

 را خود که گرفت قرار کشورهایی ۀزمردر کودک کار اشکال بدترین فوری ومح جهانی
 بودند. کرده ملزم کودکان کار اشکال بدترین محو برای فوری اقدامات به
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 کار کودکان در قوانین ایران
 حدودی نوجوانان و کودکان کارگیریبه دربارۀ نیز ایران اسالمی جمهوری کار قانون در

 استخدام و گرفتن کاربه ،80 ماّدۀ براساس و قانون این سوم فصل در است. شده تعیین
 زیر فرد هر کودک حقوق جهانی کنوانسیون در است. ممنوع سال پانزده زیر فرد هر

 این وطیشر با ایران کهاین به توجه با اما ،شودمی محسوب کودک سال هجده
 مشخص شرع قوانین براساس کودکی سن حدود است، کرده امضا را کنوانسیون

 در است. نرسیده بلوغ سن به که شودمی گفته فردی به کودک ،آن برپایۀ و گرددمی
 تمام سال ُنه دختر در و قمری تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن ،1210 ماّدۀ یک ۀتبصر
 در کودکی سن حدود براساس نیز کودکان به مربوط کار قوانین است. شده تعیین قمری
 کارفرمایی هیچ ،کار قانون 80 ماّدۀ برپایۀ و است شده مشخص ایران مدنی قانون
 تخطی قانون این از که کارفرمایی هر و کند استخدام را سال پانزده زیر افراد تواندنمی
 محکوم کارگر یک ۀروزان دستمزد حداقل برابر 500 تا 200 جریمه پرداخت به ،کند

 یادعو تواندنمی عملی صورتبه ،باشد سال پانزده زیر کارگری اگر اما .شد خواهد
 ،ندارد وجودبرای او  شکایت امکان عمال   و ندک ثبت قانونی مراجع در را کارفرما با خود
 پانزده افراد کارگیریبه دربارۀ البته .است ممنوع سال پانزده زیر کودکان کارگیریبه زیرا

 در نوجوان کارگر ،کار قانون 81 ماّدۀ برپایۀ دارد. وجود خاصی شرایط نیز سال هجده تا
 تجدید بار یک سالی باید هاآزمایش این و بدهد پزشکی آزمایش باید استخدام بدو

 کار نوع تناسب دربارۀ پزشک همچنین د.گرد ثبت شخص ۀپروند در آن مدارک وشود 
 ،بداند نامناسب را مربوط کار چنانچه و کندمی اظهارنظر نوجوان کارگر توانایی با

 82 ماّدۀ در دهد. تغییر را کارگر شغل خود امکانات حدود در است مکلف کارفرما
 معمولی کار ساعات از کمتر ساعت نیم نوجوان کارگر ۀروزان کار ساعات نیز کار قانون

 کار دادن انجام و اضافی کار نوع هر ارجاع ،کار قانون 83 ماّدۀ براساس است. کارگران
 مجاز حد   ازبیش دست با بار حمل و ،خطرناک آور، انزی سخت، کارهای نیز و شب در
 کهاین درنهایت و است ممنوع نوجوان کارگر برای مکانیکی وسایل از استفاده بدون و
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 آن در کار که شرایطی ای شانماهیت علتبه که کارهایی و مشاغل در ،84 ماّدۀ براساس
 سن حداقل است، آورزیان نوجوانان و کارآموزان اخالق یا سالمتی برای شودمی انجام
 اجتماعی امور و رفاه تعاون، وزارت با امر این تشخیص بود. خواهد تمام سال هجده
 است.

 در کار ،سربسته مخازن در کار معادن، در کار :از نداعبارت مشاغل این از برخی
 حمل و آوریجمع بخش در کار روها،گنداب در کار ،کنیپاکروده و دباغی هایکارگاه

 و هاطویله و اکنام ضدعفونی و مزارع و اشجار و باغات پاشیسم ،شهری ۀزبال دفن و
 هادکل روی زمین سطح از متر پنج ازبیش ارتفاع در کار ،غواصی ،داریمرغ هایآشیانه

 یگرریخته ،ساختمانی کارهای ها،اسکلت و هاداربست و متحرک هایاتاقک و
 مجاورت در کار فعال، هایکوره از مذاب مواد جاییجابه و حمل ،گریشیشه ،فلزات

 در کار ها،کشتارگاه و صنعتی هایداریدام در کار ،سفال و چینی پخت هایکوره
 ها.نانوایی در کار و ،هاپزخانهکوره در کار اموات، دفن و غسالخانه

 و کرده اعالم ممنوع را سال پانزده زیر افراد استخدام ایران قوانین کهاین باوجود
 است، شده پذیرفته مشروط صورتبه نیز سال هجده تا پانزده نوجوانان کارگیریبه

 هایبخش در مختلف سنی هایرده در بسیاری کودکان که شودمی دیده همچنان
 دلیل شوند.می گرفته کاربه ،تولیدی هایکارگاه تا گرفته مزارع و کشاورزی از ،متعدد

 کودکان شرایط بر جدی نظارت عدم مختلف مشاغل در کودکان از استفاده ۀعمد و مهم
 قوانین از ترس بدون و راحتیبه فرمایانرکا که ایگونهبه ،است آنان کار هایمحیط و

 ۀچرخ به زودهنگام را خود فرزندان نیز هاخانواده و بگیرند کاربه را کودکان توانندمی
 یا ندشو استثمار و آزار کارفرما ازسویاین کودکان  کهدرصورتی فرستند.می کار

 پیگیری و شکایت امکان کنندمی تصور نکنند، پرداخت را هاآن حقوق کارفرمایان
و کارشان قانونی  اندکرده شروع قانونی سن در سنی زیر را کار زیرا ،ندارند را قانونی
 کشور در قانونی هایمجوز بدون که مهاجر و اتباع کودکان دربارۀ وضعیت این .نیست

 در کهدرصورتی ،قانونی مدارک داشتنن سبببه هم هاآن و دارد وجود نیز کنندمی کار
  کنند. مراجعه قانونی مراجع به توانندنمی شوند، مواجه مشکلی با کار
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 کارگران نوجوان بیمۀ تأمین اجتماعی
 کارفرما و کارگر میان کاری رتباطا برقراری صرف اجتماعی، تأمین قانون برپایۀ

 بدو از باید نوجوان کارگران بنابراین .کندمی ملزم انکارگر کردن بیمه به را یانکارفرما
 این در یانکارفرما تخلف و بگیرند قرار اجتماعی تأمین بیمۀ پوشش تحت ،استخدام

 و الزم آن طرح که اینکته ،حال این با داشت. خواهد پیدر را قانونی مجازات زمینه
 است سالی پانزده از کمتر افراد اجتماعی تأمین بیمۀ وضعیت رسدمی نظربه ضروری

 افرادی، چنین که است این برخی تصور اند.شده گمارده کاربه غیرقانونی صورتبه که
 ماّدۀ مطابقها که استخدام آن یمجازات و هاآن به کارگر عنوان اطالق بودن منتفی دلیلبه

 اجتماعی تأمین بیمۀ مزایای از توانندنمی دارد، پیدر کارفرما برای کار قانون 79
 تأمین قانون است. مبتنی قانونی مستندات بر ظاهرا   تصور این شوند. برخوردار
 به کار قانون 1369 سال در و شد تصویب مسیش 1350 ۀده اوایل در اجتماعی
 جدید قانون که رسدمی نظربه بنابراین .رسید نظام مصلحت تشخیص مجمع تصویب

 رویکردی چنین اجرایی، ۀروی در اما ،کند محدود و بزند تخصیص را قبلی قانون باید
 خود کارگران تا است کرده موظف را کارفرمایان اجتماعی تأمین سازمان ندارد. وجود

 چنین که است بدیهی باشد. سال پانزده از کمتر کارگران سن کهاین ولو ،کنند بیمه را
 ازپیش بیکاری دوران خدمات و مستمری مانند تسهیالت برخی استثنایبه کارگرانی،

 گذارقانون که تسهیالتی نوع هر و خود ۀبیم ۀسابق مزایای از توانندمی سالگی،پانزده
 ازپیش نوجوانی کارگر اگر نمونه برای .کنند استفاده است گرفته درنظر کارگران برای

 به رسیدن ازپس خود، ۀبیم ۀسابق از بردن بهره با تواندمی باشد، شده بیمه سالگیپانزده
به سن  یدناز رسپس است قادر یا کند استفاده از مزایای بازنشستگی قانونی، سن
 بنابراین .دهد ارائه بیکاری ۀبیم مزایای از بیشتر ۀاستفاد برای را سابقه این ی،قانون

 از کمتر کودکان کار بودن غیرقانونی صرف که کنند توجه نکته این به باید کارفرمایان
 .[37]کندنمی محروم اجتماعی تأمین بیمۀ از برخورداری حق از را هاآن سال پانزده
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 پژوهش نظری ادبیات و چارچوب

 ۀپیچید هایرویه در ریشه کودک کار غالبا   توسعهدرحال جهان   در صنایع از بسیاری در
 .است وابسته جامعه و فقر ترگسترده هایموضوع به خود که دارد معیشتی و تاریخی
 کودک کار حذف و کنیریشه المللینبی ۀبرنام تدوین با کار المللیبین سازمان

(IPEC) دهکر اقدام کودک کار ۀپدید اشکال تمامی با پیگیر و جهانی ایمبارزه به 
 تا و کند جذب را جهان کشور صدیک به نزدیک است شده موفق برنامه این است.

 بوده دالر میلیون 200 بربالغ آن هایپروژه و هاطرح کل ارزش 2001 سال دسامبر
 .[1]است

 برای اتحاد سال را 2021 سال و 2015 سال نمادین اقدامی در سازمان این حتی
 جهان کودکان از نفر میلیون 168 به نزدیک کهاین اعالم با و نامید کودکان کار کنیریشه

 را دهندمی انجام کودکان که کارهایی اند،مشغول کار به آموزش و تحصیل جایبه
 اعالم مورد این در را قرمز کارت وضعیت و است دانسته کودکان تعالی و رشد خالف

 یالدیم 1999 ژوئن اول خیتار در کار المللیبین سازمان یعموم اجالس است. کرده
 مدنظر کودک کار اشکال بدترین منع کنوانسیون این در .شد برگزار ژنو در (1378 )سال

 مختلفی هایصورت که است کودکان کار از ایپدیده کودک کار اشکال بدترین .بود
 را کودکان کار اشکال بدترین کار المللیبین سازمان 182 کنوانسیون سه ماّدۀ دارد.

  :شودمی ذیل موارد شامل که است کرده تعیین
فروش و قاچاق کودکان،  یلازقب ی،مشابه بردگ هاییوهش یا یاشکال بردگ یۀالف( کل

 یاجبار یازور ازجمله استخدام به ی،اجبار یازور  یاو کار  یتیو رع یعلت بدهبه یبندگ
 .مسلحانه یریاستفاده در درگ یکودکان برا

 ینگارزشت یدتول گری،یروسپ یکودک برا ۀعرض یا( استفاده، فراهم کردن، ب
 .نگارانهزشت یاجراها یا( ی)پورنوگراف

 یبرا یژهوبه یرقانونی،غ هاییتفعال یکودک برا ۀعرض یا، فراهم کردن، ( استفادهپ
 .اندشده یفمربوط تعر المللیینکه در معاهدات ب یاگونهو قاچاق موادمخدر، به یدتول
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احتمال دارد  شود،یکه در آن انجام م یطیشرا یاآن  یتماه یلدلکه به ی( کارت
 کودکان ضرر داشته باشد. یاتاخالق یا یمنی،ا ی،سالمت یبرا

 و ،خدماتی خانگی، صنعتی، مختلف هایبخش در کودک کار از گوناگونی اشکال
 یا غیررسمی کار بازار بخش در کار نیز گذشته هایدهه در و دارد وجود کشاورزی

 مختلف هایکارگاه در کودکان است. داشته چشمگیری گسترش غیررسمی اقتصاد
 و خاص شرایط کارها این از هرکدام و کنندمی کار صنعتی و تولیدی و خدماتی

 هدف دارند. قرار کاری متفاوت شرایط در نیز کودکان آن، تبعبه ،و دارد فردیمنحصربه
 همچنین است. تهران در کودک کار گوناگون اشکال به پرداختن و نشناخت پژوهش این

 اشکال بدترین منع که ،کار المللیبین سازمان عمومی کنوانسیون ۀنامتوافق براساس
 نیز کودک کار بد اشکال شناسایی درصدد پژوهش این ،است آن مفاد وجز کودک کار

 ست.ه
 در شود.می پرداخته پژوهش این نظری مفاهیم تعریف به ،ابتدا در ،بخش این در
 از استفاده با سپس شود.می بررسی و مطالعه پژوهش نظری و تجربی ۀپیشین ادامه
 همچنین شد. خواهد ارائه نیز پژوهش نظری مدل و نظری چارچوب ،موجود هایهنظری

 کار هاآن در کودکان که هاییمحیط و تهران در کودکان کار اشکال برخی نیز پایان در
 .شودمی معرفی کنندمی

 بندی کار کودکتقسیم
 شماربه کودکان هایفعالیت ۀگسترد ۀحوز از بخشی را کار ۀمقول 2استندینگ و 1راجرز

 کار خانگی، کار کنند:می معرفی را بخش هدَ  های کودکۀ فعالیتدربار هاآن آورند.می
 اقتصادی هایفعالیت مزدوری، کار ای،دسته یا گروهی کار مزد، بدون کار غیرخانگی،

 تولیدی هایفعالیت و ،فراغت و تفریح بیکاری، و پروریتن تربیت،وتعلیم ای،حاشیه
 رسدمی نظربه گسترده کودکان برای فعالیت هایهحوز این که است درست بازتولیدی. و

                                           
1. Rogers 
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 این تمامی اما شود، شامل را کودکان هایفعالیت از وسیعی ۀدامن تواندمی بنابراین و
 متقابال   هااین از کدامهیچ ،این برعالوه اند.دلبخواهی و غیررسمی کامال   هامقوله

 گرایانهتقلیل نسبتا   و محدود ازحدبیش شاید یونیسف دیگر ازطرف ند.نیست انحصاری
 درنظر را عمده بخش سه فقط کودکان برایدر این حوزه  و کندمی عمل زمینه این در

 گیرد:می
 کار هایبخشزیر به خود بخش این خانواده: داخل در مزد بدون کار (1

 هنرهای و ،داریگله و درو و کشت ازقبیل شبانی و کشاورزی کارهای خانگی،
 بافیچرم و سازیچرم یا ،نجاری ازقبیل سازیکلبه به مربوط صنایع یا دستی
 شود.می تقسیم

 شبانی کارهای شامل بخش این در کار منزل: از بیرون اما خانواده درون کار (2
 خدمات ،ـ باشد مهاجرتی یا فصلی، ،وقتتمام است ممکن کهـ  کشاورزی یا

 برای جایی دیگر ۀخانواد یک خانوادگی مناسبات در کودک یک کهزمانی خانگی
 کار و تولیدی کار ،دهد انجام نیز داریخانه کارهای باید اما کندمی پیدا خود

 شود.می غیررسمی اقتصاد در شخصی یا استخدامی
 گرفته کاربه و شدن استخدام است ممکن بخش این خانواده: از بیرون کار (3

 اجباری کارهای و نوکری کارهای همچون ،شود شامل را دیگران ازسوی شدن
 بازرگانی کردن، شاگردی گیرند،می صورت قرض استهالک منظوربه که

 کار و غیره و معادن در آن مشابه و صنعتی ایغیرحرفه کارهای تجارت، ای،حرفه
 اعمال ارتکاب به دادن تن یا گدایی است ممکن همچنین بخش این خانگی.

 است ممکن همچنین گروه این در شود. شامل نیز را مستهجن و اخالقی جنسی
 واکس لیازقب ،ایگسترده متنوع کارهای در و غیررسمی هایبخش در کودکان

  باشند. مشغول شخصی طوربه ها،ماشین شویوشست و زدن

 بندیتقسیم مالک فهمید، توانمی بندیتقسیم این ظاهر از بالفاصله که طورهمان
 بسیار که است دیدگاهی خانواده، بیرون یا درون کار انجام یعنی بندی،طبقه این در کار
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به  ،است کرده اشاره آن به 1995 سال در 1وایت که طورهمان و است برانگیزمنازعه
 کار خانواده برای یا خانواده با کودکان که حاالتی تمام در که نیست معلوم وجه هیچ
 کنندمی تالش که افرادی باشند. داشته قرار کمتری خطرهای درمعرض کنند،می

 متنوع املوع با باید بفهمند را فرضی مکان یک در شاغل کودکان موقعیت و وضعیت
 شود؟می انجام روستا در یا شهری ۀمنطق یک در کار آیا کنند: نرم وپنجهدست یبسیار

 پرداخت نقدی صورتبه حقوق این خیر؟ یا است حقوق دریافت با همراه کار آیا
 .[2]دیگر بسیار هایپرسش و ؟نقدیغیر یا شودمی

 :موارد ذیل است شامل که دهدمی ارائه کودکان ارک دربارۀ دیگری بندیتقسیم جیمز
 برادران و خواهران از مراقبت و غذا ۀتهی خانه، کردن تمیز ازقبیل خانگی کار (1

  ؛ترکوچک

 دستبه کاالهایی راه این از که هامغازه یا مزارع در امرارمعاش برای کار (2
  کرد؛ مبادله دیگر کاالهایی با بازار در را هاآن توانمی که آورندمی

 در هنر یک یادگیری هنگامبه داردمی ملزم را کودک که شاگرد عنوانبه کار (3
 ؛کند کار دیگران یا مکانی دیگر ایخانه

 منافع برای و شوندمی فروخته دیگران به که پیمانی کار نیروی یا برده عنوانبه (4
  ؛کنندمی کار هاآن

 خانواده خواه گروه، یک از بخشی عنوانبه یا خودشان برای که گداهایی عنوانبه (5
  کنند؛می کار هاخیابان در ،باند یا گروه خواه

 حقوق و کنندمی کار هامغازه یا ،هاکارخانه مزارع، در که کارگرانی عنوانبه (6
 .[3]گیرندمی

میلیون کودک کار در کشورهای  250سازمان جهانی کار برآورد کرده است که حدود 
 فعالیت دارندشده برای کودکانی که در کار خانگی توسعه وجود دارد. نسبت ارائهدرحال

 ،المللی کارشواهد سازمان بینزیاد است. براساس قطعا  تعدادشان مشخص نیست، اما 

                                           
1. White 
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. با توجه به فعالیت دارند بخشاز هر گروه دیگری در این سال بیش شانزدهکودکان دختر زیر 
خانگی کار اعتماد از تعداد کودکانی که در کارهای خانگی، داشتن آماری قابلماهیت پنهان 

نوک این کوه یخ را نشان  فقطهای موجود پژوهش ی برگرفته ازدشوار است. آمارها هستند
هایی دربارۀ این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان نگرانی ۀدهندنشانآن نیز دهند که می

 است. 
ین اشکال کار کودک  منع بدتر

 کنوانسیون   خود جهانی اجالس هفتمینوهشتاد در 1999 سال در کار جهانی سازمان
 ۀمصوب ازپس که ،قانون این .ردک تصویب را کودکان کار اشکال بدترین فوری حذف

 رسید، تصویببه جهان کشورهای در استخدام سن حداقل تعیین بر مبنی 1973 سال
 مانع و ندک جلوگیری کودکان استثمار از فراملی و ملی اقدامات با که بود آن بر
 این در که مهمی موارد ازجمله شود. آورزیان و سخت مشاغل در هاآن کارگیریبه

 کودکان اساسی نیازهای به توجه و رایگان پرورشوآموزش شد تأکید آن بر کنوانسیون
 ماه آبان در کنوانسیون این است. بوده کودکان کار از جلوگیری منظوربه هاآن ۀخانواد و

 ایران مجلس در نضمم ۀواحدهمادّ  و ،مقدمه نامه،توصیه ،همادّ  16 شامل ،1380 سال
 رسید. نگهبان شورای ییدأت به و تصویب

ین اشکال کار کودک کنوانسیون    اقدام فوری برای محو بدتر

 کندمی تصویب را کنوانسیون این که عضوی هر ،کنوانسیون این سه تا یک ماّدۀ براساس
 کودک کار اشکال بدترین محو و ممنوعیت تأمین برای را مؤثری و فوری اقدامات باید

 دربارۀ «کودک» اصطالح کنوانسیون، این ازنظر ند.ک اتخاذ فوری موضوعی عنوانبه
 اصطالح کنوانسیون، این ازنظر شود.می کاربردهبه سال هجده از کمتر اشخاص تمام

 است: زیر موارد شامل «کودک کار اشکال بدترین»
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، فروش و قاچاق کودکان یل، ازقبیمشابه بردگ یهایوهش یا یاشکال بردگ یۀکل (الف
 یاجبار یازور ، ازجمله استخدام بهیاجبار یازور  یاو کار  یتیو رع یعلت بدهبه یبندگ

 .مسلحانه یریاستفاده در درگ یکودکان برا
ی نگارزشت ید، تولیگریروسپ یکودک برا ۀعرض یا ،استفاده، فراهم کردن ب(

 .نگارانهزشت یاجراها یا )پورنوگرافی(
 یبرا یژهو، بهیقانونیرغ یهایتفعال یکودک برا ۀعرض یا ،، فراهم کردناستفاده پ(
 .اندشده یفمربوط تعر یالمللینکه در معاهدات ب یاگونهبه ،و قاچاق موادمخدر یدتول

 یشود، احتمال دارد برایکه در آن انجام م یطیشرا یاآن  یتماه یلدلکه به یکار ت(
 کودکان ضرر داشته باشد. یاتاخالق یا یمنی،، ایسالمت
ین اشکال کار کودکهای برنامه  اقدام کنوانسیون ممنوعیت و اقدام برای محو بدتر

 به باید هابرنامه این از یموضوع عنوانبه کنوانسیون 6 ماّدۀ موضوع اقدام هایبرنامه
 د:باش معطوف زیر موارد

 ؛کودک کار اشکال بدترین کردن محکوم و تشخیص الف(
 کودک، کار اشکال بدترین در کودکان اشتغال از جلوگیری یا ساختن دور ب(

 سازگاری و بازپروری بینیپیش و جویانهتالفی اعمال درمقابل هاآن از محافظت
 هاآن شناختیروان و ،جسمانی آموزشی، نیازهای که اقداماتی ازطریق هاآن اجتماعی

 ؛گیردمی درنظر را
 کار هایموقعیت مشکل دختر، انکودک تر،سالوسنکم کودکان به خاص توجه پ(

 کودکان   هایگروه سایر دارند، قرار خاص خطر درمعرض دختران هاآن در که پنهان
 در که جوامعی با کار و دستیابی و تشخیص خاص، نیازهای یا پذیریآسیب درمعرض  

گاه دارند، قرار خاص خطر درمعرض کودکان هاآن  یجبس و ،کردن حساس سازی،آ
 .شانهایخانواده و کودکان خصوصا   تبطمر هایگروه و عمومی افکار

 کار خطرناک برای کودکان
 درمعرض را کودکان که است کاری کودک، کار کنوانسیون مواد براساس ،خطرناک کار
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هاست: کارشامل این  همچنین .دهدمی قرار جنسی یا ،روانی جسمانی، ۀسوءاستفاد
 با کار بسته، فضاهای در یا خطرناک ارتفاعات در آب، زیر زمین، زیر در کار

 با سنگین بارهای هاآن در که یهایکار خطرناک، ابزارهای و تجهیزات و آالتماشین
 مثال   را کودکان است ممکن که ناسالم محیط در کار ،شوندمی حمل یا جاجابه دست

 هایارتعاش یا صدا، دما، درمعرض یا خطرناک یندهایافر یا عوامل و مواد درمعرض
 مشکل بسیار شرایط تحت کار ،اندازد خطربه را کودک سالمت که دهد قرار یمضر
 تعارفیغیرم نحوبه کودک که درجایی کار یا شب خاللدر یا طوالنی ساعات برای

 ست.ا کارگاه محیط به محدود
 کنوانسیون تصویب قانون ۀواحدهمادّ  دو و یک هایتبصره اجرایی ۀنامآیین براساس

 آن، مکمل ۀنامتوصیه و کودک کار اشکال بدترین محو برای فوری اقدام و ممنوعیت
 است: ذیل شرحبه سال هجده زیر افراد برای مضر کارهای فهرست

 و هاتونل در کار و ،االرضیسطح یا االرضیتحت از اعم ،معادن در کار (1
 ؛معدن هایمیله یا راهروها

 ؛سربسته مخازن در کار (2
 ؛کنیپاکروده و ،ساالمبورسازی ،دباغی هایکارگاه در کار (3
 ؛شهری ۀزبال دفن و حمل ،آوریجمع بخش روها،گنداب در کار (4
 هایآشیانه و هاطویله و اماکن ضدعفونی و مزارع و اشجار و باغات پاشیسم (5

 ؛مرغداری
 .غواصی (6
 ،متحرک هایاتاقک ها،دکل روی زمین سطح از متر پنج ازبیش ارتفاع در کار (7

 ؛هااسکلت و ،هاداربست
 ؛مجاز( ازحد)بیش باال سروصدای با یهایمحیط در کار (8
 ؛باالتر و کیلوولت 63 فشار با برق انتقال هایستپُ  و خطوط روی کار (9

 ؛پاشیمالچ و ،قیرپاشی ،دستی آسفالت پخت ،پاشیشن مشاغل (10
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 (؛مجاز ازحدبیش) باال ارتعاش دارای وسایل با کار (11
 ؛زیرزمینی هایتونل و هافاضالب و هاچاه و قنوات حفر (12
 را اشعه از حاصل هایبیماری به ابتال موجبات هاآن استمرار که کارهایی (13

 ؛سازیون پرتوهای درمعرض و رادیواکتیو مواد با کار نظیر ،آوردمی فراهم
 ؛ساختمانی کارهای (14
 و سازیراه هایماشین نیز و سنگین و سبک ۀنقلی وسایل با کار و رانندگی (15

 ؛کشاورزی
 هایکوره از مذاب مواد جاییهجاب و حمل ،گریشیشه ،فلزات گریریخته (16

 ؛سفال و چینی پخت هایکوره تمجاور در کار و فعال
 واحدهای سایر و ،هاپتروشیمی ها،پاالیشگاه ها،نیروگاه باراندازها، در کار (17

 ؛گاز و نفت
 ؛بافندگی و ،ریسندگی ،زیلوبافی ،نمدمالی ،یبافقالی هایکارگاه در کار (18
 و سیمان تولید هایکارخانه و آزبست محصوالت تولید یهاکارخانه در کار (19

 ؛سیمانی محصوالت
 ؛اشجار حمل و قطع ،جنگلبانی ،جنگل در کار (20
 ؛هاکشتارگاه و صنعتی هایدامداری در کار (21
 منفجره؛ و اشتعالقابل مواد با کار (22
 ؛سازیراه کارهای ها،بریسنگ ها،شکنسنگ ،سازیآسفالت هایکارخانه در کار (23
 ؛آب مخازن ۀتصفی و کلرزنی متصدی (24
 ؛هامرده دفن و خانهغسال در کار (25
 ؛سازیکشتی یا کشتی ۀموتورخان در کار و ملوانی (26
 ؛یآبکار صنایع در کار (27
 ،تزریقی هایپرس یا درودگری آالتماشین نظیر خطرناک هایدستگاه با کار (28

 ؛آن نظایر و ،هیدرولیکی ،ایضربه
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 ؛()آجرپزی هاخانهپزکوره در کار (29
 انبار و جاییجابه و آن به مربوط محصوالت تولید و شیشهپشم مواد با کار (30

 ؛هاآن کردن
 ؛طبقات و هابام کردن قیرگونی و ،ایزوگام تولید و نصب کاری،عایق (31
 ؛آمیزیرنگ و ،زنیسنگ ،یجوشکار ،آهنگری (32
 ؛ساختمانی هایسنگ و فلزات کاریبرش و کاریاوراق (33
 و سالمندان سرای درمانی،روان و درمانی مراکز و هابیمارستان در کار (34

 ؛هاآزمایشگاه و هارادیولوژی
 ؛هانانوایی در کار (35
 تولید، را سموم و شیمیایی مواد نحویبه که هاییکارخانه و هاکارگاه در کار (36

 کنند.می انبار یا ،فرموله ،بندیبسته
 به کمک منظوربه همادّ  این «20» و «18» بندهای موضوع کارهای چنانچه ـ تبصره

 شمول از ،شود انجام خانوادگی و سنتی هایکارگاه در و کودک توان حدود در و والدین
 .ستمستثنا همادّ  این

 اشکال متفاوت کار کودکان
 باشد متفاوت دیگر کشور به کشوری از است ممکن مشاغل بیندر کودکان نسبی توزیع

 داشته وجود محدود مناطقی در تنها و باشد غیرمعمول است ممکن کار انواع از برخی و
 عمده طوربه کشورها بیشتر در شاغل کودکان کار شرایط کلی طوربه ،حال این با باشد.

 اند:شده متمرکز زیر محور چند در
 ؛مزارع در کشاورزی (1
 وکارکسب روستایی، صنایع کوچک، هایشرکت کوچک، هایکارخانه (2

 ؛خانگی کار و ،خانوادگی
 ؛خانوارها در خانگی هایسرویس ازجمله خدمات بخش (3
 .[4]غیررسمی بخش در ایحاشیه تولیدی هایفعالیت (4
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 کودکان کار اشکال از فهرستی به 2008 المللیبین کارگری ۀاتحادی کنفدراسیون
 شامل فهرست این البته .ستهاآن شکل بدترین و ترینگسترده شامل که کندمی اشاره
 از: اندعبارت اشکال این شود.نمی کودکان کار موجود اشکال تمام

 است؛ پذیرفتنی گاه و شایع بسیار که است کودکان کار از شکلی :خانگی کار (1
 کار کهزمانی منزل. از بیرون یا شودمی انجام منزل در یا کار از شکل این

 هایساعت برای معموال   کودکان شود،می انجام منزل از بیرون در خانگی
 نوع این و رسدمی حداقل به رفتنشان مدرسه به شانس کنند،می کار طوالنی

 .کندمی جدا دوستانشان و خانواده از را آنان کار
 هاآن ند.کنمی کار کشاورزی بخش در کودکان از بسیاری :کشاورزی کار (2

 واحد یک عنوان تحت خود خانوادۀ همراهبه خانوادگی مزارع در معموال  
 کنند.می کار دیگری کارفرمای برای یا تولیدی

 قانونی اتفاقی، یا منظم صورتبه تواندمی صنایع بخش در کار :صنایع در کار (3
 انجام دیگر کارفرمای برای یا خانواده کار از بخشی عنوانبه و ،غیرقانونی یا

 قیمتی، هایسنگ پرداخت ی،بافقالی شامل معموال   بخش این در کار شود.
 طیف تولید و ،سازیکبریت گری،شیشه شیمیایی، مواد تولید لباس، تولید

 مواد درمعرض را کودکان کارها این است. محصوالت سایر از وسیعی
 هایبیماری مسمومیت، هاآن برای است ممکن که دهدمی قرار شیمیایی

 و بینایی هایآسیب انفجار، و سوزیآتش گرمازدگی، پوستی، و تنفسی
 باشد. داشته دنبالبه را مرگ حتی و ،سوختگی شنوایی،

 استفاده کودکان کار از معدن بخش در کشورها از بسیاری در :معادن در کار (4
 و آموزش بدون ،طوالنی هایساعت برای کودکان بخش این در شود.می

 و ،خستگی فیزیکی، فشار از معدنچی کودکان کنند.می کار ،محافظت
 برند.می رنج اسکلتی و عضالنی سیستم اختالالت همچنین

 یافت روستایی مناطق در بیشتر کار از شکل این :اجباری کار و داریبرده (5
 کودکان گیرد.می صورت بومی مردم و قومی هایاقلیت به ظلم با و شودمی
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 کاربه مسلحانه هایدرگیری درشوند و قربانی می معموال   شرایط این در نیز
 شوند.می گرفته

 کار اشکال بدترین از یکی کار از نوع این :کودکان قاچاق و گریروسپی (6
 شدید بسیار اندمواجه آن با بخش این در کودکان که خطرهایی است. کودکان

 هایبیماری انتقال تا اخالقی فساد از ها،آسیب از ایگسترده مجموعۀ و است
 گیرد.می بردر را ،مرگ و جنسی

 از وسیعی مجموعۀ نیز بخش این در کار :غیررسمی اقتصاد بخش در کار (7
 مسافربری، درشکۀ کشیدن گری،تکدی کفش، زدن واکس مانند ،هافعالیت
 از هافعالیت این از برخی که شودمی شامل را ،گردیزباله یا ،روزنامه فروش

 کاری محیط دارند. قرار عموم دید درمعرض دیگر برخی و اندپنهان عموم دید
 نیز مشاغل این از بخشی البته است. برزن و کوی و خیابان عموما   بخش این

 شود.می انجام خانگی صورتبه

 ،اندشده شناخته کودکان کار شکالا بدترین عنوان با که ،کودکان کار انواع از برخی
 ند،گرد جدا خود هایخانواده از شوند، کشیده بردگی به کودکان تا شودمی باعث

 در کودکان حضور سبب یا ،گیرند قرار جدی هایبیماری و خطرات انواع درمعرض
 کار از خاصی شکل کهاین شود.می پایین سنین در خصوصبه شهرهاکالن هایخیابان

 و ،کاری ساعت کار، نوع کودک، سّن  به شود شناخته و هخواند کودکان کار عنوان با
 کودکان کار از مختلفی اشکال کهدرحالی دارد. بستگی مختلف کشورهای اهداف
 موجببه که است کودکان کار از اشکالی درنگ بدون حذف با اولویت دارد، وجود

 کار شکل بدترین» عنوان با کار المللیبین سازمان 182 شمارۀ کنوانسیون سه ماّدۀ
 از: اندعبارت اشکال این اند.شده شناخته «کودکان

 های مشابه بردگی، ازقبیل فروش و قاچاق کودکان، کلیۀ اشکال بردگی یا شیوه
علت بدهی و رعیتی و کار یا زور یا اجباری، ازجمله استخدام بندگی به

 .مسلحانه زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیریبه
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  نگاری گری، تولید زشتروسپیاستفاده، فراهم کردن، یا عرضۀ کودک برای
 نگارانه.)پورنوگرافی( یا اجراهای زشت

 ویژه های غیرقانونی، بهاستفاده، فراهم کردن، یا عرضۀ کودک برای فعالیت
المللی ای که در معاهدات بینگونهبرای تولید و قاچاق موادمخدر، به

 اند.مربوط تعریف شده
 شود، احتمال دارد در آن انجام می دلیل ماهیت آن یا شرایطی کهکاری که به

 برای سالمتی، ایمنی، یا اخالقیات کودکان ضرر داشته باشد.
 خطرات و وظایف و کودکان خطرناک مشاغل از هایینمونه بعدی هایقسمت در

 کارهای به کودکان مشاغل کلی طوربه شود.می بیان کودک سالمت بر آن پیامدهای و
 کوچک هایکارگاه تولیدی کارهای و معدن کارهای ساختمانی، کارهای کشاورزی،

 و تولیدی هایکارگاه به زیرمجموعه بیشترین بندیتقسیم این در شود.می تقسیم
 هایکارگاه ی،بافقالی هایکارگاه نساجی، هایکارگاه شامل که است مربوط کوچک
 سازی،کبریت هایکارگاه بلور، و شیشهتولید  هایکارگاه چرم، و وکفشکیف تولیدی

 سنگ صنعت و سازی،دکمه سازی،آجر کاری،فلز سنگ،تخته ساخت فروشی،رنگ
 است.

 [5]هایی از مشاغل خطرناک و پیامدهای آن بر سالمت کودکان کارنمونه: 2-1 ۀجدول شمار 
 پیامدهای سالمتی خطرات وظایف بخش

 کشاورزی

کــــار بــــا ابــــزار و 
ــــــــــــین آالت ماش

پــردازش  / کشــاورزی
مـــــواد  پاشـــــیو سم

مراقبـــت از  / زراعـــی
حیوانــــات مزرعــــه و 

ـــه ـــفندان گل  / دارگوس
برداشـــت محصـــول و 

ـــین ـــع / وج آوری جم
 بارگذاری / علوفه

آالت و ابزارهــای نــاقص یــا ماشــین
تصـــــادفات  / نشـــــدهمحافظت

ـــایل  ـــدگی و وس ـــای رانن تراکتوره
 سروصــدا و لــرزش / نقلیــه مزرعــه

 / خطــــر ســــقوط و خفگــــی /
 عوامــــل / حیوانــــات خطرنــــاک

ــوژیکی ــمی بیول ــرفتن  / س ــرار گ ق
مـــــواد شـــــیمیایی  درمعـــــرض

کـار بـدون  / کار دشـوار / خطرناک
 / تجهیـــزات و محـــاف  شخصـــی

ـــدگی / شکســـتگی  / بری
 / صـــــدمات و مـــــرگ

شکستگی و قطـع عضـو 
انگشتان دسـت، انـدام و 

 / انگشـــــــتان پـــــــا
ـــا آســـیب دیدگی ســـر ی

ــایر نقص ــی س ــای ناش ه
از تجهیـــــــــــــزات و 

آالت مزرعــــه ماشــــین
ــنوایی  ــاهش ش ــد ک مانن

انگــل  / صــدمات چشــم
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دمـای زیـاد  درمعـرضقرار گـرفتن 
 و حمل بارهای سنگین

ــــایر بیماری ــــای و س ه
مســــمومیت  / عفــــونی

 مزمن و حاد

ــــــــاه  تعمیرگ
 ماشین

 / تعمیــر مخــزن بــاتری
تعمیـــــرات جزئـــــی 

 تعمیـر تـایر / مکانیکی
ــــــــــو و وشست / ش

 گیری اتومبیلسوخت

مونوکســـید  درمعـــرض قرارگـــرفتن
ابــزار و  / سروصــدا / بنــزین / کــربن

 یحمــل اشــیا / های نــاامنماشــین
ــنگین ــ / س ــافی ۀتهوی ــر  / ناک خط

 سوزی یا انفجارآتش

 / صــدمات / ســوختگی
ـــــــا  ـــــــمومیت ب مس

 / مونواکســــید کــــربن
 / احتمـــــال ســـــقوط

ــار  ــی از ک ــای ناش درده
ـــــاد ـــــمومیت  / زی مس

ـــیمیایی ـــا ش ـــرب ب  / س
ـــوختگی ـــدمات / س  ص
کســــید امونو ناشــــی از

 کربن

 یبافقالی

ـــ ـــخ ۀتهی ـــب  / ن مرت
 / کـــــــردن پشـــــــم

ــــــــــــووشست  / ش
ــدگینخ ــی و بافن  / ریس

 آمیزیرنگ

غبـار پشـم آلـوده بـه واستنشاق گرد
ــوژیکی ــواد بیول ــین / م های پوزیش

ـــار ـــت ک ـــه زدن ،نادرس  / چمباتم
مــواد شــیمیایی  / روشــنایی ناکــافی

 / نامناســـب ۀتهویـــ / خطرنـــاک
 حرکات تکراری

ـــکلت و  ـــتالالت اس اخ
فشــار چشــم  / عضــالنی

 / و نقــــــص بینــــــایی
ــــــیهایبیماری  / تنفس

 / مســـمومیت شـــیمیایی
 فرسودگی

ــــــــ  ۀکارخان
ســــــرامیک و 

 شیشه

ســـازی و بـــرش مرتب
ـــه ـــگ / شیش آمیزی رن

طراحـــــی  / شیشـــــه
حمــل  / مــذاب ۀشیشــ
 داغ ۀشیش

 / ســرب درمعــرضقــرار گــرفتن 
ــــاکوگرد ــــار خطرن ــــ / غب  ۀتهوی

 حرارت زیاد / ضعیف

ـــوختگی ـــا  / س ـــرش ب ب
 / های شکســـتهشیشـــه

فشــار  / صــدمات چشــم
ــــا ــــایبیماری / گرم  ه
ــی ــا  / تنفس ــمومیت ب مس

 سرب

وظــــــایف کــــــارگر  کارگر بارانداز
 بارانداز

ـــایل  ـــل وس ـــردن و حم ـــد ک بلن
 افتــادن از ارتفاعــات بلنــد / ســنگین

ــوار / ــار دش ــوالنی  / ک ــاعات ط س
 کار

صـــــدمات ناشـــــی از 
 / ســــوختگی / ســــقوط

ـــیبیماری ـــای تنفس  / ه
ـــــودگی ـــــار  / فرس فش

اخـــتالالت  / جســـمی
ـــکلتی ـــالنیو  اس  / عض

 کار در گرما
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هــــــای کارگاه
ــــــــاک،  پوش
ــاغی  ــرم، دب چ
و ســـــــاخت 

 کفش

ـــرش ـــازی قالب / ب س
ـــــته ـــــش برجس  / نق

ـــت ـــرزی / دوخ  / رنگ
 چکش زدن / خیاطی

قــرار  / سروصــدا / نامناســب ۀتهویــ
ــــرفتن  ــــرضگ ــــب و  درمع چس

ـــری  / هـــاحالل  درمعـــرضقرارگی
ـــدها و رنگ ـــافرمالدئی ـــواد  / ه م

ــــل ــــاری  / احتراققاب ــــای ک فض
ـــامپر ـــر آتش / ازدح ـــوزیخط  / س

ازحــــد / تجهیــــزات برقــــی بیش
ــــــوزۀ ها و جعبــــــســــــیم  / فی
ـــین ـــای ماش ـــاامن و ابزاره آالت ن

کـار بـدون تجهیـزات محـاف   / تیز
تغییـــــر کـــــار و  / شخصـــــی

 های طوالنی کارساعت

ــــدمات  ــــدگی و ص بری
ــین ــی از ماش آالت و ناش

 / ابزارهــــــای برنــــــده
دســــت از / ســــوختگی

 / انگشـــــــــــتاندادن 
ـــــــــــــــودگی  / فرس

ـــــــــــــیبرق  / گرفتگ
 / مســـمومیت شـــیمیایی

ـــوادث آتش ـــوزیح  / س
ـــا  اخـــتالالت مـــرتبط ب
اســــکلت و عضــــالت 

 بدن
 

ــــــــدات  تولی
 خانگی

ــــــــــــــدگی  / دوزن
ــرهم ــاخت  / بندیس س

 و غیره / جواهرات

خطرات بسـتگی بـه نـوع کـار دارد؛ 
ــــرایط  ــــعیف و ش ــــنایی ض روش

 نامناسب کاری
 

خســـــتگی ناشـــــی از 
ار و ســاعات طــوالنی کــ

صـــــدمات خـــــاص 
 متناسب با نوع کار

 فلزکاری

ــــــــــــکار  / یجوش
کــــــاری و ذوب لحیم

 / فلـــــزات ســـــرب
 یآبکار / کاریبرنج

گرمــای  درمعــرضقــرار گــرفتن 
 درمعـــرضشـــدید/ قـــرار گـــرفتن 

ســرب و گازهــای فلــزی خطرنــاک 
 دیگر

 

ـــــم ـــــدمات چش  / ص
ـــه  ـــوط ب فشـــارهای مرب

ـــــا ـــــوختگی/  / گرم س
ـــــبی ـــــتالل عص  / اخ

مســــمومیت ناشــــی از 
 سرب

ــــــــــادن  مع
)معــادن روبــاز 

 و زیرزمینی(

ــنگ ــل س ــل  / حم حم
ســنگ یــا ســایر تخته

 / وســـــایل ســـــنگین
ـــــــــــــــاری و  حف

ــــدن ــــم  / کاریمع خ
ـــا  ـــو زدن ی شـــدن، زان
ـــــــــیدن در  دراز کش

هــای باریــک موقعیت
و تنــــگ در کارهــــای 

 زیرزمینی

صــدمات ناشــی  / احتمــال ســقوط
 / و اتفاقـات کشـنده از سقوط اشـیا

قـرار گـرفتن  / خطر انفجار از متـان
 / گــاز / غبــار مضــروگرد درمعــرض

فشـــار  / گـــاز مونواکســـید کـــربن
کـار  / برای حمـل بارهـای سـنگین

 / بهداشــــت ضــــعیف / دشــــوار
 سروصدا / تغذیه ناکافی

شکســـتگی و صـــدمات 
ــیا ــزش اش ــی از ری  / ناش

ــــرگ ــــای بیماری / م ه
ــمی  / تنفســی فشــار جس

ــوفتگی ــتالالت  / و ک اخ
 عضالنیو  اسکلتی

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 87  پژوهش یو تجرب ینظر یاتو ادب یممفاهفصل دوم: 

 جنسی ۀابطر فروشیتن

ـــرفتن  ـــرار گ ـــرضق ـــواد  درمع م
ــدر ــونت / مخ ــتفاده / خش  / سوءاس
ــی ــالمتی و  / بردگ ــرای س ــر ب خط
ــالق ــانواده و  / اخ ــت از خ محرومی

 جامعه

ـــاربتی بیماری ـــای مق ه
ســــفلیس، هپاتیــــت، 

HIV  و .../ اخـــــتالالت
ــــی  ــــاعی –روان  / اجتم

 بارداری ناخواسته

ــــــه گرد و زبال
 فروشپسماند

ــتفاد ــواد  ۀاس ــدد م مج
ـــوه قابل ـــتفاده از انب اس
 زباله

ــز ــا فل ــه و ی ــا شیش ــرش ب ــرار  / ب ق
ــرضگــرفتن  ــاک  درمع ــواد خطرن م

ــه ــتان ازجمل ــایعات بیمارس  / هاض
 / استنشـــاق دود و گازهـــای مضـــر

ــرار گــرفتن   / حشــرات درمعــرضق
خـــــوردن غـــــذای  ۀوسوســـــ

ـــــــده ریختهدور ـــــــرایط  /ش ش
ــدگی در نزدیکــی  / غیربهداشــتی زن

 زباله

ـــدگی ـــوختگی / بری  / س
ـــــزاز ـــــمومیت / ک  مس

ــیمیایی ــای بیماری / ش ه
ــونی  ــتHIVعف  / ، هپاتی
هـــــای بیماری / ســـــل

مســــمومیت  / تنفســــی
 / ســـوءتغذیه / غـــذایی
 مرگ / جراحات

 کار خیابانی

ـــروش دوره ـــردی و ف گ
ـــاال ـــواد / ک ـــل م حم

ـــــدر ـــــروش  / مخ ف
ــه ــال دادن  / هاروزنام ج
تمیــز کــردن  / کفــش

ـــینپنجره ـــای ماش  / ه
ـــــــــــــای نمایش ه

ـــزچراغ ـــل  / قرم تحوی
 رسانپیام / کاال

ـــرفتن  ـــرار گ ـــرضق ـــواد  درمع م
ــدر ــونت و فعالیت / مخ ــای خش ه

حــوادث مربــوط  / جنــایی و فحشــا
خطـر بـرای سـالمتی  / هابه ماشین
 و اخالق

صـــــدمات ناشـــــی از 
 / حـــــوادث راننـــــدگی
 / اعتیــاد بــه مــواد مخــدر
ــوالنی ــار ط ــاعات ک  / س
ـــــــــــــــوءتغذیه  / س

هــــــــــــــای بیماری
از راه  شـــــــــوندهانتقال

ــــتالالت  / جنســــی اخ
ــــی  ــــاعی –روان  / اجتم

 بارداری ناخواسته

هــــــای کارگاه
 نساجی

ــینخ ــدگی / ریس  / بافن
 رنگرزی پیرایش

 / سروصـــدا / های نـــاامندســـتگاه
ــــــاق گرد ــــــارآلودهواستنش  / غب

ـــتوگرد ـــار آزبس ـــنایی  / غب روش
ــعیف ــرفتن  / ض ــرار گ ــرضق  درمع

ــیمیایی ــواد ش ــ / م ــافی ۀتهوی  / ناک
 حـرارت بـاال ۀدرجـ / رطوبت زیاد

کــار بــدون تجهیــزات محــاف   /
بلنــد کــردن و حمــل  / شخصــی

ــــدمات  ــــدگی و ص بری
ــین ــی از ماش  / آالتناش

 / مســـمومیت شـــیمیایی
 های تنفسـی ریـهبیماری

 / کـــــاهش شـــــنوایی /
ـــکلتی ـــتالالت اس و  اخ

فشـــــار  / عضـــــالنی
 جسمی
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ـــــنگین ـــــای س ـــــر  / باره خط
 سوزیآتش

کارهــــــــای 
ــــه  ــــوط ب مرب

 وسازساخت

 حمـل بـار / حفر زمین
 / بیل ماسـه و سـیمان /

کـار بـا  / کار بـا فلـزات
های دیـوار و رفـع تخته
ــه ــردن / هالول ــرد ک  / خ

ــوط  ــالگری و مخل غرب
س در ســاخت کــردن ُر 

 حمل اجر / آجر

 جراحــات ناشــی از ریــزش و اشــیا
ــرار وگرد درمعــرض / ــار مضــر ق غب

ــرفتن ــی / گ ــکالت تنفس ــار  / مش ک
 بـدون تجهیـزات محـاف  شخصــی

ـــرایط آبدر  / ـــدید وش ـــوایی ش ه
ــــرفتن ــــرار گ ــــرفتن  / ق ــــرار گ ق

 / ســــرب از لعــــاب درمعــــرض
 / هـــاازحـــد از اجاقگرمـــای بیش

 هاکسید کربن کورهاومون

ـــکلتی ـــتالالت اس  و اخ
 / فرســودگی / عضــالنی

صـــــدمات ناشـــــی از 
ــیا ــزش اش ــقوط / ری  / س

ـــــــــــــــوختگی  / س
ـــبیماری ـــیه  / ای تنفس

 مسمومیت

ــــای فعالیت ه
ـــــــــدی  تولی

ای حاشـــــــیه
ـــــــــاس  مقی
کوچـــــــــک 
خــــــــدمات 

 / خـــــــانگی
کارهــــــــای 

 خانگی

ـــار  ـــکال ک ـــام اش تم
خــــــانگی شــــــامل 

 مراقبت از کودک

ــتادکار ــر اس ــت نظ ــت  و تح مرحم
ســاعات طــوالنی کــار و عــدم  / وی

ــافی ــتراحت ک ــداقل  / اس ــدان ح فق
ــــات بــــرای خوابیــــدن و  امکان

 / آســـیب جســـمی / اســـتراحت
 / اســتفاده جســمی و جنســیسوء

ـــــدنی ـــــه ب ـــــوء / تنبی  / تغذیهس
 ای غذایی نامنظمهوعده

 

ــــالمتی  ــــأثیر روی س ت
ـــــاعات  ـــــی از س ناش
طـــــــوالنی کـــــــار و 

ــــافی ــــتراحت ناک  / اس
ــــمی ــــات جس  / جراح

 های روانیاسترس

 مفاهیم پژوهش

 این ترکیب با است. «کارگاه» و ،«کودک کار اشکال» ،«کودک» پژوهش این مفاهیم
 کودک، کار مانند مفاهیمی ،شودمی پرداخته نیز پژوهش مفاهیم سایر به مفاهیم،
 هایکارگاه و ،هاکارگاه انواع کودک، کار مختلف هایگونه کودک، کار اشکال بدترین

 مفاهیماین مفهوم  است، مدنظرنیز  کارگاه در کاردر این پژوهش،  که آنجا از زیرزمینی.
 مواد رای همین،ب و آوردمی وجودبه را ... و ،کاری شرایط کارفرما، چونهم یدیگر

 شد. خواهد مطالعه و بررسی نیز مورد این در کار قانون قانونی
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 کودکان کار
 نوع این دارند. اشتغال خانه از بیروندر  کار به که هستند کودکان از گروهی کار کودکان
 گدایی، ای،غیرحرفه کارگری کاذب، و واقعی کار انواع ازجمله وسیعی طیف فعالیت
 سازمان تعریف بنابه .[6] شودمی شامل را غیره و ،ارزشکم کاالهای فروش زدن، واکس

 برای یفعالیت به و داشته سال هجده از کمتر که انسانی هر ،یونیسف و کار المللیبین
 خانواده ین  د   سبببه کشیبهره درجهت او فعالیت یا باشد داشته اشتغال درآمد کسب
 کار، المللیبین سازمان نظری بندیطبقه براساس شود.می نامیده کار کودك باشد

 و دهندمی انجام را کودک کار اشکال بدترین که شوندمی کودکانی شامل کار کودکان
 کار کودک اصطالح ند.امشغول کار به کار قانونی سن حداقل از ترپایین یسنین در یا

 سبک کار ،اساس این بر رود.نمی کاربه دهندمی انجام سبک کار که کودکانی برای
 ۀباز در و ساله چهارده تا دوازده کودکان ازسوی که شودمی خطرناکیغیر کارهای شامل
 شود.می انجام هفته یک درطی ساعت 14 از کمتر زمانی

 و بردمی نام کار کودك عنوانبه سال پانزده زیر افراد از ایران در کار قانون 79 ۀمادّ 
 حقوقی پیگردقابل و کار قانون با مغایر را کودکان این از کشیبهره و استثمار هرگونه

 طوربه برد.می نام «نوجوان کارگر» عنوان تحت ساله هجده تا پانزده افراد از و داندمی
 منزلت و قدر و کودکی دنیای از را هابچه که شودمی گفته کاری به کودک کار کلی

 از برخی براساس است. مضر هاآن ذهنی تکامل و رشد برای و کندمی محروم انسانی
 را کودکان که شودمی تعریف کارهایی عنوانبه اغلب» کودکان کار اصطالح تعاریف،

 هاآن روانی و فیزیکی رشد برای و کندمی محروم شأنشان و ،پتانسیل کودکی، دوران از
 هستند: زیر هایویژگی دارای که کندمی اشاره کارهای به و «است مضر
 مضر کودکان برای و اندخطرناک اخالقی و ،اجتماعی روانی، جسمی، لحاظبه 

 هستند.

 د:نشومی کودکان تحصیل مانع زیر موارد در 
 د.نکنمی محروم مدرسه در حضور فرصت   از را آنان 
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 د.نکنمی مجبور تحصیل ترک هب تحصیل اتمام ازقبل را آنان 
 و طوالنی ازحدبیش کار با را مدرسه در حضور دنکنمی مجبور را آنان یا 

 .[7]کنند ترکیب سنگین
 از کودک شدن جدا بردگی، شامل 1«کودکان کار شکل بدترین» زمینه همین در

 در کودک کردن رها یا ،جدی هایبیماری و خطرات درمعرض گرفتن قرار خانواده،
 کار» توانمی را «کار» از خاصی انواع کهاین .شودمی بزرگ شهرهای هایخیابان
 و ،آن انجام شرایط شده،انجام کار ساعت و نوع کودک، سّن  به نه یا نامید «کودک

 کار به پاسخ روازاین دارد. بستگی شودمی دنبال مختلف کشورهای ازسوی که اهدافی
 متفاوت کشورها مختلف هایبخش در همچنین و دیگر کشور به کشوری از کودک
 .[8]است

 بخش «جهان کودکان وضعیت» عنوان با خود ۀساالن هایگزارش در یونیسف
 به را کار به مشغول کودکان آمار آن در که دارد «کودکان از محافظت» نام به ایویژه

 کار کودکان رسمی آمار که کشورهایی ـ جهان کشورهای بیشتر در جنس و سن تفکیک
 نیز هاگزارش همین در کند.می اعالم ـ است شده منتشر هایشاندولت ازسوی هاآن

 زیر هایدسته به کاری ساعات و سن ازنظر «کودک کار» مشمول کودکان
  اند:شدهتقسیم

 فعالیت ساعت یک حداقل هفته یک درطی که ایسالهیازده تا پنج کودکان ـ
  دهند.می انجام خانگی کار هفته در ساعت 28 حداکثر یا اقتصادی

 فعالیت ساعت 14 حداقل هفته یک درطی که ایسالهچهارده تا دوازده کودکان ـ
 انجام خانگی کار با همراه اقتصادی فعالیت ساعت 42 حداکثر یا داشته اقتصادی

  .[9]دهندمی
 سبک کار که دارد تأکید خود هفت ماّدۀ در کار المللیبین سازمان 138 ۀنامپیمان

 ،نرساند آسیب کودک رشد و سالمتی به کهآن نخست اشد:ب داشته را زیر ویژگی دو باید

                                           
1. Worst forms of child labour 
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 تحصیل با کلی طوربه و ایحرفه هایآموزش و مدرسه در کودک حضور با کهآن دوم و
 برای سبک کار آماری، اصطالح در باشد. نداشته تداخل او آموزشی هایتوانایی و

 14 ازبیش و خطرناک ماهیت دارای که است کاری ساله چهارده تا دوازده کودکان
 کار المللیبین سازمان ازسوی شدهتعیین استانداردهای در آنچه نباشد. هفته در ساعت

 دوازده تواندمی که است سبک کارهای انجام برای مجاز سن حداقل داشت درنظر باید
 برای قانون ازسوی که دهند انجام را کارهایی توانندمی کودکان اما ،باشد سال سیزده یا

 مشاغل در کار و خانه کارهای در مشارکت مثال رایب اند.شده امستثن خاصی سنی گروه
 سن حداقل همچنین شود.می گرفته درنظر کار آموزش از بخشی عنوانبه که خانوادگی
 شانزده یا پانزده، ،چهارده تواندمی و شودمی تعیین ملی قانون ازسوی کار یا استخدام

 اشکال بدترین و خطرناک کارهای تمام که کرد اشاره باید ترتیب همین به باشد. سال
 در کودکان تمام برای است، شده تعیین کار المللیبین سازمان ازسوی که ،کودک کار
 است. ممنوع سنی هر

 کار
 اعم ،درآمد کسب منظوربه که شودمی اطالق اقتصادی هایفعالیت از دسته آن به کار

 .[10]باشد خدمات یا و کاال تولید آن هدف و پذیرد صورت ،نقدیغیر یا نقدی از
 کارگر
 از اعم ،السعیحق دریافت درمقابل عنوان هر به که است کسی کارگر ،کار قانون برپایۀ
 کند.می کار کارفرما درخواست به ،مزایا سایر و ،سود سهم حقوق، مزد،

 کارفرما
 درمقابل او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی کارفرما
 دارعهده که کسانی عموم طوربه و مسئوالن و مدیران کند.می کار السعیحق دریافت

 هداتیتع تمامی مسئول کارفرما و شوندمی محسوب کارفرما ۀنمایند هستند کارگاه ۀادار
 کارفرما ۀنمایند کهدرصورتی گیرند.می عهدهرب کارگر قبالدر مذکور نمایندگان که است
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 ضامن کارفرما درمقابل ،نپذیرد را آن کارفرما و بنماید تعهدی خود اختیارات از خارج
 است.

 بازرسی کار
 فنی، حفاظت ضوابط و قانون صحیح اجرای منظوربه و کار قانون 96 ماّدۀ براساس

 به ناظر مقررات اجرای بر نظارت» با اجتماعی امور و کار وزارت بازرسی کل ۀادار
 خطرناک، و آورزیان و سخت کارهای به مربوط حمایتی مقررات ویژهبه کار شرایط
 برعهده را نظارت وظیفۀ «ننوجوا کارگران و زنان اشتغال گر،کار رفاه مزد، کار، مدت
 دارند.

 بدون ،دارند حق خویش وظایف حدود در کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان
 وارد قانون این 85 ماّدۀ مشمول مؤسسات به ،روزشبانه از موقع هر در و قبلی اطالع

 کتبی اجازه به خانوادگی هایکارگاه به کار بازرسان ورود اما ،بپردازند بازرسی به و شده
 بود. خواهدمنوط  محل دادستان

 موضوع به تفصیلبه آن در که است قانونی ترینمهم و تریناصلی ایران کار قانون
 اشتغال، قانونی سن حداقل تعیین برعالوه ،قانون این در است. شده اشاره کودکان کار

 گذارقانون ازسوی زمینه این در استثنا موارد نیز و اننوجو کارگر از استفاده شرایط
 به افراد اجبار ،کار المللیبین قوانین از پیروی به ،ایران کار قانون است. شدهمشخص

 افراد ۀهم زمینه این در و است کرده اعالم ممنوع را دیگری از کشیبهره و نمعیّ  کار
 79 ماّدۀ در کار، المللیبین قوانین از پیروی به ،ایران کار قانون ند.برابر هم با جامعه
 مجاز سن حداقل ه،مادّ  این موجببه و است کرده تعیین را اشتغال مجاز سن حداقل

 پانزده زیر کودکان استخدام و کارگیریبه و است سال پانزده ایران در کار به اشتغال برای
 ذیْل  در که پردازدمی کار بازرسی به دوم مبحث در ایران کار قانون در است. ممنوع سال
 .شوندمی مرور مبحث این مهم هایهمادّ 

 بازرسی کل اداره فنی، حفاظت ضوابط و قانون این صحیح اجرای منظور به -96 دهما 
 شود:می تشکیل ذیل وظایف با اجتماعی امور و کار وزارت
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 به مربوط حمایتی مقررات ویژه به کار شرایط به ناظر مقررات اجرای بر نظارت (الف
 کارگران و زنان اشتغال کارگر، رفاه مزد، کار، مدت خطرناک، و آورزیان و سخت کارهای
 نوجوان.

 به مربوط هایدستورالعمل و هانامهآیین و کار قانون مقررات صحیح اجرای بر نظارت (ب
 فنی. حفاظت

 که افرادی کلیه و کارفرمایان کارگران، راهنمایی و فنی حفاظت به مربوط مسائل آموزش (ج 
 دارند. قرار کار از ناشی خطرات و حوادث از ناشی ضایعات و صدمات معرض در
 پیشنهاد تهیه و فنی حفاظت مقررات اجرای از ناشی اشکاالت پیرامون تحقیق و بررسی (د

 تحوالت با مناسب مذکور، موارد به مربوط هایدستورالعمل و هامیزان اصالح جهت الزم
 .تکنولوژی هایپیشرفت و
 اریآم و عمومی تحلیل و تجزیه و مشمول هایکارگاه در کار از ناشی حوادث به رسیدگی (ه

 حوادث. گیریپیش منظور به موارد گونهاین

 بدون دارند حق خویش وظایف حدود در کاربهداشت کارشناسان و کار بازرسان -98 دهما
 به و شده وارد قانون این 85 دهما مشمول سساتوم به روزشبانه از موقع هر در یلقب اطالع

 صورت در و مراجعه مؤسسه در مربوطه مدارک و دفاتر به توانندمی نیز و بپردازند بازرسی
 د.ننمای تحصیل رونوشت هاآن از قسمتی یا تمام از لزوم

 خواهد محل دادستان کتبی اجازه به منوط خانوادگی هایکارگاه به کار بازرسان ورود -تبصره
 بود.

 ترکیبات از اطالع منظور به دارند حق کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان -99 هماد
 گیرند،می قرار استفاده مورد کار انجام در یا و باشندمی تماس در هاآن با کارگران که موادی

 مستقیم روسای به و بگیرند نمونه ،سیدر درمقابل است الزم آزمایش برای که ایاندازه به
 نمایند. تسلیم خود

 کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان ورود مانع که کسانی دیگر و کارفرمایان -104 هماد
 اطالعات دادن از یا شوند ایشان وظیفه انجام مانع یا و گردند قانون این مشمول هایکارگاه به
 محکوم قانون این در مقرر مجازات به مورد حسب نمایند، خودداری آنان به الزم مدارک و

 شد. خواهند

 ایحرفه بهداشت کارشناس یا کار بازرس تشخیص به بازرسی حین در هرگاه -105 ماده
 بهداشت کارشناس یا کار بازرس شود، داده کارگاه در خطر بروز یا و حادثه وقوع احتمال
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 مستقیم رئیس به نیز و او نماینده یا کارفرما به کتبا   و فورا   را مراتب هستند مکلف ایحرفه
 دهند. اطالع خود

 های خانوادگیکارگران کارگاه
 و صرفا   هاآن در کار انجام که خانوادگی هایکارگاه ،کار قانون 188 ماّدۀ موجببه 

 وی اول ۀطبق از یک ۀدرج نسبی خویشاوندان و همسر و کار صاحب توسط منحصرا  
 هستند. خارج کار قانون قوانین شمول از شودمی انجام

 در ایران نوجوان و شرایط کار کودک
 داردامنه معضلی جهان کشورهای از بسیاری در همچنان کودک کار چالش امروزه
 آمدن قیفا برای جامعه در مالی مشکالت رفع و اقتصادی هایحمایت از جدای است.

 کار معضل با مبارزه در مهمی نقش نیز کودکان از حمایتی قوانین وجود چالش، این بر
 آنچه از حمایت و کودک کار با مبارزه ۀزمین در ایران داخلی قوانین کند.می ایفا کودک

 صورتبه همچنین .شودمی بررسی بخش ینا در شودمی شناخته کار کودکان عنوانبه
 کودک کار موضوع با مرتبط مواد و نوجوانان و کودکان از حمایت قانون ۀالیح به اجمالی
 پرداخت. خواهیم

 به ایاشاره صریح و مستقیم طوربه ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون اگرچه
 ،کار کودکان با مرتبط حقوق ویژهبه ،آن به مربوط هایزیرمجموعه و کودکان حقوق
 کودک کار محو در تأثیرگذار عوامل نقش بر ،ضمنی طوربه ،اصل دو در اما ،است نکرده
 «رایگان وپرورشآموزش از مندیبهره حق» از عبارت عامل دو این است. دهکر تأکید

 قانون 3 اصل سوم بند در .است «هاانسان از کشیبهره و اجباری کار ممنوعیت» و
 شده شناسایی جامعه افراد تمام برای دسترس در و رایگان وپرورشآموزش حق اساسی،

 اصل مچهار بند همچنین است. شده داده قرار دولت وظایف جزو آن آوردن فراهم و
 ممنوع را هاانسان از کشیبهره و اجباری کار شغل، آزاد انتخاب حق شناسایی با نیز 43

 است. کرده استوار ضوابط این بر را اسالمی جمهوری اقتصاد و دانسته
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 نوجوان کارگر سال هجده تا پانزده بین کودک   ،اسالمی جمهوری در کار قانون برپایۀ
کارگر نوجوان  ۀدربار کار قانون 84 ماّدۀ و 79 اّدۀم مندرج در قوانین و آیدمی شماربه

 سال پانزده از کمتر افراد گماردن کاربه که است آمده یقانون مواد این در .االجراستالزم
 نوجوان کارگر باشد تمام سال هجده تا پانزده بین سنش که کارگری است. ممنوع تمام

 سازمان موردتأیید پزشکی هایآزمایشتمامی  باید استخدام بدو در و شودمی نامیده
 .دهد انجام را اجتماعی تأمین

 قرارداد کارآموز نوجوان
 و است مربوط کاری قرارداد و کارآموز به آن از بخشی که کار قانون مفاد به توجه با

 از کارآموز مزد کارآموزی مدت در ،شودمی سال هجده تا پانزده بین کودکان مشمول
 برای است فراهم کارگر برای که شرایطی ،عبارتی به بود. نخواهد کمتر دیگر کارگران
 کودکان این برای نیز مشکلی و مسئله اگر دلیل همین به و است فراهم نیز کارآموز

 قانون 118تا  112 وادم دارد. وجود نآنا برای نیز فرماکار از شکایت امکان ،بیاید وجودبه
 قرارداد موجببه که است فردی کارآموز پردازد.می نوجوان کارآموز کار شرایط به کار

 سال سه ازبیش که نمعیّ  مدت برای خاص، ایحرفه فراگرفتن منظوربه ،کارآموزی
 او سن کهآن بر مشروط د،دار اشتغال کار با توأم کارآموزی به نمعیّ  کارگاهی در نباشد،

 کارآموز بر کارگر حقوق همچنین .نباشد بیشتر تمام سال هجده از و کمتر سال پانزده از
 کارگر مزد .شودمی حساب کارآموز کار سوابق وجز کارآموزی مدت و شودمی اجرا نیز
 بند در مذکور کارآموزان باشد. کمتر مبنا مزد یا و ثابت مزد از نباید کارآموزی مدت در

 قانون 84تا  79 مواد در مذکور نوجوان کارگران به مربوط مقررات تابع 112 ماّدۀ )ب(
 قرارداد .کرد نخواهد تجاوز روز در ساعت شش از آنان یکار ساعت ولی ،هستند کار

 طرفین، تعهدات :باشد مطالب این حاوی باید طرفین مشخصات برعالوه کارآموزی
 157 ماّدۀ براساس همچنین و .تعلیممورد شغل یا حرفه آموزی،کار محل کارآموز، مزد

 این اجرای از ناشی که کارآموز یا کارگر و کارفرما بین فردی اختالف گونههر کار، قانون
 هایپیمان یا ،کارگاهی هاینامهموافقت کارآموزی، قرارداد کار، مقررات سایر و قانون
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 یا کارگر و کارفرما بین مستقیم سازش ازطریق ،اول ۀمرحل در باشد، کار جمعیدسته
 کهدرصورتی ووفصل خواهد شد حل کار اسالمی شورای در هاآن نمایندگان یا و کارآموز
 قانونی ۀنمایند یا کارگران صنفی انجمن ازطریق نباشد، واحدی در کار اسالمی شورای
 هایهیئت ازطریق ،سازش عدم صورتدر و شد خواهد وفصلحل کارفرما و کارگران

 این به توجه با شد. خواهد وفصلحل و رسیدگی آتی ترتیببه اختالف حل و تشخیص
 دارد وجود کاری شرایط از شکایت امکان سال هجده تا پانزده کودکان برای ،شرایط

 نیروی صیانت برای ،85 ماّدۀ براساس همچنین شود(.نمی مشاهده عمل در )هرچند
 عالی شورای ازطریق که هاییدستورالعمل رعایت کشور مادی منابع حف  و انسانی

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فنی( حفاظت تأمین )جهت فنی حفاظت
 کار( محیط و کارگر و کار بهداشت تأمین و ایحرفه هایبیماری از جلوگیری )جهت
 .است الزامی کارآموزان و ،کارگران کارفرمایان، ها،کارگاه تمامی برای شود،می تدوین
 و فنی اصول رعایت به و تندهس فصل این مقررات مشمول نیز خانوادگی هایکارگاه

 ند.امکلف کار بهداشت

 کارگاه

 ،کندمی کار آنجا در او ۀنمایند یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلی کارگاه
 مسافربری، ترابری، ساختمانی، معدنی، کشاورزی، صنعتی، مؤسسات ازقبیل

 اقتضایهب که تأسیساتی ۀکلی .هاآن امثال و ،عمومی اماکن تولیدی، تجاری، خدماتی،
 شیرخوارگاه، ها،تعاونی هارخوری،ان نمازخانه، ازقبیل ،نددار تعلق کارگاه به کار

 سوادآموزی هایکالس خانه،قرائت ای،حرفه آموزشگاه حمام، درمانگاه، مهدکودک،
 کارگران، بسیج و اسالمی انجمن و شورا به مربوط اماکن و آموزشی مراکز سایر و

 توضیح این با ند.هست کارگاه جزو هاآن نظایر و ،ذهابوایاب وسایل ،ورزشگاه
 حمایت جهتدر و است گسترده بسیار کار قانون در کارگاه تعریف که است مشخص

 گیرد قرار کارگران اختیاردر کار اقتضایبه است ممکن که هاییمحل بیشتر   کارگران، از
 .شودمی محسوب کارگاهجزو 
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یر د  کارگاه  ه نفرهای ز

 برحسب توانمی را نفر هدَ  از کمتر کوچک   هایکارگاه ،کار قانون 191 ماّدۀ براساس
 مصلحت تشخیص د.کر مستثنا قانون این مقررات از بعضی شمول از موقتا   مصلحت

 به کار عالی شورای پیشنهاد با که بود خواهد اینامهآیین موجببه استثنا موارد و
 تعیین سال سه یادشده مواد شمول از معافیت مدت رسید. خواهد وزیرانهیئت تصویب

 .است شده
 های خانگیکارگاه

 یا عضو ازسوی که شودمی اطالق هاییفعالیت از دسته آن به خانگی هایکارگاه
 و مزاحمت بدون وکارکسب طرح یک قالب در مسکونی فضای در خانواده یاعضا
 خدمت تولید به و گیردمی شکل جوارهم مسکونی واحدهای آرامش در اخالل ایجاد

 نشاغال د.شومی منجر ،مسکونی محیط از خارج ،بازار به عرضهقابل کاالی یا و
 ند:دار فعالیت ذیل هایصورتبه منافع کسب برای خانگی هایکارگاه وکارکسب

 ؛مسکونی محیط از خارج کارفرمای برای کارمزدی صورتبه فعالیت انجام (1
 از خارج به محصول ۀعرض تا اولیه مواد تأمین از اعم مستقل فعالیت انجام (2

 ؛مسکونی محیط
 باالدستی هایبنگاه با مشارکت یا و ،اتحادیه تعاونی، صورتبه فعالیت انجام (3

 صورتبه ترجیحا   بازار، در آنان محصول ۀعرض و اولیه مواد ۀکنندتأمین
 .ایخوشه وکارکسب

 خویشاوندی رابطه دارای آن کارگران اوال   که است کارگاهی خانوادگی کارگاه بنابراین
 با همراه کارصاحب ازسوی کار انجام ثانیا   باشند. همسری فرزند، مادر، پدر، نزدیک

 .نباشد مذکور خانوادگی جمع در دیگری فرد ثالثا   پذیرد.ب صورت او خویشاوندان
 کار به مشغول کارگاه آن در اشخانواده اعضای دیگر همراه کارصاحب اگر درنتیجه

 از باشد، مشغول کار به کارکنان جمع در دیگری شخص خانواده، افراد جز یا نباشد
 ذکر به الزم باشد. کارصاحب ۀنو اگر حتی شود،می خارج خانوادگی کارگاه تعریف
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 خویشاوندی ۀدرج دارای که کارگاهی چنین در دیگر کارگر وجود صورتدر است
 قانون پوشش و تبعیت تحت و شوندمی خارج استثنا شمول از کارگران کل نباشد، مزبور

 مانع و است محدود کار قانون در حمصّر  موارد به مزبور استثنای گیرند.می قرار کار
 است شده تصریح مذکور موارد بهنسبت مختلف فصول در که دیگری تکالیف انجام

 موجببه خانوادگی هایکارگاه در بهداشتی و فنی موازین رعایت مثال برای نیست.
 نباشد. قانون این مقررات سایر مشمول هرچند ،است الزامی کار قانون 85 ماّدۀ ۀتبصر

یرزمینی  کارگاه ز

 هایحداقل و است نشده ثبت جایی در که شودمی اطالق کارگاهی به زیرزمینی کارگاه
 این شامل ،کار بازرسی و ،بهداشت بازرسی کاری، قرارداد بیمه، مانند ،کار قانون

 وجود هاآن بر نظارتی گونههیچ غیررسمی ماهیت دلیلبه ،عبارتی به شودنمی هاکارگاه
 ندارد.

 ادبیات نظری تحقیق

 گرددمی مطرح اجتماعی مسائل بررسی در شناسیجامعه هاینظریه ابتدا بخش این در
 نیز انتها در .شودمی پرداخته کودک کار با مرتبط هایهنظری بررسی به ادامه در و

 .شودیم بیان پژوهش نظری مدل و نظری چارچوب
 شناسانه در بررسی مسائل اجتماعیرویکردهای جامعه

 سازمانی اجتماعیبی

 طوربه اجتماعی سیستم اجزای تمام که آیدمی پدید زمانی اجتماعی سازمانیبی
 دیگر ازسوی و یابندنمی انطباق محیطی تغییرات و کارکردی نیازهای درمقابل هماهنگ

 جامعه اقشار ۀهم برای مساوی شرایط و امکانات اجتماعی، سریع تحوالت جریان در
 آمدن پدید شرایطی چنین در بنابراین و شودنمی فراهم محیطی تغییرات با انطباق در

 .[11]نمایدمی ناپذیراجتناب جامعه پذیرآسیب اقشار
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 وضعیت این و است فرهنگی ساختار یک شکستگیدرهم 2آنومی ،1مرتون ازنظر
 و اجتماعی هایارزش و نیازها فرهنگی هنجارهای و اهداف بین که آیدمی پیش زمانی
 یک در باشد. داشته وجود فاحش تفاوتی اجتماعی قشر هر بستر در موجود اتامکان
 ازسوی شدهپذیرفته هایراه و فرهنگی ـ اجتماعی اهداف بین یتعادل پایدار ۀجامع
 ۀرابط این که شودمی شروع وقتی آنومی دارد. وجود هاآن به دستیابی برای مردم عموم

 .[12]بخورد همبه متعادل
 ـ اجتماعی هایهزینه عنوانبه ماعیاجت مسائل ناپذیریاجتناب بر نیز 3نیزبت

 و شدن خارج دیدگاه، این بنابر .کندمی اشاره شتابان ۀتوسع و رشد یندافر فرهنگی
 توسعه و رشد پرشتاب ۀگردون از جامعه هایگروه و اقشار از بخشی شدن رانده حاشیهبه

 و مدرنیته آنچه سویبه خود شتابان گذار درطی جوامع است. ناپذیراجتناب امری
 روروبه جامعه در ابزاری عقالنیت و پیشرفت هایارزش رواج با دارد نام مدرنیزاسیون

 و جمعیت سریع رشد پیچیده، کارتقسیم نظیر تحوالتی آن دنبالبه و شوندمی
 بروز و ظهور موجب که آیدمی پدید فردیت رشد و ،اجتماعی تمایزپذیری شهرگرایی،

 رشد و جوامع تحوالت جریان .[13]شوندمی متعددی اجتماعی مشکالت و ئل مسا
 شدید تراکم و بزرگ شهرهای در جمعیت سیل شدن سرازیر به شهرنشینی هایارزش

 مسائلی و شودمی منجر توسعهدرحال جوامع در توسعه شدن نامتوازن و جمعیت
 ،فحشا خشونت، و قتل سرقت، نشینی،حاشیه زیست،محیط آلودگی ترافیک، همچون

 اجتماعی انحرافات و جرائم انواع و روانی و جسمی هایبیماری گهگاه و ،اعتیاد فقر،
 تولید، برای الزم ساختارهای توسعهدرحال کشورهای در که آنجا از .شودمی موجب را

 را جامعه به رشد رو جمعیت   این نیست، فراهم انسانی نیروی وتربیتتعلیم و ،اشتغال
 بخش رشد عدم داخلی، ناخالص تولید و انهسر درآمد بودن پایین همچون مشکالتی با

 مصرف و وتربیتتعلیم برای هنگفت هایهزینه رفَص  ۀواسطبه تولید و صنعت

                                           
1. Robert K. Merton 

2. Anomie 

3. Robert Nisbet 
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 مشکل و ،کاریبی سوادی،کم یا سوادیبی تماعی،اج ـ اقتصادی وابستگی کودکان،
 .[14]است ساخته روروبه مسکن

ی  کنش متقابل نمادین ۀنظر

 دیدگاه این است. اجتماعی مسائل تبیین در دیگر دیدگاهی نمادین متقابل کنش دیدگاه
 شهر در شهرنشینی ۀرویبی گسترش از ناشی اجتماعی مسائل بررسی در بار اولین

 عنوان اب آن از گاهی سبب همین به و یافت توسعه و شد مطرح آمریکا شیکاگوی
 کارکردگرایان هایهنظری برخالف ،دیدگاه این در کنند.می یاد نیز «شیکاگو مکتب»

 و افراد متقابل کنش بر ،کنندمی تأکید کارکردها و ساختارها بر که تضاد و ساختی
 کنشگرانی االذهانینبی و ذهنی ابعاد بر دیدگاه این .شودمی تأکید اجتماعی هایگروه

 تعابیر از ناشی را اجتماعی مسائل و هستند اجتماعی واقعیت ۀسازند که کندمی تأکید
 و انیمع این که داندمی اجتماعی شرایط و هاوضعیت از کنشگران ذهنی تفاسیر و

 حال در پیوسته و نسبی امری نیز اجتماعی شرایط و هاواقعیت از کنشگران ذهنی تفاسیر
 و هدفمند هایهانگیز بر رهیافت این که آنجا از همچنین است. تحول و تغییر

 و هاآسیب ازجمله و اجتماعی هایواقعیت آوردن وجودبه در نشگرانک هایانتخاب
 به کودکان آوردن روی علل و هاانگیزه بررسی بنابراین ،دارند تأکید اجتماعی مسائل

 پرتو در ،محیط در آنان گروهی و فردی هایکنش و وضعیت و آنان خود دیدگاه از ،ارک
 .[15]است پذیرامکان رهیافت این

 چگونه کودکان کار که شودمی مطرح سؤال این ،محوریکودک ۀنظری براساس حال
 نظریه این شود.می بامعنا و اداره چگونه پذیرفتهصورت کار این و پذیردمی صورت

 و توانایی نسبت رایب و کند توجه بیشتر کودکان خود   هایگزارش به تواندمی همچنین
 شود. قائل خاصی جایگاه خود ۀآیند و زندگی دربارۀ گیریتصمیم در هاآن شایستگی

 .[16]دارد تکیه کار اجتماعی هایسازمان در عاملیت بر محوریکودک
ی  تضاد ۀنظر

 اجتماعی مسائل دربارۀ نئومارکسیستی و مارکسیستی ۀنظری دو ،تضاد رهیافت برپایۀ
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 نئومارکسیستی ۀنظری و دارد تمرکز اقتصادی تضاد بر مارکسیستی ۀنظری که دارد وجود
 تأکید اجتماعی هایگروه متعارض عالیق و هاارزش از ناشی اجتماعی تضاد بر

 .شودمی محسوب بشری جوامع   ذاتی   تعارْض  و تضاد دیدگاهی چنین پرتو   در ورزد.می
 اجتماعی، طبقات بیندر جامعه در قدرت و ثروت ابرابرین بر تضاد نظریۀ طرفداران

 1مارکس کارل کهچنان کنند.می تأکید نسل و سن حتی و ،جنسیت ها،قومیت نژادها،
 کندمی اعالم استثمارگر اجتماعی طبقات و شخصی مالکیت را اجتماعی مسائل منشأ

 ۀجامع یک تحقق داری،سرمایه نظام شدن برچیده وضعی چنین از رفتبرون راه که
 و بروز تضاد، نظرانصاحب ازنظر است. آن اسارت بند از انسان رهایی و ،طبقهبی

 و ناپذیراستاجتناب یافتگیتوسعه به جوامع گذار در اجتماعی هایآسیب ظهور
 مطلوب وضع سمتبه موجود وضعاز  تحول درحال و متضاد امری اجتماعی واقعیت

 درونی هایبحران فرافکنی از ناشی اجتماعی هایآسیب و مسائل از بسیاری و است
 شده انسان آزادی و، نوآوری خالقیت، مانع داریسرمایه نظام است. داریسرمایه نظام

 «اقتصادی» خصلتی و ،ماهیت ریشه، دراصل اجتماعی مسائل بنابراین .است
 ایجادشده هایبحران و اقتصادی مسائل دلیلبه کودک کار ،نظریه این پایۀبر .[17]دارند

 .است آمده وجودبه داریسرمایه نظام انبجاز
ی  مرتبط با کار کودک هایهنظر

 فرهنگ فقر

 هانظریه بررسی به خود اجتماعیـ  شناختیروان مطالعات در 4لینهان و ،3تیلدر ،2ویال
 فرهنگ» ۀنظری قالب در 5لوئیس ُاسکار را هانظریه این اند.پرداخته موجود هافرضیه و

 ۀفرضی چهار دارای هنظری این .پرداخت آن نقد به و کرد مطرح 1996 سال در «فقر

                                           
1. Karl Heinrich Marx 

2. Willa 

3. Tilder 

4. Leen Han 

5. Oscar Luies 
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 ازسوی کودکان این رهاشدگی و سرپرستیبی به نخست ۀفرضی است: اصلی
 فقر ۀنتیج و داندمی مربوط فقر به را کار کودکان دوم ۀفرضی دارد. اشاره آنان هایخانواده

 دلیلبه کودکان این هایخانواده ،جبرگرا دیدگاه این نظراز داند.می منفعالنه رهاشدگی را
 دادن سوق به درنتیجه و اندناتوان کودکانشان دربرابر خود اخالقی تعهدات انجام از فقر

 مهاجرت ۀنتیج را کار کودکان سوم ۀفرضی د.مجبورن خانه از بیرون در آنان کردن رها و
 ،خانواده ساخت تغییر و نشینیحاشیه و فقر ازجمله ،آن تبعات و شهرها به روستاها از

 هایخانواده شدن رانده حاشیهبه حاصل   کار کودکان حالت این در که داندمی
 شهری هایفرهنگردهُخ  از برخاسته را کار کودکان چهارم ۀفرضی است. نشینحاشیه
 هاییویژگی با فقر فرهنگ که است معتقد لوئیس داند.می منحرف و ایحاشیه بسیار
 فقر از گریزناپذیری و ،بینیخودکم وابستگی، درماندگی، ناُامیدی، تقدیرگرایی، مانند

 .[18]شودمی مشخص
 پذیری کودکجامعه

 شدن اجتماعی مفهوم کودکی دوران دربارۀ شناختیجامعه ۀنظری در اصلی مفهوم
 این زیرا ،باشد فرایند این برای خوبی مترادف است ممکن «پذیریفرهنگ» است.

 هایگروه فرهنگ   کودکاْن  که کندمی داللت موضوع ینا بر ،ضمنی طوربه عبارت،
 کسب و جذب را آن دریجتبه و نمایندمی قبول یابندمی آن درون را خود کهرا  انسانی

 دنیای در دخالت و شرکت برای که نگریست افرادی عنوانبه نباید را کودکان کنند.می
 برای که دانست موجوداتی باید را هاآن ؛اندشده مجهز کامال   یسالبزرگ ۀپیچید

 .[19]هستند الزم پتانسیل دارای دیگر یهاانسان با آرام و تدریجی ارتباط برقراری
 کندمی شروع آشکار تشخیص   این با را خود کار   یساختار اجتماعی کودک ۀنظری

 نظریه این در .هستند اجتماعی دنیاهای تمام در پایدار و ثابت ۀمشخص یک کودکان که
 پشتکار، دارای خاص، افرادی جوامع، تمام ۀدهندتشکیل عناصر از یکی کودکان

 خصوصیات، تمام نمایانگر هاآن درواقع شوند.می محسوب عادی و ،محسوس
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 است ممکن هاآن تجلیات و ظاهر صورت البته هستند. 1اجتماعی حقایق و ،واقعیات
 هاآن ویژه، ۀجامع هر درون اما ،باشد داشته تفاوت دیگر جامعه به ایجامعه از

 تشکیل را اجتماعی ساختارهای از جزء یک هاآن حد این تا ند.اشکلهم و یکنواخت
 و الخلقهناقص افراد کودکان که شودمی شروع ایفرضیه این با نظریه این دهند.می

 وندانیشهر ،دهندمی تشکیل را اجتماعی عوامل از گروه یک هاآن بلکه ،نیستند ناتوان
 و اجتماعی ساختار ما اجتماعی رشد دارای کودک مدل در .خاص حقوقی و نیازها با

 که بودیم شاهد را کودکان با همراه عقالنی و منطقی نساالبزرگ از لتشکم ایجامعه
 یک به شدن تبدیل برای که ـ را ویژه مورس و هاآیین از ایمجموعه روزی تا بودند منتظر
 انجام مختلف هایفرایند تحتـ  بود الزم جامعه آن در شدن اجتماعی همچنین و عضو
 و کودک پایداری و ثبات ساختاری، اجتماعی ۀنظری در شوند. جامعه وارد و دهند

 ،آغازی چنین با .است یدیتأ و تأکید مورد خصوصیت این ضرورت همچنین
 برای کافی شرایط هم و الزم شرایط هم تا کوشندمی نظریه این مختلف انپردازنظریه
 ند.کن بررسی کلی طوربه را کودکان برای درواقع یا ویژه ۀجامع یک درون کودکی دوران

 تصور چنین و شوندمی محسوب کلی ایمقوله زیادی حد تا کودکان دیگر، نگاه از
 آوردمی فراهم هاآن برای ویژه اجتماعی ساختار که محدودیتی و فشار از که دگردمی

 نه هاآن ذهنیت اما هستند، هاذهن از ایمجموعه کودکان بنابراین .شوندمی خارج
 ترتیببدین و شودمی نمعیّ  هجامع ازسوی موضوع این بوالهوسانه. نه و است خودسرانه

 .[20]شودمی نگریسته اجتماعی ۀپدید یک عنوانبه کودکی دوران
 مهاجرت

 تشدید باعث داریسرمایه صنعتی انقالب که دارد تأکید روند این رب نظریه این
 در مازاد کار نیروی آمدن وجودبه موجب و شهرها به روستاها از کار نیروی مهاجرت

 نیروی دادن وقس و کاریکم و بیکاری افزایش   وضْع  این قهری ۀنتیج .ه استشد شهرها
 دستمزدهای که بود خدماتی نازل هایفعالیت و اقتصاد متشکلغیر بخش به انسانی

                                           
1. Social facts 
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 شوندمی ایحاشیه هاخانواده از زیادی تعداد ،رویداد این براثر داشتند. یکمتر پرداختی
 .[21]گیرندمی قرار اجتماعی مسائل و هاآسیب انواع درمعرض ،آن تبعبه ،و

 در نشینیحاشیه ۀدیپد بررسی ضمن شهر، در مهاجران سازگاری روند در 1ترنر
 که است رسیده نتیجه این به شهرهاست، به مهاجرت لوصحم بارزترین که شهرها
 و آرزوها از بهنجار ایمنهدا بلکه ،اندیافته سازمان کامال   تنهانه نشینحاشیه جوامع

 تغییر چگونگی دادن نشان برای ترنر جان هستند. دارا نیز را خانوادگی متغیر هایتاولوی
 اقتصاد در بیشتر اطمینان با درآمدکم خانوارهای کههنگامی متعارض، هایاولویت این

 ،مرحله اولین در الگو این مبنای بر کرد. تدوین ایساده الگوی ،شوندمی تثبیت شهری
 سرپناه هرگونه و است هدف ترینمهم موقتی کار به دسترسی ،واردانتازه ۀمرحل یعنی

 هدف شد، حاصل مطمئن و منظم و دائمی درآمدی کهزمانی کند. کفایت یدستدم
 .بود خواهد شهر در مسکن قانونی تیمالک تأمین ازطریق فرد موقعیت   تحکیم   اصلی

 ،امکانات سایر به دسترسی ۀتوسع ازطریق ،شد تأمین قانونی سکونت کهزمانی باالخره
 ،محققان دیگر و ترنر جان نظر به شود.می داده بها و اولویت زندگی ۀشیو ارتقای به

 هایچهره دهد.می پوشش را نشینانحاشیه زندگی از ایگوشه فقط شهری گسترش
 چنانآن ،شودمی تشکیل روستایی مهاجران از غالبا   که ،نشینیحاشیه زندگی گوناگون
 بهبود برای ایچاره راه هیچ گویی که است باراندوه چنانآن موارد برخی در و گوناگون

 شهرهاکالن جمعیت از عظیمی درصد گاهی که ،انبوه هایجمعیت از قشر این اوضاع
 و ناآشنا شهری هایمحیط با نداشتن سازگاری نیست. متصور دهند،می تشکیل را

 هاینسل تا ،ایقارهبین و المللیبین سطوح در مهاجران، بومی فرهنگ با متفاوت کامال  
 شناختیروان و اجتماعی عوارض مهاجران برای و یابدمی ادامه نیز مهاجران بعدی
 مهاجرپذیر مناطق شهری ریزیبرنامه سازوکارهای در اختالالتی همچنین و متعدد

 با مهاجران برخورد ۀنحو و سازگاری چگونگی از مواردی ادامه در آورد.می وجودبه

                                           
1. John Turner 
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 متفاوت جغرافیایی هایویژگی با دنیا مختلف نواحی در زندگی جدید هایمحیط
 شود.می بررسی

 هاآن میان بیکاری باالی ضریب که دانندمی خوبیبه مهاجران ،1تودارو ۀینظر پایۀبر
 کمتر هاروستا در کهیزمان تا هاآن اما ،است آورده وجودبه دیواری شهری دستمزدهای و

 ادامه هاجرتم به ،دارند را انتظارش شهر در که کنندمی دریافت را دستمزدی از
 شهر در احتماال   که دستمزدی :از است عبارت هاآن انتظارمورد درآمد دهند.می

 کشوری مثال   .دارند درآمد کسب برای که یهایفرصت درضرب آورد خواهند دستبه
 شهر در درآمد متوسط و دالر 100 روستا در درآمد متوسط آن در که گیریممی درنظر را

 هشت نفر هدَ  هر از یعنی است؛ درصد 20 شهر در بیکاری ضریب اما ،است دالر 250
 شهر درآمد متوسط دهمهشت انتظارمورد درآمد بنابراین .کنند پیدا کار توانندمی نفر

 هاآن برای مهاجرت پس شود.می دالر 200 که است دالر 250 دهمهشت یعنی
 کهآن تا دهندمی ادامه مهاجرت به روستاییان فرضی کشور   این در ست.ا صرفهبه

 نقاط از بعضی در که ضریبی یعنی ،درصد شصت به شهر در بیکاری ضریب
 با سرانجام که کرد شک مورد این در بتوان است ممکن برسد. دارد، وجود ُپرجمعیت

 اما شود،می متوقف کامل طوربه هاجرتم جریان ،شهر در بیکاری ضریب رفتن باال
 ،دارد وجود بیشتری ثروت شهر در کهزمانی تا گرفت. نادیده تواننمی را آن شوم اثرات

 .[22]داشت خواهد ادامه طوالنی هایمدتی تا همچنان شهر به روستا از مهاجرت
 کند:می استدالل چنین خاورمیانه در مهاجرت بارۀدر خود ۀنظری در 2کاستلوو

 خاورمیانه شهرهای در مهاجران سازگاری و ،شهرنشینی مهاجرت، هایپدیده هرچند
 و متفاوت خصوصیات موارد، برخی در دارند، دنیا نقاط دیگر با مشترکی هایویژگی

 شودمی مشاهده منطقه این در است، شده رأثمت محلی هایفرهنگ از که ،ایمنطقه بارز
 .است یضرور ایمنطقه و شهری هایریزیبرنامه جهتدر هاآن ارزیابی و شناخت که
 است. دهش گسترده ۀخانواد ساختار فروپاشی موجب شهرها به مهاجرت خاورمیانه در

                                           
1. Michael Paul Todaro 

2. Castlo 
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 مستقر شهر در چون ذکور فرزندان و کنندمی مکاننقل شهر به ترجوان نسل معموال  
 نیستند وابسته خانوادگی تینس ۀحرف ای خانواده هایدارایی به مالی ازنظر دیگر شوند،می

 و بفرستند خود روستای به ایهزینهکمک هاآن که است محتمل بیشتر حتی و
 .[23]کند تغییر وابستگی الگوی در روابط جهت ترتیبیندب

 هاآن سازگاری چگونگی رب چشمگیری تأثیر شهر در مهاجران جغرافیایی تحرک
 یا است خود خویشاوندان درکنار آیا ،کندمی زندگی کجا در مهاجر کهاین دارد.

 کهاین تعیین در کلدر فرد شخصیت و پیشینه نیز و ،نه یا بیابد کاری است قادر ،تنهاست
 مؤثرند. نه یا ودشمی اجتماعی سازمان گسیختگیازهم موجب مهاجرت فرایند آیا

 اجتماعی گشتگیگم از مهاجران از بعضی دهدمی نشان لیبی طرابلس در هاپژوهش
 شهر قدیمی قسمت از طرابلس اهل بومیان و قدیمی مهاجران مکاننقل برند.می رنج

 قسمت به بار اولین برای که است شده واردانیتازه و قدیمی مهاجران ۀرابط قطع موجب
 صنعت دولتی، دستگاه در شهری جدید مشاغل گوناگونی شوند.می وارد شهر قدیمی

 شغل یک صاحب مهاجران   هایگروه ایمنطقه تمرکز از مانع که هابخش سایر و ،نفت
 ریشگیبی احساس نوعی درنتیجه است. شده فرایند این تسریع موجب ،خود ،شودمی
 رفتن دستاز موجب که یدآمی پدید ،واردتازه مهاجران ویژهبه ،مهاجران میاندر

 و مبدأ بین فرهنگی چشمگیر هایتفاوت .[24]است شده اجتماعی تعلق احساس
 شاید کند.می ایفا مهاجران سازگاری فرایند در مهمی بسیار نقش مهاجرت مقصد

 جوامع بین همچنین و منطقه کشورهای بین فرهنگی هایتفاوت ازنظر خاورمیانه
 ،مذهبی ،قومی تنوع باشد. داشته جهان در خاصی ویژگی کشورها روستایی و شهری
 سازگاری و مهاجرت ۀپدید پیشازبیش سیاسی هاینظام و ،اقتصادی ،اجتماعی ،زبانی

 خاورمیانه فرهنگ .است ساخته ترپیچیده منطقه شهرهایکالن در ویژهبه را مهاجران
 گردهمایی بر مبتنی روابط با همراه امر این .دارد تأکید شخصی روابط و هاتماس بر

 گسترش نفر هزاران شاید و صدها به را اطرافیان با روابط حدود که ،خویشاوندی
 نکند. بیگانگی احساس خود محلی اجتماع در فرد شودمی موجب دهد،می
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 خاورمیانه شهرهای در مهاجران اریسازگ در خویشاوندی هایگروه سنتی ساختار
 مناطق به واردتازه فقیر مهاجران است ممکن وندیخویشا هایگروه دارد. حیاتی ینقش

 میاندر د.نبخش تحکیم را خود سیاسی و اقتصادی موقعیت تا کنند کمک را شهری
 و ثروتمندتر خویشاوندان با خود پیوندهای فقیر اعضای لبنان در قدیمی هایخانواده

 عوامل کنند.می حف  است بنده و موال بین ارتباط نوعی که را پرنفوذتر
 هایطمحی با آنان سازگاری در نیز ،مهاجران جنس و سن مانند ،شناختیجمعیت

 شهری گیزند در ،باشد ترمسن فرد چههر دارند اعتقاد پژوهشگران ت.اس مؤثر شهری
 اعتقادات، دهد، گسترش شهر در را خود روابط فرد چههر و کندمی مشارکت کمتر

 متمایل هایبرداشت و ،هاباور اعتقادات، با را جامعه دربارۀ خود هایبرداشت و ،رهاباو
 ناتوانی و باشد فراهم شهر در اشتغال امکان کهدرصورتی .کندمی عوض مدرن به

 د،نکنمی مهاجرت شهر به روستایی مناطق از که کسانی ،نشود فرد مانع اقتصادی
 .[25]بپذیرند را شهر فرهنگ دنتوانمی

 اقتصاد غیررسمی

 دارد وجود آن دربارۀ زیادی ابهامات هنوز که است اقتصاد از بخشی غیررسمی اقتصاد
 و تعریف از پژوهشگران از بسیاری ندارد. وجود توافقی آن شمول و تعریف دربارۀ و

 حوزه این متفکران   از برخی کنند.می اجتناب آن شمول ۀدامن کردن مشخص
 یک عنوانبه را آن دیگر برخی و دانندمی بخش این شامل را غیرقانونی هایفعالیت

 به را آن بخش این تعریف جایبه مطالعات از برخی کنند.می تعریف دیگر بخش
 ایتالیا ملی آمار ۀمؤسس ازسوی شدهارائه آمار اند.کرده تقسیم متجانس هایزیرگروه
 تقسیم دسته سه به افراد هایانگیزه و آن دالیل براساس را غیررسمی بخش در هافعالیت

 هایفعالیت شامل غیررسمی اقتصاد هایفعالیت از دسته نخستین :است کرده
 دهندمی شکل را بخش این که غیرقانونی هایفعالیت از مصادیقی است. غیرقانونی

 خریدوفروش مانند هافعالیت از برخی مثال برای .اندمتفاوت مکان و زمان به بسته
 بخشی است. شدهتعریف غیرقانونی هامکان و هازمان از برخی در الکلی مشروبات
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 هایفعالیت بخش این است. غیرثبتی هایفعالیت غیررسمی اقتصاد از دیگر
 هایفرایند یافتگیتوسعه عدم دلیلبه اما ،است قانونی که گیردمی دربر را ایاقتصادی

 بخشی در د.نشونمی گنجانده رسمی آمارهای در هاآن بودن مقیاس کوچک یا و تولید
 وسایل با مسافر یجایجابه ی،فروشدست مانند ،شودمی وبدلرد پول فعالیت این از

 فعالیت دیگر، عبارت به شود.نمی بدلودر پول دیگر بخش در و ،شخصی نقلیه
 مصرف برای خانوار در کاالها از برخی تولید مانند ،ندارد کاالیی ماهیت اقتصادی

 غیررسمی اقتصاد از سوم بخش خورد.می چشمبه زیاد روستایی مناطق در که دهخانوا
 به «سایه اقتصاد  » عنوان با بخش این دارد؛ رسمی اقتصاد یهافعالیت به شبیه ماهیتی
 نگه پنهان دولت چشم از اقتصادی ۀانگیز با که شودمی اطالق ایقانونی هایفعالیت

 ،دولت تسخیر دولتی، زیاد مقررات به واکنش در گاه اقتصادی نفعاال شوند.می داشته
 این در کنند.می فرار رسمی آمار در شدن ثبت از گرالبی هایگروه جوییرانت یا و

 تلقی دولت به نفوذ و جوییرانت جایگزین یا فساد جایگزین سایه اقتصاد   حالت
 استراتژی یک بلکه جایگزین یا منزویانه فعالیت یک نه سایه اقتصاد   نیز گاهی شود.می

 و فساد با سایه اقتصاد   ۀرابط یا انگیزه نوع است. جوییرانت و فساد مکمل و فعاالنه
 از است. ممکن شدهپنهان فعالیت نوع بر تمرکز باو  جزئی صورتبه تنها جوییرانت

 بخشی بر تنها و کرده ترتنگ را هافعالیت ۀدایر بازهم مطالعات معموال   که روست همین
 آن امثال و مالیاتی فرار کاال، قاچاق مانند آن هایفعالیت از نوع یک یا سایه اقتصاد   از

 اقتصاد با اساسا   غیررسمی اقتصاد ،تعاریف از دیگر برخی براساس .[26] کنندمی تمرکز
 کهشود طالق میا یهایفعالیتبه  غیرقانونی هایفعالیت است. متفاوت غیرقانونی

 عنوانبه هاآن دادن انجام لذا وفعالیت غیرقانونی شناخته شده  عنوانا ب قانون ازسوی
 کودکان. قاچاق یا مخدر مواد خریدوفروش مانند یهایفعالیت است، شده تعریف جرم

 اقتصاد ای،سایه اقتصاد همچون مختلفی تعابیر آن از که غیررسمی اقتصاد
 حضور دنبالبه و دوم جهانی جنگ ازبعد است، شده نیز ... و پنهان اقتصاد زیرزمینی،

 اقتصادی عامالن در قوی هایانگیزه ایجاد درنتیجه و اقتصاد ۀعرص در هادولت وسیع
 از استفاده با فایگ گرفت. قرار توجه مورد غیررسمی بخش سمتبه حرکت برای
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 غیرقانونی، نوع چهار به را زیرزمینی اقتصاد هایفعالیت جدید نهادگرایی رویکرد
 ۀکلی غیرقانونی هایفعالیت کند،می بندیطبقه غیررسمی و ،نشدهثبت نشده،گزارش
 شامل را مخدر مواد قاچاق و ،فحشا دزدی، نظیر اقتصادی درآمدزای هایفعالیت

 خواهد همراه مجازات با و غیرقانونی کشورها رسمی قوانین در هاآن انجام که شودمی
 به هزینه پاسخ در اکثرا   که است هاییفعالیت شامل نشدهگزارش هایفعالیت بود.

 و بیمه حق پرداخت عدم مالیات، از فرار شود؛می انجام دولت اقتصادی هایسیاست
 هاییفعالیت شدهثبت هایفعالیت هستند. هافعالیت گونهازاین هایینمونه کاال قاچاق

 تمام در وبیشکم که شودمی شامل را داوطلبانه کارهای و ،خودخدمتی داری،خانه نظیر
 خدمات و تولیدات از برخی شامل نیز غیررسمی بخش شوند.می مشاهده اقتصادها

 یابد.می کاهش نسبی طوربه آن ۀانداز اطالعات ثبت سیستم پیشرفت با که است جزئی
 و گیریاندازه که هافعالیت برخی وجود سبببه غیررسمی اقتصاد است معتقد تانزی

 و غیرقانونی هایفعالیت نیز و خانگی کار همچون است، دشوار هاآن از مالیات اخذ
 .[27] آیدمی وجودبه ،پنهانی

 ایمطالعه اقتصادی رشد بر غیررسمی اقتصاد اثر تحلیل در 2ریما کلینگ و 1اشنایدر
 درطول صنعتیکشورهای  و ،گذاردرحال کشورهای توسعه،درحال کشور 109 روی را

 ۀرابط یافتهتوسعه و صنعتی کشورهای در هاآن هاییافته براساس .اندداده انجام 90 ۀده
 کشورهای در و دیده شده اقتصادی رشد و غیررسمی اقتصاد حجم بین مثبت

 میزان بین بنابراین .است شده مشاهده منفی ۀرابط دو این بین توسعهدرحال
 معتقد اشنایدر است. برقرار معکوس ۀرابط غیررسمی اقتصاد ۀانداز و یافتگیتوسعه
 هایفعالیت افزایش با همراه اجتماعی تأمین سیستم بار و مالیاتی بار در افزایش است
 در غیررسمی اقتصاد حجم در افزایش اصلی عوامل از دولت نظارتی و گذاریقانون
 .[28] است جهان سطح
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 قالب در را غیررسمی اقتصاد اثرات و کنندهتعیین عوامل نظری تحلیل یک در 1لویزا
 تراکم قابل عمومی خدمات به وابسته تولید تکنولوژی آن در که ،زادرون رشد مدل یک

 در تغییرات ایجاد که شودمی داده نشان مدل این در است. دهکر بررسی است،
 نسبی ۀانداز افزایش به که دولتی نهادهای کیفیت در نیز و گذاریسیاست پارامترهای

 انجامد.می اقتصادی رشد نرخ کاهش به درنهایت شود،میمنجر  غیررسمی اقتصاد
 است دریافته التین آمریکای کشورهای درمورد تجربی بررسی یک در او همچنین

 بر دولتی نهادهای پایین کیفیت نیز و کار بازار هایمحدودیت و مالیاتی بار افزایش
 کاهش ازطریق غیررسمی هایفعالیت حجم افزایش د.دار فزاینده اثر غیررسمی اقتصاد

 پایین ییاکار با که هاییفعالیت تعداد افزایش نیز و عمومی بخش خدمات به دسترسی
 شد. خواهدمنجر  اقتصادی رشد کاهش به کنندمی استفاده موجود عمومی خدمات از

 انتخاب یک ۀنتیج را غیررسمی فعالیت انجام برای غیررسمی بخش انتخاب لویزا
 بر خالصه طوربه غیررسمی اقتصاد وجود آثار داند.می اقتصادی آحاد ازسوی عقالیی

 و هاریزیبرنامه درآمد، توزیع دریافتی، مالیات داخلی، ناخالص تولید
 اقتصاد گسترش علل اساس، ر اینب است.تأثیرگذار  اجتماعی رفاه و ،هاگذاریسیاست

 اند:کرده ذکر زیر عوامل را غیررسمی
 اقتصاد وجود علل ترینمهم عنوانبهکه  اجتماعی تأمین سیستم و مالیاتی بار

 ؛شودذکر می غیررسمی
 اقتصاد در فردی هایانتخاب و آزادی کاهش در عمده تعلکه  مقررات شدت

 توانمی را هامحدودیت دیگر و تجاری موانع کار، بازار مقررات است. رسمی
 ؛برشمرد مقررات شدت از هایینمونه

 هایفعالیت کردن سیاسی که در قالب قانونی هایاختالل و دولت دخالت
 مدارانسیاست ۀوسیلبه اقتصادی هایبنگاه بر نظارت حق گسترش معنایبه اقتصادی

                                           
1. Louisa 
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 دولت یک وجود که است این عمومی فرض گیرد.می قرار استفاده مورد هابوروکرات و
 شود.می اقتصادی هایفعالیت حجم کاهش باعث چپاولگر

 غیررسمی اقتصاد گسترش مهم عوامل از که قانون نقش و جویی رانت فساد،
 .[29]شوندمحسوب می

یرزمینیاقتصاد   ز

 یا قانونی طوربه که است اقتصادی هایفعالیت از دسته آن شامل زیرزمینی اقتصاد
 به را زیرزمینی اقتصاد 1توماس .[30]است نشده ثبت درجایی و شده انجام غیرقانونی

 :است کرده بندیتقسیم گروه چهار
 در که کندمی تولید را خدماتی و کاالها خانوار بخش این در خانوار: بخش

 تولیدی محصوالت که است این خانوار بخش ویژگی شود.می مصرف بخش همین
 باعث آن تولیدی کاالهای برای قیمت فقدان و شودمی عرضه بازار به کمتر آن

 نادیده ملی هایحساب در درنتیجه .باشد دشوار کاالها ارزش ارزیابی شودمی
 شود.می گرفته

 و کسبه همچنین و جزئی تولیدکنندگان شامل بخش این غیررسمی: بخش
 خدمات دیگر و ،ونقلحمل تجاری، خدمات کارکنان و کارگر بدون ورانپیشه

 است. غیررسمی

 غیرقانونی ماهیت بخش این در شدهبندیطبقه هایفعالیت تمام نامنظم: بخش
 ویژگی اجتماعی. هایبیمه در تقلب و ،مقررات از فرار مالیات، از فرار مانند دارد،

 خدمات، و کاال تولید اصل بودن مجاز و قانونی باوجود که است آن بخش این اصلی
 است. گرفته صورت غیرقانونی و خالف کاری   آن توزیع   یا و تولید ۀنحو در

 بخش تولیدات ولی است، مجاز و قانونی نامنظْم  بخش   تولیدات   غیرقانونی:بخش
 کاال، قاچاق نظیر یقانونغیر خدمات و کاالها تولید و هافعالیت شامل غیرقانونی

 کهاین به توجه با است. غیره و ،فحشا مخدر، مواد خریدوفروش و تولید اخاذی، دزدی،
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 پرداخت از است بدیهی کنند،نمی گزارش را خود عمل کارانجنایت و کارانخالف
 تولیدات به دندا پایان درپی عمدتا   کشور هر مقامات ا  ممسلّ  کنند.می فرار هم مالیات
  .[31]مالیات کسب درپی تا هستند خالف
 و ،نامنظم ،غیررسمی خانوار، بخش چهار شامل زیرزمینی اقتصاد کلی طوربه پس

  است. غیرقانونی
 از: اندعبارت ایران در زیرزمینی اقتصاد آثار و علل گفت باید زمینه همین در

 بیشتری مالیاتی فرار میزان مالیاتی مؤثر هاینرخ افزایش با مالیاتی: مؤثر نرخ 
 همکاران و جانسون د.یابمی افزایش زیرزمینی اقتصاد حجم و گیردمی صورت

 در فعالیت و حضور علت سه از یکی مالیاتی بار افزایش که اندکرده بیان
 است. غیررسمی هایبازار

 تخصصی با همراه جمعیت تمرکز و شهرنشینی گسترش شهرنشینی: ۀدرج 
 استفاده لزوم   متنوع نیازهای سریع رفع کند.می بیشتر را مبادله به نیاز امور شدن

 ۀدرج رفتن باال روازاین سازد.می ضروری را نقد پول غیرازبه پرداخت وسایل از
 شهرها، در مالی ۀپیشرفت هاینظام وجود و تمرکز به توجه با شهرنشینی

 معامالت انجام برای را نقد وجه به نیاز ،اقتصادی ۀتوسع سطح از نظرصرف
 افزایش نشینیحاشیه شهرها به روستاییان مهاجرت افزایش با دهد.می کاهش

 اقتصاد وارد شوند، رسمی اقتصاد جذب توانندنمی چون افراد و یابدمی
 غیررسمی اقتصاد شهرنشینی ۀدرج افزایش با بنابراین .شوندمی غیررسمی

 یابد.می افزایش
 میزان ۀدهندنشان انسانی عۀتوس شاخص :انسانی ۀتوسع شاخص 

 ازلحاظ کشور باشد، تربزرگ شاخص این هرچه کشورهاست. یافتگیتوسعه
 سبب ضمنی طوربه که است داشته رشد درآمد میزان و ،بهداشت آموزش،

 ترایحرفه وکارکسب فضای و ترمدرن زندگی سمتبه کشور افراد شودمی
 و ترمدرن افراد خودمصرفی فرایند و خانوار تولید میزان درنتیجه روند. پیش

 .[32]شودمی کمتر خانوار بخش به مربوط زیرزمینی اقتصاد
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 و قوانین تعداد با اغلب که ،مقررات شدت افزایش دولتی: مقررات ۀدرج 
 و آزادی کاهش ۀعمد علل از یکی ،شودمی گیریاندازه مصوب مقررات
 .است زیرزمینی اقتصاد کاهش درنتیجه و رسمی اقتصاد در فردی هایانتخاب

 :در جوامع اقتصادی مشکالت فراگیرترین و ترینبزرگ از یکی بیکاری بیکاری 
 بر را زیادی هایهزینه بیکاری صنعتی ۀپیشرفت جوامع در است. بیستم قرن

 با پیوند در هگسترد بیکاری   سوم جهان کشورهای در و سازدمی تحمیل جامعه
 رشد .کند اقتصاد و جامعه متوجه را بسیاری خطرات تواندمی اقتصادی فقر

 و دهدمی افزایش را ممنوع و غیرمجاز هایحوزه در فعالیت ۀانگیز بیکاری
 .[33]کندمی کمک زیرزمینی اقتصاد حجم افزایش به روازاین

 عنوان دارایی خانوادهکودکان به

 آن در که است ابتدایی واحد یک خانواده که کندمی فرض خانواده رفتار ۀنظری
 هایخانواده در شود.می گرفته تحصیل کردن یا کار کردن فرزندان دربارۀ تصمیماتی

 کار کردن جایگزین خانواده، معاش و حیات تأمین خانواده، درآمد تکمیل برای فقیر
 توجه کودکان به ناتوانی و پیری سن در امنیت تأمین و ،خانواده واحدهای در دستمزدی

 فرزندان تعداد و باروری به خانواده رفتار هاینظریه این از بعضی شود.می ایویژه
 شدهمطرح الگوی براساس کنند.می توجه کار شیوع در مهم تبینی متغیر یک مثابۀبه

 یاقتصاد یابیارز محصول فرزندآوری / یبارور رفتار ،1960 سال در 1بکر ازسوی
 فرزند یبرا زمان و وقت یصتخص و فرزند یدۀفا ـ ینههز ۀمعادل یلتحل بر یمبتن ینوالد

 تقاضا کیفیت ذیریپانعطاف از تقاضا کمیت پذیریانعطاف هابچه برای اما ،است
 توجیه را کودک کار باالی شیوع است ممکن نیز تربزرگ ۀخانواد ۀانداز البته است. کمتر
 .[34]کند

 ناکامی بازار کار

 کودکان کار که دارد اشاره واقعیت این به کودکان کار ۀزمین در شدهانجام تحقیقات
                                           
1. Becker 
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 کار بین دستمزد تفاوت شدن پدیدار کار، بازار هایناکامی یا ساختار به مستقیم طوربه
 در شود.می مربوط نساالبزرگ حقوق بودن پایین و ،نساالبزرگ کار و کودکان

 جایگزین تواندمی آسانیبه کودکان کار ند،پذیرانعطاف دستمزدها که ،ابتیرق بازارهای
 اگرچه کند. کمک کودکان کار تداوم به است ممکنامر  این و شود نساالبزرگ کار

 حداقل قوانین با شودمی داده نساالبزرگ به بیشتر بازدهی دلیلبه که دستمزدهایی
 برای مناسبی پیشنهاد کودك کارگر ،این باوجود ،نیستند منطبق شابهم قوانین و دستمزد

 بین منفی همبستگی 1998 سال در 2ون و 1باسو ۀیافتتوسعه الگوی نیست. کار بازار
 پایین ۀبازد برخالف ،کودك کار   کار بازار در داد. قرار اصل را والدین درآمد و کودک کار
 کاهش سبب امر همین که شود آن جایگزین تواندمی ،نساالبزرگ کار با مقایسه در

 .[35]کندمی تقویت را کودک کار گونهینا و دشومی نساالبزرگ دستمزد
 کار کودک ۀهای اقتصادی و اجتماعی ایجادکنندعوامل و زمینه

 هایزمینه جادای در فرهنگی و ،اجتماعی اقتصادی، عوامل ،3مندلویچ دیدگاه براساس
 فقر پدیده نای افزایش تعل توسعهدرحال کشورهای در دارند. بسزایی نقش کودکان کار

 کشورهای در شدهتثبیت هایسنت همچنین است. اقتصادی وضعیت در ضعف و
نبود  و رسمی آموزش نبود د.ورمی شماربه عوامل این از دیگر یکی یافتهتوسعهکمتر

 گذرانیوقت و بطالت از ممانعت برای والدین است شده موجب قوی اقتصاد زیربنای
 .[36]باشند هاآن برای مناسب شغلی یافتن درصدد کودکانشان

 با یکشورهای در تحلیلی ۀشبک ۀعرض با که کندمی بیان 4استندینگ و ُردجر دیدگاه
 نخست ند:شومی بندیتقسیم دسته دو به کودك کار ۀکنندتعیین عوامل ،پایین درآمد
 نخست ۀدست از بحث در .ردُخ  رفتاری عامل مدو ،اجتماعی و اقتصادی هایزمینه

 جوامع در که است این بر اعتقاد و شودمیگرفته  درنظر کار بازار و تولید فرایند ساختار

                                           
1. Basu 

2. Wan 

3. Mendelvich 

4. Gery Rodger and Guy Standing 
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 و کنندمی وظیفه انجام اجتماعی انسجام و بقا درجهت خانواده اعضای ۀهم اولیه
 فرایند از قسمتی کار ،دیگر تعبار به کنند.می کار ظرفیتشان فراخور به نیز کودکان
 گرچه ایشان، دیدگاه براساس رود.می شماربه جوامع گونهاین در پذیریجامعه
 از هاییگونه در افزایش موجب اولیه مراحل در شهرنشینی و شدن صنعتی هایفرایند

 دوم ۀدست از بحث در است. کاسته هاآن کار میزان از مدتنیدرطوال شده، کودکان کار
 و ُبعد زیرا ،است کودکان کار الگوی و نحوه در خانوار یا و خانواده نقش از سخن

 سه کلی طوربه دارد. آن عدم و کودکان اشتغال در ایکنندهتعیین نقش خانوار ساختار
 است: دخیل پایین درآمد با یکشورهای در کودکان فعالیت میزان افزایش در عامل

 این فرزندان بیشتر   و است یافته کاهش باروری نرخ آن در که شرایطی (الف
 ؛هستند جوانی آغاز و نوجوانی سنین در هاخانواده
 که خانوارهایی در کودکان کار احتمال اب خانوارها شغلی صنعتی هایپایگاه (ب
 کار خوداشتغالی ویژهبه و خدماتی و کشاورزی بخش در اصلی سالبزرگ کارگر

 ؛دکنمی

 فعالیت مهم هایکنندهتعیین ازکه  والدین تحصیالت همچنین و خانواده درآمد (ج
 است. کودکان

 آن و اندکرده بررسی اقتصادی دیدگاه از را کودکان کار عوامل 1کانبور و گروتائرت
 ایشان، ازنظر :اندنموده تقسیم کودك کار تقاضای عوامل و عرضه عوامل ۀدست دو به را

 :از اندعبارت کودك کار ۀعرض ۀکنندتعیین عوامل
 به کار وقت کودك تخصیصچگونگی  خانوار و تخصیص زمان: ۀانداز  (1

و والدین  ،اندازه و ساختار خانوار، امکانات تولیدی کودك بهازسوی خانوار 
جایگزینی  ۀخانه و بازار کار و درج به وضعیتعمدتا  بستگی دارد که وی 

عد خانوار بنابراین بُ  .، وابسته استعمدتا  مادر ،کار بین کودك و والدین وی
 کودکان دارد.ای در اشتغال نقش عمده

                                           
1. Chiristian Grootaert and Ravi Kanbur 
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کار به ۀدلیل عمد دست دادن شغل:احتمال از  های خانوار بهواکنش (2
و است سو افزایش درآمد خانوار ها از یکخانواده ازسویگماردن کودکان 

دست دادن از لحاظبهو احساس خطر شرایط دیگر مدیریت بهتر  ازسوی
 درآمد.

  اند:ذیل قراربه نیز کودك کار تقاضای ۀکنندتعیین عوامل
را درآمد خانوار  درخود نقش اشتغال  ۀنوببازار کار به ساختار بازار کار: (1

 کند.تعیین می
تواند جانشین افراد بالغ شود بر حدودی که کودك می فناوریمیزان  وری:افن (2

 .[37]گذاردتأثیر می

 کارکرد فرهنگی

عنوان به بلکه ،نیست اقتصادی هایفرایند به پاسخ صرفا   کودکان کار ،1فایف ازنظر
 اساس، این بر رود.می شماربه نیز کودکان فرهنگی ۀشدنمعیّ  کارکردهای ۀکنندمنعکس

 و کندمی بیان را پذیریجامعه هایفرایند ماهیت کودکان فعالیت با مرتبط هایشارز
 دارای کودك کار اند.مرتبط با هم عمیقا   فرهنگی ـ اقتصادی عوامل ۀمجموع این

 همچنین شوند.می ابدی و آموخته یجنس هاینقش آن ۀوسیلبه که است سازوکاری
 زندگی سراسر در کودك که است خویشاوندی انتظارات از ایگسترده ۀمجموع به پاسخ

 روشی گسترده ۀخانواد بطن در کودك کار ،شد گفته آنچه از نظرصرف بندد. کاربه باید
 از همچنین کودکان کار گیرد.می بردر است استثماری ماهیتا   که را وا پذیریجامعه از

 فقر شامل درون این آثار پذیرد.می تأثیر ،اقتصادی رکود نظیر اقتصادی، تغییرات
 کودکان بر مستقیما   که است نساالبزرگ اشتغال و ،درآمد نابرابر توزیع یافته،افزایش

 ۀروزمر زندگی واقعیات دربارۀ که ،2بویدن چونهم نویسندگانی .[38]دگذارمی ریتأث
 با هستند، عملی و تجربی معلومات و دانش دارای جنوب کشورهای در کودکان

                                           
1. Alice Fyfe 

2. Boyden 
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 باره این در هاآن نیست. ماجرا کل اقتصادی ضرورت که ندکننمی بیان صراحت
 از زیادی تعداد داد نشان 1بنگلور در او تحقیق مثالرای ب کنند.می عمل محتاطانه

 آن با که است روشی بهترین حرفه یک زودهنگام یادگیری که تفکر این با ،والدین
 سر به را خود کودکان کرد، مجهز آینده زندگی الزامات با مقابله برای را کودکان توانمی

 کودکان دربارۀ خود تحقیق از استفاده با 2کراوتشیلد فرستادند.می مختلف کارهای
 و فرهنگی تولیدات برای نکودکا کار داشت اظهار کشور آن شمال در نیجریه مسلمان

 .[39]است مهم و ضروری اجتماعی
 پیوند نظری بین کودک کار و تجارت

 تجارت و کار کودک بین نظری پیوند در 2002 سال در 3الهیری و جفری را ۀنظری این
 را کودکان کار درواقع است ممکن تجاری هایتحریم ندداد نشان هاآن .ندکرد بررسی
 کاالهای درآمدکم کشور یک در کنندمی تصور محققان کاهش. نه و دهد افزایش

 مزیت دارای که کشوری در ند.اشده ساخته پایین مهارت با که دارد وجود ایتولیدشده
 کار   محل   نیز اقتصاد در مهارت فاقد   بخش   این دشومی صادرکاال در آن  و است نسبی

 درنتیجه و مهارت فاقد بخش بر تجاری تحریم بنابراین .شودمی محسوب کودکان
 کاهش باعث هاتحریم این که رسدمی نظربه اول نگاه در گذارد.می تأثیر کار کودکان

 ،شوندمی ساخته پایین مهارت با که کاالهایییعنی  یی،کاالها چنین برای تقاضا
 تحریم اما ،دگردمی منجر بخش این در کودکان کار کاهش به درنهایت و شودیم

 در حضور ۀشهری ارزش کاهش مانند ،باشد داشته نیز دیگری اثرات تواندمی تجارت
 باعث تواندمی خود ۀنوببه امر همین و کندمی محدود را اعتبار به دسترسی که مدرسه
 .[40]شود آموزش ۀحوز در گذاریسرمایه کاهش

                                           
1. Bangalore 

2. Schildkraut  

3. Jafarey and Lahiri 
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 هاچالهعصر اطالعات و سیاه

 مطالعات از استفاده با «اطالعات عصر» عنوان تحت خود مشهور پژوهش در 1کاستلز
 ساختار تجدید چگونگی وتحلیلزیهتج به جهانی مقیاس در فراوان تجربی شواهد و

 تجدید این منفی تأثیرات و اطالعاتی داریسرمایه گیریشکل و جهانی داریسرمایه
 ساختار تجدید منفی تأثیرات از یکی ،کاستلز ۀنظری برحسب است. پرداخته ساختار
 حذف و تمایز» فرایند پیدایش «ایشبکه ۀجامع» گیریشکل و جهانی داریسرمایه

 و ،ایمنطقه ،کشوری جهانی، مقیاس در «چهارم جهان هایچالهسیاه» و «اجتماعی
 تکنولوژیکی انقالب با بعد به 1960 ۀده اواخر از است معتقد کاستلز است. محلی

 داریسرمایه به ساالردولت جوامع و صنعتی داریسرمایه از گذار و اطالعات
 است آمده وجودبه جهانی اقتصادی مناسبات در تحوالتی ای،شبکه جوامع و اطالعاتی

 ایهسته ۀخانواد ساخت در دگرگونی رفاهی، دولت و ملت ـ دولت ضعف با که
 ـ اجتماعی حذف جغرافیای» و ،نشینیحاشیه و فقر جدید اشکال پیدایش کالسیک،
 هایفرایند ۀمجموع وی است. بوده همراه جهان مختلف مناطق در «سرزمینی

 ـ توزیع روابط ۀحوز قلمرو دو در دگرگونی به را اجتماعی حذف تمایز ۀآورندوجودبه
 ۀحوز به همگی بینوایی و ،فقر شدن، قطبی نابرابری، داند.می تولید مناسبات و مصرف

 تولید جمعی تالش با که ،ثروت کسب متفاوت سطوح یا مصرف ـ توزیع روابط
 حذف کارگران، مفرط استثمار کار، شدن فردی دیگر ازسوی دارد. ارتباط ،شودمی

 کاستلز .[41]است تولیدی مناسبات فرایند هایویژگی از منحط پیوند و ،اجتماعی
 بلکه کار پایان نه اطالعات عصر در کار نیروی ۀمسئل ترینمهم که دهدمی توضیح
 است. کارگران شرایط

 استثمار مفرط

 ماعیاجت هایگروه و افراد ازسوی ثروت نابرابر کسب به نابرابری ،کاستلز ازنظر
 در که دهدمی رخ زمانی و است نابرابری خاص فرایند شدْن  قطبی دارد. اشاره مختلف

                                           
1. Manuel Castells 
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 کند. رشد طیف این میانی بخش از ترسریع ثروت یا درآمد توزیع طیف، سوی دو
 ،جمعیتیبین عیاجتما هایتفاوت و شدهکوچک ثروت توزیع طیف ۀمیان ترتیببدین

 نهادینه تعریفی که است معیاری فقر شود.می تشدید دارند، قرار طیف سوی دو در که
 استانداردهای به دسترسی آن از ترپایین که شودمی مربوط منابع از سطحی به و دارد

 شود،می محسوب نمعیّ  زمان و نمعیّ  ۀجامع یک در معمولی زندگی حداقل که ،زندگی
 نامند؛می «فقرمفرط» اجتماعی آمارگران که دارد اشاره یاپدیده به بینوایی نباشد. میسر
 ،کارشناسان برخی ۀگفت به یا هادارایی ـ درآمدها توزیع سطح ترینپایین یعنی

 بردر را اجتماعی و اقتصادی هایمیتمحرو از ایگسترده مجموعۀ که «محرومیت»
 به که است کاری ترتیبات و شرایط ۀمجموع مفرط استثمار از کاستلز منظور گیرد.می

 بهنسبت یا و اندازد تأخیربه را تخصیصـ  پرداخت منظم طورهب تا دهدمی اجازه سرمایه
 شرایط (نمعیّ  مکان و زمان در و نمعیّ  رسمی کار بازار یک در معمول ۀروی) مقررات

 مهاجران، علیه نابرابری به واژه این کند. تحمیل کارگران از نیمعیّ  گروه بر را تریخشن
 تبعیض مورد که دارد اشاره کارگرانی هایگروه دیگر یا کودکان، جوانان، زنان، ها،اقلیت

 نشان رواداری در آن باره یا و شمارندمی مجاز را آن ناظر نهادهای و گیرندمی قرار
 کودکان مجدد رواج دارد وجود زمینه این در که معناداری روندهای از یکی دهند.می
 .[42]است استفادهسوء و ،دفاعیبی مفرط، استثمار شرایط در و جهان سرتاسر در کار

 امر همین که داندمی آنان بودن دفاعبی را کودکان کارگیریبه در دیگر عامل کاستلز
 تحمیل آنان بر ایظالمانه کاری شرایط و دستمزد کمترین بتواند کارفرما شودمی باعث
 هم چندان معموال   و ندارند فردیمنحصربه هایمهارت کودکان که آنجا از کند.

 آنان استخدام دلیل ترینمهم که رسدمی نظربه نیستند، نساالبزرگ از ترهزینهکم
 اما ،دارد وجود متعددی غیرمالی دالیل خصوص این در است. اقتصادیغیر مسائل
 دارند، یکمتر آگاهی خود حقوق   از کودکان که است مسئله این هاآن ترینمهم ظاهرا  

 کارهای به شکایتی هیچ بی و ،کنندمی اجرا ترراحت را دستورات دردسرترند،کم
 کمتر و ،است کمتر هاآن میاندر دزدی احتمال اعتمادترند، قابل ،پردازندمی یکنواخت

 اتفاقی و غیررسمی صورتبه کارگران که ،غیررسمی بخش صنایع در کنند.می غیبت
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 کمتر غیبت است، نیاز کارگران از کاملی گروه به روز هر درنتیجه و شوندمی استخدام
 باید را کودکان از کشیبهره هایریشه است. ارزشمند بسیار کارفرمایان برای کارگران

 جهان سرتاسر در اجتماعی حذف و فقر به که کرد جووجست سازوکارهایی در
 و ،مناطق کشورها، ماندن محروم و فقر چنگال در کودکان شدن گرفتار با د.انجاممی

 آخرین خانواده ساختارهای فروپاشی ،اطالعات و قدرت و ثروت مدارهای از هامحله
 مناطق در بینوایی جهان از کشورهایی در شکند.می همدر را کودکان از دفاع سنگر

 پا از را هاخانواده هستیم که ساختاری چنینشاهد  آبادهاحلبی نیز و روستایی
 خیابان به را هاآن یا فروشندمی را کودکان یا خود بقای برای که ایگونهبه ،آورددرمی

 شرایط این که دارد شارها کاستلز .[43]باشند هایشانخانواده حالکمک تا فرستندمی
 عوامل در ریشه کار طوالنی ساعات و کودکان برای کم دستمزدهای با کاری سخت

 هایفعالیت شدنجهانی و فقر زمانهم گسترش از امر این کهنآ نخست دارد: مختلفی
 هایبخش شدن فقیر و معیشتی اقتصادهای بحران شود.می ناشی جهان در اقتصادی

 فعالیتی هر به خود بقای برای تا داردوامی را هاآن کودکان و هاخانواده جمعیْت  از بزرگی
 آورانینان به خانواده نیست، تحصیل برای مجالی ،دیگر ،شرایط این در ؛بیاورند روی

 ناچاری رویاز هاخانواده است. فوری کامال   نیاز این و دارد نیاز بیشتر چههر
 هایخانواده تأثیر شدهانجام مطالعات دارند.میوا اجباری کار به را فرزندانشان
 تعداد باشد، بیشتر فرزندان تعداد هرچه ؛دهدمی نشان را کودکان کار بر ُپرجمعیت

 .[44]شودمی بیشتر نیز شوند فرستاده هاخیابان به مدرسه جایبه باید که کسانی
 نشینیاشیه، حمهاجرت

 فقیرنشین مناطق کام به را انکودک که است جهان سرتاسر در سنتی جوامع فروپاشی
 اجباری کوچ و مهاجرت شامل موارد این د.کشانمی حفاظبی هایسرزمین شهرهایابر

 عثبا خود که شودمی نیز دیگر کشورهای و مناطق به خود هایخانواده همراهبه کودکان
 .[45]است شده سنتی پدرساالری نظام و حمایتی نظام رفتن بیناز
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 حذف اجتماعی

 یک اجتماعی حذف است. «اجتماعی حذف» مفهوم کاستلز تحلیلی عناصر دیگر از
 مختلف هایزمان در و کندمی تغییر آن مرزهای بنابراین .وضعیت یک نه است، فرایند
 و ،کاری هایرویه اجتماعی، تبعیض جمعیتی، هایویژگی تحصیالت، به بسته

 از کسانی چه و بگیرند قرار اجتماعی شمول در افرادی چه ، یعنیعملی هایسیاست
 عنوانبه منظم کار نبود اگرچه ،آن برعالوه کند. تفاوت است ممکن شوند، حذف آن

 چرا هاگروه و افراد کهاین ،است اجتماعی حذف اصلی سازوکار درنهایت درآمد منبع
 روروبهـ  ساختاری فرصت و امکان عدمـ  دشواری با خود نیازهای تأمین برای چگونه و

 همچنین .[46]دارد بستگی تنگدستی مختلف هایگونه از ایگسترده طیف به شوندمی
 هاسرزمین و مردم با ایشبکه ۀجامع در اجتماعی حذف فرایند است معتقد کاستلز
 هامحله یا ،شهرها مناطق، کشورها، عضی ازب شرایط برخی در که ایگونهبه ،دارد ارتباط

 کشانند.می سواین به نیز را خود جمعیت بیشتر یا کل و شوندمی حذف کلیبه
 ۀحوز در جهانی اقتصاد ساختار تجدید جریان در که نینهادی تحوالت بنابراین

 اجتماعی حذف فرایند گیریشکل باعث است داده رخ امروزی جوامع سیاسی اقتصاد
 حسببر ردُخ  و میانی سطوح در و است مبتنی استثمار و قدرت روابط بر که است شده

 کهنحویبه ،کندمی عمل متفاوت ایگونهبه سن، و جنسیت مانند ،اجتماعی متغیرهای
 شدگیحذف و استثمار دچار جنس و سن لحاظبه هاگروه ترینضعیف ،فرایند این دراثر

 هاآن از کشیبهره و استثمار و کودکان کار امری چنین مصداق که شوندمی مضاعف
 مناسبات و ناقص پیوند دهدمی نشان کاستلز مطالعات است. مختلف اشکال در

 ازطریق جهانی اقتصاد با توسعهدرحال و سوم جهان کشورهای نابرابر اقتصادی
 آورده وجودبه جوامع این در را ایگسترده اجتماعی   تغییرات   ساختاری تعدیل هایبرنامه
 زوال و تضعیف ویژهبه و ملت ـ دولت ضعف با کشورها این از بسیاری در که است

 توأم اقتصاد غیررسمی بخش گسترش و ،معیشتی اقتصاد در تغییر رفاه، دولت تدریجی
 نابرابری، فقر، تقویت به سیاسی اقتصاد ۀحوز در ننهادی تحوالت این است. بوده

 و ،اجتماعی حذف کودکان، و زنان فقرا، مفرط استثمار کار، شدن فردی بینوایی،
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 مناسبات دگرگونی است. شده منجر جوامع گونهاین در جنایی اقتصاد گیریشکل
 الگوی اجتماعی قشربندی   نظام   و سیاسی اقتصاد با پایین طبقات و اقشار هایخانواده
 اقشار هایخانواده کارکردی روابط الگوی و سنتی ساخت ،آن تبعبه ،و خانواده اقتصاد

 و زنان کار   بیشتر   هایزمینه . همچنیناست کرده دگرگون را جامعه پایین طبقات و
 جهان» ظهور باعث و آورده فراهم را هاآن استثمار و غیررسمی اقتصاد بخش در کودکان
 است. شده ایمحله و ،ایمنطقه جهانی، مقیاس در «چهارم

 هاچالهسیاه

 و تباه را خود کودکان چندان زیرا ،بلعدمی را خود ایشبکه ۀجامع ،کاستلز ازنظر
 ترتیبیندب و رودمی بیناز هانسل دربین حیات تداوم معنای که کندمی دنابو

 عنوان اب آن از کاستلز که نیست خبری بشر نوع   شفقت   از آن در که سازدمی ایآینده
 .کندمی یاد هاچالهسیاه

 خود در را هاشدهراندهحاشیه که است این چهارم جهان هایچالهسیاه کارکرد
 این کند.می کمک اجتماعی حذف بازتولید به ،حال عین در و کندمی جذب

 ـ اجتماعی لحاظبه ،دارند ارتباط یکدیگر با اغلب که حال عین در ،هاچالهسیاه
 اقتصادی لحاظبه مناطق این ندارند. جامعه اصلی جریان با ارتباطی هیچ فرهنگی

 و پلیس مانند مراکزی با اداری لحاظبه و ،جنایی اقتصاد مانند ،خاص بازارهای با
 .[47]نداارتباط در ،اندشده تأسیس هاآن مهار برای که ،اجتماعی تأمین

 جهان سرتاسر در اجتماعی حذف متعدد هایچالهسیاه دل از چهارم جهان
 کشورهای مانند زمین، ۀکر از وسیعی مناطق چهارم جهان است. شده پدیدار

 ،شودمی شامل را آسیا و التین آمریکای ۀفقرزد مناطق و صحرا خط زیر آفریقایی
 اجتماعی حذف جغرافیای این در یشهر هر در و کشور هر در تقریبا   را جهان این اما
 هایبومیبرون آمریکا، شهرهای فقیرنشین هایمحله از جهان این دید. توانمی نیز

 هایمحله آفریقا، شمال در فرانسوی هایحومه بیکار جواناناز  انبوهی یا ،اسپانیایی
 را چهارم جهان ساکنان شود.می تشکیل آسیا ابرشهرهای هایزاغه و ،ژاپن بوسیای
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 سوادبی و ،بیمار بدنام، القلب،قسی روسپی، بزهکار، زندانی، خانمان،بی هامیلیون
 اقلیت در دیگر برخی در و انداکثریت در مناطق برخی در آنان د.ندهمی تشکیل

 شمار اما ،دهندمی تشکیل را کوچکی اقلیت بهتر، شرایط برخی در و دارند قرار
 زیرا ،شودمی ترنمایان روز هر آنان حضور و است فزونی به رو جاهمه در هاآن

 باعث رفاهی هایدولت سیاسی فروپاشی و اطالعاتی داریسرمایه کنونی جریان
 .[48]شودمی اجتماعی حذف تشدید

 
 هاچالهیاهس ینمودار مدل نظر :2-1 ۀشکل شمار 
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 که ،ایشبکه جهانی اقتصاد در نامحدود بازار منطق بین است معتقد کاستلز
 پیوندی کار کودکان ۀپدید و ،ندنکمی تقویت را آن اطالعاتی ۀپیشرفت هایتکنولوژی
 کارشناسان دیدگاه این با اغلب اقتصادی ۀتوسع ۀحوز در درواقع دارد. وجود ساختاری

 که پذیرد،یم بازار منطقی واکنش عنوانبه را کودکان کار گسترش که شویممی مواجه
 کند.می تأیید را آن و ،کندمی هاخانواده و کشورها نصیب منفعتی خاص شرایط در

 و جوامع و هادولت فروپاشی باید تقاضا و عرضه عوامل ۀمجموع دو هر به همچنین
 راهزنی و ،گیرهمه بیمارهای قحطی، جنگ، سبببه هاجمعیت ۀگسترد شدن کنریشه

 یازطرف کنیم. اضافه کودکان نابودی و حذف مفرط کشیبهره هایسرچشمه عنوانبه را
 .[49]شودمی منجر اجتماعی محرومیت نهایتا   و فقر بیکاری، به سوادیبی نیز

ی  شناسی اجتماعی مرتبط با کار کودکروان هایهنظر
 سالمت روان

 گرایی،انسان رفتارگرایی، مکتب چونهم ،متفاوتی هایدیدگاه روانی سالمت دربارۀ
 و عمده تأثیر یا مستقیم تأثیر مدل شناسیروان اجتماعی، شناسیروان اجتماعی، ۀشبک
 که است باور این بر گراییانسان دیدگاه اند.کرده بحث ،جبرانی ـ مراتبیسلسله مدل

 هر خودشکوفایی. ۀمرحل به رسیدن و اساسی نیازهای ارضای یعنی روانی سالمت
 شود او شکوفایی مانع و دارد هانگ ینیپا سطح نیازهای ارضای سطح در را فرد که عاملی

 نیافتهسازش رفتار ،رفتارگرایی دیدگاه براساس انجامید. خواهد فرد در اختالل ایجاد به
 شامل نیز روانی سالمت دیگر ازسوی شود.می آموخته تکرار دراثر رفتارها سایر مانند

 دیدگاه بنابراین .شودمی آموخته که است سازگاری( )یا اییافتهسازش رفتارهای
 است باور این بر و داندمی روانی اختالل اساسی عامل را معیوب یادگیری رفتارگرایی

 ناکامی یا ضروری ۀیافتسازش رفتارهای یادگیری در شکست ازطریق روانی سالمت که
 قرار تأثیر تحت آمیزفقیتمو ایگونهبه اجتماعی هایموقعیت بر یافتن تسلط در

 د.گیرمی
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کند که شناختی تعبیر می( سالمت روانی را وضعیتی از بلوغ روان1991) 1اهنچ
آمده در تقابل فردی و اجتماعی دستین اثربخشی و رضایت بهبیشترعبارت است از: 

 .[50]شودخود و دیگران می بهنسبتکه شامل احساسات و بازخوردهای مثبت 
 حمایت ۀاولی روابط کهدرصورتی ،افراد که است آن بر جبرانی ـ مراتبیسلسله مدل

 روند.می ترینیپا ۀمرتب روابط سراغبه حمایت دریافت برای ،باشند نداشته اختیاردر را
 تأثیر نزدیک افراد با صمیمی روابط چون معتقدند دیدگاه این پردازاننظریه درواقع

 ترجیح افراد سایر بر را صمیمی و اولیه هایگروهها آن دارد،انسان ۀروحی بر بیشتری
 خانوادگی، ۀاولی روابط غیاب در که باورند این بر دیدگاه این نظرانصاحب دهند.می

 .[51]شود خانوادگی روابط جبرانی جانشین تواندمی دوستی، انندم تر،ینیپا ۀمرتب روابط
 گیرندمی قرار خانواده حمایتی ۀشبک در که افرادی مدل، این از ثرأمت مطالعات براساس

 .[52]برخوردارند بهتری روانی سالمت از عمدتا   و اندافسرده کمتر
 زندگی، در مشخص اهداف داشتن یعنی روان سالمت ،2ادلر دیدگاه از همچنین

 مطلوب اجتماعی و خانوادگی روابطداشتن  ،زندگی برای محکم و استوار ۀفلسف داشتن
 کنترل داشتن ،قاطعیت و شهامت و جرئتداشتن  ،نوعانهم برای نبود مفید ،پایدار و

 پذیرفتن کمال، به نفس دستیابیو  نهایی هدف داشتن ،احساسات و عواطف روی
 .[53]خود اشتباهات حل برای توان حد در کوشیدن و اشکاالت

 رشد طبیعی فراینداختالل در 

 تربیتی، و آموزشی نوین هایشیوه گذاربنیان و فرانسوی اندیشمند ،3روسو ژاک ژان
 کوشید امیل رمانشبه در و کرد مجزا کودکی از را نوجوانی دوران که بود کسی نخستین

 این باید که کسی عنوانبه ،کودک خود   به آموختنی و درسی مطالب از را مربی توجه
 و «محوریکودک» ۀاید طرح با و دنک معطوف بگیرد، یاد را هامهارت و علوم

 نه کودکان ،او ازنظر کند. اصالح را کودکان به جامعه نگرش کوشید «مداریکودک»
                                           
1. Chauhan 

2. Adler 

3. Jean Jacques Rousseau 
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 فرایند باید که هستند کودک یک فقط بلکه سالبزرگ فرد یک نه و غیرمنطقی حیوان
 کودک شناسیروان علم پیشرو را او که ،روسو ژاک ژان کنند. طی را طبیعی رشد

 از باید کودک است معتقد و داندمی یسالبزرگ با متفاوت را کودکی معالَ  اند،دانسته
 باید او ؛ببرد رنج هاآن از نباید ولی ،باشد باخبر خود هایناتوانی و ،هاضعف ها،تفاوت

 کودکان با که کردمی تأکید مکرر یو .باشد مطلق مطیع نباید اما ،بگیرد یاد را وابستگی
 چشم به شدن بالغ ازقبل کودک به طبیعت زیرا ،شود رفتار سالشانوسن برطبق باید

 خواهیم پیشرسی هایمیوه زنیم،ب برهم را نظمی چنین باشد قرار اگر و نگردمی کودک
 گیرند.می قرار فساد خطر در که طعمبی داشت
 هایمیوه همان به دقیقا   دهیم، قرار کار کودکان وضعیت با قیاس در را روسو آرای اگر

 یسالبزرگ دنیای وارد رشد طبیعی فرایند شدن طی ازپیش که خورد برخواهیم زودرس
 ،مهارت کسب یادگیری، هاآن اصلی کار که هاییسال در دقیقا   کودکان این اند.شده
 دارین و محرومیت از که ،سالبزرگ فرد یک همچون باید است اندوزیتجربه و ،بازی
 کار محیط در یا خیابان کف در درآمد کسب برای و باشند داشته نان غم ،بردمی رنج

 .دهند برباد را خود کودکی
 با نیز ،نوجوان و کودک درمانگر و یشناسروان ارشد کارشناس ،ستاری شیما
 کودک سال هجده زیر فرد هر کهاین بر مبنی ،کودک حقوق کنوانسیون یک ماّدۀ یادآوری

 :بیان داشت ،شودمی محسوب
 بگیم باید کنیم، بررسی رو موضوع کودک حقوق جهانی کنوانسیون به عطف با بخوایم اگه
 ایوظیفه تنها چون ،تنیس منطقی سالگیهیجده ازپیش تا کودکان به اجباری کار تحمیل که
 ایهدیگ هرچیز و هستش یادگیری و بازی شده، تعریف سال هیجده تا صفر سنی ۀباز برای که

 و ،یادگیری شناخت، فرصت کردن کار چون ،باشه زنندهآسیب تونهمی این غیراز
 بره.می یغمابه رو فرد کودکی درواقع گیره.می کودک از رو اندوزیتجربه

 رشد فرایند و سالمتی در و است کودکان اساسی نیازهای از یکی تفریح و بازی
 عمل و ،فکر گفتار، از ترکیبی را بازی دارد. تأثیر بسیار هاآن ذهنی و ،روانی جسمی،

 عبارت به .کندمی ایجاد کودکان در خشنودی و رضایت احساس که اندکرده تعریف
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 و رشد در مثبت آثار برعالوه که است کودکان ازسوی خودانگیخته اقدامی بازی ،دیگر
 بازی ۀزمین کردن فراهم بنابراین .گیردمی شکل آن طیدرفرایند یادگیری  کودکان، پویایی

 ضروری اقدامی ،خانه از بیرون فضاهای در چه و خانه داخل در چه ،کودکان برای
 و بازی فرصت شوندمی محروم آن از کار کودکان که چیزی نخستین ولی .است

 سالشانهم کودکان که ساعاتی در باید هاآن زیرا ،است آن ازطریق اندوزیتجربه
 کودک رشد طبیعی جریان در کهاین برعالوه مسئله این کنند. کار هستند بازی مشغول

 پیامدهای و عوارض و شد خواهد او شناخت قدرت کاهش باعث کند،می ایجاد خلل
 شودمی سلب کار کودکان از که امکانی دومین کرد. نخواهد رها را فرد ،عمر پایان تا آن

 دیگر همچون نیستند قادر اجباری کار دلیلبه هاآن زیرا ،است تحصیل و آموزش حق
 از کار کودکان .شوند حاضر مدرسه و درس کالس در مقرر ساعات در خود همساالن

 امن، سرپناه داشتن حق خانوادگی، رفاه که برندمی رنج نیز دیگری هایمحرومیت
 کودک در را احساساتی هامحرومیت این ۀمجموع و اندجمله آن از بهداشت و سالمت

 منفی تأثیر خودش رب حتی و پیرامونش ۀجامع با او تعامل در تواندمی که کندمی ایجاد
در آن  که اندگفته سخن خود کودکی انردو خاطرات از مجرمان از بسیاری بگذارد.

 بسیاری یهارنج هامحرومیت ینهم سبببه و بودند روروبه هاییمحرومیت بادوران 
 را هاآن بودند مانده محروم آن از هرآنچه به دستیابی به میل بساچه و اندشده متحمل را
 ،نوجوان و کودک درمانگرروان ،ستاری شیما باشد. داده سوق مجرمانه رفتار سمتبه
 کرد: نقل زمینه همین در

 فرد این حاال .شهمی کار بازار وارد فرد که دونهمی زمانی از رو یسالبزرگ دوران آغاز فروید
 از دقیقا   ولی .سالگیوهشتبیست توی یا باشه شده کار ۀچرخ وارد سالگیَده توی ممکنه
 این .شده یسالبزرگ دوران وارد و شده موتم ناو کودکی دوران ،کرده آغاز رو کار کهزمانی

 ۀچرخ وارد شده مجبور وقتی ولی ،شهمی محسوب کودک سال هیجده زیر فرد هی که حالیهدر
 هم که داره تبعاتی شدن ربوده این و شده ربوده ناو از کودکی دوران یعنی درواقع ،بشه کار

 از یسالبزرگ توی بخواد اون ممکنه چون جامعه، برای هم و تسزنندهآسیب فرد برای
 و باشه خطرناک تونهمی این و کنه استفاده یغمارفتهبه کودکی دربارۀ جبران مسمکانی
 ده.می قرار تأثیر تحت رواون  یسالبزرگ زندگی کودکی تجربیات و خاطرات صدرصدد
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 گیرد،می بردر را رسانآسیب رفتارهای از یعیوس طیف کودک آزار یا آزاریکودک
 و ،جنسی کالمی، روانی، آزار گروه چهار در رسانآسیب رفتارهای این ۀمجموع اما

 از عبارت آزاریکودک ،هانیج بهداشت سازمان تعریف برپایۀ گیرد.می قرار فیزیکی
 با همراه رفتار یا غفلت جنسی، ۀاستفادءسو عاطفی، یا و فیزیکی بدرفتاری گونههر
 احتمالی یا واقعی آسیب به کهاست  استثمار انواع سایر یا ،تجاری استثمار ،توجهیبی

 انندم آزارها این آثار از برخی شود. منجر کودک کرامت یا رشد بقا، سالمت، ُبعد
 زیادی بخش وارضع اما ،هستند آشکار کندمی تحمل را جسمی تنبیه کودک کهیزمان

 به فرد هاینگرش ۀمجموع در و است پنهان شودمی تحمیل کودکان رب که آزارهایی از
 .یابدمی نمود یسالبزرگ دوران در ارتباطاتش و تتعامال نوع و ،او رفتارهای زندگی،
 محیط و جامعه در افرادی یا مدرسه، مربیان خانواده، اعضای ازسوی معموال   کودکان
آزارها  ینا ،است پناهبی و ندارد حمایتی ۀشبک کودک وقتی و بینندمی آزار خود پیرامون  
 اعم ،کار محیط در امننا حضور سبببه کار کودکان بنابراین .کندمی پیدا نیز افزایش

 و مخاطرات درمعرض ،ندارند حامی و پناه که سربسته هایمحیط یا خیابان کف از
 این از زیادی بخش که داندمی درواقع کار کودک .دارند قرار نیز مضاعف آزارهای

 برای اتفاقات این ،داشت حمایتگری چنانچه و اوست هایمحرومیت دلیلبه هاآسیب
 و بود کرده کار ماشین تعمیرگاه یک در سالگیَده از که ،ایسالهپنجاه مرد افتاد.نمی او

 :گفت زمینه همین در ،دارد فرحزاد ۀواقع در در خود تعمیرگاه در نوجوان شاگرد دو حاال
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 رو ما روز هر مبابام خونه، ۀگوش افتاد شد مریض مامانم ؛بخونم درس نتونستم
 ،دوستش تعمیرگاه برد رو من عموم .کردم ول رو مدرسه و درس .زدمی کتک

 رو دوستاش و خودش ماشینای روز هر گاراژ صاحب .کنم شاگردی گذاشت
 یخ پام و دست ؛بشوری باید گفتمی و دادمی زمستون سرمای یتو آوردمی
 خیلی فحش یه ،دنبالم افتاد .شورمنمی ،سرده تونم،نمی گفتم دفعه یه .کردمی
 رفت طرفش، کردم پرت برداشتم رو چکش ،شد ردُخ  اعصابم .داد مادرم به مبد
 .خندیدن بهم هرهر دوستاش با مدبع .دستم رو گذاشت کرد داغ رو آچار یه

 بگیرم. انتقام دنیا ۀهم از تخواسمی دلم روز اون بود. شده بلند دستم گوشت  
 یعنی ؛کنی گوش حرف خواستیمی ،جهنمبه گفت گفتم، بابام به خونه اومدم

 غلط بگه بهش ،بگیره رو حالش سراغش، بره بابام تخواسمی دلم ،دونیمی
 !هیچ ،انگار نه انگار ولی ،برداشتی رو من ۀبچ تدس گوشت   یطوراین کردی

 شودمی تحقیر شهروندان و ،کارگران دیگر کارفرما، ازطرف کار محیط در که کودکی
 یابدمی تنها و پناهبی را خود و دکنمی تحمل را جنسی و ،فیزیکی روانی، هایآسیب و

 بازتولید خانواده و جامعه در را شدهمتحمل هایخشونت یسالبزرگ در است ممکن
 حدودی تا نیز روانش سالمت باشد، داشته پناهی و حامی کهدرصورتی ولی ،کند

 :گفت زمینه ینمه در (شناسروان) ستاری شیما شد. خواهد تضمین
 و کنهمی حمایت دیدهآزار که کودکی از دآمی فردی وقتی بگم تونممی درمانگر هی عنوانبه

 رو کودک کار همین چون ،شهمی انجام درمان درصد 50تا 40 د،آدرمی اون پشت درواقع
 ازطرف کار کودکان از بسیاری سفانهأمت ولی ده.می نجات پناهیبی و شدن طرد حس از
 هم نظارتی و مسئول اینهاد ازطرف و ندارن ور حمایتی ۀشبک این ناطرافیا و نوادهوخ

 پناهیبی احساس ،هستن تحقیر و آزار با مواجهه در که مواقعی بنابراین .شننمی حمایت
 هم اآزار این میزان و درجه کنن،می رکا محیطی چه توی کودکان کهاین به بسته البته .کننمی

 خطر درمعرض دهمی انجام نگیوخ کار نوادهوخ کنار نهوخ توی که کودکی مثال   .داره تفاوت
 قرار کارفرما ۀمحاصر توی و کنهمی کار سربسته محیط توی که کودکی ولی ،تهس کمتری

 داره. کمتری امنیت و کنهمی تهدیدش بیشتری خطر ،داره

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  130

 با قیاس در را خودش فرد که شودمی آغاز جایی از آسیب است معتقد ستاری شیما
 کار به محکوم او کهزمانی همان در درست شودمی متوجه و دهدمی قرار همساالنش

 ناداری و ومیتمحر از فرد که رنجی .دندناخومی درس دیگران است، بوده اجباری
 کالمی، عاطفی، روانی، آزارهای ،تحقیرها ناهی،پبی و شدگیطرد شود،می متحمل
 قربانی مثل احساساتی بروز به ندامواجه هاآن با دائما   کار کودکان که فیزیکی و ،جنسی
 از که آنجا از و شودمی منجر هاآن در نفسبهاعتماد عدم و جوییانتقام خشم، شدن،

 زندگی مختلف هایدوره در و یسالبزرگ تا نیستند برخوردار نیز مهارتی هایآموزش
 ،کنندمی وارد لطمه جامعه و ،اطرافیان خود، زندگی به منفی احساسات این تأثیر تحت
 اند.نداشته آن در نقشی که اندبوده چیزی قربانی   کنندمی تصور همواره هاآن چون

 فراغتاوقات

 که است هاییفعالیت ۀمجموع فراغتاوقات گفت توانمی ساده تعریف یک در
 میل با اجتماعی و ،خانوادگی شغلی، هایمسئولیت و تعهدات از رهایی ازپس شخص

 رساندن کمالبه دانش، ۀتوسع و تفریح استراحت، روش و پردازدمی آن به اشتیاق و
 آزادانه مشارکت بسط خرهباال و ،هاخالقیت و استعدادها ندنرسا ظهوربه شخصیت،

 ایتاریخچه آن گذران ۀنحو و فراغتاوقات اجتماعی ۀپدید .[54]است اجتماع در
 رفاه پیدایش با آن از گیریرهبه چگونگی و فراغت که رسدمی نظربه و دارد طوالنی

 تریناصلی از یکی عنوانبه فراغت کلی طوربه باشد. یافته ظهور اجتماع بیندر
 ویژهبه ،یفرد ۀآزادان انتخاب هایعرصه از یکی و زندگی سبک مطالعاتی هایحوزه

 عبارت زندگی سبک است. برخوردار مضاعفی اهمیت از ،جوانان و نوجوانان میاندر
 عریفت این در که گروه یا فرد یک فردی و اجتماعی رفتار هایویژگی الگوی از است
 ،دوستان ،خویشاوندان ،خانواده با رابطه در بحثمورد هایفعالیت شامل رفتار

 و ،اجتماعی و یمعل فعالیت و ،کار فراغت مصرفی رفتار ،همکاران و ،همسایگان
 .[55]شودمی مذهبی
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ی  اجتماعی یادگیریۀ نظر

 یا تقویت از فراتر را شهروندان ۀروزان زندگی در دیگران تأثیر اجتماعی یادگیری ۀنظری
 الگوهای و هانگرش و هاارزش کسب به تواندمی که داندمی رفتارها و هانگرش تغییر

 است. 1بندورا آلبرت اجتماعی یادگیری ۀنظری هایهنظر این از یکی شود. منجر رفتاری
 دارند نیاز زندگی در عمل و راهنمایی برای را آنچه بیشتر   هاانسان نظریه، این براساس

 طوربه را هاآن ۀعمد بلکه گیرند،نمی یاد مستقیم ۀمشاهد و تجربه راه از صرفا  
 است این بندورا اصلی ادعای آموزند.می پیرامون محیط ازطریق ویژهبه و غیرمستقیم

 یاد الگوبرداری ازطریق و دیگران رفتار ۀمشاهد صورتبه آدمی رفتارهای بیشتر   که
 .[56]شودمی گرفته

 ۀمجموع همان در ریشه بندورا آلبرت ازسوی شدهارائه شناختی ـ اجتماعی ۀنظری
 بیشتر اما ،است گرفته شکل بنام همان بر اجتماعی یادگیری ۀنظری که دارد یهایپژوهش

 است نآ اجتماعیـ  شناختی ۀنظری اصلی ۀاید کند.می تمرکز بشر تفکر هایفرایند روی
 و آنان رفتار رویبر یرفتار مجازات یا تشویق و گیرندمی یاد مشاهده با مردم که

 بیشتر یادگیری همچنین بود. خواهد گذارتأثیر مشابه شرایط در آن از ناشی انتظارات
 دارد. الگو با باالیی 2کارآمدیخود و زیاد پنداریتاذهم فرد که دهدمی رخ هنگامی

 کههنگامی و آموزندمی افراد که دهدمی شرح را ایده این شناختی ـ اجتماعی ۀنظری
 کندمی تصریح شناختی ـ اجتماعی ۀنظری گیرند.می قرار تأثیر تحت کنندمی مشاهده

 هاآن با که گیرندمی قرار پیامی منابع یا الگوها تأثیر تحت زیاد احتمالبه افراد که
 ۀاستفاد برای را الگوها این تواندمی تکوینی پژوهش بنابراین .کنندمی پنداریتاذهم
 و تشویق اهمیت به همچنین شناختی ـ اجتماعی ۀنظری کند. شناسایی هاپیام در آتی

 هایتوصیه از پیروی مثبت هایخروجی توانندمی کمپین هایپیام پردازد،می تنبیه
 .[57]دهند ترویج را شدهتوصیه ۀعقید یا عمل نگرفتن جدی به مربوط مجازات یا کمپین

                                           
1. Albert Bandura 

2. Self-efficacy  
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 ،اجتماعی هایگروه همساالن، مانند اجتماعی نهادهای ،بندورا آلبرت ۀنظری برپایۀ
 ینقش افراد ناسالم و سالم یاتخصوص دادن شکل و ایجاد در گروهی هایرسانه و

 ازطریق تقویت و یادگیری الگو بر تأکید با وی دارند. عمیق و گسترده، ،کنندهتعیین
 شود.می تبدیل عملکرد به مشاهده ازطریق یادگیری است معتقد نهفته یادگیری

 ،3«یادآوری» و 2«حف » ،1«توجه» را اجتماعی یادگیری اصلی فرایند چهار بندورا
 یدادرو یک غیرمستقیم یا مستقیم ۀمشاهد داند.می 5«انگیزش» و ،4«عملی تولید»

 بتوان که رویدادی گرفتن درنظر با» درواقع است. یادگیری شروع ۀنقط شخص توسط
 بدیهی است. رویداد آن به توجه اجتماعی یادگیری در قدم اولین ،کرد مشاهده را آن

 درک را آن مهم هایبخش نتوانیم و باشیم نداشته توجه رویدادی به ما کهزمانی تا است
 توجه هرآنچه به ما ،دیگر عبارت به .[58]«بیاموزیم چیزی رویداد آن از توانیمنمی کنیم،

 را آنچه پس دارد. ارتباط مانشخصی منافع و ،نیازها زندگی، نهادهای به که کنیممی
 هنگامدر تا کنیممی اضافه پیشین شناخت ذخایر به و سپاریممی خاطربه یماهآموخت

 اجرای باشیم، نداشته خاطربه را شدهمشاهده عمل اگر آوریم. یادبه را آن ،لزوم
 پاداش به که هاآموخته عملی کاربرد یعنی تولید فرایند نیست. پذیرامکان الگوبرداری

 برای انگیزه درنهایت خطاست. و آزمون ۀنتیج صحیح بازتولید و شودمی منجر تنبیه و
 تشویق به است، مهم عمل انجام برای که ،انگیزه شود.می کمتر یا بیشتر مسیر ۀادام

 دارد. بستگی
 و هاارزش یادگیری و الگوبرداری ازطریق دیگران ازسوی افراد پذیریجامعه

 زندگی بین پلی عنوانبه اغلب دیگران افتد.می اتفاق جامعه در مقبول هنجارهای
 هستند. ما پذیریجامعه در قدرتمند عاملی و کنندمی عمل اجتماعی جهان و شخصی

 همین به و کنیممی فهم نهادها و دیگران ازطریق را جامعه در جایگاهمان و خودمان ما
                                           
1. Attention 

2. Keep up 

3. Reminder 

4. Practical production 

5. Motivation 
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 به توجه از ناگزیر ،جامعه در ماناجتماعی کارکردهای و وظایف ایفای برای ،علت
 در رفتار ۀنحو ما ۀهم یعنی هستیم؛ هاآنپیام  محتوای درک و دیگران هایپیام

 عواملی گیریم.می یاد را جامعه در هانقش انتظارات و اجتماعی خاص هایموقعیت
 داشته نقش اجتماعی یادگیری بودن ناموفق یا موفق در توانندمی یادگیرنده و الگو مانند

 موارد شامل مؤثرند ایمشاهده یادگیری دادن رخ در که اقداماتی و هاگام برخی باشند.
 هستند: ذیل

 را شما توجه که هرچیزی کنید. توجه که دارید نیاز بگیرید، یاد کهاین برای توجه:
 جذاب الگو اگر داشت. خواهد ایمشاهده یادگیری رویبر منفی یتأثیر کند منحرف

 بیشتری بسیار احتمالبه باشد، داشته وجود یادگیری شرایط این در نو ایجنبه یا باشد
 کرد. خواهید معطوف یادگیری به را خود کامل توجه

 نگهداری است. یادگیری فرایند از بخشی نیز اطالعات ۀذخیر توانایی نگهداری:
 در اطالعات کشیدن بیرون توانایی اما باشد، متعددی عوامل تأثیر تحت تواندمی

 ایمشاهده یادگیری در حیاتی فرایند یک آن براساس کردن عمل و بعدی هایزمان
 است.

 آن وقت کردید، نگهداری را اطالعات و کردید توجه الگو به شما وقتی بازتولید:
 و بهبود به شدهآموخته رفتار   بیشتر   تمرین   کنید. اجرا را شدهمشاهده رفتاری که رسدمی

 انجامد.می مهارت یارتقا
 انگیزش دارید نیاز ،باشد موفق ایمشاهده یادگیری کهاین برای درنهایت انگیزش:

 در مهمی نقش تنبیه و تقویت کنید. تقلید را شدهالگوسازی رفتار که باشید داشته را آن
 باشد، مؤثر بسیار تواندمی هاانگیزش این کردن تجربه کهدرحالی کنند.می ایفا انگیزش
 گذارتأثیر فرایند این در تواندمی نیز تنبیه یا تقویت همان دریافت درحین دیگران ۀمشاهد
 کالس در شدن حاضر سروقت دلیلبه دیگری آموزدانش که ببینید اگر لمثا رایب باشد.
 رفت. خواهید مدرسه به زودتر دقیقه چند هرروز نیز شما گیرد،می جایزه

 در کاربردی چه یادگیری ۀنظری :است این کندمی خطور ذهن به که سؤالیحال 
 و است ردُخ  سطح سازوکارهای از یکی یادگیری ؟دارد کار کودکان ۀحوز مطالعات
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 از تعدادی هامحله در کهزمانی هستند. یکدیگر از یادگیری منابع از یکی کودکان
 همچنین شوند.می کودکان سایر برای الهام منبع آنان ،شوندمی کار ۀچرخ وارد کودکان
 کار کودکان سایر به انتقال ۀزنجیر یکدر حکم  اندشده کار ۀچرخ وارد که یکودکان

با  که افرادی سایر و همدیگر از را کار هایمهارت و فنون آنان زیرا ،شوندمحسوب می
 آموزند.می کنندمی کارها آن

 آزاریکودک

 اندعبارت که گیردمی خود به شکل چهار کلی طوربه ،مختلف تعاریف بنابه ،آزاردیدگی
 هر به جسمی آزاریکودک جنسی. آزار و ،جسمانی آزار عاطفی، آزار توجهی،بی :از

 گرفتن، گاز زدن، لگد زدن، مشت زدن، کتک نظیر ،شود جسمی جراحت سبب که عملی
 شناحتیروان یا هیجانی رفتارءسو یعنی روانی آزاریکودک .شودمی اطالق ،سوزاندن و
 ،معیوب ارزش،بی وی که کند منتقل کودک به را پیام این فرد که دهدمی روی زمانی و
 )مانند کالمی پرخاش از است عبارت هیجانی سوءرفتار است. نداشتنیدوست و

 با کودک کردن مواجه زدن( طعنه یا ،کردن سرزنش کردن، تهدید زدن، فریاد تحقیر،
 یا تشویق ازحد،بیش انتظارات ازطریق کودک بر آزار کردن وارد خانگی، خشونت
 طیف جنسی آزاریکودک داجتماعی.ض هایفعالیت در شرکت برای کودک آموزش
 دستگاه بوسیدن یا لمس یا مالش ازجمله شود،می شامل را جنسی رفتار از وسیعی

 .[59]... و نساالبزرگ تناسلی دستگاه لمس به کودک کردن وادار کودک، یلتناس
 است کودکان با بدرفتاری شکل ترینشایع کودک از غفلت یا مسامحه آزاریکودک

 به کودک از غفلت .است کودکان از کافی محافظت و مراقبت ئۀارا فقدان از عبارت و
عمال در یکوتاه یمعنا  مانند ،کودک سن با متناسب یازموردن و یکاف یهامراقبت ا 

 رشد یبرا که است یپزشک یهامراقبت و یسرپرست آموزش، لباس، غذا، سرپناه، ینتأم
 یا غفلت موارد یشترینب ند.ایضرور کودک یاحساس و ،یعاطف ی،جسم یتظرف

 مسامحه .افتدمی اتفاق دبستانییشپ کودکان و ،نوپا نوزاد، کودکان ۀدربار مسامحه
 ۀمسامح ی،آموزش ۀمسامح یزیکی،ف ۀمسامح یا غفلت مانند ،دارد یگوناگون انواع
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 از اخراج ،کردن رها شامل فیزیکی یا جسمی ۀمسامح .یپزشک مسامحۀ و ،یاحساس
 مسامحه موارد ترینشایع از کودک رفاه و امنیت به توجهیبی و ،ناکافی نظارت ،منزل
 .[60]است
 موارد با است ممکن خود ۀپیچید شرایط دلیلبه خیابانی کودکان و کار کودکان 

 که است این ثمبح این اساسی فرض .شوند روروبه آزاریکودک از متنوعی و متعدد
 آزاری نوع هر ایشبکه ساختار نوعی در و دارد رابطه یکدیگر با کودکان علیه آزارها انواع
 متنوعی هایشکل که است این دارد تأمل جای آنچه کند.می بازتولید را آزار دیگر انواع

 طیف مسئله این دارد. وجود جامعه در کار کودکان علیه فیزیکی تهاجم و حمله از
 ضربات تا زدن سیلی و کوبیدن و دادن هل از ،جسمی آمیزخشونت رفتارهای از وسیعی
 با خیابانی کودکان مسئله، این درکنار گیرد.می دربر را ،برنده و سنگین یاشیا با مهلک

 اقدام هاآن جسمی آزار بهممکن است  که هستند روروبه افراد از متفاوتی هایگروه
 ،کودک( کار محل در غیرفعال یا کودک کار محل در فعال والدین از )اعم والدین .کنند

 افرادی مسیر در ویژه)به کاری رقبای کارفرما، ،سالبزرگ همکاران خانواده، اعضای
 در نیز دیگر افراد و هاگروه همچنین ان(فروشدست و ،متکدیان گردان،دوره همچون

 و جامعه فرهنگی ساختار به توانمی هاآن ۀازجمل که دارند نقش هاآزار نوع این وقوع
 سایر برخالف ،گروه این د.کر اشاره کودکان این هب تحقیرگونه یا آمیزترحم هاینگاه
 توجه کمتر آنها به و نیستند شناسایی و بررسی قابل شناسایی، و یتؤر قابل یهاگروه

 برای ،جنسی آزارهای خصوصا   ها،آزار انواع و هانگاه از ناشی هایزخم اما د،شومی
 شامل را آزار انواع از بسیاری تنوع روانی آزاریکودک کند.می وارد آسیب هاآن به همیشه

 ترساندن، کردن، تمسخر تهدید، غیرکالمی، کالمی، آزارهای همچون ،شودمی
 باعث آنچه غیره. و ،تحقیر گفتن، ناسزا کودک، سن با نامتناسب برخوردهای و انتظارات

 و ،عاطفی ذهنی، فضای تغییر دشومی خیابانی کودکان ذهن بر رفتار نوع این تأثیر
 سوء تأثیر تحت را آنان اجتماعی و فردی عملکرد که نحویبه است افراد این شناختی

 .[61]دشو سوءاستفاده کودکان دیگر ازبیش است ممکن خیابانی کودکان از دهد.می قرار
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 تحقیق چارچوب نظری
 صورتبه پدیده یک هایداده از منسجمی و دقیق تحلیلوتجزیه بتوانیم کهآن برای

 بتوان آن مبنای بر که داریم نیاز مفهومی و نظری چارچوب به بیاوریم دستبه علمی
 مشخصرا  با هم هاآن ارتباط چگونگی و پدیده آن به مربوط هایمقوله و متغیرها ابعاد

 ند.شو تحلیل و توصیف هاآن براساس هاداده سپس و دکر

 ۀمسئل توضیح برای مناسبی کنندگیتبیین قدرت از اجتماعی سازمانیبی ۀنظری
 کرد فرض توانمی نظریه، این برپایۀ است. برخوردار ایران در خیابان و کار کودکان
 اقشار فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، زیست شرایط از انعکاسی خیابان و کار کودکان

 تحوالت با مواجهه جریان در اندنتوانسته که است نشینحاشیه پذیرآسیب و تهیدست
 الگوی نظریه این ،عبارتی به .یابند انطباق ایران، اخیر ۀده دودر  حداقل اجتماعی،

 و ،قدرت ثروت، فرایند با شدهراندهحاشیهبه و محروم هایخانواده سازگاری و انطباق
 و اجتماعی عوامل نظریه این از استفاده با است. نابرابر اجتماعی نظم یک در منزلت

 تحصیالت و شغل )سنجش دشومی تبیین زیرزمینی هایکارگاه در کودک کار اقتصادی
 به مربوط دالیل ؛کودکان علیه خشونت و والدین طالق والدین، اعتیاد والدین، درآمد و

 ..(.. و کار، به شروع سن ها،کارگاه در کار
 در کار از کودک برداشت ،نمادین متقابل کنش ۀنظری از استفاده بادر این پژوهش، 

 و برداشت همچنین ،کارگاه در حضور و استمرار برای شعالیق و منافع و هاکارگاه
 ،نظریه این از استفاده با ،عبارتی به است. مدنظر هاکارگاه در کار از کودک رضایت
 د.شومی بررسی و مطالعه زیرزمینی هایکارگاه در شکار از کودک برداشت و گرایش

 در کارفرمایان تمایل علت و کودکان کاری شرایط تبیین در کاستلز ۀنظری به توجه
 شرایط سنجش ،دیگر عبارت به است. کنندهکمک هاکارگاه در کودکان استخدام
 اطاعت ،کودک به خشن شرایط تحمیل ،نامنظم پرداخت) مفرط استثمار

 برای منظم کار )فقدان شدگیحذف فرایند همچنین و (... و ،کودک وچرایچونبی
 و ،فقر نشینی،حاشیه مهاجرت، .شودمی پذیرامکان کاستلز ۀنظری از استفاده با درآمد(
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 ۀنظری از نیز انتها در است. مطالعهقابل نظریه این از استفاده با نیز درآمد بودن ناکارآمد
 هاکارگاه در کودک کاری شرایط شناخت منظوربه کار بازار ناکامی و شغل انتخاب
 ،فراغتاوقات مانند اجتماعی یشناسروان هایهنظری از همچنین .است هدش استفاده
 شده استفاده کودک روانی وضعیت سنجش منظوربه روانی سالمت و ،آزاریکودک
 است.

 مرور مطالعات پیشین

 همچون ،المللینبی هایسازمان ازسوی برجسته کارهای بیشتر   کودک کار ۀزمین در
 کودکان صندوق یا یونیسف است. شده انجام ،کار المللیبین سازمان و یونیسف
 برای جهان کشور 191 در که است کودکان امور در پیشرو سازمانی متحد ملل سازمان
 فعالیت کودکان محوریت با توسعه هایبرنامه از حمایت و کودکان حقوق ترویج

 باعث کهازمیان بردارند  را موانعی تا کندمی همکاری خود شرکای با یونیسف کند.می
 کندمی حمایت اقداماتی از و دنشومی کودکان علیه تبعیض و ،بیماری خشونت، فقر،

 راهنمای کودك حقوق ۀنامپیمان زنند.می رقم کودکان زندگی در را خوبی شروع که
 و ،هابرنامه قوانین، در بنیادین تغییرات بخشالهام نامهپیمان این است. یونیسف عمل

 تخمین یونیسف است. بوده کودکان زندگی بهبود برای بسیاری کشورهای هایسیاست
 شش هر از کودك یک تقریبا   یا هسال چهارده تا پنج کودك میلیون 150 حدود که زندمی

 اجرای و تدوین به مختلف کشورهای در یونیسف کنند.می کار سنی گروه این در کودك
 ازجمله مواردی به هاآن در که کندمی کمک کودك کار ۀزمین در جامع هایبرنامه

 مثبت تغییر ترویج ها،دولت ظرفیت افزایش تا گذاریسیاست و حقوقی هایچارچوب
 تأیید را کودك کار که ،فرهنگی هنجارهای کشیدن چالشبه و ،اجتماعی دیدگاه

 درجهت خود رسالت احقاق درجهت نیز یونیسف همچنین شود.می پرداخته کنند،می
 عنوان ترتیببدین را کودك کار ُزدودن برای الزم اقدامات ترینمهم کودکان روزیبه
 است: دهکر

 ؛کودك از کشیبهره و خطرناك کار فوری رفع (1
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 ؛اجباری و رایگان آموزش تدارك (2

 ؛قانونی حمایت گسترش (3

 ؛مربوط اطالعات بر نظارت و گردآوری (4

 استخدام از جلوگیری بر مشتمل )که خرید هایسیاست و رفتار قواعد اصالح (5
 از کودکان توسط شدهساخته کاالهای خرید عدم و هاکارگاه در کودکان

 .باشد( استثمارگر سودجویان

 و جهانی بهداشت سازمان و یونیسف همچون ،جهانی هایسازمان برعالوه
 تحقیقات جهان در کار کودکان وضعیت دربارۀ هرساله که کار جهانی سازمان
 کار ۀزمین در که هستند و اندبوده نیز بسیاری محققان و پژوهشگران کنند،می ایگسترده
 که اندهانجام داد بسیاری تحقیقات و مطالعات آن تداوم و آمدن وجودبه علل و کودک

 در .است توجهقابل ،شانبررسیمورد موضوع به توجه با ،هاپژوهش این تمام هاییافته
 شود:می شارها هاآن نتایج و هاپژوهش این از برخی به ادامه
 پنانگ در کوچک مقیاس با صنایع در کودکان کار» عنوان با ،1انگ .آه پژوهش ـ

 بر داند.می سوم جهان اجتماعی و اقتصادی شرایط محصول را کار کودکان ،«اندونزی
 گروه بقای و امرارمعاش منظوربه آن افراد که ،اجتماعی سازمانیک  در اساس، این

 و آینده در کار نیروی به نیاز و پذیریجامعه از بخشی کودکان کار کنند،می فعالیت
 عامل فقر این، باوجود .آیدمی حساببه آنان اقتصادی نیازهای شدن مرتفع همچنین

 .[62]است کودکان کار اصلی
 «جنوب کشورهای در کارگر کودکان ۀروزمر زندگی» بارۀدر خود تحقیق در بویدن ـ

 این با ،والدین از زیادی تعداد و نیست ماجرا کل اقتصادی ضرورت که است داده نشان
 را کودکان توانمی آن با که است روشی بهترین حرفه یک زودهنگام یادگیری که تصور

 مختلف کارهای به را خود کودکان کرد، مجهز آینده زندگی الزامات با مقابله برای
 کار ۀمسئل بهنسبت نامناسب هایواکنش که کندمی استدالل چنین بویدن ند.ُگمارمی

                                           
1. Ah. Eng 
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 کار اجتماعی موقعیت و درجه واقعی تنزل برای که را هاییحلراه کهاین جایبه کودکان
 تروخیم را اوضاع و بدتر را هاآن برعکس، ببخشند، بهبود شوندمی ارائه اجباری

 اسفناک شرایط و بنگالدش در پوشاک صنعت از کارگر کودکان اخراج ند.کنمی
 چنین از اینمونه 1990 ۀده اوایل در کودکان برای آن بعداز ۀآمدوجودبه

 هزار 750 از دهمیک حدود بنگالدش، در قانونی موضع برخالف هاست.العملعکس
 تشکیل سال چهارده زیر کودکان را کنندمی کار پوشاک هایکارگاه در که کارگری

 غیربدنی کارهای کهاختصاص داشت  دخترانیبه سهم عمده  نیز رقم این از که دادندمی
 هایقسمت کردن چرخ و هالباس از اضافی و شل هاینخ برش ازقبیل سبک، تقریبا  

 این مدیران   دولْت  دادند.می انجامرا  بافنده ایهچرخ از استفاده با لباس مختلف
 کودک کار نیروی از استفاده با که کاالهایی از دسته آن المللیبین تحریم به را هاکارگاه
 هاکارگاه از را کودکان تهدید این به پاسخ در نیز مدیران و بود کرده تهدید شدمی تولید

 که بود این داد، نشان آن بعداز تحقیقات که طورهمان عمل، این ۀنتیج کردند. اخراج
 ازسر را تحصیل مجددا   هاآن از یکهیچ و دادند ادامه کردن کار به شدهاخراج کودکان
 غیررسمی کارهای در و ازقبل خطرپذیرتر مراتببه شرایطی در هاآن بار این اما ،نگرفتند

 آن با مقایسه در گروه این بودند. شده مشغول کار به جنسی( فساد ازقبیل) خیابانی و
 بهداشتی شرایط از بودند نداده ازدست را پوشاک صنعت در کار که کودکانی اقلیت

 کودکان این خود   بودند. برخوردار یترپایین درآمدهای و ،ترنامناسب ۀتغذی تر،ضعیف
 دو درکنار کارگاهی سبک کار که داشتند اظهار ـ مطبوعات سؤال به جواب در برخی ـ
 این .ستهاآن فقر رفع برای حلراه بهترین درسی کار و مدرسه در حضور ساعت سه تا

 مجدد استخدام کارفرماها آن در که طرحی ،شد منجر جدید طرحی به اظهارنظرها
 .[63]ساختند مرتبط هاآن ۀآیند کاری اندازهایچشم و وتربیتتعلیم با را کودکان

 بیکارْی  بحران دهدمی نشان ،«آفریقا در کودکان کار» عنوان با ،1بونت پژوهش ـ
 دیپلم کسب برای مسیری صرفا   وپرورشآموزش که است رسانده نتیجه این به را والدین

                                           
1. Bonnet 
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 اقتصادی محیط در بقا بلکه ،نیست آینده در شغل تضمین برای مناسبی ۀشیو و است
 .[64]است منوط غیررسمی بخش در کار به

 اشکال ۀمطالع به ایمنی و سالمتی خطرات کار: در کودکان کتاب   در 1فوراستیری ـ
 کودک کار خطرناک هایگونه و اشکال کتاب این در .است پرداخته کودک کار متفاوت
 بخش در کار به کودک کار است، آمده کتاب این در آنچه بنابر .است شده بررسی

 هایفعالیت به مربوط کارهای و ،خانگی کارهای کوچک، صنایع در کار کشاورزی،
 نیز کودک کار شرایط ارزیابی به کتاب این در همچنین شود.می تقسیم غیررسمی

 .[65]است شده پرداخته

 شرایط ۀمطالع به مختلف صنایع در کار کودکان کتاب در 2006 سال در 2وال ـ
 بررسی ،ابتدا در ،کتاب این در .است پرداخته هند در مختلف صنایع در کودک کاری
 در کودکان کاری شرایط ادامه در واست  شده انجام صنایع در کودکان کار از کمی

 بیان ،غیره و ،دستیصنایع مرغداری، کشاورزی، گری،شیشه مانند ،مختلف صنایع
 .[66]است شده
 در کودکان کار بر مروری» عنوان با ،خود ۀمقال در 2017 سال در 3ادریسکول ـ

 هایداده سریع ۀمطالع به ،«آفریقا و آسیا در کوچک مقیاس در معدن و صنعت بخش
 صنعت بخش در کودکان کار بارۀدر غیردولتی هایسازمان و ،سیاسی دانشگاهی، منابع

 کوچکی هایگروه به ASM .است پرداخته آفریقا و آسیا در (ASM) کوچک معدن و
 فعالیت پرانرژی و فشرده کار فناوری،کم هزینه،کم هایحفاری بخش در که دارد اشاره

 دارای معموال  که  ـ وسیع و صنعتی معادن بین روشنی تمایز توانمی بنابراین .کنندمی
 ازسوی ـ ندمجوز بدون اغلبکه  ـ کوچک و صنعتگر معادن و سویک از ـ ندمجوز
 مانند کشورهایی در را معادن در کودکان کار انواع مقاله این همچنین کرد. ایجاد دیگر

 در کار گودال، در حفاری مانند کارهایی ،است کرده بیان اندونزی و ،فیلیپین تانزانیا،

                                           
1. Forastieri 
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 فروش و ،نساالبزرگ برای وپزپخت ،آن کردن ردُخ  و معدن سنگ حمل زمین، زیر
 همراهبهرا  روانی و جسمی مختلف هایآسیب که نساالبزرگ برای خدمات و کاال
 .[67]دارد

 و چینی هایخانواده انکودک کار دربارۀ 1996 سال در 1سونگا که گزارشی ـ
با  کودکان که کندمی آشکار را نکته این است داده ارائه چینی هایرستوران در انگلیسی
 را آنان که اندشده احاطه عواطف بر مبتنی نیات و خانوادگی هایمقوله ای ازمجموعه

 .[68]دنکنمیمجبور  کردن کار به دیگران به کمک برای
 معانی کنندمی کار کودکان چرا کهاین دربارۀ ،1994 سال در 2مارو گزارش ـ

وی بیان داشته  کند.می بیان ترواضح دارد همراهبه خود با کودکان برای کار کهرا  مختلفی
 تشکیل مرفه نسبتا   هایخانواده کودکان   بخشی از کودکان کار را انگلستان دراست که 

 تواننمی را کودکان کار که کندمی گیرینتیجه چنین حقیقت این به توجه با هند ودمی
 و غربی اروپای در هاخانواده برخی اگرچه .دانست خانواده فقر با ارتباط در صرفا  

 همانند ،شک بدون کنندمی خانواده درآمد به کودکان که را کمکی شمالی آمریکای
 خانم ،دانندمی مهم بسیار خود برای رشد،درحال کشورهای یهاخانواده از بسیاری

 کندمی پیشنهاد چنین و پرسید هاآن خود از باید را کودک کار دالیل است معتقد مارو
 ممکن دوستان دیگر از نیفتادن عقب و نوجوانان جدید مصرفی بازارهای در مشارکت که

 و جیمز شدۀانجام تحقیق در مسئله این .[69]باشد زمینه این در گذارتأثیر یعامل است
 را کار به کودکان تمایل اصلی دلیل هاآن و است کرده بروز دیگر ایگونهبه نیز جنکس

 کودکاْن  برخی اگرچه» ند:اکرده بیان چنین و دانسته نفساعتمادبه تقویت و تجربه کسب
 هنگامبه کار برای تجربه کسب و نفساعتمادبه تقویت درجهت عاملی را کار

 بود این کردن کار ۀانگیز و پاداش انکودک بیشتر برای دانستند،می آینده در یسالبزرگ
 خود خریدندنمی هاآن برای شانوالدین که را ایتجمالتی کاالهای توانستندمی هاآن که

 [70]«کنند. تهیه
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 تعداد است کرده بیان ،کرده اظهار مارو که طورهمان ،1994 سال در 1هایز نوون ـ
 کمتر مراتببه اغلب است ممکن فقیر هایخانواده کودکان برای کاری هایفرصت

 دلیل همین به و باشد سخت بسیار هاآن برای است ممکن کار محل به وآمدرفت ،باشد
 هایسفارش و هافرصت ،محلی نواحی و شهر اطراف هایخانواده از است ممکن

 توزیع ماشین، وشویشست ،کودک پرستاری ازقبیل کارهایی داریعهده برای یکمتر
 .[71]کنند دریافت ... و ،روزنامه

 همبستگی کودکان کار نیروی مشارکت و سرانه درآمد بین 2کروگر 1996 سال در ـ
 جایگاه از حرکت عامل عنوانبه را کودك کار او اساس، این بر کرد. ثابت را منفی

 ۀتوسعمعتقد است  روازاین پذیرد.نمی باال درآمد با کشوری به درآمدکم کشوری
 نیروی مشارکت بیشترین مثال برای شود.می منجر کودك کار پذیرش عدم به اقتصادی

 49 به نزدیک یعنی است، جهان کشورهای فقیرترین در هسال چهارده تا َده کودکان کار
 تولید ۀسران با کشورهایی در همچنین ندا.ارو در درصد 42 و بروندی در درصد

 .[72]است نشده گزارش کودک کار شیوع گونههیچ دالر، هزار 5 ازبیش داخلی ناخالص
 ،مقاله کتاب، قالب در ،انشناسروان و ،شناسانجامعه پژوهشگران، از برخی ایران در
 از برخی که انددهکر بررسی و مطالعه مختلف ابعاد از را کودک کار ۀمسئل ،نامهپایان و

 است: ذیل شرحبه هاآن
 در «اجتماعی نابرابری بازتولید و کودکان کار» عنوان با ،طالبی نادر پژوهش در ـ
 مارکسیستی رویکرد بر تأکید با ،شناسیجامعه ارشدکارشناسی مقطع در 1389 سال

 هایپدیده دیگر همانند نیز کودکان کار است. شده پرداخته کودکان کار ۀمسئل تبیین به
 کنندهتعیین عامل عنوانبه که دارد قرار اقتصادی ساختار تأثیر تحت درنهایت اجتماعی

 نیز جامعه بر حاکم سیاسی و ایدئولوژیک ساختارهای از نآ درکنار اما ،دنکمی عمل
 .[73]شودمی برده نام پدیده این ۀبازتولیدکنند و مقوم عنوانبه
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 منظر از بیشتر که است تحقیقی دانارئیس فریبرز «کودکان کار واکاوی» پژوهش ـ
 .است پرداخته آماری هایداده تحلیل ازطریق پدیده این بررسی به ساختاری و کالن
 آمار بر استناد با و ،هاپژوهش از دیگر بسیاری همچون ،نیز پژوهش این هاییافته

GNP ثروتمند کشورهای بهنسبت فقیر کشورهای در کودک کار است داده نشان 
 حقوق از دفاع در دولتی هاینظارت نبود و عدالتیبی و فقر و دارد بیشتری فراوانی
 کار آمدن وجودبه اساسی عامل ،یکدیگرند به پیوسته و وابسته عوامل که ،کودکان
 هایسیاست همچنین است. کشور یک اقتصادی ـ اجتماعی نظام درون در کودکان

 و اجتماعی گریتصدی و مسئولیت، حذف افراطی، ساختاری تعدیل بازارگرایی،
 و جسمی انسانی   فجایع ،آن با همراه و است کرده تشدید را کودکان کار دولت انسانی  

 کودکان کار ،او ۀگفت به است. داده افزایش را آن به وابسته اجتماعی هایآسیب و یانرو
 غیرانسانی و ،انسانی حقوق یریگنادیده ،زابیماری بار،رنج کشانه،بهره هایجنبه دارای

 .[74]است بیشتری
 در خیابان و کار کودکان وضعیت» پژوهش در 1385 سال در حسینی حسن سید ـ
 اهواز، مشهد، تهران،) استان مرکز پنج در خیابانی و کار کودکان ۀپدید بررسی به «ایران

 چونهم عواملی دهدمی نشان تحقیق هاییافته .است پرداخته (رشت و ،شیراز
 هایخانواده اقتصادی فقر مدرسه، و خانواده انندم ایکنندهاجتماعی نهادهای نارسایی
 و آلودگی بزرگ، شهرهای زندگی هایشیوه با انطباق در هاآن ناتوانی و خیابانی کودکان

 و ،مسئول هایسازمان ازسوی کافی آرای نبود شهری، ۀحاشی محالت بودن زاآسیب
 دست به دست گی،هم خیابانی، کودکان و شهروندان بین متقابل کنش نادرست الگوی

 (نداآواره هاخیابان در کار کودکان عمدتا   که)چرا خیابانی کودکان ۀپدید تا اندداده هم
 بزرگ شهرهای از بسیاری در العبورصعب مشکل عنوانبه کماکان که دنآور وجودبه را

 .[75]کندمی خودنمایی کشور
 کودکان تیوضع عیسر یابیارز پژوهش در 1392 سال در دیگران و وامقی مروئه ـ

 کودک کار ۀمطالع به ابان(یخ در کودکان کار یخطرها و )علل تهران شهر در یابانیخ
 و تهران شهر خیابانی کودکان   مطالعهاین  هاینمونهجامعۀ هدف و  .اندپرداخته
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 16 شامل کیفی هایروش منابع، مرور ازطریق هاداده اند.حوزه این نظرانصاحب
 286 تکمیل و ،خیابانی کودکان با گروهی بحث 13 و کارشناسان با عمیق ۀمصاحب

 است. شده انجام کودکان کار( )محل پاتوق 28 در خیابانی کودک از یکّم  ۀپرسشنام
آنالیز و بررسی  آماری به روش نیز یکّم  هایداده و محتوا تحلیلبا روش  کیفی هایداده
 خانواده معاش به کمک برای درآمد کسب دهدمی نشان پژوهش این هاییافته اند.شده

 نداشتن دسترسی افغانستانی کودکان در اما ،است خیابان در کودکان کار اصلی علت
 نیز فرهنگی هاینگرش و ،اعتیاد و خشونت مانند خانواده نابسامان شرایط ،آموزش به
 و دارد نقش کودکان قومی مختلف هایگروه شدن خیابانی در مختلف هایدرجه به

 و ،جنسی جسمی، متعدد هایآسیب درمعرض یابان،خ در و خانواده در ،کودکان
 نقش خانواده اقتصادی   هایمشکل کهاین نتیجه دارند. قرار ،خشونت ویژهبه روانی،
 در جهتبدین نیست. علت تنها این اما دارد، کودکان شدن خیابانی در را اصلی
 کرد. توجه نیز ایزمینه علل سایر به باید کودکان مختلف هایگروه برای ریزیبرنامه

 کار به است بهتر که ندنکمی توصیه پایان در انپژوهشگر که است این توجهقابل ۀنکت
 .[76]شود تمرکز خیابان جزبه هاییمکان در کودک

 سریع ارزیابی و ترکیبی بررسی» ۀمقال در 1393 سال در دیگران و وامقی مروئه ـ
 ایمجموعه از استفاده با نیز «تهران در آنان کار هایویژگی و خیابانی کودکان وضعیت

 این .ندکرد مطالعه را تهران در کودکان کار هایویژگی ی،کّم  و کیفی هایروش از
 هایروش از استفاده با و 92-1391 سال در پاسخ و سریع ارزیابی روش به مطالعه
 از هاداده گردآوری برای یکّم  و عمیق( ۀمصاحب متمرکز، گروهی )بحث کیفی ترکیبی

 کلیدی مطلعان ورود برای ،کیفی فاز در شد. اجرا خیابانی کودکان و کلیدی مطلع افراد
 گیرینمونه از یکّم  ۀمرحل در و شد انجام هدفمند گیرینمونه خیابانی، کودکان و

 هاییافته شد. استفاده پسر و دختر خیابانی کودک 289 ورود و دسترسی برای هاپاتوق
 بنابر شدند. تحلیل «دو کای» آزمون با یکّم  هاییافته و محتوا لیتحل روش به کیفی

 و یفروشدست چونهم متعارفی کارهای به تهران خیابانی کودکان بیشتر ها،یافته این
 کار محل فراوانی بیشترین ند.امشغول گردیزباله چونهم متعارفینیمه کارهای
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 ،درصد 49 یعنی ،کودکان از نیمی .است تهران شهرداری 1 و ،12 ،2 مناطقدر  کودکان
 کودکان درآمد میانگین .ندنکمی کار را روز تمام هاآن پنجمیک و روز در نوبت دو

 درآمدی از بخشی یا تمام کودکان درصد 79 و است روز در تومان هزار 20 خیابانی
 زندگی نیازهای تأمین در خیابانی کودکان درآمد ند.هدمی هایشانخانواده به را خود

 خیابان در کودکان کار توقف در جدی مانع و رددا اساسی و مهم ینقش خانواده و کودک
 مرتبط راهبردهای در کودکان کار ایزمینه علل به توجه ضرورت بر هایافته این .است

 .[77]دارد تأکید ،آوریجمع مانند ،حذفی اقدامات بر آن اولویت و کودک کار کاهش با
 شناسیآسیب» ۀمقال در 1390 سال در مزینانی مجتبی و مزینانی مهدوی زهرا ـ

 هایچالش ۀمطالع به «خانوادگی وکارهایکسب در نوجوانان و کودکان کار حقوقی
 نفر هدَ  زیر هایکارگاه و خانگی وکارهایکسب در نوجوانان کار با مرتبط قوانین

 هایکارگاه کارگران شدن مستثنا امکان 189 و ،191 ،188 مواد مثال، برای .اندپرداخته
 همچنین و است کرده فراهم را نفر َده از کمتر کوچک هایکارگاه کارگران خانوادگی،

 خارج کار قانون از قسمتی شمول از دامداری و کشاورزی بخش در هافعالیت از برخی
 شاغل جوانان و ،نوجوانان کودکان، از بسیاری تا شودمی باعث فوق استثنائات .اندشده

 از ـ دهندمی تشکیل را جوان و نوجوان شاغالن اکثریت که ـ غیردولتی هایبخش در
 مطالعه این در بنابراین .شوند محروم کار قانون ازسوی شدهگرفتهدرنظر رفاهی مزایای

 را نوجوان کارگران حقوق کار، قانون 188 ماّدۀ اصالح با گذارقانون است شده پیشنهاد
 هایجنبه نیز و خانوادگی وکارهایکسب در کار گروه این ویژه هایحساسیت به توجه با

 .[78]ندک تضمین کوچک هایکارگاه همچون دیگر
 کودکان وضعیت بر تحلیلی» ۀمقال در 1391 سال در همکاران و افشانی علیرضا ـ

 زندگی، سبک مانند کودکان کلی وضعیت ۀمطالع به «اصفهان شهر در کار و خیابانی
 خصوصیات و ،تحصیلی هایویژگی خانوادگی، هایزمینه تجربیات، ها،فعالیت
 و پیمایش روش با منظور، بدین .اندپرداخته آن نظایر و جرم ارتکاب ازنظر آنان رفتاری

 تا شش کودکان از نفری122 ۀنمون مصاحبه، با همراه پرسشنامه ابزار از استفاده با
 تحقیق هاییافته .شد مطالعه اصفهان شهر هایخیابان در کار به مشغول ۀسال چهارده
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 میزان دارای مهاجر، پسر، موردمطالعه خیابانی و کار کودکان بیشتر که است نآ بیانگر
 و اندهدید جسمی آزار والدین ازسوی که هستند معتاد والدین دارای و ،پایین درآمد
 است نآ ۀدهندنشان تحقیق هاییافته همچنین ند.امشغول یفروشدست کار به بیشتر

 شده جنسی تجاوز آنان به اند،زده دست انحرافی کارهای به خیابانی کودکان بیشتر که
 نتایج درنهایت اند.رفته زندان به نیز ایعده حتی و است کرده شاندستگیر پلیس ،است

 زندان و ،والدین آزاریکودک والدین، ادیاعت بین معناداری ۀرابط است داده نشان تحقیق
 .[79]دارد وجود کودکان کار نوع با والدین رفتن
 از تبریز شهر کار کودکان ۀزیست ۀتجرب» ۀمقال در 1398 سال در زادهایمان علی ـ

 احساس از کار کودکان هایتجربه واکاوی تبیین و توصیفی ۀمطالع به «تنهایی احساس
 گیرینمونه و پدیدارشناسی و کیفی روش به حاضر پژوهش .است پرداخته تنهایی

 هاییافته از .شد انجام کار کودکان از نفر پانزده با نگرژرف ۀمصاحب کمک به و هدفمند
 ،«شدهادراک احساسات» اصلی مضمون چهار تنهایی احساس از کار کودکان ۀتجرب

 احساس بر غلبه هایراه» و ،«تنهایی احساس پیامدهای» ،«تنهایی احساس انواع»
 تنهایی ویژهبه و تنهایی احساس انواع درمعرض کار کودکان شد. شناسایی «تنهایی

 و ،ناامیدی معنایی،بی احساس خود زندگی در همچنین دارند. قرار اگزیستانسیالیست
 اجتماعی، تعامل بهبود همچون هاییسیاست با توانمی منظور بدین دارند. رهاشدگی

 این بر درمانیمعنویت و ،اجتماعی هایمهارت آموزش تحصیل، هایزمینه تدارک
 .[80]کرد غلبه کار کودکان حس
 در کار بازار و کودکان فقر» ۀمقال در 1388 سال در راغفر حسین و داورپناه صفورا ـ
 محل شغل، نوع بین ارتباط شناخت منظوربه کار بازار ساختار ۀمطالع به «ایران

 این اصلی هدف .اندپرداخته کودکان فقر نیز و ،خانوار سرپرست هایویژگی سکونت،
 بازار با کودکان فقر ارتباط به توجه با فقر وقوع از روشن تصویری کردن فراهم مطالعه

 کهآن کرد اشاره آن به توانمی که مطالعه این نتایج ازجمله .است بوده ایران در کار
 در که ،مرد سرپرست با خانوارهای در درصد 80٫58 ریفق کودکان از کثیری جمعیت

 فقر درصد 4٫35 گذرانند.می را خود زندگی اند،شاغل رسمی خصوصی بخش
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 کودکان .دارند قرار خصوصی بخش در شاغل سرپرست زن خانوارهای در کودکان
 کودکانی از فقیرند برابر 3٫5 است شاغل غیررسمی بخش در سرپرستشان که فقیری

 بخش در غیررسمی مشاغل سهم .اندشاغل رسمی بخش در سرپرستشان که
 مشاغل برابر 4 روستا در سهم این و است رسمی مشاغل برابر 3٫5 شهر در خصوصی

 غیررسمی و رسمی بخش دو هر در شهری خانوارهای در که کودکانی .است رسمی
 .[81]فقیرترند روستایی کودکان با مقایسه در کنندمی زندگی

 شناسیجامعه» عنوان با ،خود ۀنامپایان در 1393 سال در نادری الدینصالح ـ
 با مشارکتی عملی )پژوهش کودکان کار ۀعرص در کاستلز ۀنظری آزمون و مدارمردم

 کودکان وضعیت ۀمطالع به ،«مشتاق( کودک دوستدار مرکز در ستانیافغان کودکان
 تصویربه برای کاستلز امانوئل ۀنظری از نامهپایان این در وی .است پرداخته افغانستانی

 آن در که کشدمی تصویربه را شرایطی و کندمی استفاده کودکان وضعیت کشیدن
 در کند.می یاد هاچالهسیاه نام با آن از که افتندمی بازگشتی بدون وضعیت در کودکان

 همیشهها چالهافتادن در این سیاهبرای  ،کودکان یگرد بهنسبت ،مهاجر کودکان میان این
 کمک مدارمردم شناسیجامعه آرمان دیگر ازسوی و دارند قرار بیشتری خطر درمعرض

 از استفاده با ،پژوهش این در است. خویش شرایط با آنان کردن آشنا و افراد این به
گاه آموزش، درجهت هاییفعالیت کودک، به کودک رویکرد و ایپروژه رویکرد  ،سازیآ

 در پسر 33 و دختر 23 پژوهش فرایند در است. شده انجام کودکان کردن توانمند و
 .[82]ندکرد همکاری مشتاق کودک دوستدار مرکز
 در انسانی توسعه با کودک کار رابطه» ۀمقال در 1391 سال در همکاران و توالیی ـ

 ۀتوسع شاخص و کودکان کار ۀپدید بررسی به «توسعهدرحال و نیافتهتوسعه کشورهای
 انسانی ۀتوسع شاخص دارای کشورهای که ندنکمی استدالل یشانا .اندپرداخته انسانی

 باالتر کودک کار نرخ که هرجا ،برعکس و برخوردارند کودک کار ترپایین نرخ از باال
 با کودک کار ۀرابط پژوهش این است. ترپایین کشور آن انسانی ۀتوسع شاخص است
 هاییافته است. کرده بررسی توسعهدرحال و نیافتهتوسعه کشور 65 در را انسانی ۀتوسع

 کودک کار نرخ ،باشد باالتر انسانی ۀتوسع شاخص هرچه دهدمی نشان پژوهش
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 رسیدن که ندنکمی بیان ایشان پژوهش نتایج براساس همچنین برعکس. و است ترپایین
 هاانسان زندگی مطلوب کیفیت با مستقیم طوربه که ،باال انسانی ۀتوسع شاخص به

 .[83]است جوامع در کودک کار کنیریشه و کاهش مستلزم دارد، رابطه
 هایآسیب بندیپهنه» ۀمقال در 1390 سال در علی دالرام و روشنفکر پیام ـ

 برای مناطق خیزترینآسیب ۀمطالع به «تهران شهر در کودکان ۀتهدیدکنند اجتماعی
 زیاد تعداد ازنظر تهران شهرداری 19 و18 و17 مناطق ،اساس این بر و پرداختند کودکان

 علیه خشونت و ،اعتیاد ،کودک کار هایآسیب ترینشایع و خارجی و داخلی مهاجران
 هایانجمن تمرکز ۀعمد که است شده بیان مقاله این در .دارند قرار صدر در کودکان

 آن به سازمانی کمتر اعتیاد ۀزمین در و است آزاریکودک و کودک کار بر غیردولتی
 و غیردولتی هایسازمان اندازیراه از حمایت و بسترسازی پیشنهاد .است پرداخته
گاه ،محلی اجتماع توانمندسازی هدف با مبنااجتماع  پذیرمسئولیت و ،جامعه سازیآ

 شده ارائه اعتیاد دربرابر کودکان از حمایت خصوصدر ربطذی دولتی نهادهای کردن
 .[84]است
 کودکان مناسب اجتماعی هایسیاست» عنوان با 1391 سال در فرپرن پژوهش در ـ
 شده پرداخته ساختاری و ،حمایتی پیشگیرانه، مختلف هایسیاست به «خیابان و کار

 و درآمدکم هایخانواده شناسایی پیشگیرانه هایسیاست بخش در مثال رایب است.
 ،هازندان سازمان امداد، ۀکمیت بهزیستی، همچون نهادهایی ازطریق آسیب درمعرض

 توانمندسازی و حمایت فقیرنشین، هایمحله شناسایی است. شده پیشنهاد مدارس و
 اجرای قوانین، اصالح وپرورش،آموزش نظام و مدارس نقش کردن پررنگ ها،خانواده

 دربرابر کاری هایفرصت ایجاد فقرزدایی، مانند جامعه در کالن هایسیاست مؤثر
 تأمین و بیمه گرفتن درنظر ،مناسب حمایتی و اجتماعی خدمات ۀارائ ،آن رفع و بیکاری

 اجرای همه، برای آموزش جمعی، طرح هایبرنامه دقیق و وسیع اجرای اجتماعی،
 بومی اقتصاد به توجه و ،محروم مناطق و روستاها اجتماعی ۀتوسع و فرهنگی هایبرنامه

 راهکارهای دیگر از شود شهرهاکالن به مهاجرت کاهش موجب که نحویبه محلی و
 ارزیابی و شناسایی حمایتی هایسیاست بخش در است. پژوهش این در شدهارائه
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 همراهبه کودکان این از دقیق آمار آوردن دستبه و یخیابان کار کودکان وضعیت
 ضروری اقدامات عنوانبه گروه این برای مناسب هایریزیبرنامه و گذاریسیاست
 موثر ارتباط یبرقرار ،هاآن از حمایت منظوربه کار کودکان جذب است. شده برشمرده

 سالمت و بهداشت آموزشی، امنیتی، هایزمینه در مناسب خدمات ۀارائ و ،هاآن با
 بر فرپرن پژوهش که است مواردی ازجمله دسترس در و رایگان ۀتغذی و اشتغال فردی،

 حذف توانایی کهزمانی تا کهنکته  این ذکر با ،پژوهشگر این است. کرده تأکید هاآن
 ،کرد تقویت را هاآن از مراقبت و حمایت هایروش باید ندارد وجود کودک کار کامل

 کار کودکان وآمدرفت محل نزدیکی در و شهر سطح در هاییمکان است کرده پیشنهاد
 امنیت تأمین برای همچنین کنند. مراجعه بدانجا بتوانند خطر مواقع در هاآن تا شود دایر

 و ،شهرداری انتظامی، نیروی مأموران باید هاآن با ثرؤم ارتباط یبرقرار و کار کودکان
 فرپرن باشند. داشته کار کودکان با مناسبی برخورد تا ببینند را الزم هایآموزش بهزیستی

 راهکارهایی دیگر از نیز را آموزیمهارت و نوجوانان برای شغلی هایفرصت ایجاد
 که کند فراهم را شرایطی هسال هجده تا پانزده کودکان برای تواندمی که است دانسته

 ظرفیت از توانمی نیز کار این برای باشند. داشته مناسبی شغل مهارت، کسب ازپس
 کودکان این خاص آموزشی هایکارگاه همچنین کرد. استفاده ایحرفه و فنی سازمان

 برای شود. ایجاد یخیابان کار کودکان اشتغال برای هم و آموزیمهارت منظوربه هم
 وزارت بهزیستی، شهرداری، انندم هاییسازمان همکاری از توانمی هاکارگاه این ایجاد

 با متناسب هاییحرفه ۀزمین در البته و شد مندبهره مرتبط هایسازمان دیگر و ،کار
 بازار در هاآن برای کار تقاضای که هاییحرفه همچنین کودکان. روحی و جسمی شرایط

 ایجاد و آموزش از: است عبارت پژوهش این هایپیشنهاد دیگر است. داشته وجود کار
 و هاطرح در کار کودکان مشارکت کار، درکنار کودکان تحصیل جهت هاییفرصت

 .[85]استقالل به کودک رسیدن زمان تا کودک وضعیت پیگیری و ،هابرنامه
 شدهانجام هایپژوهش ۀعمد ایران، در کودک کار ۀزمین در پیشین مطالعات به توجه با

 درخصوص ایمطالعه و است متمرکز خیابان در کودک کار و کودک کار بر ایران در
 پژوهش تعل این هب است. نشده انجام هاکارگاه بر تمرکز با کودک کار گوناگون اشکال
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 شرایط بهتر شناخت منظوربه کودک کار گوناگون اشکال ۀمطالع را خود هدف حاضر
 است. داده قرار مختلف مشاغل در کودکان کاری

 های پژوهشیافته
 کار هاآن در کودکان که یهایمکان سایر و هاکارگاه توصیف به مطالعه از بخش این در

 پژوهش گروه مشارکتی ۀمشاهد حاصل بخش این هاییافته شود.می پرداخته ندکنمی
 است. میدان در

 کفش و کیف، پوشاک هایتولیدی

 خیابان جنوب در که است تهران شهر مرکز در مشهور و قدیمی ایکوچه نام برلن خیابان
 آن از و شده واقع فردوسی و جنوبی زارالله هایخیابان درمیان و اسالمی جمهوری

 شودمی باز کوچه این به آلمان سفارت جنوبی ۀدرواز که است گرفته نام «برلن» جهت
 پیش ۀده چند از برلن کوچه است. گرفته وام کشور این پایتخت از را خود نام درواقع و

 شناخته تهران در وکفشکیف فروش و توزیع اصلی مراکز از یکی عنوانبه تاکنون
 و پوشاک و شب هایلباس ۀعرض وبرقپرزرق هایمغازه اگرچه شود.می

 از یکی عنوانبه همواره نیز کنندمی بساط خیابان عرض در که انیفروشدست
 است. رفته شماربه منطقه این مهم هایشاخصه

 خانحسین میرزا به که است تهران قدیمی هایباغ از یکی نام نیز ساالرسپه باغ
 باغ خیابان جز آن از حاال و داشت تعلق ،شاهناصرالدین صدراعظم قزوینی، سپهساالر
 شناخته بهارستان میدان ۀمحدود در «صف» خیابان امروزی نام با که ،سپهساالر

 مراکز ترینمهم از یکی نیز سپهساالر باغ خیابان است. نمانده باقی چیزی ،شودمی
 در را سبقت گوی اخیر هایسال در گفت توانمی و است تهران در وکفشکیف تولید
 ،است ربوده ندارد، آن با چندانی ۀفاصل که ،برلن خیابان از وکفشکیف توزیع و تولید

 ۀعرض هایمغازه شد، تبدیل راهپیاده به خیابان این که 1385 سال ازپس خاصه
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 برای قدیمی خیابان این در رویپیاده لذت و کرده پیدا دوچندان درخشش وکفشکیف
 .است نموده بیشتر را رهگذران
 تهران در لباس تولید مهم مراکز از یکی نیز جمهوری خیابان در شانزلیزه خرید مرکز

 در ،هااین برعالوه است. داده جای خود در را بزرگی و کوچک هایکارگاه که است
 نیز تهران بزرگ بازار شاپور ۀبازارچ و پامنار ۀمحل در عودالجان خیابان از هاییبخش

 قطب و تپنده قلب تهران بزرگ بازار .کنندمی فعالیت متعددی وکفشکیف هایتولیدی
 رود.می شماربه شهرها دیگر و تهران مردم اقتصادی
 نیروی حضور بردهنام مناطق در هاتولیدی و هاکارگاه این تمام مشترک غالب وجه

 در است. ،کاریوسط و پادویی انندم ،غیرتخصصی مشاغل برای سال هجده زیر کار
 هایکارگاه در رسد.می مشام به غیره و ،چرم چسب، بوی هاکارگاه این به ورود بدو

 مداوم صورتبه هاچرخ صدای پوشاک و کیف هایکارگاه در و چکش صدای کفش
 بسیاری و است مشاغل این بودن خانوادگی اصناف این توجهقابل ۀنکت شود.می شنیده

 طورهمان ،هاآن از برخی که ندامشغول حرفه این در موروثی صورتبه تولیدکنندگان از
 منظوربه را شانفرزندان اکنون آمدند،می کار سر پدرانشان همراهبه خودشان که

 یکی مسئله این شاید ند.کنمیهمراه  خود اب ،تابستان فصل در خصوصبه آموزی،حرفه
 در حاضر کودکان باشد. مشاغل این در مهاجر کار نیروی رنگکم حضور دالیل از

 به (... و ،دایی عمو، )پدر، خانواده از عضوی با همراه که هستند کودکانی بیشتر کارگاه
  ند.امشغول کار

 وجود نیز هاییکارگاه شوند،می اداره خانوادگی صورتبه که هاییتولیدی موازاتبه
 ازجمله ،مختلف دالیل به مشاغل این به خود فرزندان ورود از هاآن صاحبان که نددار

 کودکانی اگر هاکارگاه این در اند.کرده جلوگیری ،وکارکسب رونق عدم و بازار کسادی
 ند.اافغانستانی و مهاجر اغلب ،باشند شده گمارده کاربه هم
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 (پژوهشعکس از ) آبادواقع در پاسگاه نعمت کفشویفک یدیدر تول شاغل یکودک ی ازیرتصو

 کودکان کار محل مراکز و مناطق دیگر با را هاتولیدی و هاکارگاه این آنچه البته
 که ،عودالجان بازار جزبه ،است مهاجر کار نیروی رنگکم حضور کندمی متفاوت
 منطقه این کار نیروی بیشتر   کاسبان، هایگفته از آمدهدستبه اطالعات براساس
 مناطق از که اندشده گمارده کاربه کودکانی ،هاآن برعالوه و هستند افغانستانی نامهاجر

 فاقد که ،هاکارگاه این در اغلب و اندکرده مهاجرت تهران به کار برای ایران مختلف
 کار نیروی این از برخی کنند.می زندگی و کار است، زندگی برای اولیه امکانات

 اند.آمده تهران به کار برای او با آشنایی سبببه و هستند کارفرما والیتیهم یا همشهری
 دلیل همین به کنند،می کار ایران در غیرقانونی صورتبه عموما   افغانستانی مهاجران

 بودن غیرقانونی دلیلبه و بپذیرند پایین دستمزدهای با را دشوار کارهای مجبورند
 ندارند. را کارفرمایان از بیمه ۀمطالب امکان اقامتشان

 در ،هستند سال هجده زیر کودکان هاآن از زیادی جمعیت که ،افغانستانی کارگران
 ها،گاوداری و هامرغداری ساختمانی، و خدماتی کارهای چونهم مختلفی مشاغل

 مشاغل این از برخی به کتاب این در که دارند اشتغال گردیزباله و ،کشاورزی مزارع
 شد. خواهد اشاره

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 153  پژوهش یو تجرب ینظر یاتو ادب یممفاهفصل دوم: 

 به اجباری بازگشت و ایران از اخراج وحشت در همواره این گروه از کودکان 
 شهر مرکز از دور هاییکارگاه در دهندمی ترجیح دلیل همین به ند.برمی سربه افغانستان

 در جهت بدین بمانند. پنهان اجتماعی تأمین و کار وزارت بازرسان چشم از تا کنند کار
 با و شهر مرکزیت در تولیدی هایکارگاه که جمهوری راهسه مانند ،هامحیط از برخی

 یا کارند به مشغول که کودکانی تعداد ند،ردا قرار دسترس در و شفاف مشخصات و نام
 ها،کارگاه در غالبا  و  [86]ندکنمی کار پنهانی کامال   صورتبه یا و است کم بسیار

 زندگی رفاهی امکانات فاقد کوچک هایاتاق یا هاگاوداری تمام،نیمه هایساختمان
 با چون ،بپردازند را مجهز و مناسب هایمسکن ۀاجار ۀهزین نیستند قادر هاآن کنند.می

 کارشان محل همان در بیشترشان بنابراین .کنندمی کار ایران در پایین دستمزدهای
 .[87]کنندمی زندگی

 دارد را خود خاص زمان ی،دیگر کاالی هر مانند وکفش،کیف تولیدات فروش بازار
 در همچنین یابد.می افزایش هاتولیدیاین  در شاغل کارگران تعداد هازمان این در که

 گفت توانمی بنابراین .شودمی کمتر کارگران تعداد ندارد، رونق بازار که هاییزمان
 دارد. بستگی بازار رونق به حرفه این در شاغل کارگران تعداد
 مانند دارد، نیاز بیشتری تخصص و ،تجربه مهارت، به کار نوع که هاییتولیدی در

 خبری کار کودکان از کفش، هایتولیدی از برخی یا و مجلل هایلباس هایتولیدی
 نیست.

 دلیلبه کار نیروی این از زیادی بخش پژوهش میدانی مشاهدات زمان در اگرچه
 معنا بدان امر این ولی ،نبودند مشغول کار به هاکارگاه و هاتولیدی تعطیلی و کرونا شیوع

 گشت. نخواهند باز خود کار محیط به هرگز کار هاینیروی این که نیست
 از برخی در و دشومی وارد چین از وکفشکیف تولیدی هایکارگاه بیشتر   ۀاولی مواد

 گفته چنانچه اما ،ندامشغول کار به ،هایافغانستان مانند ،مهاجر کار نیروی هاکارگاه نای
 مختلف نقاط از که هستند مهاجرانی و کودکان هاکارگاه این کار نیروی   بیشتر   ،شد

 نقاط و زنجان کرمان، سبزوار، مشهد، لرستان، جنوب اهواز، از هاییبخش مثل ،ایران
 کار هاکارگاه در و اندآمده تهران به گروهی و ،فامیلی ای،زنجیره صورتبه ،دیگر
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در زمان استراحت  و گذرانندمی کارگاه کوچک محیط در را شب معموال   هاآن ند.کنمی
 این ؛ندکنمی پیدا را خوابتخت حکم و شوندمی چیده هم کناردر خیاطی میزهای

 کار نوع شد. مشاهده بسیار «سجاد» و ،«امین» ،«کاشانی» پاساژ در خصوصبه مورد
 اغلب اما ،است متفاوت اندکرده کسب که مهارتی بهنسبت هاکارگاه این در کودکان

 ساعات .اندمشغول دوزیدکمه و ،زنیچسب بندی،قالب ،مونتاژکاری بخش در هاآن
 روز در ساعت شانزده تا پانزده ازبیش و طوالنی ،خودشان ۀگفت به ،کودکان این کاری
 صبح یازده ساعت تا آن بعداز و کنندمی کار صبح چهار و سه تا معموال   و است

 ند.گیرمی ازسر را کار و شوندمی بیدار سپس و خوابندمی
 که آنجا از و دارند سروکار شیمیایی مواد با ا  دائم که است ایگونهبه این افراد کار نوع
 درمعرض کنند،می کار ،دستکش از استفاده مانند ،ایمنی موارد رعایت بدون اغلب
 ترینکوچک با و هستند العاشتقابل مواد جزو هاچسب کهنآ ویژهبه ،هستند خطر

 ۀمنطق در همچنین بیفتد. خطربه کارگران ایمنی و سالمت است ممکن ایحادثه
 هایکوچه دارد، قرار عودالجان اصلی بازار پشت که ایمحله در ،تهران عودالجان

 روزمزد کارگران ند.دار فعالیت وکفشکیف تولید هایکارگاه جاآن در که دارد وجود تنگی
 دیگر با مشابهی وضعیت در و خوابندمی شانکار محل در را شب نیز هاکارگاه این

 ند.هست تهران شهرداری 12 ۀمنطق وکفشکیف تولیدی هایکارگاه
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 (پژوهش عکس از) بزرگ تهران بازار ۀپوشاک و پرده در محدود هاییدیاز تول یینما

 مشاغل کشاورزی
 از زیادی شمار که دارد وجود بسیاری روستاهای ری شهر و تهران اطراف نواحی در

 مانند ،روستاها از بسیاری جمعیت است. داده جای خود در را افغانستانی جمعیت
 این از بسیاری .نداافغانستانی درصد 95تا حدود  ساکنان، هایگفته براساس ،قمصر

 در زندگی توان و اندکرده مهاجرت گیتازبه که هستند هاییافغانستانی میزبان روستاها
 نزدیکی در ایمحله باقرشهر ندارند. راهای زندگی شهری و پرداخت هزینه شهر

 خود در را هاییافغانستانی از بسیاری و نیست مستثنا قاعده این از که زهراستبهشت
 متفاوتی شرایط تهران جنوب روستاهای دارند. بهتری مالی وضع که است داده جای
 دیگر یکی است. افغانستانی جمعیت حضور روستاها این تمام مشترک وجه ولی ،دارند

 .دارد نام «حصارگل» روستاها این از
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 قرار ری شهر کیلومتریپنج در که است کهریزک بخش توابع از روستایی حصارگل
 و «حصار قوچ» هاینام به روستا دو شامل منطقه این 1391 سال ازپیش تا دارد.

 هم با روستا دو این ،وقت دولت ۀمصوب با ،1391 سال ماه بهمن در اما ،بود «سلمبر»
 این گذشته ۀده چند درطی شدند. گذارینام حصارگل کنونی عنوان اب و ندشد تلفیق
 عمیق تحوالت و داشته فیزیکی حتی و جمعیتی ازنظر آوریسرسام رشد منطقه

 است. کرده تجربه را اقتصادی و اجتماعی

 و گندم کشت به قبل هایسال که دارد وجود متعددی و وسیع مزارع منطقه این در
 یکی و اندشده تبدیل صیفی و سبزی ۀگسترد مزارع به حاال اما ،داشت اختصاص جو

 محسوب حومه شهرهای و تهران سبزیجات و جاتصیفی تأمین مراکز ترینبزرگ از
 شغل که است ایاندازهبه صیفی و سبزی مزارع وسعت و تعدد دیگر، عبارت به شود.می

 کار در هاآن از برخی است. خورده گره صیفی و سبزی با منطقه این ساکنان بیشتر  
 کنیپاک سبزی هایکارخانه و هاکارگاه در نیز برخی و هستند سبزی برداشت و شتاک
 شده باعث مزارع گستردگی این، برعالوه اند.شده مشغول کار به سبزی بندیبسته و

 ترینمهم از یکی موضوع همین .یابد افزایش برابر 12 حدود تا کار نیروی به نیاز است
 ازبیش رود.می شماربه سکونت برای مهاجر اتباع ازسوی منطقه این انتخاب دالیل

 نیز پاکستانی مهاجران برخی و مهاجرند هایافغانستانی منطقه این ساکنان درصد 40
 قانونی مجوزهای نداشتن منطقه این مهاجران غالب وجه دارند. سکونت منطقه این در

 کار کشاورزی هایزمین روی منطقه این در ساکن اتباع اغلب است. ایران در اقامت
 کنند.می

 هایفعالیت و نفتی صنایع استقرار منطقه این در ،صیفی و سبزی مزارع برعالوه
 ازقبیل ،غیرمجاز حتی و آالینده هایکارگاه برخی هستیم. شاهد نیز را گاهیپاالیش

 منطقهاین  در راحتیبه زیستیمحیط مقررات ضعف دلیلبه ساختمانی، هایفعالیت
 و غیرقانونی مهاجران برای امن ا  نسبت سکونتگاهی به را منطقه این آنچه .دارند فعالیت
 است. قانون و مقررات از گریز امکان است کرده تبدیل غیرمجاز مشاغل و هافعالیت

 تامکانا کمبودو  آبی،بی فقر، با که است تهران کیلومتریپنج در ایمنطقه حصارگل
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 غیرقانونی اقامت دلیلبه منطقه ساکنان و کندمی نرم وپنجهدست بهداشتی و رفاهی
 مهاجران از زیادی شمار میزبان که ـ نیز محله بومی ساکنان ندارند. گریمطالبه امکان

 با خارجی اتباع و ستا مواجه ایعدیده مشکالت با روستا این کهاین از ـ اندشده
 که است این واقعیت اما ،دارند شکایت اندکرده ایجاد مشکالتی هاآن برای نشینیزاغه

 سکونتگاه ۀاولی استانداردهای از کدامهیچ و است فرسوده بسیار منطقه مسکونی بافت
 دهندمی تشکیل را صیفی و سبزی مزارع کار اصلی نیروی که مهاجرانی ندارد. را منیا

 شد، دیده کهطوریبه ،کنندمی کار هازمین روی فامیلی و ایزنجیره صورتبه اغلب
 این کودکان است شده سبب امر همین ند.افامیل و خانواده مزرعه یک کارگران بیشتر

 پسرها ؛ندکن کار مزارع در طوالنی ساعات برای و نساالبزرگ همراهبه نیز هاخانواده
 طناب و نخ هاآن دور کنند،می بندیدسته را هاسبزی شوند،می مشغول هازمین روی

 هاکارگاه در دخترها و ندزنمی بار راوانت و دهندمی انجام را شووشست کار و پیچندمی
 مزارع این در لغاش کودکان دستمزد ند.امشغول هاسبزی بندیبسته و خردکنی سبزی به

 و است ناچیز بسیار شوندمی متحمل که کاری سختی و طوالنی کار ساعات بهنسبت
 و مهارت بهنسبت است ممکن نیز برخی و شودمی شروع تومان هزار 500 حدود از

 ،شد گفته کهچنان ،حصارگل کنند. دریافت بیشتری مبالغ اندکرده کسب که ایرتبه
 ،منطقه ساکنان و است شده بنا اجتماعات از دوربه و است الزم هایزیرساخت فاقد

 دست موارد این تمام ندارند. گریمطالبه قدرت غیرقانونی، سکونت و مهاجرت دلیلبه
 باشد. روروبه مضاعف محرومیت با ایمنطقه عنوانبه منطقه این تا اندداده هم دست به
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 (پژوهشعکس از )نمایی از مزارع کشاورزی اطراف تهران و کار کودکان در این مزارع 

 راه ترانسفورسه
 بزرگراه از که است ،قم قدیم ۀجاد به نرسیده تهران، جنوب در ایمنطقه ترانسفور راهسه

 جزو که ایمنطقه ،است دسترسیقابل علی امام بزرگراه و ،رجایی شهید بزرگراه آزادگان،
 این گذاریامن علت ندارد. چندانی ۀفاصل زهرابهشت با و شودمی محسوب ری شهر

 و تولیدکننده ،«ترانسفور ایران» شرکت وجود ،است واقع ایران خیابان در که ،منطقه
 گردد.بازمی شمسی 1345 سال به آن تأسیس سال که است ،ترانسفورماتور ۀصادرکنند

 قرار منطقه این درنیز دیگر  بزرگ هایکارخانه و هاشرکتانبار  ،مذکور شرکت برعالوه
 منطقه این در آنچه همهاین با .است شده ساخته منطقه این در بزرگی هایسوله و دارند
 بزرگراه از که است کاریسبزی وسیع مزارع خوردمی چشمبه دیگری هرچیز ازبیش

  دارد. ادامه تهران زهرایبهشت تا و شودمی آغاز علی امام و آزادگان
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 زندگی در امروزه که آیدمی چشمبه زندگی سبک از دیگری نوع ترانسفور راهسه در
 مجاورت در که دارد وجود وسیعی زراعی هایزمین شود.می یافت ندرتبه شهری

 مزارع این در اند.گرفته قرار زنده دام پرورش و ،داریمرغ گاوداری، بزرگ هایسوله
 پاکستانی مهاجران منطقه ساکنان بیشتر   و شودمی برداشت و شتاک هاسبزی انواع

 قلب در که هاییآلونک و هاطویله در و اندآمده ایران به غیرقانونی صورتبه که هستند
 کنند.می زندگی خود ُپرجمعیت هایخانواده همراهبه اندساخته ضایعات با مزارع

 معمول طوربه و است سبزی و بامیه زراعی هایزمین افراد این درآمد محل
 این در کار نیروی از عظیمی بخش کودکان و کنندمی کار هازمین این روی خانوادگی

 چهار تا صبح چهار از ساعت، دوازده ازبیش روزانه که نددهمی را تشکیل مزارع
 ها،سبزی بندیدسته با را خود کار بامداد ۀاولی ساعات از هاآن کنند.می کار ،بعدازظهر

 اولیه ساعات در تا کنندمی شروع دورشان به طناب و نخ پیچیدن و ،هاآن سروته زدن
 نوبت دو در بارهاوانت معموال   باشد. آماده هاکامیون و هاوانت زدن بار برای صبح

 .رسانندمی بارترهومیوه هایمیدان به و زنندمی بار را مزارع این در شدهآماده هایسبزی
 شروع را هاسبزی ردکردنُخ  و کردن پاک کار مزارع کودکان   ها،سبزی زدن بار ازپس
 کنند.می

 میزبان ۀجامع اعضای است ممکن ،1بوریس تعاملی پذیریفرهنگ مدل براساس
 جداسازی، یکپارچگی، کنند: اعمال مهاجران دربرابر را پذیریفرهنگ رویکرد پنج

 شخص که است این یکپارچگی از منظور فردگرایی. و ،حصرگرایی همانندگرایی،
 ارتباط نیز مقصد ۀجامع فرهنگ با کهدرحالی ،است پایبند مبدأ ۀجامع فرهنگ به مهاجر

 وفاداری و دارد وجود واقعی دوفرهنگی نوعی یکپارچگی در است. پایبند نیز آن به و دارد
 این براساس بنابراین .آوردمی وجودبه را اجتماعی همبستگی نوعی فرهنگ دو هر به

 زیرا ،دارند را رویکرد این منطقه این در ساکن پاکستانی نامهاجر گفت توانمی ،مدل

                                           
1. Boris 
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 درکنار و مزارع در هم و اندکردهحف   را خود کشور زبان و زیورآالت و هالباس هم
 ند.اشده پذیرفته و ندنکمی کار و زندگی ایرانی میزبانان

 مجوزهای که را ایپاکستانی مهاجران و هستند ایرانی اغلب مزارع این صاحبان
 ،قانونی مجوزهای از این افراد نبودن برخوردار دلیلبه و اندگرفته کاربه ندارند اقامتی

 ، کهنیز هاآن کودکان و ندکنمیپرداخت  هاآن به میلیون دو تا یک حدود اندکی دستمزد
 .کنند، دستمزد بسیار ناچیزی دریافت میکنندمی کار خود ۀخانواد همراهبه مزارع در

 مجوز نداشتن دلیلبه زیرا ،دهندمی تن کارها این به اجبار ازروی پاکستانی مهاجران
 توانایی ،باشد شغلی هم اگر و ندارد وجود شانبرای دیگری شغل یافتن امکان ،قانونی

 برایشان مزارع این در زندگی و کار دلیل همین به و ندارند را مسکن هایهزینه پرداخت
 است. ترمناسب و ترصرفهبه

 و جمعیت توزیع ۀنحو ۀمطالع از عبارت که ـ شهری شناسیبوم مفهوم به توجه با
 توانمی ـ است شهر محیط در باز فضای و ،صنایع خدمات، با جمعیت بین روابط
 هایزیرساخت از کدامهیچ زندگی، امکانات ازنظر منطقه این که کرد برداشت چنین
 آب اغلب مزارع ساکنان ندارد. را دهستان( یا روستا امکانات )حتی زندگی الزم

 حلب در را آب گرم آب داشتن برای کنند،می استفاده چاه آب از و ندارند آشامیدنی
 خود مصارف سایر و استحمام برای و شود گرم تا گذارندمی آتش روی و ریزندمی
 از غیرقانونیصورت به یا ندارند برق یا هم هاآلونک اغلب کنند.می گرم را آب گونهاین
 نیز هاخانواده این کودکان منطقه، وضعیت به توجه با اند.کرده کشییمس هاخیابان برق

 ،شهر از بودن دور دلیلبه ،آموزش خصوصبه و ،درمانی بهداشتی، خدمات از
 بیاورند شانس اگر ،خودشان ۀگفت بنابه هستند. ُپرجمعیت هاخانواده عموم ند.امحروم

 فرصت چشم به زندگی از مرحله این به ،نشوند مرز رد ایران در اقامتشان مدت در و
 ترکیه به ایران از را هاآن که بدهند برهاقاچاق دست به و نندک جمع پولی تا کنندمی نگاه

 مهاجرتشان تسهیل برای گذرگاهی عنوانبه را ایران برخی از آنان بنابراین .ببرند اروپا و
 کارهای شدن کساد درصورت هاخانواده این از بسیاری .بینندمی مقصد کشور به
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 کهدرصورتی و فرستندمی هاچهارراه سر به گریتکدی برای را خود کودکان ،فصلی
 گردند.بازمی پاکستان به ،شود سخت و تحملغیرقابل برایشان شرایط

 
 (پژوهش عکس از)راه ترانسفورماتور و مزارع کشاورزی نمایی از سه

 مشاغل مرتبط با گل
 ندارد نیاز زیادی تخصص به کهاین دلیلبه آن با مرتبط مشاغل در کار و یفروشگل

 معابر و خیابان کف در گاهیاین کودکان  .است کرده جذب خود به را بسیاری کودکان
 منتهی هایبزرگراه و زهرابهشت انندم هاییمکان در گاه و فروشندمی گل مردم به شهری

 را نادارمغازه و مشتریان خریدهای گل بازارهای در دستیچرخ با نیز برخی .آن به
 شرایط و شودمی معرفی هامکان این از برخی بخش این ۀادام در کنند.می جاجابه

 .گرددمی بررسی جاهاآن در فروشگل کودکان
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 زهرابهشت

 در که است ،السالموادی ازپس ،مسلمانان قبرستان دومین وسعت ازنظر زهرابهشت
 که قطعاتی برعالوه شود.می منتهی آن به آزادگان بزرگراه و است گرفته قرار تهران جنوب

 ،دارد وجود آرامستان این در نیز خاص قطعات برخی ،اندشده دفن هاآن در عادی مردم
 برخی در .دارد تعلق اسالمی انقالب ازپیش سیاسی مبارزان به که 33 ۀقطع مثال رایب

 ،شهدا گلزار نام با ،نیز قطعه َده و اندشده دفن سیاسی یا اجتماعی اعدامیان قطعات
شدگان کشته آرامگاه است. عراق و ایران جنگ شهدای سپاریخاک محل

 اللهآیت ،اسالمی جمهوری گذاربنیان آرامگاه و 24 ۀقطع در تیر هفتم جمهوریریاست
 نیز آرامستان این آوراننام و هنرمندان ۀقطع در دارد. قرار زهرابهشت غرب در خمینی،

 اند.شده سپرده خاکبه سرشناس افراد و مشهور هنرمندان
 غیررسمی هایآگهی برخی که دارد وجود شایعاتی زهرابهشت در قبر قیمت دربارۀ

 به خاص قطعات برخی در قبر میلیونیچندَده فروش بر مبنی دیوار انندم هاییوبگاه در
اعالم  قاطعیت با 1398 سال در زهرابهشت مدیران اگرچه ،زندمی دامن شایعات این
 فاز قطعات به مربوط و رودنمی فراتر تومان میلیون 16 از قبر قیمت باالترین اندهکرد
 تومان میلیون 9 قبر هر قیمت آرامستان این دو فاز در هاآن ۀگفت به .زهراستبهشت یک

 قبر نیز روز هایقطعه در و است شده تعیین تومان میلیون 3 قبر هر قیمت سه فاز در و
 درحال زهرابهشت که آنجا از .[88]گیردمی قرار شهروندان دراختیار رایگان صورتبه

 افراد از بسیاری جمعیت است، تهران ُپرجمعیت شهر رسمی آرامستان تنها حاضر
 سرازیر منطقه این سمتبه تهران غرب و ،شرق جنوب، شمال، از نشینسوگ و عزادار

 ،روندمی زهرابهشت به هفته عادی روزهای در که افرادی نیستند کم اگرچه د.شونمی
 قبور اهل زیارت برای را هفته آخر روزهای ،اسالمی اعتقادات دلیلبه ،افراد اغلب اما

 یرفته براازدست یزهنگام سر زدن به مزار عزمعموال  رسم است که به .کنندمی انتخاب
 رسمی شدگانفوت مزار بر گالب پاشیدن و گل چیدنو  برندیم یهاو گل و گالب هد

 آرامستان در یفروشگل که روست همین از .است مسلمان مردم و ایرانیان درمیان دیرینه
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 در که است شده تبدیل بزرگ تجارتی به حاال هاقبرستان دیگر و زهرابهشت بزرگ
 دارد. وجود فقیر کودکان کشیدن استثماربه از هایینشانه آن پنهان و زیرین هایالیه

 نقاط از زهرابهشت به منتهی مسیر ترینمهم عنوانبه ،آزادگان بزرگراه پایانی قسمت
 خریدار انتظار به که است فروشیگل افراد از مملو هفته آخر روزهای در ،تهران مختلف

 گروه ،خودرو یک توقف محضبه ند.اکودک هاآن اغلب و اندایستاده بزرگراه حاشیۀ در
 نمای این فروشند.ب را شانهایگل تا دوندمی آن سمتبه فروشگل کودکان از زیادی

 است. تهران زهرایبهشت محدودۀ در فروشگل کودکان نخستین
 هاپاتوق این شود.می گفته پاتوق هاآن به که شوندمی پهن هاییمحل در هابساط این

 در کارهاکهنه هستند. کارکهنه و ایرانی اغلب و دارندهسابق که دارد تعلق افرادی به
 دهند.می اجاره را پاتوق یا کنندمی پهن گل بساط خودشان یا یفروشگل هایپاتوق

 کنند فروشیگل برایشان تا گیرندمی کاربه را کودکان کنند، بساط خودشان کهدرصورتی
 استفاده هاگل فروش برای کودکان از مستأجر نیز بدهند اجاره را پاتوق کهدرصورتی و

 که باشند کارگری کودکان یا باشند هاآن خود   فرزندان   کودکان این است ممکن .کندمی
 از که ،کاری روز یک ازایبه فروشگل کودکان دستمزد گیرند.می حقوق روزمزد
 70 تا 50 بین ،دارد ادامه شب هشت و هفت تا و شودمی شروع صبح ۀاولی ساعات

 کم فروش کهدرصورتی و دارد بستگی نیز فروش میزان به رقم این که است تومان هزار
 کاری دیگر مدل د.کر خواهد کسر کودکان حقوق از خود صالحدید با کارفرما باشد،

 روز پایان در و سپاردمی کودک به را بساط کل پاتوق صاحب یا مستأجر که است این
 دهد.می کودک به را فروش از حاصل سود از درصد 25

 را هاپاتوق تربزرگ کودکان برخی که است این میدانی هاییافته در تأملقابل ۀنکت
 این در و گیرندمی کاربه روزمزد صورتبه را تروسالسنکم کودکان و کنندمی اجاره
 ۀچرخ دیگر، عبارت به آورند.می دستبه هاگل فروش از سودی خود برای ،میان

 کودکانی نیز دیگر شکل کند.می پیدا ادامه زنجیروار صورتبه کودکان کارگیریبه
 مستقل فروش ،گل بازار از گل ۀتهی با و کنندمی اجاره را هاپاتوق خودشان که هستند

  دارند. را خود
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 اغلب :است توجهقابل نکته چند هاآرامستان در فروشگل کودکان وضعیت دربارۀ
 آبادکریم و کهریزک همچون مناطقی در که هستند افغانستانی مهاجران کودکان این

 اغلب و دارند وجود هاآن میان در نیز ایرانی کودکان که است درست کنند.می زندگی
 است این در مهاجر کودکان با ایرانی فروشگل کودکان تمایز وجه اما ،باقرشهرند ساکن

 اما دارند، قرار آسیب درمعرض کمتر خانواده نسبی حمایت دلیلبه ایرانی کودکان که
 خصوصبه ،ندشومی استثمار بیشتر بسیار قانونی مجوز نداشتن دلیلبه مهاجر کودکان

 کارگر عنوانبه ناگزیرند و ندارند را بساط و پاتوق ۀاجار برای اولیه ۀسرمای که کودکانی
 که مواقعی در خصوصبه ،فروشگل کودکان با بدرفتاری و خشونت کنند. کار روزمزد
 است. رایج ایمسئله دهند،نمی کار به دل و کنندمی بازیگوشی یا دارند کمتری فروش

 صوتی آلودگی ازجمله ،دارند قرار بسیاری محیطی خطرات درمعرض کودکان این
 دنبالبه دویدن و بزرگراه کناردر ایستادن دلیلبه) ایجاده تصادف ،ایجاده ناشی از تردد

 زمستان، سخت سرمای و تابستان سوزان گرمای درمعرض گرفتن قرار ،خودروها(
 در که کودکانی وضعیت البته ندارند. کار محیط در سرپناهی و سایه کهدرحالی

 هاآن و است بهتر کمی ،سرپناه و بانسایه وجود دلیلبه ،کنندمی کار ثابت هایپاتوق
 این در هاپاتوق دیگر با ثابت هایپاتوق تفاوت وجه برخوردارند. بیشتری امنیت از

 در فقط هاپاتوق دیگر ولی ،دایرند هفته روزهای تمام در ثابت هایپاتوق که است
 قدمی چند در هابساط که آنجا از شوند.می فعال تعطیل ایام و هفته آخر روزهای
 اختالف به فروش سر همدیگر با کودکان این اوقات خیلی شوند،می پهن یکدیگر

 را خود که افرادی میان معموال   هااختالف این زنند.می کتک را دیگریک و خورندبرمی
 ،فروشگل کارگران و کودکان ۀگفت و گواهی به ند.کمی صدق نیز دانندمی هاپاتوق مالک

 و دهندمی شهرداری مأموران به را مبالغی هفته هر خود کار تداوم برای هاپاتوق مالکان
 ،کند سرپیچی یا باشد داشته تأخیر مبلغ این پرداخت در هاآن از یکی کهدرصورتی

 با را هایشگل و کنندمی جمع را پاتوق آن بساط مشخص طوربه شهرداری مأموران
 شوند، اختالف دچار هم با هاپاتوق مالکان کهدرصورتی همهاین با برند.می خود

 دالیل ترینمهم از یکی کند.می پیدا فیصله مسئله مأموران همین پادرمیانی با معموال  
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 از استفادهسوء هاآرامستان در گل فروش و تجارت در کودکان از مندنظام ۀاستفاد
 از دهندمی ترجیح روندمی هاآرامستان به که یمردم بیشتر و است مردم احساسات

 که دارد وجود تصور این خریداران از برخی درمیان .بخرند گل وسالسنکم کودکان
 شانرفتهازدست عزیز روح او، کردن شاد و وسالسنکم کودک یک از خرید صورترد

 کودکان از استفاده دلیل ترینمهم کودکان از گل خرید به مردم تمایل شود.می ترشاد
 برعالوه ،خود عزیز مزار به رفتن هنگامبه افراد از بسیاری هاست.آرامستان در فروشگل

 تعلق فروشگل کودکان به آن از زیادی بخش که هایینذری برند،می هم نذری گل،
 وجود هاییخوردنی و های پاکتیمیوهآب انواع کودکان بیشتر   بساط   در رونایاز گیرد.می

 کمتری بهای به را هاخوردنی فروشگل کودکان گاهی ند.آورمی هاآن برای مردم که دارد
 این به افراد نیز برخی بخورند. را هاآن تمام توانندنمی چون ،فروشندمی نادارمغازه به

 کودکان از را نقد وجوه این هاپاتوق صاحبان گاه که دهندمی هدیه نقد وجه کودکان
 .کنندو تصاحب می گیرندمی

 که است این ،ایرانی چه و مهاجر چه ،هاآرامستان فروشگل کودکان مشترک وجه
 از مقدار زیادی معموال   و هستند خود بضاعتبی هایخانواده خرجکمک و آورنان

 ۀمنطق ساکن بیشتر مهاجر کودکان گیرد.نمی تعلق خودشان به روزانه درآمد و کارکرد
 صبح هفت ساعت از که ندباقرشهر ساکن ایرانی کودکان و هستند آبادکریم و کهریزک

 تمام دیگر برخی و هفته آخر روز دو فقط کودکان از برخی و کنندمی کار شب هفت تا
 ندارند. یثابت مکان و هستند سبز فضای و هاپاتوق در هفته
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 (پژوهش عکس از)بزرگراه خلیج فارس ، زهرافروش در مسیر بهشتگلیک کودک نمایی از 

 محالتیبازار گل 

 ۀمنطق زمزم   ۀمحل در ،محالتی بزرگراه در گرفتن قرار سبببه تهران گل بازار ترینبزرگ
 به زمینی در بازار این شود.می شناخته «محالتی گل بازار» نام با ،تهران داریشهر 14

 بازار این در غرفه 600 به نزدیک .شد ساخته1375 سال در مترمربع هزار َده مساحت
 مختلف نقاط به بازار این از گل ۀشاخ میلیون دو حدود روزانه شودمی گفته و دارد وجود
 رسد.می فروشبه فروشیتک و عمده صورتبه دیگر، عبارت به یا شودمی ارسال تهران
 دوازده تا و شودمی آغاز صبح چهار حدود از محالتی گل بازار کار به شروع تساع
 از ساعاتی تا هاغرفه تعطیل روزهای و هفته آخر روزهای در اگرچه ،دارد ادامه ظهر

 کنند.می کار هم بعدازظهر

 نه ،باشد مدرن و زیبا رودمی انتظار که اشکاربری و نام باوجود ،محالتی گل بازار
 ؛است مرتب تجاری بازار یک رودمی انتظار که گونهآن نه و دارد زیبایی و شیک ظاهر
 وآمدرفت و ،ندارند مناسبی فضای هاسوله است، آلودگل اغلب مراجعان پای زیر زمین  
 ایجاد را نشینیدل فضای هاگل عطر اما ،کرده دوچندان را محیط ازدحام هادستیچرخ
 را هرچه توانندمی بازار این در وگیاهگل به مندانعالقه کهاین خصوصبه است، کرده
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 طبیعی، هایگل آپارتمانی، گیاهان انواع از ،کنند تهیه تریمناسب قیمت با دارند الزم
 .ابزارآالت کشاورزیو  باغبانی وسایل و هادرختچه تا گرفته سفال و گلدان

 کارگر صدچند محالتی گل بازار در هستند. انفروشگل و مردم گل بازار مراجعان
 کارگرانی ،اندشده استخدام هادستیچرخ کشاندن و بار ییجاجابه برای که کنندمی کار
 ،کوچک هایجثه باوجود و هستند کار قانونی سن زیر کودکان هاآن از رخیب که

 جدهه زیر هایبچه به که است مدتیالبته  کنند.می حمل را سنگین هایدستیچرخ
 مناسب کار این برای بدنشان فیزیک و جثه کهاین مگر دهند،نمی را اجازه این سال

 باشد.

ه نشدپالک گاری نیز تعدادی و دارد وجود شدهپالک گاری 180 حدود این بازار در
 گاری با که یکودکان کنند.می کار اختصاصی صورتبه هامغازه و انبارها برای فقط که

 گل خرید اتمام زمان تا و نمایندمی مراجعه مختلفی هایغرفه به مشتری با کنندمی کار
 بین تقریبی طوربه فرایند این .دنکنمی همراهی گل بازار ۀمحوط از خارج تا را خریدار

 دریافت تومان هزار 10 کودکان آن ازای در و کشدمی طولبه ساعت یک تا ساعت نیم
 کنند.می

 افغانستان شریف مزار از میمنه اهل اغلب محالتی بازار در کار به مشغول کودکان
 ازقبیل ،فامیل بزرگ افراد از نفر دو یا یک همراه هاآن ۀهم ،خودشان ۀگفت به هستند.

 محسوب فامیل همه نوعیبه و نداآمده ایران به ،... و ،برادر دایی، ،)کاکا( عمو
 چشمبه بیشتر منطقه این در ایزنجیره مهاجرت گفت توانمی ،عبارتیبه .ندشومی
 افغانستان مختلف شهرهای از زیادی مهاجران ،تهران بزرگ بازار در مثال   خورد.می

 گل بازار در ولی ،ندبود هآمد دیگر جاهای و ،هرات قندهار، هایوالیت از که بودند
 محسوب فامیل و والیتیهم نوعیبه و بودند وصل هم به ایزنجیره صورتبه همه
 شدند.می

 شکلبه که بود این شود توجه محالتی گل بازار در کودکان کار به شد باعث آنچه
 کرده تهیه را کار یونیفرم یا لباس گل بازار شورای دفتر از کودکان این ۀهم اییافتهسازمان

 لباس بودند ها شاگردمغازه در که یکودکان و ارندد لباس هاچرخی فقط )البته بودند
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 این کودکان .دانست کودک کار به دادن رسمیت نوعیبهتوان را می عمل این که (رندندا
 ابتدا در است بزرگ هاآن کوچک هایجثه برای معموال   که ایجلیقه یا لباس ازایبه

 کنندمی پرداخت تومان هزار 300 نیز هرماه سپس و کنندمی پرداخت تومان هزار 400
 اگر نوروز ایام در .شود دارپالک هایشانگاری و باشند داشته را گل بازار در کار ۀاجاز تا

 نیز تومان هزار 800 به مبلغ این کند پالک را اشگاری بخواهد بار اولین برای فردی
 با گاری خریدوفروش ،عبارتی به و دارد تعلق کودکان خود به گاری این کند.می تغییر

 حدود معموال   دارند طوالنی کار ساعات که آنجا از هابچه این بیشتر است. خودشان
 سر صبح چهار ساعتبتوانند  تا شوندمی بیدار خواب از شبنیمه نیم و دو ،دو ساعت

 و نداخوابکم معموال   و دارند شکایت خود کاری ساعات وضعیت ازها آن باشند. کار
 و کنندمی کار هفته روز هفت تمام .پذیر استآسیب خوابیکم سبببه بدنشان سیستم

 دوازده تا صبح چهار ساعت از .گذارندسر میرا پشت بیشتر کاری ازدحام هفته آخر
 درهای پشت تمیزکاری ،بازار تعطیلی با هم آن ازبعد و کنندمی کار گل بازار در ظهر
 ولی ،بود بیشتر کردندمی کار آنجا که گویا قبال  تعداد کودکانی شود.می شروع بسته

 با یکودکان مسئوالن بود، شده شهرداری ازسوی که هاییبازرسی و کرونا شیوع دلیلبه
 نداهکرد هامغازه شاگردی سیستم وارد و خارج گردانیگاری از را کوچک خیلی هایجثه

گونه یکی از آنان نارضایتی خود را این و بودند ناراضی خیلی کودکان از این مسئله که
  :بیان کرد

 خاک کنیم، حمل وسایل باید ما ؛هترسبک نوکارش هم هبیشتر اچرخی درآمد هم
 نیوگردگاری توی ولی ،ریمبیا آب یم،بد آب ور گال کنیم، عوض ور انوگلد

 بودیم. کاسب تومن هزار 120 تا 80 بین روزانه و کردیممی کار ترراحت

 با و تربسته محیط در باید درضمن و ندردا کمتری حقوق قسمت این در کودکان
 بازار هرچند است. و نارضایتی آنان آزار باعث موضوع این که کنند کار بیشتری قواعد

 ایجاد کودکان درآمد در تفاوتی شلوغی این ولی ،است شلوغی بازار محالتی گل
 کنند.می استفاده گاری از که هستند هافروشعمده معموال   ، زیراکندنمی
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 کار گل بازار در هاسال که افغانستانی هایخانواده برخی که است این دیگر موضوع
 یا دیگر افغانستانی کودکان و شده مغازه صاحب غرفه یک ۀاجار با خودشان بودند کرده

 که است آن دهندۀنشان مسئله این و ندنک کار برایشان تا اندآورده را خودشان فرزندان
 اقتصادی هایبنگاه ترمنسجم و تربزرگ یاقتصاد ۀچرخ وارد ترباسابقه مهاجران

 خورد.می چشمبه کمتر هاصنف دیگر در موضوع این که است جالب و اندشده

 گاراژ» نام به گاراژی در ندنکمی کار آنجا که کارگرانی اتفاقبهقریب کهاین دیگر نکته
 گاراژ آنبخشی از  دارد. فاصله گل بازار تا دقیقه پانزده تقریبا   که ندنکمی زندگی«سید

 ش راهایاتاق که شودمی اداره شخصی ازسوی جاو کل آن ستا صافکاری و مکانیکی
 200 تا 100 بین ماهیانه که ندکرداظهار میایشان  و است داده اجاره کارگران این به

همۀ  .دهندمی پول فرد این به هستند اتاق یک در نفر چند کهاین نسبت به تومان هزار
 و مکانیکی هاروز که کارگاهی محیطمجاورت  در و هستند کثیف و کوچک هااتاق

 شودمی تمام زودتر کودکان کار که بعدازظهرها معموال   و دارند قرار ستا صافکاری
 جمعیت بخوابند. خود استراحت کنند یا هایاتاق درتوانند نمی زیاد یسروصدا دلیلبه

 800 تا 600 از ،خودشان ۀگفت به ،افراد این شمار که ندنکمی زندگی آنجا در زیادی
 شامل را کودکان و ساالنبزرگ مردانه مختلط جمعیت این البته د.وشمی برآورد نفر
 را نگرانی و سؤال این موجود وضعیت کنند.می زندگی هااتاق این در هم با که شودمی

 خطر درمعرض را کودکان یمحیطچنین  در جمعیت تراکم آیا که دنکمی ایجاد
 .دهدمین قرار جنسی هایتعرض

 اجاره اتاق منطقه همان در خودشان که بودند مهاجران از دیگر ایدستهدر بازار گل 
 حدود ،دادندمی یبیشتر ۀکرای معموال   است. سید گاراژ از بهتر گفتندمی و بودند کرده

 بین گفتندمی و گاری برای هم تومان هزار 300 و اتاق اجاره برای تومان هزار 400
 به هاافیصر ازطریق را پول این و کنند اندازپس توانستندمی هم تومان میلیون 1 تا 700

 .ادندفرستمی ،میمنه و شریف مزار ،انشخود والیت
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 (پژوهشعکس از )از کودکان کارگر در بازار گل یری تصو

 بازار گل امام رضا

 ترینبزرگ از یکی ،مشیریه شهرک ازبعد خاوران ۀجاد در تهران، شرقیجنوب در
 گل بازار» نام با که است گرفته قرار «رضا امام گل بازار» نام به ایران وگیاهگل بازارهای

 گل بازار» اسم به رضا امام اتوبان در قرارگیری دلیلبه و شودمی شناخته نیز «خاوران
 تا و شودمی آغاز صبح نیم و سه از بازار این کاری ساعت .شودمی نامیده «رضا امام

 ،محالتی بازار مثل ،رضا امام گل بازار در موجود هایگاری دارد. ادامه ظهر یازده
 ۀاجاز کنندمی پرداخت ماهیانه که مبلغی ازایبه و اندشده سازماندهی و پالک گیهم
 دارند. کار

 با و ممکن شکل ترینساده به هاغرفه نیست، مدرن و شیک رضا امام گل بازار
 مناسب و محصوالت تازگی دلیلبه بازار این ولی ،اندشده دایر هم کنار موقت مصالح

 بازار نکته چند .است تهران شهر فروشانعمده از بسیاری ۀمراجع محل هاقیمت بودن
  :کندمی متمایز محالتی گل بازار از را رضا امام گل

 این به شخصی و جزئی خرید برای کمتری افراد شهر از بودن دور دلیلبه کهاین اول
 کار کودکان کمتر تعداد وجود خاوران گل بازار دوم تمایز وجه کنند.می مراجعه بازار
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 و هابازرسی دلیلبه اما است، بوده بیشتر کار کودکان تعداد ،این ازپیش گویا که است
 مثل و اندشده حذف گردانیگاری سیستم از کودکان ،شهرداری ضربتی برخوردهای

 کودکان برای را شرایط که نداهشد هامغازه در شاگردی کارهای جذب محالتی بازار
  است. کرده ترسخت
 از بازار این بودن دور دلیلبه که است این رضا امام گل بازار دربارۀ توجهقابل ۀنکت

 اندساخته خود برای که هاییآلونک در و بازار همان در را شب کارگران بیشتر   شهر
 کهاین ضمن .ندارند را شهری زندگی امکانات از یکهیچ هاآلونک این ند.گذرانمی

 کارگران همهاین با دارد. همراهبه را مخاطراتی ،کودکان برای خصوصبه ،متراکم محیط
 به و کردندمی رضایت اعالم کنند استراحت جاهمان را شب داشتند اجازه کهاین از

 سر صبح سه ساعت باید و است شهر از دور کارشان محیط که آنجا از ،خودشان ۀگفت
 اغلب است. گزینه ترینارزان و بهترین برایشان ، ماندن در آنجاباشندحاضر  کار

 این از و گذردمی روزها گاهی داشتند که اذعان پژوهش گروه با وگوگفت در کارگران
 بینند.نمی را شهری محیط و شوندنمی خارج بازار

 هم که بود این بود توجهجالب محالتی و خاوران گل بازار دو هر دربارۀ که نکته یک
 نادارمغازه تعامل و برخورد در و داشتند ترمالیم رفتار کودکان و کارگران هم و دارانغرفه

 در شاید .بود مشهود آرامش با همراه عطوفت و مهربانی نوعی مغازهشاگرد کودکان با
ها و لطافت گل که فضای عطرآلود گل کرد فرض یکار یطمح بتوان را علت مورد این

 و هاتولیدی انندم ،هامحیط دیگر در کهدرحالی ،استگذار بر وجود آدمی تأثیرو گیاه 
 .ندشتدا کودکان با تریخشن رفتار یانکارفرما پسماند، مراکز

 خرید برای زود صبح که است بسیاری کودکان ۀمراجع محل رضا امام گل بازار
 این .فروشندب هاخیابان و هاچهارراه در تا کنندمی تهیه گل و مراجعه محل این به عمده
 کار شدهسازماندهی شکلبه که هستند گروهی آن از جدای البته و مستقل گروه

 خیلی صبح هاهفته آخر ،فروشندمی گل زهرابهشت در که هاییبچه مثال رایب .کنندمی
 بازار خریداران و نامشتری از زیادی درصد بنابراین .کنندمی مراجعه گل خرید برای زود
 هستند. هاخیابان فروشگل کودکان رضا امام گل
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 گروه ،کنندمی کار گل بازار در که کودکانی و چهارراه سر فروشگل کودکان غیرازبه
 در که کودکانی ،شوندنمی دیده که دارند نقش گل تجارت در نیز کودکان از دیگری

 گل مزارع و هازمین در و تهران شهر از خارج معموال   گل پرورش هایباغ و هاکاریگل
 بیان و داشتند اذعان آن بر گل بازار دارانغرفه اغلب که است اینکته این کنند.می کار
 که بینندمی را زیادی کودکان ،روندمی گل هایباغ به گل ۀتهی برای وقتیکه  کردندمی

 هاآن اغلب شدمی گفته که کودکانی ند.کنمی کار مزارع نآ در خود ۀخانواد همراهبه
 روی درصدی صورتبه یا و دنکنمی اجاره یا را زمین پدرانشان و نداافغانستانی مهاجران

 دهند، کاهش را انسانی منابع تأمین هایهزینه کهاین برای و کنند،می کار زمین
 کار کارگر عنوانبه خود ۀخانواد با دیگر برخی کنند.می کار خانوادگی صورتبه

  کنند.می
 بیشتر صیفیوگیاه مانند کار در مزارع سبزی و گل صنف در کارکه نکته دیگر این

 است. خانوادگی صورتبه

 
 (پژوهش)عکس از  امام رضا در بازار گل ارگرک یکودک ازیری تصو

پزیکوره  های آجر

 آزادگان و ساوه ـ تهران هایبزرگراه و اسالمشهر حدفاصل که است ایمنطقه آبادشمس
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 با که ایمنطقه ،است شده واقع گلشهر و ،بهرام فیروز گلدسته، روستاهای مجاورت در
 پرآسیب مناطق از یکی عنوانبه و دارد شهرت دیرینه قدمت با آجرپزی هایکوره

 یکدیگر از مشخصی هایفاصله در که ،آجرپزی ۀکور 28 ود.شمی شناخته اسالمشهر
 دیگر حاال که هاییکوره دهند،می تشکیل را آبادشمس ۀمنطق هم درکنار اند،شده بنا

 عدد 10 از فعلی فعال هایکوره شمار و اندشده تعطیل یا داده کاربری تغییر هاآن اغلب
 زندگی رخانوا 15 تا 10 بین آبادشمس آجرپزی هایکوره از برخی در کند.نمی تجاوز

 هایآلونک در زیاد فرزندان تعداد با ایخانواده هر و نداُپرجمعیت اغلب که کنندمی
 غیراستاندارد مصالح با که کاهگلی هاییآلونک ،کنندمی زندگی متری سی تا پانزده

 درمقابل و ندارند را امن سکونتگاه یک هایویژگی از کدامهیچ و اندشده ساخته
 نیستند. مقاوم ،زلزله و سیل همچون ،طبیعی حوادث

 ارباب را هاکوره صاحب منطقه این اهالی .دارد تعلق کوره صاحب به هاآلونک این
 هاآلونک این از یکی دنکنمی کار هاکوره روی که ایخانواده هر به ارباب و کنندمی صدا

 15-10 هر معموال   کند.می دریافت خانه بهایاجاره عنوانبه را مبلغی و دهدمی اجاره را
 بهداشتی سرویس یک حتی و حمام یک فقط کنندمی زندگی کوره یک در که رخانوا

 چاه آب از یابرای مصارف خود  و ندارند سالم آشامیدنی آبها آن دارند. مشترک
 آورد.می آب هاآن برای تانکر با ارباب یا است غیربهداشتی بسیار که کنندمی استفاده

 نداستانیافغان مهاجران آبادشمس هایکوره ساکنان بیشتر هم شاید درصد 70 حدود
 نیز رفاهی و بهداشتی امکانات کمترین از دلیل همین به و ندارند اقامت قانونی مجوز که

 نیستند. برخوردار

 وجود سنکم کودک شش تا سه بین خانه هر در و نداُپرجمعیت هاخانواده اغلب
 نداشتن   دلیلبه کودکاناین  از برخی کنند.می کار هاکوره در هاتابستان اکثرا   که رددا

 در آنچه اند.دهمان محروم نیز آموزش از و ندارند تحصیل امکان مجاز هویتی   اوراق  
 است آشکار و بارز کامال   نشدنیانکار ایمسئله عنوانبه آبادشمس آجرپزی هایکوره
 کاربه  صبح اولیه ساعات از هاخانواده اغلب است. مالی شدید فقر و فرهنگی فقر

 مواردی در )البته زنندمی خشت بعدازظهر پنجساعت  حدود تا و شوندمیمشغول 
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 شروع را کار صبح هفت ساعت از کودکان و صبح چهار ساعت از پدران که شد اظهار
 نیز کودکان .زنندمی که است هاییخشت براساس نیز هاآن دریافتی حقوق کنند(.می

 رایب و ندامشغول هاخشت چیدن و زدن خشت انندم کارهایی در خود توان به توجه با
 کنند.می دریافت اندکی و ناچیز حقوق دهندمی انجام که کاری

 شده باعث خیرین هایگروه و هاانجمن مداوم حضور و منطقه به هارسانه توجه
 و کنندهکمک هایگروه میان واسطه عنوانبه هاکوره همین در افراد برخی است

 منطقه در را مراجعان ،گردشگری راهنمای همچون ،هاآن بگیرند. قرار نیازمندان
 قول به ،تا کنندمی دریافت را هاکمک سپس و دهندمی توضیحاتی و چرخانندمی

 اقالم ، این افرادمحلی ساکنان ۀگفت به اما ،کنند تقسیم واقعی نیازمندان میان ،خودشان
 آزاد بازار در را باقی و دهندمی نیازمندان به را اندکی بخش و گیرندمی تحویل را کمکی

 یا اندآمده هرات شهر از بیشتر که آبادشمس هایکوره افغانستانی کودکان فروشند.می
 دلیلبه یا روندمی ،گلدسته روستای همچون ،مجاور روستاهای به تحصیل برای

 در نیز درمانی و بهداشتی امکانات ند.امانده محروم آموزش از قانونی مجوز نداشتن
این  دارد؛ نیز بیشتری وخامت وضعیت متروکه هایکوره در و وجود ندارد تقریبا   منطقه

 به عقرب و سوسک انندم گزندگانی و حشرات باوجود و امکانات کمترین با هاکوره
 که افرادی بیشتر   شود.می داده اجاره فقیرند شدتبه یا و مجرد یا که مهاجرانیاز  برخی

 برای هم متروکه هایکوره از که هستند گردهازباله کنندمی اجاره را متروکه هایکوره
 گذرانند.می آنجا در را هاشب هم و کنندمی استفاده زباله تفکیک

 ،انقالب ازپیش از منطقه این که است این آبادشمس هایکوره دربارۀ توجهقابل ۀنکت
 ،رفتندمی آنجا به کارگری زندگی رنج و درک برای که هاییچریک ۀمراجع دلیلبه

 است ممکن ایخیریه هایگروه دلیل همین به وشده است کامال  شناختهو  دارد شهرت
حضور  این و ببرند آنجا ساکنان برای کمکی اقالم و کنند مراجعه منطقه به هفتههر 

؛ است شده هدف ۀجامع ازطرف ناسالم ایرابطه ایجاد باعث منطقه در خیرین مداوم
 ،زندمی موجدر آن  شدتبه آسیب و فقر کهدرحالی ،هاآلونکاین  از برخی در کهچنان

 منطقه آن در زندگی مختصات با که شودمی دیده قیمتگران و دیسیال هایتلویزیون
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 حس است شده باعث خیریه هایانجمن و هاگروه هجوم دیگر ازسوی ندارد. مطابقت
 ساکنان و برود ازمیان است، داشته وجود همیشه کارگر ۀطبق در که ،همکاری و تعاون
 مسئله این هایریشه از برخی باشند. رقابت در بیشتر هایکمک دریافت برای محلی

درست است  کرد. وجوجست ،اعتیاد مثل ،منطقه در موجود هایآسیب در باید نیز را
 ،کنندمی پیدا خوشایندی حس منطقه این ساکنان به کردن کمک با خیریه هایگروه که

 شود. فساد ساززمینه تواندمی منطقه به رسانیکمک شکل ولی

 
 (پژوهش آباد )عکس ازدر شمس یآجرپز یهااز کوره یینما

 در فرحزادکار کودکان 

 پونک هایمحله باالی در و البرز ارتفاعات جنوبی هایدامنه در تهران، غرب شمال در
 وهواآبخوش ایدره هستند، تهران شهرداری 5 و 2 مناطق در که تهران آبادسعادت و
 از فرحزاد ۀدر .است هشدمی شناخته فرحزاد ۀدر نام با دیرباز از که دارد قرار سرسبز و

 ،آبادسعادت و داوود امامزاده قدیم ۀجاد و گلپاد خیابانبه  شرق از ،کن و پونک به غرب
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 ،سرسبز متنوع، طبیعت دارای دره این .شودمحدود می غرب شهرکبه  یشرقجنوب از و
 یادگار )بزرگراه شهر کیلومتریهدَ  تا و شده شروع کوهستان از که ستهواوآبخوش و

 متفاوتی و متعدد اظهارنظرهای فرحزاد ۀمحل ۀتسمی وجه دربارۀ است. کرده نفوذ امام(
 از گویندمی و اندکرده منسوب پهلوی محمدرضا همسر به را آن برخی ؛دارد وجود
 ایخانواده فامیل نام فرحزاد» گویندمی برخی است، گرفته نام «زادفرح» روی همین
 ۀمقال در آشتیانی اقبال عباس اما ،«اندداشته سکونت منطقه این در قدیم از که است

 زادفرح» است: نوشته چنین فرحزاد دربارۀ یادگار ۀمجل در «نواحی و بالد جغرافیای»
 اول فتح )به «فره» گوید: راقم . ...است واقع ،کن و تجریش بین ،طهران غربیشمال در
 و است توشه معنای به «زاد» و است شوکت و شأن معنای به ساکن( های و دوم شد و

 [89]«است. «باعظمت توشه» معنای به مجموع

 اینخوردهدست تقریبا   شکلبه منطقه این سنتی و روستایی بافت هم هنوز اگرچه 
 ۀدامن در وهواآبخوش روستایی عنوانبه فرحزاد دیگر حاال اما ،است ماندهباقی

 ودشمی شناخته تهران ۀحوم در ایمحله عنوانبه بلکه شود،نمی شناخته البرز ارتفاعات
 زیست همهاین با .خوردچشم میبهدر آن  ایفزاینده شکلبه اجتماعی هایآسیب که

 سلب را منطقه این ماهیت دربارۀ قطعی اظهارنظر هرگونه امکان منطقه این در دوگانه
 یکدیگر با متفاوت کامال   قشر دو وجود ازنظر را فرحزاد توانمی تردید بدون .است کرده

 میلیاردی خودروهای بر سوار که مرفهی قشر ؛دانست تهران ۀمنطق فردترینمنحصربه
 خیابان ۀگوش در اعتیاد و فقر فرط از که پذیریآسیب هایگروه و دارند حضور منطقه در

 هایباغ با وهواآبخوش ایمنطقه عنوانبه سویک از فرحزاد ۀدر دهند.می جان حتی
 متمول شهروندان تابستانی هایتفرجگاه از یکی عنوانبه انبوه هایتوتستان و سرسبز
 اعتیاد و فقر با اغلب که ،مهاجر افراد سکونت دلیلبه دیگر ازسوی و است تهرانی
 رود.می شماربه خیزآسیب ایمنطقه کنند،می نرم وپنجهدست

 از توجهیقابل بخش که است یهایمحله از یکی فرحزاد ۀمحل گفت توانمی
 این در است. داده جای خود در را کار کودکان درنتیجه و افغانستانی و ایرانی مهاجران

 اغلب که هستند فرحزاد بومیان نخست ۀدست :کنندمی زندگی گروه یا دسته سه محله
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 که هستند باغاتی دارای آنان از بخشی کنند.می زندگی ویالی هایخانه در هاآن
 مناطق از ایرانی مهاجران دیگر ۀدست اند.گرفته کاربه هاآن از نگهداری برای را کارگرانی
 از مهاجران این ؛اندکرده مهاجرت محله این به است دهه چند که کشورند مختلف

 هاافغانستانی آخر گروه درنهایت اند.هآمد محله این به کلَ  و ،رکتُ  رد،کُ  قومی هایگروه
 به فقیر و مهاجر هایگروه که دالیلی از یکی اند.کرده مهاجرت محله این به که هستند

 اسکان مناطق جزو محله این از یهایبخش که است نآ کنندمی مهاجرت محله این
 فقیرترند همه از که ایقومی هایگروه که است این توجهقابل ۀنکت و است غیررسمی

 ند.ترو پایین بدتر همه از کیفیت لحاظبه که کنندمی زندگی محلهاین  از هایبخش در
 خصوصبه ،مهاجران از فرحزاد ۀمحل در هاآن ۀهم یا کار کودکان از توجهیقابل بخش

 در مجرد خانوارهای اسکان الگوی کهاین دیگر ۀنکت هستند. ،افغانستانی هایخانواده
 زندگی خانوارها این در کار کودکان از زیادی تعداد و است شایع بسیار فرحزاد ۀمحل
 در گاهی و کنندمی اجاره را اتاق یک نفرهچهارپنج هایگروه قالب در آنان کنند.می
 کنند.می زندگی خانوار چندین ازبیش خانهیک

 از توجهیقابل بخش :ندامشغول کار به عمده ۀدست سه در محله این در کار کودکان
 شهرداری، 2 ۀمنطق خصوصبه ،تهران شهر شمالی مناطق در خیابانی کارهای در هاآن

 مانند و ،یفروشدست کنی،پاکشیشه گری،تکدی مانند یکارهای در هاآن ؛کنندمی کار
 وارد هایشانخانواده همراهبه کودکان این از بخشی کنند.می کار هاچهارراه سردر  هااین

 کار ساختمانی کارهای در که هستند کودکانی دیگر ۀدست شوند.می خیابانی کارهای
 ساکنان از ساختمان بخش در کار نیروی از توجهیقابل بخش گفت توانمی کنند.می

 کودکان این از بزرگی بخش درنهایت شود.می تأمین این منطقه کودکان و فرحزاد ۀمحل
 تعداد آن اطراف و فرحزاد ۀمحل در .شوندوارد میو صافکاری  مکانیکی کارهای در یزن

 کار کودکان از عظیمی بخش .دارند فعالیت گوناگون هایتخصص با مکانیکی زیادی
 حرفه این یادگیری هاآن بسیاری از هدف و کنندمی کار هامکانیکی این در منطقه این

 گردی،زباله مانند یدیگر کارهای در که هستند کار کودکان از دیگری تعداد البته است.
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 ضایعات و ،غذایی مواد هایفروشگاه ،(توت مانند) یمحل هایمیوه از برخی فروش
 است. اندک هاآن تعداد اما ،کنندمی کار

 ۀمنطق یک امام یادگار بزرگراه سمت دو در که گفت باید هامکانیکی بارۀدر
 از بسیاری مبتدی کار نیروی که دارد وجود بزرگکوچک و های با مغازه تعمیرگاهی

 و هاتعمیرگاه در کودکان این .ندفرحزاد ۀمنطق در ساکن مهاجر کودکان هاآن
 رعایت بدون ،سخت شرایط و طوالنی ساعات در پادو شاگرد عنوانبه هاصافکاری

 هیچ دریافت بدون ابتدا در هاآن بیشتر   و کنندمی کار ،بیمه و مزایا و کار قانونی مقررات
 اندکرده کسب که مهارتی میزان با تناسبم سپس و کنندمی آغاز را کار دستمزدی

 کنند.می دریافت متغیر دستمزدهای
 همراهبه گاه و شوندمی فصلی کارهای جذب منطقه این کودکان از یدیگر ۀدست

 فصلی کارهای به گرسرکار همراهبه یا تنهاییبه گاهی و خود ۀخانواد اعضای از یکی
 این جزو هاباغ تمیزکاری و ،درختان کردن هرس چینی،میوه ؛شوندمی گمارده
 و شوندمی گمارده کاربه روزانه مشاغل در کودکاناین  از یدیگر گروه .اندمشاغل

 ساختمانی و صنعتی کارگران عنوانبه هاآن کنند،می دریافت حقوق روزمزد صورتبه
 ۀمنطق در هاچهارراه سردر  تنهاییبه یا خانواده اعضای از یکی همراهبه صبح هرروز
 کسانی کهاین امیدبه ،ایستندمی انتظاربه دادمان بلوار در یا آبادسعادت و غرب شهرک
 ،شد ذکر که مواردی برعالوه ببرند. خود با ساختمانی کارهای برای را هاآن و بیایند

 و فروشندگی ازجمله ،است رایج فرحزاد ۀمنطق در کودک کار از دیگری متعدد اشکال
 و هابقالی انسانی نیروی دهدمی نشان میدانی مشاهدات منطقه. هایبقالی در پادویی

 کودکان این شود.می تأمین فرحزاد ۀمحل از تهران غرب در غذایی مواد هایفروشگاه
 که هستند کودکاناین  از یدیگر ۀدست کنند.می کار دیروقت تا صبح اولیه ساعات از نیز

 کودکانی است، طوالنی بسیار کارشان ساعات اما ،کنندمی کار خانه محیط در اگرچه
 پاک آوری،جمع برای صبح ۀاولی ساعات از گروه این ند.امشغول سبزی فروش به که

 سبزی فروش به روز پایان تا و کنندمی آغاز را خود کار هاسبزی بندیدسته و کردن
 شوند،می گمارده مختلفی کارهای به فرحزاد ۀمنطق دختر   کار   کودکان   هستند. مشغول
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 لوبیا و الاباق و خردکنیسبزی و خیاطی کارهایتا گرفته هاچهارراه سر یفروشدست از
 به بیشتر که دخترانی و زنان و ،است فصلی و لوبیا باقاال کردن پاک خانه. در کردن پاک
 کلی طوربه شوند.می مواجه فراوانی جسمی و پوستی مشکالت با ندامشغول کار این
 هایکارگاه در و شودمی انجام فرحزاد ۀمنطق در بزرگی مقیاس در خردکنیسبزی کار

 خصوصا   ،زیادی کودکان هستند، نیز خانوادگی هاآن از برخی که ،بزرگ و کوچک
 اند.شده مشغول کار به ،دختران

 این در رستوران توجهیقابل تعداد ،است تفرجگاه فرحزاد ۀمحل که آنجا از همچنین
 کودکان و محلی ساکنان کارگیریبه از هارستوران این صاحبان اما ،ستا شده دایر محله
 .کنندمی امتناع کار برای

 در وسالسنکم کودک زیادی تعداد که است نآ فرحزاد ۀمحل هایویژگی دیگر از
 فضاهای که آنجا از ند.امشغول کردن بازی به که خورندمی چشمبه هاکوچه داخل

 داخل در این کودکان ،ندارد وجودچندان  محله این در ورزشی هایمکان و تفریحی
 بین توجهیقابل تضاد کنند.می بازی شدهتخریب هایساختمان در گاهی و کوچه
 کمتر ایرانی کودکان مثال برای دارد. وجود کودکان و محله این در قومی هایگروه

 اوقات بیشتر افغانستانی کودکان دهند.می رکتش هایشانبازی در را افغانستانی کودکان
 این در کار کودکان از زیادی تعداد وجود دلیلبه .اندسرگرم فوتبال و ،1بجول بازی،تیله با

 هخان دوست، هخان ماه، و مهر نهال، رویش هسسؤم مانند ،نهادمردم سازمان چندین محله
 دفتر و اجتماعی خدمات پایگاه مانند ،دولتی هایسازمان و ،نرگس گل هخیری علم،
 به هاسمن بخش در که دهندمی ارائه خدمات کار کودکان و کودکان به ،محله هتوسع

 .شودمی اختهپرد هاآن

                                           
 .اندگفته هم بچول یا ،بژول بجول، را آن که شودیم انجام گوسفند یپا مچ استخوان با که بازی ینوع .1
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 (فرحزاد ۀمحل(، کتاب 1397شهر تهران ) یسازمان نوسازعکس از محله ) ینفرحزاد و کودکان ا ۀاز محل تصاویری

 خصوصبه ،فرحزاد ۀمنطق مهاجران درمیان کودکان غالب جمعیت دربارۀ آنچه
 رسوم و فرهنگ و هاخانواده نگاه نوع که است این کندمی صدق ،افغانستانی مهاجران

 همین به نیست. مطرح چندان «کودکی سن» که است ایگونهبه هاآن میاندر جاری
 پذیرفته امری ،بوده رایج هاآن میانرد همیشه که ،سنتی یرویکرد برپایۀ کودک کار دلیل
حدود  در که شد صحبت پدرانی با هامصاحبه زا زیادی موارد در .است شده

 مخارج تأمین مسئولیت آنان سال هجده زیر فرزند و بودند شده بازنشست سالگیچهل
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 .بود کرده آغاز سالگیَده از مثال   را کار نیز پدر آن خود چراکه بود، گرفته برعهده را خانه
 که کودکانی کنند، تأمین را خانه مخارج سنگین کارهای با ناگزیرند که کودکانی درمیان
 ،شوندمی متحمل را مضاعفی فشار ندهست بیمار یا دارند مواد سوءمصرف هاآن والدین

 کنند. تأمین نیز را والدین اعتیاد یا درمان مخارج باید زیرا
 کودکان کار در کن

 که ،کن خروشان ۀرودخان ۀوسیلبه که است تهران غرب در روستا دو نام ناسولق و کن
 دو ازبیش قدمتی منطقه این .بودند شده جدا هم از است، شده سد آن آب دیگر حاال
 ۀمنطق مردم است. شدهمی محسوب ری شهرستان توابع از درگذشته و دارد سال هزار
 ،ناسولق کن کردند.می صحبت «تاتی» زبان هب ،شودمی گفته «کنی» هاآن به که ،کن
 البرز ایکوهپایه ۀمنطق در ،است تهران شهرداری 5 ۀمنطق از بخشی حاضر درحال که

 میدان به شرق از منطقه این اند.کرده احاطه را آن بسیاری هایکوه و است شده واقع
 شمال از ،خانحسنقلعه و ،وردآورد و درهگرم به غرب از ،آریاشهر و ستارخانو  توحید

 مهرآباد و فیروزبهرام نهر به جنوب از ،شهرستانک و داوود امامزاده و فرحزاد و شمیران به
 شود.می منتهی آزادگان بزرگراه و تهرانسر و

 بود، چوب و گل و خشت با بناهایی از متشکل قدیم در کن ۀمنطق محلی بافت
 اما است، مانده باقی تودرتو و تنگ هایکوچه از برخی در همچنان بناها این بقایای
 همت، هایبزرگراه ساخت .اندیافته ،تهران شبیه ،شهری یبافت مروربه هاخانه بیشتر  

 ایمنطقه به روستا یک از کن ۀچهر تغییر در شمال ـ تهران آزادراه و ،آبشناسان حکیم،
 این در قدیمی هایخانه و هاباغ از بسیاری که ایگونهبه ،است داشته تأثیر بسیار شهری

 که کرد اشاره کن هایتوتستان به باید مثال رایب .اندشده جدی آسیب دچار شکل تغییر
 رفتند. ازبین بزرگراه مسیر در داشتن قرار دلیلبه و رویهبی وسازهایساخت ۀنتیج در

 نداکم بسیار قطعی سند با امالکی گفت باید نیز کن ۀمنطق امالک و هازمین دربارۀ
 فرحزاد ۀمنطق با زیادی جهات از کن ۀمنطق هستند. وقفی و ایقولنامه اراضی بیشتر و

 رود.می شماربه تهران مردم از بخشی تفریحگاه عنوانبه کهاین ازجمله ،دارد شباهت
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 پایتخت خرمالوی و توت اعظم بخش منطقه این در خرمالو و توت هایباغ هم هنوز
 هستند سرپا و سرسبز منطقه این در هنوز میوه اتباغ ،هاآن برعالوه و کنندمی تأمین را
 یهامراسم برای هم گاهی و کنندمی استفاده تفریحگاه عنوانبه هاآن از شانصاحبان و

 از مملو هاهفته آخر در خصوصبه نیز کن هایدره شوند.می داده اجاره خاص
 راهبه کباب و قلیان دود هاکوهپایه در و هادرخت مجاورت در که است گردشگرانی

 نیز سرسبز رستورانی ۀمنطق یک است شده باعث ییوهواآب آلایده شرایط اندازند.می
 منطقه در ،کوهسار جنگلی پارک انندم ،رفاهی و تفریحی امکانات و شود ایجاد کن در

 .کند تبدیل فردمنحصربه ایمنطقه به را آنجا و شود احداث

 ؛کنندمی زندگی منطقه این در همچنان که ییهاآن :ندبود گروه سه کن بومی ساکنان
 تفریحگاهی و باغ همچنان ولی ،اندرفته تهران مناطق دیگر به زندگی برای که گروهی

 .اندکرده ترک را منطقه این همیشه برای که هستند هاییکنی نیز سوم ۀدست ؛دارند کن در
 بودن ترارزان و منطقه بودن دسترس از دور همچنین و منطقه این از بومی اهالی خروج
 همچون ،نیز منطقه این در است شده باعث کن مناطق برخی در منازل بهایاجاره

 اغلب که مهاجرانی ،باشند داشته اقامت غیرقانونی مهاجران از بسیاری گروه فرحزاد،
 اند.کرده مهاجرت تهران به افغانستان از هاآن

 گفت توانمی ،میدانی مشاهدات گواهی به ،کن ۀمنطق در کودک کار دربارۀ آنچه
 چه و ندابومی ساکنان که هاآن چه ،منطقه این کودکان از زیادی گروه که است این

 شدهپذیرفته ایمسئله نیز اینجا در کودک کار گویی و کنند کار باید مهاجر، کودکان
 که کارهایی نوع مهاجرند. کودکان منطقه کار   کودکان   بیشتر   هاست.خانواده برای

 متغیر هاآن زندگی و خانوادگی موقعیت و مهارت به بسته دهندمی انجام منطقه کودکان
 جاهمان را شب حتی و کنندمی کار سراهاباغ و هارستوران در کودکان برخی ؛است

 چینیمیوه و باغداری سرایداری، ازقبیل کارهایی غیرقانونی مهاجران برخی مانند.می
 کنند. کار خانواده اعضای دیگر پایپابه نیز کودکان ،موارد بسیاری در که دهندمی انجام

 فصلی کارگران نیز برخی و دارند دائم سکونت کن ۀمنطق همان در هاآن از گروهی
 فروشدست کودکان گردند.بازمی خود کشور و شهر به تابستان اتمام ازپس و هستند
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 تشکیل را کار کودکان از توجهیقابل تعداد نیز کن ۀمنطق هایچهارراه سر و مترو در
 خود هایخانه به شب و روندمی تهران نقاط دیگر به منطقه این از روزانه که دهندمی

 کردن خرد و کردن پاک همچون کارهایی در هم کودکان از دیگر گروهی گردند.میازب
 مرکز یک ،موارد این همه درکنار دارند. مشارکت خانواده اعضای دیگر همراهبه سبزی
 جذب را کودکان از زیادی تعداد که هست کن منطقۀ در نیز اتومبیل تعمیرگاهی بزرگ

 هارستوران و هاباغ در که کارگرانی برعالوه است. کرده صافکاری و مکانیکی کارهای
 مقابلدر یا کن تفریحگاهی ۀمنطق در که هستند هم هاییبچه کنند،می کارگری
 در شاگردی فروشند.می بالل و ،گردو میوه، و کنندمی پهن بساط هامغازه و هارستوران

 ۀمنطق کودکان که است کار از دیگری نوع هم غذایی مواد هایفروشگاه مثل هاییمغازه
 دستمزدها هاآن بیشتر   که است آن کودکان این ۀهم تشابه وجه اما ،کنندمی تجربه کن

 سربه مشابه تقریبا   خانوادگی و اجتماعی وضعیت در و دارند ناچیزی درآمدهای و
 کمترین از که هستند تحصیل از بازمانده کودکان معموال   مهاجر کودکان برند.می

 با کنندمی تالش نهادمردم هایسازمان برخی اگرچه .اندمانده بهرهبی رفاهی امکانات
 از زیادی گروه همچنان اما ،کنند جبران را موجود خأل آموزشی هایکالس برگزاری
 خانواده خرجکمک باید و ندارند را تحصیل ۀادام امکان مختلفی دالیل به کودکان
 باشند.

 این دیگر هایمحله بهنسبت فرحزاد و کن ۀمحل دو درخصوص توجهقابل مورد
 را طبقاتی تضاد و تبعیض کودکان ها،محله شهری فضای و ساختار به توجه با که است
 در آنان گروه، این بودن مهاجر و متقابل کنش ۀنظری به توجه با و کنندمی درک بیشتر
 مناطق در ،شیکاگو مکتب براساس همچنین .بپذیرد را آنان جامعه تا نداتالش

 سمتبه کودکان گرایش برای یبستر و فراوان هایآسیب ،منطقه این مانند ای،حاشیه
 مانند ،تهران شهر دیگر هایمحله از بسیاری در .دارد وجود ُپرخطر رفتارهای و هاآسیب
 زندگی افغانستانی و ایرانی مهاجر هایخانواده نیز ،آذری باغ و غار دروازه و شوش

 .اندمواجه مشابه خطرات با و کنندمی کار نیز هاآن کودکان بیشتر   که کنندمی
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 (یرگولوبگاه وعکس از ) در کن ینماش هاییرگاهکار کودکان در تعمتصویری از 

 کودکان کار و خیابان
 معابر و خیابان در را روز از زیادی ساعات که هستند کودکانی خیابان و کار کودکان
 این شود.می مشاهده بزرگ شهرهای در بیشتر که است ایپدیده و کنندمی کار شهری

 مردم از بسیاری کهطوریبه ،است کودکان کار شکل ترینشدهشناخته کار از نوع
 فقط کار کودکان کنندمی تصور و شناسندمی خیابان و کار هایبچه با را کار کودکان

 اشکال کهآن حال ،بینندمی هاچهارراه سر و هاخیابان در که هستند کودکانی همین
 که نیستند کودکانی تنها خیابان و کار کودکان که است آن از حاکی کودکان کار متعدد

 مختلف نقاط در و است توجهقابل کودکان این آماری ۀجامع .شوندمی گرفته کاربه
 .آیندمی چشمبه شهر

 کار کودکان تعداد و ندارد وجود ایران در خیابان و کار کودکان تعداد از دقیقی آمار
 دیده وضوحبه شهر سطح در آنچه اما ،است متغیر مختلف شهرهای در خیابان و

 ها،چهارراه در خیابان و کار کودکان از توجهیقابل تعداد که است این شودمی
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معابر  سطح در کودکان این حضور کهطوریبه کنند،می کار شهری معابر و ،هاخیابان
 برای مؤثری و مشخص حلراه که است شده تبدیل معضالتی از یکی به هاخیابان و

 ندارد. وجود آن رفع
 عنوان تحت دیگر نهادهای برخی و شهرداری همراهی با بهزیستی هرازگاهی

 اما ،کندمی اقدام یخیابان کودکان ساماندهی برای خیابان و کار کودکان ساماندهی
 ساماندهی نام به چیزی مشکل این حل برای الزم هایزیرساخت نبود دلیلبه درنهایت

 چند ازپس که است خیابانی کودکان آوریجمع افتدمی اتفاق آنچه عمال   و ندارد وجود
 اهیر را هاآن مجددا   نیز هاخانواده و شوندمی سپرده خانواده به دوباره ،نگهداری روز

 کنند.می خیابان

 
 (پژوهش)عکس از س در کارگر شمالی حال دادن سرویس رایگان به ماشین پلیدر یاباناز کودکان کار و خ یریتصو
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 انواع کودکان کار و خیابان

 هستند کودکانی اول ۀدست :کرد تقسیم عمده گروه سه به توانمی را خیابان و کار کودکان
 ،فروشفال کودکان مثل دارند، فروش برای کاالیی هاچهارراه و ،معابر ها،خیابان در که

 هاچهارراه و معابر در که هستند کودکانی دوم ۀدست .فروشگل و فروش،جوراب
 متکدی کودکان سوم ۀدست .هااتومبیل ۀشیش کردن پاک مثل ،دهندمی ارائه را خدماتی

 از مثال رایب کنند،می مطالبه را خدماتی یا کاال مردم از التماس و اصرار با که هستند
 بخرند. چیزی شانبرای خواهندمی مردم

 به درآمدشان و دارند حضور پرتردد معابر و هاچهارراه در معموال   دوم و اول ۀدست
 سوم ۀدست اما دارد، بستگی دهندمی ارائه که خدماتی یا ندفروشمی که کاالیی میزان

 یا فال مثل کاالیی نیز هاآن اگرچه و یابندمی حضور عابران پرتردد مسیرهای در معموال  
 سمتبه توانندمی که دارد بستگی ترحمی میزان به درآمدشان اما ،دارند همراهبه جوراب

 برندمی هامغازه داخل به اصرار و خواهش با را شهروندان کودکان این کنند. جلب خود
 یا و ،بستنی آب، برایشان باشد داشته قصد شهروندی اگر و کنند خرید برایشان تا

 مواد و ،چای برنج، همچون کاالهایی و کنندمی امتناع بخرد قبیلایناز هاییخوراکی
 این و بفروشند دیگر هایمغازه به کمتر قیمتی با را هاآن بتوانند تا دطلبنمی را شوینده

برای  کنند.می گریتکدی هاخیابان در که است ودکانیک درآمد کسب از دیگری نوع نیز
 کهاینبرای  شودمحسوب میکاور و پوشش  نوعیدارند  همراهبهاین کودکان کاالیی که 

 هاآنولی در اصل درآمد  ،ندشوگری بازخواست نتکدی دلیلبهمراجع قانونی  ازسوی
دست توجه و ایجاد ترحم در مردم بهاست که با جلب متکی گریهایی از تکدیبه شیوه

 آید.می
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 (پژوهش )عکس ازآباد و فرمانیه سعادت ـ تهران یشمالدر معابر  یاباناز کودکان کار و خ یریتصو

 کودکان کار و خیابانملیت 

 شهرهای برخی ها()غربتی هاکولی کودکان افغانستانی، مهاجر هایخانواده کودکان
 اتفاقبهقریب اکثریت پاکستانی بلوچ مهاجر کودکان و ،کشور شرقیشمال و شمال

 مهاجر کودکان ۀعمد تفاوت دهند.می تشکیل را تهران در خیابان و کار کودکان
 این که است این مهاجر کار کودکان دیگر با کنندمی کار هاخیابان در که افغانستانی

 موفق دلیل همین به و دارند ایران در اقامت لحاظبه تریطوالنی ۀسابق معموال   کودکان
 کنند. دریافت را اقامت مجوزهای و هویتی اوراق برخی اندشده

 و مهاجرند که هاآن چه ،خیابان و کار کودکان هایگروه تمام دربارۀ توجهقابل ۀنکت
 به فامیلی و ،خانوادگی گروهی، شکلبه هاآن بیشتر   که است این ،ایرانی کودکان چه

 مشاهدات کنند.می کار و دارند حضور هاخیابان در هم شکل همین به و اندآمده تهران
 اعضای یا فامیل و همشهری یا هم با کودکان این بیشتر که است آن از حاکی میدانی

 مهاجر کودکان با ایرانی هایکولی کودکان میان عمده تفاوت یک منتها ،اندخانواده یک
 کار و دارند حضور هاخیابان در والدهمراهی  بدون مهاجر کودکان بیشتر   :رددا وجود

 کار هاخیابان در خود والد و تربزرگ همراهبهبیشتر  ایرانی کودکان ولی ،کنندمی
 .کنندمی
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 را کودکی سنین تمام تقریبا   که است ایگونهبه خیابان و کار کودکان سنی ۀمحدود
 و هفده سن به که کودکانی تا ساله پنج چهار کودکان از دیگر، عبارت به گیرد.می دربر

بهترین  ،کودکان این خود ۀگفت به ولی ،دارند حضور هاخیابان در اندرسیده سال هجده
 بهتر چون ،هستند هسال چهارده تا َده کودکان نداموفق یخیابان کار در که ایسنی دۀر

 کنند. تحریک را مردم احساسات توانندمی
 حضور هم با مشخص هایمکان در که خیابان و کار کودکان ،شد گفته چنانچه

 صورتبه صبح ۀاولی ساعات در که هستند فامیل یا خانواده یک اعضای معموال   دارند
 ۀدایر یک جهت همین به .گردندبازمی هم با شب و آیندمی خود کار محل به گروهی
 از کودکان این و دارد وجود کودکان این ازسوی همساالن گروه در توجهقابل حمایتی

 کنند.می حمایت و مراقبت هم
 هااشکال حضور در خیابان و پاتوق

 فروشندمی را کاالیی و دارند حضور آنجاها در کودکان که پرترددی معابر و هاچهارراه
 افرادی کنترل تحت یا رققُ  در هاپاتوق این و ددار نام «پاتوق» دهندمی ارائه را خدماتی یا

 افراد دانند.می هاپاتوق یا پاتوق آن مالک را خود و دارند تریطوالنی ۀسابق که است
 بایدروزانه  باشند داشته را افراد این هایپاتوق در کار ۀاجاز کهاین برای کارتازه و جدید

 است. متغیر تومان هزار 50 تا 30 بین مبلغ این که کنند پرداخت را لغیمب هاآن به
 ترقدیمی کودکان از که است گونهاین و اندکرده پیدا وراثتی حالت هم هاپاتوق برخی
 شده دیده نیز مواردی در است. رسیده واردهاتازه و جدیدتر کودکان به خانواده و فامیل
 پایان در و کنند کار برایشان تا کنندمی کرایه را کودکان برخی هاپاتوق مالکان که است

 ،دهندمی او به مانهزارتو 40 تا 20 بین مبلغی و گیرندمی او از را کودک درآمد تمام روز
 باشد. قبولقابل کودک ۀروزان درآمد که شرطیبه همآن

 وضع خود کنترل تحت ۀمحدود دررا  یخاص ینقوان معموال   هاپاتوق مالکان
 را پاتوق ۀاجار مبلغ او تربزرگ یا بشود هاآن ۀحیط وارد کودکی کهدرصورتی و اندکرده

 هایپاتوق معموال   افراد این دهند.می پاسخ آمیزخشونت رفتارهای با نکند، پرداخت
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 شد دیده مثال   کنند.می کار خودشان برخی در و دهندمی اجاره را برخی که دارند متعدد
 پاتوق شود،می محسوب هااغلب غربتی کار تعطیلی روز که ،شنبه روزهای در که

 اند.کرده اجاره پاتوق مالک از را آن است معلوم که گیردمی قرار دیگر هایگروه دراختیار
 همان برای و کنندمی تعطیل را هاشنبه و است کارشان روز هاجمعه ها معموال  غربتی

  دهند.می اجاره را پاتوق شنبه روز
 و دارند حضور سال َده تا هشت حدود ایسابقه با یافراد هاپاتوق از این برخی در

 ترکوچک کودکان به فامیل و خانواده تربزرگ کودکان از موروثی شکلیبهها این پاتوق
 دارد حکایت ایران در هاخانواده این مدتطوالنی اقامت ازکه چنین امری  است رسیده

 اند.شده مجوز دریافت به موفق نیز دلیل همین به احتماال   و
 قرار کسی کنترل تحت هنوز و هستند ترناشناخته که دارند وجود هم هاپاتوق برخی

 ونک، اطراف هایخیابان آباد،سعادتمرکزی غیر مناطقبعضی از  در اند.نگرفته
 کودکان هاپاتوق این در دارد. وجود هاپاتوق این از بسیاری تعداد صادقیه و ،آریاشهر

 ماا ،دهندنمی اجاره کسی به پاتوق آن در کردن کار ازایبه که کنندمی کار واردتازه
 دارند. کمتری درآمد کودکان این ،پاتوق بودن ترخلوت و بودن ترناشناخته دلیلبه

 یه،کامران و یهزعفران همچون ،شهر شمالی مناطق از خیابان و کار کودکان پراکندگی
 آباد،سعادت غرب، شهرک مناطق تا و شودمی شروع تهران شمال الیهیمنته در یمناطق و

 ،اسالمی انقالب سیدخندان، پل شریعتی، یعنی ،شهر ترمرکزی مناطق و ،آبادیوسف
 سمتبه هرچه و کندمی پیدا ادامه ،صادقیه و ،پونک ،ونک مطهری، ،اسالمی جمهوری

 شهر جنوبی مناطق زیرا ،شودمی استهک این کودکان تعداد از ،رویممیپیش  شهر جنوب
 نیست. یدرآمد ازنظر ناکودک این برای خوبی خاستگاه
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 (پژوهش)عکس از  ، میدان آزادییابانیاز حضور کودکان در مشاغل خ یینما

 رفتار کودکان کار و خیابان سبک

 هاآن از بسیاری و نداُپرجمعیت و فقیر هایخانواده از اغلب خیابان و کار کودکان
 رشد ۀالزم که را هاییمراقبت و حمایت هاآن دلیل همین به .دارند اعتیاد درگیر والدین

 کودکان دیگر بهنسبت بنابراین و کنندنمی دریافت خانواده ازطرف است کودک سالم
 برخوردهای انواع خیابان سطح در هاآن دیگر ازسوی .دارند بیشتری پذیریآسیب

 در مدتطوالنی حضور دلیلبه و کنندمی تجربه را ،توهین و تحقیر ازجمله ،آزاردهنده
 شاهد آنیم که روینااز و دارند زودرس بلوغ به رسیدن برای بیشتری آمادگی خیابان

 این دارند. پرواتریبی رفتاری هایشیوه کار کودکان دیگر بهنسبت خیابان و کار کودکان
 و رفتارها از بسیاری دیگر ازسوی و آموزندنمی را زندگی هایمهارت سویک از کودکان

 که است طبیعی و کنندمی تجربه خیابان در را جسمی و روانی ناسالم برخوردهای
 باشند. رفتارها نآ بازتولید درصدد

 اعتیاد، همچون هاییآسیب درمعرض را کودکان خیابان در مدتطوالنی حضور
 مشاهدات و متعدد هایپژوهش هاییافته دهد.می قرار کاریبزه و ،کشیبهره بیماری،
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 مواد مصرف درمعرض بار یک کمدست کودکان این از برخی دهدمی نشان میدانی
 برخی .شناسندمی خوب را هامحرک انواع و اندکرده تجربه را آن و گرفته قرار اعتیادآور

 و ،هپاتیت ایدز، انندم هاییبیماری به ابتال و انددیده جسمی و جنسی آزارهای هاآن از
 حضور نوع ۀواسطبه هاآن کند.می تهدید را هاآن همواره که است خطری کرونا اخیرا  

 قرار نیز کاریبزه و یانرو هایبیماری درمعرض دارند که شرایطی و خیابان در
 ،کودکان این با مجرمانه برخورد و شناسندمی خوب را طبقاتی ۀفاصل و فقر ،گیرندمی

 نقش جامعه بهنسبت هاآن جوییانتقام حس ایجاد در ،ساماندهی هایطرح ۀبهانبه
 .دارد ررنگیپُ 

 که کودکانی دیگر بهنسبت گیرندمی یاد خیابان در زیسته ۀتجرب سبببه کودکان این
گاه مسائل برخی دربرابر حتی و ،جسورتر ،پرواتربی کنندمی کار  باشند. هوشیارتر و ترآ
 وقت  هب یا اختالف بروز هنگامبه و جسورند و پروابی نیز یکدیگر با برخورد در حتی هاآن

 سؤال این و شودمی ردوبدلبینشان  ممنوعه کلمات و رکیک هایفحش و ناسزا شوخی
 این هایخانواده متعصب و سنتی بافت به توجه با که گیردمی شکل ذهن در اساسی

 رفتار لبتها .دارند متفاوت کامال   رفتار دو خیابان و خانه در کودکان این آیا کودکان،
 تئنش هاییترس و هامحدودیت از است مکنم خیابان در هاآن پروایبی و ُپرخطر

 و خانواده افراد ازسوی کودکان این از بسیاری کنند.می تجربه خانه در که باشد گرفته
 اختالفی هر آمدن پیش محضبه و گیرندمی قرار خشونت درمعرض خود هایتربزرگ

 .کنند بازتولید را خشونت همان کنندمی سعی همکاران و همساالن با
 هنجارهای چارچوب در کمتر و دارند ُپرخطر رفتارهای و تجربیات کودکان این اغلب
 مواد و مخدرها انواع دربارۀ کاملی آگاهی هاآن بیشتر   مثال رایب کنند.می رفتار اجتماعی

 سبببه کودکان این اغلب داشتند. را مواد این از استفاده ۀتجرب نیز برخی و ندداشت الکی
 هایگروه از توجهیجالب شناخت ،ندبود کرده کسب خیابان در حضور از که ایتجربه

 توانندمی بهتر هاییمشخصه چه با افرادی چه از دانستندمی مثال برای .داشتند اجتماعی
پول  خوب مسن افراد یا بلندشاسی هایماشین رانندگان که شدمی گفته مثال   بگیرند. پول

 خودرو یک داخل هم با جوانی پسر و دختر وقتی خصوصبه ،ترهاجوان ولی ،دهندنمی
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 دهند.می پول هاآن به یا کنندمی خرید هاآن از بهتر هادر آخر هفته و مخصوصا   هستند
 مردم از گرفتن پول بیشتر برای هم را ترفندهایی کودکان این از برخی ،موارد این درکنار

 های کاریشگرد این به بیشتر بعد هایبخش در دادند.می یاد هم دیگران به و بودند بلد
 سرووضع ازنظر کار کودکان دیگر بهنسبت خیابان و کار هایبچه .شودمی پرداخته
 دربارۀ برانگیزتوجه ۀنکت و هستند تریپایین سطح در فردی بهداشت رعایت و ظاهری

 مصاحبه روی سخت هم و گرفت ارتباط هاآن با توانمی سخت هم که است این هاآن
 بود. اطراف محیط به حواسشان بیشتر و کردندمی تمرکز
 خشونت در خیابان ۀتجرب

 از ،کنندمی تجربه را ضدکودک رفتارهای از وسیعی طیف خیابان و کار کودکان
 و آزار متحمل هاآن کالمی. آزارهای تا گرفته جنسی و جسمی هایخشونت
 صورت مردم ازسوی هاخشونت این گاهی که شوندمی خیابان سطح در هاییخشونت

 و ،گرهاسرکار و ترهابزرگ ازسوی یا ،کودکان از دیگری گروه ازسوی گاهی ،گیردمی
 نیز خانه در کودکان این بیشتر   ،شد گفته چنانچه البته و هاپاتوق مالکان ازسوی گاهی

 تروسالسنکم کودکان وضعیت میان این در گیرند.می قرار خشونت و آزار درمعرض
 کتک را هاآن و کنندمی پرخاش هاآن به تربزرگ کودکان معموال   چون ،است تروخیم

 ند.زنمی
 داشتند؛ شکایت مردم از برخی رفتارهای از هامصاحبه در خیابان و کار کودکان

 پایشان ازروی ماشین با حتی دهند،می فحش هاآن به مردم برخی اوقات که شدمی گفته
 هاآن از گاهی بروند، کنار تا کنندمی باز هاآن پهلوی روی را ماشین در   یا شودمی رد

 شود،می تمام کردن پاک کار وقتی اما ند،کن پاک را خودرویشان ۀشیش شودمی خواسته
 نکردهپرداخت را گل پول اما بگیرند، گل هاآن از است ممکن یا و دهندنمی را پولشان

 .شوند دور محل از شانیخودرو با
 هافتاد گیر ساماندهی به موسوم هایطرح در قبال   که داشتند شکایت هاآن از برخی

 .شدند خشونت و آزار متحمل آنجا در و گذراندند بهزیستی مراکز در را مدتی و ندبود
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 آزار و تعرض تحت شهرداری مأموران برخی ازسوی حتی که گفتندمی هاآن از برخی
 است نآ خیابان و کار کودکان دربارۀ تأسف و أملت قابل ۀنکت ند.بود هگرفت قرار جنسی

 پیشنهاد کمدست یا جنسی هایتماس تا تعرض از ،جنسی خشونترخی از آنان ب که
 .بود تررایج دختران درمیان پدیده اینالبته  .اندکرده تجربه را ،جنسی روابط

 
 (پژوهش)عکس از  راه ولیعصرردر چها یاباناز کودکان کار و خ یریتصو

 کودکان کار زندگی خانوادگی

 کنند،می زندگی خانواده بستر در که است این خیابان و کار کودکان بیشتر   تشابه وجه
 کار از حاصل درآمد و دارند نیاز هاآن درآمد به که ُپرجمعیت اغلب و فقیر یهایخانواده
 کار خودشان برای که برخی شود.می هزینه خانه مخارج در مستقیم صورتبه کودک

 ندردکمی کار دیگری برای که برخی و دادندمی خانواده به را خود درآمد تمام کردندمی
 خانه به که کردندمی دریافت را ناچیزی رقم و دادندمی فرد آن به را خود درآمد کل

 ترراحت کردندمی کار خودشان برای و بودند مستقل که هاییبچه رسیدمی نظربه ند.برب
 در کودکان این از بسیاری کردند.می رفتار کارانهمحافظه بقیه و دادندمی تن مصاحبه به

 د.ردنکمی زندگی آبادنعمت پاسگاه و کن ،فرحزاد شوش، هرندی، مثل مناطقی
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 مندنظامکشی بهره
 خیابان در کودکان کار که آیدبرمی چنین این پژوهش میدانی هاییافته ۀمجموع از
 یا و نَو  با هاشب کودکان این اغلب .شودمی انجام مکانیکی و مندنظام شکلبه

 یک مثال   که است شکل این به و روندمی خانه به دنآیمی سراغشانبه که هاییماشین
 َده ماشین یک در که ه استشد دیده و آیدمی هاآن سراغبه شب َده ساعت 405 خودرو  

 وارد مرز ازن افغانستانی امهاجر که مواقعی انندم دقیقا   ،کنندمی سوار را کودک پانزده تا
 نَو  یک از آبادیوسف ۀمنطق کودکان کار و خیابان مثال برای یا ،شوندمی کشور
 یک همان سوار هم کودک سی تا ولی ،کردندمی استفاده وآمدرفت برای نفریپانزده

 که آنجا از ند.ردکمی دریافت کودک هر از تومان هزار 5 تا 4 حدود و دشدنمی ماشین
 در و کنندمی کرایه وبرگشترفت برای را خودرو یک گروهی صورتبه کودکان این

 برای کودکانهمۀ این  احتماال   ست کهآن اتصور رایج  ،شوندمی هداپی خاصی هایپاتوق
 هاآن درمیان کردن کار شکل این کهدرحالی کنند،می کار باندی صورتبه یا باند یک

 مسیر درطول و شهر در سارقان درمقابل امنیتشان حف  برایفقط  هاآن بلکه ندارد، وجود
 کنند.می کارتردد یا  هم با گروهی صورتبه شانوآمدرفت هایهزینه کاهش برای و

[1] ILO. (2008). Global child labour developments: Measuring trends from 2004 

to 2008. Geneva: International Labour Organization Geneva. 

 پردازییه)نظر یکودک دوران یشناسجامعه (.1383) آلن. پروت، و یسکر جنکس، یسون؛آل یمز،ج [2]
 ثالث. تهران: (.آبادییمابراه یرضاعل و یکرمان یرضاعل ۀ)ترجم (یکودک دوران درباره

 .همان [3]

[4] Forastieri,Valentina (1997). Children at work: Health and safety risks. ILO 

Child Labour Collection. Geneva: International Labour Office. 

[5] Ibid. 

 در خیابانی کار کودکان پدیده شناسانهانسان مطالعه (.1390) ایملیا نرسیسیانس، نفیسه؛ ایمانی، [6]
 .32-7 (،1) 3 ،مسائل اجتماعی ایران کرج. شهر

[7] ILO. (2017). Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016. 

Geneva: International Labour Organization Geneva. 
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[8] Ibid. 

[9] )2011(www.childinfo.com. 

[10] https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_ank_sal95.pdf. 

 دانشگاه :تهران .اجتماعی مددکاری منظر از اجتماعی هایآسیب (.1393) محمد اصل، زاهدی [11]
 طباطبایی. عالمه

 اصفهان: نشر افقنوجوانی و آسیبها.  دوران (.1377) ، عبدالله.پوررفیع [12]
 دانشگاه :تهران .اجتماعی مددکاری منظر از اجتماعی هایآسیب (.1393) محمد اصل، زاهدی [13]

 طباطبایی. عالمه

 امین. نشر :تهران .ایران اجتماعی مسائل (.1389) سعید معیدفر، [14]
 5 ،اجتماعی رفاه فصلنامه ایران. در خیابان و کار کودکان وضعیت (.1383) .حسن سید حسینی، [15]
(19،) 155-173. 
 یکودک دوران یشناسجامعه (.1383) آلن. پروت، و یسکر جنکس، یسون؛آل یمز،ج [16]

 ثالث. تهران: (.آبادییمابراه یرضاعل و یکرمان یرضاعل ۀ)ترجم (یکودک دوران درباره پردازییه)نظر
 دانشگاه :تهران .اجتماعی مددکاری منظر از اجتماعی هایآسیب (.1393) محمد اصل، زاهدی [17]

 طباطبایی. عالمه
 5 ،اجتماعی رفاه فصلنامه ایران. در خیابان و کار کودکان وضعیت (.1383) .حسن سید حسینی، [18]
(19،) 155-173. 
 یکودک دوران یشناسجامعه (.1383) آلن. پروت، و یسکر جنکس، یسون؛آل یمز،ج [19]

 ثالث. تهران: (.آبادییمابراه یرضاعل و یکرمان یرضاعل ۀ)ترجم (یکودک دوران درباره پردازییه)نظر
 .همان [20]

 .سمت :تهران .مهاجرت .(1380) .اللهحبیب زنجانی، [21]
 فاطمی. تهران: .(وجدی ادابش ترجمۀ) سوم جهان درون (.1364) .پل ،ریسونه [22]
 عبدالعلی و پیران رویزپ ترجمۀ) خاورمیانه در شهرنشینی (.1368) .فرانسیس ینسنتو کاستللو [23]

 نی. تهران: .رضایی(
 .همان [24]

 .همان [25]
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سسه عالی آموزش و پژوهش ؤ: متهران .اقتصاد غیررسمی در ایران (،1398) .عباس ،خندان [26]

 .ریزیمدیریت و برنامه
 و تخمین هایروش ایجاد، علل رسمی،غیر اقتصاد (.1385) .منصور ملکی، و مسعود ،نیلی [27]

 .56-45 (،36) 22 ،شریف پژوهشی و علمی فصلنامه رسمی. بخش بر ان اثرات

 همان. [28]

 همان. [29]
. یآن بر اقتصاد مل یرثأو ت یرزمینیاقتصاد ز .(1381) .آرش ،منشجمال و اصغرعلی ،اسفندیاری [30]

 .48-13(، 6) 2، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
 5، فصلنامه رفاه اجتماعی(. وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران. 1383) .حسینی، سید حسن [31]
(19 ،)173-155. 
با  1386-1349 ای ایرانبرآورد اقتصاد سایه .(1393) .شکیبایی، علیرضا و شادمانی، قاسم [32]

 (،1) 14، های اقتصادی رشد و توسعه پایدارفصلنامه پژوهش .ایمدلسازی فازی چندمرحله استفاده از
3-77. 
بــرآورد اقتصــاد  .(1388) ، علی.نالمیــ ئیمرتضــی و داال ؛ سامتی،صامتــی، مجیــد [33]

 (،2) 20 ،الملــلمطالعــات اقتصــاد بین .MIMICروش  ( به1388-1344) در ایــران زیرزمینــی
در  یبر رشد اقتصاد یاتیمال ر فراریثأت یچگونگ یبررس .(1397) .الساداتبه نقل از حسینی، فهیمه

  (.48، و 47، 46) 14، پژوهانپژوهشی دانش ـ علمی .رانیا
[34] Sirvastava, J. (2003).Child Labour in South Asia, Are Trade Sanctions the 

Answer? CUTS CENTRE FOR INTERNATIONAL TRADE, ECONOMICS & 

ENVIRONMENT. 
[35] Ibid. 

[36  [ Mendevich, Elias. (1979). Child Labour. International Labour Review, 118 

(5). 

[37] Grooter, Chiritia and Ravi, Kanbur. (1995). Child Labour: Economic 

Perspective. International Labour Review, 134 (2), 187-203. 

[38] Fyfe, Alice. (1989). Child Labour. New York: Polity Press. 

 یکودک دوران یشناسجامعه (.1383) آلن. پروت، و یسکر جنکس، یسون؛آل یمز،ج [39]
 ثالث. تهران: (.آبادییمابراه یرضاعل و یکرمان یرضاعل ۀ)ترجم (یکودک دوران درباره پردازییه)نظر

 قلم. یانا. تهران: آریراناقتصاد ا یبررس(. 2002طاهر. ) یری،اله [40]
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 و خاکباز ینافش ۀترجم) هزاره پایان ارتباطات، عصر فرهنگ، اقتصاد، (.1380) امانوئل کاستلز، [41]

 نو. طرح تهران: سوم، جلد .(یقلیانعل احمد
 .همان [42]
 .همان [43]

 .همان [44]
 .همان [45]
 .همان [46]
 .همان [47]
 .همان [48]
 .همان [49]

[50] Ventis, L. (1995). The relationship Between religious and mental health. 

Journal of Social Issues, 15, 33-44 

 عزت و یروان سالمت بر طالق یدهپد یرثأت یبررس (.1390) .محمد ،ینیام و یوسف ،ینیام از: نقل به
 بوکان. شهرستان در ییراهنما مقطع پسر موزانآدانش نفس

[51] Cantor, M. (1979). Neighbors and friens: An overlooked resource in the 

informal support system. Research on agina, 1, 434-463.  

[52] Thoits, P. (1982). Conceptual, methodological and theoretical problems in 

studying social support as a buffer against life stress. Journal of health and Social 

Behaviors, 23(2),145-159. 

 عزت و روانی سالمت بر طالق پدیده ثیرأت بررسی (.1390) .محمد ،امینی و یوسف ،امینی از: نقل به
 .بوکان شهرستان در راهنمایی مقطع پسر موزانآدانش نفس

 تهران: .نیست طال از خیابان هر فرش سنگ (.1395) .لیال قنواتی، پورنیک و مجتبی ،بخشنده [53]
 شناسان.جامعه

 علوم انیدانشجو فراغت اوقات گذران نحوه سهیمقا .(1382) .دونیفر ،سیتندنو و یعل زارعی، [54]
 (،2) 1 ،ورزش و حرکتی علوم نشریه .آزاد و یرپزشکیغ یهادانشگاه انیدانشجو با کشور یپزشک

18-25.  
[55] veal. (2000).All we ned to know about child mind, ABB press. 

 زنان دفاعی ـ فرهنگی فصلنامه .مصرف و تلویزیون زندگی، سبک (.1388) حسنغالم عیوضی، [56]
 .167-143 (،16) 5 .خانواده و

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  198

                                                                                                       
 .تهران: نشر وازرت امور خارجه .های ثابتنظریه .(1394) .جان و فاسلیتل [57]

 :تهران .(بدیعی نعیم ۀترجم) جمعیارتباط هایپژوهش و هانظریه (.1388) اس. الکسیس تن، [58]
 .همشهری انتشارات

 .یالل ی،قنوات پوریکن و یمجتب بخشنده،به نقل از  (.1389) .شعرباف محمدیانآقا و عباسی کامل [59]
 شناسان.جامعه تهران: .یستاز طال ن یابانسنگ فرش هر خ (.1395)
سنگ فرش  (.1395) .یالل ی،قنوات پوریکن و یمجتب بخشنده، از نقل به (.1375) .سادوک و کاپالن[60]

 شناسان.جامعه تهران: .یستاز طال ن یابانهر خ

 تهران: .یستاز طال ن یابانسنگ فرش هر خ (.1395) .یالل ی،قنوات پوریکن و یمجتب بخشنده، [61]
 شناسان.جامعه

گاههایممن و کودکی(. 1395) .انگ ـ آه [62]  . تهران: آ

[63] Boyden, J. (1991). Children of the cities. London: Zed Book. 

 . کرج: نشر فراغ.پردازی جواناننظریه (.1993. )، لیزبونت[64]

[65] Forastieri,Valentina. (1997). Children at work: Health and safety risks. ILO 

Child Labour Collection. Geneva: International Labour Office. 

[66] Wall, S. (2006). Child labour in various industries. India: Sarub & Sons. 

[67] O’Driscoll, D. (2017). Overview of child labour in the artisanal and small-

scale mining sector in Asia and Africa. K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: 

Institute of Development Studies. 

 .. تهران: نشر دانشگاه آزادکودکان کار در جهان امروز. (1996) .یچاگسونج، سونگا [68]

 ، بخش اجتماعی. روزنامه ایرانجهان وارونه.  .(13/09/1398) .ماروپیی بادی،  [69]
 یدوران کودک یشناسجامعه(. 1383و پروت، آلن. ) یسجنکس، کر یسون؛آل یمز،ج [70]

 (. تهران: ثالث.آبادییمابراه یرضاو عل یکرمان یرضاعل ۀ)ترجم( یدرباره دوران کودک پردازییه)نظر

 .24-19، 19، مجله پولیتیکا.خشم و اقتصاد نوین. گزارش (1994) .هایز ،نوون [71]
[72] Sirvastava, J. (2003).Child Labour in South Asia, Are Trade Sanctions the 

Answer? CUTS CENTRE FOR INTERNATIONAL TRADE, ECONOMICS & 

ENVIRONMENT. 

 شناسیجامعه گروه :تهران .اجتماعی نابرابری بازتولید و کودکان کار (.1389) نادر طالبی، [73]
 طباطبایی. عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده

 .248-231 (،7)2 ،اجتماعی رفاه فصلنامه .کودکان کار واکاوی (.1382) .فریبرز دانا،رئیس [74]
 5 ،اجتماعی رفاه فصلنامه ایران. در خیابان و کار کودکان وضعیت (.1383) .حسن سید حسینی، [75]
(19،) 155-173. 
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 هایآسیب در گزارش وضعیت کار کودکان در ایران (.1398) فرشید. یزدانی، و مروئه وامقی، [76]

 (.150-95 ص) ،2 ج .1396-1388 ایران اجتماعی وضعیت گزارش دومین :نابرابری و اجتماعی
گاه. تهران:  آ

 یتوضع یعسر یابیارز (.1394) .یامپ روشنفکر، و حسن یعی،رف معصومه؛ دژمان، مروئه؛ ی،وامق [77]
 یاجتماع یقاتتحق و مطالعات (.یابانخ در کودکان کار یخطرها و )علل تهران شهر در یابانیخ کودکان

 .57-33 ص (،1) 4 .یرانا
 در نوجوان و کودکان کار حقوقی شناسیآسیب (.1390) مجتبی مزینانی، زهرا؛ مزینانی، مهدوی [78]

 .143-125 ،(2)7 ،پژوهیخانواده خانوادگی. وکارهایکسب
 وضعیت بر تحلیلی (.1391) .محمد حیدری، و عباس ندوشن، عسکری علیرضا؛ افشانی، [79]

 .102-85 (،48)23.کاربردی شناسیجامعه اصفهان. شهر در کار و خیابانی کودکان
 تنهایی. احساس از تبریز شهر کار کودکان زیسته تجربه (.1398) .سریه پور،علی و علی زاده،ایمان [80]

 .304-279(،2) 8 ،ایران اجتماعی تحقیقات و مطالعات
 فصلنامه ایران. در کار بازار و کودکان فقر (.1388) .منیژه نخعی، و حسین راغفر، صفورا؛ داورپناه، [81]

 .159-139 ،(35)9 .اجتماعی رفاه
 کار عرصه در کاستلز نظریه آزمون و مدارمردم شناسیجامعه (.1393) الدینصالح نادری، [82]

 شناسیجامعه گروه (.مشتاق کودک دوستدار مرکز در افغان کودکان با مشارکتی عملی پژوهش) کودکان
 کودکان، حقوق از حمایت انجمن از نقل به کرمان باهنر )دانشگاه اجتماعی علوم و ادبیات دانشکده

 .(88 ص ،1398
(. رابطه کار کودک با توسعه انسانی در 1388) ، اکبر.بیگلریان وحسن حسین؛ رفیعی، توالیی، [83]

 .336-301(، 35) 9، رفاه اجتماعیتوسعه، نیافته و درحالکشورهای توسعه
اجتماعی تهدیدکننده کودکان در شهر های بندی آسیبپهنه .(1391) ، دالرام.و علی یامپ، روشنفکر[84]

شناسی ایران، دومین همایش انجمن جامعهتهران:  (.غیردولتی هایبا نگاهی به خدمات سازمان) تهران
 .اعی در ایرانمهای اجتملی آسیب

دانشگاه تهران:  .های اجتماعی مناسب کودکان کار خیابان تهرانسیاست .(1391) .فر، شیماپرن [85]
 .بهزیستی و توانبخشیعلوم 

که  یکارگران در سال یتوضع یبررسروزنامه کار و کارگر،  (.03/06/1398)فرخنده. آشنا،  [86]
 گذشت.
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 .همان [87]
 .17/02/98، زهرامدیرعامل سازمان بهشت ،مصاحبه با سعید خال ،خبرگزاری برنا [88]
 ، از1399. تاریخ دسترسی تابستان ویکی پدیای فارسی [89]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%B2%D8%A7
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 شناسیروش
 اشکال و هاکارگاه در کار کودکان» بارۀدر پژوهش ماحصل ۀدهندنشان فصل این

 داده توضیح پژوهش روش بارۀدر ابتدا در فصل این در است. «کودک کار گوناگون
 شدهآوریجمع یهاداده بررسی به پژوهش اخالق به پرداختن با ادامه در و شودمی
 پردازیم.می

 سطح در ایزمینه روش از استفاده با و کیفی شناسیروش ۀپایبر پژوهش این
 با است. شده انجام ری شهر و تهران شهر در کودکان کار هایحلم سایر و هاکارگاه
 ابتدا در است، گرفته انجام ایزمینه ۀنظری از استفاده با حاضر پژوهش کهاین به توجه
 با و بودن مطمئن پژوهش مسیر از محقق زیرا ،بودن مشخص مصاحبهمورد افراد تعداد

 بنابراین شد. مشخص پژوهش روند در هامصاحبه تعداد نظری اشباع مفهوم از استفاده
 مصاحبه نیز یتعداد و شد انجام مختلف هایکارگاه در کار کودکان با مصاحبه یتعداد

 کار ۀحوز فعاالن شامل نامتخصص این انجام شد. امر نامتخصص با و کارفرمایان با
 به توجه با .بودندو بهزیستی  رفاه وزارتافرادی از  و کارگری ۀحوز نفعاال و کودک

 یعنی ،کارگاه مفهوم گستردگی همچنین و دهندمی انجام کودکان که کارهایی گسترش
 و ،دارد وجود آن در کارفرما یک و کارگر یک کمدست که ایکاری مکان به اطالق

 جامع منظوربه ،شد سعی پژوهش این در هاکارگاه در کودکان متفاوت شرایط همچنین
 در کودکان کاری شرایط ، زیراشود مراجعه مختلفی هایکارگاه به ،پژوهش بودن

 کندمی پادویی ،اصطالحبه ،ایمغازه در که کودکی و است متفاوت مختلف هایکارگاه
 شده سعی گزارش این در بنابراین .است متفاوت کندمی کار دستگاه پای که کودکی با

 شود. داده نشان مختلف هایکارگاه در هاآن کاری شرایط و کودکان کار است
 با عمیق گاه و عمیقنیمه و ساختاریافتهنیمه روش   هامصاحبه در استفادهمورد روش

 عمل گرمصاحبه برای راهنمایی نقش در صرفا   نامهمصاحبه .بود نامهمصاحبه از استفاده
 با عمیق مصاحبه به گرمصاحبه کودک، زندگی و کاری شرایط شناخت برای و کردمی

 ازطریق پژوهش یهامصاحبه .پرداخت کودک کار مختلف ابعاد شناخت و کودک
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 و 1399 تابستان مصاحبه زمان شد. انجام میدان در حاضر ۀنفرچهار تا شش  گروه
 کودکان با مصاحبه و مراجعه برای هاکارگاه نوع بود. کرونا ویروس شرایط با زمانهم

 شد. انتخاب تصادفی صورتبه
 و میدانی مطالعات براساس پژوهش هاییافته ها،مصاحبه و هامشاهده اتمام ازپس

 پرداخته هابدان مفصل طوربه فصل این در که شدند تحلیل و تشریح هامصاحبه
 مرحله، سه در هاداده کدگذاری و تحلیل ازپس ،شوندگانپرسش هایپاسخ شود.می

 ۀهست عنوانبه محوری هایپدیده دارای شدهاستخراج مدل شدند. تبدیل اصلی ۀمقول به
 ترتیببه گرمداخله و ،ایزمینه ی،علّ  دالیل و عوامل ست.هاکارگاه در کودک کار اصلی

 پدیده این بستر و ،کار محل ،کودک کار ۀپدید گسترش و بروز در عواملی عنوانبه
 هاکارگاه در کودک کار به واکنش عنوانبه راهبردها اثرگذارند. آن بر و روندمی شماربه

 ۀمرحل درنهایت نیز پیامدها و اندشده حاصل محوری ایپدیده از که دنشومی محسوب
 هاآن شدت همچنین و پدیده این بهتر شناخت که آنجا از است. مدل این تکمیلی
 به هامصاحبه تعداد ازقبیل پژوهش یکّم  نتایج ،ستهاداده یکّم  بررسی مستلزم
 میزان حقوق، کاری، ساعات مهاجرت، مبدأ شهر سن، ملیت، کارگاه، نوع تفکیک

 داده نشان آماری نمودارهای و اشکال قالب در ... و والدینش، و کودک خود تحصیالت
 .اندشده

 اخالق در پژوهش
 رخ پژوهش میدان در آنچه دربارۀ که شودمی طراحی ایگونهبه کیفی تحقیق غالبا  

 قداست از یکّم  تحقیق بهنسبت هاروش اینجا در باشد. انطباققابل و باز دهدمی
 اخالقی هایکمیته برای را پژوهشی هایطرح بررسی امر این برخوردارند. کمتری
 فضاهای در که هاییتحقیق در موردمطالعه افراد رضایت جلب گاهی د.سازمی دشوار
 دشوار شوندمی انجام دستازاین مراکزی و قطار هایایستگاه ا،هفروشگاه مانند بازی

 است. تحقیق اجرای و طراحی در مهم موضوعی پژوهش اخالق است.
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 قصد که هاییمیدان و افراد با محققان روابط تنظیم منظوربه اخالقی هاینامهآیین
 مطرح را سؤال این پژوهش اخالق اصول اند.شده بندیصورت دارند را شانمطالعه

 منافع و قیعال و نیازها به توجه و گذاشتن احترام ازطریق محققان آیا که ندکمی
 این خیر. یا اندکرده احتراز نآنا به رساندن آسیب از تحقیق فرایند در کنندگانشرکت

 باشد آگاهانه رضایت ۀبرپای باید تحقیق که دارندمی مقرر اخالقی هاینامهینیآ
 مطالعه در شرکت با محقق ازسوی شدهارائه اطالعات براساس کنندگان)شرکت
 به رساندن آسیب از بایدمی تحقیق که دارندمی مقرر همچنین کنند(. موافقت
 فریب و آنان خصوصی حریم نقض از پرهیز شامل اصل این کند. پرهیز کنندگانشرکت

 .[1]شودمی تحقیق اهداف دربارۀ دادنشان
 به رساندن آسیب از باید محققان ها:داده آوریجمع در کودکان حقوق رعایت

 شوندگانمصاحبهگاه هر هامصاحبه در منظور این برای کنند. پرهیز کنندگانشرکت
 ،دهند پاسخ پرسش به نداشتند تمایل و داشتند نارضایتی احساس یسؤال بارۀدر

و  پرداختمی بعدی پرسش به و کردمی رها پاسخبی را سؤال کنندهمصاحبه
 ۀادام از گرمصاحبه نداشت، تمایل مصاحبه ۀادام به کنندهمصاحبه کهدرصورتی

 .کردمی خودداری مصاحبه
 احترام مورد باید کنندگانشرکت تصمیمات و هاارزش خودمختاری: یا ینییخودآ

 هامصاحبه در ارزشی گیریجهت که بود ایشیوه به هامصاحبه منظور بدین باشند.
 گرمصاحبه شونده،مصاحبه جانب از نظری هرگونه ابراز درمقابل و باشد نداشته وجود
 ندهد. نشان خود از ارزشی واکنشی که دانستمی موظف را خود

 تمام نیز پژوهش این در .کرد برخورد یکسان صورتبه باید افراد تمام با :عدالت
 تالش تمام گرمصاحبه و ندبود یکسان ارزشی دارای گرهشپژو برای هاشوندهمصاحبه

 هنگامبه وی به رساندنن آسیب و کنندهمصاحبه حقوق و شأن رعایت برای را خود
 عدالتیبی تا شد سعی و داد انجام هاشوندهمصاحبه یتمام رضایت جلب و مصاحبه

 ندهد. رخ موضع این در
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 جلب به کنندگانشرکت حقوق و نأش حف  کنندگان:شرکت حقوق و شأن
 صورتبه و کافی اطالعات ۀارائ ازطریق که رضایتی است، خورده گره آنان رضایت

 هویت که کنند تضمین باید نامحقق این، برعالوه باشد. شده حاصل داوطلبانه
 صرفا   آنان به مربوط اطالعات و ماند خواهد باقی محرمانه کامال   کنندگانشرکت

 نهادی هیچ و نباشند هاآن شناساییبه قادر دیگران که شد خواهد گرفته کاربه ایگونهبه
 ابتدای در ،راستا این در نکند. استفاده کنندگانشرکت منافع علیه اطالعات این از

 کودکان به اطالعات افشای عدم و رازداری بارۀدر توضیحاتی گرمصاحبه مصاحبه،
 کهزمانی هر ،عبارتی به .کردمی منوط هاآن رضایت به را کودکان صدای ضبط و دادمی

 به فقط و نکرد ضبط را صدا گرمصاحبه نداشت، صدا ضبط به تمایلی کودک
برای تسهیل در  صرفا   نیز شدهاز صداهای ضبط) کرد اکتفا مصاحبه از بردارییادداشت

انتخاب ها برای ها و تشخیص نقاط قدرتمند و احساسی مصاحبهمصاحبه سازیپیاده
شده توسط بردهو برای رعایت اصل رازداری حتی اسامی نامه ها استفاده شدقولنقل

 .(شده است ها حذفقولنقل از ناگشوندمصاحبه
گاهانه: رضایت  افراد مشارکت شرطپیش ۀمنزلبه آگاهانه رضایت اصل پذیرش با آ

 شویم:می روروبه زیر معیارهای با پژوهش در کنندهشرکت
 امکان که آنجا از تحقیق این در شود: اخذ رضایت صالحیت واجد افراد از باید 

 کودکان از فقط ،نبود ممکن کودکان سرپرست و والدین یترضا اخذ و ارتباط
 شد. گرفته رضایت

 در ،منظور بدین باشد: برخوردار کافی اطالعات از باید دهندهرضایت شخص 
 برای ال  مث شد. داده وی سن به توجه با کودک برای توضیحاتی ،مصاحبه ابتدای

 کهاین مانند شد،می داده ترراحت و ترساده توضیحات سال هدَ  زیر کودکان
 ترهابزرگ از حشرات یا پرندگان بارۀدر تحقیق برای مدرسه در که طورهمان»
 بارۀدر داریم ما هم ناآل ،کنیممی سؤال دارند اطالعات ما از بیشتر که کسانی و

 شما با یمهخوامی همین برای .کنیممی تحقیق دکننمی کار که هاییبچه
 گیریشکل علت بارۀدر ،داشتند بیشتری سن که کودکان برای و «کنیم صحبت
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 صحبت شانرویپیش مشکالت و هاآن کاری شرایط بررسی و تحقیق این
 .شدمی

 جانباز توضیحات ۀارائ ازبعد باشد: اختیار رویاز و داوطلبانه باید رضایت 
 اگر ،باشد مصاحبه برای اجباری کهاین بدون ،مرحله این در گر،مصاحبه

 درخصوص همچنین د.شمی مصاحبه وی با ،داشت تمایل مصاحبه به کودک
 است کرده تالش پژوهش این که است یروضر نکته این ذکر هاعکس

 آن اطراف هایحاشیه و تهران شهر در کودکان کار از مستند و واقعی تصویری
 به پژوهش این مستندسازی از یهایبخش که است بدیهی و دهد ارائه

 عکس انتشار است. شده تهیه تحقیق میدان از که دارد بستگی تصاویری
 عنوانبه نیز یونیسف کهچنان است، داشته موافقانی و مخالفان همواره کودکان

 بخشی،آگاهی و مستندسازی برای کودکان، حامی جهانی سازمان ترینمهم
 این در همهاین با کند.می منتشر را هدف ۀجامع کودکان از هاییعکس

 کار کودکان زندگی و تحقیق میدان واقعیات گذاشتن اشتراکبه برای پژوهش
 ماندن پنهان و ،کودکی حرمت اخالقی، موازین رعایت با هاآن از هاییعکس
 از بعضی و شد گرفته دور راه از تصاویر این اغلب که شد تهیه کودک هویت

 است رسمی هایرسانه از هاییعکس پژوهش این در شدهمنعکس تصاویر
 محو کار گرافیکی مراحل در کودکان تمام ۀچهر و است شده ذکر هاآن منبع که
 .نشوند شناسایی تا است دهش

 اشکال کار کودکان
یا شکل  کودک کار اشکال نیبدتر ردیف در دهندمی انجام کودکان که یکارهای تمام

 مشارکت و ،سبک وقت،پاره یکارها از برخیمانند  ،دنگیرنمی قرارمرسوم کار کودک 
 به و دننباش کودک تحصیل و رشد مانع کهآن شرطبه ،خانوادگی وظایف برخی در

 و جمعی همکاری ۀروحی تنهانهنیز  کارهابرخی از  .دننکن وارد آسیب نیز او سالمتی
 آموزیمهارت و رشد در مهمی سهم بلکه ،دنکنمی تقویت کودک در را پذیریمسئولیت
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 اشکال جزو دهندمی انجام کودکان که ییکارها از بسیاری متأسفانهاما .دندار کودک
 برپایۀ ،شد گفته که گونههمان آیند.می حساببهو از نوع بدترین شکل آن  کودک کار

 است ممکن که کاری و فعالیت هر ،کودک حقوق جهانی ۀنامپیمان 32 ماّدۀ تعریف
 رشد به یا سالمتیبه و ،کند وارد خللی او تحصیل به باشد، بارزیان کودک برای

 .شودمحسوب می کودک کار برساند آسیب او اجتماعی یا ،اخالقی ذهنی، جسمانی،
 ،اخالقی جسمی، ذهنی، ازنظر که فعالیتی هر» ،کار جهانی سازمان تعریف براساس

 از رفتن مدرسه فرصت گرفتن با و باشد بارزیان یا خطرناک کودکان برای اجتماعی و
 کار و تحصیل به کودکان کردن مجبور تحصیل، ترک به کودکان واداشتن کودکان،

 ۀادام در «است. کودک کار جزو گیردب کودکان از را رفتن مدرسه فرصت که زمانهم
 جدا خانواده از را انآن کودکان کار اشکال بدترین» است: هآمد همچنین تعریف این
 ،دهدمی قرار خطرناک هایبیماری درمعرض را آنان که است بردگی نوعی این ؛کندمی

 هایبندیدسته براساس [2]«کند.می مجبور هاخیابان در زندگی و کار به را آنان یا
 توانندمی کارها )این خانگی کارهای :از اندعبارت کودکان کار ۀعمد اشکال ،جهانی

 صنایع، در کار معادن، در کار کشاورزی، کار د(،ننشو انجام منزل داخل در لزوما  
 قاچاق و نظامی هایدرگیری در کودکان از استفاده فروشی،تن اجباری، کار و داریبرده

 از مختلفی انواع نیز هادسته این از هرکدام غیررسمی. اقتصاد بخش در کار و ،کودکان
 لباس، تولید ی،بافقالی شامل صنایع بخش در کار مثال برای .گیرندمی بردر را کارها
 سایر از وسیعی طیف تولید و ،سازیکبریت بلورسازی، شیمیایی، مواد تولید

 گردی،زباله مانند یکارهای شامل رسمی اقتصاد بخش در کار یا شودمی محصوالت
 برخی .ستهااین مانند و ،روزنامه فروش گری،تکدی کفش، زدنواکس ی،فروشدست

 و پنهان کامال   دیگر برخی و ببینید را هاآن توانندمی مردم عموم و ندآشکار کارها این از
 یا ،دهند رخ زیرزمینی هایکارگاه در است ممکن مثال برای هستند. مشاهدهغیرقابل

 .[3]صورت کامال  مخفیانهو به مخدر مواد خریدوفروش هایشبکه در
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 با که کار المللیبین سازمان 182 ۀشمار کنوانسیون سه ماّدۀ موجببه همچنین
 کودکان کار اشکال بدترین ،است شده شناخته «کودکان کار اشکال بدترین» عنوان

  از: اندعبارت
فروش و قاچاق کودکان،  یلازقب ی،مشابه بردگ هاییوهش یا یاشکال بردگ یۀ( کل1
 یاجبار یازور ازجمله استخدام به ی،اجبار یازور  یاو کار  یتیو رع یعلت بدهبه یبندگ

 .مسلحانه یریاستفاده در درگ یکودکان برا
 ینگارزشت یدتول گری،یروسپ یکودک برا ۀعرض یا( استفاده، فراهم کردن، 2

 .نگارانهزشت یاجراها یا( ی)پورنوگراف
 یبرا یژهوبه یرقانونی،غ هاییتفعال یکودک برا ۀعرض یا، فراهم کردن، ( استفاده3

 .اندشده یفمربوط تعر المللیینکه در معاهدات ب یاگونهو قاچاق موادمخدر، به یدتول
 یاحتمال دارد برا شود،یکه در آن انجام م یطیشرا یاآن  یتماه یلدلکه به ی( کار4

 کودکان ضرر داشته باشد. یاتاخالق یا یمنی،ا ی،سالمت
 است ممکن کودکان کار اشکال از برخیکه  گویندمی ما به هابندیدسته این

 را کودکان سالمت دیگر برخی و دنباش داشته همراهبه کودکان برای را کمتری خطرات
 د.ناندازمی خطربه ابعاد تمامی در

 بررسی به شجاعانه طرحی در و جامع نسبتا   صورتبه بار اولین برای نیز پژوهش این
در این  که شودنمی ادعا است. پرداخته تهران شهر در کودکان کار اشکال تمامی

 کارهای به گفت توانمی اما اند،شدهبررسی و شناسایی کودکان کار انواع پژوهش تمام
 آن در کودکان از توجهیقابل بخش که شده است پرداخته یکارهای یا شایع و عمده
کار کودکان در  اشکالبه بیشتر نتایج این پژوهش را شود حتی می و اندمشغول بخش

 به و شد اشاره هاآن به حوزه این ادبیات در که ترشدهشناخته کارهای .ایران تعمیم داد
 مطالعه این در تقریبا   هستند زاآسیب همه ازبیش و اندشدهتبدیل عمومی ایمسئله

 شرایط، ماهیت، لحاظبه هاآن از هرکدام بررسی به ذیل بخش در اند.شده بررسی
 .شودمی پرداخته شانمخاطرات و هاویژگی
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 (N=311کودکان براساس ساعت کار ) یعتوز :3-1 ۀنمودار شمار 

 باروترهمیوهکار در میادین 
 میادین سازمان نظارت تحت که است یافتهسازمان کامال   فعالیتی صنْف  این در کار

 تقریبا   مختلف هایمحله در تهران شهر در .شودمی انجام تهران شهرداری باروترهمیوه
 اغلب کنندمی کار صنف این در که کودکانی دارد. وجود بارتره مرکز 200 حدود
 کردستان استان کردنشین مناطق از هاآن بیشتر ؛کنندمی کار خانواده از دوربه و ندمهاجر

 صنف در ینیشابور مهاجران مانند دیگر شهرهای مهاجران هرچند اند،آمده تهران به
 بخش این در اندکی میزان به نیز افغانستانی اتباع کودکان حتی و یاراک مهاجران و صیفی

 پاسخ چنین خود قومیت دربارۀ بخش این در شاغل کودکان از برخی کنند.می کار
 ند:داد

 هستیم. دیواندره مال اصالتا  

 
 اومدیم. کردستان سنندج از
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 است. باروترهمیوه میادین قوانین تحت کامال   کودکان این کار ،شد گفته که گونههمان
 از ،میدانی هایداده آوریجمع هنگامبه یعنی ،تابستان در کودکان کار رسمی ساعات
 رایب سه بعدازظهر تا یک ساعت از میادین این بود. شب هشت تا صبح هشت ساعت

 دیگری ساعات کودکان کار، رسمی ساعات درکنار شود.می تعطیل استراحت و ناهار
 ،صبح شش تا شب دو ساعت از اکثرا   و شب در آنان مثال برای و ندامشغول کار به نیز را

 بارها چیدن به هشت تا هفت ساعت از نیز صبح کنند.می خالی بار ،کار نوع به بسته
 انجام را «غرفه» یا مغازه داخل نظافت شب هشت ساعت ازبعد و دنشومی مشغول

 کار یک ظهر ساعت تا نیز هاجمعه ،دیگر اصناف از بسیاری برخالف ند.دهمی
 شواهد این از پردازند.می استراحت و ،شخصی امور نظافت، به آن ازبعد و کنندمی

 گونههمان کنند،می کار روزشبانه درطول را طوالنی بسیار ساعات کودکان که آیدبرمی
 :کرد روایتبار صادقیه در میدان ترهشاغل  کودکی که

 نداره. کار ساعت بارتره

 :گفتندچنین بار شهران در میدان تره کودکان شاغل از چند نفر یا
 دوباره .شهمی تعطیل ظهرازبعد یک ساعت تا شیممی بلند صبح شیش ساعت

 ساعت مثال   یهطوراین .کنی خالی رو بارا ،شی بیدار باید سه ،دو ؛دآمی بار شبا
 منظمی خواب شی.می بیدار رهااچ ،شیمی بیدار سه ،شیمی بیدار یک

 استراحت اصال   کنهمی احساس آدم ؛سخته خیلی .اصال   یطوراین ،نداریم
 اینجا. ردیهُخ اعصاب همین واسه نداره.
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 بُخ  ،شیممی بلند صبح شیش ساعت ما ؟جوریهچه ما کاری ساعت دونیمی
 نهوصبح یمآمی .شهمی نیم و هفت تا وقتا بعضی ،هفت تا کنیممی ردیف رو بارا
 ،بیاد بار اگه یک ازبعد .یک ساعت تا شهمی باز دوباره .هشت تا خوریممی

 استراحت دشعب .نیم و یک تا کنی خالی باید ،هرچی ،طالبی ،هندونه دونمنمی
 مگه ،بیاید گهمی کارصاحاب ،پایین ریممی سه به ربع یه دیگه. سه تا داریم

 وقتا بعضی .هشت ساعت تا ریممی سه ساعت دوباره .ندن گوش کارگرا کهاین
 تا خوابممی دیگه کشه.می طول اینا تمیزکاری )دقیقه( هدق چهل و هشت تا

 .آدمی بار دوباره اینا یک و دوازده ساعت

 
 ،آدمی بار دو ،آدمی بار هی ؛کنیم خالی شیم بیدار باید ،آدمی بار بار چند صبح تا
 .آدمی بار هاراچ

 یافراد و است میادین همین داخل در جدا هایاتاقک یا سالن در هاآن اسکان محل
 شهادت ایام مانند ،رسمی تعطیل ایام از برخی در ند.اساکن آنجا در مختلف سنین با
 باشد. وقتپاره صورتبه یا و شود تعطیل کامل صورتبه بارتره است ممکن ،اعیاد یا

 پول کارفرما از هفته هر هرچند ،شودمی پرداخت هفتگی صورتبه کودکان دستمزد
 پرداخت یدستمزد آنان به ،است تعطیل کامل صورتبه بارتره که روزهایی گیرند.نمی
 ایهفته از «فرزبودن» و مهارت میزان به بسته کودکان هفتگی درآمد میزان شود.نمی

ای از این کودکان در این باره چنین . عدهاست تومان هزار 800 تا تومان هزار 500
 گفتند:

 گیرن.می 700 ،600 ایهفته کارگرا

  
 تومن 700 ایهفته من مثال   .دنمی رو حقوقم بهم بخواد دلم خودم وقتهر
 ه.گیرمی تومن 600 هفتگی نیست بلد رفیقم ،داره بستگی مثال   .مگیرمی
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 مرتکب تخلفی کهدرصورتی و است میادین ناظرین نظارت تحت آنان هایفعالیت
 و هامیوه نپوشند، فرم لباس باشند، نداشته مناسبی رفتار مشتری با کهاین مانند ،شوند
 .کنندمی برخورد آنان با ناظران ،باشد هاآن فروش سبد داخل در کیفیتبی اقالم سایر
 :کرد نقل زمینه همین دربار انقالب میدان تره کودکان از یکی

 با باشه، خوب میوه بپوشی، لباس باید کهاین مث   .دنمی گیر چیهمه به اینا
 ما، با کارصاحاب رفتار ما، خواب جای به کاری اما کنی، رفتار خوب مشتری

 ندارن. دیگه ایچیز خیلی و ،حقوقمون

 کنند کار را ماه چند است ممکن و است موقتی کودکان این کار ،مواقع از بسیاری در
 مرخصی به که ییروزها در بروند. خانواده بازدید برای شهرستان به را مدتی سپس و

 موقت کار چشم به کار این به این کودکان ۀهم کنند.نمی دریافت دستمزدی روندمی
 غرفه خودشان و بمانند باقی صنف همین در است ممکن آنان از برخی . البتهنگرندمی

 از خودش که شد مشخص یانکارفرما از یکی اب مصاحبه در که گونههمان ،کنند اجاره
 انجام را کار این تابستان در فقط کودکان از برخی است. کرده کار میادین این در کودکی

 خود شهر بهبرای ادامه تحصیل  آنان ،شودمی باز مدرسه کهزمانی و دهدمی
 ند.کنمی کار فقط و اندکرده رها را تحصیل که کودکانی هستند هرچند گردند،بازمی

 روایت بعضی از این کودکان دربارۀ کارشان چنین بود:
 کامل حقوق ،باشه روز نصف اگه .دننمی حقوق هیچی دیگه ،باشه تعطیل اگه
 .دنمی

  
 مثال   من ،آقا بگم بهشون شد. تموم ،مآنمی گممی فردا ؛خودمه دست مرخصی

 خداحاف . و مگیرمی تسویه ،گردمبرنمی دیگه رممی جمعه این

 :اشاره کرد ذیل موارد به توانمی کودکان برای صنف این در کار هایسختی اهم از
 شب، در کار مفرط، خستگی درنتیجه و طوالنی کار ساعات خانواده، از یجدای
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 نداشتن سنگین، بارهای جاییجابه کار، میزان بهنسبت اندک دستمزد دریافت
 در خصوصبه انبار در کار و بار ۀلیخت هنگامبه گردوخاک استنشاق ،فراغتاوقات

 و بازارها از برخی در مشتری زیاد تعداد وجود ،پیاز و سیرو  زمینیسیب انبارهای
 برای پا روی ایستادن میادین، ناظران نامناسب برخورد مداوم، کار به اجبار درنتیجه
 نگاه ،آن از حاصل روانی هایآسیب و طبقاتی تضاد ۀمشاهد ،طوالنی ساعات

 به عادت و ،جمعیدسته زندگی نامناسب، اسکان محل کارگران، به مشتریان آمیزترحم
 .مشتری جلب برای چاپلوسی

 آشپز دارانغرفه و یانکارفرما زیرا است، مناسب حدودی تا کار این در کودکان ۀتغذی
 سبزی و میوه هایغرفه در کودکان این درضمن چون د.نکن تهیه غذا برایشان تا گیرندمی
یکی از کودکان  .است آنان دسترس در خوردن برای هامیوه انواع همیشه کنند،می کار

 : شان چنین گفتدربارۀ تغذیه آبادبار سعادتترهدر شاغل 
 غرفه یجلو آدمی سرآشپزمون اون .دهمی خودش کارصاحاب رو غذامون

 ،دهمی پنیر شنبه یصبحا مثال   .کنهمی فرق غذاها نوع داری. کارگر تا چند گهمی
 جمعه ،داریم جوشی ارشنبهچ مثال   ،روز تو داره فرق .دهمی خامه شنبهیک

 ه.گیرمی تصمیم سرآشپز خود   ،نداره ربطی ما به .کنهمی درست کوبیده

 
 (یرناا ی)عکس از خبرگزار باروترهیوهم یادینکارگر در م ینوجوان ی ازیرتصو
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 گردیزباله
 از زیادی تعداد اخیر هایسال در که ستزاآسیب بسیار کارهای ازجمله گردیزباله

 هاییافته کنند.می کار ایکنندهنگران و سخت شرایط در و ندامشغول آن به کودکان
 بخش این در تهران شهر در فقط کودک هزار 5 حدود دهدمی نشان موجود مطالعات

 و قوانین از ایمجموعه براساس نیز بخش این در کودکان کار .[4]نددار فعالیت
 هایدستورالعمل گرچه گفت باید .شودمی انجام شدهتعیینازپیش سازوکارهای

 این باوجود اما است، کرده منع بخش این در را کودکان کار تهران شهر پسماند سازمان
 کار بخش این در که کودکانی دارد. رواج بسیار بخش این در کودکان کار ،هاممنوعیت

 ایرانی کودکان از تعدادی البته .هستند هرات شهر از افغانستانی مهاجران اکثرا   کنندمی
آوری و تفکیک جمع تهران شهرداری .فعالیت دارند حیطه این در نیز مختلف اقوام از

 است ممکن نیز پیمانکار است. کرده واگذار پیمانکاران به را مناطق خشک هایزباله
 دیگر افراد به را آن دیگر سازوکار یک در یا کند مدیریت خودش را هازباله آوریجمع

 و «سرگود» یا «ارباب» آنان به که یهایافغانستانی به واگذاری مانند ،کند واگذار
 به را هازباله آوریجمع یانکارفرما ،بیشتر سود به دستیابی رایب گویند.می «گاراژسر»

 جمع را هازباله یافراد اکثرا   صبح نوبت در ؛اندکرده تقسیم شب و صبح نوبت دو
 قرار منطقه شهرداری نظارت تحت و کنندمی کار مناطق پسماندبخش  در که کنندمی

 ظهرازبعد نوبت در شود.می استفاده کار کودکان از کمتر نوبت این در بنابراین .دارند
چهار  ساعت حدود از آنان .هستند زباله آوریجمع مشغول که اندکودکان بیشتر

 کار به بیشتر حتی و دوازده شب ساعت نزدیک تا و کنندمی کار به شروع بعدازظهر
 عنوان تحت کارفرما به را مبلغی ماهیانه صورتبه هاآن از برخی دهند.می ادامه

 به را هازباله مجبورند دیگر برخی و باشند داشته کردن کار ۀاجاز تا پردازندمی «رسوم»
 برای است. ناچیز بسیار قیمت این معموال   که دنبفروش کارفرما به مشخص نرخی
 هاآن عکس یا و شودمی صادر کارت معموال   کنندمی فعالیت بخش این در که افرادی

 شخص و شود نظارت هاآن بر تا شودمی ذخیره کارپیمان «هایگشتی» هایگوشی در
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در  گردزباله کودکان از یکی نشود. کار برای عرصه این وارد غیرمجاز صورتبه دیگری
 :کرد بیان چنینورود به مناطق  ۀدربارۀ نحو تهران منطقۀ زعفرانیۀ

 ،ندیم رسوم اگه کنیم. کار بذارن میدمی میلیون 3 ماهی ؛دیممی رسوم اینجا ما
 زننش.می ینشگیرمی ،نداده پول کیهر ببین گردن،می نآمی اونا

 گفت:شهرک غرب منطقۀ در گرد زباله کودکان از دیگر یکی هازباله قیمت دربارۀ یا
 ییکیلو پیت تومن. 700 ییکیلو پالستیک ؛داره قیمتی() قمتی هرکس بار این

 ،400 نون ،250 مه شیشه دیگه ،350 کارتن تومن، 400 فلز تومن، 900
 .700 ،پالستیکی درای این ،)نایلون( نیلونم

چنین  کودکان بر نظارت ۀنحو دربارۀ گرد در منطقۀ ونکزباله کودکان از دو َتن
 :ندگفت

 هبازیافت خود دست عکسمون داریم. عکس داریم، کارت ؛دیگه گردنمی بُخ 
 که یا بدی بهشون رسوم میلیون 4 برجی باید ،باشیم نداشته عکس اگه .دیگه
 خودشون. به بدی بارو

  
 من گیمی یعنی ؛اونم چرخی گاراژ، کدوم گم،می رو مکارصاحاب اسم مثال  

 ندارن. کاری باهام دیگه ،کنممی کار گاراژ اون دارم ،آقای... هایبچه از
 ندارم. اآلن داشتم کارت قبال  

 داخل از را هازباله شب از پاسی تا کنندمی کار رسوم صورتبه که یکودکان
 به کنندمی اجاره که ییهاکامیون با را هاآن سپس و کنندمی آوریجمع زباله هایسطل

 هازباله تفکیک به ،شوندمی بیدار خواب از که صبح و برندمی بازیافت هایسایت
 ،غیره و ،آهن پالستیک، پت، کارتن، مثال   ،زباله نوع براساس را هاآن ؛ یعنیپردازندمی

 همانندگرد نیز، کودکان زباله است. متفاوت هاآن خرید قیمت زیرا ،کنندمی جدا
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 سخت بسیار شرایط در را طوالنی بسیار ساعات ،بارترهومیادین میوه در ودکان شاغلک
 :. روایت بعضی از این کودکان در این باره چنین بودکنندمی کار ترناامن و

 دوشت یرو رو اکتفی این هی باید بعد .کاره شههم ؛خوابیهبی اینجا کار سختی
 خوابی  کم سخته. شههم ،کنی جمع آشغال بری، آشغال دنبال شههم بگیری،

 سُر دُ  شام تا ،بریم شب َده ساعت تا ما اآلن دیگه .کنهمی عصبانی ور آدم زیاد
 محصب ،خوابیممی یک و دوازده .شهمی یک ساعت خودم بخوریم، شام کنیم،

 کردنه. جدا همین سختیاش شیم.می پا شیش ساعت

  
 آدم یه ،دیگه شیمی خسته بره. راه زیاد آدم باید داره، خوابیبی دیگه اشسختی

 .کنهمی اذیتم خوابیبی کار یتو بیشتر بری. راه سرهیه که

 و است گذارتأثیر کودکان درآمد میزان بر گردیزباله کار در کار ساعات میزان
 خشک هایزباله زیرا ،دارند بیشتری درآمد کنندمی کار را بیشتری ساعات که کودکانی
 ممکن ،کنند شروع را کار دیرتر آنان دلیلی هر به اگر کنند.می آوریجمع را بیشتری

. کودک ندکن جمع را هازباله و شوند واردشان همنطق به یدیگر کسان آنان ازقبل است
 :گردی در این باره روایت کردزباله

 ضرر ،کار سر ییمآمی دیرتر ،خرابه مونکارصاحاب ماشین که وقتابعضی
 .برنمی کننمی جمع ،رو همه ،رو بار نآمی دیگه هایبچه اون چون ،کنیممی
 اینا. ...هایبچه .نیست چیزی دیگه ،ییمآمی که ما

 برای گونی از خاصی نوع) کتفی معموال   کار از شکل این در کودکان کار ابزار
 داخل در معموال   این افراد اسکان محل است. دستیچرخ و (زباله جاییجابه

 است. تهران شهر شرقی و غربی جنوب و جنوب مناطق در زباله تفکیک هایسایت
 به مناطق این از اندکرده اجاره که هاییکامیون با معموال   زباله یآورجمع یبراها آن

به محل  را هاآن هاکامیون نهما کار، ساعت اتمام بعداز و آیندمی تهران شهر داخل
 بخش این در کودکان کار کشور در کرونا شیوع آغاز زمان در .گردانندمیازباسکانشان 
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 انجام کودکان کار منع رایب را وسیعی تبلیغات شهر سطح در نیز شهرداری و شد منع
 عرصه این به کودکان و شد گرفته ازسر سابق روال ی،مدت گذشت ازبعد اما داد،

 شدن گران و اخیر هایتورم دلیلبه که کردندمی روایت کودکان از برخی بازگشتند.
 نیز هاآن درآمد میزان روازاین .است یافته کاهش خشک هایزباله تولید میزان کاالها
 صادقیهمنطقۀ گرد در زبالهَتن از کودکان  . در این باره روایت دواست کرده پیدا کاهش

  :چنین بود
 کنیم.نمی کار قبل مث   زیاد دیگه .شده کم مشما پت، ؛شده کم شغالآ ناآل

 
 این تو خیلی اینا و ماسک این بیشتر زباله، سطل سر ریمی کرونا ازبعد اآلن

 نایلون. بدون ی،چیز بدون طوریهمین بعد پرته. سطال

 محیط با را ارتباط کمترین کار هنگامبه و هستند آرام بسیار گردزباله کودکان
 ،است اندک بسیار جامعه با شانارتباط که آنجا از و دارند ،شهروندان ازجمله ،اطرافشان
 از هاآن ترس از ناشی شاید که شوندمی تسلیم کنندمی تجربه که یآزارهای درمقابل

 مناطق در هاآن اسکان محل ،شد گفته که گونههمان باشد. تهران شهر و شهروندان
 و داندهمآ وجودبه اجتماعاتی مناطق این در کهآن دلیل به و است شهر جنوب
 ۀنحو و کودکان کار اشکال سایر برخالف ،انددهش اندازیراه زباله تفکیک هایسایت
 ضابطین گاهی زیرا است، ُپرخطر بسیار گردزباله کودکان اسکان محل ،هاآن اسکان

 و ندبرمی هجوم هامکان این به انتظامی نیروی و شهرداری بازرسان همراهبه قضایی،
 ،کرونا شیوع دوران در خصوصبه صنف، این یانکارفرما کنند.می ویران را شانمنازل
 کارگران برای را غیره و ،ماسک دستکش، کار، لباس مانند ایمنی امکانات کمترین حتی

آوری زباله بود مشغول جمع میدان فلسطیندر که  یگردکودک زباله اند.نکرده فراهم
 :در این باره روایت کرد
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 اونا خریم،می کشدس خودمونم .یمآمی اینا با شههم نداریم، کار لباس ،نه
 بخریم. باید خودمون برامون. خرننمی هیچی

 :گرد چنین بودروایت کودکان زباله نیز اسکان محل دربارۀ
 زیادیم، شینیم.می ما الدینزین پل ور اون هستیم. کانکس توی حکیمیه...

 نفر. 400 ،300 تقریبا  

  
 جمع زباله اونام یعنی ؛ننم خود   مث   هابچه ۀهم مکنیمی زندگی که ییاونجا

 .نمن مث   شونههم کنن.می

  
 حموم تا دو جاست.هی کنیممی جمع رو هازباله که ییجا با خوابیممی که ییجا

 ی.یشودس مه تا دو داره،

 خشونت ۀتجرب به توانمی گردیزباله کار مخاطرات و هاسختی از مجموعدر
 مفرط، خستگی و طوالنی کار ساعات شهرداری،بازرسان  و کارفرما ناظران ازسوی

 از هازباله تفکیک سنگین، بار حمل همراهبه طوالنی رویپیاده گرما، و سرما در کار
 ها،سطل و هازباله و مشمئزکنندۀ بد بسیار بوی تر، هایزباله و زباله هایسطل داخل
 اسکان محل وطن، و خانواده از دور کار زباله، آوریجمع هنگامبه شدن زخمی امکان
 نگاه قضاییه، ۀقو و شهرداری ازسوی اسکان محل مکرر تخریب کثیف، و ناامن
 سایر با درگیری ،کودکان در منفی احساساتگیری شکل و شهروندان آمیزترحم
 بهداشتی و رفاهی مناسب امکانات به نداشتن دسترسی ها،خانمانبی و گردهازباله
 مناسب، کار لباس و ابزار نداشتن اسکان، محل در مناسب حمام و شوییدست مانند

 بردگی از شکلی توانمی را کار این کرد. اشاره دیگر مورد صدها و ،نساالبزرگ با زندگی
 استثمار کار این در مختلف اشکال به کودکان زیرا است، شایع تهران در که دانست

 روایت .افتدمی خطربه مختلف ابعاد در و مختلف دالیل به انآن سالمت و شوندمی
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در مناطق آزادی و  گردیزباله مشکالت و ذیهغت کار، ۀتجرب از کودکاناین  از برخی
 :چنین بودجمهوری 

 ،آزمایشه کارخونه جای بازیافتمون خوابیم.می جاهمون بازیافت، توی اینجا
 کنیم. کار باید مدام شب َده تا صبح شیش از یم.یتا سه ما . ...حکیمیه

  
 راه باید ،باشه دوشت روی بار شب تا صبح از ،کنهمی اذیت رو آدم خوابیبی

 بری.

 
 (پژوهش)عکس از کامرانیه  منطقۀدر گرد زباله یو کودکدر منطقۀ ونک  یشهر یهااز زباله یینما

 کار در خیابان
 سرها و خیابان مانند ،کنندی کار میمختلف فضاهایها و در مکانخیابانی  کودکان
 کنار ها،پارک داخل عمومی، ونقلحمل وسایل داخل ،روهاپیادهو در  هاچهارراه
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 مانند ی خیابانیکارها از مختلفی اشکال به این کودکان تفریحی. هایمکان و پاساژها
 کنیپاکشیشه ،شیفروسبزی کشی،وزن فروشی،گل کردن، دود اسفند ی،فروشدست

 قطعات یا موبایل وسایل فروختن فروشی،دیسی فروشی،فال گری،تکدی ،خودروها
 ند.امشغول خوانندگی و نوازندگی زخم، چسب کاغذی،دستمال فروختن آن، جانبی

 کودکان این بیشتر   معموال   پسران. هم و دارند حضور دختران هم کارها از دسته این در
 د.شدن کارها این وارد دوستانشان یا شانخانواده اعضای از یکی ازطریق بار اولین برای

 بیشتری درآمد و برانگیزند را دیگران ترحم حس توانندمی بهتر کودکان کهآن سبببه
 استفاده کاری چنین برای کودکانشان از تا دارند بیشتری انگیزۀ والدین ،کنند کسب

 این وارد مادرشان یا درپ با همراه که ندکرد روایت بارها کودکاندر میدان پژوهش  .کنند
  .ندشد کار

 هستن. اخیلی دیگه، هایبچه مث   بیا گفت ؛کار یتو آورد ور من مامانم

 در کار بین تفاوت شوشدر منطقۀ  نهادمردم یسازمان اجتماعی انمددکار از یکی
 :دکر بیان گونهاین را هاکارگاه در کار و خیابان

 کار کارگاه یتو که ایبچه .دآمی بیرون که هاونی از کمتر خیلی حقوق هاکارگاه یتو نببینی
 .که نیستی بلد ،گیریمی یاد مه چیزی هی اینجا یتو که داره رو ادعا این کارفرما کنه،می

 کرونا ازبعد دونمنمی اآلن .بدن تومن 60 ،مثال   ،هفته توی شاید ،کمه خیلی حقوق اونجا
 پول بیشتر بُخ  ،مردم عنایت با ،هاچارر سر رنمی که ییهابچه ولی کمتر. یا شده بیشتر

 بگیرن. تومن 50 روزی ممکنه اونا ،گیرنمی

 در کودکان کار دربارۀ فرحزاد ۀمحلدر  نهادمردم سازمان یک اجتماعی مددکار
 گفت: کارها از دسته این به آنان ورود چگونگی و هاخیابان

 رو مراکز ،اینجا نآمی وقتی بساچه .کمه فرحزاد محیط توی کارگاهی کار کودکان
 ،تهس خودشون اقوام بین که ایتکراری الگوهای ابربن و شناسننمی رو منابع شناسن،نمی
 انجام نیوخیاب کار بیشتر ،تهس خودشون همساالی بین ،تهس خودشون هایگروههم بین
 اکثرا   فروشی،جوراب فروشی،آدامس مث   ،نفروشفال اآلن اکثرشون کارگاهی. کار تا دنمی
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 رو شیشه مالدس و دستگاه اون با وقتی چون ؟چرا ندونیمی ،دنمی انجام کنیپاکشیشه
 بده. رو تومن 1000 طرف اون مجبوره ،کنی پاک

 ،کودکانشان از اندک ۀفاصل با ،خیابان در است ممکن کودک والدین ،موارد از برخی در
با او مصاحبه شد  شهرئاتردر پارک تکه کودکی  . روایتندباش فرزندانشان مراقب دور از

 :مؤید همین نکته است
 ساده.وای وراون ،اومدم مادربزرگم با من

 سازمانی قواعد نظارت تحت خیابان در کار ،کارها از دیگر بسیاری برخالف
 برند.می پایانبه و کنندمی شروع را کار بخواهند ی کهزمان هر کودکان ؛نیست خاصی

 درمورد این البته است. بیشتر کارها از دسته این در کودکان عمل آزادی دیگر، عبارت به
کن  منطقۀ درکه  کودکی هستند، نیز خانواده حمایتمورد که کندمی صدق کودکانی
 کرد: نقل زمینه اینکرد در کار می

 م.آنمی تنخواس دلم هرروز م،آمی تخواس دلم هرروز

 ،مختلف دالیل به خانواده زیرا ،کنند کارهر روز  ندمجبور کودکان این گاهی البته
که روایت ذیل این  ددارمیوا کار به را آنان ،زندگی هایهزینه از بخشی تأمین ازجمله

 :کندامر را تأیید می
 .شیممی بیچاره کار، سر برو گهمی شه،کُ می ور من مامانم کنم.می کار روز هر
 .برم تا زنهمی ور من

 نخست دسته :دارند حضور خیابانی کار در کودکان از دسته سه گفت توانمی تقریبا  
 معموال   هاآن ؛شدند کار این وارد والدینشان ازطریق بیشتر که هستند غربتی کودکان

 وارد دیگر هایگروه دهندنمی اجازه و اندکرده قرق را خاص هایچهارراه یا هاپاتوق
 را پاتوقشان ها،شنبه مثال   ،کنندخودشان کار نمی که ییروزها در و شوند قلمروشان

 در است زیادی مدت که هستند افغانستانی مهاجر کودکان دوم ۀدست دهند.می اجاره
 که هستند افرادی سوم ۀدست باشند؛ مهاجران دوم نسل از است ممکن و نداساکن ایران
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 برای است. شایع بسیار کار این در قلمرو سر بر جنگ اند.شده کار این وارد تازگیبه
 :ندکرد روایتچنین  وی در این بارهپارک شاغل در چهارراه کودکان از دو َتن مثال

 رممی ،کنمنمی کار ،ندارم گممی من .بده چقدر ،بده تومن 11 گنمی هاغربتی
 گهمی بعد .ذارهنمی ،کنم کار ارراهچ یتو برم خواممی وقتی من .دیگه جای یه
 ،دممی هاشونبعضی به .کنی کار بری ارمذمی ،ارراهچ یتو بری بده قدراین بیا
 پول باید ،کنی کار ارراهچ یتو خوادمی دلت اگه گهمی .دمنمی هاشونبعضی به

 بدی.

  
 کو گممی من .شده ما از ارراهچ این ،یمهکرد کار اینجا ساله هدَ  ام گنمی اینا... 

 این سر این ازقبل ما .شد دعوا هم دیگه روز یه ،همین خاطربه بعد .پس سندش
 یه ،بودیم اونجا هفته هی شهرداری. ارراهچ سر رفتیممی .کردیمنمی کار ارراهچ

 ؛اومد ،بود سوارموتور ... ،کنه تمیز تخواسمی ،ماشینی سمت رفت ...ایدفعه
 سر اومدیم ما ،همین خاطربه ،شد یطوراین کهوقتی .پسره این پای زد دفعهیه

 ارراه.چ این

 و انشفرودست از زیادی بخش و دارد وجود نیز مترو در قلمرو سر بر منازعه
در  که فروشیرو هستند. کودک دستبا این معضله روبه اندآورده روی مترو به متکدیان

 : دربارۀ چنین منازعاتی روایت کردبا او مصاحبه شد  پارک الله
 ور ممشتری ؛کردم دعوا باهاشون ،شدم ناراحت دستشون از پنج خط روز یه

 دوستم فال. هم دارن دستمال مه اونا .دوستام با کردم دعوا باهاشون ،کرد خراب
 گذاشت فال یه اومد دوستم ،برداشت فال یه من از داشت مشتری .داشت فالم

 اومد پسره .نخرید من از .داره رایگان برات این ،کنم باز واست این از بیا گفت
 .نخرید من از ،خرید اون از .تومن 5 گفت اون ،تومن 2 گفتم من ،بده ور پولم

 نکردم. دعوا ،نکرد ،کرد خراب مشتری دیگه .کردم دعوا این خاطربه
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 شایع بسیار نیز هاچهارراه سرشاغل در  کودکان خود   میاندر کاریکتک و دعوا
 اغلب ببرند. سرقتبه را دیگریک هایپول یا اجناس حتی است ممکن گاهی آنان است،

 از اگر خصوصبه ،خوردندمی کتک بیشتر دارند تریکوچک هیکل و قد که یهایبچه
کار  سهروردی که در خیابانکودکی  باشند. محروم تربزرگ فرد یا خانواده حمایت

 :روایت کردچنین کرد می
 زنه،می ور من داداشم ن.زنمی رو ما وقتا بعضی تریم،کوچیک ما و ترنبزرگ اینا

 مال گهمی این .همن مال ماشین گهمی زنه،می ور من اینم روزا بعضی .زنهمی اینم
 پای زد مداو بچه این ؛زنهمی هم ور ما مرتیکه این .کنهمی تمیز دآمی هرکی منه،
 ،مدوا بچه این .شهرداری چارراه همین چارراه، سر هبچ این .بشکست ور من
 شکوند. ور پام

 خوبیبه ،اندکرده کار هاچهارراه و هاخیابان در بیشتر که هاآن خصوصبه ،کودکان
 چه و هاآدم از گروه کدام احتماال   که دانندمی و شناسندمی را خود مشتریان

 شانماشین شیشۀ تا دهند اجازه یا و بخرند جنس هاآن از است ممکن ییهاسوارماشین
 :کرد در این باره گفتکار می ولیعصرخیابان در که کودکی  .کنند پاک را

 با یا باشن شوهر و زن با که دنمی بهتر پول اونجایی ؛دننمی پول شونههم
 بیرون. باشن هاومد دوستش

 کرد در همین باره چنین گفت:کودکی که در میدان ولیعصر کار می 
 تمیز گهمی که ماشینایی .زنهمی خسیسی دمایآ ،بلنداشاسی نهمی ،بعضیا 

 ماشین هرچی .کنیممی تمیز ما ن،کنی تمیز گنمی که اونایی .کنیمنمی ما ن،نکنی
 تمیز گهمی بُخ  ،باشه ماوخان هاگ [.خنددمی] یعنی ترهخسیس ،باشه باالتر مدل

 .دهمی رو پول ،آدم کنهمی تمیز ن.کنی

 آنان از برخی است: متفاوت کودکان از دسته این با شهروندان برخورد و مواجه
 تا فیزیکی و کالمی تخشون از ،دهند نشان خشونت کودکان این علیه است ممکن
 توجهبی نیز برخی کنند.می برخورد مهربانانه آنان با دیگر برخی .نماییعورت و جنسی

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 225  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 در که یاربتج به بسته مردم دربارۀ کودکان قضاوت ولی .کنندمی عبور هاآن کنار از
بعضی از قول نقلدر همین زمینه  گیرد.می شکل اندداشته مردم با ارتباط از خیابان
گر صادقیه، فرحزادی و شیشهشهرک غرب،  آباد،سعادتهای خیاباندر  شاغل کودکان

 :بود گونهاین
 خوب پول ابعضی ،دنمی فحش ابعضی .بد خوب، ؛تهس توشون جورهمه
 .دنمی میوه ،دنمی پول ،دنمی غذا ،دنمی

  
 نه. قبال   ،کرونا شرایط خاطربه ترسنمی ازمون انگار نهمچی مردم

  
 همکاری ،ناعالی خیلی ،نخوب مردم .بابا ،ندارن کاری مردم .تنیس بد ،خوبه

 کمک نآمی ،کنیممی دعوا .خرنمی ازم ،ناراحتم وقتا گاهی من مثال   .کننمی
 .کننمی

  
 مثال   .کننمی دلدرد ،کننمی صحبت شیننمی ؛خوبه اخالقاشون اشونمبعضی
  .خبرته چه ،وراون برو !موخان گنمی ،خوریمی شونبه کم هی اشونمبعضی

  
 شونیکی تمیز، نکن گهمی زنهمی داد شونیکی ه.خوب شونیکی ،هبد شونیکی

 کن. تمیز گهمی
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 پام اگه ،قطار داخل اگه مثال   .هستن چی خودشون اآلن کننمی فکر ،هبد خیلی
 لباسام من کهدرحالی ،کثیفی وراون برو !موخان ؛شهمی دعوامون ،بخوره شونبه

 .خورد من به پات ،وراون برو !موخان .مآمی تمیزترو خیلی و تیپخوش تمیزه،
 ؟!کثیفه کجام ،موخان ،شده دعوام شده بارها مثال   .خورد من به جنست !موخان

 و آنان نگاه و است ترتوجهقابل دیگر کارهای بهنسبت کار این در کودکان درآمد
 درآمد نوسانات البته آموزی.حرفه تا است درآمد کسببه چشم  بیشتر کار به والدینشان

 و باشد نداشته درآمدی هیچ روزیک  کودک است ممکن است. زیاد بسیار کار این در
برخی از  .بدهد او به تومان هزار 100 و شود مواجه او با شهروندی است ممکن یا

چنین  خسرو، و ناصرتیرسی کارگر،ولعیصر،  هایها و خیابانراهردر چها شاغل کودکان
 : روایت کردند

 ،شدم عصبانی زیاد ؛بودم نکرده کاسبی ،جمعه روز ،اومدم روز یه بار آخرین
 خونه. رفتم ،زمین زدم ور جنسام

  
 همون .داد جوریاین بهم تومن 100 ،پیشش رفتم زنه یه روز یه ،حاال تا روز یه

 خونه. رفتیم داداشم و من ،شادی و خنده با ،موقع

  
 ،بودم راهنمایی که موقعی کنم.می کار شب هشت هفت تا صبح َده ُنه ساعت از

 عیدا و اتابستون فقط ،خونممی درس اآلن ولی ،ومدمامی هاجمعه و شنبهپنج
 موقع هر تا مآمی صبح شیش سودشه. تومن 200 تا 150 روزی کنم.می کار

 شه. تموم

 .است توجهقابل نکات از یکی عکسبال و کار محل به منزل از کودکان این آمدورفت
 ند.کن تردد تاکسی یا مترو با است ممکن دارند ییآشنا تهران شهر با که ناآن از برخی
 آن با و کنندمی اجاره ون یا تاکسی یک ،است چشمگیر شانتعداد که ی،دیگر گروه
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 باشند پاتوق چند یا چهارراه چند کار کودکان است ممکن گروه این کنند.می وآمدرفت
 این که آنجا از. دهندمی انجام را کار این هایشانهزینه کاهش رایب که مسیرندهم که

 خیابانی کودکاننام  با بیشتر را آنان شهروندان ،هستند عمومی انظار در بیشتر کودکان
 کودکان از دسته این ۀمطالع به نیز هاپژوهش از ایگسترده طیف شناسند.می

 تهران شهر خیابانی کودکان تعداد 1393 سال در دیگران و وامقی مثال برای اند.پرداخته
  کردند. برآورد نفر26،000 را

 را کار پایینی بسیار سنین از کودکان ،کارها از دیگر برخی برخالف و ،کار این در
 بسیار ینسن از توانندنمی کودکان دیگر کارهای در سالگی.پنج از مثال   کنند،می شروع
 توان نیازمند دیگر کارهای از بسیاری زیرا باشند، داشته درآمد کسب و کنند کار پایین

 شروع سن دربارۀشاغل در بلوار کشاورز  کودکان از یکی است. فیزیکی و جسمی
 :گفت چنین کارش

 شناسن.می اینجا ور من همه سالگیپنج از ،کنممی کار سالگیپنج از

 داشته همراهبه را زیادی مخاطرات کودکان برای تواندمی پایین ینسن در کار شروع
 شناسایی تهران مانند شهریکالن در چراکه است، شدنگم هاآن از یکی که باشد

 است. دشوار بسیار ،سوادبی و سالوسنکم کودکان برای خصوصبه ،هانشانه و مسیرها
 کرد: روایتدر این باره چنین با او مصاحبه شد  در پارک دانشجوکه  کودکی

 اونجا شب تا .پلیس پیش بردن ور من .شدم گم ،کار سر اومدم که اول روز
 کردم. گریه صبح تا ،کردم گریهو  نشستم

 به کودکان مواقع از بسیاری در و است شایع بسیار مترو در نیز قلمرو سر بر جنگ
 ممکن حتی و دهندنمی کردن کار ۀاجاز شوندمی آنان قلمرو وارد که واردیتازه افراد

در ایستگاه مترو ارم که روایت یکی از کودکان کار  دهند. نشان خشونت آنان علیه است
 چنین بود:با او مصاحبه شد سبز 
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 تازه که اونایی ولی .کنممی کار سالههفت چون ،گننمی چیزی که من به حاال
 رو جنساشون یا ،هاراچ خط یتو نآمی شنمی پا یک خط از ،خط یتو نآمی
 .شهمی شلوغ چون ،اینجا نیاد که زننشونمی یا گیرنمی

 خاص قومیت به توجه با کودکان که است این مترو در برانگیزوجهت نکات از یکی
 وارد دیگر کودکان ندهند اجازه و کنند تقسیم خودشان بین را مترو خطوط است ممکن

 متروی تهران 4 و 2های در خطشاغل از کودکان ن دو تَ  روایت .شوند آنان کاری ۀحوز
 :چنین بود

 دیگه خط از یکی مثال   ،ستنمییوا صف اینجا خط یه مثال   (هاکرمانشاهی) اینا
 غریبه دیگه، خط یه برو ،اینجا یآمی چی برای گنمی ،اینجا وایسته بیاد

 ذاریم.نمی

  
 بدی فحشای خیلی و دیمی فحش نگفتمی کردن، دعوا پیش ایستگاه یه همین

 مثال   خب ؛نوبتیه مثال   و .زد پسره یه لگدم و مشت تا چند .دادنمی هم به هم
 مثال   .نیبگیر نوبت جوادیه نیبیا باید همه ،تسجوادیه من نوبت گهمی یکی
 من، قطار تو زدی چرا گهمی اون ،شهمی سوار قبلش ایستگاه زمزم از یکی
 .کننمی دعوا کار خاطربه ،زننمی ور ههمدیگ و کننمی بحثجرو

؛ دارد وجود قومی هایگروه براساس کار شکل بندیتقسیم نیز دیگر کارهای در البته
 چنین گفت:کرد کار میچهارراه فردوسی  در ی کهفروشکه کودک دستچنان

 کنن.می اذیت رو ما . اینا... مالدس ،...نفروشمی گل ،نبزرگ ،ناغربتی اونا
 دعوا ،باشه گفتیم ما بعد .زنمتونمی وگرنه ،نبینمت دیگه ارراهچ یتو گفتن ،رهآ

 شکست. ور دستاش گرفت اون ،زدنش گرفتن هابچه از بعضی .باهاشون کردیم

 ودر میدان انقالب و تجریش  فروشیدست کار دربارۀ کودکان از دیگر تعدادی
 :روایت کردند چنین این کار هایسختی
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 سخته. ،کنهمی درد خیلی پام .دیگه مآمی ،کنهمی درد پامم

  
 داد ور شلوارش اونم ،ردهمَ  طرف رفت بُخ  دختره .نادببی خیلی ،دنمی فحش
 کاریش مادرش ،گهمی مادرش پیش رهمی اینا ،پایین دهمی که بعدش پایین.
 نه. من برای ولی ،اافغانستانی برای افتاده خیلی قااتفا این از !درکبه گهمی ،نداره

  
 یه گفت ،بود وایساده شوییدس یجلو دختره دونمنمی دیدم، اینجا خودم من

 کرد.می گریه ،بزنه دس بهم خواسته اومده ردهمَ 

 
و کودک  فروشیحال دستدر سمت راست کودک ؛ها و معابر شهرکودکان در چهارراه از کار و حضور یینما

 )عکس از پژوهش( حال خال کوبی روی پای دوستشسمت چپ در

 یفروشگل
 توجهیقابل تفاوت که آنجا از و است خیابان در کودکان کار از دیگری شکل یفروشگل
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 دستۀ سه .است شده پرداخته آن به مجزا صورتبه اینجا در ،دارد کار دیگر اشکال با
 در که هستند ییهاآن نخست ۀدست اند:تفکیکقابل هم از هافروشگل از مشخص

 از برخی در که هستند کودکانی دوم ۀدست ؛فروشندمی گل هاچهارراهسر  و هاخیابان
 در که هستند کودکانی آخر ۀدست ؛فروشندمی گل ،کن و درکه مانند ،تفریحی مرکز

 فروشند.می گل هاآرامستان به منتهی مسیرهای و ،زهرابهشت مانند ،هاگورستان
 مناسباتی چه در کهاین براساس فروشندمی گل زهرابهشت یا هاگورستان در که کودکانی

 برای که کودکانی اول ۀدست :شوندمی تقسیم دسته چند به یزن خود فروشندمی گل
 صاحب معموال   فروشند.می گل مشخص مبلغی ازایبه یفروشگل هایپاتوق صاحب

 ملکیت در هاپاتوق که است زیادی زمانمدت برای و هستند ایرانی هاپاتوق این
 و روابط همین براساس که دارند مناسباتی شهرداری مورانأم با اکثرا   و هاستآن

 کاربه را کودکان هاپاتوق صاحبان شوند.نمی مواجه قانونی گیرهایوگرفت با ،مناسبات
 از یکی دهند.می الزحمهحق هاآن به ناچیزی مبلغ روزانه فروش ازایبه و گیرندمی

 این در کارش ۀنحو دربارۀ قم( ـ )اتوبان تهران خلیج فارس بزرگراهدر  فروشگل کودکان
 :گفت زمینه

 کار هزار 100 مثال   دیگه اونه. مال پاتوق کنم،می کار مکارصاحاب یبرا من
 اونه. مال هزار 70 کنم،

 :است متفاوت هم با ،شد گفته نیز ترپیش که همچنان ،فروشگل کودکان کار ۀنحو
 ،گیرندمی حقوق برخی .کنندمی کار خود برای و اندکرده اجاره را پاتوق هاآن از برخی

چند نفر  .است کمی و ناچیز بسیار رقم که گیرندمی را فروش از درصدی نیز برخی و
، شهرک غرب، )اتوبان تهران ـ قم( فارس یجبزرگراه خلدر  فروش شاغلاز کودکان گل
 ند:داد وضیحت چنین را خود کار ۀنحو و طشرای دربارۀترمینال جنوب و میدان شوش، 
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 کار کسی واسه موقعا بعضی دیگه. فروشیممی اینجا یمآمی خریممی گل
 بعد   افسریه، نوشته تابلوئه اون رو . ...خودمون یبرا هم موقعا بعضی ،کنیممی

 .نوشته چیایی یه کنم فکر ،رضا امام زده تابلو بعد .گله ر  پُ  ،بری رو افسریه ،همون
 فروشیم.می خودمون یبرا هفته این .بفروشیم ما که ریمآمی گل اونجا از

  
 ،بودیما خوب پیش هایهفته وایسیم. ما ذارننمی نماآل دارن، تربزرگ بساط اونا
 ذارن،نمی چون کرد، دعوا اینجا اومد اآلن همین ؛ذارننمی مثال   ،نه اآلن ولی
 اینجا نه گهمی بهش بعد ،یکی به داده رو اینجا که اونی .نفروشین گل گهمی

 بعد .ماها برای اجاره داده رو اینجاها .تاونجاس بساطش ههآقا یه .واینستین
 اینجا گفت اومد بعد .دهمی اجاره ،باشه خودمون برای که ایهفته ده،می اجاره
 بذار. ور خودت کارگرای بذارن، بساط نذار

  
 بودم تربچه بودم، رفته که اوال .گفتنمی ...بهش کردم،می کار ییآقا یه پیش قبال  

 بهم تومن 50 شدم، تربزرگ بعدش .گرفتممی تومن 40 روزی نبودم، بلد کار و
 .دادمی

  
 ره.آمی اونجا از رهمی بابام گیریم.می گل رضا امام بازار از خودمونه. مال بساط
 شده ،باال کشیده اآلن ولی دادیم،می تومن 100 قبال   وایسیم اینجا کهاین واسه
 رو 300 این .دیممی اون به ،داره سفید وانت که آقاهه اون به تومن. 300

 ما دهمی اجازه فقط ها،نداره کاری ،بیان اینا و شهرداری ازطرف اگه ،دیممی
 کنیم. کار اینجا

 البته کنند. کار روزمزد صورتبه پاتوق صاحب برای است ممکن نیز کودکان گاهی
 مزد است ممکن ،ندترشلوغ هاگورستان سال ایام از برخی و هفته آخر که آنجا از

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  232

 قم( ـ )اتوبان تهران فارس یجبزرگراه خلکودکی که در  باشد. بیشتر روزها این در کودکان
 فروخت دربارۀ درآمدش نقل کرد:ها گل میدر یکی از پاتوق

 ما یبرا تومن. 100 روزی دو ،تومن 50 روزی باشه، خودمون برای هاگ اجاره
 .دهمی تومن 100 ما به اون ،نباشه

 ممکن هایشانخانواده با اکثرا   یا تنهاییبه که هستند کودکانی آخر ۀدست درنهایت
 با هاکارصاحب که آنجا از کنند. اجاره نیمعیّ  مدت برای آن صاحب از را پاتوق است

 ازسوی کودکان از دسته این برای بنابراین اند،رسیده توافقبه شهرداری اجرایی مورانأم
 کدام برای که دانندمی نیز کودکان قضااز و دشونمی ایجاد مزاحمتی شهرداری بازرسان
که یکی از ؛ چنانبرنخورند مشکل به شهرداری مورانأم با تا کنند کار پاتوق صاحب

 بر این نکته اشاره کرد: )اتوبان تهران ـ قم( فارس یجبزرگراه خلکودکان شاغل در 
 برن.نمی ور بارمون دیگه نداره، کار ما با کسی هستیم، شدهتضمین ما

 و هاپاتوق صاحب برای است. شایع بسیار هامکان این در نیز قلمرو سر بر جنگ
 مهم بسیار اندکرده اجاره او از را پاتوق که کودکانی یا کنندمی کار او برای که کودکانی

 گاهی نفروشند. گل هاآن قلمرو در و نشوند هاآن قلمرو وارد دیگر هایپاتوق از که است
دو َتن از  .آیدمی پیش موضوع این سر بر هاپاتوق انصاحب بین فیزیکی هایدرگیری

 : دراین باره روایت کردند زهرادر بهشت فروشان گلکودک
 مال اینجا گیممی ما شن.فرومی گل اینجا نآمی اونا مثال   .تهس هم دعوا
 کنهمی دعوا اونا کارصاحاب با رهمی مونکارصاحاب یا اینجا دینیای ،تماس
 فروشن.می گل اینجا اومدن هاتبچه گهمی

  
 همینجا سر کنن، دعوا خواستنمی بودن اومده اآلن همین ؛بساطا همین سر آره،
 شهرداری چون خودت، کارگرای به دادیمی اجاره دادی، اجاره رو اینجا چرا که

 ذاره.نمی رانندگیراهنمایی ذاره،نمی
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که  است نآ متفاوت ۀتجرب یک فروشندمی گل زهرابهشت در که کودکانی برای
 هاینذری ،شودمی کودکان این نصیب عزاداران توجهیقابل هاینذری از زیادی بخش

 توانمی بار.خوار اقالم از برخی و ،غذا میوه،آب حلوا، شیرینی، خرما، مانند مختلفی
 بروز و ظهور مردم عواطف و احساسات هاگورستان مانند هاییمکان در چون گفت
 غذایی مواد اهدای قالب در کار کودکان به کمک شپیامدهای از یکی ،دارد یبیشتر

 را بارهاخوار یا میوهآب مانند اقالم این از برخی کودکان این از بعضی البته است.
 .ندکنمی درآمد کسب خود برای طریق این از و فروشندمی

 مناسبات براساس نیز فروشندمی گل هاچهارراه سر و هاخیابان در که کودکانی
 نظارت تحت که ییهاآن نخست ۀدست :شوندمی تقسیم عمده ۀدست دو به گل فروش

 آن قدم چند ،خیابان از ایگوشه در اکثرا   شانکارصاحب و کنندمی کار کارصاحب
 روبان هاآن دور یا ،دچینمی سبد در را هاآن کند،می بندیدسته را هاگل ،ترطرف

 کارصاحب ازسوی کودکان ۀالزحمحق .کندمی آماده فروش برای را هاآن و ،پیچدمی
در خیابان امام که کودکی  شود.می پرداخت هاآن به فروش از درصدی قالب در بیشتر

 : فروخت دربارۀ دستمزدش چنین گفتگل می خمینی
 ،بفروشی بیشتر چیهر .بدن تومن 100 روزی مثال   که تنیس جوراین اینجا
 ی.گیرمی مبیشتر

 مثال   .باشند داشته دستمزد روزانه صورتبه است ممکن نیز کودکان از برخی البته
 کهدرصورتی بدهد. هاگل شفرو قبالدر هاآن به تومان هزار 100 روزی کارصاحب
 جمع مشخص محل یک در را هاآن او ،باشند کارصاحب یک سرپرستی تحت کودکان

از کودکان  نسه تَ  روایت .آوردمی کار محل یا مدنظر چهارراه به ماشین با و کندمی
ها مصاحبه شد در این باره چنین با آن در بازار گل امام رضا و محالتیفروش که گل

 : است
 .شیممی سوار جاهمون صبح .یمآمی اونجا از ،گلخونه برهمی رو ما

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  234

  
 .شیممی سوار مترو دم

  
 .کنهمی سوار رو ما ،رهآمی گل قمصر از

 اینجا در که گفت باید لبتها .دارد کار در مهمی نقش اینجا در نیز احساسات بروز
 هاآن از احتماال   و هستند هاآن مشتری رانندگان از گروه کدام بیشتر که دانندمی کودکان

 یا و هستند دوست هم با که ییپسرها و دختر یا جوان هایزوج مثال   ،خرندمی گل
 را هاگل از خاصی نوع معموال   گروه این کودکان ضمنا   باال.مدل هایماشین صاحبان

 محدود گل نوع دو این به فقط لزوما   البته) سفید یا قرمز رز هایگل مانند ،فروشندمی
 فروش برای خاصی ترفندهای از گروه این کودکان گفت باید درنهایت .(شودنمی
کار  آبادمنطقۀ سعادتدر که ی فروشگل کودک روایت .کنندمی استفاده هایشانگل
 :دربارۀ مشتریانشان چنین بودکرد می

 .فروشیممی گل اونا به بیشتر ،هستن هم با پسر دختر یا شوهرن و زن که اونایی
 داری دوس رچقد ور عشقت بخری، گل عشقت برای خواینمی گیممی مثال  

 .[خنده با]

 صبح آنان کنند.می کار خودشان برای که هستند کسانی کودکان از دیگر ایدسته
 در یا منزل در هاآن بندیدسته با سپس .خرندمی گل و روندمی یفروشگل بازار به زود

 هاچهارراه در که کودکانی رفتههمروی فروشند.می مشتریانشان به را آنان ،فروش محل
 گل پول ندادن خودشان، گفتۀ به که هستند مواجه عمده مشکل چند با فروشندمی گل

کرد دربارۀ این مشکل می درکهمنطقۀ در  کهی فروشگل کودک هاست.آن ترینمهم
 : گفت

 گرفتنمی ور ماشین گاز ،دادننمی .بده پول گفتممی ،دادممی گل بهشون
 رفتن.می
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 روز درطول است ممکن و شوندمی مواجه این مشکل با زیادی حدودی تا کودکان
 نکنند. پرداخت را آن پول شدرمقابل و بگیرند را آنان هایگل که باشند راننده چند تا یک

 ۀعمد مشکل کند. عوض را کارش کودک شودمی باعث کار همین مواقع از برخی در
 هایبچه به درجهت رفع سد معبر، است ممکن که است مأمورانش و شهرداری دیگر

در میدان پونک در این  روایت یکی از کودکان شاغل .ببرند را آنان هایگل و کنند حمله
 باره چنین بود:

 آبجیم مثال   که موقعایی .شممی ناراحت منم ،خورهمی غصه مامانم موقعا بعضی
 مثال   بره،می ور گالم شهرداری که موقعایی .شممی عصبانی ،کنهمی دعوام

 برن.می رو همه کنن،می حمله نآمی

 هایگل دادنازدست دلیلبه را کودکان نیز کارصاحب است ممکن مواقع این در
)اتوبان تهران در بزرگراه خلیج فارس که فروشی گل کودک ت. روایکند سرزنش و توبیخ
 : تأکیدی بر این نکته استکرد کار می ـ قم(

 .برد رو همه برد، سطالمونم برد، رو گالمون شهرداری پیش ۀهفت
 داشتیم، گل عالمه یه ؛نکردید فرار چرا گفت ،کرد دعوا رو ما کارمونبحاصا

 کنیم. فرار یمستتوننمی گفتیم

 از دیگر یکی تخفیف گرفتن برای نامشتری درخواست و مشتری با زدن سروکله
)اتوبان تهران  فارس یجکه در بزرگراه خل یفروشکودک گل .است کودکان این مشکالت

 در این باره روایت کرد:کرد یکار م ـ قم(
 ور گل ترپایین قیمت خوانمی شههم .دیگه زدنن چونه حالدر شههم ولی

 بگیرن.

. شکوۀ ستهاآن مشکالت از دیگر یکی این کودکان با شهروندان نامناسب رفتار
 :کرد چنین بودفروشی که در میدان پونک کار میکودک گل
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 بعضیا نه. بعضیا ولی رن،می بشین، ما نزدیک نیاین دارین کرونا گنمی بعضیا
 ولی .همینا دیگه .نفروشین اینجا، از شین گم برین گفتنمی مثال   کرونا قبل

 .خریدنمی گل ،بودن مهربون خیلی بعضیام

 از را شدهکم قیمت کارصاحب ،بفروشند آن نرخ از کمتر قیمت به را گل اگر یا
شاغلی در میدان صادقیه در این باره مؤید . روایت کودک کندمی کم هاآن ۀروزان حقوق

 :همین نکته است
 تومن 10 ما اگه مثال   .دیگه همین دیگه ه.کنمی کم حقوقمون از ،کنهمی دعوامون

 90 بهمون یعنی ؛هکنمی کم حقوقمون از تومن 10 طرفم اون ،بدیم ترارزون
 .هدمی تومن

 دربارۀ )اتوبان تهران ـ قم( خلیج فارسشاغل در بزرگراه  کودکان از یکی و
 :گفت چنین فروشیگل کار هایسختی

 بره. فروش گال تا آفتاب یجلو وایسیم اینجا بگیریم، گل بریم حصب

 ،تفریحی مراکز از برخی در که هستند کودکانی دیگر ایدسته گفت باید درنهایت
 ۀاجاز بدون یا اجازه با اکثرا   کودکان این فروشند.می گل ،کن و فرحزاد و درکه مانند

 در یا هارستوران این داخل در را هایشانگل و شوندمی جاآن وارد هارستوران صاحب
 صاحب از هاگل فروختن یبرا وقتی ،مواقع از برخی در فروشند.می هاآن ورودی

 برخورد آنان با رستوران کارکنان است ممکن ،گیرندنمی اجازه جاآن مدیریت یا رستوران
 ند.باش داشته فیزیکی یا کالمی
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 یسنا(ا یخبرگزار)عکس از فروش گل یکودک ی ازیرتصو

 های ماشین و مکانیکیکار در تعمیرگاه
 ینگاهنیم کودکانشان ۀآیند به معموال   کنندمی کار صنف این در که کودکانی ۀخانواد

 است امید و گرفت خواهند یاد ایحرفه کار این به شدن وارد با که معنی بدین ؛دارند
 ،دیگر کارهای از بسیاری در کهدرحالی ،کنند درآمد کسب و شوند استادکار آینده در

شاغل  کودکانبعضی از روایت  ندارد. وجود کار به نگاه نوع این ،خیابان در کار مثال  
 :شرح ذیل استدربارۀ شغلشان به و فرحزاد کن هایدر تعمیرگاه

 خوره.نمی دردبه زیاد درس ،بگیر یاد کاری یه برو گفت بابام هیچی،

  
 .باشم راهرچا سر شههم شهنمی ،شم بزرگ ؛بگیرم یاد کاری یه خواممی
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 ...دیدم ور فنی کار اومدم دیگه منم .فنی کار برو گفت بابام مامان .اومدم خودم 
 دادم. ادامه رو کار همین اومدم منم درسه. از بهتر کار .

 .است کار این به کودکان ورود اصلی دالیل از یکی شغل این به کودکان یمندعالقه
 هایماشین داشتن خود یاهایؤر در همواره شوندمی شغل این اردو که پسرانی از برخی
 وجود یاهایشانؤر به دستیابی امکان چون و کردندمی مرور را قیمتگران و خوب

 کردند. پیدا تمایل شغل این به ،ندارند را ماشین خرید قدرت دانستندمی و نداشت
 دربارۀ ردکمی کار شوشمنطقۀ در  تعمیرگاه یک در که ایسالهشانزده نوجوان

 :گفت لوکس ماشین داشتن به اشیمندعالقه
 کردممی حساب وقتا بعضی دارم، قیمتگرون ماشین یه دیدممی خواب شب هر
 یه بتونیم که بشه جمع باید سال چند ،نکنیم خرج رو بابام درآمد اگه مثال   که

 خودم باالخره شممی بزرگ کردممی فکر اوال .بخریم بلندشاسی ماشین
 ۀهم فنی مشخصات .خوادمی پول خیلی ،بتونم نکنم فکر اآلن ولی ،خرممی

 .بودم بلد بخوای اطالعات هرچی ماشین دربارۀ دونستم،می رو اماشین

کرد دربارۀ نحوۀ مکانیکی کار میهای کودکی افغانستانی که در یکی از تعمیرگاه 
 ورودش به این کار چنین روایت کرد:

ره رو دوس ستا اون گفتم مونبابا به ،...بودیم افغانستان ،بود پایین مسن اون موقع
 ...ور اون آورد برام ،کرد پیدا رو یکی رفت بابام بعدش . بود... بنز مارک ؛...دارم

 ور موتور شد جوریهمین ،کردم پیدا عالقه بیشتر ماشین به مسئله همین سر .
 ،...تعمیرگاه کار تو برم گفتم دیگه دبع . ...گرفتیم یاد ور ماشین ،...یمگرفت یاد

 دارم. عالقه هم خیلی

 خیلی مکانیکی مثل کارهایی به پسرها گرایش در نیز فنی کارهای به یمندعالقه
دربارۀ  خسرومنطقۀ ناصرهای شاغل در یکی از مکانیکیکودکی  .است بوده ثرؤم

 :اش چنین روایت کردمندیعالقه
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 باحاله. خیلی ،کنیمی کار اینا و آچار با

 نای در بستگانشان و خانواده اعضای از یکی کهاین سبببه نیز کودکان از برخی
در  نهادمردم یسازمان اجتماعی مددکاران از یکی .شوندمی کار این وارد اندبوده شغل

 خیابان در کار با آن تفاوت و هاکارگاه در کار به کودکان ورود دلیل بارۀدر هرندیمنطقۀ 
 :کرد نقل چنین

 که کارگاهی اون یتو رنمی شونهخونواد یاعضا از یکی با همراه که جوریهاین اکثرشون
 ۀبچ هم کال   ولی جوریه،این ورودش .کنهمی کار اونجا فامیالش از یکی ،مثال   ،یا پدرش

 سختیه، کار بودن خیابون ۀبچ ـ باشه کدومشهر متکدی، یا فروشنده ۀبچ ـ بودن خیابون
 درنهایت و ندارن رو اونا هابچه ۀهم که خوادمی خاصی ایویژگی سرییه خواد،می سرزبون

 تو که هاییبچه چون هستن، کارگاهی که هاییبچه اون نفعشونه به که کننمی فکر هم
 باهاشون هم خودشون .خورهمی دردشونبه بعدا   که رنیگمی یاد دارن رو فنی یه ،نکارگاه

 یه دارم من گهمی ولی داره، بیشتری درآمد خیابونه یتو که ایبچه که دونهمی ،کنی صحبت
 من دیگه سال چند بعد بذار شم،می خیاط دیگه سال چند من بذار ؛گیرممی یاد چیزی

 شم.می تعمیرکار

 ازطریق آنان هایبچه که باشند باور این بر والدین کهزمانی گفت باید همچنین
چنین اینکارهای  وارد کودکی از را آنان ،نکنند پیدا کار آینده در است ممکن تحصیل

 نیازمند که یهایفرصت ویژهبه شغلی هایفرصت که مناطق از برخی در حتی کنند.می
 در که کودکانی دارد. وجود بیشتر والدین نزددر باور این ندارد، وجود است التتحصی

 مانند مناطقی در بیشتر آنان هستند. افغانستانی هم و ایرانی هم کنندمی کار صنف این
 یک ند.امشغول کار این به تهران یجنوب مناطق از دیگر برخی و ،آزادی کن، فرحزاد،

 انجام سنتی صورتبه گذشته مانند دیگر صنف این در کار که است این توجهقابل ۀنکت
 کودکان روازاین .است گواهی اخذ و ایحرفه هایدوره گذراندن نیازمند؛ یعنی شودنمی

 فاقد و دارند حضور ایران در غیرقانونی صورتبه که ییهاآن ویژهبه مهاجر افغانستانی
 که کودکانی نیستند. گواهی اخذ و هادوره این در شرکت به قادر هستند هویتی مدارک

 تمیز مانند یرهایکا پردازند،می دستیدم کارهای به بیشتر ابتدا در شوندمی کار این وارد
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 آوریجمع دادن، کارصاحب دست آچار آن، کردن بستهبازو مغازه، کردن
 آنان یمدت ازبعد غیره. و ،دیگر هایمغازه از خودرو قطعات آوردن ها،سوختهروغن

 انجام را ،هاپیچ کردن بستهبازو مانند ،ترساده مکانیکی کارهای از برخی کمکم
 کار وارد ترایحرفه صورتبه هامهارت از برخی کسب ازپس درنهایت تا دهندمی

 .کنندنمی دریافت دستمزدی هیچ کار ابتدای در آنان ترتیب همین به شوند. مکانیکی
آزادی، پانزده ، ی در مناطق کن، فرحزادایهدر تعمیرگاهشاغل روایت برخی از کودکان 
  :بدین شرح است خرداد، صادقیه و سعدی

 مردم. از مگیرمی انعام اینجا من. به دهمین پول کاربحاصا

  
 بعدش ،کردممی کار مجانی ماه سه نزدیک من اوال ؛دنمی تومن 2 ناآل

 تومن. 2 به رسید که اآلن تا اومد جوریهمین

  
 گیرم.می تومن 800 ماهی

  
 دوباره باز ،بیرون رفتم . ...کردممی کار اینجا قبال   من گیرم.می تومن صد ایهفته

 بلدیم. رو اینا ،زدن ارتفاع ،کردن بستهبازو کمک . ...اومدم

 حتمالا ،کنندمی کسب مهارت بیشتر و مانندمی باقی کار این در کودکان قدرهر
 رود.می االترب کنند کسب بیشتری درآمد کهاین

 کنیمی کار ردهُخ یه که بعد .شاگردی اومدی گنمی ،دننمی هیچی که اولش
 .دنمی چیزی تازه ،ماه چند ازبعد مثال  

 تجربه را خشونت بیشتر خیابان در کودکان که عموم باور برخالف گفت بتوان شاید
 تجربه شاننایکارفرما سویاز را زیادی خشونت نیز کودکان از دسته این کنند،می
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 فرهنگ نوعی صنف این در گویا باشد. تفاوتم است ممکن مورد به بسته البته .کنندمی
 یاد را کار باید فیزیکی و کالمی هایخشونت واسطهبه کودک که دارد وجود نهادینه
 : های منطقۀ درکه در این باره چنین بودروایت کودکی شاغل در یکی از تعمیرگاه !بگیرد

 باهاشون زیاد تونیمنمی هم ما دیگه .زدمی گوشتیپیچ با داشتیم کارصاحاب یه
 ،نکنینمی کار خوب گفتمی گذره.می زندگیه، نداره، عیب گیممی شیم، درگیر

 .ندینمی گوش من حرف به ،نکنیمی خراب ور کار

 هنُ  تا هشت تساع بین کودکان است. طوالنی بسیار نیز در این شغل کاری ساعات
 این که آنجا از .دهندمی ادامه شب هنُ  ساعت نزدیک تا و کنندمی شروع را کار صبح

 .کنندمی کار ظهر یک ساعت تا نیز را هاجمعه آنان ،است خدماتی کارهای نوع از کار
 فراغتاوقات بخش این در شاغل کودکان روازاین .ندارد مرخصی و تعطیلی بنابراین

 .دارد کودکان این از کودکی دوران گرفتن در مهمی سهم خود که دارند محدودی بسیار
های خودرو در مناطق فرحزاد و درکه در روایت چند َتن از کودکان شاغل در تعمیرگاه

 این باره چنین بود:
 ظهرشازبعد دو و یک ساعت تا یمآمی هم جمعه ؛کاره شههم دیگه اینجا

 بریم. فوتبالم شاید خوابیم،می خونه ریممی

  
 تعطیلیم. هاجمعه فقط هفت. و شیش تا آیممی صبح نیم و هشت ساعت

  
 ولی ،خونه رممی ناهار برای هم اظهر ،شب هنُ  تا صبح هنُ  ساعت از تابستون یتو

 .آممی بعد به یک ساعت از ،شه باز مدرسه وقتی
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 بازی، رممی تعطیل روزای دو، تا آیممی هنُ  ساعت هم جمعه .آممی روز هر
 پارک.

با کودکان  که در شهر ری، نهاددر سازمانی مردم شاغلیکی از مددکاران اجتماعی 
 :چنین گفتها در تعمیرگاه این کودکاندربارۀ ساعات کاری  ،کار در ارتباط است

کنن و تا هفت و هشت شب هستن و اونایی که ه صبح شروع میا از نُ همعموال  مکانیکی
هایی که بین اینا هستن بچهن سر کار و آازظهر میرن مدرسه و بعدخونن صبح میدرس می

کنن و پول برای خودشونه و بعضیاشونم که بیشتر احتیاح برای پول توجیبی خودشون کار می
 دن برای کمک زندگی.پول رو به مادرشون می ۀدارن هم

 انجام مغازه از بیرون بلکه مغازه داخل در نه کار از توجهیقابل بخش کار این در
 آنان کنند.می تجربه را زمستان و تابستان سرمای و گرما کودکان روازاین شود.می

لباس و تجهیزات ایمنی مناسب  اصال   زیرا ندارند، کار لباس و ایمنی تجهیزات معموال  
 ایحادثه اگر و نیستند هم حوادث ۀبیم این کودکان تحت پوشش ندارد. وجود آنان برای
 مانند ،کارها از برخی در کند.نمی قبول را تعهدی کارفرما ،دهد رخ آنان برای

 همین و شودمی کثیف شدتبه هایشانلباس و هادست ،صافکاری یا روغنیتعویض
 هایتعمیرگاه از یکی در که کودکی شود. ختم کار کردن رها به است ممکن امر

 روغنیتعویض در کار از خود پیشین ۀتجرب دربارۀ کردمی کار منطقۀ تجریش مکانیکی
 :کرد نقلچنین 

 ،خونه رفتممی .شهمی روغنی شههم دستات ،لباسات ؛کثیفه روغنیتعویض
 .بیرون اومدم ،خورهنمی دردبه گفتم دیگه .دادممی روغن بوی شههم

 برخی در و صنف این در دارند ظریفی و کوچک هایدست کودکان کهاین دلیلبه
 برای هاآن ظریف و کوچک هایدست مثال برای د.نباش مفید بسیار دنتوانمی کارها از
 الیالبه در هاپیچ کردن باز یا صافکاری، در کردن بتونه یا ،هابهنسسوراخ کردن رپُ 

 مفید بسیار ،نشود هاآن وارد است ممکن سالبزرگ افراد هایدست که جایی ،موتور
 که دارند دوست و کنندمی حمایت کودکان این از مواقع از برخی در نایکارفرما است.
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 آموزندمی را ایحرفه یکودک به کهاین از آنان حتی ،دهند ادامه را تحصیلشان آنان
 این وارد کودکی از خودشان نایکارفرما که است شایع بسیار دارند. خوبی احساس

روایت یکی از این  .هستند گاراژ و مغازه صاحب خود برای کنونا و اندشده صنف
 :چنین بود فرحزاد منطقۀ کارفرمایان شاغل در

 رو اینا ۀهم .هابچه همین مث   بودیم، صنف این یتو بچگی از مودمونخ ما
 کردیم. تجربه

 پرخاش با و دهندمی فیزیکی و کالمی آزار را هابچه انکارصاحب موارد از برخی در
 کودکان از بسیاری رنجش موجبهمین رفتار  که خواهندمی هاآن از را کاری ناسزا و

یکی در که کودکی روایت  .خواهد گذاشت برجای ئیسو روانی اثرات قطعا   و شودمی
 :کرد در این باره چنین بودکار می پاسدارانهای منطقۀ از تعمیرگاه

 ،بیار رو آچار اون بگه خواستمی مثال   .کردمی بدرفتاری مغازه باصاح
 اومدم و بار یه کردم پرت رو آچار منم .دادمی فحش و !توام با یهو گفتمی

 گفتمی و دادنمی هم نصفش گرفتم،می پول تومن 70 ایهفته هاقبال   بیرون.
 .دممی بهت بعد ۀهفت
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 (یم)عکس از وبگاه نس یصافکار یرگاهتعم یک در ی شاغلاز کودک یریتصو

 ی و ضایعاتجوشکار کار در 
 هاآن بررسی به مشترک صورتبه ،دارند با هم تشابهاتی کار از شکل دو این که آنجا از

 یا خودشان شوندمی وارد یجوشکار بخش به که کودکانی بیشتر شود.می پرداخته
روایت بعضی از  .نگرندمی آینده برای حرفه یک یادگیری مثابۀبه کار این به آنان ۀخانواد

 : شرح ذیل استبه خالزیرمنطقۀ در شاغل در این بخش  کودکان
 اوالش خوره.می دردتبه فردا ،گیریمی یاد چیزی خوبه، این دیگه گفت بابام

 یاد کار ،بگذره ردهُخ یه دیگه .300 ،200 ماهی ،دنمی پول کم خیلی که
 .شهمی تومن 1 ،شهمی 700 ؛شهمی بهترم ،بگیری

  
 درآمد خودم خواممی حاال .کرده بزرگ رو ما اینجا پدرم کهچون ،کنممی کار

 بگیرم. یاد هم کاری یه که یجوشکار اومدم .باشم داشته
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درطی  که است نآ دستایناز کارهایی به ورود از هاآن والدین و کودکان هدف
 کند. کار خودش برای و برسد استادی ۀمرحل به شاگردی از کودک ای،دورهگذراندن 

 شروع ،پنجره و در و آهن قطعات یجایجابه مانند ،ساده کارهای از ابتدا کودکان
 بخش این در شاغل کودکان بیشتر .آموزندمی را جوش دستگاه با کار سپس و کنندمی

 مخصوص عینک از یجوشکار هنگامبهاز آنان بسیاری  حتی و ندندار کار ایمنی وسایل
 بخشی مسئله این گویا اما ،ببیند صدمه هایشانمچش است ممکن که کنندمین استفاده

 ،برش دستگاه مانند ،دیگر هایدستگاه با کار دلیلبه است. کار این در معمول روال از
 ،مواقع از بسیاری در .است گرم بسیار هاتابستان در خصوصبه کودکان این کار محل
 کثیف، بسیار که است مغازه باالی اتاقکی یا مغازه از بخشی کودکان اسکان محل

 سخت کودکان برای کار این یادگیری روند درمجموع است. ناامن و ،خشن ،روحبی
 آهن قطعات جاییجابه هنگامبه ،ندارند نیز را کافی فیزیکی قدرت که آنجا از و است

 یهاکارگاه این از یکی رد که ایسالهچهارده کودک .شوندمی بسیاری فشار متحمل
 :کرد نقل چنین کار از ناشی هایآسیب دربارۀ درکمی کار جنوب شهر

 و بخوابم صبح تا تونمنمی چشام سوزش شدت از خونه رممی که هاشب بیشتر
 ،چشام روی بندهمی مالدس با ،کنهمی رنده زمینیسیب مامانم . کنم...می گریه

 درد که قدراین ،کار سر رمنمی فردا از دیگه گممی شب هر .شممی آروم کم یه
 ۀاجار تونهنمی تنهایی مامانم ؟تهس هم ایچاره مگه ،کنم کارچی اما .کشممی

 . بده... رو خونه خرج و خونه

 هایسختی دربارۀ نیزکرد کار می کهریزکمنطقۀ در که در یک آهنگری  دیگری کودک
 :گفتچنین  خود کار

 شونههم دیگه .کنی جاجابه مغازه داخل باید رو اینا .کنی خالی باید ،آدمی آهن
 د.آمی فشار آدم به سخته، خیلی گینه،سن

 همیشه ،است یکی کارشان محل با این کودکان از برخی اسکان محل که آنجا از
 بخش در فعالیت ندارند. فراغتاوقات و مرخصی و هستند دسترس در کار برای
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 گاهی بخش این در فعال کودکان .دارد وجود برش و یجوشکار درکنار نیز ضایعات
 اندکرده آوریجمع را آنچه و بپردازند ضایعات آوریجمع به شهر داخل در است ممکن

 بزرگ بازار خالزیر بفروشند. و ببرند ،تهران غربجنوب در واقع ،خالزیر ۀمنطق به
 ای کارصاحب از است ممکن کودکان گاهی است. تهران ضایعات خریدوفروش

 این در که هاییبچه بپردازند. ضایعات آوریجمع به و کنند کرایه گاری دارهامغازه
 بسیار که خوابندمی جداگانه هایاتاقک در ،ضایعات کناردر اکثرا   کنندمی کار صنف

 داشته منفی تأثیر هاآن ۀروحی بر قطعا   که است آلودگی از رپُ  و خشن و ،روحبی کثیف،
 نیز ضایعات انواع تفکیک به کنندمی کار ضایعاتی هایمغازه داخل در که آنانی .است

 بسیار کار حیندر غیره. و ،چدن روی، مس، آلومینیوم، آهن، مانند ضایعاتی پردازند،می
 میزان شوند. زخمی و کند برخورد هاآن به آالتآهن یا و بیفتند بر زمین است ممکن

 را بیشتری ضایعات اگر یعنی ؛است درصدی صورتبه معموال   گیرندمی که دستمزدی
ممکن است از و گاهی نیز  گیرندمی بیشتری پول ،کنند آوریجمع کارفرما برای

دربارۀ در بازار ضایعات خالزیر  دو َتن از کودکان شاغل .یرنددهنده انعام بگسفارش
 : درآمدشان گفتند

 .شهمی بیشتر ]درآمد[ ،باشه زیاد کار

  
 بیشتره. درآمدت ،باشه رتبیش چیهر ؛خودمونه برای کار دیگه

 کاربه را دیگری کودکان است ممکن کنندمی کار ضایعات گاراژهای در که کودکانی
دهند و با این کار را انجام می خودشان یا کنند آوریجمع برایشان را ضایعات تا گیرند

 خالزیر بازار به را ضایعات کهزمانیها آن .برندفروش ضایعات درآمدشان را باال می
 ،داد بیشتری قیمت هرکسی و کنندمی عرضه مختلف دارانمغازه به را جنسشان برند،می

 بزنند چانه کودکی از که گیرندمی یاد کودکان این روازاین فروشند.می او بهضایعات را 
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دنبال مشتری برای کودکی که در بازار خالزیر به .بفروشند بیشتر قیمت با را کاالیشان و
 اش گفت:نحوۀ بازاریابیفروش ضایعات بود دربارۀ 

 پرسیم،می رو قیمتا ،ریممی مغازه چندتا مثال   .دیممی اون به بخره بیشتر کیهر
 اون. به دیممی خرید بیشتر کیهر

 بیان گونهاین را کارشان مخاطرات ترینمهمشاغل در این بخش  کودکان از دو َتن
 ند:کرد

 اآلن سخته. خیلی کردنشون جاجابه ،نسنگین ادر .شیممی اذیت سخته، بارگیری
 کردم. عادت البته

  
 .افتاده توش بینیمی رو دستت ،ندازیمی چیزی یه مثال   .خطرناکه دستگاه
 خطرناکه. ،دیگه آهنه باالخره

 
 (یرناا ی)عکس از خبرگزار درحال کار با دستگاه فرز یجوشکار شاغل در کارگاه کودکتصویری از یک 
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 دستیجایی بار با چرخجابه
 آن به زیاد کودکان که است یکارهای از دیگر یکی دستی هایچرخ با بار جاییجابه

 کار دستیچرخ با آنجا در کودکان که یافت توانمی را عمده ۀنقط سه پردازند.می
 در ؛کنندمی کار جاآن در کودکان از توجهیقابل بخش که تهران بزرگ بازار در :کنندمی

ی هاپایانه در ؛تهران شرقیجنوب در رضا امام گل بازار مانند ،گل بازارهای داخل
  کنند.می کار هاجاآن در کودک اندکی تعداد که ونقلحمل

 خانوادگی و دوستی هایشبکه ازطریق کودکان ،دیگر کارهای از بسیاری همانند
 افغانستانی کودکان کنندمی کار دستیچرخ با که کودکانی غالب .شوندمی کار این وارد

 شهرستان از خصوصبه ،رلُ  و ،رکتُ  رد،کُ  مختلف اقوام از نیز ایرانی کودکان البته .هستند
 بازار در بیشتر شاغل در این بخش ایرانی کودکان .دارند کار این در ستید ،کوهدشت

 که معنی این به ،است یافتهسازمان فعالیتی نسبتا  در این بخش  کار کنند.می کار بزرگ
 گل بازار و بزرگ بازار در هاچرخی کار بر شهرداری قرارداد طرف یهاشرکت از برخی

 و مخصوص کار لباس هاآن به یا ،کنندمی دارپالک را هاآن چرخ مثال   .دارند نظارت
 که کارهایی لباس است. کودکان کار به بخشیدن تیرسم نوعیبه که دهندمی مشخص

 این پوشیدن از کودکان و است بزرگ بسیار هاآن برای معموال   شودمی داده کودکان به
 کودکان که اصنافی تمامی در عضلم این البته .نداناراحت گشاد و بلند هایلباس

 به هاخیابان در اگر بار.تره در کار مانند دارد، وجود هستند فرم لباس پوشیدن به مجبور
 راحتیبه کنیم، توجه کنندمی کار هاشهرداری تحت نظارت پیمانکاران که کودکانی

  شویم.می قضیه این متوجه
 به پولی ماهیانه صورتبه باید ،کنند کار بخش این در بتوانند کهاین برای کودکان

 کودکان کار به بخشیدن رسمیت شکلیبه نیز موضوع این خود   که بپردازند هاشرکت این
کرد روایت دستی کار میبا چرخ در بازار گل امام رضاکه کودکی شود.می محسوب

 : کرد
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 به .تشوراس اسمش که اتاق اون یتو ،شینهمی بازار اول که تهس نفر هی جااین
 .بگیریم رو هاجلیقه این که دیممی اولش تومن 400 ده،می رو لباسا این اون ما

 کنیم. کار اینجا که دیممی تومن 300 ماهی بعدش

کرد دربارۀ پرداخت پول در بازار بزرگ کار می دستیکودک دیگری نیز که با چرخ 
 بابت لباس کار گفت:

 کنیم. کار بتونیم که دهمی پیرهن بهمون 700 برجی اونا. به دیممی اجاره اینجا

 یکی :ندکرد عنوان کار این به ورود رایب را عمده دلیل دوشده مصاحبه کودکانبیشتر 
 وارد توانندنمی ،ندارند یمهارت آنان که آنجا از و ندارد نیاز مهارت به کار این کهنآ

 یکار کار این همچنین د.ندار نیاز مهارت از حداقلی به که شوند یدیگر کارهای
 آنان دالیل از دیگر یکی .دارند مشخصی نسبتا   درآمد روزانه کودکان و است نقدبهدست

 مثال برای دارند. کار در که است توجهیقابل نسبتا   عمل آزادی کار این به ورود برای
 ،کارفرما ازسوی شدن محدود و عمل آزادی همین نداشتن دلیلبه هاآن از برخی

 کار این وارد و کردند ترک را ی،کارگاه کارهای خصوصبه ،خود قبلی یا دیگر کارهای
کشی که در بازارهای گل امام رضا و محالتی از کودکان چرخ َتن دو روایت اند.شده
 :گونه بوداین کردندمیکار 

 همین نیستم، بلد کار ؟بدم انجام کاریچه ،نیست کار .دیگه هکار]اینم[ 
 بلدم. رو کشیچرخ

  
 .کنهمی کار خودش یبرا آدم اینجا .بزنه داد سرم رو کسی ندارمب دوس ُخ 

 به که کودکانی اب درنتیجه و است یافتهسازمان تقریبا   کار این شد، گفته کههمچنان
 ساماندهی هایشرکت هایگشتی مثال برای شود.می برخورد ندهنددر تن کار قواعد

 ،نکنند کار قواعد طبق که کودکانی با و دارند نظارت آنان کار بر و زنندمی گشت بازار در
 کودکان سر بر آن عوامل و «شهرداری» ۀسای نیز کار این در یبا  تقر کنند.می برخورد
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در این باره روایت دو َتن از کودکان شاغل در این  شود.می موجب را مسائلی و است
 بخش چنین بود:

 گفت ،ندادش بهم مبار یه .گرفت ازم بود بار توش که ور من دستیچرخ بار یه
 ندادم. من ،بده نشون رو بریمی بار که جایی

  
 ،گیرنمی رو چرخم که بار هر بدم؟ کاور پول تومن هزار 40 چطور پول، این با

 ارزونه، اچرخ این تازه بخرم. تازه چرخ یه تا کنم جور تومن هزار 80 ،70 باید
 [5]!تربزرگ ایچرخ اون حال به وای

که ؛ چنانشود منع کودکان کار ساماندهی هایطرح از برخی در است ممکن یا
 کرد روایت کرد:کار می گل بازار در کودکی که

 کوچیکی. گفتن ندادن، چرخ و پیرهن

 بر نظارتی دیگر و شود لغو هاچرخی بر نظارت هایطرح است ممکن گاهیو 
 د.نگیر صورت هاچرخی

 .ندازهنمی اآلن تومن، 30 نداختیمی وقت ماهی ؛بود پالک قبال   داستانش اونا
 ،آره .نداره پالک کدومشمهیچ اآلن .رفته کرده جمع شهرداری شهمی سال دو

 شهرداری ،نداشت پالک هاگ اونا ،نه .نداره کاری پالک .زدن پالک اآلن
 د.آنمی دیگه ،نیستن ه،گیرمین دیگه ه،شهرداری مال اآلن .بردنمی گرفتنمی

یا را  چرخ آنان :کنندمی کار صورت دو به بازار در و صنف این درشاغل  کودکان
 ممکن دوم حالت در ؛کنندمی کار خودشان برای و کنندمی اجاره یا خرندمی خودشان

 ۀدست در کنند. جاجابه را او بارهای و کنند کار دارمغازه ای کارصاحب یک برای است
 برای که مانندمی مشتری منتظر و شوندمی جمع خاص مکان یک در یا کودکان ،اول

 دنبالبه و زنندمی گشت بازار داخل در یا گیرد کاربه کاال کردن جاجابه برای را آنان مدتی
 میزان به و است متغیر روز در درآمدشان میزان کودکان از دسته این گردند.می مشتری
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 کنندمی کار دارانمغازه برای که کودکانی اما .کنندمی جاجابه که دارد گیبست باری
 چرخ اگر و کندمی تهیه چرخ آنان برای کارصاحب و دارند ماهیانه ثابت درآمد معموال  

 .شوند توبیخ و سرزنش کارفرما ازسوی است ممکن ،شود توقیف دلیل هر به هاآن
 مأموران چنین بود: حضوراز  ندکردی که در بازار بزرگ کار میانکودکدو َتن از روایت 

 گهمی دآمی کارصاحاب .برنمی ماشین داخل کشنمی رو ما چرخ اومدن
 دی.می انجام ور کار این تو ،تویی تقصیرکار ،حقته

  
 رفتن. زود ،رفتن نیستن دیگه ،بهشون دیممی پول . ستا...واین اینجا گهمی

 با است ممکن دارد وجود کودکان بر توجهیقابل نظارت کهاین دلیلبه بازار در یا
 است ممکن گرسرکار یا ناظر ،کودک ازسوی اشتباهی هر با و شود برخورد شدیدتر هاآن

کرد کودکی که در بازار بزرگ کار می .باشد داشته انآن با نامناسبی بسیار برخوردهای
 دربارۀ نحوۀ برخورد سرکارگرش چنین گفت:

 رن.آدرمی رو پیرهنت ،کننمی دعوا .بره چرخ باید مثال   زنه.می داد گرسرکار

 را واردتازه افراد است ممکن سابقهبا افرادی که است نآ کار این در توجهقابل ۀنکت
 ۀروزان درآمد از درصدی روازاین کنند. کار شانبرای بخواهند هاآن از و گیرند کاربه

منطقۀ فروشان در بازار پردهکه  دو کودک .دارندمیبر خودشان برای را کارتازه کودک
 :کردند در این باره گفتندکار می هرندی

 داره.میبر خودش تومن 20 ،من به دهمی تومن 20 یم،گیرمی تومن 40

  
 .تماس مال تومن 7 اونه، مال تومن 3 باشه، تومن 10 مثال  

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  252

 جهت این از ،کنندمی رقابت هم با کودکان و دارد وجود شدیدی رقابت نیز کار در
روایت  باشد. داشته روز درطول بیشتری درآمد و کند جاجابه را مشتری بار کسی چه که

 :کرد در این باره چنین بودکار می خسروکه در بازار ناصرکودکی 
 ور بار من ،برو گممی بهش .اومد چرخی ،ببرم ور بارم اومدم دیروز همون
 به ،کردم طی ،گرفتم ور بارم من گممی برم.می تومن 5 من نه گهمی ،گرفتم

 دادم ،دیگه هیچی برم.می تومن 5 من بخوای جاهر ،موخان ،نه گهمی خانومه
 و.ر بار برد

 در شود.می کشیده کودکان میان فیزیکی برخوردهای و دعوا به گاهی رقابت این
 کودکان این معموال   و شوند بالگردان است ممکن کودکان از برخی ،مواقع از برخی

 و ایرانی کودکان بین توجهیقابل درگیری تقریبا   شوند.می بالگردان که نداافغانستانی
 کنند تحقیر را آنان که ندارند این از باییا ایرانی کودکان اغلب و دارد وجود افغانستانی

 ۀزمین دربزرگ در بازار شاغل  کودکان برخی از روایت کنند. جاجابه را بار ندهند اجازه و
 :چنین بود قومیتی تضادهای و درگیری و رقابت

 من ؛سهمیوای آدمی اون ،کنممی طی یکی با من اآلن ،شهمی دعوا هرروز آره،
  . ...شهمی دعوامون بعدم .تومن رهزا 10 گهمی اون ،تومن هزار 20 گممی

  
 گنمی ،مایایرانی ما گنمی ،ذارننمی ،باشه بار اآلن ؛کننمی اذیت اردکُ  و ارلُ 

 .خودشونه مال کشور گهمی زور .خودمونه مال کشور این

  
 افغانی. گنمی ،دنمی فحش ؛کننمی اذیتم ایرانی ایکشچرخ
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 حرف اونا .دیگه ،تنیس خودمون کشور ؛کنیمنمی دعوا ایرانی هایبچه با
 باالخره. دنمی گیری یه .شیممی رد ،ینیپا ندازیممی سرمون ما ،زننمی

 نزددر هاآن از برخی :است صورت دو به بخش این درشاغل  کودکان اسکان محل
 گردند.میازب خانه به هاشب و کنندمی زندگی تهرانمناطق جنوبی  در شانهایخانواده

 را آن است ممکن که گذارندمی بازار در را هایشانچرخ ،گردندمیرب خانه به کهزمانی
 صورتبه و دارند نگه هاپاساژ ی ازیک داخل در را آن است ممکن یا ببندند جا یک

 خانواده از دوربه که هستند کودکانی دوم دسته کنند. پرداخت آن بابت ایاجاره ماهیانه
 گرم هایفصل در هم هاآن از برخی ،خوابندمی پاساژها داخل در هاشب و کنندمی کار

 دو اغلب کودکان از دسته این بخوابند. هاچرخ همان روی حتی است ممکن تابستان و
 پاساژها در را شب و کنند کار چرخ با را صبح است ممکن هاآن از بعضی دارند. شغل

بازار در  دستیکودکانی که با چرخدو َتن از  .شوند مشغول سرایداری یا نگهبانی کار به
 :در این باره گفتندکردند کار می هاکویتی

 سرایداره. شبم بره،می بار روز ؛بازار تو کننمی کشیچرخ ما عین اونام

  
 خوابیم.می پاساژ انبار تو مثال  

 :از اندعبارت کنندمی تجربه کار این در کودکان که مشکالتی و هاسختی اهم
 گرما در کار ،عضالت دیدن آسیب و سنگین بار جاییجابه طوالنی، نسبتا   کار ساعات

 دلیلبه شهروندان با درگیری و تنش همچنین و جمعیت ازدحام میاندر کار سرما، و
 نظارتی نهادهای برخورد و هم با کودکان درگیری و رقابت ،هاآن میاندر بار ییجاجابه

 همراهبه روز درطول مدتطوالنی رویپیاده و بار سنگینی دلیلبه نیز گاهی .هاآن با
 بسیار پاهایشان خصوصبه هاآن هایاندام شب درطول است ممکن بار یجایجابه
 از چند نیتَ  د.کنمیرا مختل  آنان آرام و راحت خواب همین امر که باشد ناکدرد
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 را صنف این در کار سختیپانزده خرداد خیابان زار و الله خیابان شاغل در کودکان
 :کشیدند تصویربه چنین

 بار دو دیگه کرد، درد خیلی کمرم کردم، بلند بار یه .شدم اذیت ،سنگینه... بار
 نگرفتم. دیگه انداختم،

  
 حصب .شیمی خسته ،هسنگین بار ،شهمی اذیت زیاد آدم .سنگینه بارش ،اذیته آدم

 دیگه. سخته شب، هنُ  تا اینجا بیای بشی بلند باید هنُ  ساعت

  
 این کشی،می ریزی،می عرق گرما، این یتو ،چرخ روی ذاریمی بار نتُ  یه

 .کنهمی اذیت

 
 )عکس از پژوهش( تهرانبزرگ  در بازار کشچرخ یکودکان ی ازیروتص

پزیکار در کوره  های آجر
 و اندداشته فعالیت آن در کودکان گذشته از که است کاری آجرپزی هایهکور در کار

 در بیشتر هاکوره این است. بوده کار و یکودک ۀحوز فعاالن و هارسانه موردتوجه بسیار
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 یا غار دروازه مانند هاییمحله گذشته در البته دارند. قرار تهران غربجنوب و جنوب
 انتقال شهر از خارج به هاکوره ،شهر ۀتوسع با اما ،بود هاکوره این محل فعلی هرندی

 که است هاییمکان از یکی تهران غربیجنوب در آبادشمس هایکوره شدند. داده
 مدیرعامل قاسمی، آقای .کنندمی زندگی حتی و کار آنجا در بسیاری کار کودکان
 گفته برنا خبرگزاری به آبادشمس آجرپزی هایکوره وضعیت بارۀدر همیاری، مؤسسه

 :است
 حریم در منطقه این .کنندمی زندگی خانواده 150 حدود آبادشمس آجرپزی هایکوره در

 این از که است نفر 600 حدود خانواده 150 این جمعیت گیرد.می قرار تهران 18 ۀمنطق
 سه متوسط طوربه خانواده هر هستند. ساله هجده تا دو کودکان هاآن نفر 220 حدود ،تعداد

 6 حدود که دارند وجود آبادشمس ۀمحوط در آجرپزی ۀکور 18 نزدیک دارد. بچه چهار تا
 کنندمی کار اینجا در که هاییخانواده درصد 70 تا 60 هستند. کار به مشغول هاآن مورد

 هایاستان از بیشتر کنند،می کار اینجا در که هاییایرانی هستند. ستانیافغان مابقی و ایرانی
 هایاقلیت از رهالُ  و ردهاکُ  هستند. رضوی خراسان و ،جنوبی خراسان شمالی، خراسان
 .[6]دارند حضور منطقه این در که ستنده دیگری

 اندشده مکانیزه ،اصطالحبه ،و شده خارج سنتی هایشکل از هاکوره این از بسیاری
 سنتی شکلبه هاآن از زیادی بخش هم هنوز اما ،دارند نیاز زنان و کودکان کار به کمتر و

 کناردر کودکان و است خانوادگی شکلبه اکثرا   هاکوره این در کار کنند.می کار
 کنترلی درآمدشان بر کودکان است شده باعث امر همین ند.کنیم کار شانهایخانواده
 پرداخت پدرشان یا خانوار سرپرست به مستقیما   را هاآن دستمزد کارفرما و باشند نداشته

فعالیت داشتند دربارۀ درآمدشان  های جنوب شهرکودکانی که در کورهدو َتن از  .کند
 د: چنین روایت کردن

 .کنهمی خرج خونه یبرا ه،گیرمی بابام بابامه. دست ،دونمنمی رو پولم
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 خورهمی ونهحصب آدمی هشت صبح. هشت و هفت تا آدمی سه ساعت از بابام
 کار استراحت سه تا یک یک. تا آیممی هنُ  هم ما .یک تا میدون آدمی بعد و هنُ  تا

 کار هشت تا خوریممی چایی ساعت یه م.ینکمی کار پنج تا ]دوباره[ ،کنیممی
 حقوقمه. چقدر دونمنمی کنیم.می

 گفت: آبادشمس آجرپزی ۀکور در خود کار دالیل دربارۀ کودکان از یکی
 رو پولم کنیم.می کار همون برای خرهمی کتاب دفتر واسم مامانم چون زمستونا

 .دنمی پول بعد ،شمرنمی رو آجرا . ه...گیرمی بابام

 مرحله چهار این است. مرحله چهار شامل سنتی هایکارخانه در آجر تولید فرایند
 و جرآ به آن تبدیل و ،خشت پخت کوره، به خشت حمل خشت، تولید :از اندعبارت
 بخش .[7]دکننمی کار اول قسمت در عمدتا   کودکان کوره. از خارج به آجر حمل فرایند

 و آورنددرمی هاقالب داخل از را هاخشت کار این در زنان و کودکان از توجهیقابل
 اغلب هاکوره این در کار ،شد گفته که گونههمان چینند.می ردیفی صورتبه را هاآن
کرد آباد کار میشمس هایکورهیکی از در  ی کهنوجوان دختر .است خانوادگی صورتبه

 : کارش گفتدربارۀ 
 که بزرگشم آبجی ،بود ...همین که نسالبزرگ شونههم که عمومه ۀخونواد یه

 قاییآ یه . زنه...می انبار اونم خواهر .ترهبزرگ من از ماه دو یکی فقط ،منه سنهم
 که زنهمی انبار پسرش با هم قاآ اون ،کربالیی گیممی بهش ما ،درازه تهس هم

 بالکل .زنیممی انبار ما ،دیگه ماییم بعد .هتربزرگ من از سال دو یکی پسرشم
 داریم. زنانبار نفر چهار

 مواقع از بسیاری در کودکان است. طوالنی بسیار نیز هاکوره این در کار ساعات
. روایت یکی بپردازند هاکوره این در کار به و شوند بیدار خواب از زود صبح مجبورند

 است:از این کودکان مؤید همین نکته 
 کنیم.می کار شب هنُ  و هشت تا صبح پنج از
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 برای همیشه آنان است، کار محل همان در کودکان این اسکان محل که آنجا از
 فصل د.بکش کار هاآن از تواند هروقت که اراده کند،و می هستند دسترس در کارفرما
 این در نیز هاکوره این کار رونق بنابراین است، تابستان و بهار در بیشتر وسازساخت
 یکی فرساطاقت گرمای و است همراه زیادی گرمای با فصول این در کار است. فصول

 کرد: نقل زمینه این در نایکارفرما از یکی است. کار این در کودکان مشکالت از
 .آفتابن زیر شههم و زیاده کاریش ساعت و سخته خیلی کارش

در  کار هایسختی و مشکالت ازشاغل در این بخش  کودکان از برخی روایت
 است:ذیل  شرحهبآباد های شمسکوره

 مشنبا روش که سال یوسطا ،انبار توی بذاریم ور خیس خشتای اگه مثال  
 بعد ،دارهبرمی ترک ،شهمی خراب ،ریزنمی خاک ،نگیرمی مشمع( )مشما،

 ،خورهمی ترک ،بذارن وردارن اکارچرخ خوانمی زمستون یتو وقتی .شکنهمی
 .شکنهمی وسط از

  
 بگیرن. آب ور دورش تا دور باید ،بریزن آب باید رو اونجا ،بینیمی رو اینجا

 ،کنننمی وقتا بعضی .آدم پای شهمی لیگ   اصال   ،کننمی خیس هی وقتا بعضی
 آدم. چش تو رهمی خاکوگرد

  
 .شهمی خراب اعصابمون ،شکننمی بدجور خشتا مثال   وقتا بعضی
 افتهمی سقطا ،بزنیم انبار خوایممی که ما .شکننمی بدجور خشتا .پاگیرهودست

 گیممی ما ،داره ترک خشت بعد ؟چیه چاره دیگه . ...شهمی زخم ،پامون به
 دیگه بعد .پامون رو افتهمی ،شکنهمی شق یهویی ،داریممی برش ،نداره اشکال

 ن.آمی چیاتراکتور کهوقتی رو کوره کنننمی آبپاشی زیاد
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 بزنم، جایی به تدس تونمنمی .کن نیگاه شده، زخم پامون و تدس ۀهم
 حسابیودرست غذای .رسهنمی زورمون کنیم، بلند سنگین بار باید .سوزهمی
 د.آنمی گیرمون هم

 کنندمی کار هاکوره این در که کسانی و هستند شهر از بیرون در اکثرا   هاکوره این
 طرد به شهر با هاآن مکانی ۀفاصل روینااز .دارند شهری ۀجامع با اندکی بسیار ارتباط

 هایسازمان نبود و مدارس به دسترسی عدم دلیلبه است. شده منجر این افراد اجتماعی
 برخی در یا و مانندبازمی تحصیل از مناطق این کودکان بیشتر   ،مناطق این در نهادمردم

 سبببه که کنندمی مراجعه تحصیل برای اطراف شهرهای یا روستاها به مواقع از
 از بسیاری همچنین .است اندک کودکان این تعداد دارد، که هاییسختی و هاهزینه

 با ،غذا تا گرفته آب از ،شانروزمره نیازهای از بسیاری تأمین برای هاکوره این ساکنان
 روستاهای و هاشهرک به مجبورند کوچک خریدهای برای هاآن ند.امواجه مشکل
 خرید برای و شوند خرید مأمور نفر چند یا نفر یک است ممکن گاهی بروند. اطراف

 هایسازمان یا خیرین است ممکن گاهی کنند. مراجعه شهر به اهالی ۀروزان مایحتاج
 را اقالمی کنندمی کار آنجا در که کسانی برای و کنند مراجعه هاکوره این به نهادمردم
 : آباد چنین نقل کردشمس نهای مردمی یکی از ساکنادربارۀ کمک .کنند تهیه

 و خواربار رن،آمی غذا و نو لباس ههآقا یه رن.آمی چیزایی یه هستن بعضیا مثال  
 ور این من گنمی نگیرمی ور خودشون هستن بعضیا بعد .اینا و غذایی مواد

 همینا سر دن.نمی بعضیا به ،شهمی دعوا اینا سر .کردم ور کار این من ،آوردم
 .شهمی دعوا

 برخی یا و افغانستان از که هستند مهاجرانی اغلب آجرپزی هایکوره ساکنان
 زیادی گروه اقامت اند.کرده مهاجرت تهران به ،جنوبی خراسان انندم ،ایران هایاستان

 هایکوره در کار برای هاتابستان یعنی ؛است موقتی و فصلی صورتبه تهران در هاآن از
 کودکانی بیشتر   گردند.بازمی خود هایاستان به هازمستان و آیندمی تهران به آجرپزی

 آجرپزی هایکوره در و اندآمده تهران به تایباد همچون مناطقی و جنوبی خراسان از که
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 از یکی کنند.می کار زعفران و پنبه مزارع در خود هایاستان در هازمستان کنندمی کار
یکی از  مجاورت در آلونکی در شوالدین و برادر و خواهر یازده همراهبه که کودکانی

 :کرد روایت د،رکمی کار کوره در ساعت َده ازبیش روزانه و درکمی زندگی هاکوره
 مزرعه یتو کار .شهرمون گردیمبرمی ،شه تموم تابستون .اومدیم تایباد از ما

 کار پنبه ۀمزرع یتو اونجا کنیم.می یخ شهمی سرد هوا سخته، مزرعه تره.سخت
 کنیم.می

 در اجآن ساکنان به کمک و حمایت برای هاکوره این به رخیّ  افراد و هاسمن ۀمراجع
 یجویسود برای را زمینه هم و شده هرانت به مهاجرت گسترش عامل هم مواقع برخی
 ۀبهانبه خیرین با گیریارتباط با سودجو افراد این که؛ چناناست کرده فراهم افراد برخی

 کنند. همراهیها را آن تا خواهندمی خیرین از ،شناسندمی را هاکوره این خوبیبه کهاین
 برای بردارند. خود برای را هاکمک از توجهیقابل بخش شودمی سبب همراهی ینهم

 هاکوره این داخل در که یهایخانواده یا رخیّ  از نوعیبه را کاالها است ممکن مثال
 بفروشند. درنهایت و بردارند خودشان برای را هاآن و بگیرند کنندمی زندگی

 
 (عکس از پژوهش)آباد و کودکان درحال کار شمس ۀدر منطق یآجرپز یهااز کوره یریوتص

 کار در مزارع کشاورزی
 در دختر و پسر کودکان از زیادی تعداد که است ییکارها نوع از نیز صنف این در کار
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 برخی کاشت همچون ،دگیرمی بردر را کارها از متنوعی بسیار طیف و دارند فعالیت آن
 بعضی و سبزیجات کردن تمیز متنوع، محصوالت برداشت محصوالت، از

 غیره. و ،هاگلخانه در کار آن، بندیدسته سبزی، شستن بار، یجایجابه ،جاتصیفی
 در کار اند.یافته تمرکز (شهریار مانند) تهران غرب و جنوب در بیشتر کشاورزی مزارع

 نجاما مجرد کارگران از یهایدسته یا خانوادگی هایشبکه قالب در نیز بخش این
 ،پاکستان هایبلوچ از یهایدسته ها،افغانستانی بخش این در کار نیروی بیشتر .شودمی

 از است ممکن خانواده یک گاهی هستند. کمتر میزان به هاایرانی آخر رتبۀ در و
 اسکان محل د.کن کار و دگزین اسکان مزارع این از یکی در و دکن مهاجرت شهرستان

 داخل در که ستیی اچادرها یا زسادست هایآلونک بیشتر کشاورزی بخش کارگران
 آب مانند رفاهی خدماتی به نداشتن دسترسی گاهی شوند.می برپا مزارع همین

 مناسب ییشودست و حمام مانند رفاهی تسهیالت سایر و شهری، گاز سالم، آشامیدنی
 هایمکان این در که است کودکانی و کارگران از دسته این ۀعمد بسیار مشکالت از

دربارۀ راه ترانسفور هدر مزارع شهریار و س دو َتن از کودکان شاغل .اندگزیده اسکان
 : محل کار و اسکانشان چنین نقل کردند

 ،دیممی پول حموم یبرا ،شهر داخل بریم باید ،تسنی حموم که اینه شسختی
 گرم آفتاب یجلو ارنذمی آب جاهمین هم هابچه از برخی .حموم ریممی
 شورن.می ور خودشون ،شهمی

  
 که اونجا ن.زباله کارخونه اونا مجردیم. رم،دا اتاقی یه دیگه نفر پنج با اینجا

 کنن.می جمع آشغال

 برای ،است زیادی بدنی نیروی صرف نیازمند که آنجا از ،کشاورزی کارهای
 ،میدانی هاییافته به توجه با ،کار هایسختی اهم از است. وشایندناخ بسیار کودکان

 در کار کمردرد، فرسا،طاقت فیزیکی کار طوالنی، کار ساعات مانند مواردی به توانمی
 آفتاب زیر کار ،مرطوب هایزمین کار در والی،گل با همراه گاهی و گردوخاکپر محیط
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 حیوانات از برخی با مواجه حشرات، مزاحمت سوختگی،آفتاب مانند آن تبعات و
 و زیاد کار از ناشی جسمانی درد سنگین، بار یجایجابه مار، مانند خطرناک

 آن، بد بویاستشمام  و مزارع از برخی آبیاری برای فاضالب آب از استفاده فرسا،طاقت
 شدن بریده گردو، مانند محصوالت از برخی کردن پاک هنگامبه دست شدن رنگی
 دستایناز مواردی و ،داس و چاقو با محصوالت از برخی آوریجمع هنگامبه دست
بارۀ در های کشاورزیشاغل در مزارع و زمین کودکان از برخی روایت کرد. اشاره

 است: شرح بدینهای کارشان سختی
 اذیت پشه گرمه، هوا .کنی کار آفتاب یجلو باید شههم اینه شسختی دیگه

 .کنهمی

  
 شب. هشت و هفت تا میآمی اینا و هفت ساعت صبح

  
 .شهمی داغون آدم کمر ،کنیمی جمع ور اینا که موقعی

  
 رم.نمی جاهیچ کارم، سر هامجمعه ؛کنممی کار شهمه من

 زود صبح آنان ؛ یعنیشودمی خالصه کار نوع این در کودکان کودکی گفت توانمی
 خود کارگری منزل به خسته نیز غروب کنند،می کار غروب تا و شوندمی بیدار خواب از
 راحتخواب  زیاد خستگی دلیلبه شب و گردندمیازب خانه به شانخانواده با همراه یا
 از گفت باید همچنین است. کودکی اندور هایبازی و شادی بدون آنان زندگی ند.دارن

 کودکان از گروه این دارند، قرار شهر از دور مناطقی در معموال   کشاورزی مزارع که آنجا
 جامعه، اصلی جریان از ،کنندمی کار آجرپزی هایکوره در که کودکانی همانند ،نیز
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 دوربه رفاهی و شهری امکانات بسیاری و ،نهادمردم هایسازمان خدمات تحصیل،
  هستند.

 و یالوب و باقاال مانند کشاورزی، محصوالت این از برخی کودکان این گاهی
 از یکی یا خودشان سپس و کنندمی بندیبسته و پاک منزل در یا زمین سر را ،نخودسبز

 سبزی کردن پاک فروشند.می و رندبمی شهر به را محصوالت خانواده اعضای
 داخل در را هاسبزی این ابتدا خانوادگی صورتبه آنان .است کودکان این کار ترینعمده

 ،کردن بندیدسته ازبعد و شویندمی است شده ساخته کار این برای که یاستخرهای
 آنان و است فصلی صورتبه کودکان کار از بخشی گفت باید دهند.می تحویل را هاآن

 برای دیگر هایاستان به شودمی کمتر تهران در کشاورزی کار کهزمانی در است ممکن
 انمددکاریکی از  کنند. مهاجرت بخش، یعنی بخش کشاورزی، همین در کار

 :کرد بیان زمینه این درآباد پاسگاه نعمت ۀدر منطق نهادمردم سازمانی اجتماعی
 روی بیشتر و اونجا رنمی ،کننمی مهاجرت که هاییبچه دارم، اونجاها از که خبری نببینی

 قول به حاال ،قزوین رهمی اینجا از اینجا، رهمی بچه مثال   .کننمی کار کشاورزی زمین
 فصلی مهاجرت ،دقیقا   داریم جوریاین .رنمی که گنمی ولی ،شناسمنمی من خودش،

 بیان. کنن جمع بعد بده، گوجه نشاها سنمیوای ،زننمی نشا اونجا رنمی ؛دارن

 ،زمستان فصل در خصوصبه ،شودمی کمتر کشاورزی کار که مواقع از برخی در یا
 ها،کارخانه در کار مانند یکارهای شوند، دیگر کارهای وارد است ممکن کودکان

روایت کودکی که در یکی از مزارع جنوب تهران کار  .گردیزباله یا ،یفروشدست
 کرد مؤید همین نکته است:می

 گردی.زباله ۀکارخون رممی ،تعطیله کشاورزی که زمستونا

 مزارع و زمین صاحبان به و کنندمی مراجعه مزارع این به کار وزارت ناظران گاهی
 این کهآن سبببه درمجموع، اما ،نکنند استفاده کار برای کودکان از که دهندمی تذکر
 دلیلبه همچنین و نیستند متصلنیز  شهری سیستم به و نددوربه شهری ۀجامع از مزارع

 از یکی .یستن فراهم کار ناظران برای نظارت امکان خوبیبه ،هاآن بودن پراکنده
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 روایت چنین کشاورزی مزارع در کار محدودیت دربارۀشاغل در منطقۀ شهریار  کودکان
 کرد:

 شهنمی .زننمی سر ،زمین سر نآمی چون ،کنهمین کار سال پونزده زیر اینجا
 کنه. کار ینیپا سن ۀبچ

 هایآب از استفاده است مطرح تهران جنوب در کودکان کار دربارۀ که ایمسئله
 حامل آب این کهآن سبببه و است سبزی مزارع ویژهبه مزارع آبیاری برای فاضالب

 از بسیاری اندازد. خطربه را کودکان جسمی سالمت تواندمی ستهامیکروب انواع
 از توجهیقابل بخش که اندداده گزارش تهران فرمانداری وبگاه حتی و هاخبرگزاری

 تصور توانمی بنابراین .[8]شوندمی آبیاری فاضالب آب ازطریق تهران جنوب هایزمین
 چه با توانندمی کنندمی کار مزارع این در که یسالبزرگ افراد حتی و کودکان که کرد

 است یهایپژوهش نیازمند خطرات این نداد نشان باشند. مواجه باریفاجعه خطرات
 شود. انجام سالمت متخصصان ازسوی باید که

 
 )عکس از پژوهش( راه ترانسفورسه یاز مزارع کشاورز یینما
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 کار در منزل
 این دراز آنان  بسیاری شمار که دختران برای خصوصبه ،کودکان کار از دیگری شکل
 را کارها از متنوعی بسیار طیف بخش این در کار است. منزل در کار اند،فعال بخش

 و باقاال مانند صیفی محصوالت و سبزی کردن پاک همچون یکارهای د،گیرمی بردر
 غذای ۀتهی منزل، در محصوالت از برخی بندیدسته تابستان، و بهار فصول در لوبیا

 خانواده. همراهبه دیگران ازلمن نظافت انجام و ،ینییتز زیورآالت کردن درست خانگی،
 هایخانواده کشور اقتصادی مشکالت و هاتحریم افزایش دلیلبه رسدمی نظربه

 از برخی که نداآن دنبالبه و اندآورده روی خدماتی و نظافتی کارهای به بیشتری
 شیوع سبببه دیگر، ازسوی اما ،کنند حل شکل این به را شاناقتصادی مشکالت

 .است شده کمتر نظافتی کارهای برای تقاضا )کرونا( 19 کووید بیماری
 مانند اما ،شود منع باید هاآن کردن کار و کنند کار نباید کودکان که است درست

 رنج جنسیتی تبعیض ساختار این از نیز کودکان کار کار، جنسیتی تبعیض ساختار
 برخی در حتی و ندارد وجود دختران برای منزل از بیرون در کارها از بسیاری زیرا ،بردمی

 تجربۀ دلیلبه ،خیابان در کار مانند ،کندمی کار منزل از بیرون در کودک که موارد از
 در کارهایی به و دکن رها را منزل از بیرون کارهای است مجبور جنسی هایخشونت

 از یکی .دگیر قرار اطرافیان سازیشایعه و خشونت درمعرض کمتر تا دپردازب خانه
 گونهاین ، رامنزل در کار به خیابان در کار از ،کارش تغییر دلیلدروازه غار  ساکن کودکان
 :کرد روایت

 راه تو خهآ داشت. مشکل سرییه ،رفتممی روز هر .نحرف دنبال فامیالمون خهآ
 من .گنمی چیزی ،خیابون یتو هستن اپسر این ،بود دورتر کمهی ،رفتیممی
 من سرپشت ااین بعد .من دنبال اومده فالنی کردممی صداشون ،ترسیدممی

 دنبالش. نآمی همه ،دختریه جورهچ دختره این که زدنمی حرف

 هایزمان در یا طوالنی ساعات صورتبه کار مستلزم نیز منزل در کارهای از برخی
 کودکان و برسد خانه به شب آخر سبزی بار است ممکن گاهی مثال برای .است نامناسب
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 .شود عرضه بازار در زود صبح باید سبزی زیرا ،کنند پاک را هاسبزی شب از پاسی تا باید
 کند:کنی مشغول بود همین نکته را تأیید میپاکروایت کودکی که به کار سبزی

 خراب تا کنیم پاک ،بمونیم بیدار شب باید ما ؛دآمی دیر سبزی اوقات هیگا مثال  
 بشن. آمده فروش یبرا زود صبح نشه،

 پول خانواده سرپرست و کنندمی کار هایشانخانواده با اکثرا   کودکان این که آنجا از
 آنان به نکودکا این کار بابت بنابراین د،کنمی دریافت افراد سایر یا کارصاحب از را

 دستمزد کودکانش به خانواده سرپرست است ممکن گاهی یا شودنمی پرداخت پولی
ساکن در برخی از این کودکان  .دارد نیاز آنان کار به داندمی زیرا ،کند پرداخت ناچیزی

 : دربارۀ درآمدشان چنین گفتندو شهر ری  ،، شوشمناطق کن، فرحزاد
 سالیانه. ،نه اگه ولی .یمگیرمی ماهیانه ،باشم نداشته پول مثال   هاگ .مادرمه دست

  
 ،دهمی ما به ور پولش بعد .فروشهمی کارش سر بابام بعد ،کنیممی پاک سبزی ما

 .کنهمی تقسیم

  
 بابام. واسه دممی رو درآمدم

  
 خونه. یتو تنیس چیزی نرم بدم، باید رو رجمونخ نکنم، کار من که شهنمی

 ایگونهبه دارد، وجود خانواده مردان و زنان بین کارتقسیم کنیپاکسبزی کار در گاهی
 .زنان ۀعهدرب منزل در آن کردن پاک و است مردان ۀعهدرب سبزی فروشخریدو که

 :کنداین نکته را تأیید می فروختصادقیه سبزی میدر که کودکی روایت 
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 کنیم،می پاک ریمآمی ،یمگیرمی ،تهس باریتره یه از ؛فروشممی سبزی من
 بساط رمآمی من کنن،می پاک بابام مامان فروشیم.می ،کنیممی بندیبسته
 فروشم.می ،کنممی

 کار این در است. شایع بسیار نیز منزل نظافت کار در والدینشان با کودکان مشارکت
 با شدن مواجه و شوینده مواد با کار کنند.می کار مادرشان همراهبه دختران ،بیشتر ،نیز

 است. کودکان نگاه از کار نوع این مشکالت از دیگر یکی منازل هایها و کثیفیآلودگی
 دیگر کودکان با را خودشان است ممکن روند،می نظافت برای منازلی به وقتی نیز گاهی

 نظافت کار در .دپی داردررا  روانی هایآسیببرای آنان  مقایسه همین و کنند مقایسه
 به ترسبک کارهای و دهدمی انجام را ترسنگین کارهای کودک سرپرست معموال   منزل

 را مشکالتی و است سخت کودکان برای نیز کارها همان اما شود،می سپرده کودک
رفت دربارۀ همراه مادرش برای نظافت منازل میدختر کوچکی که به آورد.می وجودبه

 کارش چنین نقل کرد: 
 رو ظرفا رممی من ،کنهمی تمیز رو زمین مامانم ؛تمیزکاری رممی مامانم با

 شورم.می

 وجود زیادی تولیدی هایکارگاه که شهر مرکز در خصوصا   ،دیگر موارد برخی در
 از برخی سفارش تولیدی هایکارگاه از هامحله این اهالی از یکی است ممکن ،دارند

 در جوراب دادن قرار مانند یکارهای دهد، انجام منزل در را آن و بگیرد را خاص کارهای
 زیورآالت. ساخت یا ،اجناس برخی بندیبسته ،هاآن مخصوص هایکارتن داخل
 برآمد. هاآن دادن انجام ازعهدۀ تواننمی تنهاییبه و است برزمان کارها این انجام

 کمک محله کودکان از هاییسفارش چنین دادن انجام برای گیرندهسفارش فرد بنابراین
داد و دختری که کار در منزل انجام می .سپاردمی هاآن به را کارها از بخشی و دگیرمی

 : با او مصاحبه شد دربارۀ کارش گفتطالقانی  در خیابان
و اونا  اجوراب داخل ذاریممی کارتن شخونه یتو ؛کنیممی کار ...خانم یبرا ما

 .کنیمیم یبندرو بسته
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 (یهمشهر ۀفروش )عکس از روزنام یبرا یکردن سبزکن درحال پاک ۀدر منطق همراه مادرشبه کودک ی از یکیرتصو

 های مواد غذاییفروشگاه کار در
 پسران کودکانبسیاری از  که است یکارهای ازجمله نیز ییغذا مواد یهافروشگاه در کار
 یا و افغانستانی غیرقانونی مهاجر اتباع بیشتر این کودکان .دارند عالیتبخش ف آن در

 هافروشگاه این در کار هستند. شرقی آذربایجان و اردبیل هایاستان از مهاجری کودکان
 آنان ست.فرساطاقت و کنندهخسته بسیار نکودکا برای کار ساعات بودن طوالنی دلیلبه

 اواخر تا ،هفت و شش مانند ،صبح اولیه یهاساعت از را روزها از برخی است ممکن
های مغازهدو َتن از شاگرد .کنند کار هفته روز هفت درطول ،یازده ساعت مثال   ،شب

های آن چنین دربارۀ کارشان و سختیو خیابان بهشتی  کپون ها در منطقۀاین فروشگاه
 : گفتند

 شب. یازده َده تا بیایی زود صبح باید که اینه شسختی دیگه

  
 نیم و یک یک تا کار. واسه کنهمی بیدارمون صبح هنُ  ساعت از ،یمیاونجا چون
 شب.
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 همیشه بنابراین و هاستمغازه همان داخل کودکان اینبعضی از  اسکان محلگاه 
 دلیلبه نیز کودکان گیرند. کاربه را هاآن تا هستند دسترس در نشانایکارفرما برای

 کارفرما چههر مجبورند ،خود حقوق از نداشتن آگاهی و «گفتن نه» مهارت نیاموختن
 زمانی دیگر ،کنند کار وقتتمام صورتبه کهدرصورتی کودکاناین  بپذیرند. را گویدمی

 هافروشگاه این در کودکان درمجموع .داشت نخواهند کردن بازی و رفتن مدرسه برای
 آنان ،آیدمی جنس یا بار مغازه برای کهزمانی نخست :پردازندمی عمده کار سه به

 رپُ  کاال از را هاقفسه روز درطول و ندکنمی منتقل انبار یا مغازه داخل به را اجناس
 دستشان به را انمشتری هایسفارش و کنندمی کار پیک عنوانبه دوم .نمایندمی
 البته دهند.می انجام را مغازه کردن تمیز و انبارگردانی کار شب آخر سوم .ندرسانمی

 کنند. موکل بعد روز صبح به را آن اطراف و مغازه داخل کردن تمیز گاهی است ممکن
 متوسط طبقات میاندر خصوصبه ی،مصرف و مدرن زندگی سبک تغییرات دلیلبه

 سفارش را شانروزمره نیازهای و کاالها بیشتر   طبقات این خانوارهای ،تهران رشه همرف و
 منزلشان در یحضورغیر صورتبه و هفتگی یا روزانه صورتبهها را آن تا دهندمی

 همین و هستند سفارشات از جنس این کانون غذایی مواد هایفروشگاه .کنند دریافت
 چه و گیرند کاربه را بیشتری نیروهای هاصاحبان این فروشگاه است شده باعث امر

 توجهیقابل بخش هافروشگاه این در کودکان !کودکان ارزان کار نیروی از بهترنیرویی 
 کنند.می صرف مشتریان منازل به هاسفارش رساندن برای روز درطول را زمانشان از

 از مشتریان سفارشی کاالهای دهی،تحویل و گیریسفارش هنگامبه گاهی آنان
 درکنار برند.می دهندهسفارش فرد منزل به یکجا و کنندمی تهیه نیز را دیگر هایمغازه

 منازل به وآمدرفت بار ینچند سنگین، بار ییجاجابه مانند ،مغازه دیگر   کارهای
 کرده فرساطاقت و سخت کودکان این برای را کار زیاد رویپیاده و روز درطول مشتریان

 .است
 دیگه. پیکم هم اینجا اآلن من مثال   یکیش بعد .زیاده کاریش ساعت یکی مثال  
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 هایدستگاه و اعتباری هایکارت ازطریق خریدها از بسیاری امروزه که آنجا از
 کهاین مگر کنند،می دریافت انعام ندرتبه کودکان این ،دشومی انجام خوانکارت

 کار دهند.ب انعام هاآن به بخواهند که کنند خرید ینقد صورتبه هنوز که باشند کسانی
 روایت دارد، همراهبه را دیگر هایسختی کودکان برای نیز غذایی مواد فروشگاه داخل در

 و ،ولیعصر، طالقانی ،در مناطق پونک، کامرانیه هاشاغل در این فروشگاه کودکان
 :بود گونهاین هایسخت یناز اجمهوری 

 اسنپ ،ریزهمی مشتری ؛بده خیلی ،بشه شلوغ که موقعی کمهی .رهآ ،داره سختی
 دهاآم ما .برمنمی هاخونه .دیگه سخته ،کنیم آماده سریعسریع باید .ریزهمی
 جنس یه مثال   ،بفرستیم اشتباه که همینه شسختی .برنمی اونا ،کنیممی

 ،ما حساب تو رهمی مثال   ،ببره پیکی بعد ،بذاری دیگه جنس یه ،خواسته
 دیگه .برهمی گیرهمی ازش ور پول اون دآمی دوباره پیک .ما حساببه نویسهمی

 .کنهمی کم ما پول از

  
 شکرای ،کنممی جاهجاب رو کیلوییچهل برنجای و کیلوییبیست روغنای

 .ییکیلوپنجاه یی،کیلوصد

  
 آرامش با رو شام و ناهار کهاین دوم .تنیس کافی استراحت که هاین کارش سختی

 بلند مثال   باید ،آدمی مشتری خوریمی ناهار داری وقتی مثال   .خورد شهنمی
 گها حاال ،رسنمی کننمی سعی عموم یا معمهپسر مثال   وقتا خیلی حاال .شی

 .برسونی بهش باید ،کنهمی خرید زیاد آدمی یکی بُخ  ولی .باشه کم خریدی
 من بیشتر نزدیک جاهای ،اینجام من که اآلن .برممی بیشتر من هم هاخونه

 برم.می
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 ،نگیرمی ایراد مثال   یا هزیاد شهزینه مثال   یا نگیرمی سخت مثال   ذره یه باالسن
 .مدلیه این چرا اینا گنمی

اتاقکی  یا و مغازه داخل در کودکان این بعضی از اسکان محل ،شد ذکر که گونههمان
 این در   ،استراحت هنگامبه شب نیست. مناسب زندگی برای که است آن در باالی

 سروصدای و گرما شود،نمی تهویه هاآن داخل در خوبیبه هوا و شودمی بسته هامغازه
 سروصدای مواقع از بسیاری در و شودمی افراد این کافی استراحت مانع هایخچال
 داخل دراین افراد  اسکاندرواقع  دهد.می آزار را هاآن نیز خیابان داخل هایماشین

 خواهند را نگهبان حکم هاآن زیرا شود،می محسوب مزیت یک کارفرما برای مغازه
 از برخی ،کارها از دیگر بسیاری مانند .کنندمی مراقبت کارفرما اموال از و داشت

 کهرشمردند ب ییهامحدودیت یا ممنوعیترا  کار این انتخاب یکی از دالیل کودکان
 گرفت نتیجه توانمی پس .بود آورده وجودبه آنان برای دیگر کارهای در شهرداری

 کودکان کار برای مانعی خیابان کف از کودکان آوریجمع و ساماندهی هایطرح
 است کارهایی مواقع از بسیاری در که کندمی دیگر کارهای وارد را آنان بلکه ،شودنمی

؛ است همراه عمل استقالل و آزادی نداشتن و بیشتر کاری ساعات و مخاطرات با که
 ای در منطقۀ پونک چنین روایت کرد:شاگردمغازهکه چنان

 شدم. شاگردمغازه اومدم .ذاشتنمی شهرداری شد،نمی نکردیم، بساط دیگه
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 )عکس از پژوهش( دیباجی شمالی شاغل در فروشگاه مواد غذایی در منطقۀکودک تصویری از یک 

 شاگردمغازهعنوان کار به
 بلکه ،کنندنمی کار شاگرد عنوانبه مواد غذاییهای فروشگاه در فقط کودکان تهران در
 سایر و تهران بزرگ بازار در هافروشییدکیلوازم مانند ،هامغازه از دیگری فطی در

 و هاقصابی ،هافروشیپرنده ها،رستوران و هافروشیاغذیه کاالها، این بورس مناطق
 هامغازه دیگر و سنتی و صنعتی هایگاوداری ها،قنادی ها،فروشیلباس ،هافروشیمرغ
 بار کنند،می خالی بار که است نآ یدکیلوازم بورس در این کودکان کار کنند.می کار

 .رسانندمی را مشتری بار   یا ،کنندمی بندیدسته انبار داخل در را
 گفت: چنین کارش دربارۀبود  محالتیگل در بازار  فروشیگلیک  شاگرد کودکی که

 مغازه در   به حواسم کنم،می عوض گلدون خاک کنم،می جابهجا رو گلدونا
 رن.می و نآمی مشتریاست، ه
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 )عکس از پژوهش( در بازار گل محالتی و امام رضا کودکان شاگردمغازهاز  یینما

 کارهای به را بعدازظهر و باشند داشته شغل دو است ممکن این کودکان از برخی
 شامل بیشتر هارستوران و فروشیاغذیه هایمغازه در کار شوند. مشغول یدیگر

 ظرف و ،رستوران داخل کردن تمیز بودن، آشپز دست کنار بار، کردن خالی گارسونی،
 خواب جای عنوانبه را بزرگ اتاق یک است ممکن بزرگ هایرستوران در است. شستن

 برای را اتاقکی رستوران از ایگوشه در رستوران صاحب یا بدهند ارگرک چندین به
 اتاقک این داخل در نفر سی حدود که ،طبقهسه هایتخت با ،ندک تهیهکارگران 

 است آب و شوییظرف مایع با کار مستلزم نیزها در رستوران ظرف شستن .خوابندمی
 هاآشپزخانه داخل در کار دارد. همراهبه کودکان برای تنفسی و پوستی پیامدهای که

 و پیاز کندن پوست مانند ،آشپز برای غذایی محصوالت کردن فراهم مستلزم
 دست کنار کار و برنج، شستن و سبزیجات کردن خرد و کردن تمیز یا زمینیسیب

 سالمت هاآشپزخانه این زیاد بسیار دود و وپزپخت هایشعله از ناشی گرمای اوست.
 کار بخش این در اتباع کودکان از زیادی تعداد اندازد.می خطربه را کودکان جسمی

 شودنمی حالشان شامل ،عیدی و سنوات و بیمه مانند ،کار قانونی مزایایی که دکننمی
 کنندمی تولید آنان که ایافزودهارزش و شوندمی استثمار کار این در واقعی معنای به و
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در  شاگردمغازه کودکان از یکی د.برمی سرقتبه مؤثر نهادهای نظارت نبود در کارفرما
 :گفت چنین اسکانش محل دربارۀخیابان فاطمی 
 و عموم با دهد[می نشان را یشجا دست با] بازار اتاقای این یتو ،جاهمین

 کنیم.می زندگی داداشم

 کار در کارواش
 اتباع کودکان و ایرانی مهاجر کودکان که است یکارهای از دیگر اینمونه کارواش در کار
 الف( شود:می انجام شکل دو بهمعموال   ایران در کارواش سیستم .دارند تغالشا آن در

 ،پایانی ۀنقط در و شودمی وارد نقطه یک از ماشین سیستم این در یعنی ،مکانیزه تمام
 تعامل هاکارگاه این در شود.می داده تحویل مشتری به شد، تمیز کامال   کهآن بعداز

 کودکان که است سنتی هایکارواش دیگر نوع ب( رسد.می حداقل به مشتری با کودک
 نیز اینجا در کار ساعت کنند.می تمیز را هاماشین شوینده مواد و پرفشار آب شلنگ با

 کار َده، ساعت یعنی ،شب اواخر تا صبح هفت ساعت از کودکان و است طوالنی
 این کار اوج ـ باشد تعطیل روز باید قاعدتا   که ـ هفته آخر در کهاین دیگر ۀنکت کنند.می

منطقۀ های در کارواش دو َتن از کودکان شاغل .کنند کار بیشتر مجبورند و است گروه
 : های آن چنین روایت کردنددربارۀ کارشان و سختیسعدآباد و شهرک غرب 

 کار باید بیشترم جمعه شنبهپنج تازه .کنی کار باید شههم نداره، تعطیلی اینجا
 کنی.

  
 یم.گیرمی انعام مشتری از ،نداریم حقوق ما تره.شلوغ خیلی شنبهپنج و جمعه

 به تنها کارفرما و ندگیرمین دستمزدی هیچ کار این در کودکان مواقع از بسیاری در
 شروع ازقبل آنان روینااز .است مشتری انعام از آنان درآمد و دهدمی خواب جای هاآن

 بین لفظی درگیری و تنش باعث امر همین گاهی که ندکنمی انعام طلب مشتری از کار
 .شودمی مشتری و آنان
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 پنج ساعت تا هشت ساعت نداریم. حقوق اینجا ،ماانعامی کارگر اینجا
 کنیم.می کار ،شهمی َده و ُنه ،شهمی هفت ،شهمی شیش ظهر،ازبعد

  
 ،شوریممی رو ماشینا ،مشتری د.آمی گیرمون تومن 150 ،تومن 100ایهفته

 دیگه . ...ندارم نماآل نداریم. درآمد ،نده انعام مشتری اگه ده.می بهمون
 ؟کنم کارچی ،مجبوریم

 کردن تمیز مثال   ،مشتری برای اضافی کارهای دادن انجام با آنان ،مواقع از برخی در
 آب پرفشار شلنگ با کار بگیرند. انعام او از خواهندمی ،یشتردقت بوسواس و با  ماشین

این  کار از بخشی که آنجا از دارد. همراهبه را مخاطراتی کودکان برای هاشوینده و
 ند.کمی اذیت را آنان گزنده یسرما ،سرد فصول و زمستان در ،است آب با کودکان

 هاآن پوست دیدن آسیب و تنفسی مشکالت باعث شوینده مواد با کار همچنین
دربارۀ سختی کارشان  فرحزاد های منطقۀشاغل در کارواش انکودکدو َتن از  .شودمی

 : گفتندچنین 
 پوست نباشه، دست کشدس اگه دیگه ؛زنیممی کف که اینه اشسختی از یکی

 سوزنه.می رو

  
 آدم گنمی چیزی وقتایی یه کشیم.می جارو ور ماشینش ،کنیممی تمیزترو

 .کنهمی برخورد بد ممکارصاحاب . ...شهمی ناراحت

 دیگر درکنار ،کارواش داخل شدهتعبیه هایاتاقک در مهاجر کودکان از برخی
 برای خودخودیبه نیز موضوع این که کنندمی استراحت و زندگی ،سالبزرگ کارگران

 و فیزیکی آزارهای یا ُپرخطر رفتارهای یادگیری ازقبیل ،دارد همراهبه را مخاطراتی هاآن
 محل دربارۀشاغل در کارواشی در تقاطع خیابان حاف   کودکان از یکی جنسی. حتی

 :گفت چنین اسکانشان

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 275  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 سه ،من سنهم .تهس برادرمم هستن، آشنا همه اقیم.ات یه یتو نفر سه و بیست
 اونجا. نفریم چهار

 
 (یننوجوان کارگر در کارواش )عکس از اقتصادآنال یکاز  یریتصو

 های نجاری و چوبکار در کارگاه
 کوبی،رویه سازی،مبل مانند ،شودمی شامل را کارها از متنوعی طیف نیز بخش این

 زیادی بخش چوبی. محصوالت سایر و صندلی و میز ساختن ،MFD با سازیکابینت
 ۀعمد دارند. قرار شهری ۀجامع از دوربه و صنعتی هایشهرک در نجاری هایکارگاه از

 صورتبه که ندانترکم کودکان و اتباع کودکان کنندمی کار هاکارگاه این در که کودکانی
 داخل در هاآن از زیادی بخش اسکان محل اند.شده کار این وارد ایزنجیره
 هاآن اسکان برای را یهایاتاقک کارگاه از بخشی در کارفرما است ممکن و استهکارگاه

 برش بار، کردن خالی شود:می شامل را ذیل موارد بیشتر هاکارگاه این در کار بسازد.
 کارهای .ارسال برای کاال زدن بار و ،کاال کردن انبار زدن، چسب و زدن میخ الوار،

 یجایجابه همچون تریدی کارهای و دهندمی انجام سالبزرگ افراد بیشتر را تخصصی
 برای .دارد همراهبه را زیادی مخاطرات هاکارگاه این در کار سپارند.می کودکان به را بار

 این با کار که آنجا از و کنند کار نجاری هایدستگاه با کودکان است ممکن گاهی مثال
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 ممکن ندارند را الزم مهارت کودکان و است خاصی دقت و مهارت نیازمند هادستگاه
 همراه خطر احتمال با همیشه دستگاه با کار البته بزنند. صدمه هایشاندست به است

های نجاری که در یکی از کارگاه کودکی کافی. مهارت داشتن درصورت حتی است،
 : کرد دربارۀ مخاطرات کارش گفتکار می گرددر شهرک صنعتی مرتضی

 . بزنن... سیبآ دستتم ممکنه اینا .کنهمی نوار اینم ،برهمی که نجاری دستگاه با
 ور دستش ،کنه جوریاین رو شغاالآ ،رو چیزا تخواس . ...زده ور داداشم دست

 .برهمی ور دستت گهمی کارصاحاب ،برم ارنذنمی زیاد ور من . ...زده

 کارگاه داخل فضای ؛است کار این هایسختی از دیگر یکی چوب هایبرادهوجود 
مدت ممکن است و در طوالنی کنندمی تنفس را هاآن کودکان که ستهابراده این از رپُ 

 توان از خارج ،الوار مانند ،سنگین بارهای جاییجابه .مشکالت ریوی ایجاد کنند
 از بیرون هاکارگاه این بیشتر ند.هد انجام ند این کار رامجبور گاهی اما ،است کودکان

 هاشاغل در این کارگاه کودکان روازاین .صنعتی مراکز مانند جاهایی ،ددارن قرار شهر
 نهادمردم هایسازمان حمایت از و دارند شهری ۀجامع و شهر با اندکی بسیاری ارتباط
 کودکان این کار و اسکان محلمعموال   ،دیگر کارهای از بسیاری مانند اند.محروم تقریبا  

 آزادی و ندترمطیع این کودکان بنابراین .هستند کارفرما دسترس در همیشه و است ییک
 همراه تنوع حداقل با که کنندمی آماده و تهیه را غذایشان خودشان دارند. کمتری عمل
 است. یکودکان ینچن مشکالت از دیگر یکی غذایی فقر درنتیجه و است
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 )عکس از پژوهش( گردمرتضیمنطقۀ در  کارگاه چوب یکدرحال کار در  ینوجوانتصویری از 

 بلورسازی کار در کارگاه
 در کار در آن حیطه فعالیت دارند کودکان که خطرناکی بسیار کارهای از دیگر یکی

 بیشتر دارد. همراهبه کودکان برای را زیادی مخاطرات که است بلورسازی یهاکارگاه
 همراهبه که هستند اتباع مهاجران کنندمی فعالیت بخش این در که کودکانی
 از برخی است. رایج صنف این در نیز دختران کار کنند.می زندگی هایشانخانواده

 که ندکرد روایت بارها اندرا داشتههای بلورسازی کودکانی که تجربۀ فعالیت در کارگاه
 نکرده ختپردا را هاآن دستمزد کارفرما کهنآ دلیلبه یا و کار مخاطرات و سختی دلیلبه

اش از تجربۀ کاری یگردزباله کودک اند.شده دیگری کار وارد و کرده رها را کارآن  بود
 :کرد روایت چنیندر بلورسازی 
 .کار این یتو اومدم منم ،دادننمی پول خوردن، رو ما پول کارخونه یتو دیگه

 کردیم.می بندیبسته ما کردن،می درست اینا شیشه

 جاییجابه مانند یکارهای ،دارند برعهدهرا  متنوعی وظایف نیز کار این در کودکان
 ،هاشیشه در دمیدن کاالها، کردن انبار مختلف، هایشیوه به بلورها بندیبسته کاالها،
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 کارش دربارۀخیرآباد منطقۀ در شاغل در کارگاه بلورسازی  کودکان از یکی غیره. و
 :گفت

 ت،هس حواسم رم.آمی ،ارمذمی کوره یتو رممی من ،تهاسمیله روی جنس
 جوریهمین ...دست .سوخت بار یه ولی ،نسوزه دستم که دارمبرمی سریع

 سوخته.

 هاآن ترینمهم که دارد همراهبه کودکان برای را مختلفی مخاطرات نیز کار این
 این هایسختی دیگر از نیز زدگی گرما و تنفسی مشکالت .است شدید هایسوختگی

 دربارۀ راه ورامین،شاغل در کارگاه بلورسازی، واقع در سه کودکان ازدو َتن  است. کار
 :ندکرد نقل چنین شانکار محیط

 پزه.می گرما از آدم ،گرمه اینجا

  
 . افتضاحه... خیلی گرما ،...گرما فقط

 انتهای در که کودکانی دارد. همراهبه را تنفسی مشکالت نیز هاشیشه در دمیدن
 اگر ،کنندمی بندیبسته را هاآن و دارندمیبر ریل رویاز را هاشیشه و بلور ،تولید ۀزنجیر

 هادست گیسوخت خطر با ،نکنند استفاده ،مناسب هایدستکش مانند ،ایمنی وسایل از
 سوختگی حتمالا کلدر .اندنشده سرد کافی ۀاندازبه هنوز هاآن زیرا بود، خواهند مواجه

از سوختگی یکی از همکارانش  شاغل در یک بلورسازی کودکی .است زیاد کار این در
 گونه یاد کرد:این

 سوخت. شکمش دستاش، ؛سوخت کوره کنار هابچه از یکی بار یه

 از و دانندمی انگاریسهل از ناشی را کارگران سایر و کودکان سوختن نیز نایکارفرما
 پول مجبورند ،ستندنی بیمه کهاین دلیلبه ،نیز مهاجر کودکان کنند.نمی حمایت هاآن

 حاضر کار سر که هاییروزبرای  بر آن،عالوه و بپردازند درمان هایهزینه بابت را زیادی
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 کارهای از زیادی بخش که آنجا از شود.نمی پرداخت دستمزدی آنان به نیز شوندنمی
 خود به را یبسیار کودکان و زنان ،است ساده و دستی نوع از هاکارگاه و هاکارخانه این

 هفتگی صورتبه کودکان و ندارد وجود تعطیل روز کار این در است. کرده جذب
شاغل  کودکانروایت چند َتن از . است ناچیز بسیار هاآن مزددست که ندگیرمی دستمزد

 :دربارۀ درآمدشان چنین بود خیرآباد و اسالمشهر در مناطق هادر این کارگاه
 که یاونای .دنمی 400 ،دنمی 300 ،دنمی 200 ،دنمی پول ایهفته

 ایهفته مثال   رن،یگمی مترک ،نآمی تازه که یاونای .نگیرمی بیشتر ترنقدیمی
 .تومن 200 ،100

  
 .ماهانه 350 ،300

  
 دست تهس چیهر . مادرم... به دهمی . ...دیگه بریزه موقع هر .دنمی هفتگی
 .مادرمه

 کهزمانی و شوندمی کنترل مداربسته هایدوربین ازطریق هاکارگاه این از بسیاری
 را کودکان پشتی درهای از کارفرما عوامل ،کنندمی بازدید هاکارگاه این از کار ناظران
 کارفرما و ندارند بیمهشاغل در این بخش  زنان از بسیاری و کودکان کنند.می خارج

 دارند. نزدیک ۀرابط او با کهکند بیمه می را معدودی تعداد معموال  
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 پژوهش()عکس از  آبادمنطقۀ خیر در در جنوب شهر تهران و کودک کار یبلورساز ۀاز کارخان یریتصاو

 کار خانگی
 .در آن حیطه فعالیت دارند کودکان از زیادی شمار که است کارهایی از یکی خانگی کار
 حوزه این در مفهوم چند تعریف به ابتدا کودکان کار از شکل این به پرداختن ازقبل

  شود.می پرداخته
 کار» شود.می انجام ثالث شخص ۀخان در که است خانگی وظایف 1«خانگی کار»

 همچنین و قانونی سن حداقل زیر کودکان وسیلۀبه که است کاری 2«کودک خانگی
 داری،برده مانند یشرایط تحت سال هجده زیر اما قانونی سن حداقل باالی کودکان
 المللیبین معاهدات در که گونههمان و شودمی انجام استثمار یا ،خطرناک شرایط

 کودکانی 3خانگی کودک کارگران شود. حذف باید که است کاری ،است شده تعریف
 دیگر تعریفی در .[9]شد داده آن شرح که دهندمی انجام را خانگی کارهای که هستند

 در که هستند سالی هجده زیر کودکان خانگی کارگران یا خانگی کودکان است آمده

                                           
1. Domestic work 

2. Child domestic labour 
3. Child domestic workers (CDWs) 
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 کودکان، سایر از مراقبت خانه، روزانه کارهای آنان ؛کنندمی کار دیگر افراد خانوارهای
 کنوانسیون براساس .[10]دهندمی انجام را هااین مانند یکارهای و ،نساالبزرگ از مراقبت

 یک برای که است کاری معنای به «خانگی کار» ،کار المللیبین سازمان 189 ۀشمار
 که است شخصی هر معنای به «خانگی کارگر» و شودمی انجام خانوار چند یا خانوار

دو دختر ساکن  است. شده گرفته کاربه کاری روابط چارچوب در و خانگی کار یک در
 : دربارۀ کارشان گفتند آبادامین منطقۀ

 کهاین تا گفت مامانم دیگه ،وردیمآمیدر سختیبه خیلی رو خرجمون چون
 سبزی دیگه بعد خونه. بیاریم کنیم پاک سبزی کهینا بهتره ،کنهمین کار بابات

 30 تومن 20 ایهفته بود. کم خیلی ،بود تومن 500 ایدسته اون موقع گرفتیم.
 . ...رهآمی برامون یکی شده. 600 ایدسته که ساله یه اآلن بعد شد.می تومن

 اون. به دیممی ،مینکمی پاک ور ااون

  
 دوازده دارم دیگه خواهر یه .شهمی خونه خرج و مادرم به دممی رو درآمدم
 [.خنددمی] بخواد دلش اگه وقتا بعضی .کنهمی پاک سبزی ما با اون ؛سالشه

 مامانم. و من دیگه که نکنه اگر

 از و شودمی شامل را خدمات و وظایف از ایگسترده طیف خانگی کار اصطالح
 مهاجرت وضعیت ،قومی ۀپیشین جنسیت، سن، به بسته حتی و دیگر کشور به کشوری

 است. متفاوت کندمی کار آن در کودک که ایاقتصادی و فرهنگی ۀزمین و ،کودک
 قبیلایناز مواردی و ،مخاطرات شرایط، ماهیت، لحاظبه کارها نوع این ارزیابی روازاین

 کار است. متفاوت شودمی انجام آن در کار که ایزمینه بنابراین دارد. بستگی کار نوع به
 یااشاره کارفرما و ثالث شخص ۀخان در خانگی بخش در کودکان کار به کودک خانگی

 شامل را غیرمجاز شرایطدر  کار هم و مجاز شرایط در کار هم کلی مفهوم این دارد. یکل
 .[11]شودمی
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 این به نامرئی ؛است اندک «مشاهدهغیرقابل یا نامرئی» کودکان   این بارۀدر اطالعات
 در یا انزوا در و کنندمی کار و شوندمی استخدام جداگانه صورتبه کودکان که دلیل
 کار ها،کارگاه و هاکارخانه در کودکان   یا خیابانی کودکان   برخالف ،خصوصی ۀخان یک
 دشوار شانتعداد تعیین و هاآن به دستیابی و نیست گروهی صورتبه هاآن کار کنند.می

 غیررسمی کار بازار به خانگی کارهای .است مشاهدهغیرقابل همچنین هاآن کار است.
 شوند.نمی داده نشان رسمی آمارهای در و ستندنی شدهثبت درنتیجه دارند. تعلق

 و ترکیب خانهصاحب با هاسرشماری در کودکان این وضعیت است ممکن همچنین
 کودکان خانگی کار ارزیابی روازاین نشود. وارد هاسرشماری در هاآن آمار یا شود خلط

 است. دشوار وضعیتی هر در
 در کار کودک میلیون 250 حدود که است کرده برآورد کار جهانی سازمان
 خانگی کار در که کودکانی برای شدهارائه نسبت دارد. وجود توسعهدرحال کشورهای

 سازمان شواهد براساس است. زیاد تعدادشان قطعا   اما نیست، مشخص دارند فعالیت
 بخش این در دیگری گروه هر ازبیش سال شانزده زیر دختر کودکان ،کار المللیبین

 از اعتمادقابل آماری داشتن خانگی، کارهای پنهان ماهیت به توجه با .دارند فعالیت
 هایپژوهش از برگرفته یآمارها است. دشوار هستند خانگی کار در که کودکانی تعداد

 دربارۀ هایینگرانی ۀدهندنشان نیز آن که دهندمی نشان را یخ کوه این نوک فقط موجود
 التین، آمریکای در اخیرا   که یهاییافته است. جهان کشورهای از بسیاری در پدیده این

 براساس کند.می تأیید را مسئله این شدت و دامنه است آمدهدستبه آفریقا و ،آسیا
 ازبیش مرکزی، آمریکایی در سال هجده زیر کودک هزار 175 تنها اخیر هایگزارش

 گواتماال در ساله هفت تا پنج کودک هزار 38 و ،جنوبی آفریقای در کودک هزار 688
 کار بخش این در کودک هزار 250 حدود هائیتی در .اندمشغول خانگی کار بخش در

 پایتخت ،جاکارتا در دارند. سال َده تا هفت بین هاآن درصد 20 حدود که کنندمی
 در سال چهارده زیر کودک هزار 62 حدود نپال در و کودک هزار 700 حدود ،اندونزی

 .[12]کنندمی کار خانگی کارهای در شهری نواحی
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 تهیۀ خانه، ۀروزمر کارهای :از اندعبارت دهندمی انجام کودکان این که کارهایی
 هنگامبه آنان کردن همراهی و کارفرما کودکان از مراقبت شو،وشست و نظافت ،ذاغ

 باغبانی، ازکارافتاده، افراد و نساالبزرگ از مراقبت ،هاآن کیف حمل و مدرسه به رفتن
 روستایی نواحی در کوچک. وکارهایکسب ۀادار در کارفرمایان به کمک و رسانیپیام
 ،هاآن نگهداری محل کردن تمیز حیوانات، از نگهداری شامل تواندمی کارها این

 بسیاری .[13]شود نیز یبافقالی مانند ردُخ  وکارهایکسب برخی و ،کشاورزی کارهای
 زندگی جداگانه صورتبه نیز تعدادی و خود کارفرمایان منزل در کودکان این از

 مستقیم صورتبه را پولی دهدمی انجام که کاری برای معموال   انکودک کنند.می
 دیگر برخی و کنندمی کار غذا و ،مراقبت سرپناه، درمقابل برخی .کندنمی دریافت
 است ممکن ندکمی کار ثالث شخص ۀخان در که کودکی دستمزد. دریافت دربرابر

 صورت این در که باشد شده فرستاده کارفرما ۀخان به والدینش هایبدهی دلیلبه
 والدینش به را کودک اندک دستمزد کارفرما است ممکن نیز مواردی در .ندارد دستمزدی

 سن به کودک رسیدنن ازجمله ،مختلف هایبهانه به و دارد نگه خود پیش یا دهد،ب
 تهاشند را خود پول از استفاده و دسترسی ۀاجاز کودک و نکند پرداخت را آن ،قانونی

 کنند. کار هاغریبه یا و خود خویشاوندان یا اقوام برای است ممکن کودکان این .باشد
 برای مشخصی وظایفشرح  یا ساعات کاری معّین طورمعمولبه خانگی کارهای در

 هاآن از کارفرما را آنچههر روزشبانه از ساعت هر در آنان است. نشده تعیین کودکان
 برای بودن وظایف خانگی و کار ۀساعتوچهاربیست ماهیت دهند. انجام باید بخواهد
 بنگالدش، در است. شده اثبات خوبیبه موجود مطالعات در خانگی کارگر کودکان

 هردر  ساعت پانزده متوسط طوربه خانگی کارگر کودکان فیلیپین و ،پاکستان اندونزی،
 این .هستند کارفرما درخدمت روزشبانه تمام در کلی طوربه و کنندمی کار هفته روز

 روز از یهایزمان در و کنندمی سپری کارفرما منزل در را وقتشان بیشتر   معموال   کودکان
 هم دوست داشتن از هاآن ندارند. را خانه از رفتن بیرون ۀاجاز هم ندارند خاصی کار که

 کار از کودکان حواس شودمی باعث دوستان وجود کارفرما ازنظر زیرا ،شوندمی منع
 همیشه خانواده دیدن ،پدری منزل و کارفرما خانۀ میان مسافت ُبعد دلیلبه شود. پرت
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 دارند منزل به بازگشت برای را محدودی هایفرصت سال درطول و نیست پذیرامکان
 هاآن خوابیدن و خوردن غذا ترتیبات .افتدمی اتفاق این مذهبی اعیاد زمان در بیشتر که

 کودکان این در را تبعیض و بودن مادون احساس که ستکارفرما ۀخانواد از جدا اغلب
 .[14]کندمی تقویت

 طرد آن، شدن زنانه و فقر است. چندوجهی کودکان خانگی کار اصلی عوامل
 خانگی، خشونت جنسیتی، و قومیتی تبعیض تحصیالت، نداشتن ها،سنت اجتماعی،

 عوامل از برخی دلیلی هر به والدین دادن دستاز و ،شهر به روستا از مهاجرت گی،آوار
 اجتماعی، و اقتصادی هاینابرابری افزایش است. جهان سراسر در کودکان خانگی کار

 ،است کودک برای محاف  یک و ترگسترده ۀخانواد یک کارفرما که تصور این و ،بدهی
 کندمی فراهم کودکان آموزش برای را فرصتی خانگی کار که اشتباه تصور این همچنین
 به فقر دلیلبه بیشتر کودکان است. کودکان خانگی کارهایشیوع  دیگر عوامل ازجمله

 خانگی خدمات دختران، درمورد که است این دیگر دلیل اما آورند،می روی خانگی کار
 برای را آنان که رودمی گمان زیرا شود،می تلقی سودمند آنان برای و البته و عادی
 کار که دارند عقیده بسیاری همچنین کند.می آماده ،داریخانه مانند ،تیآ هاینقش

 فراهم کودکان و دختران برای را مناسبی محیط و است دیگر کارهای از ترآسان خانگی
 بینند،نمی انکودک از کشیبهره را خود کار عنوانهیچبه کودکان این کارفرمایان آورد.می

 کارفرمایان کنند.می کمک هاآن هایخانواده و کودکاناین  به که کنندمی تصور بلکه
 رفتار «خود ۀخانواد از عضوی» عنوانبه کودکان این با دارند عقیده موارد از بسیاری در

 .[15]کنندمی
 ،کالمی روانی، جسمی، هایخشونت درمعرض کودکان این ،رایج تصور برخالف

 توهین، تحقیرآمیز، لحن شامل زبانی خشونت انواع کودکان این .دارند قرار جنسی و
 علیه فیزیکی هایخشونت از مختلفی انواع .کنندمی هبتجر را دادوفریاد و ،ناسزا تهدید،
 لگد زدن، کتک به توانمی جمله آن از که است شده گزارش نیز خانگی کارگر کودکان

 داشتننگه گرسنه و ،زیاد کار تحمیل سوزاندن، گرفتن، نیشگون زدن، شالق زدن،
 حمایت و مراقبت از کودکان این بیشتر خانواده از دوری دلیلبه .[16]کرد اشاره کودکان
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 خشونت ابراز برای را بیشتری هایزمینه حمایتی یسازوکارها نبود   و ندامحروم خانواده
 نشان مطالعات از برخی هاییافته کند.می فراهم آنان از سوءاستفاده و کودکان این علیه
 درمعرض بیشتر کار کودکان سایر هبنسبت کودکان از گروه این روان سالمت دهدمی

 مداوم، سردردهای کابوس، خوابی،بی ادراری،شب افسردگی، اضطراب، است. خطر
 آلودهراس هایواکنش و ،افسردگی زودرس، بلوغ نشینی،عقب و تسلیم گیری،گوشه

 دور دلیلبه موارد این ۀهم است. شایع خانگی کارگر کودکان میاندر اکارفرم دربرابر
 ییتنها ،هاآن از برآمده هایحمایت و اجتماعی روابط هایشبکه نداشتن خانه، از بودن

 .[17]آیدمی پیش کودکان این برای یکار شرایط و ،انزوا و
 آسیب درمعرض سبب که ـ را خانگی کار خطرات از تعدادی کار جهانی   سازمان  

 که است آن بر دلیلی موارد همین و است کرده شناسایی ـ دشومی کودکان گرفتن قرار
 از برخی اند.شده شناخته «کودکان کار اشکال بدترین» عنوانبه کارها از گروه این چرا

 از: است عبارت کندمی تهدید خانگی کارهای در را کودکان که خطراتی ترینرایج
 ؛کنندهخسته و طوالنی کار روزهای (1
 ؛سمی شیمیایی مواد از استفاده (2
 ؛سنگین بارهای حمل (3
 ؛داس و ،تبر داغ، ظروف چاقو، مانند خطرناک وسایل به زدن دست (4
 ؛ناسالم و ناکافی غذای و نامناسب زندگی محل (5
 و ،یانرو کالمی، جسمی، آزارهای ازجمله کنندهتحقیر رفتارهایمواجه با  (6

 جنسی.

 به دسترسی مانند کودکان اساسی حقوق سلب با ارتباط در باید مخاطرات این
 با منظم تماس و ،بازی ،فراغتاوقات استراحت، حق بهداشتی، هایمراقبت و آموزش
 و روانی جسمی، تأثیر توانندمی عوامل این شود. دهسنجی خود همساالن و والدین

 در خانگی کار .[18]باشند داشته کودک رفاه و ،سالمتی رشد، بر ناپذیریجبران اخالقی
 آنان بر را توانمندسازی راه که دختران تحصیل دربرابر است مانعی روستایی مناطق

 تحصیلی مقطع یک تا فقط دختران مواقع از بسیاری در یروستای مناطق در بندد.می

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  286

 مجبورند آنان ،تحصیل ۀادام برای زیرا روند،می مدرسه به ،ابتدایی مقطع یعنی ،خاص
 و احتمالی هایآسیب و صدمه ترس از والدین اما ،بروند دیگر روستاهای یا مناطق به

 از یکی تحصیل ترک کنند.می خودداری مدرسه بهخود  دختران فرستادن از هاهزینه
 معموال   که آنجا از است. کودکی سنین در ازدواج یا خانگی کار به دختران ورود دالیل

 آنان میاندر یابیقدرت باعث ،ندارد همراهبه دستمزدی کودکان برای خانگی کار
 برای شد. بررسی کودکان میاندر خانگی کار اشکال از بعضی مطالعه این در شود.نمی
 دیگر منازل به نظافت مانند یکارهای انجام برای خود والدین همراهبه که گروهی مثال
 .دهندمی انجام را منزل آن نظافت کارهای از بخشی کودکان ،موارد این در روند.می
درکه،  دادند و در مناطقی که کار خانگی انجام میکودکان چند َتن از قولنقل

 :با آنان مصاحبه شد بدین شرح است و شوش ،اسالمشهر
 رو ظرفا رممی من ،کنهمی تمیز رو زمین مامانم ؛تمیزکاری رممی مامانم با

 شورم.می

  
 کنیم. کار مجبوریم دیگه ما ،کنهمین کار بابام چون

  
 همین ،نه که منطقه . ...بودیم دیگه ۀمنطق یه قبال   اینجاییم. ما ساله رهاچا سه

 .بود شده آشنا هاخاله این با مامانم . رفتیم... بعد .بودیم ترپایین کم یه ،...محل
 بعد بخونن. درس بیان هابچه مثال   که کنیم باز سسهؤم خوایممی ما گفتن بعد

 اینا مثال   ،...ازطریق شدیم آشنا . ...کردن نامثبت ،اومدم . ...باشه گفت مامانم
 شدیم. آشنا جوریاین بعد .هابچه دنبال محل تو رفتنمی راه
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 ی(همشهر روزنامۀ )عکس از یکار خانگ حالکودکان درتصویری از 

 داردختران خانه
 است شایع بسیار توسعه حالدر کشورهای در اتفاقا   که خانگی کار از دیگری مدل

 تمام نداموظف دختران که طوریبه ،است خانه امور انجام برای دختران کارگیریبه
 را ،دیگران لباس شویوشست تا گرفته پزوپخت از خانواده، اعضای به مربوط کارهای

 دهند. انجام
 کار به کودکی سن در که هستند جهان سراسر در دختر هامیلیون حاضر حالدر

 که ماتیخد برای دستمزدی هیچ تنهانه کهدرحالی شوند،می گمارده خانه در اجباری
 کهاین با و ندبرخوردار نیز کمتری حقوق از هبلک ،ندگیرمین ددهنمی ارائه دیگران به

 ازسوی ،خانه در کار پنهان ماهیت دلیلبه اما ،شودمی ربوده هاآن از کودکی حق
 ند.شومین حمایت نیز مدنی نهادهای و هادولت

یک  از و شهر به روستا از است ممکن دارد فرهنگی و سنتی خاستگاه که همسئل این
 مردساالر فرهنگ تأثیر تحت ولی ،باشد داشته متفاوتی الگوی ۀ دیگرخان به خانه

 با برابر حقوق و دهند انجام را خانه به مربوط امور باید که هستند دختران این معموال  
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 تمام بود موظف که مصاحبه شد ایسالهپانزده دختردر منطقۀ شهران با  .ندارند پسران
چنین  زمینه ینا در ؛ اودهد انجام را ،برادرانش لباس شستن حتی ،خانه به مربوط امور

 :کرد روایت
 باید من رو خونه کارهای ۀهم کنن.می نگاه من به خدمتکار چش به منوادهوخ

 شستن مبعد .کنم آماده رو بقیه ۀصبحون باید شممی بیدار که صبح بدم. انجام
 . اینا... و خونه کردن جارو و اظرف

 خانواده اعضای دیگر به رایگان خدمات دائمی ۀارائ معنای به دختران خانگی کار
 و پذیریمسئولیت به که خانه امور در کودکان دادن مشارکت با کار این و است

آباد پاسگاه نعمت ۀمنطقدر  دارد. اساسی هایتفاوت شودمی منجر هاآن آموزیمهارت
 تمام باید و بودند مخالف او تحصیل با خانواده که مصاحبه شد ایسالهشانزده دختربا 

 :کرد حکایت چنین نیز داد. ویمی انجام را خانه کارهای
 ممسخره ،بخوانم رو درسم بذارن که کنممی اعتراض منوادهوخ به هروقت

 بشورم. کهنه برم باید آخرش نخونم، چه بخونم درس چه ،من ااون ازنظر کنن.می
 کتک ،ستمنُش  رو ظرفا کردم تنبلی کهاین خاطربه حاال تا بار چند دونیمی

 ؟خوردم

 خواهند تنبیه شدهمشخص وظایف از سرپیچی هرگونه صورتدر دارخانه دختران
 به ،هستند هاآن والدین اغلب که ،کودکان این کارفرمایان که است حالیدر این شد.
 ند.داننمی کودکان از کشیبهره را خود کار عنوان هیچ

ترین دالیل مهم ساالرتفکرات مردو های جنسیتی، های رایج فرهنگی، کلیشهسنت
محصور بودن  دلیلبه هاآنبه  نداشتن اما دسترسی است،کار اجباری دختران در خانه 
دیگر  ازسویسو و عادی تلقی کردن کار کودکان در خانه در چهاردیواری خانه از یک

بلکه  ،های نهادهای مدنی محروم بمانندتنها این کودکان از حمایتنه است باعث شده
 حساب نیایند.حتی در شمار کودکان کار نیز به
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 هاخانواده اقتصادی و فرهنگی وضعیت به خانه در دختران کارگیریبه سطح اگرچه
 گمارده خانه در اجباری کار به که دخترانی مختلف اجتماعی   طبقات   در و دارد بستگی

 برای کنند.می تجربه را جنسیتی برابرینا هاآن تمام اما ،ندارند یکسانی شرایط شوندمی
 کارهای درمعرض کنندمی زندگی شهرها ۀحاشی و روستاها در که دخترانی مثال

 ۀاز محل دختران همین از یکی ند.امضاعف خشونت و ،بیشتر تبعیض تر،سخت
 گفت: باره این درآباد غنی

 ،کنهمی کار برادرم .تسمسخره کتاب و درس پای بشینم من کهاین اونا ازنظر
 رو غذاش شبرا باید من ،خونه آدمی اما ،خودش جیب توی ذارهمی رو پوالش
 رو غذاش شه بلند خودش ،چه من به گممی مهروقت جلوش. بذارم ،کنم حاضر
 برادرته. وظیفته، گهمی مامانم ،کنه حاضر

 ورود سن هرچه و دارد هاآن زودهنگام ازدواج با مستقیم ارتباط دختران خانگی کار
 است. بیشتر نیز او زودهنگام ازدواج خطر باشد، کمتر خانگی کار ۀچرخ به کودک

 در که را خود دختران دارند اقتصادی مشکالت یا ندافرهنگی فقر دچار که هاییوادهخان
 کار   و همسرداری هایمهارت که توجیه این با ،بودند گرفته کاربه خانه در کودکی سنین
 این دیگر روی کنند.می شوهر ۀخان ۀروان دارند، را الزم آمادگی و اندآموخته را خانه
 دشوار وضعیت از فرار برای اوقات بسیاری در که هستند دارخانه دختران خود   نیز سکه
 یکی ساکنکه  ایسالهچهارده دختر کنند.می انتخاب را زودهنگام ازدواج پدری ۀخان

 :گفت باره این در بود تهران شهر جنوبی مناطق از
 قبول خواستگاریم، بیاد هرکسی که کردن اذیتم بابام ۀخون یتو اینجا قدرنیا

 .ور نفر َده کارای نه ،دممی انجام رو نفر یه کارای دونممی اونجا الاقل .کنممی

 بیماری، سخت، کارهای انجام اثررد جسمی هایآسیب تحصیل، از ومیتمحر
 بسیاری و ،زودرس بلوغ انزوا، ،نفساعتمادبه عدم شبانه، هایکابوس افسردگی،

 محکوم دائمی و اجباری کار به کودکی در که کندیم یدتهد را دخترانی دیگر عوارض
 .شوندمی
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 علل کار کودکان
 های اجتماعیفقر و نابرابری

 چرا :است این ترمهم پرسش اما ،باشد فقر کودکان کار ییچرا به پاسخ ترینساده شاید
 تولید ۀزمین در ایبالقوه هایظرفیت که ایران مانند جوامعی خصوصبه ،جامعه یک در
 ؟شودمی منجر کودکان کار به سازوکارهای چه ۀواسطبه فقر و ؟دارد وجود فقر ،دندار
 ؟کنند کار بازار ۀروان را کودکانشان هاخانواده شودمی باعث چگونه فقر دیگر، عبارت به

 نفت، به اقتصاد که یجای در .گرددبازمی جامعه سیاسی اقتصاد به اول پرسش به پاسخ
 است وابسته اقتصادی هایفرصت و ،نفتی هایرانت آمیزتبعیض و ناعادالنه توزیع

 این با .زد خواهد دامن جانکاهی و عمیق بسیار فقر و نابرابری به اقتصادی انحصارهای
 پیچیده و مفصل بسیار ایران در نابرابری و فقر تولید سازوکارهای و عوامل بحث ،حال

 منجر کودکان کار به ییسازوکارها چه واسطهبه فقر یعنی ،پرسشاین  به پاسخ در است.
 .برسیم جواب به کودکان کار هاینظریه بر کوتاه مروری با کردیم سعی ،شودمی

 اندک خانوار سرپرستان یا نساالبزرگ درآمد اگر ،«کودک کار» بنیادین ۀنظری براساس
 کودکان خانواده ،هاهزینه جبران منظوربه ندهد، را خانوار بقای و هاهزینه کفاف و باشد
 آنان شودمی باعث کودکان کار 1سوزا و امرسون ازنظر .[19]کندمی کار بازار وارد را خود

 کار بازار وارد را کودکانشان کمتر، درآمد دلیلبه و دنباش داشته کمتری درآمد آینده در
 براساس کنند.می یاد 2«کودک کار ۀتل» عنوان تحت چرخه این از پژوهشگران این کنند.

 در کمتر درآمد دلیلبه ،اندبوده کار کودک خودشان کودکی در که نیساالبزرگ ،تله این
 کهاین دلیلبه همچنین .[20]کنندمی کار بازار وارد را کودکانشان ،بیشتر ،یسالبزرگ ۀدور

 و هابیماری انواع سبببه ـ شوندمی بازنشسته زود کودکان از دسته این سرپرستان
 کهاین بدون چرخه این و کنندمی کار ۀچرخ وارد را کودکانشان ـ جسمی مشکالت

 آموزش در زمانی والدین انتظارات، دیدگاه براساس شود.می تکرار شود شکسته

                                           
1. Emerson and Souza 

2. Child labor trap 
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 هر به اگر .باشند داشته را سرمایه بازگشت انتظار که کنندمی گذاریسرمایه کودکانشان
 ،بود خواهد نتیجهبی کودکان آموزش در گذاریسرمایه که باشند باور این بر آنان یدلیل

 در .[21]خواهند کرد کار بازار وارد را فرزندانشان و کنندمی خودداری آن دادن انجام از
 ،ناصرخسرو فعال در منطقۀ ،کودکان کار ۀحوز اجتماعی مددکاران از یکی زمینه همین
 :گفت

 ،حال هر به و فصلی هایشغل مادر، و پدر برای حسابیودرست شغل نبود خاطربه یعنی
گاه یشان،برا هست ایآینده نه ،ددار ایبیمه نه که کارهایی  از شوندمی مجبور هااین ناخودآ

 کنند. استفاده کودک کار نیروی

 هایفرصت ۀناعادالن توزیع که دهندمی توضیح دیگر جای در ناب و امرسون
 بین هافرصت که آنجا از مثال برای شود.می کودکان کار و فقر باعث که است اقتصادی

 ،ندارد وجود کار برای فرصتی که یجاهای در ،شودمی توزیع نابرابر صورتبه مناطق
 متناسب کار کردن پیدا امکان ،کنند تحصیل کودکان کهزمانی حتی ،روستاها در مثال  

 از را آنان که ندگیرمی تصمیم والدین درنتیجه و است اندک شانتحصیلی مدرک با
از  کرد وزار کار میکودکی که در منطقۀ الله .[22]کنند کار ۀچرخ وارد کودکی همان

 :برای کار به تهران آمده بود روایت کرداف اردبیل رروستاهای اط
 ماه یه ،رممی بار یه ماه شیش وقتا بعضی اینجام. ساله پنج هاراچ اآلن من
 پیش ماه سه تقریبا   دیدم رو منوادهوخ که بار آخرین گردم.برمی وبارهد ،شینممی

 .تونهنمی مادرمم .کننمی بیرونش ،نره روز یه اگه پدرم ؛بیان تونننمی اونا بود.
 بار شهرستان یتو یکیشون داداشام و.ر هم بینیممی نآمی ،هستن اینجا داداشام

 قنادیه. یتو ،کنهمی کار اینجا یکیشونم .کنهمی فروشیقاچاق ،برهمی

 یک در کودکان تمام کهاین احتمال «شدن تخصصی و کار کودکان» ۀنظری براساس
 کودکان از تعدادی خانواده کهاین احتمال بلکه ،نیست برابر شوند کار ۀچرخ وارد خانوار

 براساس است. بیشتر دکن گذاریسرمایه یدیگر تعداد روی و ندک کار ۀچرخ وارد را
 وارد و ندشومی سایرین مرگپیش معموال   که هستند تربزرگ فرزندان این ،نظریه این
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 کار ۀحوز مطالعات مرور با ایران در نیز یزدانی و وامقی .[23]ندگردمی کار ۀچرخ
 با کار کودکان بیشتر   که اندداده نشان مطالعات این هاییافته براساس و کودکان
 این اجتماعی ـ اقتصادی مشترک هایمشخصه» و کنندمی زندگی خود هایخانواده

 بیکاری مادران، و پدران پایین تحصیالت خانوار، باالی تعداد :از اندعبارت خانوارها
 داخلی مهاجرت و ،درآمد کسب در مادران پایین مشارکت پدران، درآمدکم مشاغل یا
بار در میدان ترهآمده بود و از کردستان که کودکی روایت  .[24]«خانواده خارجی و

 :اش چنین بودکرد از خانوادهکار می تجریش

 ،دارن نامزد یه چون اونام .خودشون برای ولی ،کننمی کار داداشام ،من غیرازبه
 خواهرام. نکوچیک خواهر. تا دو داداشیم تا پنج ما کنن.می کار خودشون برای

 شکر. رو خدا ،رمآدرمی پول جا سه دو اآلن من

 و است حوزه این ادبیات با همسو کودکان کار علل دربارۀ نیز پژوهش این هاییافته
 درآمد،کم مشاغل در کار خانواده، پایین درآمد و فقر مانند عواملی آن، براساس

 پدر، اعتیاد و بودن زندانی یا ازکارافتادگی یا بیماری والدین، سوادیبی یا سوادیکم
 فصلی خانواده، پدر یا سرپرست ازسوی خانواده شدگیرها خانواده، سرپرست فوت
 هایتحریم تشدیدۀ نتیج در اقتصادی اخیر فشارهای خانوار، سرپرست شغل بودن

 ناسالم محیط از فرار خانواده، بودن بدهکار کرونا، ویروس شیوع ،ایران علیه اقتصاد
 از برخی فرهنگ تحصیل، هایهزینه افزایش خانواده، زیاد جمعیت خانواده،

 علل از مهاجرت هایهزینه تأمین و مهاجرت کودک، دربارۀ آنان یباورها و اجتماعات
 داخل در بیشتر باید را خانواده فقر که شود یادآوری است الزم است. کودکان کار ۀعمد
 داشته نیز روانی ـ زیستی علل تواندمی گاهی هرچند ،کرد درک ترگسترده هاینظام
 .بینجامد فقر به تواندمی آن کمرشکن هایهزینهتأمین  و بیماریبروز  مثال برای .باشد

 الگوهای یابی،هویت مهاجرت، مانند دالیلی به است ممکن کودک خود گاهی
 خرید زندگی، در پیشرفت و مهارت یادگرفتن است، کرده ترسیم خود برای که اینقشی
 ابراز و خانواده در خود اثبات یا و ،گوشی یا لباس مانند شخصی مایحتاج از برخی
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 فشارهایتحمیل  هبکه  دولتناکارآمد  هایسیاست شود. کار ۀچرخ وارد قدرت
دولت  نکردن حمایت ،انجامیده است ،فقرا خصوصبه ،هروندانش بهبیشتر  اقتصادی

 نظارت بودن و مربوط به کار کودکان، قوانین نشدن یاجرای ،بضاعتهای بیاز خانواده
 است. کرده فراهمرا  پدیده این استمرار ۀزمینهمچنان  کودکان کار بر

 سوادی والدینسوادی و کمبی
 از بسیاری برای است. والدین سوادیکم یا سوادیبی کودکان کار اصلی عوامل از یکی

 برای شانوالدین یا و است نبوده مهیا کودکی در تحصیلی هایفرصت این والدین
 وارد سوادیکم یا سوادیبی دلیلبه روازاین .اندنکرده گذاریسرمایه هاآن تحصیل

 نیز آنان دارند. اندکی درآمد و اندشده پایین اجتماعی و اقتصادی منزلت با یمشاغل
 خودداری کودکان تحصیل رب گذاریسرمایه از خانواده هایهزینه از بخشی جبران برای
 کار ۀتل» وارد هاخانواده این درواقع .اندکرده کار ۀچرخ وارد را فرزندانشان و کرده

 پرسش کودکان از که وقتی پژوهش، ینا میدانی تحقیقات جریان در .اندشده «کودک
 اشاره خود ۀدخانوا هایهزینه تأمین به آنان ،ایدشده کار ۀچرخ وارد دلیل چه به شدمی
 نشان آنان هایپاسخ ،شدمی پرسش والدینشان تحصیالت از کهزمانی یا و کردندمی
قول چند نقلدر این باره  .ندسوادکم یا سوادبی کودکان این والدین بیشتر   که دادمی

، مزار زنجان ،(های)محل سکونت غربت یرانشمال ا کودک مهاجر که از شهرهای
شرح کردند بهبه تهران آمده بودند و در منطقۀ هرندی کار میو ارومیه شریف افغانستان، 

 : ذیل است
 درس اصال   مامانم خونده، درس سوم تا بامبا کنم.می زندگی مادرم و پدر با

 .کنهمی کار فروشیالستیک یتو بابام . نخونده...

  
 و بابا . اونا... از و باشگاهی لوازم ،تتولیدیاس این از ،کنهمی کار تولیدی پدرم

 .کنهمین کار مامانم سوادن.بی مامانم
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 .بیکاره خونه یتو اآلن کرد.مین کار هم قبال   .کنهمین کار بابام

  
 داداش نداره. هیشکی ؛دارم سواد کمیه من فقط ،نداره سواد کسی مونخونه تو

 مسجد فقط مامانم نداره. خوش ،رمنمی مدرسه من گهمی ؛نداره سواد بزرگمم
 . نداره... سواد ،بلده اینا و قرآن رفته

 
 )براساس نفر( ینوالد یالتتحص: 3-2 ۀنمودار شمار 

 
 

۱۱۵

۳۵

۲۲

۱۰
۶

۰

۱۱۹

۳۱

۱۵
۹

۲ ۴

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

بی سواد ابتدایی سیکل دیپلم کارشناسی تحصیالت 
قرآنی

تحصیالت پدر تحصیالت مادر
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 )براساس نفر( پدر کودکان یالتتحص: 3-3 ۀنمودار شمار 

 

 
 )براساس نفر( مادر کودکان یالتتحص :3-4 ۀنمودار شمار 

و یا  اجتماعی پایین ـ کار در مشاغل با منزلت اقتصادی همراهبهتحصیالت کم 
منجر شده  ،خصوص در شرایط اقتصاد تورمی ایرانبه ،هاخانواده ۀبیکاری به فقر گسترد

ساز کار کند که زمینهفقر می ۀاست و هر روز طیف وسیعی از جامعه را وارد چرخ
نوع مشاغل والدین و  دلیلبههای زیر نیز نشان از فقر خانواده کودکان است. یافته

سیکل
12%

ابتدایی
19%

کارشناسی
3%

دیپلم
5%

بیسواد
61%

سیکل

ابتدایی

کارشناسی

دیپلم

بیسواد

تحصیالت قرآنی
2%

ابتدایی
17%

سیکل
9%

مدیپل
5%

یکارشناس
1%

بی سواد
66%

یتحصیالت قرآن

ابتدایی

سیکل

دیپلم

کارشناسی

بی سواد
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 افغانستانی چند کودک روایت .ورود کودک به کار داردـ  ر خانوادهفشا ـ سازوکارهای بعدی
  :مؤید همین امر است

 .آبجی تا دو برادریم تا چهار ساختمونی. کار یبرا سه،میوای میدون بابام

  
 ؛افغانستان برم خواممی منم ه.گیرمی حقوق متومن 1 ماهی ،پاساژه کارتمیز بابام

 نداشتیم. ایچاره ،اینجا اومدیم بیکاری سهوا .کنیممی کار زیاد شدیم، خسته

  
 ،نیام روز یه بخوام اگه .دیگه آممی ،نباشه مریضی اگه .کار سر آممی روز هر

 گم.نمی چیزی دیگه منم کار. سر برو گنمی ،ذارننمی بابام مامان دیگه

 

 
 کودکان )براساس نفر(شغل مادر  :3-5 ۀنمودار شمار 

 خانواده افزایش درآمدکمک به 
 جبران برای والدین تا شودمی سبب والدین مناسب درآمد نداشتن و خانواده فقر

 از وجهیتقابل تعداد تقریبا   کنند. کار ۀچرخ وارد را خود کودکان   زندگی هایهزینه
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 یا و کنندمی کار خانواده درآمد افزایش به کردن کمک برای که ندداشت اظهار کودکان
 را خانواده هایهزینه از بخشی بتوانند که بود این کردن کار برای آنان دالیل از یکی

 کودکان .دهندمی خود ۀخانواد به را درآمدشان آنان ،موارد از بسیاری در کنند. جبران
 در .کنندمی ارسالبه افغانستان  هایشانخانواده برای را نیز درآمد خود افغانستانی

 مستقیم صورتبه آنان والدین کنند،می کار والدینشان با کودکان که یموارد
در این  .کنندمی محروم درآمد داشتن از را کودک و ندگیرمی کارفرما از را دستمزدشان
 : شرح ذیل استبهکودکان کار مهاجر  زمینه روایت

  
 خودمون واسه افغانستان. فرستیممی هم رو شبقیه کنیم،می خرجی رو پولمون

 .دیممی 400 ماهی هم اینجا بابت وقتا. بعضی خریممی لباس و کفش فقط

  
 برای رو تومن 500 دارم.می نگه کم یه خودم واسه افغانستان فرستممی رو پولم

 خرم.می شام خودم واسه 500 اون با فرستم.می رو 1500 ،دارممی نگه خودم
 سالشه. دو و بیست ،تاینجاس داداشمم

  
 یا برممی بار اینجا خودم خرجی واسه شو.همه افغانستان فرستممی رو پولم

 اضافه کار همین زنم،می در تا سه ،زنممی در تا دو روزی کنم.می کاریاضافه
 رو اینجا خرجی خریم،می لباس خریم،می کفش پولش با بارگیری. یا کاری
 ریم.آدرمی

  
 ،ریمآدرمی چیهر فقط .کنیمنمی خرج رو پولمون ما .خونه ۀاجار دیممی ما

 .خونه رهن میلیون 6 هم ساالنه ،800 اجاره اینا. و خونه ۀاجار دیممی
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 شبقیه بخونه.حاصا حساب به زنهمی داداشم بابام. و مامان به دممی ور پولم من
 کنیم.می خونه خرج هم رو

  
 به موقعا بعضی منوادهوخ بگیرم. ماشین بابام برای ،کنممی اندازپس رو پولم

 ،کنهمین کار بابام اموقع بعضی مثال   .ندارن موقعا بعضی ،دارن نیاز من درآمد
 گیره.می من از

  
 بابام. به دممی رو پولم ۀهم

  
 اما ،دهمی رو بدهکاریا کنهمی جمع بابام کنیم.می کار بابام و من مونهخون تو

 .دممی رو خونه خرج من

 
 (N=109کودکان از درآمد سرپرست خانوار ) یمندعوامل عدم بهره :3-6 ۀنمودار شمار 
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 کار دلیل ترینمهم را اقتصادی فشار فعال در بخش پوشاک کارفرمایان از ییک
 که گفت اندآموخته را حرفه این که یکودکان شغلی آینده دربارۀ و کرد عنوان کودکان

 راه کاریوکسب خود برای و داده ادامه را شغل همین یسالبزرگ در هاآن از برخی
 بازگشتند: خود کشور به بودند مهاجر که هم برخی و ندانداخت

 کال   ولی .رفتن ایران از اافغانستانی از خیلی .زدن کار ونخودش ۀواس خیلیاشون
 هستن، افغانستانی یهابچه بیشتر کال   ،محیط چیزا، این توی اینجا کارگرای

 ازش سگ بوق تا صبح بوق از بیاد فرستهنمی رو شهبچ جماعتایرانی چون
 ولی .میلیون 1 اصال   تومن، 500 تومن، 300 تومن، 400 بعد بکشن، کار

 بچه تا شیش تا پنج بینیمی دفعهیه شوهرن و زن یه مثال   .دیگه نه افغانستانی،
 این توی بفرستمش حداقل گهمی .دیگه بده تونهنمی رو خرجش بُخ  ؛دارن
 شرایط. جوریهاین بیارن،در رو خودشون خرج که کنن کار طیاخیا

 
 پژوهش( )عکس از آبادۀ پاسگاه نعمتدر منطق وکفشیفک یدیکارگاه تول یکشاغل در  ینوجوانان افغانستانتصویری از 

 بیماری و ازکارافتادگی والدین
 شرایط این تحت است. کودکان کار علل از دیگر یکی والدین ازکارافتادگی و بیماری
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 آنان شرایط این در دیگر، عبارت به شود.می وارد کار برای کودکان به مضاعفی فشار
 مجبورند و شوندمی تبدیل خانواده سرپرست به بلکه ،نیستند خانواده خرجکمک دیگر

 گونههمان کنند. تأمین را خانواده هایهزینه برادرهایشان و خواهر همراهبه یا تنهاییبه
 تنهانه زیرا ،کندمی وارد کودکان بر را مضاعفی بسیار فشار والدین بیماری ،شد گفته که

 را بیمارشان والدین درمان هایهزینه باید بلکه ،کنند تأمین را خانواده هایهزینه باید
 شک بدون مضاعف فشار این کنند. تأمین مؤثر هایحمایت سایر و بیمه نبود در

 با و کندمی بدبین دنیا بهنسبت را او و اندازدمی خطربه را کودک امنیت حتی و سالمت
 از ذیل هایروایت نیست. زندگی و او برای امنی جای جهان این که اندیشدمی خود

 :دارد حکایت کار ۀچرخ به کودکان ورود آن، تبعبه ،و والدین بیماری
 کنم.می کار اون واسه ،بود مریض بابامم بود، مریض ،کنممی کار داداشم واسه
 !زندگی شد این آوردی، دنیابه رو ما چرا ،خدا گممی .تنیس پول !بدبختیه هی

 رو شکلیه .بود مریض ره،آ .دکتر رهمی ؛کنه کار تونهنمی ،داره کلیه یه مامانم
 ،رهمی دکتر هنوزم نیست، خوب مه خیلی حالش اآلن دارم.میبر گفت دکتر

 ره.می درمانگاه و بیمارستان میدون یتو

  
 دو ماه این .کنهمین کار ،اینجا اومدیم افغانستان از .بیکار مه قبال   ،بیکاره بابام
 ،کنهمین کارنداره،  اعصاب اآلن .کردمی کار افغانستان اومدیم. شهمی سال

 .خرابه اعصابش

  
 از کسی دیگه .بود پیر منم مادر بود، پیر منم پدر ؛نداشتم رو کسی کهاین واسه
 کنم. کار بیام شدم مجبور .نداشتم متربزرگ برادر ،خود

  

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 301  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 ؛مریضه چون بره، نذاشتمش وقته خیلی اآلن .کار سر رهمی اموقع بعضی بابام
 م.آمی خودم ،داره اینا کمر دیسک

  
 تونه.نمی کردن کار ،شده بلند ،سیاتیکش ،کمرش رگ اآلن شهمی ماه سه بابام

  
 رفته . ...شیکسته پاشم دیگه، تنابیناس چشاش بابام .کنهمین کار ،شده پیر بابام
 دیگه ،خورد لیز بعد ،اومد هاپله از شویی،دس بره تخواسمی فامیالمون، ۀخون

 .شهمی سالی یه ،شهمی خیلی .تشیکس پاش

  
 .کرده سکته پیش سال سیزده ؛داره... مشکل ،کنهمین کار پدرم

  
 .فلجه ساله پونزده ؛مریضه بابام ،هیچی بابام

  
 دیگه، کار سر نرفته دیگه شد. مریض کرد،می کار کارخونه توی ساله، دو بابام

 خودم. دونمنمی داره، چیزی یه سرش

 اعتیاد والدین
 دارای کار کودکان والدین از برخی است. کودکان کار علل از دیگر یکی والدین اعتیاد
 قبال   که فشارهایی ازجمله ،مختلف دالیل به آنان هستند. مخدر مواد به وابسته یا اعتیاد

 اصلی عوامل از یکی اعتیاد اند.آورده روی اعتیاد به ،اندکرده تجربه زندگی و کار در
 .یستندن کردن کار به قادر خوبیبه دیگر شرایط این در و است آنان عملکرد در اختالل

 کار وارد را کودکانشان مواد تأمین هایهزینه و ،مواد مصرف ،کار نداشتن دلیلبه آنان
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 و آن روانی و فیزیکی پیامدهای و اعتیاد کنند.می سوءاستفاده آنان از حتی و کنندمی
 تضاد و تنش باعث خانواده پدر ای سرپرست ازسوی خانواده هایهزینه تأمین عدم حتی

 سرپرست شودمی سبب گاهی خود ۀنوببه تنش این و شودمی خانواده فضای در
 اعضای سایر درنتیجه دهد. قرار تنگنا در را خانواده اعضای یا کند رها را منزل خانواده
 اعتیاد پیامدهای شوند.می واداشته کردن کار به ،زنان و کودکان مانند ،خانواده

 بر یبسیار روانی آثار ،اقتصادی توجهقابل و برجسته عدبُ  برعالوه خانوار سرپرست
 کودکانی از تعدادی پژوهش در که گونههمان .ددار کودکان خصوصا   و خانواده ضایاع
 والدین اعتیاد ،نمودند عنوان کردندمی زندگی سوءمصرف به مبتال هایخانواده در که

 تنهانه و دهدمی رخ خانگی هایخشونت و تشنج آن سبببه و است زجرآور هاآن برای
 بلکه کنند، تأمین را سرپرست مواد مصرف ۀهزین و خانوار هایهزینه ندمجبور هاآن

 این از زیادی تعداد یلدل ینهم به و نمایند تحمل نیز را خانواده پرتشنج محیط باید
از کودکان دربارۀ  چند َتنروایت  .دهندمی ترجیح را هخان محیط از دوری کودکان

 شرح ذیل است:وضعیت پدرانشان به
 هاشریه بعد ؛تهس معتادم بُخ  .کنهمین کار دیگه بُخ  ولی ،نظافتچیه بابام
 سبزی کنیم،می کار خونه تو مامانم و من [.گویدمی اکراه با] داره عفونت هم

 ایهفته تومن، 50 تومن، 40 ایتههف .دیممی رو خونه خرج ،کنیممی پاک
 نداره. سواد بابام ولی ،رفته نهضت مامانم ریم.آدرمی

  
 چیزاش پول کرده، چیز من پدر م.نوادهوخ برای فرستممی پول من معتاده. من پدر
 من ،هنشس خونه فقط ،هیچ اصال   رهنمی کار سر .دممی ور تریاکاش رو،
 فرستم.می

  
 کار مامانم و من .تکجاس دونمنمی [حسرت با] ؛رفته اون دیگه ،معتاده بابام
 گلدوزی. کار ،زنهمی کار مامانم .کنیممی
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 دوباره سال یه بعد   ،کرد ترک سال یه .دآنمی مونهخون شبا بعضی ؛معتاده بابام

 کنیم.می کار موقع اون از مه ما و شد معتاد دیگه کنیم.می کار ما کرد. شروع

  
 کار گرفتیم دیگه ما ،همین یبرا دیگه .کنهمین کار دیگه معتاده، بابام چون آخه

 کردیم.

 
 آباد )عکس از پژوهش(در پاسگاه نعمت وکفشیفکارگاه ک یکشاغل در  ینوجوانتصویری از 

 در خانواده سرپرست بحران دلیلبه هاآن مادران و کار کودکان اوقات بعضی
 خانواده برای هاآن اندک و ناچیز درآمد که طوریبه ،ندگیرمی قرار شدید مالی تنگناهای

 اجتماعی انمددکاریکی از  زمینه همین در .شودمی محسوب ضروری و حیاتی
 :گفت کنمنطقۀ در  نهادمردم یسازمان
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 برای ،بخونه تونهنمی مدرس و معتاده پدرش چون ،کنهمی کار بقالی توی که پسری مثال  
 چرا تومن 100 ماهی برای رو بچه گفتیممی مادرش به وقتی .کنهمی کار تومن 100 ایهفته

 داره. اعتیاد ،کنهمین کار که باباش ،دیگه دارم جاحتیا گفتمی .بخونه درس بذار ،فرستیمی

 فشارهای و فقر ازجمله ،گوناگون دالیل به مواقع از بسیاری در هاخانواده این فضای
 همیشه ،دستازاین مواردی و ،غلط فرزندپروری هایمهارت اعتیاد، آن، از ناشی

 ،توانندمی که جایی تا ،تنش از فرار رایب کنندمی سعی کودکان روازاین .است تنشرپُ 
 .است زمینه این در هاگزینه از یکی آنان برای کردن کار و باشند دور خانواده محیط از

 رضایت میزان دربارۀ دفرحزا منطقۀ در نهادهای مردمیکی از سازمان اجتماعی مددکار
 :گفت چنین کار از کودکان

 موقعی یک ؛شده تعریف چی کودک برای کار از هدف کهاین به گردهبرمی رضایته این بُخ 
 که دالیلی به حاال .بیرون بیاد زندگیش محل و خونه از خوادمی صرفا   که تهس این هدف

 ،داره مادر و پدر با که اختالفی و بلوغ سن شرایط دالیل به داره، وجود خونه یتو که اییتنش
 این ،باشه خوب یا باشه بد هم قدرهرچ کار این حاال .بیرون بیاد خونه این از صرفا   خوادمی

 متفاوته. براش

 ی و مرگ والدینبده
 شوند. کار ۀچرخ وارد کودکان شودمی باعث خانواده سرپرست یا والدین فوت گاهی
 غیاب در و شودمی او درآمدهای رفتن ازدست موجب خانواده سرپرست فوت

 کودکان کار سرانجام و خانواده فقر به ،اندک هایحمایت یا دولت مؤثر هایحمایت
 یا دنباش کرده فوت کودک سرپرست دو هر است ممکن موارد از برخی در د.انجاممی

 روندب اقوامشان منزل هب کودکان احتمال دارد ،موارد این در ؛باشد سرپرستبی کودک
به  کودکان جنوب شهر پاسخ دو َتن از شوند. واداشته کار به هایشانهزینه تأمین برای و

تأکیدی است بر این امر که با  «یبه چه علت مجبور به کار کردن شد»این پرسش که 
 : اندمجبور به کار شدهفوت سرپرست خانوار 

 دارم. آبجی هم تا چهار ،داداشیم تا جپن شده. فوت رده،مُ  دیگه بابام
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 مرد. که بابام

که روایت ؛ چنانهای خانواده مجبورند کار کنندبدهی دلیلبهکودکان نیز گاهی اما 
 :هر تأکیدی بر این نکته استیکی از کودکان مُ 

 بابام .بگیریم خونه نداریم پول اصال   .داریم بدهکاری میلیون سی ،بیست ما
 دوچرخه، خونه، خرج .نداریم هیچی که بگیریم خونه یه تا کشته ور خودش

 پام رفتممی جایی اینم هست، مدرسه کفش این بخرم، خواهرم برای لباس
 بپوشم. ندارم کفشم اآلن .کردممی

 زندان رفتن والدین
 والد دو هر یا یک رفتن زندان شودمی کودکان کار افزایش باعث که شایع موارد از یکی

 و زندگی هایهزینه تأمین برای شوندمی ناچار کودکان شرایط این در .است کودک
 این در بپیوندند. کار ۀچرخ به و نندک رها را درس ،باشند خانواده خرجکمک کهاین

 مثل ،حمایتی و مسئول هایسازمان ورود پذیرد صورت باید که اقدامی ترینمهم زمینه
 باید شرایط این در بهزیستی .ندگیرمی زندان حکم که است افرادی ۀپروند به ،بهزیستی

 والدین بودن زندانی مدت در کودکان که شود آن از مانع و ندک ایفا را خود حمایتی نقش
 باید قضایی سیستم چنینیاین هایخانواده درخصوص شوند. فقر و آسیب دچار خود

 هاآن والدین که کودکانی به شدهوارد خسارات جبران برای ،زندان و مجازات موازاتبه
 جدی نیز را ترمیمی عدالت و باشد داشته نیز حمایتی هایسیاست شوند،می زندانی

 :در این باره چنین بود راه ورامینروایت دو کودک ایرانی ساکن اسالمشهر و سه د.بگیر
 من سالگیسه از زندان، رفت چون .کردمی خالف کهاین خاطربه ،زندانه پدرم
 .شهمی آزاد دیگه سال شیش پنج زندان، رفته
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 ،کردمی رنگ در بابام زندان. رفت ،بود کرده دعوا یکی با پیش روز چند بابام
 کرد.می یجوشکار

  نابرابری آموزشی و فقر فرهنگی
 کردن خصوصی و ،وپرورشآموزش ۀبودج کاهش فزاینده، تورم اخیر هایسال در

 از مدارس از بسیاری .یابد یشافزا تحصیل هایهزینه تا است شده باعث آموزش
 اتباع هایخانواده برای پول پرداختی میزان و ندگیرمی پول نامثبت هنگامبه آموزاندانش
 ۀکرای تحریر،اللوازم و کتاب تهیه مانند تحصیل هایهزینه سایر است. بیشتر بسیار

 روازاین .است کرده پیدا توجهیقابل افزایش نیز دستازاین مواردی و تغذیه و سرویس
دو  روایت .کنند کار خود تحصیل   هایهزینه تأمین رایب مجبورند کودکان از بخشی

بودند مؤید همین نکته  مشغول آباد که در تهران به کاراز روستاهای خرممهاجر نوجوان 
 : است

 دیگه .بخری تست کتاب بری، کالس تا چند باید دیگه ؛دارم کنکور دیگه سال
 دربیارم. رو خرجش ،کنم کار بیام شدم مجبور

  
 پوالم .خرممی لباس .چیزا این و لباس مدرسه، بدم، رو خونه خرج کنممی کار

 کفش. مدرسه، م،گیرمی لباس م،گیرمی ور
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 (پژوهش عکس از)مادر  ۀوچدوزان کپردهپرده در بازار  یدیکارگاه تول یکنوجوانان شاغل در تصویری از 

 :کرد نقل چنین این زمینهدروازه غار  منطقۀ درفعال یکی از مددکاران اجتماعی 
 کودک ،است کشیده فلکبهسر آموزش ۀهزین که آنجا از .پرداخت باید موضوع این دالیل به

 ،عبارتی به ندارد. کارکردن جزبه راهی خانواده فقر دلیلبه و است تحصیل ترک به مجبور
 ،موجود هایهزینه و ]پدر[ کارگر درآمد بین برابریسه حداقل شکاف اینر کردن[ ]برای پُ 

 را خانواده هایهزینه تا کندمی کار کودک است. کودک کار کسری تأمین   هایراه از یکی
 را. تحصیلش هایهزینه یا کند جبران

  ازدواج
 یشترب یجران افغانستانامه برخوردار و عمدتا  طبقات کم یاندرصد ازدواج کودکان درم

های کار یکی دیگر از زمینه های آن،و همین امر، یعنی ازدواج و تأمین هزینهاست 
خواهند ازدواج کسانی که می افغانستان اجتماعات از برخی در مثال  کودکان است. 

 نسبتا   پول باید ،سال هجده باالی افراد زیر هجده سال و چه کودکانکنند، چه 
 و کنندمی کار کودکی از این افراد روازاین .کنند پرداخت دختر پدر به را توجهیقابل

 آن با بتوانند آینده در تا کنند اندازپس که برایشان دهندمی پدرشان به را هایشانلپو
 کنندۀ همین امر است:روایت دو َتن از کودکان افغانستانی بیان .کنند ازدواج

 کنیم. ازدواج بتونیم که کنیم جمع پول باید
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 داره. نگه برامون پدرمون دیممی ور پوالمون

  باورهای فرهنگی
 را کودکان والدین که است ایگونهبه اجتماعات از برخی فرهنگ افغانستان و ایران در
دیگر  بعد به سنی یک از فرزندشان این گروه از افراد برای کنند.می کار وارد کودکی از

محسوب  مستقلی عامل اینجا در فرهنگ آیا کهاین البته کند. کار باید و نیست کودک
 این ،اجتماعی و اقتصادی ساختار خصوصبه ،ساختار تأثیر تحت یا شودمی

 داشته وجود فقر کهزمانی زیرا است، یتردقیق پژوهش نیازمند دارد قرار اجتماعات
 والدین اگر حتی نینجامد، اشتغال به تحصیل شوند، توزیع نابرابر هافرصت ،باشد

 .کنندمی کار ۀچرخ وارد را آنان باالجبار ،کنند کار فرزندانشان که باشند نداشته دوست
 خواهد اجتماع ساختار تأثیر تحت بلکه مستقل یعامل نه فرهنگ دیگر شرایط این در

 دارد، کودک کار در کنندهتعیین ینقش یفرهنگ چنین که باورند این بر برخی هرچند .بود
 نیاز حوزه این در بیشتر هایپژوهش به اینظریه چنین اثبات ،شد گفته که گونههمان

 معتقد رابطه همیندر  آبادغنیمنطقۀ  در نهادمردم هایسازمان از یکی مددکار .دارد
 :بود

 احساس گهمی ،رسهمی سنی یک به بچه ،مثال   ،انگار افغانستان یتو اصال   سرییه نببینی
 مثال   اینجا آدمی ،دیدم رو کیس بارها من .فرهنگشونه یتو چون ،کار سر نره اگه کنهمی گناه
 نباید که تو بخونی، درس باید هنوز تو بُخ  گممی من ن.کنی پیدا کار من برای ،خانوم گهمی

 اون مقداری یه کنم. کار باید دیگه ،رسیدم سن این به من ،خانوم ،نه گهمی .کنی کار بیای
 ،نیازه بحث بیشتر ایرانی هاینوادهوخ یتو باز نیاز که نیازشونه بحث هم مقدار هی ،تسقضیه

 مثال   که ایرانی ۀنوادوخ مث   فرهنگشونه، جزو ،حال هر به ،انیافغانست ۀنوادوخ یتو ولی
 کار هاگ ؛کنه کار دیگه دارن انتظار ازش همه ه.دانشگا رهمی رسهمی سنی هی به پسر فرضبه

 کار هاگ ،سالگی سیزده ،دوازده مثال   ،بچگی سن همون تو اینا غیرعادیه. وقتاون بخ ،نکنه
 ازطرف بود شده تنبیه شدتبه کارمون هایبچه از یکی پیش وقت چند غیرعادیه. نکنن

 شده چی درواقع که پرسیدم مادر از وقتی .کردم صحبت و شونهخون رفتم من بعد که شپدر
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 از یکی یتو قبال   بچه این کار، سر رفتهمی قبال   این مثال   ،آره گفت برگشت ،افتاده اتفاق این
 خیابون کوچه یتو رهمی .رهنمی همدتی یه اآلن بعد .بوده شاگردمغازه فرحزاد هایمغازه این

 کرده تنبیه ور این شدتبه .سالشه یازده ؟سالشه چند بچه حاال .کنهمی بازی خودش برای
 کنه کار بره کهاین جایبه سن این یتو پسر هی که زشته خیلی ،مثال   ،دیگه اآلن دیگه که بودن

 کنه. بازی کوچه یتو بره

 تواننمی که گفت کودکان این ۀخانواد اقتصادی وضعیت دربارۀ همچنین مددکار این
 منابعکه  مهاجر هایخانواده خصوصبه ،شد آگاه خانواده دارایی از صددرصد صورتبه

 .کنندمی پنهان را خودشان مالی
 یا داریم آگاهی شبهنسبت بگیم صدرصد طوربه رو ایقضیه هی تونیمنمی وقتهیچ

 مقدار هی همیشه کل طوربه مهاجر هاینوادهوخ یتو .هستش میزان این قضیه این صدرصد
 تونمنمی من پس .کننمی مهاجرت که ییهانوادهوخ یتو ،همه از پنهونه شونییدارا از

 این که هستن ضعیف اقتصادی ازنظر نوادهوخ اون قطعا   ولی نواده،وخ این بگم صدرصد
 کهاین ولی .داره نقش توشون کودکان خصوصبه نوادهوخ یاعضا هدیگ کردن کار بحث

 ولی .بزنی رو حرفی چنین تونینمی وقتهیچ ندارن، پولی هیچ نوادهوخ این بگم صدرصد
 بحث دیگه دلیل هی .هستش کودکان کار دلیل هی این .هستن ینیپا اقتصادی ازنظر

 سالگیچهل یتو پدر که فرهنگشونه و سنت بحث این افغانستانی هایگروه ؛شونهفرهنگی
 ازنظر نوادهوخ حتی ممکنه و بکنن کار باید کودکان اما ،کنهمین کار دیگه و شهمی بازنشسته

 ،شونهزندگی سبک ،شونهفرهنگی بحث چون ولی ،باشه نداشته مشکلی خیلی مه مالی
 ضعیف اقتصادی ازنظر قطعا   اینجا پوشش تحت هاینوادهوخ البته .رهمی کار سر بچه

 .هستن

  مهاجرت
 افغانستانی کودکان است. کودکان کار دالیل از دیگر یکی نیز آن هایهزینه و مهاجرت

 ـ کنندمی مهاجرت ایران به شانهایخانواده همراهبه کهزمانی چه و تنها صورتبه چه
پرداخت  بسیاری را باید هایهزینه ـ غیرقانونی صورتبه خواه و قانونی صورتبه خواه
 هایهزینه و قانونی مهاجرت قالب در اقامت و پاسپورت ۀهزین مانند یهایهزینه ،کنند

 هایخانواده برای ایران گاهی غیرقانونی. هایمهاجرت در هاقاچاقچی و توراهی
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 ایران در را مدتی آنان شود؛ یعنیختم می اروپا به که است میانه مسیر یک افغانستانی
 کنند. تأمین را اروپا به مهاجرت هایهزینه دنبتوان تا کنندمی کار و گزینندمی اسکان
 کار به ناگزیرند بنابراین و شوند فقر ۀتل وارد آنان شودمی باعث کردن مهاجرت گاهی
شان بیانگر افتادن در روایت کودکی افغانستانی از وضعیت زندگی .بیاورند روی کردن

 ای است:چنین تله

 رفتیممی نداشتیم، دغدغه اصال   ما ،کردنمی کار مامانم اصال   بابام کار بعد
 شد. بدتر خیلی شد، ریختههمبه اوضاعمون اصال   اینجا اومدیم .مدرسه

 که هاییآسیب و خسارات دربارۀ منطقۀ فرحزاددر فعال  اجتماعی انمددکاریکی از 
 دگردمی کار ۀچرخ به هاآن ورود باعث و شودمی وارد کودکان به مهاجرت ۀنتیج در

 :گفت
گاه ،مهاجرند که خاطر این به .هستند مهاجر هابچه بیشتر هستیم ما که جایی  ناخودآ

 وحسابیدرست شغل نبود خاطربه یعنی داده، رخ نجاآ در اجتماعی هایآسیب سرییک
 ایآینده نه د،دار ایبیمه نه که کارهایی ،حال هر به و فصلی هایشغل مادر، و پدر برای

گاه .ناشیبرا هست  بیشتر کنند. استفاده کودک کار نیروی از شوندمی مجبور هااین ناخودآ
 انجام کنیخردسبزی مثل خانگی کارهای دخترها و دفرستنمی بیرون کار برای ار پسرها

 یکی یا پدر مثال   .دارند نقش خانواده مذکر افراد هم خانگی کارهای این در معموال   .دنهدمی
 باید اهاین و نهاخ آوردمی دگیرمی ار تازه سبزی شبنصفه دو ساعت خانواده مرد اعضای از

 کارشب دهند، تحویل شدهبندیدسته و کردهپاک ار هاسبزی این صبح یازده َده تا دکنن تالش
 و هستند فروشنده ناخودش ندرتبه البته .دکننمی کار هم با خانواده ۀهم معموال   .هستند
 د،دار بساط محل نفر یک د،دار وانت نفر یک هاست؛واسطه دست هاسبزی فروش معموال  

 .معموال   هست واسطه دست و

 کار خانواده یک اعضای تمام ،مهاجر هایخانواده خصوصبه ،هاخانواده برخی در
 خوراکخوردو از ،هزینه حداقل با که است یاگونهبه هاآن زندگی کیفیت و کنندمی

 باوجود که است این آیدمی پیش که یسؤال و کنندمی زندگی خانه، بهایاجاره تا گرفته
 تنگدستی و فقر در کودکان این چرا خانواده اعضای تمام کار و حداقلی هایهزینه

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 311  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

فعال در  اجتماعی انمددکاریک از  ندارند. تحصیل ۀادام امکان حتی و کنندمی زندگی
 :گفت سؤال این به پاسخ درحوزۀ کودکان 

 ۀنوادوخ ما یعنی ؛داره وجود حالت چندتا .داریم سروکار اتباع هاینوادهوخ با ما نینیبب
 کامال   زندگی وضعیت یعنی ؛صفره کامال   رینمی منزل از بازدید شما اینجا که داریم اتباعی

 یه وقتی ،گهمی چی ذهن این نیببین شما ولی .بده خیلی بینیمی رو هابچه نامساعده،
 نوادهوخ اون .مثال   کنن،می کار 1700 ماهی براش پسرش تا پنج داره، پسر تا پنج نوادهوخ

 افغانستانی هاینوادهوخ این ایالعادهفوق سیو و اندازپس قدرت باشه، این وضعیتش نباید
 ۀهزین ب،ُخ  .ترکیه رفت کرد، مهاجرت عید فالنی که شیممی متوجه یهویی مثال   .دارن

 پول فقط میلیون 30 ،میلیون 25 دارم نوادهوخ من مثال   .نیست کمی چیز اینا و قاچاقچی
 برای قراره هزینه همین نکنی فکر شما حاال .ایران اومده نحو بدترین به افغانستان از که داده

 جوریاین هاینوادهوخ اینه منظورم ولی دونم،نمی من رو بیشترش و کمتر حاال ترکیه،
 پسرش تا پنج و داره پسر تا پنج که اینوادهوخ دونممی من .نهشد شناخته من برای که هستن

 کنهمی سعی هرجوری نه که اینوادهوخ و وضعیتیه چه توی اآلن شرایط این با ،کننمی کار
 باصاح شهرشون توی ممکنه حتی نوادهوخ وقتا گاهی کار. سر بفرسته کمتر رو اشبچه

 از چون ما گهمی ،کنهمی کار بچه چرا گیمی ،پرسیمی وقتی ولی باشن هم خونه و زمین
 پول و کنه کار باید داره، هزینه پاسپورت این ،موخان ،گرفتیم پاسپورت و اومدیم افغانستان

 اینا به قوانین اون و هستش ایران به ورود ۀواسطبه که قوانینی سریهی یعنی ؛بده رو پاسپورتا
 تره،پررنگ چون پسر نقش بساچه و تسنوادهوخ کل ۀهزین اون و داره هزینه و شهمی تحمیل

 کنه. پرداخت ور اون باید

 ش کودکان به داشتن استقالل مالیگرای
 تحت گرایش و تمایل این البته شوند. کار ۀچرخ وارد که دارند تمایل کودکان خود   گاهی

 برخی در کودکان کنند.می زندگی آن در آنان که دگیرمی شکل ایاجتماعی فضای تأثیر
 اندشده کار وارد آنان دوستان نیز گاهی برسند. مالی استقالل به دارند دوست مواقع از
 از برخی در شود. بیدار این کودکان در کردن کار اشتیاق شودمی سبب امر همین و

 برای شغلی آن با بتوانند آینده در تا بیاموزند را مهارتی دارند تمایل کودکان خود   مواقع
 آیدمی وجودبه ساختاری یشرایط در کار به کودکان تمایل البته کنند. وپادست خودشان
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 آن یندهایابر سایر و فقر و نابرابری .است اجتماعی یادگیری آن سازوکارهای از یکی و
 جایی ،فقیر ۀمحل یک در مثال برای .شودمی محسوب الگو این ساختاری شرایط جزو

 کودکان سایر برای عیمرج یا الگو عده این کار ،ندامشغول کار به کودکان از برخی که
 دارند دوست و ندارند کردن کار به تمایلی کودکان از بسیاری شمار البته .شد خواهد

در این  فرحزادمنطقۀ کارمند یکی از مراکز حمایتگری در  .بروند مدرسه به یا کنند بازی
 : باره چنین گفت

 معموال   و داره خونه برای رو منابع تأمین برای نیاز احساس اون کودک تهس موقع هی ولی
 کار اون خود نوع از شنمی صافکاری و مکانیکی کار وارد که اافغان خصوصبه که ییاینا

 بگم جورچه ـ این یتو و فرهنگ اون یتو بعد .دارن دوس ور کار اون چون ،دارن رضایت
 طرفدارترینپر از یکی و اکار ترینساده از یکی صافکاری و مکانیکی کار ،بافت این یتو ـ

 یتو شخصهب من ،کم درآمد خاطربه یا بکنه برخوردی کارفرما هی حاال کهاین اما .تکاراس
 اولویت براشون درآمدی حداقل هی و هئهعالق بحث اون یعنی موردی، نداشتم مراجعام
 نداشتم. نارضایتی مراجعام یتو من .داره بیشتری

گونه درآمد خود را دنبال کسب مهارت در کارند تا اینکودکانی نیز هستند که به
یکی از کودکان شاغل در کارگاه تولیدی افزایش دهند و آیندۀ شغلی خود را تأمین کنند. 

 آباد دربارۀ کارش چنین گفت:وکفش در منطقۀ پاسگاه نعمتکیف
 کمه، حقوقش اولش بهتره، جاش کارگاه یتو ؛رراههاچ سر کار از بهتر کارگاه کار
 شه. بیشتر حقوقم تا مگیرمی یاد یکارچرخ دارم من ولی

 و کودک دیگری دربارۀ نحوۀ ورودش به کار  تولیدی گفت: 
 کردیم.می کار رفتیممی اون با .کارگاه خودش با برد ور من پسرعموم

 دربیارم. بیشتری پول ،بشم کارچرخ خواممی

 از کودکان دربارۀ چرایی کار کردنشان چنین بود:روایت دو َتن دیگر  
 خونه یتو که هم ما ،کنهمی کار بابام کنن،می کار داداشم تا سه خونه تو

 داشتیم. دوس خیلی خیاطی، شغل داشتیم دوس رفتمی سر مونحوصله
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 دربیاد. پولی حداقل ،خونه یتو نشیم عالف مثال   تابستون هما سه این دیگه. هی

 و میل به که کودکانی شمار ،است مشخص میدانی هاییافته و شواهد از که گونهآن
 اندشده کار بازار ۀروان اجباربه که کودکانی بهنسبت کنندمی انتخاب را کار خود ۀاراد

 ردندکمی وانمود هامصاحبه در نیز کار به واداشته کودکان نآ منتها .است بیشتر مراتببه
 شوش تهرانمنطقۀ در فعال  اجتماعی مددکاران از یکی اند.شده کار وارد خود میل به

 :کرد بیان ،نکته همین ییدأت ضمن ،نیز
 چند اتفاقا   من .دنمی انجام ور کار این اجبار یرواز درصدشون نود کنممی رفک من االو

 لبخندی هی با بهم راحت خیلی .چرا ،بابا آخه گفتم ،کردممی صحبت یکیشون با پیش وقت
 یعنی ؛بود معنادار خیلی من برای لبخندش دونیمی .کنیم کار باید ما ،موخان گفتش

 کنه؟ کار بازی جایبه آدمی خوشش یک نهاگر ا  حقیقت مجبورن

 
 )عکس از پژوهش( یهرند ۀدر منطقفروشی پرده ۀمغازکودک شاگرد یک ی ازیرتصو
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 اقتصاد غیررسمی
 یعنی ،اقتصاد از بخش این ماهیت دلیلبه که است مفاهیمی از یکی 1غیررسمی اقتصاد
 آن از جامعی تعریف دارد وجود آن در که کارهایی مختلف اشکال و ،غیررسمی بخش
 وجود زیادی مناقشات نیز اقتصاد ۀحوز در بخش این خود   دربارۀ البته ندارد. وجود
 در اند.داده ارائه بندیدسته چند اقتصادی هایبخش تفکیک برای اقتصاددانان دارد.

 تقسیم داریسرمایه و داریپیشاسرمایه هایبخش به هابخش این مارکسیستی دستگاه
 در و شودمی تولید مصرف منظوربه کاال داریسرمایهپیش اقتصاد در ؛است شده

 اقتصاد دیگر بندیدسته یک در .گرددمی تولید فروش منظوربه کاال داریسرمایه اقتصاد
 سه به اقتصاد ،ترکالسیک بندیدسته در است. شده تقسیم مدرن و سنتی بخش دو به

 در هابندیدسته این از و است شده تقسیم یخدمات و ،یصنعت کشاورزی، ۀعمد بخش
 نشده،گزارش نشده،ثبت مانند مفاهیمی و غیررسمی اقتصاد مفهوم است. بسیار اقتصاد
 اند.برآورده سر ا  اخیر دیگر مورد هاده و ،نامرئی پنهان،

 حقیقتدر هاست.پدیده و هاموقعیت از زیادی بسیار تنوع شامل غیررسمی اقتصاد
 دهد.می نشان اقتصادها بین و درون در مختلف اشکال در را خودش غیررسمی اقتصاد

 اگراز این اصطالح  دقیق تعریف یک» اند:کرده اشاره 2انست و اشنایدر زمینه این در
 [25]«رسد.می نظربه سخت بسیاراما  غیرممکن نگوییم

 شرایط نشده،تعریف یا کوچک کاری هایمکان با غالبا   غیررسمی اقتصاد در کار
 ساعات نامنظم، یا مک درآمد وری،بهره و مهارت کم   سطح   ناسالم، و ناامن کاری

 فناوری و آموزش مالی، امور بازارها، اطالعات، به نداشتن دسترسی و ،کار طوالنی
 اجتماعی حمایت و کار قانون تحت غیررسمی اقتصاد در کارگران شود.می مشخص

 اقتصاد رشد اصلی دالیل ند.گیرمین قرار حمایت تحت یا ،تنظیم ثبت، ،شدهشناخته
 از برخی و نظارتی قانونی، هایچارچوب اقتصادی، ۀزمین با مرتبط عناصر غیررسمی

                                           
1. Informal economy 

2. Schneider & Enste 
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 طورهمان ـ و فقر تبعیض، تحصیالت، پایین سطح مانند ردُخ  سطح ۀکنندتعیین عوامل
 سایر و ،مالی خدمات دارایی، اقتصادی، منابع به نداشتن دسترسی ـ شد ذکر باال در که

 غیررسمی اقتصاد بخش باالی شیوع است. شده داده نشان بازارها و یتجار میادین
 بر منفی یتأثیر و است کار مناسب شرایط و کارگران حقوق برای اساسی چالشی

 رقابت و ،مؤسسات سالمت دولت، عملکرد ۀدامن عمومی، درآمد اقتصادی، هایبنگاه
 .[26]گذاردمی عادالنه

 در جهان در شرکت پنج هر از شرکت چهار و کارگر َده میاندر کارگر شش ازبیش
 کاهش تنهانه بخش این ،برآوردها از بسیاری برخالف دارند. حضور غیررسمی بخش

 شیوع با بخش این است. زایشاف حالدر کشورها از بسیاری در بلکه ،است نکرده پیدا
 رسیمت بدونکه  است شده گفته و شده مشخص شایسته کار   شدید   کمبود   و فقر باالی

 باقی توهم یک مثابۀبه همچنان جامعه در عدالت و همه برای مناسب کار به بخشیدن
 کل از اقتصاد از بخش این سهم افزایش ۀدهندنشان نیز مختلف مطالعات .[27]ماندمی

 غیررسمی اقتصاد سهم که است داده نشان ایمطالعه مثال برای است. کشور اقتصاد
 از که ایگونهبه ،است داشته توجهیقابل رشد 1394 تا 1370 هاسال از ایران در
 سال در درصد 29٫8 به موردبررسی، ۀدور ابتدای ،1370 سال در درصد 13٫6»

 [28]«است. یافته افزایش ،1394 یعنی موردبررسی، دوره انتهای
 از یکی گذشته ۀده چند درطی که است هاییبخش از یکی غیررسمی اقتصاد

 از یکی آن شرایط   و ماهیت دلیلبه و است بوده کودکان کار جذب اصلی هایکانون
 و گردیزباله مثال برای .است بوده نیز کودکان کار شکل بدترین شیوع اصلی هایزمینه

 که شودمی انجام غیررسمی اقتصاد بخش در که است ییکارها از دو نمونه کولبری
 و فقر گفت توانمی ،عبارت یک به .اندبخش این فعال کار نیروی جزو نیز کودکان

 بازار و کنندهتعیین یعامل مثابۀبه ،سطح یک در محرومیت مانند ،آن هایجلوه
به  کودکان ورود برای غلیش هایفرصتاست که  رتسهیلگ ایزمینه مثابۀبه غیررسمی

در وزارت رفاه،  که متخصصانی و محققاندر این پژوهش با  .اندکرده فراهمکار را 
کارگری و برخی  هایو سازمان ها، مراکز پژوهشی دولتیبهزیستی، شهرداری
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 هایویژگی ترینمهم هاکه آن شد صحبت داشتنندو مقامی ت َم نهاد س  های مردمسازمان
 ند:کرد توصیف گونهاین رابازار  نای در نکودکا حضور و ایران در غیررسمی کار بازار

 مختلف طرق به غیررسمی بخش و دارد وجود غیررسمی و رسمی بخش دو اقتصاد در اوال  
 کارکنان که است این غیررسمی اقتصاد و کارگاه ضوابط ترینمهم از یکی است. شده تعریف

 هم نظارتی گونههیچ و ندارند قرار اجتماعی تأمین خدمات و بیمه گونههیچ پوشش تحت
 نیست. هاآن برای کار قانون در مندرج قوانین رعایت و ندارد وجود

  
 غیرقانونی مالیات و بیمه نپرداختن یعنی کار قانون ازجهت هایشانفعالیت غیررسمی کارگاه

 تقسیم غیرمجرمانه و مجرمانه بخش دو به اندتومی غیررسمی کارگاه .ودشمی محسوب
 کاال تولیدات یا غیرقانونی کارهای به دباش داشته اشاره درسمی نظربه زیرزمینی کارگاه .شودب
 مجرمانه هایکارگاه ۀدست از که ... و مخدر مواد فروشوخرید مثل ،غیرقانونی خدمات و

 است. غیرمجرمانه هایکارگاه ۀدست از آجرپزی و سازیشیشه کارگاه است.

  
 به و است بزرگ بسیار ایران در و است اقتصادی هر ناپذیراجتناب بخش غیررسمی اقتصاد

 نظارت چون ،است درست رسمی به غیررسمی کار تبدیل و گرددبرمی نظارتی قوانین نقص
 کار دیگر ازسوی و دشومی متوجه را کارگاه شدن رسمی عواقب کارفرما و شودمی بیشتر

 تبدیل ولی .گرددبرمی نابرابری و فقر ساختاری مشکالت به که شودب باید نفی کال   کودکان
 را. رسمی قوانین بپذیرد نیست حاضر چون ،است غیرممکن اساسا   رسمی به غیررسمی

  
 را کار قانونی شرایط که است هاییکارگاه غیررسمی بخش یا زیرزمینی هایکارگاه از منظور

 را کارگری شورای در مصوب هایحداقل و ،ندارند قرارداد کنند،نمی بیمه کنند،نمی رعایت
 ندارند.

  
 ،گویندمی غیررسمی و رسمی هایکارگاه آن به که ،کار سازمان ادبیات در کارگاه نوع دو

 که کاری ،است غیررسمی کار شناسیممی زیرزمینی عنوان با ایران در که آنچه دارد. وجود
 و زنان و کودکان از هسوءاستفاد احتمال و ودشنمی پرداخت مالیات و نشده ثبت جایی
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 بد خیلی کارهای غیررسمی کار حاال غیررسمی. کار همان گویندمی آن به ،دباش اننوجوان
 اجتماعی حمایتعدم و بیکاری شامل کارها ۀبقی و کودکان از برداریبهره شامل ،است

 دارد. اجتماعی تأمین ۀپروند نه و مالیاتی ۀپروند نه زیرزمینی کارگاه است.

  
 رد مالیات در نه و است شده رد نااسمش بیمه در نه که شناسایی و شناسنامه فاقد هایکارگاه

 مختلف جاهای که است مختلفی عوارض هم بودنشان زیرزمینی ۀعمد دلیل است. شده
 شاغل کارگران و ستما کار روابط در پذیرآسیب ۀحوز زهحو این بوخ .دنگیرمی هااین از
 آسیب میزان هاکارگاه این در ترتیببه بازهم رسند.نمی خودشان حقوقوحق به حوزه این در

 حوزه این در ناآقای و هاخانم وضعیت است. تفاوتم هاکارگاه کیفیت به بسته واردشده
 قانون بربخورند، هم مشکلی به کارفرما با اگر چراکه ،است کودکان وضعیت از ترقبولقابل

 رعایت هم قانونی هایحداقل همین حتی کار کودکان ۀزمین در ولی ،کندمی حمایت هانآ از
 .ودشنمی رسیدگی هاآن شکایت به کودک کار ممنوعیت به استناد با .ودشنمی

  
 و کنندنمی رعایت را کار قانونی شرایط که است هاییکارگاه زیرزمینی هایکارگاه از منظور
 ۀزمین در .ندارد وجود هاآن بر نظارتی هیچ و است دور قوانین از و ،است غیررسمی کارگاه

 به تبدیل محصوالت این و ودشمی وریافر پسماند که دارند وجود کار کانکود هم پسماند
 و هستند افغانستانی کار نیروی از اعظمی بخش هم جاها جوراین در .ودشمی زباله ۀکیس

 هستند. کودکان هم زباله تفکیک هایسوله در هستند. هم اینجاها کودکان

  
 است ککوچ کلی طوربه یا ندارد را ظارتن و بازرسی درمعرض فاکتورهای ۀهم که مشاغلی

 مشاغل زیرزمینی مشاغل از بخشی کی شوند.می شناخته ایزیرپله کارگاه به الحطاص در و
 شودمی تولید محصولی کی د؛هستن نهاخ در و ندارند کارگاه اسم اصال   که هستند ایزیرپله

 نه یعنی ؛است نهاخ ،نیست کارگاه اسم به ولی ،غذایی محصول یا آرایشگاه خدمات یا کاال
 اتفاقاتی از و مالیات و بیمه از فرار خاطربه شده. ثبت جایی نه و شده مشخص نه ،ددار تابلو

 .کندمی کار ایزیرپله شکلی این دیآمی دکن فرینیآکار که است سخت هم کارفرما برای که
 حاضر مرد یک شاید چراکه ،زنان و کودکان برای است خطرناک خیلی مشاغل جوراین
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 گرفته کاربه زنان و کودکان بیشتر ایزیرپله مشاغل در کند. کار هاکارگاه این در ودنش
 ،دهدمی بیمه و است رسمی کارگاه که است این زیرزمینی اشتغال از دیگر بخشی د.شومی

 مهاجر کارگر و کودک کارگر تعداد یک مثال   .کندمی تأمین غیررسمی را کار از بخشی ولی
 .کندمی پنهان هم مراجعه درصورت و کندمی مراجعه دیردیربه خیلی کار بازرس البته .دارد
 است. زیرزمینی اشتغال در دگیرمی مزد که کودکی هر پس

  
 زیرپله مشاغل در هاآن اشتغال به مربوط هاکارگاه در کودکان اشتغال از زیادی بخش

 تعداد شویممی هاآن داخل وقتی ولی ،هستند نهاخ اول نگاه در که هاییکارگاه ؛شودمی
 کار رسمی کارگاه در که هستند هم دیگری بخش البته و هستند کار حالدر کارگر باالیی

 کردن، پاک سبزی ی،جوشکار و مکانیکی مانند ،شودنمی رد جایی هاآن اسم ولی ،کنندمی
 خیاطی. کارگاه و ،دستی صنایع

 
 (عکس از پژوهش) آبادخیردر  سازیبلور نوجوانان شاغل در یک کارگاهتصویری از 

 را بخش این در کودکان کار و یغیررسم اقتصادی از شمایی فوق توضیحات
 در که است بخشی غیررسمی اقتصاد بخش گفت باید نخست است. کشیده تصویربه

 و نام از فهرستی نه کار وزارت آید.نمی شماربه آن هایکارگاه شمول و دولت قوانین
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 کار قوانین بخش این در کند.می اعمال هاآن بر را خاصی نظارت نه و دارد هاآن نشان
 بخش این هایکارگاه از تعدادی .ندارد اعراب از محلی مالیات و بیمه پرداخت مانند

 منظوربه بخش این در کارفرمایان دیگر، عبارت به هستند. مسکونی منازل صورتبه
 قبوض و اجاره آورسرسام هایهزینه همچنین و بازرسان نظارت و مالیات از فرار

 ۀمنطق در که یمورد کنند،می دایر مسکونی منازل در را هاکارگاه این کارگاهی مختلف
 بخش این هایویژگی از دیگر یکی خورد.می چشمبه زیاد تهران شهر شهرداری 12

 کار به نگاه با ست.هاآن از استفاده حداقل یا و مدرن هایفناوری از نکردن استفاده
 با بار و کاال جاییجابه مثال برای برد. خواهیم پی قضیه این به خوبیبه کودکان

 پوشاک تولید دستی،چرخ و کتفی با هاآن حمل و دست با هازباله تفکیک دستی،چرخ
 هایفناوری از نکردن استفاده .قبیلازاین دیگر مورد صدها و ،ساده هایخیاطیچرخ با

 برای را زمینه اقتصاد از بخش این در ،است مدرن اقتصاد هایویژگی از که ،پیشرفته
 بخش این در را کارها باید کسی چه حال است. کرده فراهم سنتی و دییَ  روش به کار

 است قیمتارزان و مهارت بدون کارگری پاسخ دهد؟ انجام فناوری حداقل با اقتصاد
 هستند. کار این برای گزینه بهترین تهیدست و مهاجر زنان و کودکان قطعا   که

 غیررسمی بازار و مهاجرت بین عمیق پیوند زمینه این در ترتوجهقابل نکات از یکی
 محروم مناطق از چه و افغانستان کشور از چه ،تهران شهر به مهاجرت امواج است.
 اقتصاد کند.می تقویت را آن و است داده شکل شهر این در را کودکان کار ایران،

 بهترین ،کودکان و زنان خصوصبه ،مهاجران و طلبدمی ارزان کار نیروی نیز غیررسمی
 ندارند، هویتی اسناد و مهارت که مهاجرانی هستند. بخش این برای ارزان کار نیروی
 کار در حقوقشان شدن پایمال درصورت بلکه ،نداارزان کار نیروی تنهانه و ،اندکودک

 مطالبه کارفرما از را خود حق و کنند عبور دادخواهی قانونی مسیرهای از توانندنمی
 هاآن که آنچه ۀهم و ،مهارت تحصیالت، از بخش این در شاغل افراد معموال   .نمایند

 .ندامحروم کندمی برخوردار شایسته کارهای کسب از را
 انجام سنتی و دستی صورتبه امور از بسیاری و است سنتی بخش یک که آنجا از بخش این
 است طبیعی ؟هستند ارزان کار نیروی کسانی چه ببینید .طلبدیم ارزان کار نیروی شود،می
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 این بیشتر کنند.می مهاجرت تهران به دورافتاده نقاط از که ایرانی ۀخانواد آن اتباع، مهاجران
 بلوچستان از یا پاکستانی یا که بلوچ قومیت به گردندبرمی کارگاه و خیابان کارگرهای
 است. بیشتر باشند افغانستانی کهاین احتمال گردهازباله هستند. خودمون

 کودکان کار به نیاز خانواده که افرادی بیشتر و ندارد اهمیتی قومیت ۀمسئل خیلی هاکارگاه در
 آجرپزی کارگاه در و هستند محلی و بومی بیشتر یبافقالی کارگاه در ولی ،کنندمی کار دارد

 قومیت ملی سطح در ددهمی نشان شواهد و هستند خارجی و داخلی مهاجرین بیشتر
 نیست. مدنظر خاصی

 کار برای را زمینه و یافته گسترش ایران در غیررسمی اقتصاد بخش چرا کهاین دربارۀ
 مشکالت ،کالن سطح در دارد. وجود زیادی هایبحث است کرده فراهم کودکان

 یهایرانت وری،بهره عدم انحصارات، خام، مواد به اقتصاد وابستگی همچون اقتصادی
 شدن محدود اقتصادی، پایین رشد سطح ند،گیرمی اقتصادی هایبخش از برخی که

 عوامل از پیشرفته هایفناوری به دستیابی عدم و ،خاص هایبخش به دولت اعتبارات
 آن هایهجلو و گسترده فقر وجود ،ردُخ  سطح در .هستند بخش این رشد ۀکنندتعیین
 مهاجرت و ،سوادیبی و کم سواد ،مهارت نداشتن رسمی، هایآموزش نبود مانند

 بخش رواج ۀعمد دالیل از غیرقانونی صورتبه همآن افغانستانی اتباع ۀگسترد
 به غیررسمی بخش در یانکارفرما از بسیاری دیگر ازسوی .هستند اقتصاد غیررسمی

 آنان ،کنند پرداخت کارکنانشان به را بیشتری حقوق باید زیرا دهند،نمیتن  شدن رسمی
 هاییتنش دلیلبه ،ایران در همچنین ند.ربیاو جابه را کار شرایط سایر و نمایند، بیمه را

 کشور اقتصاد علیه که ایگسترده هایتحریم و است آمده وجودبه غربی کشورهای با که
 دولت توان از که است شده مواجه یبسیار هایچالش با اقتصاد ،اندکرده اعمال ایران
 غیررسمی کار بازار برای را زمینه و است کاسته رسمی هایبخش از مؤثر حمایت برای

 نباشد. بخش این بر نظارت به قادر دولت است شده باعث درنهایت و کرده فراهم
 ۀده دو یکی رد غیررسمی بخش گسترش جز چیزی نیز نتیجه ،شد گفته که گونههمان

 .است نبوده کودکان کار رویۀبی و گسترده رواج بنابراین و گذشته
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 که چیزی کردیم، کودکان کار سطح از وردیآبر یه اوال   کردیم که ایمطالعه این توی ما حاال
 اطالعاتی این اما .هستن اقتصاد سطح این توی هابچه درصد 36 حدود کردیم برآورد ما
 بنابراین و نیست یادم رو دقیقش حاال .کنممی فکر ،تایناس و 92 سال مال کردم عرض که

 شهمی تقریبا   36 این فرق ؛کرده تغییر اچیز خیلی شده، اخیر ۀده هی این توی که تغییراتی
 کل توی غیررسمی اقتصاد سهم اون موقع کهاین خاطربه ،کرده عوض حتما   رو 64 که گفت
 غیررسمی اقتصاد این .اینا و درصد 22 بود که اییبرآورد بیشترین و نبود زیاد خیلی کشور

 توی ما که شرایطی ولی ،کنهمی رشد مختلفی مواقع توی البته درواقع که کنهمی رشد موقعی
 ،باشه شده بزرگ توش اینا کنهمی مستعد ،اصطالحبه ،خیلی داریم اقتصاد توی کشورمون

 بزرگ بخش این ،بشه ضعیف ادولت وقتی .کنهمی بزرگ رو بخش این مختلف ایمنطق با
 دیگه و شهمی قطع اقتصادی وضعیت اصال   مثال   وقتی کنن.می کم رو اشوننظارت و شهمی

 جذب سمتبه بشه متمایل بازار از بخشی شهمی باعث ،کنهمی تنظیم رو احقوق که مقرراتی
 بتونه کهاین برای .نکنه رعایت رو اصلی موارد که کردن بازی نوعی سمتبه یعنی ؛نیرو

 ۀذخیر شکاف کهه وقتی سوم دلیل دومه. دلیل این ،کنه تضمین رو بقاش بتونه یا کنه رقابت
 عمال   که زیاده کار برای تقاضا رقداین و شده زیاد کاری شکاف و داره وجود بزرگی کار
 کمترین و شکل بدترین به حاضرن که گرفت رو افرادی کار ۀذخیر ،شکاف اون توی از شهمی

 دلیل و ،ندارن زنیچانه قدرت عمال   و نیازمندن خیلی کهاین خاطربه و بشن کار وارد حقوق
 .شهمی کم کار نیروی زنیچانه قدرت و یابیتشکل حق کرد اشاره بهش شهمی چهارمم

 وخامت دلیلبه اآلن یعنی ؛داریم تاش هاراچ هر از یتأثیر نبینیمی چیزی یه تقریبا   شما
 هاییبنگاه و هاکارگاه ،اصطالحبه ،حتی کرده، کم رو اشنظارت ۀهم تقریبا   دولت اقتصادی

 ،اصطالحبه ،رو دولتی تنظیمات مقررات اون ۀهم بخواد اگه کهاین برای کارن مشغول که
 به مشونبقیه ،شدن ورشکست بیشترشون نشاآل همین دیگه شونههم اینا اصال   ،کنه اعمال
 کهاین بحث دونمنمی بعد و کاری فازی سه ،واضحه که هم دومی .ننزدیک وضع همین
 و زنیچانه قدرت اساسا   ـ گفتم که همونایی ـ کهاین بحث ،کنهمی ایجاد بقا امکان
 بزرگ بخش این که بوده دالیلی شههم اینا که نشناختن رسمیتبه عمال   کارگران یابیتشکل

 کننمی کار اینجا که هاییبچه که هاین داستانش ؟چیه داستانش شدنش بزرگ این حاال بشه.
 سال پونزده زیر ،کنن کار قانونی رسنمی کهاین از فارغ درواقع که هاین مشکالتشون وقتاون

 منتقده مه خیلی که ویشرد آقای تعبیر به ،که ییناونوجو حتی کردنمی کار نباید که باشن
 تعبیرش اون تو ،حال هر به ولی ،کردن کار و نکردن کار از کودکی حقوق کنواسیون تعبیر با
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 گونههیچ بدون دستمزد هایب حداقل ؛گفتم که همینه مشکلشون دیگه حتی کنن کار برن ،بود
 اینا طبیعتا   ،کننمی کار .بیمه حقوق، کمترین با تقریبا   درواقع و زیاد ایساعت با کار قواعد

 یه ما ۀیافت اولین بنابراین .اینا و نشن گزارش و بمونن پنهان خوانمی ،شننمی ریجستر
 که نهست کارگاهی توی هاسالههیجده زیر هنوز که دادمی نشون یعنی ؛بود چیزی همچین

 چند چون ،بخش توی مثال   .بزنم مثال تا چند .شننمی شناخته غیرقانونی هایکارگاه اتفاقا  
 بخش توی .بزنم ییمثاال ایپارچه محصوالت و پوشاک تولید بخش تو همین مثال   بخشه، تا

 شهری، خدمات یتو مکانیکی، فلزکاری، هایکارگاه بخش توی .بزنم ییمثاال نوساختم
 غیررسمی اینا یعنی ؛بزنم مثال حاال .تسه اینا ۀهم ،موتوری وسایل تعمیرات ،کاال فروش
 ،روکوبی ،سازیمبل ،لباس یتولیدیا شهرداریا، خیاطیا، مثال   .نیستن زیرزمینی ،نیستن
 ۀمطالع یتو یعنی ؛هستن توش هابچه که کارهاییه شههم اینا ،کوبیشابلون ،دوزیپرچم

 هستن. ایپارچه محصوالت و پوشاک تولید ۀزیرمجموع اینا و داشتن مشاغل این از ما

 ۀده چند در آن گسترش و سویک از بخش این بر نظارت برای دولت توانایی عدم
 کودکان و زنان مانند ،پذیرآسیب اقشار استثمار باعث بیشتر چههر دیگر ازسوی گذشته

 بخش این بر نظارت برای رسمی قواعد که آنجا از است. شده ،غیرقانونی مهاجران و
 شده رسمی قوانین جایگزین نایکارفرما ۀخودسران و فردی قواعد بنابراین ندارد، وجود
 پرداخته هاآن یبررس به مطالعه ینا در که کودکان، کار اشکال و انواع تمام تقریبا   .است

 در کار گردی،زباله دستی،چرخ با بار جاییجابه :دارند وجود بخش این در ،شد
 . ... و ،پزیکوره هایکارگاه در کار و ،خیابان در کار تولیدی، هایکارگاه از بسیاری

 اقتصاد هایبخش یعنی ،نددار فعالیت آن در کودکان که هاییبخش سایر در کار البته
 هایکارخانه سازی،ساختمان بخش ،باروترهمیوه میادین در کودکان کار مانند رسمی

 همانند کودکان برای کار شرایط لحاظبه نیز غیره و ،مکانیکی هایکارگاه بلورسازی،
 ترفندهای از استفاده با نایکارفرما بخش این در ست.ا غیررسمی بخش در کار

 آنان کار، محل پشتی هایدر از هاآن کردن خارج و کودکان کردن پنهان مانند ،مختلف
 ،گردیزباله خشب در که است الزم نکته این ذکر البته کنند.می پنهان ناظران چشم از را
 کودکان کار از کمتر دارد، وجود کار این رسمی بخش بر بیشتری نظارت که آنجا از
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 جایی ،اندمشغول گردیزباله غیررسمی بخش در کار کودکان   بیشتر   و شودمی استفاده
  .پردازندمی گردیزباله به هاشب کودکان که

 هافتادپاپیش ابزارهای از استفاده نامتعارف، ساعات در کار طوالنی، کاری ساعات
 نکردن پرداخت اندک، دستمزد پرداخت پایین، سطح فناوری با ابزارهایی یا سنتی و

 کیفیت با و نامناسب شرایط در کار ،موارد برخی در دستمزد کشیدن باال یا دستمزد
 .است غیررسمی بخش در کار هایویژگی ازجمله باال پذیریآسیب و ،پایین

 در که افرادی از خوبیبه ندارد، وجود کار بر نظارتی هیچ که آنجا از بخش این در ندببینی
 مرد آن شامل شود،نمی کودکان شامل فقط این شود.می سوءاستفاده کنندمی کار بخش این

 البته .است شده بخش این در کار به مجبور و ندارد مهارتی که شودمی هم ایسالهچهل
 کار اینجا در که سالی پانزده زیر کودک هستند. آسیب درمعرض همه ازبیش زنان و کودکان

 وجود بخش این بر نظارتی که آنجا از و نیست برخوردار قانونی حمایت هیچ از کندمی
 دنهدنمی ار حقوقش ،دکشنمی کار او از زیاد ؛شودمی سوءاستفاده هاآن از خوبیبه ،ندارد

 نیست. پاسخگو کسی د،ببین ایصدمه اگر و

  
 حقوق چون ،برندمی زیادی منفعت کارفرماها ولی ،است غیرقانونی کودکان کار چون

 فعالیت ۀنحو ندارند. هم سالبزرگ کارگر گرفتاری و نیست نظارتی و پردازندمی کمتری
 حقوق و روز و ساعت و است قواعد کمترین تابع ،غیررسمی خصوصا   ،هاکارگاه در کودکان

 دوازده )حدود هستند کار سر تریطوالنی ساعت معموال   و است اول روز توافق طبق
 کمترین از صدمه هرگونه صورتدر .سرما و گرما در گریشیشه کارگاه در کار مثل ساعت(
 باالی کودکان ودشمی تالش رسمی کارگاه در ندارند. بیمه و نیستند دارربرخو هاحمایت

 هم نآ اگرچه ،شود ایجاد شهر هر کار ۀادار توسط نظارتی و شوند گرفته کاربه سال پانزده
 چهارده زیر کودکان ودشمی تالش و است بهتر شرایط ولی ،نیست ثمربخش و کنندهتعیین
 بمانند. پنهان سال

 و است تحصیل ترک به مجبور کودک و است کشیده فلکسربه آموزش ۀهزین که آنجا از
 برابریسه حداقل شکاف این ،عبارتی به ندارد. کردن کار جزبه راهی خانواده، فقر دلیلبه

 ،بگیرد حقوق 2700 و کند کار خانواده پدر )اگر موجود هایهزینه و )پدر( کارگر درآمد بین
 .است کودک کار کسری تأمین هایراه از یکی باشد( 6800 حقوق میانگین حداقل ولی
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 حداقل مشمول و است غیرقانونی ناکارش و ودشنمی رد بیمه در نااسمش کودکان این چون
 و نیست غرامتی پرداخت به مجبور کارفرما ،دبیفت هم اتفاقی اگر حتی و هستند حقوق

 غرامت پرداخت به مجبور کارفرما چون و هستند پذیرترآسیب هم شغلی حوادث درمقابل
 کارفرما ولی ،شده قطع یتراشکار هایکارگاه در ناانگشتش هاییبچه که دیدم من .نیست
 جاییهیچ ،اجتماعی امور نه و بوده بیمه در نه کودک این اسم چون ،نکرده پرداخت ریالی

 شده زداییمقررات کار روابط کرده.می کار روزمزدی کامال   و است نشده ثبت کودک اسم
 این ،عبارتی به دارد. کارفرما مرحمت و لطف به بستگی چیزهمه شرایط این در و است
 قرار استثمار مورد کارگر من   آیا رابطه این در و شاگردی ـ استاد ۀرابط به شودمی موکول رابطه

 ود،شمی زداییقانون رابطه وقتی .ددار کارفرما مرحمت و لطف به بستگی ،... و نه یا مگیرمی
 کارگاه در کودک )به شودمی ظلم بیشتر کودکی چه به کجا در که گفت درصدصد تواننمی

 هاکارگاه این در کودکان کالتمش از دیگر یکی .صنعتی( کارگاه در کودک یا و ایزیرپله
 سالگیچهل در دکنمی کار یتراشکار در کوچکی در که ایبچه ،است زودرس افتادگیازکار

 است. هفتادساله آدم مانند بدنش

 
 )عکس از پژوهش( شهر ری یبلورساز یسنت یهادر کارگاه کار کودکان ی ازیروتص

 مهاجرت ۀمقول
 بگیرد اشزندگی درطول تواندمی انسانی هر که یهایتصمیم ترینسخت از یکی

 این از سخت ،است دیگر کشور به کشوری از یا دیگر شهر به شهر یک از مهاجرت
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 آن اجتماعی اتمناسب و مکان به و است یافته پیوند فضا یک با که انسانی که جهت
 نه که شود یجدید فضای وارد و بکند دل آنجا از باید دارد وابستگی و تعلق احساس
 درواقع است. شکل چه به جاآن در روزمره زندگی قواعد داندمی هن و دارد آن از شناختی
 که است کسانی یا کسی برای تصمیم این پیامدهای از یکی اضطراب و ابهام احساس

 منفی و مثبت مختلف پیامدهای مختلف سطوح در مهاجرت کنند.می مهاجرت
 پیامدهای دارای مهاجرت اقتصادی لحاظبه گفت بتوان شاید دارد. همراهبه را زیادی
 شکل این به نیز همیشه البته .منفی پیامدهای دارای اجتماعی لحاظبه و است مثبت

 که است محیطی از کندن ،فقرا مهاجرت ویژهبه ،مهاجرت ،اقتصادی لحاظبه نیست.
 فالکت و فقر تداوم جز چیزی آن در ماندن و ندارد وجود آن در اقتصادی هایفرصت
 هایفرصت از هاییدریچه مهاجر فرد برای تواندمی جدید مقصد به مهاجرت نیست.
 ،اجتماعی لحاظبه کند. فراهم مقصد کشور برای را کار نیروی و بگشاید را جدید

 انسان که است ایعرصه به ورود و اجتماعی پیوندهای منابع از کندندل  مهاجرت
 اجتماعی سازمانیبی ۀعمد منابع از یکی مهاجرت درحقیقت ندارد. آن به تعلقی حس

 ظرفیت و دکنمی تضعیف را پیوندها زیرا ،است اجتماعات و ردُخ  سطح در
 و فقرا یاندرم مهاجرت از شکل ینا یامدهایپ برد.می بیناز را اجتماعات خودتنظیمی

 است. محسوس همه ازیشب کودکان
 وابستگی ۀنظری مهاجرت ۀدهندتوضیح هاینظریه از یکی ملی و فراملی سطح در
انجامیده  یوابستگ هایمدل ای هایهنظرارائۀ  به دگاهید نیا در مهاجرت نییتب که است
 ها،شهر به انییروستا مهاجرت ویژهبه ،مهاجرت ،دگاهید نیا پردازاننظریه دید از .است
 لیتحل ماندهعقب یکشورها ۀوابست ۀتوسع و یجهان داریسرمایه روابط بطن درباید 

 از تواننمی را مهاجرت هایعلت که اعتقادند نیا بر پردازاننظریه از گروه نیا د.شو
 داریسرمایه یکشورها نابرابر ۀتوسع معلول سویک از مهاجرت رایز د،کر جدا آن اثرات

 نابرابر ۀتوسع قیتعم و گسترش عامل گرید یسواز و است ماندهعقب یکشورها و
 توجه توسعه عدم ۀمسئل به نخست است الزم مهاجرت فرایند نییتع در نیبنابرا است.
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 مختلف هایبخش نیب یمکان و یساخت نابرابر روابط که ستراستا نیا در رایز د،کر
 د.گیرمی شکل مدنظر ۀجامع
 ۀتوسع امر در رامونیپ ـ مرکز روابط دگاهید نیا در شدهارائه هایایده از یکی

 یکشورها است. شده مطرح نیام رایسم ازسوی که است نیافتهتوسعه یکشورها
 سلطه تحت تیوضع نیافتهتوسعه یکشورها و )مرکز( مسلط تیوضع دارسرمایه

 واست  گذاشته تأثیر زین کشورها یداخل ساختار در تیوضع نیا دارند. را رامون(ی)پ
 و شهرها( معموال  ) داریسرمایه ۀیافتتوسعه و شرفتهیپ هایقطب دنمآ وجودبه سبب

 را ایمنطقه تعادل عدم ینوع که است هشد روستاها( معموال  ) نیافتهتوسعه مناطق
 ،محروم مناطق از کار یروین جاییجابه و مهاجرت باعث امر نیا آورد.می وجودبه

 گرید یکی ،نجریس پل د.شومی شرفتهیپ یشهر مناطق سویبه ،ییروستا مناطق مانند
 مهاجرت باعث که را مبدأ به مربوط عوامل مجموعه دو دگاه،ید نیا پردازاننظریه از

 از: اندعبارت مجموعه دو نیا که کندمی زیمتما هم از شوندمی
 لیدل به ،ییروستا تیجمع که دهدمی رخ یزمان عوامل نیا :یرکود عوامل (1

 داشته یکشاورز داتیتول ازبیش یرشد درمان، و بهداشت وضع ینسب بهبود
 نبودن علتبه کار یروین نیا که آید وجودبه یاضاف کار یروین بنابراین و باشد

 کند.می مهاجرت شهرها سویبه روستاها در اشتغال
 داریسرمایه دیتول هایروش که مؤثرند زمانی عوامل این :تغییردهنده عوامل (2

 هایتکنیک و هاشیوه رییتغ باعث و باشد کرده نفوذ ییروستا مناطق در مدرن
 برسرمایه عیصنا ازطریق کار وریبهره شیافزا هدْف  نجایا در د.شو دیتول

 کار یروین مهاجرت سبب و دهدمی کاهش را نشاغال تعداد نیبنابرا و است
 شود.می روستاها در موجود ۀاضاف

 براساس که است یاجبار یامر مهاجرت ،خالصه طوربه ی،وابستگ هاییهدر نظر
 یوابستگ و )شهر( گرید طیمح بهنسبت )روستا( طیمح کی نیافتن توسعه

 است یاستثمار کامال   امر کی و آیدمی وجودبه داریسرمایه بخش به داریسرمایهریغ
 از زیادی بخش .[29]شودمی نیافتگیتوسعه شتریب چههر گسترش باعث آن ۀادام و

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 327  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 و اندکرده تجربه را مهاجرت نددار فعالیت مختلف کارهای در تهران در که کودکانی
 .است بوده کار به اتصال زنجیر آنان برای مهاجرت

 روستایی مهاجرین معموال   و 40 ۀده از است کودکان کار مهم الگوهای از داخلی مهاجرت
 کنار و رسیدمی داقلح به مسکن ۀهزین چون ،کردندمی زندگی غیررسمی اسکان در بیشتر
 کار در زیادی سهم هم اتباع و خارجی مهاجرین میاناین  در و بود جرپزیآ و پزیکوره

 حتی ،فقر و نابرابری به توجه با و کرده پیدا کاهش شهر به روستا مهاجرت اآلن ولی ،دندار
 بدون کودکان هم خانگی کارهای درمورد و دارند کودکان کار به نیاز هم شهر داخل افراد
 .دکننمی فعالیت مزد

 مختلف پیامدهای و عللـ  شد گفته که گونههمانـ  و دارد مختلفی اشکال مهاجرت
 کار کودکان که مهاجرت از شکلی دارد. همراهبه را یمختلف هایحوزه و سطوح در

 که ایران به افغانستانی کودکان مهاجرت یعنی ؛است خارجی مهاجرت کنندمی تجربه
 تهدید را آنان جانی امنیت زیرا است، جهان در مهاجرت اشکال تریندردناک از یکی
 به چرا که شودمی پرسیده کودکان از کهزمانی اند.بوده تلخ وقایع شاهد بارها و کندمی

 ،خانواده اعضای بیکاری و رفق بر ناظر بیشتر آنان هایپاسخ ،کردید مهاجرت ایران
 کودک .است افغانستان کشور در تحصیل ۀادام امکان نبود و ،ناامنی و جنگ محیط

 را مهاجرت برای دالیلشکرد کار میدر میدان فاطمی که  یفروشفالافغانستانی 
 :کرد نبیا گونهاین

 دو ،داداشمون زیاده. مونبدهکاری مثال   اآلن .رهآ ،باشیم نداشته بدهکاری اگه
 تقریبا   بودیم کوچیک ما .جدا مامان از بودیم یکی بابا از ،داشتیم ناتنی داداش تا

 .شدن سوا ،گرفتن زن تاشونم دو کنیم، کار تونستیمنمی هنوز ،سال شیش پنج
 اعصابش وقتاون بابام بود. اونا از بدهکاری از ذرهیه شد مجبور بابام دیگه بعد

 اونجا بعد .ایران اومدن اینام .نکرد کاریباحس باهاشون ،شد ردُخ 
 ضرر .تنتونس ،کرد معامله ذرهیه بابام بعد .بابام گردن افتاد ،موند بدهکاریشون

 بدهکاری میلیون 300 ،200 اآلن پول به اآلن .قرض رو قرض هی ،دیگه کرد
 شذرهیه .شدمی میلیون 100 تقریبا   ،داشت ارزش ذرهیه تومن اون موقع .داشتیم

  دادیم. بردیم پیش ور
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  نکردید؟ کار افغانستان چرا
 بدبختیه. شههمست، نی کار اونجا

 :بود هگوناین نیز ایران به مهاجرتشان دالیل از کودکان سایر روایت
 .دممی رو خونه خرج .کردیممی کار باید .نداشتیم پول دیگه، فقیری برای

 دیگه. تنیس کار جنگه، شههم افغانستان

  
 کردم.می رو کار این افغانستان .اصال   نبود پول کردیم،می که یفروشدست

  
 رفت.می سر مونحوصله دیدم .اینجا اومدم ،تنیس هیچی روستا یتو دیدم

 
 دیگه. امنیهنا ،کنهمی جنگ کرد، خراب رو مدرسه اومد طالبان

  
 .تنیس کار افغانستان بمونم. اینجا دارمدوس 

 
 چی .تنیس کار افغانستان ،دیگه کنممی کار ره.آ دارم، دوس رو کردن کار

 .تنیس کار اونجا اصال   ؟بخورم
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 هیچی ولی ،بودم خونده رو کالس تا دو ...دفعه دو ،چی... ،ولی... بودم رفته
 تعطیل ومدنامی رو مدرسه موقع یه ،شدمی جنگ اونجا چون . ...نگرفتیم یاد
 مدرسه. بریم شدنمی ،بود قفل خونه درای . ...بریم شدنمی دیگه . ...کردنمی

 حداقل ،ایران... بریم بیا گفتش گرفت، تصمیم بابام هم ما .بود جنگ خاطربه
 که اینجا که گفتش . ...اومد ما درس خاطربه بیشتر . ... بهتره ردهُخ یه اونجا
 اصال   که اونجا بگیرین. یاد سواد ردهُخ یه اقال   ایران بریم ،گرفت یاد شهنمی سواد

 یاد اینا و نآقر رفتممی مسجدم و خوندممی رو درسم فقط ،کردمنمی کار
 تموم رو قرآن اول ءجز داداشم این ولی ،گرفتمنمی یاد هیچی من .گرفتیممی
 چیزی یه من . ...بودم بهتر مدرسه یتو من ولی .کنم تموم نتونستم من ولی ،کرد
 شیش پنج مثال   ،پیش سال چند گفتم. دروغ بهت ببخشید ؛نگفتم بهت اولش رو

 بعد .اینجا کردنمی زندگی اونا اینجا. اومدن بزرگام داداش تا سه دو ،پیش سال
 بعد وقت چند .کردممی زندگی معمه ۀخون من ایران. اومدیم داداشم این و من
 دوستاش با داداشم که بعد کرد.می زندگی بزرگم خواهر ۀخون داداشم این

 ،مامانم به زدن زنگ الکی .اون موقع بود اینجا بابامم ،کرد فوت کردن تصادف
 خوادمی ور ایران و افغانستان مرزای .ایران بیا پاشو ،هکسیش من پای الکی گفتن

 ،بود شده دستپاچه رقداین دیگه اینام .بکنی کاری تونننمی ببنده صبح شیش
 وسیله زیادتر دیگه حاال .اینجا اومدن کردن جمع پاشوودست کردن جمع زود

 پولشون دوباره ما گرفتن ور دستمون اینا مونعمه ،اینا... هاهمسایه دادن ،داشتیم
 دادیم. بهشون ور

 هاایرانی با آنان مشترک زبان به توانمی ایران به هاافغانستانی تمهاجر دیگر دالیل از
 میزبان ۀجامع با اجتماعی ارتباط برقراری تسهیل سبب مشترک زبان زیرا ،کرد یاد
 مهاجرت دالیل نیزهرندی و شوش  ۀمنطق در حمایتی مؤسسات مددکاران شود.می
 ند:کرد بازگو گونهاین را کار کانکود

 زنگی یه وقتی چند هر هابچه ودخ .فرستادنمی ور شونهبچ که داشتن نیاز صدصددر
 حاضر کی وگرنه فرستادن،می ور هاشونبچه که داشتن نیاز ولی بودن، وراون اونا زدن،می
 چون التبه بت.غر دیار توی کنه ول ور شهبچ باشه، داشته موقعیتی باشه، داشته پولی تهس

 بیان. ایران زیاد شده باعث خودشم همین هستن بلد هم فارسی
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گاه مهاجرند که خاطر این به  داده، رخ اهنآ ۀخانواد برای اجتماعی هایآسیب یک ناخودآ

 ،حال هر به و فصلی هایشغل مادر، و پدر برای حسابیودرست شغل نبود خاطربه یعنی
گاه .براشون هست ایآینده نه ،داره ایبیمه نه که کارهایی  شوندمی مجبور هااین گاه ناخودآ

 کنند. استفاده کودک کار نیروی از

 خانواده با گاهی آنان دارد. تأمل جای نیز افغانستان از کودکان مهاجرت چگونگی
 فردی. صورتهب مواقع برخی در و ،بستگان و دوستان با گاهی کنند،می مهاجرت
 ابتدا مثال برای است. مهاجرت غالب شکل هاافغانستانی میاندر زنجیروار مهاجرت

 بستگان یا خانواده اعضای سایر آنگاه .کنندمی مهاجرت خانواده اعضای از نفر چند
 و اطالعات اندکرده مهاجرت ابتدا در که اشخاصی یا شخص زیرا کنند،می مهاجرت
 هامهاجرت این که آنجا از کنند.می فراهم آنان اسکان و کار برای را نسبی امکانات

 برخی به کار اشکال از برخی آن، تبعبه ،دگیرمی صورت زنجیروار یا ایشبکه صورتبه
 بیشتر گردزباله کودکان مثال برای دارد. تعلق خاص هایقومیت یا ،شهرها ها،گروه از
 به متعلق بیشتر کنندمی کار هاچهارراه در که کسانی کهدرحالی هستند، هرات استان از

 چنین ایران به مهاجرتش ۀنحو دربارۀ بازار بزرگ تهراندر  کار کودکان از یکی .اندکابل
 :گفت

 .تاینجاس ممدایی مه.هخالپسر اینم فامیالمون. با اومدم، نم فقط ما ۀخانواد از
 همه ما چرخه. همین مدایی کار خونه. همون داخل ،کنهمی زندگی ما با اونم

 هستیم. چرخی

 کرد: روایت زمینه همیندر  شهرک غربمنطقۀ  درکار  کودکان از دیگر یکی
 برادر تا دو ؛خواهر هی ،برادر تا سه ایران. اومدم پسرعموم تا رهاچا ،سه ،دو با
 فروشیه،شیرینی یتو یکیش برادرام افغانستانه. یکیش ترکیه، یکیش ،ایرانه یتو

 .افغانستانه کوچیکه اون ،تبناس ااوس شیکی و ،کنهمی ساختمون کار یکیش
 م.آمی مدایی با منم .کار سر رهمی خودش واسه برادرم
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 است: شرح بدین مهاجرت دربارۀ دیگر هایروایت
 آشنا .تنیس کار دیگه ،کنممی کار جاهمین .ایران اومدم قاچاقی دوستم با من

 کار. سر آوردنم دوستام ،داشتم

  
 مدت یه بعد .بودن اینجا قبال   اینا داداشم و بابام ولی ،ایران اومدم ساله هاراچ نم

 اومدیم همه ساله هاراچ بعد .کردنمی کار اینجا اونا یعنی افغانستان؛ اومدن
 ایران.

  
 نداریم. هیچی مدارک یم.یاینجا وقته خیلی یعنی ؛اومدیم وقته خیلی

  
 هستن. افغانستان مادرم و پدر اومدم، ایران برادرم با که سالیه هی

  
 سال، یه سال، سه سال، دو ؛سیممیوای وقت دچن یه رفتیم. و اومدیم زیاد ما

 .ریممی بعد

  
 .نافغانستان منوادهوخ اومدم، تنها خودم .اومدم ماهه یشش

  
 . ...اسمش داییم اومدم. داییم با ساله پنج ایران. اومدم نبود کار کهاین واسه

 پول باید من ندونیمی دیگه. نآنمی ،نیومدن... اونا .نافغانستان بابام و مامان
 کنم. جمع
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 ورود زیرا کنند،می مهاجرت ایران به غیرقانونی صورتبه بیشتر افغانستانی کودکان
 غیرقانونی مهاجرت دالیل از یکی است. مواجه زیادی مشکالت و مسائل با قانونی

 هایهزینه ،موارد از برخی در و است نامهاجر برای ویزا صدور زیاد هایتمحدودی
 بربیایند. آن پس از تا کنند کار هاماه باید او ۀخانواد و کودک که است زیاد چنان آن

 قانونیغیر مهاجرت است. آنان برای جایگزین ۀگزین غیرقانونی مهاجرت روازاین
 سطح در است. مهاجرت قوی هایجریان از یکی ایران به انشکودکان و هاافغانستانی

 دارد، وجود کشور به مهاجران این ورود برای تعمدی گویا نیز کشور مدیریت و کالن
 نیروی افرادْ  این غیرقانونی مهاجرت جریان ندارد. وجود مرزها در مؤثری کنترل چراکه

 فراهم غیررسمی بخش ازجمله ،اقتصادی مختلف هایبخش برای را ارزانی بسیار کار
 این از تهران شهرداریمناطق  پیمانکاران و خدماتی هایدستگاه از بسیاری است. کرده

 از جریان این همچنین کنند.می استثمار را آنان یا دنماینمی سوءاستفاده ارزان نیروی
 این اقتصاد است. زده دامن انکودک قاچاق و مهاجرت قاچاق هایشبکه به مهاجرت

 کند.می «برهاقاچاق» یا هاقاچاقچی نصیب را زیادی سودهای و است قوی بسیار حوزه
 :ندکرد روایتچنین  زمینه همیندر  خالزیرمنطقۀ  درکار شاغل  کودکان از دو َتن

 خوادمی زیاد پول که اونجایی .باشیم هرا یتو هفته یه باید بدبختیه، شههم مسیر
 سه دو نفری هر خواد.می کمتر پول ،سخته که پاکستان از اولی .رهتراحت

 شههم ،تسین غذا ،تنیس نون .آیممی پیاده کوهه که اونجاهایی میلیون.
 .کنهمی جا جعبه یتو رو تا سه ماشین. یه یتو کننمی رو تا پونزده گشنگیه.

 شی.می داغون اینجا یآمی تا دیگه

  
 ،نبینی سال دو خوبه. باشه اینجا آدم بابای مامان . افغانستان... برگردم دارم دوس
 بابام مامان سخته. بیای و بری قاچاقی وراون از . دیگه... شهمی تنگ دلت
 رفتم. ترکیه از ،ترکیه رفتم ،بودم اومده تازه من داره. خرج ،بیان تونننمی
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 و افغانستان بین میانه پل یک افغانستانی هایخانواده برای ایران موارد از برخی در
 یا فردی صورتبه است ممکن آنان از برخی است. ،آلمان کشور خصوصبه ،اروپا

 هم اینجا در کنند. فراهم را اروپا به سفر هایهزینه تا کنند کار را یمدت خانوادگی
 هایرسانه از د.گیرمی صورت هاقاچاقچی بر تکیه با و غیرقانونی ۀشیو به مهاجرت

 ایگسترده خطرات چه که شنویممی و بینیممی بسیار نیز اجتماعی هایشبکه و جمعی
 :بود چنین زمینه این در نکودکا از برخی روایت کند.می تهدید را مهاجران از دسته این

 رفته ما، پیش کردمی کار اینجا بود یکی ترکیه. ،لمانآ برم ایران از دارم دوس
 ،بودن آلمان اینا مامانش فنی. کار ه،گیرمی حقوق لیونیم 30 ماهی اآلن .اونجا
 رفت. خودشم دیگه

  
 ترکیه. بریم باز کنم. یجوشکار اونجا برم باز ،بگیرم یاد ،کنم یجوشکار اومدم

 کمه. پولش اینجا ،بهتره... خیلی اونجا برم. بعدش ،اینجام سال یه

  
 تانممی بخونم. درس تانممی اونجان. اآلن اینا مدایی کهچون ،خوبه هم آلمان
 کارگری باید فقط افغانستان و ایران مث   کشورایی ولی ،بشم چیزی باصاح
 دیگه .برسی جایی به اگه رسی.نمی جایی به مثال   ،نیستا بد هم کارگری کنی.
 وقتی براشون. کمکی یه تانندمی منوادهوخ کشم.می رو زحمتم که من حاال

 شی.می اذیت خیلی جوریای ،کنی کمک نیاتنمی بدونی
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 بریم بیا گفتن ،زدن گول ور بابام ،رفتیم ترکیه برگشتیم. دوباره ،ترکیه رفتیم که ما
 بعد .شهمی خوب زندگیمون آلمان آلمان. وندتبرمی داریم شناآ اونجا ما ،ترکیه

 فرار گرفت رو پوال ۀهم خودش ،زد گول رو ما هردمَ  .رفتیم ترکیه تا ،رفتیم اونجا
 .اونجا بریزه پول گفتیم بزرگمون مامان به .موندیم اونجا ما ،آلمان رفت کرد.

 کار، سر بریم خوایمی گفتش داییم موقع همون ازبعد .اینجا اومدیم قاچاقی
 ،شد راضی مامانم .گفتم مامانمم به .بریم ،دایی ،باشه گفتم هم. با کنیم کار

 خودت. هم کنهمی کار بابات هم ه،خوب رچقد بری اگه گفت

  
 ما اومدن موراأم گردوندن. برمون گرفتن مرز سر ،آلمان بریم کردیم سعی بار یه
 افغانستان. فرستادن دوباره رو

  
 هرات. برم خوادمی دلم افغانستان. برگردم دارم دوس خیلی ...خیلی

 تنها مهاجرت از نوع این است. داخلی مهاجرت کودکان مهاجرت   از دیگر ایهسوی
 مهاجرت د.گیرمی بردر هم را ایرانی کودکان بلکه ود،شنمی افغانستانی کودکان شامل

 جریانی همیشه تهران استان به کمترشغلی  هایفرصت دارای و توسعهکم هایاستان از
 مهاجرت تهران به کشور هایاستان ۀهم از تقریبا   است. بوده مهاجرتانواع  از غالب

 کردستان، ،آذربایجان اردبیل، مانند یهایاستان ازها مهاجرت ینا اما ،شودمی
 برخی است شده باعث نیز هامهاجرت از بخش این است. بیشتر لرستان و ،کرمانشاه

 اهل کودکان مثال برای .یابد اختصاص خاصی قومی هایگروه به کار اشکال از
 بازار در بیشتر رلُ  کودکان کهدرحالی کنند،می کار باروترهمیوه میادین در بیشتر کردستان

 مانند ،تولیدی هایکارگاه از برخی در بیشتر رکتُ  کودکان یا کنندمی کار دستیچرخ اب و
 زمینه همین دررد و فارس کُ  کودکاندو َتن از  .اندمشغول ،کفشوکیف تولید هایکارگاه
 :دنکرد نقلچنین 
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 یگهد جاهای .تنیس رداکُ  دست شهمه بارتره کردستان. هستیم، وهقر مال ما
 70 ،ترداسکُ  دست بیشتر اما هستن، هم سبزواریا هستن، هم رکاتُ  هستن، هم

 .تاسردکُ  دست درصدش
 ،زدم زنگ داداشم به منم دیگه .شبود وردهآ دوستش شمدادا اومد. شماداد اول از

 اومدم. منم ،کرد پیدا کار برام اونم

  
 اومدن .دیگه نبود پول کهاین خاطر به کردیم، مهاجرت ساله هنُ  .سبزواریم مال ما

 کمکم بعد .بودیم نفر دو اون موقع .خوبه اینجا گفتن ،کردن معرفی رو اینجا
 ادبمون، ،بود خوب خیلی بودیم اونجا یعنی ؛شده افتضاح .نفر هاراچ شدیم

 نداشتیم، دغدغه اصال   ما .کردنمی کار مامانم اصال   بابام کار بعد .شخصیتمون
 بدتر خیلی شد، ریختههمبه اوضاعمون اصال   اینجا اومدیم .مدرسه رفتیممی
 برگشتن روی اآلن .دیگه پشیمونیم مونهمه که شد بدتر قدراین .شد

 نداریم. ور شهرستانمون

 دربارۀ کردمی کاردر منطقۀ ونک  غذایی مواد فروشگاهیک  در که رکتُ  کودکی
 :گفت مهاجرتش

 وقت خیلی از مادرم و پدر .تهران اومدم وقته خیلی واال من اردبیلم. مال اصالتا  
 اومدن. پیش

 دیگر شکلی تهران به کشور شمالی هایاستان از «هاکولی» یا «هاغربتی» مهاجرت
 هم هنوز و اندکردهمی مهاجرت تهران به گذشته از آنان است. داخلی هایمهاجرت از

 برای سپس و کنندمی کار تهران در را سال از ماه چندین دارد. تداوم مهاجرتشان جریان
 زندگی ۀشیو کنند.می مهاجرت تهران به بازهم و گردندبازمی شانزندگی محل به مدتی

 از برخی در آنان است. شده یلتبد فرهنگردهُخ  یک به تهران در هاغربتی کار و
 است ممکن مردانشان کنند.می زندگی ،اتابک و دروازه غار مانند ،خاص هایمحله
 زنان این مواقع از بسیاری در است. زیاد آنان میاندر هابچه تعداد باشند. داشته زن چند
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 بیشتر هاآن کار کنند.می تأمین را خانواده هایهزینه و کنندمی کار که هستند کودکان و
 پاک را هاماشین شیشه ای کنندمی یفروشدست ؛ستهاپایانه در یا هاچهارراه سر در

ساکن  فروشدست «غربتی» کودکان از یکی با مصاحبه در گری.تکدی یا کنندمی
 کرد: بیان را کارش و مهاجرت ۀتجرب گونهاین او اتابکخیابان 

 درس تهران. اومدم شهمی سالی یه ،شهنمی زیاد کنم.می تمیز ماشین ۀشیش
 کنی. کار اآلن از بهتره گهمی بابام ،تنیس توش پول خوندن درس خونم.نمی

 شهری از ،بهتر کاری یا کار کردن پیدا منظوربه است ممکن هم افغانستانی کودکان
 کار یفروشگلافغانستانی که در یک  یکودکان از یکی از کنند. مهاجرت یدیگر شهر به

 گفت: پاسخ در او و «دیکرمی کار کجا قبال  » که شد پرسیده کردمی
 یه ،...بود مشکلی یه اونجا بعد .بودیم اونجا روزی سه دو یه .مشهد رفتیم اول
 هم اونجا .اصفهان اومدیم بعد .بکننمون خواستنمی مرز رد ،...نبود ایبرگه
 شدیم... موندنی بعدش کار. سر رفتیم دیگه اینجا .تهران اومدیم دوباره .نبود کار

. 

 
 مهاجرت یهایوهش :3-7 شمارۀ نمودار
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 یرانمهاجرت کودکان از افغانستان به ا هاییوهش: 3-8 ۀنمودار شمار 

 پذیرش چگونگی یا مهاجران جذب مهاجرت مهم بسیار هایبحث از دیگر یکی
 این مهاجرپذیر کشورهای از بسیاری برای است. مقصد یا میزبان ۀجامع در انآن

 همسو فرهنگشان با آنان که کند جذب ایشیوه به را مهاجران که است مهم ایدغدغه
 ایران در دارد. مهاجران جذب در سزاییب همس تحصیل و ،مهاجرت کار، قوانین .شوند

 جذب است شده باعث که دارد وجود ایعمده مسائل هنوز قوانین این لحاظبه
 اشتغال مجاز ۀچهارگان فهرست ۀنامآیین مثال برای نگیرد. صورت خوبیبه نامهاجر

 درنظر نامهاجر برای را دشوار و سخت مشاغل از محدود تعدادی تنها خارجی اتباع
 وجود دشواری و سخت هایمحدودیت هنوز مهاجرتی قوانین لحاظبه است. گرفته
 شوند.می بازگردانده کشورشان به و بازداشت مهاجران مواقع از بسیاری در و دارد

 شده صادر افغانستانی نامهاجر تحصیل برای دستورهایی حصیلت لحاظبه هرچند
 برخی هستند. روروبه در این حوزه زیادی بسیار مشکالت با هم هنوز آنان اما است،

 در حدودی تا هاآن دوم نسل ویژهبه افغانستانی مهاجران که دهدمی نشان نیز شواهد از
 مثال برای شوند. جامعه جذب اندتوانسته نوعیبه و اندهداشت یهایپیشرفت ایران ۀجامع

 نشان شواهد و دارد وجود مهاجران دوم و اول نسل بین گیریچشم تحصیلی هایتفاوت

قانونی

40%

یغیر قانون

60%

قانونی

غیر قانونی
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 این که اندبوده باسواد ایران در خارجی مهاجران درصد 62 ،1390 سال در دهدمی
 مشخص هرچند ،[30]درصد 74 دوم نسل برای و است درصد 44 اول نسل برای میزان

 کندمی صدق نیز ،غیرقانونی مهاجران ویژهبه مهاجران، ۀهم برای یافته این آیا که نیست
 ها،خانهپزکوره در که افرادی شدهانجام یهاسرشماری در شواهد، براساس البته خیر. یا

 شمارش اندردهکمی کار زباله تفکیک غیررسمی هایسایت یا ،کشاورزی مزارع
 .اندنشده

 در یا خانهپزکوره و گردیزباله مانند مختلف مشاغل در که مهاجرانی از بسیاری
 شهروندان با را تعامل کمترین زندگی لحاظبه هم و کار لحاظبه هم کنندمی کار خیابان

 هایحمایت نبود کار، ۀستمگران قوانین دیگر ازسوی و دارند اجتماعی نهادهای و
 کهچنان است؛ شده جامعه از آنانهرچه بیشتر  طرد سبب مهاجرت و ،اجتماعی

 ایبیمه خدمات از کنند، باز بانکی حساب باشند، داشته مسکنی خود از توانندنمی
 را شهروندی قحقو هایحداقل هنوز آنان روازاین دیگر. مورد هزاران و ،کنند استفاده
 بهداشتی خدمات از استفاده ۀزمین در شوند.می محسوب شدهطرد گروهی و ندارند

 :کرد روایت چنینگرد افغانستانی زباله کودکان این از یکی
 امور بنیاد داریم. پاسپورت ،نداریم اقامت کارت سالشه. سیزده ،دیالیزیه داداشم

 تومن 140 ،رهمی که دفعه هر نکردن. کاری ولی رفتیم ،رفتیم خاص بیماریای
 140 که مددکاری رفتیم خوره.می اینا و ماشین ۀکرای بعد .دیالیز واسه نگیرمی
 ایهفته اآلن .ریممی شریعتی کودکان مفید بیمارستان بود. 270 وگرنه ،کننمی
 .ریممی روز سه

 در این زمینه چنین بود: یو روایت کودک افغانستانی دیگر 
 پول میلیون 7 ،6 برجی . ...شهمی سالی سه داره، خون سرطان ،مریضه... بابام

 کار بابام ،برامون فرستادنمی پول عموم و مامان هم قبال   . ...شهمی داروهاش
 کرد.نمی
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 زیادی هایمحدودیت با یشهروند حقوق لحاظبه تنهانه افغانستانی مهاجران
 و هاپنداشتپیش بانیز  آنان بهنسبت شهروندان از بسیار فرهنگی نگاه بلکه ند،امواجه

 ،روزمره تعامالت در ،ایرانی شهروندان از بسیاری است. های دردناک همراهقضاوت
 صورتبه چه بورزند، خشونت این کودکان علیه است ممکن و کنندمی طرد را آنان

 ۀواژ افراد برخی ،روزمره تعامالت در غیرمستقیم. صورتبه چه ،فیزیکی و مستقیم
 دختر یک ۀزیست ۀتجرب بردند.می کاربه افراد این طرد و تحقیر برای را «افغانی»

 :بود گونهاین زمینه این در کردافغانستانی که در خیابان کار می
 چیزی .مدرکیم بدون نداریم، مدرک نداریم، زور که ما افغانی. گنمی ما به اونا
 بگیم. بهشون تونیمینم

 بیان گونهاین را مورد این در شانزیسته ۀتجرب ن افغانستانی نیزااز دختر دیگر برخی
 ند:کرد

 و خودت کشور یتو بری بهتره ،پارک این یتو شیمی اذیت اگه گنمی موراأم
 اینجا ،اونجا رفتممی داشت امنیت اگه .نداره امنیت خودم کشور گممی من

 موندم.نمی

  
 .تنیس کشورمون اینجا چون ،برو گیمنمی کسی به اصال   ما

  
 .خوندم دوم کالس تا افغانستان یتو .مدرسه برم ذارننمی ندارم، مدارک

 آنان از بخشی ؛شوندنمی محدود افغانستانی مهاجران به تنها ایران در اتباع مهاجران
 مزارع در تهران جنوب هایشهرستان و تهران جنوب در که نداپاکستانی مهاجران

 ۀجامع جذب وجه به هیچ مهاجران از دسته این گفت توانمی کنند.می کار کشاورزی
 اندکرده مهاجرت ایران به خانوادگی صورتبه اکثرا   مهاجران از دسته این اند.نشده ایران
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 کامال   فرهنگی و زبانی هایتفاوت ۀواسطبه و ندامحروم شهروندی حقوق تمام از و
 فصولی در و کنندمی کار خانوادگی صورتبه کشاورزی مزارع در آنان اند.شده منزوی

 یدیگر کارهای و گردیزباله به کودکانشان ،رسدمی اتمامبه کشاورزی کار که
 شوند.می مشغول دستازاین

 و ایران در چه ،هایشانخانواده برای اعتبار ۀعمد منابع از یکی افغانستانی کودکان
 بخش ،آورندمی دستبه پولی و کنندمی کار کهزمانی آنان هستند. ،افغانستان در چه

 شانهایخانواده خرجکمک نوعیبه تا دهندمی هایشانخانواده به را درآمد خود از زیادی
 استفاده زندگی ۀروزمر هایهزینه تأمین برای پول آن از نیز خانواده مادر یا پدر .باشند

 دننکمی اندازپس فرزندشان ۀآیند برای را آن یا دنپردازمی منزلشان ۀتوسع به یا ندنکمی
 و گسترده تورم دلیلبه اخیر هایسال در د.ده سروسامان را اشزندگی آینده در بتواند تا

 .ندارد چندانی ارزش خارجی ارزهای دربرابر دیگر ایران پول ریال، ارزش کاهش
 امر همین و شودمبلغ چشمگیری نمی دیگر کشورشان به مهاجران ارسالی پول روازاین

 گروهی یا باشیم کشورشان به مهاجران از زیادی گروه گشتباز شاهد است شده باعث
 .کنندمی مهاجرت دیگر کشورهای بهکه  آنان از

 نداره، ارزش پولش ،تنیس چیزی اینجا .افغانستان گردنبرمی نوروز اینا مامانم
 داره. ارزش پولش افغانستان نداره. ارزش افغانستان به اینجا پول

  
 کار 50 اگر .دارممیبر خودم برای 20 .خونه برممی 80 ،کنم کار 100 مثال   

 خرج ور پولم .مامانم به دممی رو شبقیه ،دارمبرمی خودم برای 15 یا 10 ،کنم
 خونه. واسه کنهمی اندازپس رو پولم بابام کنم.می بازی پکلو رممی ،کنممی
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 )عکس از پژوهش( آبادپاسگاه نعمت در منطقۀ وکفشیفک یدیکارگاه تول یکشاغل در  ینوجوانتصویری از 

 سن
 و زندگی مسیر مواقع از بسیاری در دستازاین عواملی و نژاد جنسیت، قومیت، سن،

 ۀنحو برای مبنایی توانندمی زیرا ،کنندمی تعیین را ما زندگی هایفرصت یا هاشانس
 هاآن از محرومیت یا اجتماعی منابع به بیشتر دستیابی بنابراین و اجتماعی منابع توزیع

و  است کار و سن بین ۀرابط ترمهم بسیار بحث .[31]شوند اجتماعی طرد درنتیجه و
و  «کند شروع را درآمد کسب و کردن کار سنی چه از باید انسان» های اساسیپرسش

دهی رشد درجهت یا شود کودک شخصیت رشد در اختالل باعث تواندمی کار آیا»
 آن دهندۀنشان کودکی ۀحوز ادبیات و مطالعات از بسیاری «.مؤثر است شخصیت

 در اختالل باعث شودمی محسوب کودکان کار جزو که یکارهای به پرداختن که است
 که گونههمان .است همراه یگوناگون مخاطرات با که شودمی کودک شخصیت رشد
 دوران از را کودکان که شودمی تعریف کارهایی عنوانبه اغلب» کودک کار ،شد گفته

 هاآن روانی و فیزیکی رشد برای و کندمی محروم نفس حرمت و ،پتانسیل کودکی،
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 سایر از را آنان و دشومی کودک رفتن مدرسه مانع   اکاره از دسته این .[32]«است مضر
 .[33]دکنمی محروم امنیت همچنین و ،شادی و بازی مانند ،کودکی هایجنبه

 پایین ینسنکار را از کودکان که معموال  دهند بسیاری از مطالعات گذشته نشان می
ن کار و کودکان خیابانی با بررسی وضعیت کودکا ،کنند. برای مثال حسینیشروع می

نشان داده است میانگین  ،در مراکز استانی تهران، مشهد، شیراز، اهواز و رشت در ایران
کودکان  دربارۀای وامقی و دیگران با مطالعه .[34]سال است 5٫13سن کودکان کار 

 45٫3سال،  َدهدرصد از این کودکان زیر  5٫8اند خیابان در شهر تهران نشان داده
 .[35]اندهداشتسال  هجدهتا  پانزدهدرصد بین  9٫48و  ،سال پانزدهتا  َدهدرصد بین 

سال  سیزدهدرصد از کودکان کار در شهر کرمان زیر  25نشان داده است  یدیگر ۀمطالع
حالی در سن کودکان در .[36]شتندسال سن دا هجدهتا  سیزدهین ب هاآندرصد از  75و 

های جهانی کار کردن در بسیاری از کنوانسیون براساسند که امشغولکودکی به کار 
سنین بسیار پایین شروع  ازکار را  کنند، بلکهتنها کار میآنان نه .سن کودکی ممنوع است

آنان تصور دقیقی از  زیراند، خطر درمعرضهمه  ازبیشنی کودکاچنین  نمایند.می
مخاطرات کار دفاع کنند.  درمقابلتوانند از خود خوبی نمیخطرات کار ندارند و به

 :یت داشتحکا از سن پایین آنان در شروع کارکودکان کار های روایتبرخی از 
 .کردم شروع سالگی هشت هفت از من

  
 کردم. شروع رو کردن کار سالگی هنُ  هشت از من

  
 شناسن،می ور من دیگه همه .کردممی کار اینجا بودم، بچه ذرهیه وقتی از من

 و.ر من شناسنمی همه ،موراأم دارا،مغازه
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 رفتم.می خداوکیلی ،آره . اینا...ی فروشمیوه ،کردممی کار سالگیشیش از من

  
 ،اومدم خونهاز مدرسه می ،رفتم مدرسهمی .سالگی کار کردممن از هشت

 کنی هم کردم.پاکشیشه ،فروشم، دسمال...رفتم سر کار. فال میبعدش می

 
 کردم. شروع سالگی چاهارده ،سیزده سن از تقریبا   من

 
 (N=294کودکان ) یانسن شروع به کار درم: 3-9 شمارۀ نمودار

 شروع را کار پایینی بسیار سنین از کودکان که دهدمی نشان خوبیبه باال روایت چند
 همراهبه کودکان این برای را ناپذیریجبران صدمات کار ،موارد از برخی در و کنندمی

 او ،شدمی سؤال کارش به شروع سن دربارۀ کودک از کهزمانی مثال برای است. داشته
 کافی رشد به شناختی لحاظبه کودک دهدمی نشان این و نداشت سن از دقیقی درک

کرد مؤید همین نکته که روایت کودکی که در مترو طرشت کار می؛ چناناست نرسیده
 است:
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 .روز بیست کار؟ سر اومدی بود سالت چند
 ره.آ !کار؟ سر اومدی بود روزت بیست

 است، شده کودک شناختی رشد مانع کردن کار که دهدمی نشان باال روایت
 کودکان ۀهم که گفت باید البته ندارد. سالوسن از درستی تلقی کودک که ایگونهبه

 سنین در از این کودکان کار را برخی و کنندنمی شروع پایین بسیار سنین از را کار لزوما  
 اجر افغانستانی دربارۀ سن شروعروایت دو َتن از کودکان مه .کنندمی آغاز باالتر

 کارشان چنین بود:
 پارسال از ؛کردم کار کردم شروع ،ایران اومدم که موقعی .کردمنمی کار قبال   من
 بود. سالم پونزده اون موقع ،بود

  
 کنم.می کار دارم ،اومدم افغانستان از که وقتی اون از

 شود کار ۀچرخ وارد کودک است شده باعث مهاجرت دهدمی نشان باال هایروایت
 درنتیجه و است کمتر کار مخاطرات از آنان درک ،باشد کمتر کودکان سن میزان ههرچ و

 اجتماعی مددکاران از یکی دهد. قرار آسیب و خطر درمعرض را آنان تواندمی بیشتر
 :بیان داشت زمینه همین در سهروردی نهاد در منطقۀسازمانی مردم

 رو روابط وعن شاید ترهپایین سنشون که هاییبچه نببینی .مهمه خیلی سن مقوله این توی اما
 نوجوون ۀبچ ولی باشه، مادر و پدر بارجابه شاید نیستن، بلد رو خودمراقبتی شاید نیستن، بلد
 خواممی خودم ور پولم ،نه گهمی و مادر و پدر جلوی آدمی جایی یه و رفته رو مسیر این

 ایسته.می کارفرما جلوی آدمی جایی یه .بردارم

 سن در کودکان ارک مخاطرات دربارۀ بزرگ تهران خیاط در بازار یانکارفرما از یکی
 :کرد روایت چنین کودکی
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 از تربزرگ آدمای با مجبورن فالن، رفتاری چیزن، مثال   که نکنی فکر شما مثال  
 نهبچ ببینن، نباید که بیننمی چیزایی و کنن وآمدرفت و معاشرت خودشون

 تایم ازبعد ،اینجا شهمی پهن مشروبم ۀسفر خورم،مشروب من مثال   .دیگه
 یا .دیگه رو چیزا جوراین ینهبمی داره اونجا وایستاده بدبختم شاگرد اون کاری،

 شاگرد خیاطی، توی رمآمی ،مثال فرضبه ،دارمبرمی ور دخترمدوست من مثال  
 الله دیگه ببینه وسط اون رو اییچیز چه حاال .وایسه اونجا بره باید مهخونخیاط
 هیچی. گفت شهنمی دیگه رو، خدا بنده ،کنهمی کار آدمی که ایبچه .اعلم

 نیازمند کارها از برخی ست.او کار شکل ۀکنندتعیین کودک سن مواقع از بسیاری در
 هستند، هاآن فاقد کودکان این از بسیاری که است جسمانی قوای و مهارت از میزانی

 که کارهایی مانند ،کارها از برخی در مزارع. در یا و ساختمان بخش در کار مانند
 سنی هر از کودک ،ندارد وجود کارفرمایی که آنجا از ،دهندمی انجام خیابان در کودکان

 و شیشه هایکارگاه در کار مانند ،کارها از برخی در شود. کارها نوع این وارد تواندمی
 از تواندمی وبیخبه هاآن ریزنقش انگشتان زیرا است، زانی بیشتر کودک کار به ،بلور
 برخی برای که ایتوانایی و مهارت همچنین و ارگرک سن روازاین د.یبیابر کارها این پس

 هستند موارد این فاقد کودکان که آنجا از و دارد او کار شکل در یمهم سهم دارد هاکار از
 رسندمی نتیجه این به او ۀخانواد و کودک خود   یا ندگیرمین کاربه را آنان یانکارفرما یا

 خواهدن کار او به کارفرما ،مراجعه صورتدر و ندارد را کار آن انجام توانایی دککو که
 که شوند کارها از یدیگر بخش وارد کودکان شودمی باعث عامل همین درنتیجه د.دا
 را بیشتری مخاطرات آنان برای تواندمی مواقع برخی در و ندارد نیاز خاصی مهارت به
 .باشد داشته همراهبه

 خیابان هرندی دربارۀ انتخاب شغلش چنین روایت کرد:گردی در کودک زباله
 واسه ،بودم کوچیک .نبود واسم کاری دیگه که چون گردی،زباله کار تو اومدم

 داد.نمی کار کسی من
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 گونهاین را خیابان رد کار دلیلکرد کار می انقالب خیابان درکه  یفروشدست کودک
 :دکر روایت

 ،شدی تربزرگ ردهُخ یه ؛تونینمی ،کوچیکه سنت گفتن مکانیکی، رفتم اولش
 بیا.

 ایتحک چنینکردند نیز کار می زعفرانیهمنطقۀ در  که یفروشدست انکودکدو َتن از 
 :ندکرد

 کارش اونجا بیایی، تونینمی تو گهمی من به ساختمونی، کار رهمی بزرگم داداش
 سخته.

  
 ور چیزش اونجا رفتن اینا آبجیم بعد ،خیاطی برم خواستممی من کهاین خاطربه

 گفتن هنوز، کوچیکی تو که رفتم تا گفتن منم بُخ  .ندادن ور پولش خوردن،
 منم همون خاطربه .کنی کار تونینمی تو ،نرسی سالگی هیفده ،شونزده به سنت
 نیست. عیب کردن کار بُخ  ولی .کنممی فروشیدس

 :کرد نقل کرد در این بارهکار می شهریارمنطقۀ در  های کشاوریزمین سر که یکودک
 شهنمی ،زننمی سر زمین سر نآمی چون ،کنهمین کار سال پونزده زیر اینجا
 کنن.می کار گردیزباله ۀکارخون یتو ینیپا سن هایبچه .کنه کار ینیپا سن بچه

 در مهمی سهم نیز دارند کودکان از کارفرمایان حتی و خانواده که ایتلقی و فرهنگ
 نیز آنان درآمد ،کودک کار به خانوارها نیازهای از نظرصرف دارد. کودک کار شروع سن

 تا کند کار کودکی از باید کودک ،هاخانواده از بسیاری باور به .بود خواهد کنندهتعیین
 کار کودکی سنین از خود، ،کودکان این والدین   از بسیاری شود. آماده شغلی ۀآیند برای
 هایآسیب کار در آنان از بسیاری اند.کرده تأمین را شانهایخانواده هایهزینه و کرده

 کار از را خودشان رسندمی سالیمیان سن به کهزمانی و اندکرده تجربه را متعددی
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 کردن کار توان ،دیگر ،مواقع از برخی در زیرا ،کنندنمی کار دیگر و کنندمی بازنشست
 داد: توضیح چنین کارش علت دربارۀمهاجر  کودکی .ندارند

 ،کنهمین کار ساله دچن داره، کمر دیسک ؛کنه کار تونهنمی مریضه، من پدر دیگه
 بدیم. رو خونه خرج ما باید

 یکی از فعاالن حوزۀ کودکی نیز در این باره اظهار داشت:
 بچه خود یا ،اصطالحبه ،نوادهوخ ،کنهمی مجبورش نوادهوخ ،کنهمین کار انتخاب بچه
 دنبال اونم ،کردن ور کار این رفتن فامیلوفک بینهمی و تهس اقتصادی مشکالت که بینهمی

 انتخاب رو خوب شغل یه بره حاال تنیس این دنبال ؛گردهمی پولی یه دنبال ـ گنمی چی ـ
 بشه. سازآینده که بکنه
 شانوالدین ناتوانی دلیلبه که ندکرد اشاره بارها افغانستانی کودکان ویژهبه کودکان

  کنند. کار خودشان اندشده مجبور
 کودک کار شروع سن در مهمی سهم نیز کودک کار از هاخانواده تلقی و فرهنگ

 یا کودکانشان که ندباور این بر هاخانواده این زا بسیاری ،شد گفته که گونههمان دارد.
 و درآمد یا کنند پیدا تریمناسب شغل بتوانند آینده در تا بگیرند یاد مهارتی باید
 مستقل و مشترک زندگی نزدیک ایآینده در بتوانند تا باشند داشته باید یاندازپس

 :کرد روایتکرد کار می آبادیوسف منطقۀ در یمکانیک ی که در یککودک دهند. تشکیل
 شه،نمی کار برات خوره،نمی دردبه مدرسه گفت بابام ؛دیگه مکانیکی اومدم من
 اینجا. اومدم دیگه .بگیر یاد چیزی برو بیا

 و فرهنگ اما ندارند، خاصی نیاز کودک درآمد به خانواده مواقع از برخی در حتی
 بگیرد یاد یمهارت و کند کار کودکی سن از باید کودک که است چنین خانواده باورهای

 مددکاران از یکی است. داشته کودک کار شروع در ایکنندهتعیین نقش مسئله همین که
 کرد: روایت زمینه این در قانلوسمنطقۀ در  نهادمردم یسازمان اجتماعی

 بحث چون ولی ،باشه نداشته مشکلی خیلی مه مالی ازنظر نوادهوخ حتی ممکنه
 ره.می کار سر بچه ،شونهزندگی سبک ،شونهفرهنگی
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کرد دربارۀ علت کار فکاری در منطقۀ کن کار میکودکی که در یک تعمیرگاه صا
 گفت: کردنش

 کار؟ سر یرفت یدی،د رو یهبق چون
 بهم مکارصاحاب .شکلیه چه ببینم برم ،رفتن بقیه چون گفتم منم ،رفتن همه

 شدیم اومد. هم دیگه یکی ،بعدش وقت چند ،من بعد   کار. سر پیشم بیا گفت
 تا. دو

 از برخی در و شودمی محسوب مزیت یک کار کودکان برای موارد از برخی در سن
 وجود کارفرما که کارهایی در شود.می او علیه تبعیض برای یمبنایدرواقع  دیگر موارد  
 مواقع این در حتی است. بیشتر کودکان درآمد میزان ،خیابان در کار مانند ،ندارد

 انجام را کارها این که خواهندمی هاآن از و ددارنوامی کار این به را کودکان هاهخانواد
 روایت زمینه همین دربا او مصاحبه شد فاطمی  مترو درکه  یفروشفال کودک دهند.

 :کرد
 دیگه آوردم،میدر پول بیشتر اون از من .کار سر اومدممی مامانم با اولش من
 موندم. کار همین یتو

 گفت: شدرآمد دربارۀ نیز کردمی کار فاطمی خیابان در که کودکی
 من .دننمی پول بهشون زیاد ،نتربزرگ اونا چون ،مگیرمی اونا از بیشتر من واال

 .دنمی پول بهم ،ترمکوچیک

 از که است مشاهدهقابل خوبیبه «غربتی» هایخانوادهبرخی از  میاندر امر این
 حس برانگیختن با آنان دانندمی چراکه ،کنندمی استفاده خیابان در کار رایب کودکانشان

 نیز هاکارگاه در مواقع از برخی در حتی باشند. داشته درآمد بیشتر توانندمی مردم ترحم
 مراقب بیشتر کارفرمایان از برخی شودمی باعث و است مزیت یک کودکان پایین سن

 :دکر عنوان ییکارفرما زمینه همین در باشند. کودکان
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 منظورم .اینا و بدم بهش حالی اینه خاطربه جوریهمین ،کنم استفاده هم اگه
 بیشتر ،تاینجاس که ...همین مث   .دمنمی بهش قطعا   سنگین خیلی کار اینه

 .تنیس این به احتیاجی اصال   وگرنه ،تاینجاس بگیرم ور دستش کهاین خاطربه
،شخص ور کوچیک هایبچه معموال    سعی ،جوریهاین هم جاها ۀبقی حاال ا 

 باشم. داشته ور هواشون بیشتر کنممی

 که کارفرمای دیگر بیان کرد:؛ چناندارد وجود نیز قضیه این عکس البته
 به احتیاج داره، استراحت به احتیاج بچه این مثال   که تنیس مهم کارفرما برای
 کارفرما بُخ  نباشه، براش مهم وقتی مادر و پدر البته . ...به احتیاج داره، بازی

 دیگه. ماجوریاین منم بُخ  ،کننمی فکر جوریاین شهنن و بابا وقتی گهمی هم
 بسیاری در مثال برای است. کودکان علیه تبعیض اساسی عامل یک سن درمجموع

 هایکارگاه در کار مانند شودمی انجام کارفرما برای که یکارهای ویژهبه ،کارها از
 بسیار کودکان دستمزد یا حقوق ،هااین مانند و هاگلخانه در کار مزارع، در کار تولیدی،

 کار سالبزرگ فرد یک ۀاندازبه کودک کهزمانی حتی است، سالبزرگ افراد از کمتر
 ند:کرد روایت چنین زمینه همین در کودکان از تعدادی کند.می

 بیشتره. خیلی من از شونقحقو سالبزرگ کارگرای

  
 خیلی ما ن،گیرمی رو تومن 3 ماهی حداقل اونا ؛داره فرق زیاد اونا با ما حقوق

 .شهمی مثال   تومن 1 تا 700 ،کمتر

  
 اینا 200و  1 ،1 اونا ،هستن تا دو یکی اتربزرگ م.گیرمی اینا 850 ،800 من
 .نگیرمی

 کرد: عنواندوز پرده یانکارفرما از یکی این باره در
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 500 تا ساالبزرگ .هگیرمی تومن 250 تا 200 ،شهمی کار این وارد ایبچه وقتی
 هفته. تو رهمی حقوقشون تومن

 کار خانواده اصراربه و خانواده برای کودکان مواقع از برخی در که آنجا از همچنین
 خرج اجازۀ و اداره حق و داردمی نگه خودش برای را کودک درآمد خانواده ،کنندمی

 به را درآمدشان کودکان دیگر مواقع   از بسیار در دهد.نمی کودک به را آن کردن
 هاصرافی ازطریق را آن ،کند زندگی افغانستان در خانواده اگر و دهندمی شانهایخانواده

 ،گردندبازمی کشورشان به خودشان کهزمانی یا کنندمی ارسال شانهایخانواده برای
 از یکی زمینه همین در دهند.می خانواده به اندانداز کردهتمام درآمدی را که پس

 :گفت کودک دستمزد پرداخت ۀنحو دربارۀدوزی کیففعال در بخش  کارفرمایان
 کلدر .گرفتن بیشتر اموقع بعضی باباهاشون .گرفتن باباهاشونم ،گرفتن خودشون

 .گنمی جوریاین خودشون چون ،دیممی باباهاشون به ور دستمزدشون ما

 ند:کرد روایتبارۀ درآمدشان در ودکانک از برخی یا
 .نانستانغاف اونا، یبرا فرستممی کنم،می کارت به کارت

  
 اینجا که من .افغانستان فرستممی ،نخوام ؛دارمبرمی خودم واسه بخوام چیهر

 اونا. واسه فرستممی ،کنم کار هرچی کاره، تو دستم .ندارم الزم پول

  
 دارم؟بر چی ،اینجام که من .دارمنمیبر هیچی خودم برای .مامانم به دمیم

 مختلف ابعاد در آنان رشد اختالل در مهمی عامل کودکان کار گفت باید درمجموع
 از را کودکان کردن کار است. غیره و ،اجتماعی شناختی، عاطفی، ،هیجانی جسمی،
 محروم ،آرامش و امنیت شادی، و بازی تحصیل، حق ازجمله ،حقوقشان از بسیاری

 را آنان کودکان دربارۀ اشتباه باورهای و فقر اما ،کنند کار ندارند دوست کودکان کند.می
 شکایت کار مخاطرات و مشقات ها،سختی از بارها و بارها هاآن .داردمیوا کردن کار به
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 است، آنان حق بازی و تحصیل کودکان از بسیاری مانند که دانندمی خوبیبه و ندکنمی
 مشاهدات در پژوهش گروه کنند. کاربپوشند و  از این حقوق اولیه چشم مجبورند اما

 جدا هازباله میاناز را بازی ایلوس که داشت برخورد گردیزباله کودکان با گاه میدانی
 یا کنند بازی هاآن بافراغتشان در اوقات تا شتنددامی نگه خود برای را هاآن و دردنکمی
 کودک ند.کردمی بازی هم با کار هنگامبه کودکان که شد دیده کارها از برخی در

 :کرد در این باره چنین گفتمیکار  در مترو که یفروشدست
 ؛کنیممی هم بازی اینجا وقتا گاهی ما ،تنیس کار که شههم ،هیچی دیگه

 کنیم.می بازی کار تو ریممی

 اذعان فروشیو گل ،خیاطی، مکانیکیهای فعال در بخش یانکارفرما از تعدادی ای
 مدرسه به و کند بازی سن این در باید کودک و نیست کردن کار کودک حق که ندداشت

 :بود چنین زمینه این در آنان هایروایت برود.
 باشه جایی یه یا بکنن بازی باید یا بخونن درس باید یا ...وسالسنهم هایبچه

 بشن. بیمه روانی روحی سالمت ازلحاظ که
  

 فهمیدم. من که چیزی اون کنن، کار هابچه ندارندوس  کال  
  

 جمع، یه توی آدمی بچه ،ببین ،...که چیزیه اون از ترکوچیک بچه که گممی
 که شنوهمی رو چیزایی یه شینه،می جمع یه توی آدمی بچه بُخ  ،مثال فرضبه

 براش بچه .بدن انجام بچه اون جلوی نباید که کننمی رو کارایی یه .بشنوه نباید
 عادی چیز یه براش اتفاقا سرییه یعنی عادیه؛ چیز یه براش ،شهمی عادی چیز یه
 .شهمی طبیعی و
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 زهرا )عکس از پژوهش(بهشت یرفروش در مسکودک خردسال گلتصویری از یک 

 قومیت
 سایر از جدای قومیتالبته  است. قومیت اجتماعی هایکنندهتعیین از دیگر یکی

 هایگروه از برخی مثال برای .نیست ،جنسیت و سن مانند ،اجتماعی هایکنندهتعیین
 که؛ چنانکمتر دیگر برخی و بفرستند کار سر بیشتر را دخترانشان است ممکن قومی

 پس کمتر. هاافغانستانی و فرستندمی کار به را دخترانشان بیشتر هاغربتی
 را دیگریک تبعیض ۀزمین در توانندمی و دارند رابطه هم با اجتماعی هایکنندهتعیین

 خورده پیوند مذهبی ـ قومی هایگروه از برخی با هانابرابری ایران در کنند. تقویت
 از مهمی بخش بلکه نیست، نابرابری ۀدهندتوضیح تنهاییبه قومیت اما است،

 طبقه، هامروز درمجموع .[37]است گرفتهشکل پیرامونـ  مرکز الگوی براساس هانابرابری
 عوامل ترینمهم به هاآن مشترک فصل و جنسی هایگرایش و ،نژاد قومیت، جنسیت،

  اند.شده تبدیل طرد
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 اشکال از برخی و ندامشغول کار به گوناگون هایقومیت از یکودکان تهران شهر در
 هایکنندهتعیین اهمیت ۀدهندنشان که است خورده گره هاقومیت از برخی اب کار

 در که عمده قومیت چند ایران در ست.ما اجتماعی جهان به دادن شکل در اجتماعی
 و هابلوچ ها،رکتُ  رها،لُ  ردها،کُ  ها،غربتی از: اندعبارت دارند فعالیت مختلف کارهای

 ،هاافغانستانی البته .هاپاکستانی و هاافغانستانی مانند مهاجر هایگروه از برخی البته
  شوند.می تقسیم مختلف قومیت چندین به خود،

 ایران ۀجامع برای زیادی حدود تا رلُ  و ،بلوچ رد،کُ  رک،تُ  مانند ایرانی اقوام
 شده یاد قومی گروه یک عنوان اب هاآن از کمتر که غربتی قوم اما هستند، شدهشناخته

 تهران در آنان و است شایع گروه این میاندر کودکان کار ند.ادهش شناخته کمتر است
 گروه هاغربتی ند.اساکن اتابک و ،سفیدخاک شوش، ،دروازه غار هایمحله در بیشتر

 بابل شهر از آنان بیشتر اما اند،شدهتشکیل طایفه و شهر چند از و نیستند یکدستی
 معنی شناسایی، کارت و شناسنامه مانند ،هویتی اسناد آنان از بسیاری برای هستند.
 مانندمی تهران در را مدتی است. قوی آنان میاندر گروهیدرون روابط ندارد. چندانی

 ردند.گبازمی بابل به مراسمشان از برخی برای سپس و نندکمی کار و
 ها،تاجیک ها،پشتون از اندعبارت نیز افغانستان کشور ۀعمد قومی هایگروه

 محدود گروه چهار این به کشور این قومی هایگروه تمام البته ها.ازبک و ،هاهزاره
 حدود که هاپشتون اند.متفاوت با هم مذهبی لحاظبه قومی هایگروه این شوند.نمی
 بیشتر   و هستند کشور این غالب قوم دهندمی تشکیل را افغانستان جمعیت درصد 40

 نابرابری ایران همانند نیز افغانستان در .[38]است گروه این آن  از کشور سیاسی هایستپُ 
 هاهزاره طردشده قومی هایگروه از یکی و دارد وجود قومی هایگروه بین زیادی
  .[39]هستند

را تشکیل  تهران در کودکان کار نیروی از یدیگر بخش ندابلوچ بیشتر که هاپاکستانی
 .دهندمی

 برخی خوردن پیوند است مهم کودکان کار اشکال و قومیت بحث در که یموضوع
 از افغانستانی یگردهازباله بیشتر مثال برای است. قومی هایگروه از برخی اب کارها از
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 بیشتر قروه شهر یا کردستان استان یردهاکُ  هستند. شهر آن از هاییبخش و هرات شهر
 غذایی مواد هایفروشگاه و تولیدی کارهای در هارکتُ  کنند،می فعالیت بارتره بخش در

 کنندمی کار دستیچرخ با هاافغانستانی از بخشی و ،ردهاکُ بخشی از  ر،لُ  .نددار فعالیت
 هاچهارراه درها افغانستانی از تعدادی و هاغربتی اند.چرخی ،اصطالحبه ،و

 هاپاکستانی اند.مکانیکی کار در نیز هاافغانستانی از تعدادی و کنندمی فروشیدست
  ند.امشغول کار به هاخیابان در هاآن از تعدادی و کنندمی کار مزارع در بیشتر نیز

 کار به بیشتر کسانی چه» که شد سؤالاکباتان  ۀدر منطق یگردزباله کودک از
 گفت: پاسخ در او ،«هستند مشغول گردیزباله

 هستن. کابل مال هستن کامیون پشت که اونا ولی هراتیم، اهل بیشتر ما

 :گفت دهندیم انجام که کارهایی نوع ۀباررد (هاکولیها )غربتی از یکی
 فروشیم،می آدامس فروشیم،می فال هستیم، کار ترمینال و هاراهراچ سر بیشتر ما

 کنیم.می یفروشدس

 کرد: نقل چنین خیاطی کارگران دربارۀ نیز یانکارفرما از یکی
 ،محیط چیزا، این توی اینجا کارگرای کال   ولی .رفتن ایران از افغانستانیا از خیلی

 رو شهبچ جماعتایرانی چون هستن، افغانستانی هایبچه بیشتر کال  
 300 تومن، 400 بعد بکشن، کار ازش سگ بوق تا صبح بوق از بیاد فرستهنمی

 و زن یه مثال   .دیگه نه افغانستانی، ولی .میلیون 1 اصال   تومن، 500 تومن،
 تونهنمی رو خرجش بُخ  ؛دارن بچه تا شیش تا پنج بینیمی دفعهیه ،شوهرن

 خودشون خرج که کنن کار خیاطیا این توی بفرستمش حداقل گهمی .دیگه بده
 شرایط. جوریهاین دربیارن، رو

 کار هایتفاوت ۀزمین دردوزی در بازار تهران پردهبخش  ایانکارفرم از دیگر یکی
 :گفت افغانستانی و ایرانی کانکود
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 نگاه رو اایرانی .رنمی کنن،می کار هفته دو نآمی ؛تنیس اصال   ایرانی شاگرد
 سال یه نآمی یا زیرپاشونه، ماشین یا کننیم کار موتوری پیک دارن همه یا کنی
 کننمی کار نآمی اینا ولی .کنن پله صد رو پله یه خوانمی کنن، کار خوانمی

 ،نمن شاگردای اآلن هم بیشترشون .نگیرمی یاد رو کار صد تا صفر از
 .نآلمان یتو داداشاشون

 
 (N=303کودکان ) یتقوم :3-10 ۀنمودار شمار 

 کار در قومی هایگروه بین که است اینابرابری ۀدهندنشان خوبیبه باال روایت
 قرار ستم و ظلم مورد همه ازبیش مهاجر گروه یک عنوانبه هاافغانستانی دارد. وجود
 زاست،مشقت و سخت که پردازندمی کارهایی به مواقع از بسیاری در و اندگرفته

 آن مزایایی و حقوق که ،غیررسمی بخش در ترتیب همین به گردی.زباله مانند کارهایی
 و است، بیمه مزایای فاقد است، ترپایین همه از آن شغلی امنیت است، کمتر همه از

فعالیت  ،هاافغانستانی مانند ،طردشده هایگروه است بیشتر همه از نیز شمخاطرات
 بخش بین ارتباط در است. غیررسمی بخش یکارها از یکی گردیزباله کار .دارند

 :ردک روایت شهرداری مسئوالن از یکی قومی هایگروه کار و غیررسمی
 ولی ه،بیشتر کارگر برای بشه رد بیمه کهاین احتمال هباش ایرانی کارگر که جایی دونم.نمی
 زد حدس شهمی و بیشتره هابچه گرفتن کاربه احتمال ،ریممی غیررسمی سمتبه یهرچ
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 بیشتر خشک پسماند توی و هستن هاافغانستانی بیشتر هستن غیررسمی که هاییکارگاه توی
 .هستن ازبک بیشتر شهر وروبرفت توی ن.آمی هراز از و هستن تاجیک

 کودکان از و دارد استقرار فرحزاد ۀمنطق در کهای هسسؤم اجتماعی انمددکاریکی از 
 گفت: باره این در کندمی حمایت منطقه این در کار

 ۀبچ مورد سه فقط ما خودمون کار هایبچه بین اآلن .هستن تانیافغانس بیشتر اینجا هایبچه
 یکی. و شصت از داریم ایرانی

 کاربه را خود کودکان که هاییبلوچ قومیت دربارۀنیز  کار وزارت کارکنان از یکی
 :گفت گمارندمی

 فاقد بلوچ کودکان همان عمدتا   ولی ،هستند پاکستانی شودمی گفته بعضا   که بلوچ کودکان
 بلوچ قومیت به گردندبرمی کارگاه و خیابان کارگرهای این بیشتر قشر هستند. ایرانی ۀشناسنام

 هستند. خودمون بلوچستان از یا پاکستانی یا که

 به پاسخ نکته دو این و دارد وجود توجهقابل ۀنکت دو کار اشکال و قومیت بحث در
 ند.دار فعالیت بیشتر کارها از برخی در قومی هایگروه از برخی چرا که است سؤال این

 کارها از برخی در که ایاجتماعی هایشبکه به گرددبازمی پرسش این پاسخ درواقع
 در کاری به خاصی تیقومی گروه افراد از برخی است ممکن ابتدا در مثال برای .اندفعال
 بیشتر ترتیب همین به و اندداده گسترش را کار آن سپس ؛باشند شده مشغول تهران شهر

 ۀزنجیر یک گونهاین و اندکرده دعوت کار به را همشهریانشان و خویشاوندان
 هایگروه سکونت محل به دیگر ۀنکت است. گرفته شکل کار آن در کنندهتقویتخود

 اسکان تهران در کن یا فرحزاد ۀمحل در قومی گروه یک اگر مثال برای گردد.بازمی قومی
 ماشین هایتعمیرگاه و هامکانیکی در دارد احتمال بیشتر قومی گروه آن کودکان ،گزینند

 ،کنندمی زندگی هامحله این در هاافغانستانی از بخشی که آنجا از و شوند مشغول
 طوربه و شهر مرکز .اندلمشغو هافعالیت نوع این در بیشتر آنان کودکان درنتیجه

 مانند آن یپشتیبان هایفعالیت و بازار هایفعالیت به بیشتر شهرداری 12 ۀمنطق ترخاص
 هایکوره به نیز تهران جنوب است. کرده پیدا اختصاص انبارها و تولیدی هایکارگاه
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 در زمین از استفاده الگوهای دیگر، عبارت به .هااین مانند و ،مزارع در کار آجرپزی،
 درنتیجه و آن به وابسته هایجمعیت جذب در مهمی سهم شهر مختلف هایبخش
 .شودمی پرداخته کار اشکال ۀمقول در بیشتر بحث این به دارد. کار و نوع شکل

 فرحزاد ۀنطقم درکه  نهاد حوزۀ کودکییکی از مؤسسات مردم اجتماعی مددکار
 :داشت بیاندر این باره فعالیت دارند 

 وارد افغانستانی هایبچه اکثر .هستند افغانستانی کنندمی کار کارگاه در که هاییبچه اکثر
 اول :دلیل چند به ،شوندمی آرایشگری سوم اولویت در و مکانیکی صافکاری، کارهای

 از زودتر خیلی و ددار بیشتری درآمد ،است ترراحت خیلی آموزشش کارها این کهاین
 ترراحت ار ستانیافغان نیروهای مراکز این کال   و دنوشمی کاردستاا ردیگ هایحرفه

 قبول ترسخت ار افغانستانی نیروی مقدار یک سازمانی بریچوب کارگاه یک مثال   .پذیرندمی
 کنند.می

 خالل از که است قومی تضادهای کار و قومیت دربارۀ مهم هایبحث از دیگر یکی
 مدارس، در بلکه ،نیستند کار به مختص تنها تضادها این کند.می پیدا نمود کودکان کار

 به بیشتر اینجا در د.یابمی نمود نیز روابط دیگر و ،کودکان هایبازی ای،محله روابط
 در ،شد گفته که گونههمان .شودمی پرداخته کار خالل از قومی تضادهای بحث

 دنیای به بخشیدن شکل در مهمی سهم قومیت افغانستان و ایران مانند جوامعی
 خاص قومی هگرو یک با را خود افراد یا هاگروه مثال برای است. داشته ما اجتماعی

 و دهندمی قرار دیگر خاص قومی گروه یک در را سایرین ای و کنندمی بندیدسته
 گروه آن با ـ داوریپیش ـ غلط یا و درست هاییداور براساس تواندمی آنان رفتارهای

 قومی هایگروه در کودکان از بسیاری که آنجا از باشد. فرد آن با رفتار درنتیجه و قومی
 روابط این و دارد وجود انآن میاندر قومی گروهیدرون روابط ،هستند فعالیت به مشغول

 قلمروهای از برخی است ممکن است. شده آنان میان اجتماعی تضاد مبنای قومیدرون
 گروهی ورود صورتدر و باشد داشته اختصاص قومی هایگروه برخی به جغرافیایی

 چهارراه در پاکستانی بلوچ کودکان مثال برای شود. مخالفت کارشان با آنجا به دیگر
 هاآن کار با ،کنند کار و بروند آنجا به دیگری گروه اگر و کنندمی کار آبادسعادت
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 افراد از برخی دست هاچهارراه از برخی مواقع از بسیاری در یا شود.می مخالفت
 آن است ممکن و دهندمی اجاره خاص گروه یک یا کودکان به را که آنجا است خاص

 شنبه روزهای هاغربتی مثال برای بدهند. اجاره باالتر قیمت با یدیگر قومی گروه به را
 ممکن چهارراه صاحب روازاین .پردازندمی منزل و شخصی امور به و کنندنمی کار

 با ،هاافغانستانی مانند ،دیگر قومی گروه یک به شنبه روز در را خاص چهارراه آن است
 بروز باعث قومی هایگروه در کار ،شد گفته که گونههمان بدهد. اجاره باالتر قیمت
 دستیچرخ با که افغانستانی اهل هرات کودکان از یکی از است. شده کار محل در تضاد

 بود: ینچن او پاسخ شد، سؤال شهروندان برخورد ۀنحو دربارۀ کردمی کار بازار در
 چرا !آشغال افغانی   گنمی .نمخ رو ارلُ  و رداکُ  این ولی .ندارن کاری ،نخوب اونا

 نخوردم، من که رو شما روزی   گممی خودت. والیت برو پاشو اینجا، اومدی
 زنم.می منم چرخم، به زننمی ده.می روزی خودش خدا

 با اشرابطه» که سؤال این به پاسخ در افغانستانی تاجیک کودکان از دیگر یکی
 :گفت «است چگونه هاایرانی

 باهاشون مام .دنمی فحش آدم به نآمی خودشون کنم.می دعوا خیلی نیاایرا با
 کنیم.می جنگ

 بیان چنین را هاقومیت و شهروندان سایر با اشرابطه کودکانن همی از دیگر یکی
 :کرد

 ن.ابدی مردم خیلی رداکُ  و رالُ  این ،نخوب خیلی ایرانیا خود این ؛نابدی مردم اونا

 که آن است ردهاکُ  و رهالُ  بهنسبت افغانستانی انکودک علت چنین برداشتی ازسوی
 حضور که ندباور این بر هاانیایر از بسیاری چراکه د،ندار منافع تضاد یکدیگر با کار در

 داشته وجود کمتر هانیایرا برای کار است شده باعث مختلف کارهای در هاافغانستانی
 جماعت زیرا ،است کمتر پرداختی به آنان دستمزد   کار، وجود صورتدر و باشد

 عنوانبه راکارگران ایرانی اتباع  روازاین .کنندمی کار بیشتر بسیار ،کمتر مزد با افغانستانی
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 از یکی کنند.می قلمداد پایین دستمزد درنتیجه و کار نبود و کمبود عوامل از یکی
 :کرد نقل زمینه همین در رلُ  کودکان

 دیگه کنن،می کار مفت خیلی کردن، خراب رو ما کاسبیکارو اافغانستانی این
 .دنمی کار اونا به بیشتر

 هایتبعیض از یدیگر شکلروایت ذیل، که ازسوی کودکی افغانستانی نقل شد، بیانگر 
 است: افغانستانی کودکان علیه قومی

 دیگه .دادن اقامت کارت بهشون هما یه بعد ،...کردن چی رو اونا ،هیچی
 اینجا چون ،...اینه خاطربه ترکیه یتو . ...بده گیر بهشون تونهنمی کیشهی

 ما به دادن گیر خیلی حاال تا .دنمی گیر بهمون نگیری بگیری اقامت کارت
 شونههم اینا و پلیس ؛دیگه دادن گیر [،است متداول خیلی انگار که لحنی با] 

 بیرون. برید باید هستین افغانی شما گنمی نآمی دیگه، دنمی گیر

 جنسیت
 اصلی هایکنندهتعیین از یکی ،آن از ترکنندهتعیین حتی و سن همانند جنسیت،
 اجتماعی محققان است. ینابرابر و تبعیض برای مبنایی و رودمی شماربه اجتماعی

 که دهند نشان تا شوندمی قائل تمایز «جنسیت» و «جنس» بین هانیستیفم ازجمله
 شده زنان علیه تبعیض برای یمبنای فیزیولوژیکی ۀزمین در جنسی هایتفاوت چگونه

 کودکی سن در ازدواج یا همسریکودک زمینه این در مشخص ۀنمون یک .[40]است
 و باورها و هاسنت دارد. مهمی ارتباط زندگی هایفرصت سایر و کار با قضااز که است

 و تحصیل از را هاآن که شودمی منجر کودکان زودهنگام ازدواج به خانواده در فقر
 کند.می محروم بگیرد عهدهبر دتوانمی که آینده در و ودکیک در موجود هایفرصت

 و تحصیل از و کنندمی ازدواج تردزو کودکان ،فقر حتی و هاروبا و هاسنت تأثیر تحت
 کار عنوان تحت که کارهاییتمام  در .[41]شوندمی محرومنیز  آتی شغلی هایفرصت
 اشکال ،کار محیط در کودک حضور خصوصدر جنسیت است شده یاد هاآن از کودک

 و ،کند کار تواندمی کودک که هاییسال تعداد ،رکا محیط آزارهای و مخاطرات ،کار
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 دارد. ایکنندهتعیین نقش کودک درآمد
ویژه در اشکالی مانند به ،اند که کار کودکاننآها و مشاهدات میدانی حاکی از یافته

را  مشاغلیبیشتر  ،هاآندستی و مواردی شبیه ی، چرخجوشکارگردی، مکانیکی، زباله
 .اندهپسرانکامال  که  گیرددربر می

 دختران اما ،کنندمی کار خانه از بیرون بیشتر که هستند پسران این دیگر، عبارت به
 این شوند.می گرفته کاربه خانه به مربوط امور یا و خانه کارهای در مختلف طرق به نیز
 براساس که ایگونهبه ،است زنان و مردان دربارۀ فرهنگی باورهای ۀنتیج بیشتر امر

 پرداختن مردان ۀوظیف ،کارتقسیم دربارۀ اجتماعات از بسیاری سنتی فرهنگی باورهای
 منزل کارهای به پرداختن زنان ۀوظیف و است بوده آورینان و منزل از بیرون کارهای به
 ندارد. وجود خانه از بیرون در هاآن حضور برای الزامی که کارهایی در کردن مشارکت یا

 توجه ،آن پنهانی ماهیت دلیلبه ،دختر کودکان کار به کمتر است شده باعث نکته این
 کهچنان است؛ مانده پنهان نیز پژوهشگران دید از هاآن آمار و وضعیت حتی و شود
 که است آن از حاکی کودکان کار ۀزمین در شدهانجام هایپژوهش اغلب هاییافته

 و وامقی پژوهش هاییافته مثال برای اند.مشغول کار به دختران ازبیش پسر کودکان
 چهارمیک تنها دهدمی نشان است پرداخته خیابانی کودکان وضعیت به که شنهمکارا

 تنها دهدمی نشان نیز حسینی پژوهش هاییافته .[42]ندبود پسر بقیه و دختر کودکان این
 صورتدر که است درحالی این .[43]ندبود مشغول کار به دختر کودکان از درصد 5

 دختر کار کودکان بیشتر تعداد سمتبه قطعا   ترازو ۀکف دار،خانه دختران شمار احتساب
 شده باعث فرهنگی مسائل و ،غالب باورهای رایج، هایسنت زیرا ،کرد خواهد سنگینی

 داشته را خانواده اعضای دیگر خدمتکار حکم دختران هاخانواده از بسیاری در است
 همان دارخانه دختران باشد. هاآن ۀعهدبر ،دارانبرا لباس شستن حتی ،کار تمام و باشند

 خانه از بیرون در حضور امکان خانواده در مردساالر نگاه ۀغلب دلیلبه که هستند کسانی
 دریافت دستمزدی هیچ نیز دهندمی انجام خانه در که کارهایی برای و ندارند را

 کنند.نمی
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 خانواده تربزرگ اعضای دیگر و والدین اغلب که ،خود کارفرمایان با دارخانه دختران
 موارد بسیاری در ندارند. برابر حقوق هاآن با اما ،کنندمی زندگی خانه یک در ،هستند

 است. کمتر خانواده پسر فرزندان بهنسبت هاآن غذای کیفیت حتی
 برخی در کار و منزل در کار مانند یکارهای به دختران است ممکن گفت باید البته

 کمتر روازاین و دارند قرار اجتماع دید جلو   در کمتر که باشند مشغول لیدیتو هایکارگاه
 درمجموع اما .است شده پرداخته کارشان اشکال و هاآن ۀمطالع به هاپژوهش در

 خانه از خارج کارهای به بیشتر که هستند پسران این که است آن از حاکی شواهد
 :داشت بیان هبار این در کودک ۀحوز متخصصان از یکی دختران. تا اندمشغول

 فرستنمی رو اپسر بیشتر فرستن،می بیرون کار برای رو ادختر کمتر افغانستانی ۀجامع توی
 . ا...حرف این و کنیپاکسبزی ،هستن هم ادختر خونه کار در بُخ  ولی .بیرون کار برای
 تازه سبزی شبهنصف دو ساعت نوادهوخ یاعضا از یکی یا پدر ،تهس کنیپاکسبزی وقتی

 و کردهپاک رو اسبزی این صبح یازده ،َده تا کنن تالش باید اینا و خونه یتو رهآمی هگیرمی ور
دن تحویل شدهبندیدسته  کنن.می کار هم با نوادهوخ ۀهم معموال   .هستن کارشب ،ب 

 
 کودکان براساس دو شکل از کار )براساس نفر( یتجنس یعتوز :3-11 ۀنمودار شمار 

 کودکان حقوق از حمایت مؤسسات و هاانجمن از دیگر یکی اجتماعی مددکار یا
 :گفت چنین باره این در

 حدود کردیم، پذیرش که نفری 132 از هستن. اپسر حاضر حالدر بیشتر پذیرشمون ال  اص
 هم نآمی خوندن درس برای کمتر هم اخترد پسر. بقیه ،هستن دختر نفر شیش پنج و بیست
 و ستانیافغان هاینوادهوخ فرهنگ به گردهبرمی بیشتر این کنن.می کار خونه از بیرون کمتر

کارگاه خیابان

دختر ۶ ۱۶

پسر ۴۶ ۵۱
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 خودمون یا معمول طوربه هم ما اجتماع. یتو فرستنمی رو اشونپسر بیشتر که ایرانی حتی
 .کنهمی معرفی کسی یا کننمی پیدا رو ما اونا یا کنیممی شناسایی

 کارها از برخی که معنی این به ؛است گذارتأثیر بسیار کودکان کار شکل در جنسیت
 دربیشتر  پسران درمجموع دختران. را دیگر برخی و دهندمی انجام پسران بیشتر را

 از برخی در کار دستی،چرخ مکانیکی، گردی،زباله مانند منزل از بیرون کارهای
 هایکوره ،غذایی مواد هایفروشگاه کفش،وکیف یتولید مانند تولید کارگاهی

 تقریبا   کارها این فضای زیرا ،دارندفعالیت  هااین مانند و بارترهومیوه میادین آجرپزی،
 درعوض خوابند.می کارشان محل در نیز هاشب کار کودکان   از بعضی و است مردانه

 ساخت و کردن، پاک سبزی مانند منزل در کار خیاطی، مانند یکارهای در بیشتر دختران
 انجام خانوادگی صورتبه که یکارهای در .اندفعال آن به مربوط کارهای و زیورآالت

 باشند. داشته حضور هردو، پسران، و دختران است ممکن ،مزارع در کار مانند ،شودمی
 نیز دستازاین مواردی و مترو فروشی درو دست خیابان در کار مانند کارها از برخی در

 هایسازمان از یکی اجتماعی مددکار روایت پسران. هم و دارند حضور دختران هم
 :چنین بود کودکان کار و جنسیت دربارۀ نهادمردم

 ،هپایین هم سنش که یکیشون دخترامون حاال پسرن. بقیه دخترن، نفرشون هفت ما هایبچه
 پدر با که داریم یفروشدست باز هم دیگه مورد هی .کنهمی یفروشدست اون سالشه، هشت

 سفارش هی حاال مثال   که دنمی انجام خونه یتو کارای بقیه .کنهمی یفروشدست رهمی
 کارای از بخشی یا دنمی انجام زیورآالت و زینتی کارای ده،می انجام دوزندگی ،گیرنمی

 توی مدختر ولی ،بودن پسر بیشتریا خیاطی هایکارگاه توی .دنمی انجام رو خیاطی
 داشتیم. هم خیاطی هایکارگاه

که به کار در منزل اشتغال داشت در این زمینه  یکی از دختران ساکن میدان اعدام
 چنین گفت:

 بریم دهمین اجازه مامانم و من به بابام ولی کنم، کار بیرون دارمکه دوس  خودم
 .نکنی کار بیرون خوامنمی گهمی .بیرون
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 برحسب نوع کار یتجنس :3-12 ۀنمودار شمار 

 ند:کرد روایت زمینه همین در اجتماعی مددکاران از دیگر نفر چند یا
 ،کننمی کار خیاطی هایکارگاه یتو کوچیک هایبچه اکثر چون ،ننصفنصف تقریبا  
 کارن.وسط

 
 فدهیه شونزده تا داریم سال هدَ  از شونمسنی گروه و پسرن تاشون سیزده و دخترن تاشون هنُ 

 سال.

 
 انجام خونگی کار خونه توی دخترامون از خیلی ما ،نکنی نگاه مثال   داره، این به بستگی

 روی دوزن،می پاپیون خونگی، کار بُخ  ولی .نیومده اینجا بشمارم خواستم من مثال   .دنمی
 زنن،می اتو کنن،می بندیبسته خونه توی رنآمی روسری کنن،می دوزیمنجوق لباس

 بهش جوراب بندیبسته مثال   ،تهس مقوایی لتحا این توی کننمی رنآمی رو جوراب
 .گنمی
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 هنگامبه کار از خروج ۀمسئل ندامواجه آن با دختران یعنی دکانکو که مسائلی از یکی
 به کنندمی کار ۀعرص وارد را کودکانشان که طورهمان هاخانواده است. سن افزایش

 ویژهبه ،بعد به یسن یک از هاخانواده کنند. خارج ارک از را آنان توانندمی هم شکل همان
 دخترانشان دهندمی اجازه کمتر ،کندمی تغییر دختران ظاهری هاینشانه که بلوغ سن از

 جامعه که اشکالی خصوصا   ،داشته باشند فعالیت کار اشکال از برخی در کمدست
 این از یکی .باشد متفاوت تواندمی هم امر این دالیل داند.می مردانه کار بیشتر را هاآن

 هستند آن نگران یعنی ؛کنندمی بابت این از هاخانواده که است خطری احساس دالیل
 این ازنظر ین دلیلترمهم اما بگیرند. قرار جنسیو تعرض  آزار درمعرض دخترانشان که

 ند.شو ازدواج ۀآماد باید کمکم جسمی بلوغ ۀمرحل ازبعد کودکان که است آن هاخانواده
 مبنی هاآن اجتماعات و هاخانواده باورهای و هاارزش با خانه از بیرون در دختران کار

از  یکی تواندمی امر همین روازاین است. تضاد در کند داریخانه باید دختر کهاین بر
 یکی اجتماعی مددکار باشد. خانه از خارج   کار  چرخۀ  از دختر کودکان خروج دالیل

چنین  هاتعداد دختران و پسران و نسبت آنبارۀ درفعال در حوزۀ کودکی  مؤسسات از
 :گفت

 بیشتر که چون کردن، پیدا کاهش خیلی ادختر ]تعداد[ قبل بهنسبت بگیم، بخوایم هاگ
 نوادهوخ ،باال رهمی سنشون کهاین واسطهبه دخترها و هستن افغانستانی ما کار کودکان
 شدن. بیشتر اپسر اآلن .دننمی اجازه و دارن تعصب

 متوجه آنان تا کنندمی پنهان اطرافیانشان از را کارشان کودکان موارد از برخی در حتی
 کندمی کار آن در کودک که اجتماعاتی و خانواده فرهنگ طبیعتا   کنند.می کار که نشوند
 بیرون در همآن دختران کارـ  شد گفته که گونههمانـ  زیرا ،دارد زمینه این در مهمی سهم

که  کار دختران از یکی نیست. پسندیده هاخانواده از دسته این برای خیابان در یا خانه از
 :چنین روایت کرد فعالیتش ۀزمین درکرد کار می راه ولیعصرردر چها

 سر رممی من که گفتم اون به فقط من ،...به فقط .دوستم باهاشون اینجا آره،
 دونست.می ]اون[ ؛کار
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 تروسیع بسیار هاآن عمل میدان ،شوندمی هاخیابان در کار وارد راندخت کهزمانی
 کند. تغییر است ممکن نیز آنان هایوارهعادت و ذهنی ساختمان طبیعتا   و شودمی

 دیگر ازسوی و ندامواجه اجتماعی و خانوادگی دودمح فضای با سویک از آنان روازاین
 به ،هاخانواده ند.ندار قرار راستا یک در با هم دو این لزوما   که کار و خیابان فضای با

 خیابان در کار اما ،نددارمی برحذر مردان با ارتباط از ار دختران سنتی، و فرهنگی دالیل
 ست.در این زمینه ا هاخانواده هایتوصیه با تضاد در مختلف هایآدم با زدن سروکله و

 به است مکنم که بیاورد وجودبه کودکان در را جدی یتعارضات تواندمی مسئله این
احتمال  گفت باید همچنین شود. منجر روان سالمت مسائل از برخی و نقشی تضاد

بیشتر  پیش بیاید دختران برای کار در ،جنسی هایخشونت ویژهبه ،خشونتکه این
 روازاین ببیند. آسیبی مبادا که دارند ترس این از هایشانخانواده و آنانهمواره  واست 
 از خارج و خیابان سطح در دختران کار پایان عوامل از دیگر یکی دیدن آسیب از ترس
 را آن مواقع از یبسیار در دختران و هستند جدی هاخشونت این البته است. خانه

های در خیابانکه  ،کار دختران از برخی روایت اند.کرده تجربه مختلف هایصورتبه
 :بود چنین ها مصاحبه شد،با آن مختلف تهران

 لباس برام بره خوادمی . بیا... باهام گفته ،زده ور این آقایی یه امروز ،خاله ،آره
 یتو بودیم رفته ؛بدزدمتون بیا گفت ردهمَ  .مآنمی من !بابا برو گفتم منم .بخره

 .بوستان

  
 ولی ،دممی پول رقداین بهت ،جا فالن بریم بیا گهمی ؛دنمی پیشنهاد مثال   خیلیا

 نشدیم. خر حاال تا ما

  
 .کن نگاه رو این بیا گنمی و رنآدرمی ور شلوارشون ماشین تو هستن ابرخی مثال  
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 اذیتت نآمی پسرا این لحاظ، این از کنهمی ایجاد برات مزاحمت کهاین
 اذیت جوریاین و شنمی پاپیچت هی زنن،می ور پولت ،دونمنمی . ...کننمی
 .کنهمی

  
 اذیت که نهست پسرا مشکالتمون ۀهم ،نگیرمی ور جلوت نآمی پسرا بعضی

 کنن.می

 ترس دلیلبه آنان ،بگیرد قرار خشونت درمعرض دختر کهزمانی ،مواقع از بسیاری در
 گزارش ،شانهایخانواده مانند ،حمایتی هایشبکه به را شدهانجام خشونت است ممکن

 گفته هاآن به بارها ، چراکهشودمی شناخته مقصر کودک مواقع این در چراکه ندهند،
 این و «نداره کاری اون به کسی ه،نجنب آدم خود سروگوش» کهزمانی تا که است شده
منطقۀ در که  کار دختران از یکی .است شده نهادینه نیز کودکان خود وجود در باور

 کرد: روایت چنین باور همین دربارۀکرد کار می آبادیوسف
 معذرت ،ببخشید که چون .نگفته چیزی بهم کسی ،کار سر آممی دارم که من
 کار خودش تا ،نداره کاری آدم با کسی نریزه، رمک   آدم خود که وقتی ،خواممی

 کسی. به باشه نداشته

 
 (یرناا ی)عکس از خبرگزار یابانفروش در خاز دختران گل یریتصو
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 367  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 های کودکاننگرش
 موضوع، یک شخص، یک بهنسبت رفتارها و ،باورها عواطف، از ایمجموعه به نگرش

 شکل تربیت یا تجربه ۀنتیج در معموال   هانگرش کند.می اشاره شیء یک یا ،رویداد یک
 هستند، پایدار هانگرش گرچه باشند. داشته رفتار بر زیادی تأثیر توانندمی و گیرندمی
 برای شدهآموخته هایگرایش مثابۀبه را هانگرش انشناسروان کنند. تغییر توانندمی اما

 منفی، یا هستند مثبت یا هاارزیابی این کنند.می تعریف خاص روشی به چیزها ارزیابی
 داده نشان هاپژوهش باشند. همراه قطعیت عدم با است مکنم موارد از برخی در اما

 :است مؤلفه یا جزء سه شامل نگرش است
 عبارت به کند.می اشاره موضوع یک دربارۀ باورها و افکار به شناختی: ۀمؤلف (1

 آگاهی و دانش و ،هاواقعیت ها،ایده اطالعات، از ایمجموعه شامل دیگر،
 ست.چیزها دربارۀ

 مثبت توانندمی که دارد اشاره چیزها بهنسبت باورها و عواطف به عاطفی: ۀمؤلف (2
 باشند. آن مخالف یا موافق و ،ضرر هب یا و نفع به منفی، یا

 دیگر، عبارت به کند.می اشاره چیزها بهنسبت رفتار گرایش به رفتاری: ۀمؤلف (3
 ما احساسات و شناخت به و کنیممی فکر چیزها بهنسبت چگونه ما کهاین

 .[44]ددار اشاره هاآن بهنسبت
 شیء یا رویداد موضوع، شخص، یک بهنسبت نگرش ،شد گفته که گونههمان

 تحصیل، کار، دربارۀ مختلف امور در کودکان ترتیب همین به کند.یم پیدا موضوعیت
 رویدادها و چیزها سایر و ،فراغتاوقات خانواده، شهروندان، مختلف، کشورهای

 و مطلوب یا منفی و مثبت یهاارزیابی از ایمجموعه که دارند نگرش سرییک
 عاطفیو  شناختی، اعتقادی، ساختاری هاآن نگرش درواقع ست.هاآن دربارۀ نامطلوب

 و زندگی آن در که ایاجتماعی هایجایگاه به را کودکان نگرش تواننمی گرچه .دارد
 هاینگرش گیریشکل در مهمی بسیار سهم هاجایگاه این اما فروکاست، کنندمی کار

 شکل شاننگرش به کار و زندگی از هاآن زیسته ۀتجرب دیگر، عبارت به .رنددا ناآن
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 و اندداده انجام که است یکارهای یا کار بهمربوط  کودکان نگرش از بخشی .بخشدمی
 و ،کار شکل کار، شرایط دوستان، ،خانوادگی ۀتجرب براساس نگرش این دهند.می

 همگی زیر هایقولنقل است. گرفته شکل هاآن با اطرافیان و کارفرما برخورد
 است: کار به کودکان نگرش ۀدهندنشان

 مثال   کنم. خرج مثال   برم ،بگیرم پول کنم. کار خودم یبرا مثال   که رفتم اونجا
 میدون بعدش فروختم، فیلم اول بده. پول بگم مامانم به خونه برم نداشتم دوس

 ور ما شهرداری .نشد مداپیش داستان باز اون موقع فروختیم. جوراب پونک،
 شه،نمی مدیدی بعد .[زندمی لبخند] زد بد رو ما بار یه بهزیستی دیگه زد،می

 سر رفتیم ،شهنمی دیدیم بعد .کرد بحثجرو ،شد درگیر باهاشون که شهنمی
 دیگه اومد، پیش براش مشکل ،افتاد داداشمون دیدیم ساختمون سر .ساختمون

 .نرفتم من دیگه هیچی بعد کردن. عمل رو کمرش افتاد بلندی از ،کارهگچ .رفتمن
 نزدیک .اینجا اومدم ،داشتم که شغلی به عالقه .صافکاری کار تو رفتم دیگه بعد

 نزدیک ؛وقته خیلی داداشم ولی کردم،می کار ساختمون سر من ماه پنج اراهچ
 بیرون. نیومد دیگه اون ،کنهمی کاریگچ ساله َده

  
 افغانستان بود، پایین سنم اون موقع ؛صافکاری اومدم که داستانش مفصله

 بابام بعدش .بود بنز مارک دارم،اون ستاره رو دوس  ،بابا گفتم رو بابامون .بودیم
 عالقه بیشتر ماشین به لهئمس همین سر .ور اون آورد برام کرد پیدا رو یکی رفت
 دیگه بعد .گرفتیم یاد ور ماشین گرفتیم، یاد ور موتور شد جوریهمین .کردم پیدا

 دارم. عالقه هم خیلی گاه،تعمیر کار تو برم گفتم

  
 این از فامیالمون ۀهم چون ؟چرا ،دارم عالقه کنم، پولدار ور بابام خوادمی دلم

 از زده، روشیفالستیک رفته آلمان یتو عموم چون .دارن مغازه تا سه دو شغل
 د.آمی خوشم الستیک بوی
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 انتخاب دالیل دربارۀ دردنکمی کار هاتعمیرگاه و هاکارگاه در که کودکانی از برخی
 و ،بیشتر مددرآ مهارت، یادگیری هب هاآن تمایل از که دادند هاییپاسخ کار نوع این

 :داشت حکایت خیابان در کار مشکالت از شدن خالص
 کنم. کار بتونم بگیرم یاد که خواستم داشتم، دوس رو خیاطی

  
 .بگیرم یاد کار که کنممی کار اینجا

  
 .بیارمدر پول

  
 باشم. راهرچا سر شههم شهنمی .شم بزرگ بگیرم، یاد کاری یه خواممی

  
 کنم. کار شدم بزرگ خودم برای بتونم تا بگیرم یاد کاری هی خواممی

  
 .کمه حقوقش اولش ،هبهتر جاش کارگاه یتو ؛ارراههچ سر کار از بهتر کارگاه کار
 شه. بیشتر حقوقم تا مگیرمی یاد یکارچرخ دارم من ولی

  
 .بدم نوادهوخ خرج

  
 .کار این یتو اومدیم بود، زیاد خیاطی اینجا بعد بودیم، محل این یتو
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 رو خانواده پول دیگه، کنم کار باید کنم. کار خیاطی بشینم چرخ پشت خواممی
 بیارم.در

  
 بگیریم. کم حقوق کار، سر وایسیم نریم شدیم بزرگ ن.اآل از بگیریم یاد کار

  
 ،نباشی بلد شغل وقتی دیگه. نبود شغل نداشتیم. شغلی هیچ .دیگه هکار]اینم[ 
 .تنیس کار ،تنیس کارگری شده. عذاب شهمه زندگیا اآلن سخته. خیلی

 کردیم؟می کشیچرخ ما ،بود خوب کار   اگه بدبختی مجبوری،

  
 ارراهچ سر برم ،برم ارراهچ این سر همین از خوادمی دلم م،ندار دوس رو کارم
 کنم. بازی دوستام با دارم دوس ،دونمنمی شهرداری. ارراهچ سر برم ،وراون

 بخونم. درس

 
 )عکس از پژوهش( خیرآبادمنطقۀ در  یصنعت ینوجوان کارگر در کارگاه بلورساز ی از یکیرتصو
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 نشان را یکارهای بهنسبت کودکان هاینگرش از ایمجموعه همگی باال هایروایت
 عمده دلیل سه به آن دالیل و کار شروع بارۀدر کودکان .دهندمی انجام هاآن که دهدمی
 نگرش سه این داشتند که اشاره دهدمی نشان را باره این در آنان هاینگرش ۀمجموع که

 کمک خانواده، از پول نکردن درخواست منظوربه مالی استقالل داشتن :از اندعبارت
 جهت کار آن در پیشرفت و مهارت کسب و یادگیری و ،هاهزینه تأمین در خانواده به

 از ایمجموعه نیز کار به کودکان این نگرش آینده. در شغلی امنیت به دستیابی
 بستگی آنان کاری تجارب و کار ماهیت یا شکل به که بود منفی و مثبت هاینگرش
 مهارتی که یکارهای و برندمی لذت آن از و رنددا عمل آزادی آنان که کارهایی در .داشت

 کار به آنان نگرش مثال   است. ترمثبت کودکان نگرش ندگیرمی یاد آن واسطۀبه را
 لذت آن از توانندمی و دارند عمل آزادی آن در که است مثبت جهت این از خیابانی

 ندارد همراهبه آنان برای ایآینده خیابان در کار کهاین دلیلبه کودکان از برخی اما .ببرند
 نگرش کار هایجنبه از برخی به توانندمی کودکان پس دارند. آن بهنسبت منفی نگرش
 نیز کارگاه در کار نگرش آنان به .باشند داشته منفی نگرش دیگر برخی به و مثبت
 و بگیرند یاد مهارتی کار نوع این در توانندمی کهاین از آنانیعنی  ؛است گونههمین
 کار نوع این که هاآن از برخی اما دارند، آن به مثبت ینگرش بسازند آن با را شانآینده

 دارند.به آن  منفی ینگرش است همراه یمخاطرات و آلودگی با یا است سخت یا برایشان
 از ایمجموعه نیز دارند ارتباط هاآن با شکلیبه که کسانی درمورد کار کودکان نگرش
 جزو بهزیستی و شهرداری دو سازمان د.دهمی توسعه را ی مثبت یا منفیهانگرش

 شانکارگزاران و نهاد دو این از کودکان ۀتجرب معموال   و کارند کودکان با مرتبط هایگروه
 اعتمادی و است منفی هاآن به شاننگرش بنابراین .است بوده خشونتبا  ای همراههتجرب

 ندارند. افراد این به
 افغانستانی، کودکان از بسیاری مورددر ـ مقصدشان کشور به مهاجر کودکاننگرش 

 و باورها از ایمجموعه ۀبرگیرنددر ـ آلمان همچون یدیگر کشورهای گاه و ایران
 و مبدأ کشور در زندگی تأثیر تحت هانگرش این است.کشور  آن از هایشانشناخت

 کشورهای در این کودکان اجتماعی هایشبکه همچنین و ،کشور دو هر در کار ،مقصد
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 افغانستان و ایران مانند یکشورهای این کودکان برای است. گرفته شکل اروپایی
 کشورهای و است ـ هاارزش از ایمجموعه مثابۀبه ـ اهدافشان و آرزوها ۀکنندپایمال

 برایشان هاآن در آیینیخود و پیشرفت امکان که است یجای آلمان همچون اروپایی
 کرد: روایت چنین زمینه این در افغانستانی یکودک .دارد وجود

 تانممی بخونم، درس تانممی ؛اونجان اآلن اینا داییم که چون ،خوبه هم آلمان
 کارگری باید فقط افغانستان و ایران مث   اییکشور ولی .بشم چیزی باصاح
 .دیگه برسی جایی به اگه رسی،نمی جایی به مثال   ،نیستا بد هم کارگری .کنی

 وقتی .براشون کمکی یه تانندمی منوادهوخ کشم،می رو زحمتم که من حاال
 شی.می اذیت خیلی جوریای ،کنی کمک نیاتنمی بدونی

 و ایران کرد دربارۀ کشورهای اروپاییکار می ی کفشهایکی از کارگاهکودکی که در 
 نگرشش چنین بود:

 خارجی ایکشور چون برسم، ییجا به ،دممی ادامه رو حرفه همین آلمان برم
 بعد ؛داریم رفیق دونه یه ما .داری ییباال العادهفوق درآمد بشی مشاغل این وارد
 اونجام ،کردمی کار ساندویچی اینجا اونجا، بعد .آلمانه ساله بیست عموشپسر

 کشورای اینه خوبیش ال  اص .زد فروشیپیتزا یه بعد .کرد ور کار همون رفت
 فنا به وراون وراین و بندیشرط تو ور پوالت خودت موقعی تا دیگه خارجی

 حقیقته .کردی سقوط کارت، هتموم دیگه ،خورهمی تکون هی هپول اینجا .نرسه
 .باال آدمی پول دوباره بعدی ماه یهو ،اآلن پول با خرهمی پارچه رهمی یارو ،دیگه

 .کنهمی ضرر مسلما   یارو بُخ 

نیز نگرشش دربارۀ کشورهای دیگر  آمده بود هراتشهر از  که کودکی افغانستانی
 چنین بود:

 ولی ،موخان . ...پولدار ایافغانی ،مافغانیا . ...انآمریکایی فقط رو خوب جای
 اشونخیلیخیلی ولی ،نپولکم نفرات خیلی ،...چیز مثال   ،...خیلی مثال   اونجا
 دارن. خونه یه حتما   دارن. خونه

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 373  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 نیز دربارۀ کشورش و ایران چنین گفت: یگردزباله افغانستانی کودک
 ولی ،ببینم رو اینا و فامیال برم دارم دوس مثال   ولی ،افغانستان برم دارم دوس
 و ایران غیراز دیگه کشور یه برم باید خوره.نمی دردبه بمونیم مثال   اونجا

 افغانستان.

 دندانمی و دنشناسمی را تورم سازویران زندگی مکانیسم خوبیبه نیز انکودک گویا
 که یجای ،ایران در کردن کار که انددریافته و گذاردمی تأثیر وکارهاکسب بر چگونه که

 از رفتن بنابراین ندارد. درپی آنان برای ایآینده است، داده ازدست را خود ارزش کار
 د.ندهمی ترجیح ،دیگر اقشار از بسیاری همانند ،آن مخاطرات تمام با را ایران

 کودکان برای تهران ساکن شهروندان و افغانستانی کودکان برای ایرانی شهروندان
 کار کودکان یافتۀشکل نگرش که هستند دیگریارتباطی  گروه شهرستانی مهاجر
 محل کار، محل در ارتباطات حاصل نگرش این که است متفاوت هاآن بهنسبت
 از بخشی .است مدرسه و ورزشی، هایباشگاه و کودکان دیگر با بازی محل ،زندگی

 براساس نیز برخی و استشکل گرفته  موجود هایواقعیت براساس هانگرش این
 ،افغانستانی و ایرانی کودکان نگرش شده.تحریف هایپنداشتهپیش از ایمجموعه

 کودکان شدن طرد مثال برای دارند. هم با نیز یهایتفاوت موجود، اشتراکات باوجود
 درمعرض بیشتر آنان و است ایرانی کودکان از بیشتر مرهروزه تعامالت در افغانستانی

 به افغانستانی کودکان از برخی گرشن ۀدهندنشان زیر هایروایت هستند. خشونت
 مورانأم و پلیس نیروی مانند ،قانون اجرای دگاننماین از برخی و ایرانی شهروندان
 :است کودکان این با برخورد در ،بهزیستی و شهرداری

 فحش بهت کنی،می جمع آشغال چرخ با ریمی مثال   بد. بعضیا خوب، بعضیا
 خودم پیش ریزم.نمی من گممی .زمین رو نریز ور آشغال !افغانی گهمی ،دهمی
 بگن. دیگه جوری ور نیمه توننمی ندارن، خوب زبون یه اآدم این چرا گممی
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 ما کننمی فکر خودتون. کشور برو اینجا، اومدی چرا !افغانی گنمی ما به ایرانیا
 .تخداس دست روزی دونننمی اما .کردیم خراب ور کارشون

  
 پلیسم به .[دهدمی نشان را سرش]پشت اینجام زد چک یه ؛زدن دیروز ور من

 برو. ،افغانی ،رهآ گهمی ،بگم

  
 ،میریمی سردی از زمستون سوزی.می داری آفتاب یجلو شب تا صبح

 خوشحال دلش آدم بدن چیزی یه اقال   کنار،به اینا ۀهم حاال .گرما از تابستون
 با اآلن وقتا بعضی .خونه واسه کردیم کاری یه حداقل بگه خونه رهمی آدم .بشه

 بدی هم به داریم ؛اومدیم دنیابه آدمیزادا ما دلیل چه به ،خدایا کنممی فکر خودم
 حال به فکری یه ،کنیم بدی اگه .کنیمنمی باز ردهُخ یه رو چشامون کنیم،می

 بکنیم. خودمون

 دربارۀ خود نگرشکرد کار میداماد میر بارتره میدان در ای کهایرانی مهاجر کودک یا
 :کشید تصویربه چنین را تهرانی شهروندان

 اینجا مثال   باشی. اونا اختیاردر شههم باید کننمی فکر ،نتوقعرپُ  خیلی اینا
 میوه، ...،فالن گنمی شههم دیگه بزنیم، بار رو اپالت رسیمنمی ما ،شهمی شلوغ
 خراب ،دنمی فشار رو هامیوه یا ری.آنمی چرا هجگو ار،خی زمینی،سیب

 بد زبون با گیم،می بهشون ما .شهمی خراب شههم دارن.نمیبر دیگه ،کننمی
 اصال   ولی ،نفرهنگبا خیلی تهرانیا این کردممی فکر اول من .دنمی جواب

 .تنیس جوریاین

 کردمی کار پیک عنوانبه قیصریهمنطقۀ در  غذایی مواد فروشگاه یک در که کودکی
 :کرد روایت
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 انعام دیگه باال، ریمی رو پله ری،می همهاین بری،می براشون بار بعضیا مثال  
 اینا ،درسته ی.گیرمین پول کارتبحاصا از تو مگه گهمی ،بگی بهش ؛دهنمی

 .نخسیس هم خیلی اما باشن، داشته پول خیلی ممکنه

 از نیز هاآن تعاریف بنابراین است. متفاوت فراغتاوقات دربارۀ کار کودکان نگرش
 و دانندمی ضروری را فراغتاوقات وجود برخی .دارد تفاوت دیگریک با فراغتاوقات
 برخی و کنندمی تعریف کردن بازی و شادی با را آن برخی غیرضروری. دیگر برخی
 کنار بودن و نظافت مانند شخصی کارهای دادن انجام و خوابیدن و استراحت با دیگر

  .خانواده
 وقت اگه کنیم.می خونه نظافت کنیم.می حموم خوابیم،می ریممی تعطیل روز
 گردیم.می شهر داخل ریممی بشه هم

کرد دربارۀ روزهای فرحزاد کار می منطقۀ هایکودکی که در یکی از مکانیکی 
 تعطیلش چنین روایت کرد:

 باشگاه. رممی دوستام با فوتبال، رممی تعطیل روزهای

 کار کودکان معموال   و است کودکان نگرش از دیگری شکل نیز جامعه به نگرش
 شانزندگی در دانندمی کهزمانی .کنندمی مقایسه دیگران با را خود زندگی و کار شرایط

ها در آن جامعه بهنسبت شناختی و احساسات دارد، وجود دیگران بهنسبت کمبودهایی
 نگرش این دهد.می شکل را جامعه به نگرش هم با دو این ترکیب که دگیرمی شکل

 با مقایسه در انآن زندگی و دارد وجود زیادی هاینابرابری جامعه در که است گونهاین
 جبران را کمبودها نای از بخشی کردن کار با باید که دارد بسیاری کمبودهای دیگران

 احساسشی در منطقۀ خالزیر مشغول بود جوشکارکه در یک  افغانستانی کودکی .کنند
 کرد: بیان جمالت این با را کمبودها این از
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 اونا .مگیرمی خونه لوازم رممی رو آمدمدر ندارن. احتیاجی من پول به منوادهوخ
 نهوخ د   ،برممی رنج چون [.گویدمی لذت با] دارم دوس من ولی نگیر، گنمی
 باید ،نداریم ما ،دارن فامیالمون گممی شممی ناراحت برم.می رنج ،تنیس این

 ایران. اومدن پیش سال بیس فامیالمون بگیریم.

 پوشی و بهنجارسازیچشم
 ذهن به که پرسشی و است رایج بسیار تهران شهر در آن مختلف اشکال در کودکان کار

 حوزه این در که هاییسازمان و هانامهآیین قوانین، باوجود چرا :است این کندمی خطور
 ؟هستیم کودکان کار شاهد هنوز ما ،ندامادی و انسانی منابع دارای و دارند حضور
 در که ایگسترده فقر و اتباع کودکان مهاجرت به اجتماعی ۀپدید این دالیل از بخشی

 کاریکم از ناشی آن از دیگری بخش اما گردد،بازمی دارد وجود ایران ۀجامع
 رفاه و تعاون کار، وزارت مانند هاییدستگاه ،است حوزه این با مرتبط هایهدستگا

 وزارتخانه. این تابع هایسازمان از یکی عنوانبه بهزیستی و جامعه رأس در اجتماعی
 کودکان از تا باشد داشته مختلف کارهای بر دقیقی نظارت باید خانهوزارتدرحقیقت این 

 حمایت متولی هاسازمان سایر و بهزیستی و نشود برداریبهره سخت مشاغل در
 و هاآن از حمایت با و کنند شناسایی را کودکان این باید نیز توانمندسازی و اجتماعی

 ،آن تبعبه ،و مهاجرت البته شوند. هاآن کردن کار از مانع جایگزین هایمشوق ۀارائ
 از حمایت دربرابر ایهوظیف هاسازمان این قانونی لحاظبه و است مهمی بحث تابعیت
 مغایرتی کودک حقوق رعایت و انسانی وظایف با امر این اما ندارند، ایرانیغیر کودکان

 جهانی کنوانسیون ۀکنندامضا کشورهای از یکی عنوانبه یرانا کهاین خصوصبه ،ندارد
 و مهاجر کودکان از حمایت برای را هاظرفیت تمام است موظف کودک حقوق

 کندمی پایمال را هاآن حقوق که کاری هر با و دهد انجام کشور در مقیم یپناهجو
 و سخت کارهای خصوصبه مختلف، اشکال در کودکان کارگیریبه کند. مبارزه

 که ـ کودک حقوق ۀنامپیمان براساس و ستا نکودکا حقوق آشکار نقض ،آورزیان
 بند در شوند. کودکان کار مانع باید موجود هایدستگاه ـ است آن عضو نیز ایران کشور
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 نیا در که را یحقوق ونیکنوانس طرف یکشورها» :است شده ذکر نامهپیمان دو
 یزندگ هاآن ییقضا ۀحوز در که یکودکان تمام یبرا است شده گرفته درنظر ونیکنوانس

 دیعقا ،مذهب زبان، جنسیت، ،رنگ نژاد، ازجهت یضیتبع گونههیچ بدون کنندیم
 احوال ریسا ای و ،تولد ،ییتوانا عدم ،مال ،یاجتماع و قومی گاهیجا ،تیمل ،یاسیس

 گفت باید اما [45]«نمود. خواهند نیتضم و شمرده محترم یقانون میق و نیوالد هیشخص
 پوشیچشم هاآن کار منع و کودکان مؤثر ساماندهی از موجود هایدستگاه ایران در

 :کرد نقل زمینه این در کودک حقوق فعاالن از یکی ند.گیرمی نادیده را هاآن و کنندمی
 کار بر مؤثری نظارت هیچ هستن امر این متولی که دیگری هایدستگاه و کار وزارت کلدر

 خودشون مگه مثال   .خدا ناما به کردن ول ،ندارن هاکارگاه بر نظارتی ندارن، کودکان
 شهر سطح توی کانکود یا ،هستن نوخیاب یتو ،کننمی کار کودکان هاکارگاه یتو دونننمی
 هی حداقل و دارن زمینه این توی هم اپژوهش سریهی خودشون اتفاقا   .کننمی جمع زباله

 ور خودشون قوانین حتی ،ندنمی نجاما]اما[  ،دوننمی ؛دارن موضوع این از نسبی شناخت
 داریم. مشکل اجرا ازنظر ولی ،نداریم ضعف مقررات ازنظر البته .کنننمی اجرا هم

 :کرد عنوان زمینه این در دارکارواش ایانکارفرم از یکی یا
 فقط ؟تلویزیونه توی دآمی هکی نداره، وجود نظارتی هیچ کار وزارت ازطرف

 شنویم.می
 زیادی هاینامهآیین و قوانین ،آن منع و کودکان کار ۀحوز در ،شد گفته که گونههمان

 اجرا برای اندشده تصویب هاآن از برخی گویی که رسدمی نظربه چنین اما دارد، وجود
 باید بلکه ،نیست افیک کودکان کار حذف برای لزوما   ینقوان تصویب نشدن.

 غیرقانونی یا منع همچنین شود. دیده تدارک قوانین اجرای برای نیز مناسبی سازوکارهای
 اگر حتی ،کندنمی کفایت کودکان کار حذف برای تنهاییبه کودکان کار کردن

 است فقیر که ایخانواده چراکه شود، اندیشیده قوانین اجرای برای مناسبی سازوکارهای
 گفت باید حتی .دفرستمی کار به را کودکانشان هایشهزینه از بخشی جبران برای

 بین منصفانه اقتصادی هایفرصت نیستند، دسترس در تحصیلی هایفرصت کهزمانی
 کودکان کار ،شوندنمی توزیع زیستی فضاهای و هاجنسیت مذاهب، اقوام، طبقات،
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 ییشناسا همچنین .خواهد بود هامحرومیت و هاتبعیضاین  جبران یهاگزینه از یکی
 خانگی فضاهای در که یهایتولیدی و خانگی هایکارگاه مانند ،هاکارگاه از برخی

 صورتدر و است دشوار نیز دولت برای فعالیتشان، نوع یلدلبه ،شوندمی اندازیراه
 این در امر متخصصان از یکی .ندارد وجود راحتیبه هاآن بر نظارت امکان ،شناسایی

 گفت: باره
 شناسایی و نظارت امکان چراکه ،است بیشتر کودکان تهدید هستند زیرزمینی که هایینآ در

 کاری نوع و کاری زمان ،مردمی نظارت چه و مردمی هایزمانسا نظارت چه ،است کمتر
 کند. تصمین و تأمین را کودک جسمی و روحی و روانی سالمت که ییادهاستاندار رعایت و

 مدارک چون اما ،هستند هسال هجده تا پانزده کار سن در کودکان از بعضی تعریف این در
 این و نیستند برخوردار بقیه مانند هم قانونی هایحمایت از طبیعتا   ندارند مشخصی هویتی
 که گفت تواننمی و ،نیستند ایرانی هم و هستند ایرانی هم ندارند هویتی مدارک که افرادی

 نیستند. ایرانی هاآن تمام

 ترسخت کودکان زندگی و کار ،شوندمی اجرا قوانین که موارد از برخی در حتی
 نظارت ،موارد از بسیاری در ،شد هداد توضیح قبل هایبخش در که گونههمان د.شومی

 مانند ،هستند عمومی انظار در بیشتر کودکان که کارهایی خصوصبه کارها از برخی بر
 تنهانه ساماندهی ۀخوردشکست هایطرح در هاآن دستگیری و ،خیابان در کودکان

 لحاظبه که است کرده دیگری کارهای وارد را هاآن بلکه است، نشده کودکان کار مانع
 دارد. هاکار آن در کمتری عمل استقالل کودک و نددشوارتر کار شرایط و ماهیت

 و اسکان محل تخریب و گردهازباله اسکان محل به یورش مانند ،مواردی در همچنین
 است، نداشته همراهبه دستاوردی کودکان کار منع در تنهانه اقداماتی چنین ،هاآن کار

 کودکان دستگیری هایطرح است. کرده تهدید را هاآن حیات مختلف اشکال به بلکه
 هایطرح گفت باید بنابراین است. گونههمین نیز هاآن کردن مرز رد و غیرقانونی اتباع

 کافی کودکان کار حذف برای تنهاییبه کودکان کار منع یا کودکان ساماندهی به موسوم
 در است. نیاز هایشانخانواده و هاآن از جانبههمه هایحمایت آن درکنار بلکه نیست،
 یانکارفرما برای را زمینهاین  نوعیبه و هستند شکالا   دارای ما قوانین نیز موارد از برخی

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 379  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 متخصصان از یکی .کنند سوءاستفاده بساچه و استفاده کودکان کار از که اندکرده فراهم
 داشت: اظهاردر این باره  کودک کار حوزۀ فعاالن و

 نفر َده زیر هایکارگاه کهاین و حقیقتیه هی این ،هستن دور دولت نظارت از هاکارگاه نببینی
 ؛داریم هوا دو و موب هی سیاست ما اآلن .بده خیلی خودش این ؛شننمی کارگاه قانون مشمول

 این توی رو هابچه من چون ،کنهمی کار بهتر سالبزرگ هی از شاید .کنهمی کار کودک یعنی
 رو ماشین کار ،کنهمی عوض رو روغن رهمی تو اون که دیدم ماشین چال توی ،امکانیکی

 ؛کودکه ،رسهمی که حقوق موقع .شهمی محسوب کارگر هی اینجا تا بُخ  . ده...می انجام
 رو نفر َده زیر هایکارگاه چون ،نداره نظارتی گونههیچ هم دولت و تهس دوگانه حالت
 هیچ .نیستن نوادگیوخ هایهکارگا اصال   ااین کهدرصورتی .دونهمی نوادگیوخ هایکارگاه

 ۀمغاز هی ،باشه داشته ،مکانیکی مثال   ،ایمغازه هی ایران توی بیاد تونهنمی افغانستانی
 هایکارگاه گفتنمی زمانی یه نیستن. شاگردی ـ پدر ۀمغاز اون اینا .باشه داشته فروشیمیوه
 هاکارگاه اون از خیلی ،برداشتن رو هاکارگاه اون که بعد .شهمی کار قانون جزو نفر هدَ  زیر

 شدن. خارج کار قوانین اون از دیگه

 پوشیچشم کودکان کار حذف از نوعیبه که نیست دولت تنها این گفت باید البته
 هایسازمان ،هاشهرداری مانند دیگر عمومی هایسازمان از بسیاری بلکه ،کندمی

 کودکان کار چشمشان را بر نوعیبهنیز  کودکان هایخانواده و ،کارفرمایان نهاد،مردم
 کنند.می توجیه را آن موارد از برخی در حتی و کنندمی هنجارسازی را آن یا و ندبندمی

 از بسیاری براساس مثال برای ست.هاسازمان این از یکی تهران اریشهرد
 کار ،خشک هایزباله آوریجمع ۀنامآیین مانند ،مختلف هایبخش هایدستورالعمل

 نوع این شهرداری که آنجا از اما است، ممنوع کارآن  رایب کودکان کارگیریبه یا کودکان
 ،انپیمانکار بر ضعیفی نظارت و کندمی سپاریبرون خصوصی بخش به را کارها

 و است کرده پوشیچشم کودکان کار از ،دارد کودکان کارگیریبه ۀزمین در خصوصبه
 مانند کارهایی در خوبیبه را این اند.بخشیده مشروعیت هاآن کار به انپیمانکار

 مشاهده توانمی بازار در موجود یهاچرخی و ،باروترهمیوه میادین در کار گردی،زباله
 :کرد بیاندر این باره چنین  کودکی ۀحوز متخصصان از یکی کرد.
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 کرده فراهم کودکان کار برای را زمینه خوبیبه کارها کردن خصوصی و سپاریبرون این
 نهاد یک مثابۀبه تواندمی که آنجا از دبده انجام را کار این بخواهد شهرداری خود اگر .است

 این سپاریبرون با اما کرد،می استفاده کودکان از کمتر شاید ،گیرد قرار نقد مورد رسمی
 ندارد. نظارتی کلدر هم ناپیمانکار بر ؛است کرده مسئولیت سلب خودش از کارها،

 کاربه مختلف کارهای در را کودکان مختلفی توجیهات براساس نیز کارفرمایان
 باورهای بر ناظر بهنجارسازی اینجا در دهند.می جلوه بهنجار را هاآن کار و ندگیرمی
 و کودکان کارگیریبه برای آنان توجیهات از یکی ست.هاآن کار و کودکان دربارۀ هاآن

 ندکردرا شروع  کار کودکی ۀدور از نیز آنان خود   که است این ناشکار دادن نشان بهنجار
 و اجتماعی رشد در بلکه ،شودنمی او به زدن آسیب باعث تنهانه کودک کردن کار و

 و ملأت جای اشتباه باور این که است عیطبی و است ثرؤم زندگی هایمهارت یادگیری
 که یکارهای و کودکان کار اشکال بین نیستند قادر خوبیبه هاآن البته دارد. بسیار نقد

 .شوند قائل تمایز کودک کار پیامدهای همچنین و شوندنمی محسوب کودکان کار جزو
 :گفت چنین زمینه همین در کارفرمایان از یکی

 صبح ،هابچه همین مث   .مکانیکی( )کار بودم کار این یتو بچگی از خودم من
 بعدا   تونهمی و رهیگمی یاد کار یتو آدم رو اچیز خیلی .رفتیممی شب ،اومدیممی
 بشه. ایکاره خودش یبرا

 اقتصادهای کار به بیشتر آموزیمهارت از شکل این که کرد فراموش نباید اگرچه
 که جدید ۀجامع در ،آیدمی کوچک تولیدی هایکارگاه و خانگی کارهای و سنتی

 گونهاین دیگر اندشده تأسیس صنعت و دانش براساس و اندیافته سازمان کار واحدهای
 همچنان ما اقتصاد از بخشی که البته ندارد. چندانی کاربرد یادگیری هایفرایند

 نبود در که است رسمیغیر بخش آن از ترمهم و است مانده باقی سنتی صورتبه
 انجام برای بسیاری شغلی هایتفرص هنوز و است یافته گسترش کارآمد اقتصادی

 از دیگر یکی دارد. وجود یدی کار نیروی از استفاده و افتادهپاپیش یکارها دادن
 وارد پایین سنین از باید کودک که است نآ کودکان کارگیریبه برای گروه این توجیهات
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 .دنمای تضمین حیطه آن دررا  خود شغلی آیندۀ بتواند تا کند آموزیمهارت و شود کار
 :کرد روایت باره این در کفاشی هایکارگاه از یکی کارفرمای

 کار، یتو یآمی اول وقتی چون کرد، شروعش بچگی از اتفاقا   باید رو کار این
 به هم که بیای کم سن از باید .سخته کار و پایینه خیلی حقوقت ،نیستی بلد کار
 حداقلی درآمد ،شدی تربزرگ و رسیدی که سنی به کهاین هم و کنی عادت کار

 باشی. داشته
 این بر آنان کنند.می رحمط را کودک به کمک استدالل کارفرمایان از دیگر برخی

 کمک کودک و او ۀخانواد به نوعیبه کودک به کار دادن با که کنندمی فکر و ندباور
 داشته را کودک هوای بیشتر نیز هاکارگاه داخل در یانکارفرما از دسته این شاید اند.کرده

 اگر شاید .کنند مراقبت کودک از کار درطول و ،نسپارند او به را سنگین کارهای باشند،
گاه کودک کار پیامدهای از کارفرمایان از گروه این  کاربه را کودکان دیگر، ،بودند آ

 کرد: بیان در بازار گلشاغل  کارفرمایان این از یکی گرفتند.نمی
 ،کنم استفاده مه اگه .ذارممی احترام قلبا   اینا و کار کودکان قانون به واال

 سنگین خیلی کار اینه منظورم ؛اینا و بدم بهش حالی کهاین خاطربه ،جوریهمین
 ور دستش کهاین خاطربه بیشتر .تاینجاس که ...همین مث   .دمنمی بهش قطعا  

 که تاینجاس خدا بنده این .تنیس این به احتیاجی اصال   وگرنه ،تاینجاس بگیرم
 صورت. این به بزنه، دشتی هی بیاد، گیرش زار دو کنه عوض گلدونی مثال  

داشت تجربۀ چندین بارۀ کار با کودکان را که  یکی از کارفرمایان صنف پوشاک
 :را با این جمالت بیان کردکارگیری کودکان به ۀنظرش دربار
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 اینا پدرای گممی .بچه نگیرم کنممی سعی خودمه دست که اونجایی تا گممی
 هاگ خودم ولی .رنآمی رو هابچه ...،چیزن بیشتر آدما جوراین ؛ناچرخی بیشتر
 کهاین همگ کنم،نمی استفاده ،آره معموال   .مگیرمین بگیرن، تماس بدم، آگهی
 ماه سه ،ماه دو باشه، اینجا آقا گهمی نداره، مطمئن ۀدیگ جای مثال   .باشه معرف

 سنت باید یا .سخته واقعا   اومدن کنار هابچه با .دیگه سخته کلدر ولی .کنه کار
 باهاشون بخوای بیشتر ۀتجرب حاال ذرهیه بشی، خودشون سنهم و بیاری کنار ور

 ،بگیم بهش بخوایم یزیچ یه دیگه بینیممی ،بدی دستور بخوای یا کنی کار
 خراب رو کار بگی بهشون بلند ذرهیه هاگ کنن، خراب رو کار یه یا .کنهمی بغض

 دستبه من ور این بُخ  .اینا و شکسته دلش از شده، ناراحت که بینیمی کردی،
 آقا که بگم بهش جورییه خنده و شوخی به کنممی سعی .ورشهتجرب آوردم

 ناراحت بینیمی قشنگ ،کنی برخورد جدی بخوای هاگ .زدی اشتباه رو کار
 همین. دیگه ،تسهبچ ؛شهمی

، ندکنمی بهنجارسازی را کودکان کار کار، شکل یا جنس براساس ،کارفرمایان گاهی
 توانمی شود هسپرد او به و در حد توان کودک سبک کارهای که وقتی ندباور این بر زیرا

 ممکن کارها از دسته این گفت باید گروه این به پاسخ در کرد. استفاده کار در کودکان از
 سبببه یا نباشد مناسب کودک برای ،کار ماهیت نه ،کار محیط شرایط لحاظبهیا  است

 از یکی کند. ایجاد خلل او رفتن مدرسه در دگیرمی کودک از را زیادی زمان کهآن
موافق بود  کودکانتوسط  سبک کارهایانجام دادن  با داشت و تولیدیکه  کارفرمایان

 :کرد بیاننظرش را با این جمالت 
 کنیمی خوبی بچه به وقتی تهس ییجاها یه ؛داره شرایط به گیبست گممی باز

 سنگین خیلی اگه کار .گممی ]داره[ بستگی و دونهمی بهتر ور خوبیت قدر   اون
 جورایی. یه شهمی قاعدتا   باشه، سبک کار .کنیمنمی استفاده بچه از ،باشه
 که ذهنشونه مهارت لحاظاز .بیارن دستبه خاصی مهارت که نداره خاصی کار

 همین، بدن، انجام احسن نحوبه رو کار بگم، یجورچه .کار یتو شهمی قوی
 سبکیه. کار و کاریهوسط اون فقط نداره، خاصی مهارت کارش چون
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شود از کودک نیز معتقد بود که بسته به نوع کار می صاحب یک فروشگاه مواد غذایی
 استفاده کرد و در این باره چنین گفت:

 چاهارده از شتهس که چیزی مثال   جا، تا داریم جا حاال ها،بچه شرایط ،کن گاهن
 ما .بدونه خودش شونخونواده که شرطیبه ،کنیممی قبول سال پونزده

 کنیم،می صحبت مادرش با ما .دآمی مادرش با ،آدمی طرف ؛اینه ونمسیستم
 رعایت رو حدودمونحدو .شب هنُ  تا صبح هنُ  ،شرایط این ،آقا گیممی مثال  
 رعایت رو خودمون حدودوحد ا،میگمی .داریم رو اینجا سیستم .کنیممی
 کنیم.می

 مشغول کودک شودمی باعث کودک کار که ندباور این بر کارفرمایان از گردی ایدسته
 این باور به کند. اجتناب ،بزهکاری و ولگردی مانند ،ُپرخطر رفتارهای سایر از و شود
 نظارت او رفتار بر کار محیط در کارفرما و شودمی مشغول کار به کودک که آنجا از ،گروه
 .ستهاآن از سوءاستفاده و کودکان ۀبزهکاران رفتارهای راه سر بر یمانع امر همین دارد،

 :گفت چنین باره این در خانهخیاطیک  یکارفرما
 کودک شهمی یا رهمی شهمی بلند ،نکنی کمکش ،نگیری ور دستش اگه ور این
 ییهااستفادهءسو جوره،همه کننمی استفادهءسو ازش یا معتاد یا چارراه سر کار
 .ندونیمی بهتر خودتون که

 خود نفع به هم کودکان کار از استفاده که هستند باور این بر آنان از دیگر ایدسته
 است ارزان کار یروین یک آنان برای کودک زیرا است، کودکان نفع به هم و کارفرمایان

 یک یادگیری با همراه که است داده کار او به ارزان کار نیروی این قبالدر کارفرما و
 مزیت دربارۀ داریمغازه .بپردازد او به نیز مبلغی ماهیانه است ممکن و است مهارت
 :گفت چنین کودک کار نیروی از استفاده

 مه ییجاها یه باالخره ؛دیممی انجام که ییکارا یتو هردبُ  سر دو جورایییه
 دونیمی ،رسممی کار تا رهاچا به من ،کنهمی باز ور من ۀمغاز در اون هستش

 گم.می چی
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 که کنندمی فکر و دارند کودکی سن از خاصی تلقی کارفرمایان از دیگر ایدسته
 کودک را سال پانزده باالی افراد و است سالگی دوازده َده تا احتماال   کودکی ۀدور
 اند(کودک درواقع )که افراد از گروه این کار از شودمی که ندباور این بر و دانندنمی

 براساس تواندمی او کار از استفاده و کودکی سن هاآن اعتقاد به همچنین کرد. استفاده
 و ایرانی کودکان سن احتماال   هاآن باور به مثال برای باشد. متفاوت کودکان قومیت

 قومیت و ملیت بنابراین د.رک استفاده هاآن کار از توانمی و است متفاوت افغانستانی
در که  ییکارفرما است. کودکان علیه آمیزتبعیض مبنایی افراد از گروه این برای کودکان

 از استفاده دربارۀ داشت کودکی سن دربارۀ نادرستی نگاه و کردبخش ضایعات کار می
 :گفت چنین کودک کار

 کنمنمی فکر دیگه که ساله شونزده پونزده ،نیستن که بچه .نآمی باهامون ،آره
 شون.ههم ناافغانستانی بعد نوجوونه، ؛باشه بچه

 خودشان کودکان اگر که ندگیرمی کاربه را کودکان توجیه این براساس دیگر ایدسته
 دلیلبه کودکان از برخی البته گیرند.می کاربه را آنان باشند، داشته کردن کار بر اصرار

 به تا بخواهند کارفرما از و بروند کار دنبالبه است ممکن خانواده اصرار یا خانواده فقر
 است ممکن ،است ترضعیف کودکان این حمایتی هایشبکه که آنجا از د.بده کار او

 بنابراین .شوند ُپرخطر کارهای وارد درنهایت و کنند زیادی تالش کار کردن پیدا برای
 دربارۀ یروغنتعویض صاحب یک دارند. قرار سوءاستفاده و خطر درمعرض بیشتر
 :کرد روایت چنین کار گرفتن برای کودکان خود   اصرار  
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 کار بزرگا با بیشتر ،کردم عرض بهتون من .کنیممی ور کار این کنن، التماس بیان
 ،مهندس ،زننمی زنگ خودشون که ییکسا دیگه، کاربلدن که ییساک ؛کنممی
 من چون رم،نمی دنبالشون جوراین من باشم، داشته کار نداری؟ کار داری؟ کار

 جوری رو صنفی این و سنی این یتو یهابچه بیشتر گفتم .دارم ور خودم نیروی
 حاال گممی ،کار به باشن داشته احتیاج بزنن زنگ اونا ،بخوام ؛کنممی استفاده

 ،دنبالشون بدوم من کهاین ولی .باشه کار اگه بگیر، ور کار از ایگوشه یه بیا مه تو
 بچه، چون وارد. هم باال سن هم دارم دردبخوربه اینیرو من بعد .نبوده حاال تا

 ه.گیرمی ور آدم پایودست بیشتر ،باشه تجربهبی اگه مخصوصا  
 آنان به هرچه و ندترمطیع کودکان دانندمی که آنجا از یانکارفرما از دیگر ایدسته

 پیگیر کمتر و ،کنندمی اعتراض کار در کمتر دهند،می انجام آنان کنند نهیامرو
 استفاده کودکان کار از بنابراین ،نساالبزرگ با مقایسه در هستند وحقوقشانحق
 محیط در را کودکان کارفرمایان از دسته این میدانی، شواهد براساس و معموال   کنند.می
 و ،کنند امرونهی آنان به بزنند، داد آنان سر است ممکن مثال برای .دهندمی آزار کار

 را او دستمزد است ممکن حتی ،کند کار آنان برای کودک ندهنخوا کهدرصورتی
 است آن کارفرمایان ازسوی کار کودکان از استفاده دالیل از دیگر یکی نکنند. پرداخت

 شود، انجام شب در باید و است نامتعارف یا طوالنی کار ساعات که یکارهای در که
 سالبزرگ افراد زیرا برآیند، کارها این ازعهدۀ توانندمی خوبیبه که هستند کودکان این

 اسکان محل که یکارهای در ال  مث .دهند انجام را کارهایی چنین نیستند حاضر متأهل یا
 از بخش این در شاغل کودکان یا و اندشده واقع دیگریک ینزدیک در یا است یکی کار و

 را کارهااین توانندمی بهتر نحوبه که هستند کودکان این اندکرده مهاجرت شهرستان
 زمینه همین در کارواش صاحبان از یکی .ستکارفرما نفع به لحاظ هر از و دهند انجام
 :کرد اشاره

 هم ترنصادق هم چون ،بهترن بزرگ تا صد از هابچه این وقتا بعضی گممی من
 .داره باد شونکله که جوونی آدمای تا ترسنمی بیشتر هم ،ترنکنگوشحرف

 یا بره کنه قهر خوادمی ،ابرو چشت باالی گیمی تا سالهنوزده ،سالهبیست مثال  
 بزنه. بهت ایضربه یه
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در مزیت استفاده از کودکان  شتیدکی ماشین دامازلوفروشگاه که  کارفرمای دیگری
 کار عنوان کرد:

 ما .برنمی پیش رو کار بهتر اتربزرگ بهنسبت ؛ناباهوشی هایبچه خوبیه، سح
 سپردیم. دستشون رو کار و کنیم اعتماد بهشون تونستیم هم

 فرقی آنان برای و کنندمی توجه کار در نفعشان به تنها دیگر ایدسته ترتیب همین به
 همین در .شود انجام کار که است این مهم و دهدمی انجام را کار کسی چه که کندنمی

 گفت: چنین صاحب یک فروشگاه مواد غذایی زمینه
 .بدیم کار بهشون که براشون داریم جا اینجا ما ،باشه داشته کار به نیاز که کسهر

 دنمی انجام که هکاری اصْل  .نیست مهم برامون شونمبزرگی و کوچیک حاال
 مهمه.این  ،برامون

 غیرقانونی کودکان کار از استفاده که دانندمی هاکارگاه از برخی در کارفرمایان گاهی
 استفاده هاآن از ،کودکان بودن مطیع و هاآن کار بودن ارزان دلیلبه ،بازهم ولی ،است

 بازرسان دید از را آنان ،کنندمی مراجعه هاکارگاه این به کار بازرسان کهزمانی و کنندمی
 از خارج یهایمکان یا هاانباری به را آنان است ممکن مثال برای دارند.می نگاه پنهان

 که کارفرمایی .کنند خارج کارگاه پشتی هایدر از یا دهند انتقال بازرسان نگاه تیررس
 چنین رسمی هایکارگاه در کودکان از استفاده شگرد دربارۀداشت  کفشوتولیدی کیف

 :کرد نقل
 اگر .بااحتیاط ولی د،کننمی استفاده کودک کار نیروی زا هم رسمی هایکارگاه

 پنهان را او یا کارگرهاست از یکی فرزند که کنندمی اظهار ،برسد هم کار بازرس
 نشود. متوجه بازرس تا کنندمی

 تفاوتیبی به و کنندمی درک کمی را کودکانشرایط  هم کارفرمایان از ایدسته
 و دارند انتقاد شرایط این از کارفرمایان ۀاستفادءسو و کودکان بهنسبت هاخانواده

دوزی پردهدر صنف که  آنان از کیی .شود رعایت باید که دارند حقوقی کودکان معتقدند
 :گفت زمینه این در اشتغال داشت
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 استراحت به احتیاج بچه این مثال   که تنیس مهم براشون کارفرماها از رخیب
 نباشه، براش مهم وقتی مادر و پدر البته . ...به احتیاج داره، بازی به احتیاج داره،

 منم بُخ  ،کننمی فکر جوریاین شننه و بابا وقتی گهمی هم کارفرما بُخ 
 دیگه. ماجوریاین

 نیز دربارۀ انتقاد از کار کودکان گفت: که در بازار تهران حجره داشت کارفرمایی
 و دروغ باید اینجا .بدیه محیط خیلی کثیفه، ؛تنیس خوبی محیط بازار محیط
 بگیره. یاد کلک

 کنند.می فراهم کودکان کار برای را زمینه مواقع از برخی در نیز نهادمردم هایسازمان
 کودک خود و کودک ۀخانواد کهاین و خانواده فقر ۀمشاهد دلیلبه است ممکن مثال برای

 .دهند انجام را کاری چنین موارد از برخی در د،نکن پیدا کار شانبرای تا اندخواسته آنان از
 با مواردی در اما ،است اشتباه کودک کار که ندباور این بر هاسمن گرچه گفت باید

 از برخی .کنندمی فراهم را کودک کار زمینۀ میانبر هایراه و توجیهات برخی از استفاده
 یاد را مهارتی کودک که ،تولیدی یهاکارگاه در کار که است چنینآنان  توجیهات

 که باورند این بر یا و است خیابان در کار از بهتر ،است مناسب او ۀآیند برای و دگیرمی
 انحرافات از بسیاری بر را راهحتی  و زندمی آسیب این کودکان به کمتر کردن کار
 است ممکن اندیافته استقرار آن در که مکانی یا محل به بستهها این سازمان .بنددمی

 از برخی در است ممکن فرحزاد ۀمنطق در مثال برای .برگزینند را مختلفی هایراهبرد
 عنو از البته کنند، پیدا کار کودکان برای شهرداری 2 ۀمنطق در یا ی منطقههاکارگاه
 انداختن خطربه احتمال و است مناسب کودک ۀآیند برای آنان باور به که یکارهای

 :بود معتقد باره این در نهادمردم هایسازمان فعاالن از یکی است. کمتر کودک سالمت

 ور هکنمی کار کودک که ییجا حداقل یعنی ؛کنیم آسیب کاهش تونیممی مرحله هی توی
 بهتر شغل تونهمی توانمندیش به توجه با کودک دونیممی اگه یا باشیم داشته کنترل تحت
 که هاول قدم این ؛کارگاه بیاریمش ارراهچ سر از باشه داشته یادگیری تونهمی باشه، داشته
 گرفتن درنهایت بعد و نوادهوخ یاعضا هدیگ توانمندسازی و نوادهوخ شرایط بهبود شدرکنار

 کارفرما با ارتباط یمدمی انجام ما که کاری حاال .تسبرنامه کلی روند این کودک از ارک
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 معرفی کودک به خودمون رو اونجا ممکنه حاال که ،کنهمی کار که هرجا کودک یعنی ؛داریم
 ،باشیم گرفته ارتباط کارفرما با ،آرایشگری مث   ،مختلف مراکز باشیم رفته ،باشیم کرده

 اطالعات ،باشه کرده پیدا رو ییجا خودش کودک ممکنه یا اونجا به کنیم معرفی رو کودک
 معرفی رو خودمون و یمگیرمی ارتباط کارفرما با و ریممی حضوری ،یمگیرمی رو کار
 ساعت ،کنیممی بررسی رو کودک کار شرایط .داریم کارفرما با مستقیم ارتباط و کنیممی

 چند هر ه،مداوم ارتباط این .کارفرما روان سالمت ،کارفرما برخورد حقوقش، میزان کارش،
 بگه ما به کارفرما تهس کودک بهراجع اینکته هاگ که شهمی صحبت کارفرما با بار هی وقت

 کارفرما با که ارتباطی با ،ببینه آموزش بیاد کودک ،ایدوره ،کنیم برگزار کارگاهی ما هقرار اگر و
 حف  ارتباط این .نره کار سر ساعت اون حاال که بگیریم رو اجازه این تونیممی ،یمگیرمی
 این .ایدیگه یکارفرما با حاال و کنه عوض ور کارش دلیلی هر به بچه کهزمانی تا شهمی

 هدف اون حاال و اول ۀمرحل توی بکنیم حداقلی آسیب کاهش هی ما که شهمی باعث
 باالی که ییاونا باز ،کمه سنشون که کودکانی خصوصبه کودک از کار که اینه مدتبلند

 هفت ،کمه سنش که کودکی ولی ،بیشتر آموزیحرفه سمت ریممی داریم هستن سال پونزده
 بشه. گرفته کودک از کار مینکمی سعی ،سال هشت تا

 بهنجار را کودکان کار که هستند هاآن والدین یا کودکان هایخانواده این درنهایت
 باورهایشان درآمد، تأمین برای اضطرارشان و فقر به توجه با ،هاآن از بسیاری کنند.می

 مخاطرات، کاهش برای راهبردهایی از استفاده و کودک کردن کار و کودکی ۀدور دربارۀ
 و متن یک در باورها این البته کنند.می بهنجار کودک و خودشان برای را کودکان کار

 این بر هاآن از برخی مثال برای د.گیرمی شکل اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، بافت
 شودمی منجر کودک شخصیت ساخت و مهارت یادگیری به کودک کردن کار که باروند

 جدید هایفرصت که اجتماعی بستریک  در یا است. کودک خود   نفع به آینده در و
 اگر حتی دانندمی کودک والدین ،نیافتهتوسعه مناطق در مثال   ،ندارد وجود اقتصادی
 براساس کاری آینده در ،کند کسب مهارت و ،برود دانشگاه بخواند، درس کودکشان

 دسترس در که بپردازد ایسنتی کارهای به باید و داشت نخواهد وجود او مهارت
 و هانظارت با آنان گاهی کنند.می کار وارد کودکی از را نفرزندانشا روازاین .هستند

 برای را کار مخاطرات که توجیه این با و کنندمی فراهم کودکان برای که یهایحمایت
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 روندمی خیابان به کودکان با مثال برای ند.گیرمی کاربه را نفرزندشا اندکرده کم کودک
 فرزندشان برای که اندمواظب و مانندمی آنان مراقب دور، از ،خیابان از گوشه یک در و

 از ،مدتی ازپس ،والدین خود کار محل یهاکارگاه از برخی در یا ندهد. رخ اتفاقی
 چون که است این باورشان و دهد کار فرزندشان به تا کنندمی درخواست کارفرما

 مورد آید.نمی وجودبه خاصی مشکل کودک برای دارند حضور کار محل در شانخود
 یک اتباع نامهاجر ۀجامع از انبوهی بخش میاندر کودکان کار که است این تروجهتقابل

 فعاالن از یکی .کنند کار که کنندمی مهاجرت ایران به دلیل همین به آنان و است فرهنگ
 :داشت بیان زمینه این در کودکی حوزۀ

 احساس گهمی ،رسهمی سنی یک به بچه ،مثال   ،انگار افغانستان یتو اصال   سرییه نبینیب
 مثال   اینجا آدمی دیدم رو کیس بارها من .فرهنگشونه یتو چون ،کار سر نره اگه کنهمی گناه
 نباید که تو بخونی، درس باید هنوز تو بُخ  گممی من ن.کنی پیدا کار من برای ،خانوم گهمی

 اون مقداری یه کنم. کار باید دیگه ،رسیدم سن این به من ،خانوم ،نه گهمی .کنی کار بیای
 ،نیازه بحث بیشتر ایرانی هاینوادهوخ یتو باز نیاز که نیازشونه بحث هم مقدار هی ،تسقضیه

 مثال   که ایرانی ۀنوادوخ مث   فرهنگشونه، جزو ،حال هر به ،افغانستانی ۀنوادوخ یتو ولی
 کار هاگ ؛کنه کار دیگه دارن انتظار ازش همه ه.دانشگا رهمی رسهمی سنی هی به پسر فرضبه

 کار هاگ ،سالگی سیزده دوازده مثال   ،بچگی سن همون تو اینا غیرعادیه. وقتاون بُخ  ،نکنه
 ازطرف بود شده تنبیه شدتبه کارمون هایبچه از یکی پیش وقت چند غیرعادیه. نکنن

 شده چی درواقع که پرسیدم مادر از وقتی .کردم صحبت و شونهخون رفتم من بعد که شپدر
 از یکی یتو قبال   بچه این کار، سر رفتهمی قبال   این مثال   ،آره گفت برگشت ،افتاده اتفاق این
 خیابون کوچه یتو رهمی .رهنمی همدتی یه اآلن بعد .بوده شاگردمغازه فرحزاد هایمغازه این

 کرده تنبیه ور این شدتبه .سالشه یازده ؟سالشه چند بچه حاال .کنهمی بازی خودش برای
 کنه کار بره کهاین جایبه سن این یتو پسر هی که زشته خیلی مثال   دیگه اآلن دیگه که بودن

 کنه. بازی کوچه یتو بره
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 )عکس از پژوهش( اسالمشهردر منطقۀ  یسنت یبلورساز ۀکودکان کارگر در کارخانتصویری از 

 نظارت و مراقبت
 کردن مندقاعده آن هدف که است هاییکنش معنای به اجتماعی علوم در نظارت مفهوم
 خالف که است رفتارهایی از جلوگیری نظارت هدف دیگر، عبارت به .است رفتار

 رفتار کردن مندقاعده هاآن هدف درنتیجه و هستند اجتماعی هایارزش و هنجارها
 بیشتر مفهوم این اجتماعی علوم در البته است. اجتماعی هایارزش و هنجارها براساس

 زمینه همین در شود.نمی استفاده ککود کار ۀحوز در و ستا روانهکج رفتارهای بر ناظر
 جرم، به شدهسازماندهی هایخپاس آن اجتماعی کنترل یا نظارت» است: گفته کوهن

 بوده زامسئله ماعیاجت لحاظبه که رفتاری یا و روانهکج رفتار ۀپیوست اشکال و، بزهکاری
 کنش کهآن )بعداز انفعالی و واکنشی معنای به خواه شوند، تلقی گونهاین امر واقع   در و

 دستانهشپی و فعال معنای به خواه و (است شده شناسایی کنشگر و داده رخ مفروض
 برده کاربه معنی این به اینجا در نظارت بنابراین [46]«است. کنش( از پیشگیری )برای

 نظارت کودکانبر  مختلف کارهای در کارفرمایان کهزمانی گفت باید البته شود.نمی
 که هستند قواعدی براساس کودکان رفتار کردن مندقاعده دنبالبه هاآن کنند،می

 بلکه ،نیستند عام هنجارها و هاارزش ،دیگر ،قواعد این در اند.کرده وضع را آن خودشان
 عوامل و کارفرمایان روینااز .اندظالمانه مواقع از بسیاری در که هستند کارفرما قواعد

 نکنند. نقض را شدهوضع قواعد تا کنندمی نظارت مختلف هایشیوه به را کودکان هاآن
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 پرورش شهدف که است اعمالی هرگونه معنای به اجتماعی مراقبت دیگر ازسوی
 کودکانشان از والدین کهچنان ؛ستهاآن دیدن آسیب یا صدمه از جلوگیری و کودکان
 کنند. رشد خوبیبه و نبینند آسیبی آنان تا کنندمی مراقبت

 گوناگون دالیل به مختلفی افراد یا هاسازمان ازسوی مختلف کارهای در کودکان
 افرادی و هاسازمان به توانمی زمینه این در شود.می مراقبت هاآن از یا شوندمی نظارت

 ،والدین ها،سمن ،یانکارفرما انتظامی، نیروی شهرداری، بهزیستی، کار، وزارت مانند
 و افراد از هرکدام هدف ،شد گفته که گونههمان کرد. اشاره خانواده اعضای سایر و

 کار و کودکان بر رتنظا واملع از یکی است. متفاوت مراقبت و نظارت از هاسازمان
 کیفیت مانند ،مختلف دالیل به را کار محیط آنان ؛هستند کار وزارت نامأمور کودکان
 نظارت از نیز گاهی .بگیرند نظارت تحت باید ،کودکان از نکردن استفاده و کار زندگی

 نه نظارت نوع این .شودفاده میاست غیرقانونی اتباع اشتغال از جلوگیری منظوربه
 علیه ستم و تبعیض براساس بلکه کودکان کار از نکردن استفاده برای نظارت براساس

 هانظارت نوع این دربارۀ سازباطری کارفرمایان از یکی شود.می انجام هاافغانستانی
 :کرد روایت چنین

 سر آوردی افغانستانی چرا مثال   که بودن داده گیر رو رفیقام تا چند بودم شنیده
 بود. سازباطری هم دونه یه .گفت بهم اون داشتم رفیق یه .بودن مکانیکی ؛کار

شرح ذیل به بازرسان نظارت ۀزمین در مایانکارفر از تعدادیهای متفاوت روایت
 .است

 که همینه خاطربه . ده...می گیر ببینه رو سال جدهیه زیر هایبچه بیاد بازرس
 .ینشونهیپا سن خاطربه ندارن. کار ۀاجاز اآلن کردن،می کار چرخ با قبال   ،اآلن

 بگیریم. کاربه است( مغازهدشاگر )منظور اینجا رو اینا مجبوریم
  

 اقوامم یبگ تونیمی ،بیاد بازرس اگه یعنی ؛نداره مشکلی بودن اینا شاگردمغازه
 .ندارن کار ۀاجاز چون ،نشسته... من پیش اینجا هستش
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 هامغازه از هابچه ،آدمی وقتی اونم .دآمی بیمه و بهداشت از فقط بازرس ااینج
 کنن.می فرار

  
 تجاری اینجا ،دیگه کسب جواز واسه .کنهمی پلمب آدمی فقط شهرداری

 هایکارگاه گفتنمی زمانی یه نداره. کاری کسی با ولی بره. و ببنده رو در ،تنیس
 اون از خیلی ،برداشتن رو هاکارگاه اون که بعد ،شهمی کار قانون جزو نفر هدَ  زیر

 شدن. خارج کار قوانین اون از دیگه هاکارگاه
 :گفت کار در بازرسی دربارۀکرد شاگردی می خانهخیاط ی که در یککودکان از یکی

 دک رو ما کارفرما کرد،می چیز کارفرما .دادنمی گیر اومدنمی بازرسا بُخ 
 کنی،می کار اینجا هچقد گفت ،من به داد گیر اومد بار یه بعدش .بیرون کردمی

 .کنیممی کار داریم هسال شیش گفتم

 ،کارها از برخی بر نظارت امکان ؛است متفاوت نیز کودکان کار نوع براساس نظارت
 ناظران برای ،دنشومی انجام زیرزمینی و غیررسمی هایکارگاه در که ییهاآن ازجمله

 ثبت قانونی لحاظبه یا نددایر مسکونی واحدهای در که هاییکارگاه کند.می کم بسیار
 نهادهای ازسوی نظارتی که اندگروه این جزو نیست دسترس در هاآن از نشانی و اندنشده

 دلیلبه کودکان از بسیاری نیز موارد از برخی در البته .نیست هاآن بر قانونی و رسمی
 قانونی هایحمایت از توانندنمی ،ایران کار قوانین برپایۀ حتی ،هویتی اسناد نداشتن

 چنین کار کودکان و هاکارگاه بر نظارت دربارۀ کودک حوزۀ فعاالن از یکی .برخوردارشوند
 :گفت

 شناسایی و نظارت امکان چراکه ،است بیشتر کودکان تهدید هستند زیرزمینی که اییهنآ در
 کاری نوع و کاری زمان ،مردمی نظارت چه و مردمی هایسازمان نظارت چه ،است کمتر

 کند. مینضت و تأمین را کودک جسمی و روحی و روانی سالمت که هاییداستاندار رعایت و
 مدارک چون اما ،هستند سال هجده تا پانزده کار سن در کودکان از بعضی تعریف این در

 این و نیستند برخوردار بقیه مانند هم قانونی هایحمایت از طبیعتا   ندارند مشخصی هویتی

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 393  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 که گفت تواننمی و نیستند ایرانی هم و هستند ایرانی هم ندارند هویتی مدارک که افرادی
 نیستند. ایرانی هاآن تمام

 زیادی شمار بر ،مختلف دالیل به ،موارد از بسیاری در که است این اصلی مشکل
 از د.گیرمین صورت نظارتی کودکان کار از نکردن استفاده ازباب کارها و هاکارگاه از

 اشاره غیررسمی کار بازار گسترش و کار وزارت در نیرو کمبود به توانمی آن عمده دالیل
 :کرد بیاندر این باره  کار وزارت کارشناسان از یکی کرد.

 خانواده که شرایطی در هابچه داریم. مشکل اجرا ازنظر ولی ،نداریم ضعف مقررات ازنظر
 هستند. پذیرآسیب بیشتر کرونا، فضای و اآلن مانند ،هستند اقتصادی مسائل درگیر بیشتر
 دیده که هایینآ معموال   هستند. زیرزمینی هایکارگاه ندارند نظارتی و مجوز که هاییکارگاه

 .اتاق یک قالب در ،نیست هم کارگاه الزاما   و است هرچیزی غیرمجاز دارند. مجوز دنوشمی
 چون ،است فراهم مجاز مراکز در نظارت امکان غیرمجاز. قالب در و نباشد اتاق هم بعضی

 دارد. وجود بازرسی ۀحوز در نظارت ضعف هرچند دهد،می را آن ۀاجاز قانون

 تحمیل کودکان بر را شرایطی غیرمجاز و رسمیغیر هایکارگاه بر نظارت عدم ۀئلمس
 روروبه تهدید با را کودکان روان و جسم سالمت بیشتری خطرات آن ۀواسطبه که کندمی
 :است نکته همین مؤید نیز ان امرمتخصص یکی از ۀگفت .سازدمی

 انظار از خارج چراکه ،است خیابان شرایط از بدتر بسیار هاکارگاه در کودک کاری شرایط
 زمینه این در پاسخگویی گونههیچ کارفرما و دارد وجود عضو نقص امکان و است عمومی

 و آسیب دچار و ندارد شغلی امنیت کودک ،دارد بیشتری هایآسیب کارگاه در کار .ندارد
  شود.می عضو قطع

 به ندگیرمی عمومی و دولتی هایسازمان از را هاپروژه از برخی که کارفرمایانی
 که است این کار بر نظارت از هاآن هدف دارند. نظارت کودکان بر مختلف هایشیوه

 برای کنند. سود بیشتر مالی لحاظبه تا نکنند نقض را کار قواعد کارکنان سایر و کودکان
 یاز شهردار هازباله آوریجمع برای را یشهر مناطق پیمانکاران گردیزباله کار در مثال

 کنندمی نظارت نظرشان تحت ۀمنطق بر ،خود بازرسان ازطریق و کنندمی اجاره تهران
 هامحله خود، روش به ،نیز پیمانکاران این شود. اجرا هاآن قوانین و قواعد براساس کار تا
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 از خارج کسی اگر و اندکودک آنان از بسیاری تعداد که دهندمی اجاره ناگردزباله به را
 در یا کنند.می مجازات مختلف هایشیوه به و شناسایی را او ود،ش کار وارد قاعده این

 کودکان بر مختلف هایشیوه به که دارند وجود یشوراهای تهران بزرگ بازار و گل بازار
 پیمانکاران نظارت دربارۀ .کنند کار آنان قواعد براساس تا کنندمی نظارت چرخی

 :بود چنین هاقولنقل
 دن.نمی پالک اآلن .بهشون دادن پالک قبال   اونا دارن، پالک اچرخ سرییه

 30 برجبهبرج .شهمی سال هی تقریبا   رفته. مه شهرداری اآلن ،دادمی شهرداری
 گرفت.می تومن

  
 براساس اینا و کرد سازماندهی رو اینا اومد شرکتی یه پیش سال چند تقریبا  

 افراد دار،مغازه کسبه، رو سریا یه ضمانت، حالت دادن،می شرکت به که مدارکی
 قبول شرکت رو ضمانت اون و کردنمی ضمانت غیره و شهر شورای محله،

 به پالک درنهایت .دادنمی پرونده تشکیل و شدنمی نگاریانگشت .کنهمی
 پالک اون براساس و هکی ضامنش که بود مشخص و شدمی آقا اون اسم

 رجوعارباب یه هاگ مثال   .دادنمی بهش هم لباس یه ومد،امیدر اطالعاتش
 دست جاییش یه تا البته بشه. شناسایی شهمی پالک رویاز ،باشن برده رو بارش

 ،باشن برده رو بارش هاگ .داره ربط انتظامی نیروی به هم جایی یه ماست،
 اطالعات ما بعدش و دهمی رو پالک ۀشمار ،گهمی ؛انتظامی نیروی فرستیممی
 کنن.می پیگیری و انتظامی نیروی برای فرستیممی رو
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 اینا مواقع خیلی آخه .شنمی آوریجمع پالکا بدون بشه، اجرا طرح این اگر
 جای یه از یهو بازار شلوغی توی گرفتن، یاد رو بازار بلدی و زرنگی اون ؛زرنگن

 اینا .کنه پیداش تونهنمی دیگه .نبینتش و کنه گمش بار باصاح که رهمی دیگه
 باشه. راحت خیالش فرد هم و کنه کاری نتونه چرخی هم که تهس اینم خاطربه

 بیاد، بلدکار پیمانکار یه هستیم این دنبال ما بوده، پیش سال هدَ  واسه طرح این
 که نباشه جوری .شهمی چاقوکشی و درگیری و دعوا وقتا بعضی مثال   اینجا چون

 و شدمی ثبت اطالعاتشون کل قبال   .برندر اول خودشون شرکت اون کارمندای
 بشه. اجرا طرح این که هستیم این دنبال نماآل .شدمی تشکیل پرونده

  
 به .تشوراس اسمش که اتاق اون یتو شینهمی بازار اول که تهس نفر یه اینجا

 .بگیریم رو هاجلیقه این که دیممی اولش تومن 400 ده،می رو لباسا این اون ما
 کنیم. کار اینجا که دیممی تومن 300 ماهی بعدش

 گفت: یفروشگل هایپاتوق بر نظارت دربارۀ یانکارفرما از یکی یا
 و تهس حواسمون و یمیاینجا خودمون حصب از ؛کنیممی کار هم با برادرم و من

 تباب کسی به اینجاییم، خودمون بچگی از ما کنیم.می سرکشی پاتوقا ۀهم به
 .دیممین پولی کردن کار اینجا

 
 کودکاننظارت و مراقبت نهادها بر کار  :3-13 ۀنمودار شمار 

شهرداری
32%

وپلیس متر
6%

نیروی انتظامی
30%

یبهزیست
32%

و مراقبتنظارت

شهرداری

پلیس مترو

نیروی انتظامی

بهزیستی
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 که هستند کودکان وضعیت بر نظارت عوامل از دیگر یکی نیز نهادمردم هایسازمان
این  .ه استشد پرداخته موضوع این به خوبیبه نهادمردم هایسازمان ۀمقول در

 :از اندعبارت هاآن اهم که ندنکمی دنبال را مختلفی اهداف ارتنظ از هاسازمان
 منظوربه یانکارفرما و کار بر نظارت ،هاآن از حمایت و جذب برای کودکان شناسایی

 از کودکان کردن خارج کار، مخاطرات و هاآسیب کاهش و کودکان استثمار با مبارزه
 سختی با کارهایی به کودکان ورود موارد برخی در و ،کمتر مزایایی با ترسخت کارهای

 اعضای از یکی یا والدین هاسمن درکنار بیشتر. یادگیری و آموزیمهارت امکان و کمتر
 و کنندمی مراقبت کودکانشان از مختلف کارهای در مختلف هایشیوه به نیز خانواده

 نکردن تجربه و کار مخاطرات کاهش این گروه ۀعمد هدف ند.دار نظارت هاآن رفتار بر
 یکی یا والدین که دهدمی نشان خوبیبه ،همگی ،زیر هایروایت است. آزار و خشونت

 کودکانشان از مختلف کارهای در دالیلی چه به و چگونه کودکان ۀخانواد اعضای از
 :کنندمی نظارت آنان بر و مراقبت

 تا دو موندیم ما .رفتن کردن ازدواج بودن مودخترخان تا دو اونجا ،کار سر رفتم
 خاطربه چون ،کنیم تسویه ریممی امروز کار. سر ریممین دیگه ما که نماآل .تنها
 آقا تا دو بریم. کار سر ذارننمی بابام و مامان ست.نی زن محل اینجا کهاین

 ما دیگه که آقا تا دو با موندیم نفر دو ما ،رفتن همه ؛بودیم نفر هشت اول ن.هست
 بریم. ذارننمی هم رو

  
 رو ما هابچه دادیم،می ما تومن پونزده شبی ،بودیم که شهرداری ارراهچ سر

 کار اینجا گهمی بابام .زننمی رو ما و دیممی تومن تبیس شبی اینجا .زدننمی
 تره.نزدیک خونه به اینجا کنین،

  
 اونجا بیشتر ،کنهمی کار کمتر مامانشون ن،آمی مامانشون با افغانستانیا اون
 نشه. دعوا ندزده، ور پولشون کسی مثال   که تایناس مراقب سهمیوای
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 کار از نکردن استفاده برای کارها از برخی در هانظارت شدت کرونا ویروس شیوع با
 شیوع از ترس دلیلبه و کرونا ویروس شیوع ابتدای در است. شده بیشتر نیز کودکان
 شدند. کودکان کار مانع خود کاری ۀحوز در دولتی هایسازمان از بسیاری آن ۀگسترد

 بود تهران شهرداری شد گردیزباله بخش در کودکان کار مانع که هاییسازمان از یکی
 از درخواست و ،شهر سطح در تبلیغات گسترده، نظارت اعمال با کرد اعالم که

 گردیزباله از ،کودک گردانزباله مشاهدۀ درصورت گزارش اعالم برای شهروندان
 کودکان و شد رها طرح این کوتاهی مدت بعداز البته د.کر خواهدممانعت  کودکان

 شیوع هنگامبه کودکان کار از ممانعت و نظارت بازگشتند. گردیزباله کار به بازهم
 در ازجمله ،دیگر کارهای در بلکه ،نشد محدود گردزباله کودکان به تنها کرونا ویروس

 کهچنان گذاشت؛ صحه آن بر میدانی مشاهدات که بود شکل همین به نیز ،گل بازار
 کرد: نقل چنین بازار در کارفرمایان   از یکی

 شد امر دولت ازطرف ،نو سال توی اومد، که ییکرونا شرایط این ازبعد دیگه
 دیگه شن.می جریمه وگرنه ،کنه تفادهسا کار واسه هابچه از نداره حق کسی

 ندن. چرخ بهشون رو سال هیجده زیر هایبچه گرفتن تصمیم بازار شورای
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 کودکان )عکس از پژوهش( یگرددر پارک الله درخصوص مبارزه با زباله یشهردار یشهر یغاتاز تبل یریتصو

و  نمایندکنند تا از آنان حمایت ها نیز به اشکال مختلف کودکان را نظارت میسمن
. در این رابطه یکی از فعاالن این حوزه اظهار آنان کاهش دهندرا برای مخاطرات کار 

 :داشت
 یه که آیممی کنار باهاش مدلی یه حاال ،اون از گیریممی کارفرماش با رو ارتباط اون ما

 اون درواقع بتونه ،داره چیزی ،ایمشاوره یا برسه آموزش به ،مثال   ،بچه که بذاره آزاد اییتایم
 کار یتو رفته اآلن که بگم رفت یادم رو هامونبچه از دیگه مورد هی من بده. انجام ور

 هشت تقریبا   کاره، به مشغول رو زیادی تایم یه هم ایشون درواقع که کنهمی کار طالسازی
 و گیرهمی داره 400 ،300 و 1 گهمی خودش که چیزی براساس حاال ش.یش و پنج تا رهمی

 گیره.می داره تومن 1 ماهی و تسشاگردمغازه که داریم بچه ما مثال   .نهامونبچه

 کرد: نقل چنین نیز نهادمردم هایمؤسسه از یکی مددکار 
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 هانوادهوخ با ارتباط در بعد .دادیم انجام ،شدیم وارد که اولش .بله ،دوره هی ما کارگاه از بازدید
 یا رنمی کودک کار محل خودشون .کردن اعتماد ما به هانوادهوخ ونچ ،کنیممی پیگیری

 ،کردیم چی ،رو مادرش ،کردمی کار مکانیکی که کودکی مثال   .رنآمی رو کودک خودشون
 خوند.می درس داشت تقریبا   دبیرستان تا مه بچه .بیاد بچه کردیم راضیش

 روابط کار
 این اهم از کار حقوق و کار روابط .است مشخص ویژگی چندین دارای کودکان کار

 کار در پردازد.می کار محل در اطرافیان با کودک روابط به کار روابط ست.هاویژگی
 در دارد. رابطه هاآن با کودک که دارند حضور مختلف هاینقش قالب در زیادی افراد

 قالب در کودک با را روابط بیشترین که ستکارفرما ینا دارد حضور کارفرما که کارهایی
 از بلکه کمیت و میزان لحاظبه نه بیشترین ،دیگر عبارت به .دارد کارگر ـ کارفرما روابط

 به تنها کار محل در کودک روابط دارد. کودک کار در ایکنندهتعیین نقش که جهت این
 نیز را مختلف افراد دیگر با روابط ،کار محل و نوع به بسته و شودنمی محدود کارفرما

 همکاران چه ،همکاران مانند ،دهدمی پوشش زندگی محل در هم و کار محل در هم
 بازیان  هم مشتریان، ،محل ۀکسب کودک، ۀخانواد ،سالبزرگ چه و ُخردسال

  شهروندان. سایر و وسال،سنهم
 اجتماعی ـ اقتصادی هایویژگی تأثیر تحت بسیار ابتدا در کار به کودک ورود ۀنحو
 کار به کودکان ورود کلدر اوست. روابط هایشبکه و ،زندگی محل کودک، ۀخانواد

 موارد از برخی در است ممکن البته گیرد.می شکل شاناجتماعی هایشبکه براساس
 روابط که آنجا از نادرند. موارد این اما شوند، اصیخ کار وارد اتفاقی صورتبه کودکان

 و ،بستگان دوستی، خانوادگی، هایشبکه به معموال   و است گروهیدرون هاآن
 وارد و دارند کار برای محدودی هایگزینه کودکان این ،دارد بستگی هاایمحلههم

 گاهی .شودمی یاد «کودک کار» عنوان تحت هاآن از ،اصطالحبه ،که شوندمی کارهای
 همگی زیر هایروایت کنند.می پیدا کار نهادمردم هایسازمان ازطریق کودکان نیز
 اند:شده کار ۀعرص وارد هاشبکه این ۀواسطبه کودکاندهندۀ آن است که نشان نوعیبه

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  400

 پول خواستم .اومدم مامانم با خوبه، جاش ؛کردم کار خیاطی ۀمغاز اومدم من
 بیارم. در

  
 اومدم. و کردن معرفی ،کردنمی کار اینجا داشتن کالسیامهم

  
 کار یتو اومدیم بعد .یفروشدس رفتیم بعد .کار سر نرفتیم هاراچ و سال دو

 یه رفتم دوباره اونجا ازبعد .دیگه جای یه خیاطی رفتم بعد .فروشیپرده
 من ،رهمی جاهر ،رممی امپسرخاله با اینجا. اومدم اونجا از .دیگه فروشیپرده

 بره.می ور

  
 اینجا بعد به این از یآمی کرد صدام یکی ،رفتممی یطوراین داشتم روز یه من
 شاید ،شهمی چی ببینم برم صبح گفتم رفتم من .شهمی کار خوب کنی. کار

 کار. سر رفتم دیگه روز همون از من .نه یا شد خوب

  
 بعد .کردم کار تومن 30 دوم روز .کردم کار تومن 24 ،اولم روز ،اومدم روزی یه

 دیدم باز تا رفتم روزی چند یه جوریهمین بعد .باشه خوب شاید گفتم دیدم
 شد. خوب

  
 اومدم. خودم

 ؟اومدی یجورچه
 گفتن. اینا بابام بابام، .اومدم منم ،بیا اینجا گفتن 
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 ،دعوا با اومدم اولش اینجا بعد .داده یاد بهم بزرگممامان ،نگرفتم یاد رو اینجا من
 با شد، دعوامون شمالیا با بزرگممامان و من که .دیگه کردم جا ور خودم باز اما

 . ...حرفا این از ،ماست کار محل اینجا گفتنمی ؛کنیم کار ذاشتننمی ،غربتیا
 .کرد پیدا رو اینجا اومد ،کنه کار که بود خوب جای یه دنبال بزرگممامان دیگه

 آورد. رو آبجیم و من هم فرداش

 :اظهار داشت زمینه این در نهادمردم هایسازمان از یکی اجتماعی مددکار
 منظوربه خود آشنایان با کودکان ها،خانواده فرهنگی و مالی مسائل دلیلبه رسدمی نظربه

 انتخاب دیگران توسط که شوندمی مشغول کاری انجام به و کنندمی مهاجرت کار کردن پیدا
 خود کار بخواهند اگر دهد.می اشتغال خود به را زیادی زمان مدت و کار سختی .است شده

 برای را خود حقوق اکثر .کنندمی پیدا دیگری کار برایش دوستان و آشنایان دهند، تغییر را
 فرستند.می خانواده

 ند:کرد بیان زمینه همین در دیگر مددکاران و
 وسالسن یا باشن کودک یا باشن نونوجو اگه مخصوصا   ،کار سر برنمی رو اونا والدینشون

 کنهمی کاریابی مددکار یا براشون شهمی کاریابی والدین توسط ،باشن داشته تریینیپا
 کار برید ،مثال   که ،جا فالن ،جا فالن مثال   که کنهمی ییهنمارا ،کنهمین که کاریابی .براشون

 .نبدی انجام و نبگیری

  
 بچه خود   یا ،اصطالحبه ،نوادهوخ .کنهمی مجبورش نوادهوخ ،کنهمین کار انتخاب بچه
 دنبال، اونم ،کردن ور کار این رفتن فامیلوفک بینهمی و تهس اقتصادی مشکالت که بینهمی

 انتخاب ور خوب شغل هی بره حاال تنیس این دنبال ؛گردهمی پولی هی دنبال ،گنمی چی
 کهاین برای هفرزند دارای که اینوادهوخ یا من .بکنم عرض مثال ببین .بشه سازآینده که بکنه
 هی رو بچه این کنهمی سعی ،نره وران و وراین ،نره خیابونا تو ،نباشه بیکار تابستون شبچه
 این کارگاه فالن برو بیا گهمین .بشو فروشدست برو بیا گهمین ،کنهمی انتخاب .بذاره ییجا
 گهمی .بکنم حرفه هی دارای رو بچه این ،مثال   ،من که گهمی .بیار بردار ور پول ،بکن ور کار
 به خودش ،نوادهوخ خود یا همندعالقه چی به نوادهوخ کنهمی نگاه ،داره دوس چی بچه این

 اون. سر ذارتشمی ،مندهعالقه چی
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 :کرد روایت زمینه این در بازاری یانماکارفر از یکی
 بودن، آشنا چون ولی سبکه، کارمم چون ،داشتم الزم نفر یه اآلن من واال

 که مگیرمی تابستونا رو نفر یه کال   فرستادن؛ رو نفر دو بودن، اینجا پدراشون
 باشه. ایمدرسهبچه

 گرچه گذارد.می تأثیر کار به آنان ورود ۀنحو بر کودکان جنسیت مواقع از بسیاری در
 صورتبه پسر و دختر کودکان از تعدادی که بینیممی مترو هایایستگاه و هاخیابان در ما

 است مهم هاخانواده از ایدسته برای اما نیست، هاآن مراقب کسی و کنندمی کار تنهایی
 باعث موارد از بسیاری در جنسی زارهایآ از نگرانی باشد. امن کودکانشان کار محل که

 برای کنند. پیدا آنان برای را امنی کار یا محل کودکان، از دسته این هایخانواده شودمی
 آنجا که ندوش مطمئن اگر و کنندمی بررسی را کارگاه امنیت مواقع از برخی در آنان مثال
 با را کودکان مواقع از بسیاری در یا دهندمی کردن کار ۀاجاز کودک به است امن

 :کرد روایت چنین باره این در کودکان از یکی .کنندهمراه می خودشان
 ور من وردآ مامانم .خوبه آقاهه این پیش اینجا گفتن پرسید، مهوخان هی از مامانم
 کنم. کار تا اینجا

 و دختر دیگری دربارۀ نحوۀ ورودش به کار چنین نقل کرد:
 .اینا و دارم خیاطی من که بود دیده ور مامانم پارک تو مونکارصاحاب اون مثال  

 بگیره. یاد خیاطی خوادمی ؛هستش دخترم ،داری الزم رو کسی بود گفته مامانم

 :گفتکودکان به محل کار چنین دربارۀ تردد  تولیدیصاحب از کارفرمایان ی یک 
 شمهدیگ برادر یه و خواهر تا دو ،تهس دخترشم .دآمی دختر مثال   ره،می مادر

 بشه اگه مثال   یعنی ؛رنیم تکی کمتر کمتر، سن توی .رنمی تکی کمتر .هستن
 ،گممی دارم که سنایی برای ولی کنن، کار تکی ممکنه سالشون شونزده پونزده
 رن.می کسی با همراه ،اینا هدَ  ،سیزده ،دوازده

 خیابان. در کار به دیگر برخی و دارند یلتما هاکارگاه در کار به کودکان از برخی
 محل و منطقه و اندکرده رشد آن در کودکان که ایخانوادگی و اجتماعی هایزمینه
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 در کار دربارۀ یفروشدست کودک دارد. کار نوع انتخاب در سزاییب سهم هاآن زندگی
 :کرد بیان را اشقیدهع گونهاین خیابان

 داره مشکل دیگه نداره. یندهآ ،تنیس سازآینده ،ندارم دوس ور کار این اصلدر
 ،]منظور کودک شیشۀ بعضی از خودروهاست[ کنیممی تمیز رو بعضیا که

 گداییه. ،تنیس خوب کار این گنمی

 :بیان کرد باره این در نهادمردم هایسازمان از یکی اجتماعی مددکار
 ممکنه چه حاال ،تشخیصش ۀقو بُخ  بچه ،دارن دوس رو باشن آزادتر که کاری اون اهبچه

 مددکار کار ،یمیما این .ببینه ور شآینده که نیستش نحو اون به ،باشه سالشم شونزده دهزپون
 یاد حرفه باید شما که کنیممی قضایاش متوجه و دیممی سووسمت اینا به ت کهسنوادهوخ و

 .نبگیری

 کارگاهی کار به خیابانی کار ترجیح ییچرا دربارۀ اجتماعی مددکاران از یکی یا
 :داد توضیح گونهاین کار کودکان ازنظر

 شکل اون به ،نیستن راضی کارگاهی ایکار مثال   و مکانیکی ایکار یتو رنمی که اییاون
 یه چون ،باشه راضی که باشه ایبچه گروه این یتو بینیممی ندرتبه خیلی .نیستن راضی

 ما کهاین .معضله هی ستلهئمس هی براشون ؛برن و بیان وقت سر که اینه دارن اینا که ایلهئمس
 من به همیشه ؛مندارم رو دوس کارباصاح من مثال   که زنهمی رُغ  سری هر داریم چهب یه

 یعنی برم؛ پاشم بعد ،بخوابم هدَ  تا دخوامی دلم من بُخ  باشی، اینجا باید ونیم هشت گهمی
 تفریحش هم ،کنن یفروشدست برن دنمی ترجیح بگیرن، قرار نظم به کار یتو تونننمی

 رو دستش کارگاه یتو رهمی که اونی از بهتری پول هی هم کننمی رو شیطنتشون هم دارن رو
 گیره.می

 :بیان داشتاین زمینه  یا یکی از فعاالن حقوق کودک در
 کار که هاییبچه و هانوادهوخ خیلی برای ندونیمی بُخ  شهمی نظرم به که اصلی ۀنکت
 حداقل خیابانی کار با مقایسه در کارگاهی گونههر توی کار که تهس این گمانم کننمی

 داره بیشتری انگ خیابون یتو کردن کار کهاین یعنی ؛بهتره احتماال   اجتماعی نأش لحاظبه
 سخته این هانوادهوخ از خیلی برای .کنه کار تعمیرگاه یا کنه کار ایمغازه یه یتو که ایبچه ات

 سنی یه خیابونی کار داره که هم اینکته یه ه.کن کار خیابون یتو بچه بپذیرن ور انگ این که
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 ،برای رو مردم توجهجلب و کنن روشیفدست خیابون یتو توننمی سنی یه تا هابچه ،داره
 ،ترهپایین بازم سن این دخترا درمورد حتی ،بکنن مردم به فروختن و مدآدر ،اصطالحبه
 خیابون از ،رسنمی بلوغ سن به کهاین محضبه ؛افغانستانی دخترای درمورد خصوصبه

 از پسرا .کرد کار خیابون تو شهمی جایی یه تا بنابراین .خیابون خطر دلیلبه رنآمی درشون
 کار یا .بگیره یاد حرفه یه بره هگیرمی تصمیم خودش یا هگیرمی تصمیم نوادهوخ دیگه سنی یه

 آینده برای و بگیره یاد حرفه بعد به جایی یه از ،کردن یفروشدست داره حدی یه خیابونی
 خیابون توی هابچه کار یتو حتی بینیممی زمانم این جهت همین به .باشه شغلی یه فکر
 خیابون ویت اصوال   نشد بزرگ کمهی که همچین ،کننمی یفروشدست سنی یه تا پسرا
 ن.آمی چشمبه ترکوچیک کننمی یفروشدست که هاییبچه بینینمی

 :گفت خیابان در کار و کارگاهی کار مخاطرات دربارۀ دیگری مددکار
 ،بیاد پیش درش اتفاقی اگه یعنی ؛ترهمشخص باز کارگاه چون ؟چرا بکنن، رو کارگاهی کار

 ؛کنی صحبت ،بزنی حرف باهاش ،سراغش بری ور کارباصاح مثال   تونیمی شما
 ،بزنه ماشین حاال بیفته، بچه برای اتفاقی یه چارراه سر اگه ولی ،بخوای رو علت ،دونمنمی
 قسمتای توی ،بگیره قرار تعرض مورد مثال   نخواستهخدای دونم،نمی یا رهمی کنهمی فرار

 کی اب ،رو کجا ،بگیری خوایمی ور کی ؛کنی پیگیری تونینمی شما ،اونا بودن که مختلفی
 10تا 5 مثال   یا درصد 1 مثال   خیلی ده،می رخ براشون که خاصی اتفاقای ؟کنی تبصح

 اتفاق گیمنمی .نه کارگاهی کارای ولی ،باشی داشته خاصی پیگیری هی تونیمی ،مثال   ،درصد
 رو خودشون خاص مشکالت مه اونا ،چرا ،آدمین وجودبه توش یلمشک گیمنمی ،نداره
 .ساالبزرگ برای حتی ،دارن

 فعاالن از یکی ازسوی نیز کار نوع براساس مهارت یادگیری و آمددر میزان دربارۀ
 :شد گفته

 کار کارگاه تو که ایبچه .دآمی بیرون که هاونی از کمتر خیلی حقوق هاکارگاه یتو نببینی
 اونجا .که نیستی بلد ،یگیرمی یاد مه چیزی هی اینجا تو که داره رو ادعا این کارفرما ،کنهمی

 بیشتر کرونا ازبعد دونمنمی اآلن .بدن تومن 60 ،مثال   ،هفته توی شاید ،کمه خیلی حقوق
 ،نگیرمی پول بیشتر بُخ  ،مردم عنایت با هارچار سر رنمی که ییهابچه ولی کمتر. یا شده
 بگیرن. تومن 50 روزی ممکنه اونا
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دهند. تعدادی تنها یک کار را انجام می برخیشغله هستند و دوکار  برخی از کودکان  
یکی از . در یک نوبتکار کنند و تعدادی دیگر  در دو نوبتاز کودکان ممکن است 

 نهاد دربارۀ نوبت کاری کودکان کار چنین گفت:فعاالن مؤسسات مردم
 کنهمی کار فروشیمیوه که اونی مثال   ه.زیاد ساعتاش شغالشون اینا چون ن،شغلههی معموال  

 تحویل و کنهمی جمع رو هامیوه شب آخر و بچینه رو فروشیمیوه بساط بیاد باید حصب از
 .بره و سرجاش بذاره دهمی

 کرد: چنین روایتش دومکودکی نیز دربارۀ شغل 
 هرچی اون ؛مگیرمین پول دیگه بابام از کنم.می کمکش ،بابام پیش رممی شبم
 .کنممی راستی و چپ رو لباسا اونجا .خونه رهآمی کنه کار

 انجام کارفرما برای که یکارهای در یعنی ،شدند کار وارد کودکان کهاین ازبعد
 و ساعات دستمزد، میزان دارد. هاآن کار در ایکنندهتعیین نقش کارفرما د،ندهمی

 دیگر موارد از خیلی و کار در پیشرفت کار، انجام چگونگی یا کار شکل کار، روزهای
هم  کنندمی کار خیابان در که کودکانی از برخی کند.می تعیین کارفرما را کودک کار

 هاخیابان در که کودکانی مثال برای هستند. فرماخویش دیگر برخی و دارند کارفرما
 فرماخویش چرخی و فروشدست کودکان و دارند کارفرما اکثرا   کنندمی یفروشگل

 وفنفوت و یمهارت یادگیری ازبعد دارند کارفرما که کودکانی است ممکن البته هستند.
 ندامهارت یادگیری دنبالبه که کودکانی میاندر خصوصبه امر این شوند. فرماشخوی کار

 کرد: نقل چنین فرحزاد منطقۀ کارفرمایان از یکی زمینه این در .است شایع بیشتر بسیار
 یرگاهمعت ،شدن ااوس خودشون یبرا بعدا   ،کردن کار ما پیش هابچه شده خیلی
 دارن گاراژ اآلن اینجا که اینا از خیلی داریم، رو خیلیا فرحزاد همین تو اآلن زدن.

 کردن.می شاگردی و بودن بچه خودشون دتیم کنن،می کار و
 مثال   ،مختلف دالیل به گوناگون، کاری هایحوزه نایکارفرما مواقع از بسیاری در

 و ،کنند خراب را ایقطعه بزنند، آسیب کار وسایل به آنان ،کار حین انجام دادندر اگر
کودکان را سرزنش و ، شود مصادره شهرداری عوامل ازسوی کارشان وسایل و ابزار یا
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 کردن سرزنش دانند.می مقصر را کودکان کارفرمایان مواقع بیشتر در و کنندیم یمهجر
 شیوه این به کودک دکنمی فکر کارفرما چراکه ،است کار در همیشگی ۀروی یک هاآن

 آید.برمی کار پس از بهتر و دگیرمی یاد را کار دادن انجامدرست  سازوکارهای بهتر
 دلیلبه را کودکان کارفرمایان چگونه که دهدمی نشان خوبیبه زیر هایروایت

 :کنندمی جریمه و سرزنش کار حین   اتفاقات   یا شاناشتباهات
 ،کرد دعوا رو ما مونکارصاحاب .برد رو همه برد، سطالمونم بود، هفته اون

 کنیم. فرار متونینمی گفتیم داشتیم، گل عالمه یه ؛نکردید فرار چرا گفت

  
 قیچیش برداری الکی رو چیه دونینمی ایپارچه یه مثال   بزنی، اشتباه پنجره قد

 حساب. به زنهمی دارمغازه دیگه، هیچی بعد کنی.

  
 .کنهمی کم پولم از بگیرم مرخصی

 .کنهمی جریمه ،مبد انجام اشتباه رو کاری هاگ

 حتی یا کالمی آزار را کودکان جریمه، و سرزنش ربعالوه ،یانکارفرما از برخی
 کارفرمایش کالمی خشونت از خود زیستۀ تجربۀ افغانستانی کودکی .دهندمی فیزیکی

 کرد: روایت چنین را
 اومدم اونجا از منم .حیوون گفتمی دادمی فحش بابام به ؛دادمی فحش اونجا

 بیرون.

 در تا بیاموزد را کار فنون تمام خواهدمی و کندمی کار وجاندل با کودک کهزمانی
 امکان باشد: مواجه کارفرما ازسوی تهدید دو با است ممکن ،شود فرماخویش آینده

 کار زیروبم و فنون تمامی ندادن یاد و کارفرما، تشخیص به دلیلی هر به شدن اخراج
 وابسته هاآن به کار در کارآموز کودکان خواهندمی کارفرمایان از برخی که سبب بدان
 یفروشدست مانند یکارهای در .نشوند آنان رقیب درنتیجه و فرماخویش و بمانند باقی
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 کار کودکان برای تهدیدی ،خود ،که دارد وجود یمحل دارانمغازه با درگیری احتمال نیز
 باعث انفروشدست که ندباور این بر دارانمغازه از یاریبس زیرا ،شودمی محسوب

 محل شلوغی باعث مغازه اطراف در هاآن حضور یا و اندشده هاآن وکارکسب کسادی
 این سبب همین به .کنندمی بازدید آنان ۀمغاز از یکمتر مشتریان بنابراین و شودمی

 آنان ۀمغاز جلو   کردن بساط بابت که خواهندمی فروشدست کودکان از دارانمغازه
 خودداری مبلغ این پرداخت از کودکان که موارد از برخی در بپردازند. را مبلغی

 دنبالبه را پیامدهایی کودکان برای و آیدمی وجودبه آنان بین درگیری و تنش ،کنندمی
 هادرگیری نوع این دربارۀکرد کار میافسریه منطقۀ در که  فروشیدست کودک دارد.

 کرد: نقلچنین 
 ؛کننمی اذیت ادارمغازه این .تنیس شما مال که روپیاده گممی اینجا آممی من
 برن.می ور وسایلم زنن،می هم چک برو، اینجا از یا بده پول یا گنمی

 دلیلبه ،کارفرما ، ممکن استکودک بخشی از کار را خراب کند اگرها نیز در کارگاه
 خانهیک خیاط . کودکی که دربخشی از حقوق او را کم کند این خطا و ضرر ایجادشده،

 :گفت های رایجگونه تنبیهتجربۀ خود از ایندربارۀ مشغول بود 
 دختره همون ،نبود مکارصاحاب ،بزن رو کش این گفت بار یه مثال

 ،مثال   ،بعد .بده انجام تونستی اگه گفت .بزنم تونممی گفتم بهش هه.سالههیجده
 ور کش بعد ؛کردممی مرتب دورشم ،زدممی شلوار دور باید بعد .گرفتم ور کش
 کردم فکر .کرد نگاه گرفتش بعد .شد بریده جاییش یه ؛صاف ،رفتم تدرس

 گفت کرد نگاه بعد .کن نگاه اینجا بیا گفتم .اومد کم کش بعد ،درسته خودم
 مقداری دستش ]با بود شده پاره شلوار هقداین .نزدی ور شلوار کل آوردی شانس

 پاره تیغه اون با ؛دوزهمی ورشم یه با ،داره تیغ ورش یه سردوزا آخه داد[. نشان را
 درستش خودم ،نه گفت ،کن کم حقوقم از گفتم مکارصاحاب به بعد بودم. کرده

 کرد.می کم حقوقم از ،بود بیشتر اگه .شد درست ،بود کم چون .کنممی
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 دالیل به کارفرمایان است کار الزمۀ ایمنی ابزارهای داشتن که کارها از بسیاری در
 کنندنمی فراهم کودکان برای را تجهیزات این ،کار هایهزینه کاهش ازجمله ،مختلف

 گردی،زباله مانند یکارهای کنند،می کار ایمنی تجهیزات بدون هابخش این در کودکان و
 هایکار بلورسازی، آجرپزی، هایکوره ی،جوشکار ضایعاتی، هایمغازه مکانیکی،
 فاقد ابزارهای با کار یا ایمنی تجهیزات دننبو فراهم دست.ازاین مواردی و ساختمانی

 هاآن فوت حتی یا عضو نقص باعث گاه و اندازدمی خطربه را کودکان سالمت ایمنی
 :گفت زمینه این در یگردزباله کودک شود.می

 هیچی اونا خریم،می کشدس خودمونم ،آیممی اینا با شههم نداریم، کار لباس
 برامون. خرننمی

 ،باروترهمیوه میادین در کار مانند ،رسمی هایبخش در ویژهبه دیگر مواردی در
 ،کار مصوب قوانین دلیلبه یا سازمانی قواعد بنابه ،هامکانیکی و ،گل بازارهای
 از تا کنندمی مجبور را کودکان و کنندمی تهیه فرم هایلباس کودکان برای یانکارفرما

 ،شودنمی دوخته کودکان برای دراصل هالباس این که آنجا از اما .کنند استفاده هاآن
ها آن بنابراین کند.می کالفه را کودکان و است پاگیرودست و گشاد هاآن تن به معموال  

آنچه در این بخش  .دهندها تمایلی ندارند و رغبتی نشان نمیبه استفاده از این لباس
موجه درواقع ها وع لباسن ینوجود اتوجه و گفتنی است ذکر این نکته است که قابل

 .ان استدادن کار کودکجلوه 
 موارد از بسیاری در که است آنان کار از یدیگر بخش کودکان دستمزد و حقوق

 ازسوی که اندبرآمده فقیر و محروم یهایخانواده از معموال   کار کودکان شود.می پایمال
در  و ندارند زنیچانه واناییت بنابراین کنند. کار ندمجبور و شوندنمی حمایت خانواده

گاه نیستند حقوقوحق عین حال، از  از برخی تا است شده سبب امر همین .خود آ
 بیمه را کودکان معموال   کارفرمایان مثال برای کنند. پایمال را آنان حقوق کارفرمایان

 مواقع در تا کنندمی بیمه را نزدیکانشان از تعدادی فقط موارد از بسیاری در و کنندنمی
قانونی  حق این از را کودکان دیگر و دهند نشان کاروزارت  ناظران به را افراد همان نیاز
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 برپایۀ که اندهسال هجده تا پانزده کودکان   کودکان از منظور اینجا در کنند.می محروم
 و است پایین بسیار کار کودکان درآمد همچنین شوند. بیمه توانندمی ایران کار قوانین

 کنند.می خودداری نیز اندک درآمد همین پرداخت از یانکارفرما موارد برخی در
 آنان به کاراضافه بابت دستمزدی هیچ و است طوالنی بسیار کودکان این کار ساعات

 یعنی ،دارند فروش برای که چیزی تنها درقبال آنان گفت توانمی شود.نمی پرداخت
 نهادمردم هاسازمان مددکاران از یکی .کنندنمی دریافت دستمزدی هیچ تقریبا   ،شانکار

 :داشت اظهار کودکاناین  کاری ساعات دربارۀ
 وقتبه بستگی ه،دار شده کارفرما با که صحبتی به بستگی کارگاه یتو هابچه کار ساعات

 ساعت سه تا ساعت نیم و دو روزی حداقل ما، هایبچه اکثر .دارن کودکان که داره آزادی
 و اینجا آدمی که مسافتی .نیست ساعتم سه ،ساعت دو این تنها هستن، درس کالس سر

 نیم بعضیاشون .نراه تو ساعت هی ربع، سه حداقل خونه، برگرده خواهدمی که مسافتی
 کار از که هچیز ،اصطالحبه ،زمانای این .برگردن تا ساعتم نیم ،بیان تا هستن راه تو ساعت

 از یهکمتر زمان مدت کننمی کار هاکارگاه یتو که هاییبچه معموال   .هگیرمی کردنشون
 تو مثال   حوشوحول کنممی رفک اونا ؛کارن به مشغول و کننمی کار چارراه سر که ییهابچه

  کمتره. کننمی که کارکردی نسبت به حقوقشون ساعت. شیش تا پنج پنج، شیش، اهکارگاه
  ؟ساالبزرگ بهنسبت
 .هکمتر خیلی ساالبزرگ بهنسبت

 میزانی به ،است مهارت نیازمند که ییکارها خصوصبه ،کارها از بسیاری در البته
 بر ،دگیرمی عهدهرب را ترتخصصی هایکار او و شودمی افزوده کودک مهارت به که

به  در کوچه برلن خیاطی کارگاهیک  در کودکی که .شودمی افزوده نیز شدرآمد میزان
 کرد: نقل چنین کارشان مراتبسلسله دربارۀکار مشغول بود 
 چیزای یعنی ؛شهمی دوزراسته آدمی بعد .پادویه اول اینجا کاری مراتبسلسله

 دیگه دوزیپلیسه ازبعد .دوزیپلیسه شهمی دوزیساده ازبعد .دوزهمی رو ساده
 باال. رهمی یجورهمین حقوقا بعد .دوزمدل شهمی
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در محدودۀ بازار بزرگ  مادر ۀتولیدهای کوچیکی از در که  کودک خیاط دیگری 
روایت چنین اش های ترقینامید دربارۀ پلهخود را مادرزاد خیاط می کرد وکار می تهران
 کرد:

 .گرفتممی 400 اول ۀدفع من .کردممی پادویی ،اومدم که اول ۀدفع خودم من
 یاد رو یکارچرخ بعد .600 شد ،دیگه نفر یه پیش رفتم ،گرفتم یاد ذرهیه که بعد

 350 و 1 دیگه، یکی پیش رفتم بعد .تومن 1 شد دیگه، یکی پیش اومدم .گرفتم
 مادوپادو من ولی هم. با شریکیم ؛کنممی کار دارم خودم برای اآلن .گرفتممی

 .[خندیممی] بودم خیاط زادیمادر من نبودما،

 از ندارند زنیچانه و مذاکره امکان و نیستند آشنا خود حقوق با کهنآ دلیلبه کودکان
 که است توافقی هم موجود هایضمانت اندک و نیستند برخوردار نیز ضمانتی کمترین

 وجود کتبی قرارداد نام به چیزی معموال   و شودمی انجام کارفرما با شفاهی صورتبه
 شانکاری قرارداد نحوۀ دربارۀ فروشی بودکفش ۀ یکشاگردمغاز که کودکی ندارد.
 گفت:

 صحبت شفاهی رو چیهمه دارمغازه با اصال   ما نداریم. قرارداد اصال   ما
 کار این گذاریپایه ؛نیستش دادرقرا اسم به چیزی .نداریم قرارداد کنیم،می
 99 اینجا ایدارمغازه ،برم قربونشون اولیه. همون چیهمه نبوده، جوریاین

 .تنیس حرف اصال   حرفشون درصدشون

 بیمه همچون مزایایی از هاآن است، قانون خالف کودکان استخدام کهاین دلیلبه
 کارگران یاتی،مال فرار یلدلبه ،کارفرمایان از بسیاری اگرچه تند،نیس برخوردار نیز

دوزی بخش پرده کارفرمایان از یکی زمینه همین در کنند.نمی یمهب نیز را خود سالبزرگ
 :گفت تهرانبزرگ بازار در 

 تونیمینم ،تنیس تجاری ساختمونمون ما کنیم.ینم بیمه رو کارگرامون ما 
 رهمی اجاره خیلی بگیریم، تجاری ملک میبخوا هم اگه .کنیم رد بیمه لیست

 صرفه.نمی من برای ،باال
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 کودکان )براساس هزار تومان( ۀنازدرآمد رو :3-14 شمارۀ نمودار

 قرارداد یا ندارند کاری قرارداد بقیه ،کودکان از اندکی بسیار شمار جزبه گفت توانمی
 این با قرارداد بستن از یحقوق هایمسئولیت سلب برای کارفرمایان دارند. مدتکوتاه
 باشند. نداشته شغلی امنیت کودکان شودمی باعث امر همین کنند.می خودداری گروه
 که کنند تجربه را کارها از مختلفی انواع تمادیم هایسال درطول است ممکن آنان

 باال شغلی مراتبسلسله نردبان از نکنند، کسب را هامهارت از بسیاری شودمی سبب
 جاجابه مختلف مشاغل میاندر آنان چرا کهاین نکند. پیدا افزایش دستمزدشان و نروند

 :داشت بیان باره دراین کودکی حوزۀ فعاالن از یکی دارد. بسیاری دالیل شوندمی
 دیگه داشته، باال خیلی حقوق بگم که نداشتم موردی من مثال   .داره بستگی حقوقاشون نببینی

 شرایط مهاجرت، ۀلئمس به توجه با کمشون، شناخت به هتوج با هابچه چون .600 ،500
 مداوم صورتبه جایی یه نتونستن وقتهیچ نداشتن، ثبات و ،نوادگیوخ شرایط و اقتصادی

 سال ولی ،بگیرن یاد ور چیزی هی تابستون سال هی ممکنه بگیرن. یاد رو حرفه اون و بمونن
 یابیشاشتغال ،کنهمین پیدا رشد کامال   مهارتش بُخ  .دهمی تغییر ور شهحرف تابستون دیگه

 هشت برای بوده، تومن 80 ایهفته بوده، تومن 50 ایهفته یا تومن 500 ولی ره.می بادبه
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 کننمی طی که چیزی مداوم، پیگیری مهارت، آموزش، ابتدا ولی .ساعت دوازده تا ساعت
 نره. بعد دیگه و بره هفته یه ایبچه بساچه باهاشون،

 دربارۀ نیزکنی مشغول بود پاککه در منطقۀ تهرانپارس به شیشه افغانستانی کودکی
 کرد: نقلچنین  اشکاری تجربۀ

 ساله پنج یعنی ؛کردم یجوشکار کردم.می کشاورزی سال هی افغانستان یتو
 اول کردم. کار سالگیهشت از یعنی ؛ساله شیش پنج ،کنممی کار دارم

 مسال یه کنم.می پاک شیشه اومدم اینجا دیگه ی.جوشکار بعد ،کردم کشاورزی
 بابام. عین فروختم میوه

 
 درآمد یافتکودکان براساس زمان در یعتوز :3-15 ۀنمودار شمار 
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 و اشکال کار یدرآمد هفتگ یزانم :3-16 ۀنمودار شمار 

 تغییر و بودن مستأجر دلیلبه منزل یجایجابه یا مهاجرت از ناشی هایییجاجابه
 و فضا به تعلق احساس شودمی باعث و دارد کودکان بر ایکنندهویران اتتأثیر شغل

 باقی کار یک در نتوانند آنان شودمی موجب کار لحاظبه و نگیرد شکل آنان در محیط
 شانزندگی درطول روازاین کنند. پیدا ارتقا و بگیرند یاد راکار  آن هایمهارت تا مانندب

 کودکان برای کار محیط کارها از بسیاری در شوند.می جاجابه مختلف مشاغل بیندر
 هایکارگاه ضایعات، و یجوشکار هایکارگاهمثال  بیشتر   .ندارد را مناسب کیفیت

 هوا، ۀتهوی کافی، نور مانند یکار مناسب شرایط از بسیاری هاتولیدی و مکانیکی
 .را ندارند قبیلازاین مواردی و بهداشت کافی، فضای ،رفاهی امکانات

 از برخی در تعطیل روزهای یا روز نداشتنمشکالت کودکان کار یکی دیگر از 
 بازار بار،تره ،غذایی مواد فروشگاه کارواش، مکانیکی، مانند یکارهای در ست؛کارها

 چه و وقتتمام صورتبه چه ،جمعه روزهای در حتی موارد کودکان این مشابه و ،گل
هم معموال   کنندمی تعطیل را یک روز که یدیگر کارهای در کنند.می کار وقت،پاره
 مثال برای .نیست همسو ،جمعه یعنی ،رسمی تعطیل روز بااین کودکان  تعطیلی روز

 نظافت شخصی، نظافت مانند یکارهای به تا باشد هاآن تعطیل روز هاشنبه است ممکن

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

هزار تومان300تا10 هزار تومان600تا310 تا یک میلیون 610

تومان

بیش از یک میلیون

کارگاه کار در منزل تره بار دست فروشی

گل فروشی مکانیکی کوره پزی نجاری
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 روز که کرد اشاره هاغربتی به توانمی زمینه این در بپردازند. دستازاین مواردی و ،منزل
 به را خود کار پاتوق یا محل شانتعطیل روزهای در این گروه ست.هاشنبه شانتعطیل

  دهند.می اجاره دیگر هایهگرو
در بعضی از مشاغل برای کودکان کار این امکان وجود دارد که از مرخصی استفاده 
کنند، اما در بیشتر موارد در روزهای مرخصی دستمزدی نخواهند داشت و درواقع 

 ی که در فروشگاهکودکان از َتن دوشان خواهد بود. ازای روزهای کاریها بهدستمزد آن
 :گفتند چنین گرفتن مرخصی دربارۀند بودشاگردمغازه خودرو یدکی لوازم

 جاشبه باید شبا گهمی مثال   .دیگه کنهمی اذیت مثال   ولی ،دهمی مرخصی
 جاهمه . راحتی... همین به ،بیرون برو ،کنی کار خواینمی گهمی .وایستی

 جوریه.همین

  
 ولی ،دیگه گرفتم اجازه نماآل ،نه .ناخوبی آدمای .تهس مرخصی گرفتن انامک

 ها.کنهمی کم حقوقم از

 
 یلکودکان براساس روز تعط یعتوز :3-17 ۀنمودار شمار 
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 415  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 رها یا ترک را کارشان است ممکن مختلف دالیل به موارد از بسیاری در کودکان
 موجب مهاجرت و تسکونوضعیت  ناپایداری چگونه که شد داده توضیح ترپیش کنند.

 تعویض یا ترک سبب که یدیگر موارد .دهند تغییر یاکنند  ترک را کار این افراد شودمی
 شرایط کارها، از برخی بودن فصلی پایین، دستمزد از: اندعبارت شودمی کودکان کار
 و کار بودن دشوار ،جدی آسیب و خشونت ۀتجرب ها،کارگاه شدن تعطیل هوایی،وآب

 انجام و مهارت نداشتن رسمی. نهادهای مزاحمت و ،استثمار کار، محیط از خستگی
 چرخ با که کودکی .است کار از کودکان بیزاری دالیل از نیز فرساطاقت بدنی کارها دادن

 :کرد نقل چنین کارش سختی دربارۀ کردمی کاردر بازار 
 ،نباشی بلد شغل وقتی دیگه. نبود شغل نداشتیم. شغلی هیچ .دیگه هکار]اینم[ 
 کار ،تنیس کارگری سخته. خیلی کشیچرخ چرخه، این ناراحتیم سخته. خیلی

 کار این ؟کردیممی کشیچرخ ما ،بودیم کار این اگه ه.بدبختی مجبوری، ؛تنیس
 هکار]اینم[  بده. انجام تونهنمی کار باشه نداشته سواد که کسی ولی ،کنهمی اذیتم

 رو کشیچرخ همین نیستم، بلد کار ؟بدم انجام کاریچه ،تنیس کار .یگهد
 بلدم.

 :چنین گفتتعطیلی روز سبب نداشتن کودکی نیز دربارۀ تغییر شغلش به 
 کال   هامجمعه نداشت. زیاد ،مثال   ،معطیلیتعطیلی .خوردنمی ددربه قبلی کار
 ،اینا نیم و هشت تا رفتیممی یک ساعت اظهرازبعد اونجام اینا. و بودیم کار سر

 .یهتعطیل خاطربه بیشتر ،یتعطیل دیگه .کارش زیاد خوردنمی دردبه ولی

در هب آن کنندگاناداره دست از زیادی حدود تا جامعه نظم که آنجا از ایران ۀجامع در
 نباشد، حاکم جامعه در منصفانه قواعد است شده باعث اجتماعی هاینابسامانی و رفته

 ازدست را خود ارزش ،کار و تحصیل مانند ،طبقاتی تحرک مشروع هایسازوکار
 ینچن در اند.شده طبقاتی تحرک باعث جنسایناز و داللی مانند ییکارها و اندداده

 و کار ساعات و است شده ارزشبی کردن کار که دانندمی خوبیبه کودکان یشرایط
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 افغانستانی کودکی روایت .شودنمی هاآن برای سرمایه بازتولید باعث آن میزان به افزودن
 :دارد حکایت شناختی چنین از ایران در کار ارزش از

 کار مه هرچی نداره، ارزش دیگه پولش کهاین اول :بمونم ایران ندارم دوس
 دنمی ارزشی ایدیگه کشور هر .واقعا   ریمآمی کم کنیم،می کار نفر سه کنی،می

 من .ندارم کاری ور مردمش دولت، و کشور دن،نمی ارزشی اینجا ،هاپناهنده به
 سه رو دهمی انجام داره که کاری همون اگه .کنهمی کار داره ساله سه ،...،مشدادا

 جا هی سال بیس مه شما تو، خود   ؟اینجا رسهمی ییجا هی هب ،بکنه دیگه ساله
 ییجا به ،خوندم درس همهاین اآلن من ،مثال   ،آره رسی.نمی ییجا به ،کنی کار

 اآلن شما جوریه.این چرا دونمنمی .نمیریبخور بخورنمیره، کال   ایران نرسیدم.
 مسلمونا ما ،آره ی.دارن خوردن یبرا چیزی بعدی ۀهفت ،واقعا   نکنی کار هفته هی

 به اشاشاره] ورنوا و وراین و ،فالن عید، دونمنمی خورهمی توقی به تقی تا مه
 [.ودشمی کار تعطیلی باعث که است مناسباتی

 هایمقوله در که دارد همراهبه را مختلفی سوء پیامدهای کودکان این برای کردن کار
 این ازدیگر  یکی نیز زودرس یسالبزرگ شد. پرداخته پیامدهای این از تعدادی به قبلی

 :داشت بیان باره این در نهادمردم نیسازما فعاالن از یکی که ستپیامدها
 دفعههی که انگار ه،بد خیلی اینم .شنمی تربزرگ یهو کار سر رنمی که ییهابچه وقتاون
 اومدمی انجمن روزدی که ایبچه این بینیمی شما قشنگ ،ذارهمی سرپشت رو کودکی ۀدور

 دخل پشت وایساده جاافتاده خودش برای چه حاال ،رفتمی باال رو انجمن راست دیوار و
 کار سر مه وقتی چون .کنهمی شدن بزرگ به تظاهر نشده، بزرگ اندوهناکه، جور هی ؛مغازه

 ،حال هر به .دیگه دارن احترامی هی اینا روی مه خونه یتو ،برنمی خونه مه پولی و رنمی
 مثال   .دهمی قدرتی هی هابچه برای ییهاهدنواوخ همچین یتو .رهآمی خودش با قدرت پول
 کن. گرم ور من غذای بیار، غذا من برای بگن ،مادرشون به حتی ،خواهرشون به توننمی

 روابط قدرت
 توزیع ۀنحو و مناسبات آن قواعد به بسته و دارد وجود اجتماعی مناسبات تمام در قدرت
 دربین که ـ شخصیت اطالعات، و دانش مراتب،سلسه ثروت، ـ چندگانه منابع
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 را قدرت که کسی به بسته شود.می توزیع دارد وجود کنشگران و اجتماعی هایگروه
 صاحب کهزمانی مثال برای باشد. محدودکننده یا مولد تواندمی قدرت ،کندمی اعمال
 کاربه عمومی خیر جهتدر را آن و کندمی ادهاستف قدرت از مشروع صورتبه قدرت

 نفع به را آن قدرت صاحبان اگر کهدرحالی ،دگیرمی خود به مولد حالت قدرت دگیرمی
 آنگاه ،کنند اعمال دیگر، مانند کارگران،گروهی  ضرر به و ،کارفرمایان مانند ،یگروه

 و خواهد داشت محدودکننده ماهیت کارگران، خصوصا  کودکان کار، برای قدرت این
 خصوصبه ،هابرخی برای محدودکننده ماهیت تواندمی نیز آن اعمال عدم حتی

 ،آن تابع هایسازمان و شهرداری کهزمانی مثال برای باشد. داشته همراهبه ،کودکان
 به شک بدون ،کنندنمی جراییا را موجود هاینامهآیین و قوانین ،پسماند سازمان مانند

 نفع هاآن نکردن جراییا از زیاد احتمالبه و کنندمی عمل نایکارفرماپیمانکاران و  نفع
 برند.می

 شهروندان، با کارفرما، با خودشان، با ،کار نوع به بسته ،مختلف کارهای در کودکان
 نیروی و بهزیستی شهرداری، مانند ،مختلف هایدستگاه با و ،هایشانخانواده با

 کودکان که یکارهای اشکال تمام در همچنین شوند.می قدرت مناسبات وارد ،انتظامی
 هاآن از برخی که دارد وجود قدرت روابط از انواعی یا نوع کنندمی فعالیت هاآن در

 به و کند سوءاستفاده خود قدرت از تواندمی کارفرما هستند. کارها از عضیب مختص
 تواندمی قدرت کند. حمایت کودک از نوعیبه کار محل در یا دنمای عمل کودک ضرر

 کار در کودکان که عریانی هایخشونت مانند ،شود اعمال آشکار کامال   صورتبه
 قدرت .گونهاستثمار و ظالمانه مناسبات مانند ،پنهان صورتبه یا کنندمی تجربه

 کار قانونی ساختارهای که آنجا مثال برای .باشد نیز ساختاری عدبُ  دارای تواندمی
 را کارها بدترین از برخی یا کنندنمی منع را آن و شناسندمی رسمیتبه را کودکان
 ،اتباع کودکان مانند ،کودکان از خاصی هایگروه به موجود هاینامهآیین براساس

 .است یافته ساختاری ُبعدی قدرت دهندمی تخصیص
 کودکان و هاکارگاه در شاغل کودکان کار در توانمی را قدرت روابط توجهقابل ۀدوگان

 سازمانی قواعد خیابانی کارهای از بسیاری در که آنجا از .دید خیابانی کارهای در فعال
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 کارصاحب یا کارفرما و کندمی کار فرماخویش صورتبه کودک ندارد، وجود کار برای
 و کند،می تجربه را بیشتری کاری تنوع ،است ترگسترده او عمل محیط یا میدان ندارد،
 در کار مانند ،کارگاهی کارهای در ،درمقابل دارد. کار در بیشتری قدرت و عمل آزادی

 در کار یا گردیزباله مانند ،هستند سازمانی قوانین تحت که یکارهای یا ها،تولیدی
 ۀدوگان جایبه اینجا در ما پس ند.برخوردار قدرت قلحدا از کودکان ،باروترهمیوه میادین

 و ی،کارگاه هایکار ،یخیابان هایکار ۀگانسه از توانیممی کارگاه در کار و خیابانی کار
 متخصصان البته کنیم. یاد شوندمی انجام سازمانی یا اداری قواعد تحت که یهایکاری

 هاآن ازنظر ؛کنندمی اشاره نخست ۀدوگان به بیشتر حوزه این اجتماعی مددکاران و
 از یکی نظر .دارند قدرت هاکارگاه در شاغل کودکان از بیشتر بسیار خیابانی کودکان

 :بود چنین کارشناسان این
 دمایآ تا بزننت بیان ممکنه ،بزنن کتکت ممکنه کننمی تعقیبت که دماییآ خیابون یتو

 کارگاهم یتو ،تهس خیابونم یتو اینا ...،بچه با خوانمی که اینا و مریض و معتاد و ولگرد
 .خطرناکه کار ماهیت هک نیاد نظربه رقداون خیاطی مثل ماهیتا   کار یه حتی یعنی ؛تهس

 چیزا این .بچه به زنننمی آسیب حتما   کارن اون یتو که آدمایی ،تنیس این لزوما  
 روابط و قدرت مراتبسلسله و قدرت آوردیم دستهب ما که چیزی اون و تنیس بینیپیشقابل

 ۀیافت هی این ؛باز محیط تا محدودتره کودک برای بسته محیط توی کنترل و سلطه و قدرت
 داره. بیشتر تحقیق نیازبه دونیممی ما .کیفیه

تهران بزرگ بازار  ۀحاشی در نهادمردم یسازمان ن حوزۀ کودکی که درفعاال یکی از
 داشت: بیان در این باره نیز کردکار می

 ینینبب کنه. کار کارگاه یتو تا کنه کار یابونخ سرچارراه یتو بچه دمیم یحترج بشخصه من
 که کارفرما( )منظور دونهیم ینا و کارفرما درمقابل نداره ینفساعتمادبه که بچه کارفرما،

 رو حس ینا یاد،ب یشپ یمشکل براش یابچه وقت یه گمیم ،مثال   ،)بچه( ینا ۀنوادوخ یحت
 حس ینا بچه این .نه یا طرف سراغ رهیم که گهیم پدرش یا مادرش به رهیم اآلن که داره
 نداره. یحرف گونهیچه حق و تآقاس ینا کارگر مینا پدر که دونهیم قشنگ چون نداره، رو

 معموال   بشه ی،جسمان تجاوز چه ی،جسمان تعرض هاکارگاه ینا یتو بچه به اگه یحت که ینها
 قشنگ دونن،یم چون ،نقائل براش یاحترام نه که ینهم ینا،ا از یجدا .آدیدرنم ییصدا
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 قدرت آقا ینا که انگار .نباهوش هابچه ،دوننیم خوب هابچه و دونهیم خودش کارفرما
 خدا بنده ینا ،آره که یدیمشن مادر از ما که تهس ینا معموال   و ئهنوادهوخ اون یبرا مطلق
 تبعات ینا یول .نخوشحال یلیخ داده کار کهینا از داد، کار بهش رو من بچه ینا اومد
 فکر من .رفتمیم تهران بازار یتو من که ییهاکارگاه یتو مخصوصا   نداره، پشتش یخوب

 جاهمون تهران بازار یتو یول هاشون،خونه گردنیبرم شب هابچه جورینا کردمیم
 ،یرجوونغ و جوون افته،ینم یخوب اتفاق یچه یگهد اونجا مطمئنم من .خوابیدنیم

  بود. اونجا یزن نه شون،همه

 و کودک حقوق مدافعان نظر است، مشخص باال اظهارنظر دو از گونه کههمان
 انندم ،بسته هایمحیط و خیابان در کودک کار مخاطرات دربارۀ اجتماعی مددکاران

 کودک کارگاهی هایمحیط در که معتقدند برخی است. متفاوت هم با ،هاکارگاه
 ،کندمی کار خیابان در که کودکی و است متفاوت بسیار قدرت روابط و است تردفاعبی

 رابطۀ همچون قدرتی ۀرابط هیچ اسیر اما ،شودمی مواجه زیادی مخاطرات با اگرچه
 درآوردن پول برای بیشتری تنوع خیابان در کهاین ضمن و شودنمی کارفرما و کارگر

 گریسرکار و دارد وجود مراتبیسلسه کوچک خیاطی کارگاه یک در حتی اما ،هست
 محیط این در .کند پیشرفت و برسد باال مراحل به کودک تا َبردمی زمان بسیار و هست

 سر و خیابان در اما .است بیشتر شود آزار و خشونت قربانی کودک کهاین امکان بسته
 را کارش محل تواندمی کودک ،کند مزاحمت ایجاد بخواهد کسی اگر حتی چهارراه

 کنند تعرض کودک به بخواهند کهاین امکان عمومی فضای در یازطرف .بدهد تغییر
 وآمدرفت و نظم چارچوب در گرفتن قرار برای کودک یک توان دیگر ۀنکت .است کمتر

 زودهنگام کار کهاین به توجه با و اندک جسمی توان با کودکان است. کار قوانین براساس
 کهآن حال .دارند نیاز بیشتری استراحت به ،کندمی رنجور و خسته را آنان نحیف ۀجث

 نهادمردم یسازمان فعاالن از یکی دهد.نمی هاآن به را اجازه این کارگاهی کارهای قوانین
 داشت: اظهار باره این در داشت را مجموعه چندین در فعالیت تجربۀ که

 ،بودم هم دیگه هایمجموعه یتو ،حال هر به ،که صحبتی براساس من که اییقسمت راستش
 سر رنمی که اییاون ن،اضیرا خیلی کننمی یفروشدست که اییاون ،داشتم هابچه ۀبقی با
 ایکار یتو رنمی که اییاون ولی .بیننمی هم آسیب ،بینیممی داریم ماها کهاین با ارراهچ
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 ندرتبه خیلی .نیستن راضی شکل اون به ،نیستن راضی کارگاهی ایکار مثال   و مکانیکی
 سر که اینه دارن اینا که ایلهئمس یه چون ،باشه راضی که باشه ایبچه گروه این یتو بینیممی

 زنهمی رُغ  سری هر داریم چهب یه ما کهاین .معضله هی ،تسمسئله هی براشون ،برن و بیان وقت
 باشی، اینجا باید ونیم هشت گهمی من به همیشه ؛مندارم رو دوس کارباصاح من مثال   که
 بگیرن، قرار نظم به کار یتو تونننمی یعنی برم؛ پاشم بعد بخوابم هدَ  تا خوادمی دلم من بُخ 

 هم کننمی رو شیطنتشون هم دارن رو تفریحش هم ،کنن یفروشدست برن دنمی ترجیح
 گیره.می رو دستش کارگاه یتو رهمی که اونی از بهتری پول هی

 کارگاهی کار و خیابانی کار کودکان تفاوت دربارۀ کودکی حوزۀ فعاالن از دیگر یکی
 گفت:

 یهابچه ؛شهمی متفاوت ویژگیاشون گممی که همون که اینه سر بیشتر بچه این با ارتباطمون
 کم یه کنیممی سعی بیشتر ما .شنمی آرومی و مطیع یاهبچه خیلی معموال   کارگاهی
 ،کنشگر فعال، یهابچه خیلی خیابون هایبچه .خیابون یهابچه برعکس ،کنیم فعالشون

 ما ،ناآرومی هایبچه خیلی کارگاه هایبچه چون .ناجوشیوجنبپر و پرسروصدا و
 خیلی کاری ساعت چون بیاریم. حرفشون به هی لحاظ این از کنیممی سعی معموال  
 کامال   یعنی ؛دهمی یاد بهشون ور چیزهمه داره که سرشونه باال نفر یه مدام و دارن ایفشرده
 هستن. سلطه تحت هابچه خیلی کارگاه یتو .نسلطه تحت

 این فعاالن نظرهای و هاروایت کارگاه در یا خیابان در کودکان کار تفاوت دربارۀ
 :کرد روایت چنین فعاالن این از دیگر یکی کهچنان نیست، یکدست حوزه

 یاد،ب یشپ درش یاتفاق اگه یعنی تره؛مشخص باز کارگاه چون چرا؟ بکنن، رو یکارگاه کار
 ی؛کن صحبت ی،بزن حرف باهاش سراغش، یبر رو کارصاحاب مثال   تونییم شما

 بزنه، ینماش حاال یفته،ب بچه یبرا یاتفاق یه چارراه سر اگه یول ی،بخوا رو علت دونم،ینم
 یقسمتا توی یره،بگ قرار تعرض مورد مثال   نخواستهیخدا دونم،مین یا رهیم کنهیم فرار

 یک با رو، کجا یری،بگ خواییم رو یک ی؛کن یگیریپ تونیینم شما اونا، بودن که یمختلف
 10تا 5 مثال   یا درصد 1 مثال   یلیخ ده،یم رخ براشون که یخاص یاتفاقا ی؟کن صحبت

 اتفاق گیمینم نه. یکارگاه یکارا یول باشی، داشته یخاص یگیریپ یه تونییم ،مثال   ،درصد
 رو خودشون خاص مشکالت هم اونا چرا، آد،ینم وجودبه توش یمشکل گیمینم نداره،
 ساال.بزرگ یبرا یحت دارن،
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 :بود گونهاین نیز زمینه این در کودکان خود روایت
 ،شاگردی کنی، کار ریمی جا هی تولیدی .تنیس تولیدی مث   اینجا کار گفتم ،آره

 خوره.نمی دردبه .کن کارچی گنمی بهت هم کارچرخ تا پنج یهو

 
 فحش دیگه کار، سر بیایی هدَ  ،کار سر بیایی ُنه ساعت خودشه تدس دمآ اینجا

 نداری. کارفرما

  
 تا رفتممی هدَ  ساعت از من .فروختممی لباس فروشیلباس کردم،می کار قبلش

 ،رفتم مه هدیگ جای یه بعد .بود سخت داد[،]می تومن 20 من به .شب هنُ 
 نتونستم کارش، بود سخت اونجام داد،می 150 ایهفته .فروختممی مرفظرف
 زدن،می داد سرم اونا .بود سخت خیلی ،هدَ  ساعت تا رفتممی هدَ  ساعت از ؛دیگه

 دادن.می فحشم بیار. ور اون ،بیار برو ور این دادمی دستور

  
 هی .)دقیقه( دیقه یه بشینم ذاشتنمی هی ،کردمی عصبانیم ،مثال   ،که کار یتو

 آن ]منظور بودم من همه لب رو .بکن ور کار اون ،بکن ور کار این گفتمی
 پسرش به باباهه مثال   ،گفتمی این مثال   کردند[.می صدا رام اسم دائم که است

 .دیگه بری باید .بیار برو ،...گفتمی من به اون .بیار چیز یه برو ،پسرم گفتمی
 برو. تو گفتمی اون ،کن تمیز برو دادمی دستور یکی این هجوشکار به بعدا  

 کارگاه در اگر مثال برای هستند. مطیع کارفرما دربرابر نیز کودکان این والدین حتی
 یا بیفتد خطربه او جسمانی و روانی سالمت لیلید هر به یا شود پایمال کودک حقوق
 زیرا ،نکنند اعتراض کارفرما به و کنند سکوت است ممکن او والدین شود، آزار و اذیت

 و درآمد که دانندمی و کنندمی کار کارفرما همان برای نیز والدین خود   موارد برخی در
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 باره این در حوزه این فعاالن از یکی روایت .است وابسته او به شانزندگی از بخشی
 :بود چنین

 از زنهمی بعد و داره احتیاج پوله این به نوادهوخ کهچون ؟چرا کنی، پیدا ورود تونینمی شما
 دلش مثال   .کنهمی استفاده ،بگیره درس از رو بچه کهاین برای ،ایدیگه ریز ایروش
 ؟ور منظورم ندونیمی .ذارهنمی باباش مثال   ،کنهمی اذیتش کوچه توی فالنی مثال   خواد،نمی

 که پولی مقدار اون به اون همونه، واحد ۀمسئل کهدرصورتی ،وردنآ بهونه به کنهمی شروع
 .کنهمی حساب روش و داره احتیاج نوادهوخ ،آدمی اونجا از داره

 حرفشان تا شوندمی کارفرما برای ایحربه و وسیله کودکان گاهی حتی هاکارگاه در
 از یکی درکه  شاغلی دخترک تجربۀ برسانند. کارگران دیگر گوش به غیرمستقیم را

 :است نکته همین حکایتگر کردکار می بافیجوراب تولیدی هایکارگاه
 دیوار ،بگو در به گنمی ؟دونیمی زنه.می حرف من سر کارگاه یتو همیشه

 داد من به ،بزنه حرف زنا ۀبقی به بخواد نباشم مقصر منم همیشه آره. ه،بشنو
 گم.نمی هیچی من ،تنیس من با منظورش که دونممی زنه.می

 بازار مانند ،است یکی شب درطول کارفرما و کودک اسکان محل که هاییکار در
 کارفرما حضور چراکه رسد،می خود اوج به نابرابری و قدرت روابط این ،محالتی گل

 همین مؤید نیز باره این در کودکی حوزۀ فعاالن هایگفته .است همیشگی کودک برای
 است. نکته

 روابط این هستن، اتاقهم بعضا   کارفرماشون با هابچه این چون ،داره وجود که احتمالی هی
 داره. ادامه شونمزندگی محل توی شدت همین به قدرت

  
 یاد بهشون ور چیزهمه داره که سرشونه باال نفر یه مدام و دارن ایفشرده خیلی کاری ساعت

  .نهست سلطه تحت هابچه خیلی کارگاه یتو .نسلطه تحت کامال   یعنی ؛دهمی
  بشن؟ آرومی یهابچه اینا شهمی باعث نیهم

 خیلی. ،دقیقا  
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 کودکی اندور زیستۀ تجربۀ از قدرت روابط دربارۀ فروشپارچه یانکارفرما از یکی
 :کرد روایت چنین ،کردمی کار که، زمانیخود

 .نزدیم ما اینا به دست یه حاال تا ،نیستیم جوریاون خدا به .ستیممیوای ما دیگه
 مترینیم کردمی شلوغ یهویی اسمش، همترینیم ،مثال   ،یهویی اموناوس قبل ما

 زورن. واال ما به اینا ،نه اآلن سرمون. باال بود زور ؛سمتمون کردمی پرت
 زیرا ،شودمی تبدیل فردی مناسبات به کارگاه در قدرت مناسبات گفت باید نهایتدر
 ۀقاعد تنها و کند تنظیم را کارفرما و کودک بین روابط که ندارد وجود خاصی قواعد
 اعمال که است کودک کار منع نونقا باشد داشته وجود باید که هم سازمانی یا قانونی

 اخالقی و شخصیتی هایویژگی تابع تواندمی قدرت روابط شرایط این در شود.نمی
 بخواهد آنچههر و ،دستمزد میزان کار، نوع کار، ساعات تواندمی او یعنی ؛شود کارفرما

 برای ابزاری او و ستا کار ترک یا کار در ماندن کودک انتخاب تنها کند. تعیین را
 پیدا شخصی ماهیت روابط این ،شد گفته که گونههمان البته ندارد. اختیاردر زنیچانه
  است. متفاوت دیگر کارفرمای به کارفرمایی از و است کرده

 برای خود ۀخانواد اعضای از است ممکن کارفرما تولیدی هایکارگاه از برخی در
 کارفرمایانی چنین معموال   بیاورد. کار محل به را خودش کودکان حتی و کند استفاده کار
 به که ییکارها یا و دهندمی فرزندانشان به را ترآسان نسبتا   کارهای مواقع بیشتر در

 این میدانی، شواهد براساس شود. منجر فرزندشان هایمهارت یارتقا یا آموزیمهارت
 کهچنان ؛شوندمی محسوب کودکان سایر علیه قدرت اعمال برای ابزاری نیز کودکان

 :کرد نقلکرد کار مینجاری  کارگاهیک  در ی کهکودک
 کار خودش .کنهمی نظارت اون ؛تهس شبچه نباشه، کارصاحاب موقع هر

 ده.می دستور ما با ،دیگه کنهمین

 کاربه را کودک چندین است ممکن افراد از برخی نیز چرخ با بار ییجاجابه کار در
 یانکارفرما از دسته این کنند. جاجابه بار یا کنند کار شانبرای بخواهند هاآن از و گیرندب

 دیگر ایدسته علیه و باشند داشته را کودکان از دسته یک هوای بیشتر است ممکن
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 کودکان تا بدهند بار ایرانی کودکان به بیشتر مثال   کنند، ستم آنان به و شوند قائل تبعیض
 و تبعیض نوع این دربارۀ کردمی جابار جابه دستیکه با چرخ افغانستانی کودکی .اتباع

 :کرد روایت چنین قدرت روابط
 اینجا .دهمی فامیالش به مثال دهمی ور شهمه ،رنیگمی که بار ؛گرنسرکار اینا
 ده.نمی ما به ده،می اایرانی به بیشتر یا ده.نمی که ما به ،داره فامیل تا سه دو

 دلیلبه کارها از برخی در و هویتی مدارک نداشتن دلیلبه غیرقانونی مهاجر کودکان
 ممکن که کارها از برخی در هستند. ترقدرتبیو  ترضعیف همه از شدن بالگردان

 با بار یجایجابه مانند ،باشد یکی ایرانی کودکان با مهاجر کودکان این کار محل است
 «زور» ،اصطالحبه ،هاآن به ایرانی کودکان ،هاچهارراه در کار و یفروشدست و چرخ

 باعث ایران در هاآن حضور کنندمی فکر چراکه ،دهندنمی کار ۀاجاز گاهی و گویندمی
 خشونت آنان علیه بنابراین .یابد کاهش ایرانیان برای دستمزد و کار میزان است شده

 زوربه را آنان پول یا کار ابزار است ممکن گاهی و کنندمی اعمال کالمی و فیزیکی
 چنین خود زیستۀ تجربۀ از کردمی کارتجریش  در میدان که افغانستانی کودکی .بگیرند

 :کرد یاد
 پاتوق یطوراین مه ما .ذارننمی مه ور ما ،بریم اونجا ما .هستن اغربتی این مثال  

 برو بگیم تونیمنمی ما ،بیاد کسی ما ،نداریم کار ما ،ذاریممی ولی ما ؛کردیم
 ،آدمی کسی .کنیممی کار ما ،نیستیم جوریاین ما ،نه .تماس یبرا ارراهچ

 به اصال   ما .کنهمی پیدا دیگه جا یه ،بیشتریم اینجا بینهمی ،رهمی روزه یه خودش
 .هطوریهمین .موخان ،تنیس ونکشورم اینجا چون ،برو گیمنمی کسی

 کهزمانی و است متفاوت افغانستانی و ایرانی کودکان با انتظامی نیروی برخورد حتی
 ،دهندنمی پاسخ درخواستشان به کنندمی کمک طلب هاآن از افغانستانی کودکان

 کودکان حضور که کنندمی فکر یا و نیستند هاآن امنیت مسئول کنندمی فکر چراکه
 .نددانمی مقصر را آنان خود   درنتیجه و است شده دعوا و تنش باعث کار در افغانستانی

 :کرد روایتچنین  در این بارهکرد کار می در شهرک غربکه  افغانستانی کودکی
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 ما به کاری مقصرید، خودتون گهمی ؛پلیس پیش ریممی ،کننمی که اذیتمون
 نداره.

 کار دیگر اشکال تمام در و شودنمی محدود یکارگاه کارهای به صرفا   قدرت روابط
 چندجانبه کودک قدرت روابط بار تره میادین در کار در مثال برای دارد. وجود نیز
 یک ،است شده وضع میادین این برای که است سازمانی قواعد آن طرف   یک ؛شودمی

 است، کودک کارفرمای آن دیگر   طرف   ،هستند میادین سازمان ناظرین آن دیگر   طرف  
 .قرار دارند شهروندان شدیگر طرف درنهایت و ند،کار محل در او همکاران دیگر طرف
 بخش در شاغل کودکی از که ذیل روایت .دارد یکمتر قدرت بقیه از میان این در کودک

 :است نکته همین مؤید است شده نقلافسریه منطقۀ  بارتره
 پولمون ده،می پول چقدر کارباصاح که ندارن کاری ما به اصال   امهندس این

 مشتری به خوب بار که کننمی نظارت نآمی فقط .خوردهنمی یا خورهمی ور
 باشه. تمیز اینجا نشه، ثحجروب مشتری با بدیم،

 روابط ۀبرجست بسیار شکل یک و دارد وجود قدرت روابط همین نیز یخیابان کار در 
 آنانی یا است بیشتر سالشانوسن که آنانی شود؛می مشاهده کودکان خود میاندر قدرت

 هب دانندمی خود قلمرو را جاآن و دارند چهارراه و خیابان یک در بیشتری قدمت که
 بیشترگویند و زور می اندکارشده وارد اخیرا   که کودکانی و ترسالوسنکم کودکان
 خیابان در که کودکی .کنندمی استفاده این قدرت از و کشندمیآنان  رخبه را خود قدرت

  کرد: نقلچنین  دیگر کودکان قدرت اعمال دربارۀ کردمی کارانقالب 
 هستن. نفر شیش مامانش خود   با تقریبا   د.آمی برادراش با ،آدمی مامانش با ...

 نگهداری ،اونجا هنشس مامانش کنن.میپاک شیشه ،کننمی کار جاهمین
 ما گنمی اینا. و نگیرمی زور پول یعنی ؛اینجا کننمی اذیت ها.بچه از کنهمی

 .پس سندش کو گممی من .شده ما از ارراهچ این ،کردیم کار اینجا ساله هدَ 

 کرد: روایت چنین کردشیشۀ خودروها را پاک میصادقیه منطقۀ در  ی کهکودک یا
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 یا لقد یه با گردنمون پس زننمی اگبزر اون ،ریممی راه ما الکی طوریهمین
 ما. از نگیرمی رو ها()تی ایت   کهاین

 

 
 )عکس از پژوهش( سهروردیمنطقۀ  در کنپاکشیشهدو کودک تصویری از 

 هاچهارراه در قدرت کنندگاناعمال از نیز انتظامی نیروی و ،بهزیستی شهرداری،
 هایطرح اسم به بهزیستی ست،هاچهارراه و هاخیابان نظم راننگ شهرداری هستند.

 است ممکن مورد به بسته نیز انتظامی نیروی و کندمی دستگیر را کودکان ،ساماندهی
 دلیلبه روازاین .اندداشته را هاآن حضور ۀتجرب بارها کودکان کند. مقابله کودکان با

 گرفتار ناشدام در کنندمی سعی دارند آنان خودروهای و هاآن بهنسبت که شناختی
 گاهی البته نشوند. دستگیر که کنندمی مقاومت یا کنندمی فرار هاآن دیدن با و نشوند

 است مکنم فروشندمی که یکاالهای یا ابزار مثال برای نشوند. موفق است ممکن نیز
 نکردنشان فرار اما ،نددهب دستاز را کاالهایشان ندارند دوست زیرا ،شود هاآن فرار مانع
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 427  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 و مأموران دربرابر چراکه شود، کاالهایشان دادن ازدست مانع تواندنمی نیز
 مخفیانه یگاهالبته  و ندارند مقاومت تاب آنان فیزیکی گاه و کالمی هایخشونت
 کردمی کارشوش  منطقۀ در چهارراهی سر که کودکی کنند. تالفی را آنان خشونت

 :کرد روایتگونه برخوردهایی این چنیناز  را خود تجربۀ
 رفتم ذرهیه بگیرن، خواستنمی اینجا اومدن .کنممی فرار ،فهمممی ؛تونننمی

 خریآ ۀدفع کردیم، کار .درخت این درخت، زیر زیر رفتیم شدیم، قایم اینجا
 و.ر الستیکش کردیم پنچر زدیم کارد با ،رفت کردیم پنچر ور چیزش

  چنین یاد کرد:پونک در منطقۀ فروشی نیز از حضور مأموران کودک گل
 گفت ،کرد دعوا رو ما مونکارصاحاب .برد رو همه برد، سطالمونم هفته اون
 کنیم. فرار متونینمی گفتیم .داشتیم گل عالمه یه ؛نکردید فرار چرا

 یعنی ؛زندمی همبر را خانواده در قدرت مناسبات درآمد داشتن و کودک کردن کار
 فضای در و باشند وابسته والدینشان به کمتر انکودک شودمی باعث درآمدداشتن 
 تابع همچنان دیگر آنان شرایط این در .برخوردار باشند استقالل و قدرت از خانواده

 این کنند. امرونهی خانواده یطمح در است ممکن حتی و بود خواهندن والدینشان کنترل
 ،باشد داشته مصداق بیشتر است ممکن کنندمی کار خیابان در که کودکانی برای مسئله
 تحت کار محیط در کهآن دلیلبه ثانیا   و دارند بیشتری درآمد هاآن اوال   چراکه

 فعاالن از یکی یابند.می تریمستقل شخصیت نیستند کارگاه محیط هایمحدودیت
 داشت: نظری چنین باره این درکرد کار می تهرانپارسمنطقۀ در که  نهادمردم یسازمان

 دفعههی که انگار ه،بد خیلی اینم .شنمی تربزرگ یهو کار سر رنمی که ییهابچه وقتاون
 اومدمی انجمن دیروز که ایبچه این بینیمی شما قشنگ ،ذارهمی سرپشت رو کودکی ۀدور

 دخل پشت وایساده جاافتاده خودش برای چه حاال ،رفتمی باال رو انجمن راست دیوار و
 کار سر مه وقتی چون .کنهمی شدن بزرگ به تظاهر نشده، بزرگ اندوهناکه، جور هی ؛مغازه

 ،حال هر به .دیگه ،دارن احترامی هی اینا روی مه خونه یتو ،برنمی خونه مه پولی و رنمی
 مثال   .دهمی قدرتی هی ،هابچه برای ،ییهاهدنواوخ همچین یتو .رهآمی خودش با قدرت پول
 کن. گرم ور من غذای بیار، غذا من برای بگن ،مادرشون به حتی ،خواهرشون به توننمی
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شوراها  این خود   دارد وجود بازار بر نظارت یا کار شورای که یفروشگل بازارهای در
 کنندمی تهیه فرم لباس کار کودک   برای آنان کهزمانی ند.اقدرت اعمال عوامل از یکی

 بخشند.می مشروعیت کودک کار به درواقع دهندمی کار برای مخصوص کارت او به یا
 و کنندمی نظارت کارفرمایان و کارگران بین روابط بر ،بازار بر نظارت اب ،همچنین آنان

 و کندمی عمل کارفرمایان و کارگران بین بازار در قاعده یک مثابۀبه نظارت این گاهی
 نظارت ازکرد کار می محالتی گل بازار درکه  کودکی .کندمی رفع را آنان اختالفات

 :کرد نقل چنین شوراها این
 به کنن.می نظارت رو اینجا .تاونجاس دفترشون داد. بهمون شورا رولباس این 

 ذارننمی دن،می شود[می زده لباس روی که یهای]برچسب ااین از و لباس ما
 بشه. دعوا

 بازماندگی از تحصیل
 اطالعات که ییجا ،متأخر مدرنیته در شناسانجامعه از برخی قول به و جدید عصر در
 مهمی سهم آموزش و تحصیل ،است شده تبدیل هاسرمایه ترینمهم از یکی به دانش و

 دارد. جدید هایسرمایه به دستیابی و اجتماعی و فردی زندگی برای آموزیمهارت در
 آموزش، همچون یسازوکارهای ۀوسیلبه ردُخ  سطح در جدید عصر در هاانسان اساسا  

 محصول هاآن به دستیابی هرچند شوند،می توانمند مناسب ۀتغذی و ،بهداشت
 از کار کودکان گویا اما .[47]هستند کالن سطح در مؤثر اجتماعی هایگذاریسیاست

 شودمی آنان تحصیل مانع مختلف اشکال به کار زیرا ،ندامحروم شکلیبه هااین ۀهم
 اندازد.می خطربه را آنان روان و جسم سالمت و

 فقر بلکه درآمدی فقر نه هاآن فقر ،شوند محروم سازوکارها این از هاانسان اگر
 ،شوندمی پذیرآسیب بسیار ،کنند کار نتوانند دلیلی هر به کهزمانی هر و است توانمندی

 در انشپدران که کردند روایت بارها میدانی مشاهدات در کار کودکان که گونههمان
 اندشده مجبور و نندک کار نیستند قادر دیگر انددیده آسیبکه  دلیل این به سالیمیان
 روایت دو َتن از کودکان چنین بود: .کنند بازنشسته را خود
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 شکستن، نشاستخو بار دچن داره، کمر دیسک کنه، کار تونهنمی مریضه بابام
 .دیممی رو خونه خرج شماداد یکی اون و من دیگه .توشه پالتین

  
 تونه.نمی کردن کار شده بلند ،سیاتیکش ،کمرش رگ اآلن ،شهمی ماه سه بابام 

 کنیم. کار بیاییم شدیم مجبور دیگه

 همان وارد کار از ناشی پذیریآسیب و تحصیل از محرومیت دلیلبه کار کودکان
 محصول زنجیره این البته اند.کرده تجربه را آن پدرانشان که شوندمی ایچرخه

 قوانین فقر، نابرابری، مانند یساختارهای ،است هکنندطرد و آمیزتبعیض ساختارهای
 و کودکان کار بحثم در .قبیلازاین و ،آن شدن کاالیی و تحصیل قوانین مهاجرت،

 پرداخته هاآن بررسی به که دارد وجود مهم بحث سه ،میدانی هاییافته بنابر تحصیل
 و عوامل و ،تحصیل شرایط تحصیل، اشکال از اندعبارت بحث سه این .است شده

 تحصیل. ترک دالیل
 هاآن تحصیل شرایط که هستند افغانستانی ایران در کار کودکان از توجهیقابل بخش

 غیرقانونی صورتبه آنان ازی شمار است. متفاوت بسیار ایرانی کودکان از بسیاری با
 د.نندار تحصیل ۀادام امکان ،هویتی مدارک نداشتن دلیلبه که اندکرده مهاجرت

 حتی افغانستانی، کودک هیچ» :کرد خاطرنشان یدستور در ایران رهبر هرچند
 تحصیل از نباید دارند، حضور ایران در ممیزی و غیرقانونی صورتبه که مهاجرانی
 ،فرمان این وجود برخالف ،«کنند نامثبت ایرانی مدارس در باید هاآن همۀ و بازبمانند

 ساختاری دالیل به هم ،مدارس در هاافغانستانی حضور برای الزم سازوکارهای هنوز
 فراهم خوبیبه ،آنان هایخانواده و کودکان از برخی مشکالت دلیلبه هم و سازمانی و

 در هازیرساخت که است نآ مستلزم این افراد تحصیل امکان مثال برای است. نشده
 مدارس و وپرورشآموزش و ،شود فراهم آن مالی منابع باشد، فراهم مدارس

 نبودن فراهم دلیلبه د.نباش داشته هایشانخانواده و کودکان این با را الزم هایهمکاری
 مدارس در یا و اندبازمانده تحصیل از افغانستانی کار کودکان از بسیاری موارد این
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 و هاسازمان این درخور هایتالش باوجود و کنندمی تحصیل نهادمردم هایسازمان
 ،برندمی رنج هامحدودیت برخی از همچنان کودکان این ،توجهشانقابل دستاوردهای

 به معتبر مدارک ۀارائ عدم و هاآموزش نبودن استاندارد همچون هایییتمحدود
 کودکان.

 
 (N=233) یلیتحص یۀکودکان براساس پا یعتوز :3-18 ۀنمودار شمار 

 :داشت بیانکن منطقۀ در نهاد ی مردمسازمانمددکاران یکی از 
 اآلن .کلی طوربه نیستیم براشون خوبی میزبان اصال   ما که شدن کشوری وارد اینا ببین
 هر ؛تسپروژه یه خودش مدارس توی نامثبت همین ،مدارس توی کنن نامثبت توننمی

 ،دهمی رو نامه این روزا بعضی اتباع ۀادار .بگیرن نامه اونجا از ،اتباع ۀادار برن باید سال
 نگاه هی با که مه مدرسه و بشه مدرسه وارد بچه تا داره ایپروژه هی .دهمین روزا بعضی
 ۀمدرس ـ بود شونمدرسه یتو سرایداری هی یادمه من مثال   .شهمی نگاه بهشون آمیزتحقیر

 شیفت سریدار که ـ اتباع ظهربعداز شیفت و ایرانیا صبح شیفت ،کردن جدا رو اتباع و اایرانی
 این اما ،بود ایکردهتحصیل آدم سریدار اون شاید .بود شده بعدازظهر شیفت معلم صبح

 ،ظهرازبعد و صبح کیفیت کهناو متوجه خیلی مه هابچه .دهمی آزار رو هابچه نقش تفاوت  
 .هصبح کیفیت از بدتر دیگه این یول ،ندارن کیفیت دوهر که هرچند
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 گفت: چنین رفتن مدرسه بارۀدر نیز بود اسالمشهرمنطقۀ در کار که  کودکان از یکی
 ،بار هاراچ سه رفتیم نداشتیم. اینا برگه اینجا رفتم.می دولتی ۀمدرس افغانستان

 هستم. دو نهضت کالس اآلن ندادن. برگه

 تحصیل نهادمردم هایسازمان مدارس در اتباع کودکان از توجهیقابل بخش
 و است چشمگیر تهران شهر در دستازاین مدارسی و هاسازمان این تعداد کنند.می

 شاید .کنندمی تأمین را کودکاناین  نیازهای سایر و آموزشی نیازهای از عظیمی بخش
 شدنمی تأمین کودکان این آموزشی نیازهای از یزیاد بخش ،دنبودن مؤسسات این اگر

 از استفاده مؤسسات این سازوکارهای از یکی ماندند.بازمی آموزشی نوع هر از آنان و
 است. کودک تحصیل جهت کارفرما و ،او ۀخانواد کودک، رضایت برای میانجیگری فن

 :کرد نقل زمینه این درنهاد مردم یسازماناجتماعی  مددکاران از یکی
 وجه هیچ به که کردیم یاد خودمون با سمیقَ  یه ور کار کردیم شروع که روزی از ما نببینی

 ااون برای توهمی اوال   بشیم باعث اییحمایت با ،مثال   ،نکنیم سعی و نباشه ایخیریه کارمون
 اومدیم که کنیم خالی رو خودمون حس این و بشن دور واقعیشون زندگی از و بشه ایجاد
 ،کنیممی صحبت کودک ۀنوادوخ یا کارفرما با که جوریهاین ارتباطمون ما .ااین و دادیم پولی
 ازبعد و دونیممی بازی ما رو کودک حق اولین چون ،کنه بازی انجمن بیاد ساعتی چند بچه
 هانوادهوخ از بعضی به خوندن. درساشونم اومدن که داشتیم هم ییهابچه و آموزشه اون

 با .مسئولی تو و نخونه درس تبچه اگه ،هگیرمی دولت ور تبچه ببین که دادیم اولتیماتوم
 ااین چون بعد بخونه. رو درسش باید بچه که گفتیم نوادهوخ خود به بسته شده که نیوزب هر

 براشون رو تحصیل امکانات جاهمون ،بودن تحصیل از بازمانده ،برن عادی ۀمدرس نتونستن
 دولتی ۀمدرس االمکانتیح و بگیره یاد رو آموزش بچه که اینه ما هدف .کردیم فراهم

 حس کهاین خاطربه خاطر، این به نه ،نه خوبه، دولتی ۀمدرس کهاین خاطربه نه ؛بفرستیمش
 هایبچه ۀهم بینهمی بُخ  .دهمی رنج رو بچه نابرابری اون ندونیمی بچه، یتو عدالت

 تسآزاردهنده بیشتر این ،تونهنمی این و پوشنمی روپوشی روز هر رنمی مدرسه سنشهم
 بفرستیم. مدرسه به رو هابچه کنیممی سعی که اینه .هسوادیبی اون تا
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 ۀخانواد کار، کودک بین که نیستند سازوکاری چنین دارای دولتی مدارس از یکهیچ
 سیتسم دهد. ادامه را تحصیلش کودک شوند باعث و کنند میانجیگری کارفرما و ،او

 اوال   اجتماعی مددکاران این وجود نیست. اجتماعی مددکاری نظام دارای ایران مدارس
 را کار کودکان و اتباع کودکان مختلف کارهای در و هامحله داخل در تا شودمی باعث

 در که کار کودکان رویپیش کالتمش انواع ثانیا   و کنند جذب را هاآن و کنند شناسایی
 کودکان این از را الزم هایحمایت و کنند پیگیری و شناسایی را اندمواجه هاآن با مدرسه

 :گفت هنیزم این در کودکان ۀحوز متخصصان از یکی آورند. عملبه
 حتی و کار کودکان از حمایت یا و جذب برای مؤثر سازوکارهای فاقد ما مدارس ببینید

 ۀحوز در نهادمردم هایسازمان از برخی خوشبختانه هستند. تحصیل از بازمانده کودکان
 ،کودکان آموزشی نیازهای برعالوه هاآن .اندداده پوشش را مسئله این خوبیبه کودکی

 خدمات این فاقد مدارس از بسیاری که دهندمی ارائه کودکان به را تریمتنوع خدمات
 هستند.

 ایران به غیرقانونی صورتبه که افغانستانی کودکان از بسیاری شد، اشاره کههمچنان
 هایگفته شوند.می محروم تحصیل از ،مدارک نداشتن دلیلبه ،کنندمی مهاجرت

 :ستمعنا همین مؤید نیز اتباع و کار کودکان حوزۀ فعاالن و متخصصان
 بچه آیممی ما .داره سن کبر نداره، تحصیلی کارت یا نداره، اقامت کارت یا حاال دالیلی به

 کارت وقتی .بگیره تحصیلی حمایت کارت بخواد که ایدوره تا مونهمی ما پیش ریمآمی رو
 یه ؛دهمی انجام ور پیگیریاش انجمن آموزشی معاونت خود ه،گیرمی تحصیلی حمایت

 خیلی حجمشون شونهابچه چون .گیریممی مونهابچه برای وپرورشآموزش از تیظرفی
 اختصاص ما به ظرفیتی یه سخته، خیلی موندولتی مدارس توی مناطق، این توی زیاده

 این بر دلیل دولتی مدرسه برن هابچه کهاین کال   و کنیممی نامثبت رو هابچه ما و دنمی
 بگم تونممی مرکز همین توی حدودا   .برداریم هابچه از ور حمایتمون بخوایم ما که شهنمی

 ی،شناسروان خدمات ما از که داریم پوشش تحت دولتی ۀمدرس ۀبچ تا دویست ما حدودا  
 ور تواناییش انجمن که جایی تا یتح ،نمتحصیلشو هایهزینه حتی و درمانی مددکاری،

 پیش رو بچه ما نکنی فکر کهاین آموزشی ازنظر کال   ولی کنیم.می پرداخت ،باشه داشته
 .نیست طوریاین نه بسازیم، ور شهآیند تونیممی خوندن درس]با[  و داریممی نگه خودمون
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 این برای خاص انجمن آموزش بگم تئجربه تونممی اتفاقا   داره، مشکل ما آموزش گممین
 زاییآسیب شرایط خاطربه که داریم هاییبچه ما کنیم،می سعی داریم ما یعنی هدف، گروه

 آمادگی   تازه که داریم ایسالههنُ  ۀبچ مثال   حتی نداشتن، کافی رشد کردن زندگی توش که
 برای ما که هستن یادگیری اختالل ۀمسئل دچار خیلی هابچه و داره رو نشستن اول کالس  

 ولی ،شهمی رسیدگی بهش شههم مسائل این .داریم یادگیری اختالل مربی موضوع این
 که هاییتجربه حاال ،داشتیم که بازدیدایی توی من که چیزی اون حاال منطقه مدارس توی

 کهاین و شهمی تشکیل براشون نفره دووسی و سی کالسای هابچه که بینیممی ،داره وجود
 که ایبچه ،مثال   ،که داره انتظار ازشون معلم و شینهمی کالس توی آسیبی نوع هر با بچه

 اون رشد ۀاجاز محیطی شرایط اون و نوادهوخ یعنی معروف، قول به ،نداشته رشدی اصال  
 باال. بیاد و بخونه معمولی آموزش یه با و عادی خیلی که دارن انتظار ازش نداده، رو بچه

 تحصیل در و دنشومی کودکان تحصیل مانعنیز  مختلف اشکال به کار و یانکارفرما
 گفت باید یانکارفرما دربارۀ ای،نکته هر بیان ازقبل د.نآورمی وجودبه اختالل هاآن
 کودکان تحصیل مخالف تنهانه هاآن از گروهی :ندگیرمی بردر را عمده طیف دو هاآن

 محروم حقشان از و دهند تحصیل ۀادام کودکان این که کنندمی هم تالش بلکه ،نیستند
 که ندباور این بر اما ،نباشند کودک تحصیل مخالف شاید آنان از دیگر گروهی .شوندن

 اوست. نفع به کودک کار اوال   زیرا تحصیل، یا و کنند کار باید یا کودکان از دسته این
 از یکی از .بگذارد شکار برای را وقتش تمام باید حتما   کندمی کار که کودکی ثانیا  

 کودکان برای کار از غیبت امکان آیا شد: پرسیده نهادمردم یسازمان اجتماعی انمددکار
 پاسخ در ایشان ؟داشت خواهد درپی آنان برای عواقبی چه کنند غیبیت اگر و دارد دوجو

 :گفت
 اصال   کارفرما برای غیبت ،هستن وقتپاره چون مدارس تایم البته .هستن وقتتمام اینا نببینی

 که تعطیل ایام یا مدارس تایم از خارج اما .رنمی دارن وقتپاره هابچه چون ،نداره معنی
 که ایرابطه هاگ .یمگیرمی کارفرما با ما که همتقابلی ۀرابط مستلزم غیبتشون هستن، وقتتمام

 که ییکالسا خاطربه حاال هابچه برای[ تونیم]می ما باشه، خوبی ۀرابط یمگیرمی کارفرما با
 ،غیبت جلسه دچن از بیشتر ولی ،بکنن غیبت و بگیریم اجازه کارفرما از شهمی برگزار اینجا

 پذیره.نمی و کنهمی مخالفت حتما   کارفرما غیبت جلسه دچن از بیشتر نه
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 :بود چنین فوق سؤال به مددکاران از دیگر نفر دو پاسخ
 ما وقتی حتی ندارن، کودک تحصیل با مشکلی اشونبرخی :هستن دسته دو درکل کارفرماها

 ولی .بیان کننمی تشویق ور کودک حتی کنن،می استقبال هم خودشون پیششون ریممی
 فکر دن،می انجام ور کارشون از بخشی اهبچه ،زیاده کارشون ،نمخالف هستن دیگه ۀدست
 کنن. کار اونجا شههم باید حتما   دنمی بچه به که ازیرغچند این چون کننمی

  
 ورود مددکاری واحد اینجا بُخ  موارد، از بسیاری در شه،نمی داده هابچه به مدرسه ۀاجاز
 قولی به بچه بده اجازه که رو کارفرما کنهمی راضی و هگیرمی ارتباط کارفرما با و کنهمی پیدا

 سخت اون خاطربه حاال .کالس سر آدمی ساعتم نیم که دارم بچه من ساعت، دو ،ساعت یه
 کمک رو بچه خوایممی مشکل این توی طرف این از هم ما حاال و داره وجود که ایگیری
 از ،بزن وراین از شده جورهر ساعت، نیم شده حتی که گیریمیم رو رضایت این کنیم،

 حضور کالس توی بچه بخواد ساعته، نیم حداقلش ،ساعت نیم ،شده جورهر بزن، وراون
 .تهس بُخ  ،شهمی یبرخورد چه تشونغیب درمورد که بگیم کهاین درمورد ولی .باشه داشته

 هابچه داشتن، فوتبال هابچه داشتن، ورزشی ساعت هابچه بردیم،می اردو رو هابچه ما مثال  
 گرفته ارتباطا ۀهم اینا .بزن زنگ ،موخان ،شهمی چی ،موخان که داشتن ور این استرس مدام

 شهاجاز شما .بیاد اردو که بدین ور شهاجاز شما امروز ،مثال   ،که کنیممی صحبت ،شهمی
 .بمونه ور ورزشش ساعت که بدین ور

 :بود چنین باره این در نایکارفرما از َتن دو نظر
 کار دادن ازدست خیلی هم سشونتر ؛ترسنمی کنن،نمی غیبت هابچه معموال  

 روزه. اون حقوق دادن دستاز ترسشون ،تنیس
  

 درس داره، طرف خود به بستگی ناو ببین ولی خونن.می درس ما یهابچه 
 تو ما ولی خودشه. ۀعهدبه خوندنش درس نداره. ربطی ما به دیگه شوندننخو

 برسن. هم درساشون به که کنیممی قبول وقتپاره یهابچه مونکاری سیستم
 درصد.صد
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 و کارفرما با کردن برقرار ارتباط با کنندمی تالش نهادمردم هایسازمان بنابراین
 این همیشه اما ،کنند تحصیل ۀچرخ وارد را کودکان کارفرما و کودک بین شدن میانجی

 نیست. همراه موفقیت با هاتالش
 کار کودکان مکاناالحتی که است نآ نهادمردم هایسازمان هایتالش از دیگر یکی

 مدارک و دنببر بهره آموزشی سیستم این از بتوانند کودکان تا کنند رسمی آموزش وارد را
 نهادمردم هایسازمان اقدامات از دیگر یکی روازاین کنند. دریافت معتبر تحصیلی

 از یکی .است تحصیل جهت آموزاندانش پذیرش برای مدارس با رایزنی و ریگجیمیان
 :کرد یانب ینچن تالش این زمینۀ در حوزه این فعاالن

 مدرک نداشتن همون دلیلشم هستن. افغانستانی غیرقانونی مهاجرین ما مراجعین بیشتر
 این توی نکردی مشاهده خودتون اآلن شما .هستش دولتی مدارس توی نامثبت برای هویتی

 توجه با حاال ،نامثبت برای داریم زیاد کنندهمراجعه ما هستش مدرسه به نزدیک کهزمانی ۀباز
 تحت تهس قرار و هستن هدف گروه وجز کودکانی چه که داریم که ییدستورالعمال اون به

 انجمن اهنگ اون و هدف کال   ولی دیم،می انجام رو هابچه نامثبت کار باشیم، داشته پوشش
 نمونه جا دولتی مدارس توی تحصیل از داره ور شرایطش که ایبچه که تهس صورت اون به
 و راهنمایی حاال هابچه تحصیلی حمایت کارت گرفتن برای که اینه برای تالشمون ما و

 کنن دریافت ور اون بتونن هابچه گن،می آبی ۀبرگ بهش اصطالحا   داره، وجود که اییپیگیری
 تحصیل از بازمانده شه،با نداشته سن کبر که ایبچه کنن. نامثبت دولتی ۀمدرس توی و

 ما به که اآلن همین از رو بچه که اینه بر تالشمون ما ،باشه نداشته رو شرایط این هاگ نباشه،
 که نباشه پول بدون ایبچه هیچ خوایممی مثال   ،رو مالی ایحمایت خودمون کنهمی مراجعه

 پیش بچه دلیل این به نباشه، آماده کارتش یا باشه، داشته سن کبر یا حاال دولتی، ۀمدرس نره
 ما کننمی فکر اونا حاال که داریم کنندگانمونمراجعه با مداوما   ما رو درگیری این و بیاد ما

 توی بچه خوایممی ما که صورته این به قضیه اصلش ولی م.کنی نامثبت رو هابچه خوایمنمی
 صورته این به دیم،می هابچه به که رو ایکارنامه ما چون بگیره، قرار رسمی آموزشی سیستم

 درس ما پیش مه هسالپنج ۀبچ یه هاگ .تنیس وپرورشآموزش ازنظر معتبری هایکارنامه که
 وارد بتونه تا بده سطح تعیین آزمون باید حتما   ،دولتی ۀمدرس به بشه منتقل بخواد و بخونه
 شهمی باعث این ،بشن دولتی سیستم وارد ابتدایی اول همون از هابچه هاگ بُخ  ولی بشه.

 کنن. تکمیل ور هاشونپایه و بشه تمدید قضیه این راشونب خودکار طوربه سال هر که
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شرایط کشور  دلیلبهمتقابلی بین مهاجرت کودکان و تحصیل وجود دارد.  ۀرابط
 برخی از ازسوی هاآنیعنی جنگ و ناامنی و حمله به مدارس و تخریب  ،افغانستان

 .فراهم نیستبرای آنان  شانتحصیل در کشور ۀامکان ادام ،های تندرو اسالمیگروه
تحصیل  درکنارکنند و تحصیل به ایران مهاجرت می ۀبرای ادام هاآنرو برخی از ازاین

تحصیل یکی از عوامل ادامۀ در برخی از مواقع  درنتیجههم ممکن است کار کنند. 
د خو أیعنی کودک در کشور مبد ؛مهاجرت کودکان است. عکس آن نیز صادق است

فراهم نبوده و  أامکان تحصیل او در کشور مبد ۀادام ،، اما به هر دلیلیکردهتحصیل می
شده است.  واکار مانع تحصیل  و مهاجرت ه،به ایران مهاجرت کرده است، اما در ادام

شود. پرداخته می هاشایع است که در بخش بعد به آن یمیان کودکانتر دردوم بیش ۀروی
 :چنین روایت کردخود را دلیل مهاجرت یکی از کودکان اتباع 

 ولی ،بودم خونده رو کالس تا دو دفعه، دو ولی ،بودم رفته مدرسه افغانستان یتو
 ومدنامی رو مدرسه موقع یه ،شدمی جنگ اونجا چون .نگرفتیم یاد هیچی
 مدرسه. بریم شدنمی ،بود قفل خونه درای ؛بریم شدنمی دیگه کردن،می تعطیل

 بیشتری بهتره. ردهُخ یه اونجا حداقل ؛ایران بریم بیا گفتش بابام ،جنگ خاطربه
 ایران بریم ،گرفت یاد شهنمی سواد که اینجا که گفتش اومد. ما درس خاطربه

 بگیرین. یاد سواد ردهُخ یه اقال  

 برای تحصیل ۀادام امکان دیگر ،ایران به کودکان مهاجرت بعداز ،مواقع از برخی در
 :کردند نقل چنین افغانستانی کودک چند باره این در .نیست فراهم آنان

 ،بار هاراچ سه رفتیم نداشتیم. اینا برگه اینجا رفتم.می دولتی ۀمدرس افغانستان
 هستم. دو نهضت کالس اآلن ندادن. برگه
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 سوم کالس تا واال اونجا ن.ایرا اومدیم دیگه ،خوندم افغانستان یتو شیشم تا 
 ،سوم کالس ازبعد .بودی کامیاب اونجا خوندینمی درس هم چیهر .اینا
 ،گنمی چی رو خوب خوب   دونمنمی .شدمی سخت درسا کمهی ،رفتیم هارماچ

  ...،کنم رفک .گنمی ممتاز
 .خوب خیلی
 اونجا .شدم نمره اول من ؛نمره اول گنمی اونجا ،چی یا گنمی خوب خیلی

 مقدار یه درسا .شدم دوم ،رفتم ششم کالس .بودم اول ،رفتم پنجم کالس بودم
 ری.می جلو شهمی ترسخت

 و مذهبی مراکز در تحصیل شکلبه کار کودکان تحصیل از دیگری نوعی یا شکل
 است ممکن مذهبی هایآموزش ۀواسطبه این کودکان است. مذهبی متون یادگیری
 افغانستان کشور در آموزشی جامع سیستم تاکنون بگیرند. یاد نیز را نوشتن و خواندن

 وجود کشور این مناطق از برخی در رسمی هایآموزش هنوز و است اشتهند وجود
 خودشان مذهبی مراکز هاافغاستانی هامحله از برخی در است ممکن نیز ایران در د.ندار

 مسجد به توانمی زمینه این در .باشد رایج ناآن بیندر هاآموزش نوع این و باشند داشته را
 همانند و است دایر شانمذهبی هایآموزش که کرد اشاره فرحزاد ۀمحل در هاافغانستانی

یکی از  موضوع این به است. همراه کردن فلک مانند خشن، رفتارهای با گذشته
 :کرد بیان چنین و کرد اشاره فرحزاد ۀنطقمفعال در  اجتماعی انمددکار

 نقل هاآن از یکی هاکارگاه همین در بوخ و بودیم گذاشته کارگاه افغانستانی کودکان برای
 علیه است ممکن هم مختلف دالیل به و یندبمی مذهبی آموزش مسجدشان در که کردمی
 شده. فلک که گفتمی کودک همین بورزند، خشونت هاآن

 :کرد روایت چنین شانمذهبی هایآموزش بارۀدر افغانستانی کودکان از یکی یا
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 هشت ساعت مسجد، رفتممی وقت حصب .بودم چهارم کالس افغانستان
 ؛مسجدپس رفتممی ومدمامی دوازده ساعت .دوازده ساعت تا مدرسه رفتممی

 چایی نبودم، اصال   خونه به .شو بگی دویازده ساعت تا خوندممی نآقر اونجا
 نماز جمعه روزا تعطیله، که جمعه روزا .نبودم خونه به اصال   .رفتممی خوردممی

 ،افغانستان بودم بلد خیلی من .استراحت به خونه ومدیامی و خوندیمی جمعه
 خونم.می روز هر خونه، وقتهر رو خدا قرآن .رفته یادماز همه اآلن

 کودکان تحصیل فرمان اسالمی جمهوری نظام رهبری شد بیان که است درست
 به دولتی مدارس از بسیاری در هنوز آنان تحصیل اما ،ستا کرده صادر را افغانستانی

 باعث که است همراه زیادی هایمحدودیت با یا نیست پذیرامکان مختلف دالیل
 باشند. نداشته تحصیل ادامه به ایعالقه مدارس این به ورود ازپس کودکان شودمی

 برای کودکان این هایخانواده از توجهیقابل مبالغ خواستار مدارس از برخی مثال برای
 این دنتواننمی و ندفقیر خانوارها این از بسیاری که آنجا از و هستند تحصیلشان ۀادام

 برخی مسئوالن ندارد. وجود شانانفرزند برای تحصیل ۀادام امکان ،کنند فراهم را مبلغ
 مانند آورند،می اتباع کودکان پذیرش عدم برای مختلفی هایبهانه نیز مدارس این از

 سرانجام کهزمانی غیره. و ،آموزشی ۀرشت فالن نداشتن ،مدرسه ظرفیت بودن تکمیل
 هایشیوه به که افتدمی اتفاق بسیار ،شوندمی پذیرش دولتی مدارس در کودکان این

 افغانستانی ۀسالَده کودک یک است ممکن مثال برای شوند.می طرد مدرسه از مختلف
 را هادرس خوبیبه قبلی مدارس و قبلی مقاطع در که آنجا از اما شود، چهارم ۀپای وارد
 این در .شودن متوجهرا  هاآن و یدیابرن هادرس و کالس پس از خوبیبه است، نگرفته یاد

 مواردی در و گذارندنمی کافی وقت کودکان این برای ،دلیلی هر به ،معلمان صورت
 کنند. تحصیل ترک هاآن شودمی باعث که ورزندمی خشونت آنان علیه حتی

 متخصصان از یکی قولنقل به .است موارد این دهندۀنشان خوبیبه زیر هایروایت
 :کنید توجه زمینه همین در کودکان ۀحوز

 هی .کنننمی درک ور کار کودکان شرایط که هاین ارند ما مدارس که مشکالتی از یکی نببینی
 و کنهمین کار که تنیس ایرانی کودکی ۀاندازبه اشهتوانایی مهاجر کودک هی یا کار کودک
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 ور کار مهاجر کودک اون دارن. هم ور شوننوادهوخ ایحمایت ااین تازه .رهمی مدرسه
 کودک شرایط که دونننمی کنن،نمی درک ور اون شرایط مدرسه و معلم مدرسه، فرستنمی

 شنوادهوخ اومده، خودش کشور از نبوده، خوب مدارس قبال   ،کنهمی کار ،تنیس بقیه مث  
 خوبیبه هتوننمی کودک لذا .کنن کمکش تحصیلی امور ۀنمیز در تونننمی ،سوادنبی

 کنه. تحصیل ترک ممکنه و شهمی سرخورده ،هبگیر یاد ور مدرسه ایآموزش

 :کرد نقلچنین  مدرسه از تحصیلش ترک ۀزمین در نیز کودکان از یکی
 ممونوخان ذرهیه بیرون. باز اومدم .خوندم درس اونجا سال سه ؛برفتم مدرسه

 دیگه ؛فهمیدمنمی ور اون ایدرس من خهآ نرفتم. باز .نشدم قبول و بود اخالقبد
 کرد.می دعوا شد،می عصبانی

 سه به مهاجر کار کودکان خصوصبه کار کودکان تحصیل گفت توانمی درمجموع
  :است شکل

 دارند اقامت و هویتی اسناد و اندشده متولد ایران در که هاآن از بخشی الف(
 برخی و کار دلیلبه گروه این هرچند کنند، استفاده رسمی آموزش سیستم از توانندمی

  ند.امواجه زیادی مشکالت با مدارس در دیگر هایمحدودیت از
 مانند دالیلی به ،دهندمی تشکیل را کودکان از توجهیقابل بخش که دیگر بخش ب(

 سن، افزایش و تحصیل از بازماندگی هویتی، مدارک نداشتن و غیرقانونی مهاجرت
 برایشان تحصیل امکان ،غیره و کردن کار آنان، برای دولتی مدارس باالی هایهزینه
 درست .کنندمی تحصیل نهادمردم هایسازمان مدارس در بیشتر روازاین .نیست فراهم
 به ایمؤسسه از است ممکن و نیست استاندارد مدارس این هایآموزش که است

 رفتههمروی اما کنند، کار کودکان با وقتپاره صورتبه یا و باشد متفاوت دیگر ۀمؤسس
 نیازهای سایر به و دهندمی پوشش را کودکاناین  آموزشی نیازهای از توجهیقابل بخش

  دارند. باکیفیتی و مناسب ۀبرنامفوق هایکالس همچنین و کنندمی رسیدگی نیز آنان
 و خوانندمی درس مذهبی مراکز و هاخانهمکتب در نیز کودکان از دیگر برخی ج(

 بینند.می آموزش سنتی صورتبه
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 شرایط مبحث کودکان تحصیل ترک و تحصیل عدم مهم هایبحث از دیگر یکی
 کار ،آمد کودکان کار تعریف در که گونههمان است. مهاجرت و ،کار خانوادگی،

 مضر کودکان برای و خطرناک اخالقی و اجتماعی روانی، جسمی، لحاظبه کودکان
 مدرسه در حضور و ،تحصیل ترک مدرسه، از آنان کردن محروم مانند مواردی در و است

 به هاآن تحصیل در یا شودمی کودکان تحصیل مانع ،طوالنی و سنگین کار ترکیب با
 دالیل به کار مختلف اشکال در کودکانواقع به د.آورمی وجودبه اختالل مختلف اشکال

  کنند. تحصیل ترک دونشمی مجبور یا دنمانمی باز تحصیل از یا مختلف
اجبار به کار و بازماندگی  دالیلدیگر از  یکیکه در مباحث قبلی گفته شد، همچنان

 از یکی زمینه همین در است. فقر و هاخانواده مالی مشکالتتحصیلی کودکان کار 
 :کرد نقل کودکی ۀحوز متخصصان
 یا شودمی کودکان تحصیل از مانع که مهم مسائل از یکی کودکان تحصیل با رابطه در ببینید
 ،فقر شرایط در .ستهاخانواده فقر کنند رها را درس کالس و مدرسه آنان شودمی باعث

 .کنندمی کار به وادار را کودکان روازاین د.نگرنمی کار نیروی مثابۀبه کودکان به خانوارها
 ]آنان دارند تدوس نیستند، فرزندانشان آموزش در گذاریسرمایه به قادر فقیر هایخانواده

 کار ۀمسئل هست، فقر کهزمانی تا گفت باید اساسا   د.نناتونمی ولی ،مدرسه دبفرستن را[
 هست. هم تحصیل ترک و ،تحصیل از بازماندگی کودکان،

 یا همه تأمین به کمک خانواده، فقر دلیلبه که ندکرد روایت بارها و بارها نیز نکودکا
 رها را تحصیل ،شاندرونی میل برخالف ،اندشده مجبور خانواده هایهزینه از بخشی

 :است موضوع این گویای خوبیبه ،همگی ،زیر هایوایتر بپردازند. کار به و کنند
 هارماچ تا من نرفتم، دیگه شد، مریض بابام کهاین بعد رفتم،می مدرسه اول من

 تموم تابستون آره، کار. سر برم آممین دیگه اینجاها ،مدرسه برم من مدرسه، رفتم
 م.آنمی ،شد
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 بابام .رممی مدرسه سال این .نرفتم دیگه ،شد مریض بابام .اول رفتیممی مدرسه
 کنم.می کار من ،مدرسه برو گفت

  
 داداشم پیش بازار همین تو اومدممی مدرسه از .رفتممی مدرسه کم سن از من
 پیش رفتم و کردم ول رو درسم دیگه .کردممی کاریوسط داشت تولیدی که

 درس داشتم دوس .گرفتم یاد رو یکارچرخ هم کردم کاریوسط هم داداشم
 اقتصادی. وضعیت خاطربه دیگه نشد اما ،بخونم

  
 مداد. و خودکار ،بگیرم لباس باید چون ،مدرسه نرفتم پولش خاطربه

  
 تا هاراچ ،خوندم اینجا هارماچ کالس تا خوندم. هشت کالس تا خودم من

 ول دیگه رفتم.می دو آزادگان اینجا .افغانستان هشتم تا خوندم افغانستان کالسم
 کردم.

  
 دیگه بعد .خوندم دهم تا ؛کردم ول بد مالی شرایط خاطربه ولی ،رفتممی رسهمد

 بود، ممهنوادخو .باال زد خرجا ،دیگه نشد ،...ذرهیه باید و شد تنگ دستمون
 دیگه. کنم ول شدم مجبور بود، بابامم کارای

 و مهاجرت سبب فقر گاهی .است کودکان تحصیل مانع مختلف اشکال به فقر
 مناطق از برخی در کودکان از برخی شود.می تحصیل ترک آن دنبالبه و کار سپس

 ایران به کار برای یتنهایبه یا خود ۀخانواد با همراه مجبورند فقر دلیلبه افغانستان
 دلیلبه اما کردند،می تحصیل خودشان کشور در معموال  این کودکان کنند. مهاجرت
 .شده استن فراهم شانبرای تحصیل ۀادام امکان جدید فضای به ورود و مهاجرت

 بود: چنین آنان پاسخ ،«نداهرفت مدرسه آیا» که شدمی سؤال کودکان از کهزمانی
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 باید ،دیگه شهنمی .ایران اومدم ،نخوندم دیگه .هارماچ تا خوندم درس کم ،نه
 کنیم. کار

  
 کاره. شههم اینجا ،نه اینجا .رفتممی بودم افغانستان توی ،نه مدرسه

  
 ما .خوانمی کارت ،اینجا اومدیم دیگه .رفتممی بودم افغانستان اون موقع

 نداریم.

 نیز یایران کودکان بر بلکه ،است نگذاشته تأثیر افغانستانی کودکان بر فقط مهاجرت
 هاغربتی مثال برای است. شده هاآن تحصیل امر در اختالل باعث و گذاشته تأثیر

 صورتبه مواقع از برخی در و روندنمی مدرسه اکثرا   هویتی مدارک نداشتن دلیلبه
 ،مواقع از بسیاری در اما .کنندمی استفاده نهادمردم هایسازمان مدارس از موقت

 دیگر نیز مدارس این به رفتن کشور، شمال در شانزندگی محل به بازگشت دلیلبه
در منطقۀ  نهادمردم هایسازمان از یکی اجتماعی مددکار نیست. پذیرامکان برایشان

 :کرد روایت زمینه این در آبادامین
 برنگشتن هنوز ،شمال کردن مهاجرت که عید ازپیش از تقریبا   مرکزمون یغربت هایبچه مثال  

 کالسا. سر باشیمشون داشته که

 وضعیت به او اعتیاد است، معتاد خانواده سرپرست یا پدر که شرایطی در معموال  
 تحصیل از کودکان باالجباردر این صورت  و شودمی منجر خانواده اقتصادی نامناسب

 مدرسهعلت  دربارۀ کودکی .کنند کار خانواده معاش تأمین برای باید زیرا ،مانندمیوا
 :گفت چنین نرفتنش

 بود. معتاد اونجا پدرم مدرسه. برم نشد ،دیگه نه
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نیز دلیل مدرسه نرفتن کودکان اجازه ندادن سرپرست خانواده است که مانع گاهی 
 :که کودکی مهاجر چنین روایت کردشود؛ چنانرفتن کودک به مدرسه می

 بابام نذاشت. ،رممدرسه نمی

 ، حتی اگرآوردوجود میدر تحصیل کودکان اختالل به کردن، در هر شکل آن،کار 
فشار صرفا  ترکیب کار سنگین و آموزش  ،به مدرسه نیز برود کردن کودک درکنار کار

. شودمدت سبب رویگردانی از تحصیل میکه در طوالنی کندوارد می او مضاعفی را بر
کار  اول صبح را چند ساعت دیده شده است که این کودکان در برخی مواقعمثال  

 خود به سر کار بعداز چند ساعت دوباره و روندمیسپس به مدرسه  ،کنندمی
را  یشود کودکان فشار مضاعفتحصیل کردن باعث می گونهایندرواقع گردند. میباز

رات شود و ممکن است اثکه سبب خستگی جسمی و روانی آنان می تجربه کنند
کار و زمانی هم. یکی از مددکاران اجتماعی مخربی بر سالمت روانشان داشته باشد

 توصیف کرد:با این جمالت را و مشکالت آن تحصیل 
 نمثال  شما فکر کنی .من چیزی که خیلی زیاد دیدم، همین ساعت کاری خیلی طوالنیشه

کنم ما ه وقتایی حس میم هر روز از ساعت هشت صبح بره، یهمن دختر دوازده سیزده سال
 ،خوای درس بخونیمی همثال  بهش بگیم ببین اگ .ها انتظار زیادی داریمهم از بچه

بچه از ساعت هشت  نمثال  شما فکر کنی .و بیار ساعت ناهارت ،جوریجوریه و اوناین
ب طبیعیه که باعث سرخوردگی اون بشه، ُخ  .آد اینجاره اونجا، ناهار میبدو میصبح بدو

 احساس فشار مضاعف کنه.

 :نقل کردنددر همین زمینه  دو َتن از کودکانیا 
ول  ،اما اومدم ایران ،خوندمکار کنم. افغانستان درس می که خاطر کار اومدمبه

 کردم.

  
 .اومدم سر کار ،کاره ول کردمولی دیگه نصفه ،تا کالس نهم رفتم
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های کودکان در سازمانروایتی که از مددکار اجتماعی نقل شد چیزی است که 
های کنند کالسسعی می کنند، جایی که مدیران و عوامل اجرایی آننهاد تجربه میمردم

که درس را با کار کودکان انطباق دهند تا کودک کمتر احساس فشار کند، درحالی
های رسمی مدارس دولتی به این شکل نیست و کودکان باید در قالبسیستم آموزشی 

دلیل فشار اف در مدارس حاضر شوند. ترکیب کار و تحصیل درنهایت بهو فاقد انعط
دلیل فقر این کار ن دو یکی را انتخاب کنند و بهآشود کودکان بین مضاعف باعث می

با موفقیت که کودکان  وجود داردشود. درکل موارد بسیار اندکی است که انتخاب می
 یا ترک تحصیل نان یا از تحصیل بازماندهاتمام رسانده باشند و اکثرا  آتحصیالت را به

 ،«کاره شونددوست دارند در آینده چه»شد که که از کودکان سؤال میاند. زمانیکرده
خصوص به ،کودکاناین بسیاری از  .ندردکمتوسط اشاره می ۀاکثرا  به مشاغل طبق

سنی برای آنان یک دانند که تحصیل تنها تا می ،کودکان مهاجر و فاقد مدارک هویتی
آمیز، ملیت، جنسیت، قوانین تبعیض سببشان بهو آینده کودکی و پذیر استامکان
به آرزوهایشان  یابیشود و دیگر دستاجتماعی مؤثر پایمال می هایحمایت نبودو  ،طبقه

 . یکی از فعاالن حوزۀ کودکی در این باره چنین گفت:شودکم برایشان محال میکم
های جدیدی یه دریچه ،شنوارد سن بلوغ که می ؛ها خیلی سن حساسیهچهسن بلوغ برای ب

تونی بچۀ اون سنی رو متقاعد کنی که تو کنن و دیگه شما نمیشه و نگاه میاز زندگی باز می
از بلوغ تا قبل .تونی وارد دانشگاه هم بشینمی ،مدرک هم نداشته باشی و درس بخونی هاگ

خوایم گن که میخوایم دکتر بشیم، میگن که میازشون بپرسی میمثال   ،کنناین فکر رو می
ریزه، هم میباوراشون به ۀشن همولی قشنگ وارد سن بلوغ که می .معلم بشیم، خلبان بشیم

کار  ،دن، ما رو طراحی دوختما رو که دانشگاه راه نمی ،موخان ،پرسن دلیلش چیهمی
قدر این این .ذارن بشیمنشان نمیما رو که آتش ،موخان .دنای راه نمیرفهـ ح دوخت، فنی

 شه.کشن، دیگه آرزوهاشون پایمال میها کنار میفته که دیگه بچهااتفاق می

، مهاجرت، شها و سازوکارهای مختلفصورت با تمامی درمجموع باید گفت فقر
نظام های نامناسب و رویه ،آمیز علیه کودکانکار و فشار ناشی از آن، قوانین تبعیض

یا از تحصیل بازمانند  کارای از کودکان اند طیف گستردهمدارس باعث شدهآموزشی 

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 445  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

فشارهای ناشی از کار و تحصیل  ،اگر هم به تحصیل ادامه دهند ؛یا ترک تحصیل کنند
خوبی برنیایند و افت ها بهها و درسکالس شود آنان از پس  زمان باعث میصورت همبه
شد که که از کودکان پرسیده میزمانیها در مصاحبهحصیلی داشته باشند. ت

هایی که اصطالحا  آنان به ارزش ،«کاری مشغول شوید خواهید در آینده به چهمی»
دهندۀ ها نشانو این پاسخ ندردکشوند اشاره میخوانده می« متوسط ۀهای طبقارزش»

وانند و وارد دانشگاه شوند، اما ساختارها خواهند درس بخکودکان می آن است که این
دارد. تحصیل بازمی ۀان را از ادامآن استستم و که سرشار از تبعیض و ظلم  یو قوانین

 ، زیرا این کودکانای از بازتولید فقر نیستنیز چیزی جز چرخه ۀ چنین ساختارینتیج
ردن کار کبه و  کنند ند تحصیل را رهااشده دلیل فقر خانواده و اجتماعاتشان مجبوربه

کودکی برای کودکان  ۀ. رها کردن تحصیل و سایر ملزوماتی که باید در دورروی آورند
چیزی جز فقر توانمندی  (امنیت و احساس آن ،مانند بازی و شادی)وجود داشته باشد 

حلی تقریبا  هیچ راهـ  گرفته استهم  که شکلـ شکل بگیرد  اگرهمراه ندارد، فقری که به
 ای رهایی از آن وجود ندارد.بر

 
 کودک کار )عکس از باشگاه خبرنگاران جوان( ی از یکیرتصو

 کودکان ازدواج زودهنگام
 است ،دختران تحصیل ویژهبه ،تحصیل اساسی موانع از دیگر یکی زودهنگام ازدواج
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 فقیر هایخانواده دربین خصوصا   ،فقیر ایهخانواده در است. فقر که یکی از عوامل آن
 باعث دختر ازدواج و شودمی نگریسته هزینه مثابۀبه فرزندان به معموال   افغانستانی،

 قبالدر هاخانواده مواقع از بسیاری رد حتی شود. کاسته خانواده هایهزینه از شودمی
 هایسنت و فرهنگ در .ندگیرمی او ۀخانواد یا داماد از را مبلغی دخترانشان ازدواج
 را خانه از بیرون در کردن کار ۀاجاز دیگر اندختر ،بعد به سنی یک از ،افغانستان کشور

 ازدواج با و شود آنان ازدواج مانع است ممکن منزل از خارج در کار زیرا د،نندار
 مانند یهاینقش چراکه نیست، پذیرامکان آنان برای تحصیل ۀادام دیگر کودکان،

 بسیاری در .نیست سازگار تحصیل بادر سن پایین  داریهمسر و ،داریبچه داری،خانه
 دختران، ویژهبه کودکان، زودهنگام ازدواج باعث که است خانواده خواست این مواقع از

 بود: چنین زمینه این در کار کودکان هایروایت شود.می
 .نداره دوس بابامم نداره، دوس ممن آبجی ؛ناقاطی شوندخترا ی...آقا ۀمدرس

 هاگ اونجا، اسمش، ههصبا مدرسه ،دارن مه دیگه مدرسه یه ی...آقا بشه هاگ
 زیاد دیگه درس کنه، دواجاز باید دختر گهمی بابام رفت. اونجا خیلی مامانم
 .تنیس خوب

  
 بود. پولیبی بیشتر اومد، خواستگار من برای و پولیبی مشکالت خاطربه

  
 درس دیگه کردن، نامزدم که بود سالم سیزده خوندم. هشتم کالس تا درس

 نبود. بد درسم نخوندم.

 الگوپذیری از گروه همساالن و ناکارآمدی سیستم آموزشی
 الگو کار ۀچرخ به ناآن زودهنگام پیوستن و کودکان تحصیل ترک دالیل از دیگر یکی

 که جامعه متوسط قشر میاندر خصوصبه موضوع این است. همساالن گروه از گرفتن
 دوران در نوجوانان شود.می مشاهده بسیار ندارند عالیه تحصیالت نیز هاآن والدین
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 کنندمی پیدا گرایش رفتارها برخی به دوستان، تأثیر تحت و بلوغ دوران دلیلبه ،متوسطه
 افت دچار مدرسه، و خانواده ازسوی نشدن مدیریت صورتدر که دارند تمایالتی و

 تالش است ممکن که ،کودکان این هایخانواده شوند.می تحصیل ترک حتی و درسی
 برای ،کودک تحصیل ترک ازبعد باشند، کرده فرزندانشان تحصیل ۀادام برای را خود
فرزند  برای کنندمی سعی دارند، نگه امان در دوستان و ُپرخطر رفتارهای از را او کهاین

 پولی دهدمی امانج که کاری بابت اگر حتی بیاموزد، مهارتی تا کنند پیدا کاری خود
 برای ،تحصیل ترک ازپس را اشسالهشانزده فرزند که ایسالهپنجاه پدر نکند. دریافت

 :گفت بود گذاشتهونک منطقۀ در  ماشین تعمیرگاه یک در ،کار
 گیر .بودن راضی ازش معلما ۀهم ؛عالی معدل بود، خوب نهم و هشتم کالس تا

 دو .دادمی گوش حرف نه ،خوندمی درس نه دیگه افتاد، ناباب دوست تا چند
 ،خواستنمی ور من مدرسه روز هر .کردم پیدا سیگار جیبش توی مرتبه سه

 باید شما ،نیستم ،مدرسه یتو ،اینجا که من گفتممی بهشون .کردنمی شکایت
 دیدم . ...رو درس کرد ول نخوند. کردیم کاری هر ،دیگه نخوند .نباشی مراقب

 . ...شهمی معتاد ،...شهمی ولگرد خیابون یتو رهمی ،بذارم خودش حال به
 ازش کارم ،دهنمی بهش پولم . بگیره... یاد کاری یه ،دوستم این پیش گذاشتمش

 گشتنه. ول از بهتر ،ماراضی من ولی ،کشهمی
 ترینمهم از یکی و دارد بسیاری هایضعف ایران در وپرورشآموزش سیستم

 که است ،متوسطه دوران در خصوصبه مدارس، صحیح مدیریت عدم آن یهاضعف
 التیتحو و تغییر دچار بلوغ دوران تنگذاش سرپشت دلیلبه نوجواناندر این بازۀ زمانی 

 برای تنهانه مدارس مربیان و مدیران بیشتر اما دارند، نیاز بیشتری مراقبت به و شوندمی
 برخورد هایشیوه و اندندیده کافی آموزش هاآن مسائل و تمایالت و نوجوانان با مواجهه

 ایجاد مدارس در را فضایی قهری برخوردهای و رفتارها با بلکه دانند،نمی را ننوجوانا با
 این کنند.می پیدا گرایش بیشتر تحصیل ترک و ُپرخطر رفتارهای به نوجوانان که کنندمی
 اند،داشته نوجوانان با بهتری ۀمواجه مربیان و مدیران که مواردی در که است حالیدر
 هایپله بساچه و هگذاشت سرپشت موفقیت اب را بلوغ و نوجوانی حساس دوران هاآن
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 رستوران یک در ریموتو پیک عنوانبه که ایسالهشانزده نوجوان .اندپیموده را موفقیت
 :گفت ،بود پشیمان خود ننخواند درس از کهدرحالی د،رکمی کار

 معلما رس به سر کنیم، شیطونی داشتیم دوس ؛شدنمی مونحالی بودیم، بچه ما 
 ناظم بار یه کردن،می رفتاریبد باهامون دیم.نبو که قاتل دیگه ولی ،ذاشتیممی

 جلوی قدرنوا .اومد بابام زد زنگ گوشم، یتو زد همه جلوی طحیا یتو مدرسه
 دونه یه همه جلوی مدرسه دفتر توی ،شد عصبانی مبابام گفت، بد من از بابام
 دیگه گفتم .بیرون زدم مدرسه از موقع همون دیگه منم گوشم. تو زد اون هم

 ،خرید موتور یه برام اونم م.عمه ۀخون رفتم کردم قهر گردم.برنمی وقتهیچ
 سوار باید میلیون 1 ماهی برای ،کنیمی یخ سرما یتو حاال وایسادم. پیک اومدم

 داغون پام ،زد بهم بلندشاسی ماشین یه ،کردم تصادف پیش ماه یه . ...موتور این
 درس نذاشتن . واینستادم... اصال   ترسم از نداشتم نامهگواهی چون اما ،شد

 بشیم. کسی خودمون واسه هم ما ،بخونیم

 ،شودمی حادث مالی استقالل داشتن همچون دالیلی به کودکان کار نیز یموارد در
 .دارند خود مادر و پدر از خانواده توان ازبیش یتوقعات که نوجوانانی دربین خصوصبه

 نندک رها را درس ندگیرمی تصمیم خود نیازهای تأمین برایدر چنین شرایطی نوجوانان 
 سمت این به همساالن گروه تأثیر تحت اغلب نیز گروه این .شوند کار بازار وارد و

 به مشغول تحصیل ترک ازپس که ایسالهپانزده نوجوان هایگفته .کنندمی پیدا گرایش
 :دارد حکایت مسئله همین از بود شده کار

 ما دل به چیهمه حسرت همیشه .ندارم گفت ،بده پول بهم گفتم بابام به بار هر
 خودم واسه خواستم هرچی ،کنممی کار آممی گفتم ؛بودم شده هخس دیگه !موند

 کنم.می واسش بخواد کاری هر ،باشم داشته بچه اگه من . خرم...می
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 (یمنس یخبر یگاهخودرو )عکس از پا یرگاهدر تعم شاغل نوجوان یک ی ازیرتصو

 کاهش یا افزایش آسیب ،حمایت و مداخله
 معموال   کار کودکان ارتباط بیشترین شد، داده توضیح کار روابط بخش در که همچنان

 با ارتباط و کارفرما، با ارتباط خانواده، با ارتباط شود:می محدود بخش سه در
 یا ایمداخله است ممکن که ارتباطات، این نحوۀ و شکل .نهادمردم هایسازمان
 افزایش یا کاهش سبب تواندمی و است تأثیرگذار کودک سالمت بر باشد، حمایتی

 ارتباطات که شودمی پرداخته موضوع این به اینجا در شود. احتمالی هایآسیب
 داشت. خواهد دنبالبه را پیامدهایی چه هاگروه این حمایتی یا ایمداخله

 ناشی مخاطرات و کار استقالل، عدم یا ،وابستگی بلوغ، عدم دلیلبه کودکان خانواده:
 هایشانپذیریآسیب کاهش و هاتوانایی رشد منظوربه انبهجهمه هایحمایت نیازمند کار از

 ،خانواده از: اندعبارت هاآن اهم که دارند ایچندگانه حمایتی هایشبکه آنان هستند.
 در و مومیع هایسازمان سایر و دولتی هایسازمان و دولت نهاد،مردم هایسازمان

 حمایتی هایشبکه .در محیط کار شانیا دوستان همکاران و نایکارفرما مواقع از برخی
 را گوناگونی هایحمایت شبکه چند این اما شود،نمی خالصه موارد این به تنها کودکان
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 وارد فقر یلدلبه ار کودک گرچه آنان هایخانواده مثال برای کنند.می فراهم کودکان برای
 برخی باور به کنند.می حمایت آنان از مختلف هایشیوه به زمانهم اما ،کنندمی کار

 باعث زیرا د،گردمی محسوب حمایت نوعی کار به کودکان کردن وارد ها،خانواده از
 کند. تأمین را اشزندگیازطریق آن  بتواند آینده در تا بیاموزد را مهارتی کودک شودمی

 :کرد نقل زمینه این در نهادممرد هایسازمان از یکی اجتماعی مددکار
 بگیره، یاد چیزی کودک که فرستنمی هاکارگاه به دلیل این به رو کودکان هانوادهوخ از خیلی

 مثل ،نگیرمی یاد ایحرفه هاکارگاه همین توی که کودکانی ،نوخیاب توی کار برخالف
 کار ماه چند ممکنه چون گیرن،نمی یاد چیزی هم ناکودک خیلی البته مکانیکی. و اطیخی

 .تسحرفه یادگیری نیست، یدرآمد اینجا دیگه والدین نگاه بیرون. بیان و کنن

 کار وارد را آنان و کنندمی همراه خود اب را کودکان والدین موارد از بسیاری در
 شده مشاهده یکارگاه کارهای در هم و خیابانی کارهای در هم مورد این .نمایندمی

 تا کنندمی هایشانپاتوق وارد را کودکان غربتی هایخانواده از بسیاری مثال برای .است
 کودکانشان از کار درطول هاییخانواده چنین کنند. گریتکدی یفروشدست قالب در

 ،نبرند سرقت به را پولشان نکنند، ایجاد یمزاحمت هاآن برای دیگران تا کنندمی مراقبت
 را آنان هاارگان سایر و شهرداری مأموران یا بهزیستیسازمان  اجتماعی مددکاران و

 دور از چهارراه یا خیابان از ایهگوش در والدین مواقع از بسیاری در ند.کنن دستگیر
 دربتوانند  دادن رخ صورتدر و ندهد رخ هاآن برای یاتفاق تا پایندمی را فرزندانشان

 :گفت زمینه این درایرانی  کار کودکان از یکی کنند. مداخله مناسب زمان
 اذیت ور شونبچه که سهمیوای اونجا رهمی د.آمی هم مامانشون افغانستانیا این

 نکنن.

 کار به کارگاهی در او تربزرگ برادران و خواهران حتی یا کودک مادر یا پدر اگر
 برادران و خواهر یا فرزندان کار برای را زمینه ،مدتی ازپس است ممکن باشند، مشغول

 بلورسازی کارگاه و ها،تولیدی خیاطی، هایکارگاه در مورد این کنند. فراهم خود
 را کودکانشان والدین گردی،زباله مانند ،دیگر کارهای در .ه استشد مشاهده کراتبه
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 همراهبه را فرزندانشان والدین نیز یدیگر موارد در .کنندمی همراه خودشان با بتداا از
 کمدست که دندار اطمینان آنان شرایط این در کنند.می کار وارد دوستانشان یا بستگان

 با هاخانواده موارد از برخی در د.گیرمی قرار اذیت و آزار درمعرض کمتر کودکشان
 حتی یا و نیاید وجودبه شانکودک برای مشکلی کار محل در تا ندگیرمی ارتباط کارفرما
 یا والدین مواردی در نیز کودکان بگیرند. کمک نهادمردم هایسازمان از است ممکن

 گذارند.می مشکالتشان جریان در را دارند اعتماد او به که خانواده اعضای از یکی
 کودکان خانوادگی هایشبکه ازسوی حمایت ۀدهندنشان نوعیبه زیر هایروایت
 است:

 ،نرو رو امروز که گفتش مامانم دیگه. خونه موندم ،کار سر نیومدم دیروز همین
 .کن استراحت بمون ور امروز که گفتش من به بعد .شدی سیاه ،گرمه کهچون

 گوش ور حرفش منم .نرو گفت مامانم بعد .برم بذار مامان گفتم زوربه خودم من
 نرفتم. ،کردم

  
 ،نداره باورم اصال   چون ،بگم مامانم به تونمنمی که من ،بیاد پیش برام مشکل

 اومد دوسال ،کردمی کار وقتی یه اونم .تسخونه اون ؛گممی بجیمآ به فقط
 نیومد. دیگه ،یفروشدس

 تحصیل نگران زمانهم اما ،فرستندمی کار به را کودکانشان والدین که است درست
 در آورند. فراهم آنان برای را تحصیل امکان کنندمی سعی و هستند نیز هاآن آمورش و

 در او ۀخانواد کهزمانی یعنی کند،می کار خانواده از دوربه کودک که مواردی
 ازطریق کودکان ،اندشهرستان در هاآن ۀخانواد که ایرانی کودکان یا اندافغانستان

 هایحمایت جنس از بیشتر هاحمایت این ند.گیرمی حمایت هاآن از تلفنی هایتماس
 کودکاناین  برای را امکان این جدید ارتباطی هایفناوری هستند. اطالعاتی و عاطفی

 کودک .کنند برقرار ارتباط هایشانخانواده با بهتر ایشیوهبه بتوانند که است کرده فراهم
 کرد: روایت چنین خانواده با ارتباطش نحوۀ دربارۀ یگردزباله افغانستانی

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  452

 مثال   خونه. با زنممی حرف تصویری زنم،می زنگ ریزم،می شارژ تومن 20 مثال  
 .[خنده با] بینممی اونارو دیگه ،اپواتس یا ایمو با

 شانهایخانواده حتی و کودکان حمایتی مهم بسیار منابع از یکی نهاد:مردم هایسازمان
 در هاسازمان این از بسیاری کودکی ۀدور ویژگی دلیلبه .است نهادمردم هایسازمان

 بخشی که ایمنطقه ،فرحزاد ۀمحل در مثال برای اند.کرده گذاریسرمایه کودکی ۀحوز
 مهر همؤسس مانند نهادمردم سازمان چندین ،است داده جای خود در را کار کودکان از
 دارند فعالیت نرگس گل هخیری و ()ع( علی امام )جمعیت علم هخان نهال، رویش ماه، و

 دروازه شوش، مانند مرکزی مناطق هایمحله در د.نکنمی حمایت کودکان این از که
 هایسازمان هایحمایت .بسیارند دستازاین ییهاسازمان نیز عودالجان و ،غار

 پزشکی، ی،شناسروان اجتماعی، مددکاری آموزشی، هایحمایت شامل نهادمردم
 حقوقی، آنان، هایخانواده و کودکان برای زاییاشتغال کارآموزی، و آموزیمهارت

 و بازی ۀزمین مواردی در هاسازمان این است. معیشتی حتی و ،گریالبی پژوهشی،
 کاستی بدون و کامل همیشه آنان هایحمایت کنند.می فراهم نیز را انکودک شادی

 مانندبه آنان یحمایت هایرویه و هاشیوه و گشاستراه موارد از بسیاری در اما نیست،
 کودکان کار یبرا را ینهزم آنان یموارد در مثال یبرا دارند. هم با یهایتفاوت و نیست هم

 دربارۀ دروازه غارمنطقۀ در  نهادیک مؤسسۀ مردم مسئوالن از یکیکه  کنندیم فراهم
 :کرد ذکر چنین کار کودکان از شانحمایت نحوۀ

 کالسای ما ،درسی کالسای جزبه ،گفتم که داریم که آموزشی کالسای این حاال جزبه ما
 خدمات دیگه معموال   .داریم تئاتر کالسای داریم، گووگفت کالسای ؛داریم هم دیگه
 سعی ؛داریم مددکاری واحد بُخ  مثال   ما .نداریم بچه خود برای صورت اون به ایهدیگ
 کالس یتو که مسائلی از مددکاری رسیدگی کنیم، رسیدگی هابچه مددکاری به کنیممی

 مثال   و بدونیم رو بچه هی زندگی از خاصی ۀمسئل هی کهوقتی تا شهمی شروع اومده پیش
 زندگی وضعیت با کنیممی سعی داریم، منزل از بازدید مثال   .کنیم رسیدگی بهش بخوایم

 واحد .جریانیم در تلفنی معموال   تکروناس که اآلن مثال   .باشیم ارتباط در نزدیک از بچه
 ما ،بگن ما به رو دارن که اییبیماری مشکالت توننمی معموال   هابچه داریم، بهداشت
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 جاها بعضی ،باشه رایگان تونهمی اصال   جاها بعضی .بفرستیمشان کنیم، پیدا دکتر براشون
 روز. هر داریم تغذیه دیگه بعد .صرفا   ترهارزون ،نه هم
 تونیمنمی اگه که اینه سعیمون و تالش ۀهم یازطرف و هستیم کودک کار مخالف ال  اص ما

 ،ساعت سه اگه مثال عنوانبه .کنیم کمتر ور کارش ،کنیم حذف و کنیم قطع رو کودک کار
 با .بکنیم نصفش ره،می کار سر ساعت شیش ،ساعت هفت یا رهمی کار سر ساعت هاراچ

 تحصیل ،مثال   ،اینجا ریمآمی مدرسه، کشیممی یا کنیممی کودک با که ییصحبتا به توجه
 به کودک کار شهمی باعث این خود   وموندنشون رفتنشون و اینجا اومدن همین .کننمی

 ،جامعه یتو کنیممی خطر احساس وقتام بعضی حاال مسائل، این برعالوه بشه؛ کمتر نسبت
 ازنظر کودک .کنیممی پیدا رو حامی آیممی ،کنیممی که خطر احساس هانوادهوخ خود   یتو

 .تباالس دیدنش آسیب احتمال که وریهجهی سالشوسن ازنظر شمایل و شکل و وجودی
 و یهخیر از براش مستمری هی ،اصطالحبه ،ماهیانه ره،می چارراه سر ،دختر مثال   ،کودک

 تعهد .کار سر نره کودک این که کنیممی پرداخت خانواده این به یمگیرمی خودمون انجمن
 .بده انجام ور کار این باید حتما   که یمگیرمی ازش مه خاصی

 دربرابر هاانجمن حمایتی راهکارهای از دیگر یکی کارفرما با کردن برقرار ارتباط
 بهتر هم کنند،می حمایت کودک از شیوه این به آنان کهزمانی است. کار کودکان

 که کندمی احساس ماکارفر هم و شوند آشنا کودک مشکالت و مسائل با توانندمی
 ممکن حتی و گذارندمی میاندر آنان با را کودکان مسائل و نددار میاح کار کودکان

 یکی هایگفته .دهند قرار مخاطره درمعرض را آنان و بزنند صدمه کودکان به کمتر است
 :است نکته این بر تأییدیمهاجرین  ۀدر مدرس نهادمردم یسازمان فعاالن از

 بار، یک ایدوهفته یا بار یک ایهفته رو بچه کنیممی پیگیری داریم ما کههمین کنممی فکر
 .بکنه بچه این از ایسوءاستفاده تونهنمی پس ،تهس بچه این پشت کسی شهمی متوجه اوال  
 گهمی فرضبه مثال   .گیرنمی کمک ما از نآمی اصال   کارفرماها کهاین اوقت یخیل کهاین دوم

 ،بربخوره بهش بگم بهش من شاید ،مثال   ،حاال شهمی ؛جوریهاین بچه رفتار این ،خانوم
 بشه متوجه که نبفهمونی بهش جورییه رو رفتارش این ،مثال   ،نترنزدیک بهتون شما شهمی
 ،دیدم اینجا من ندرتهب گممی دارن، اییهمکاری مدل این مثال   .نیست درست رفتارش این

 ،کننمی برخورد بد دیگه خیلی که داشتیم مورد دو یکی گممی ،مثال   ،کارفرمایی یه ،مثال  
 پشت کسی واقعدر که دوننمی دیگه شنمی متوجه وقتی کهاین هم و نآمی راه هم اکثرا   ولی
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 من که علت این هب ،پایین رهآمی رو آسیب میزان خیلیخیلی کنممی فکر و تهس بچه
 ارتباط حتما   رو تلفنی ،نرن یحضور شده حتی بار یک هفته دو خواممی امددکار از همیشه
 شکلیه. چه به وضعیتش ،کنهمی کاریچ داره اآلن بچه که بگیرن

 طلبکار ،نه بعضیاشون ن،گیرمی درصدشون 90 ؛نگیرمی اکثرا   سروقت حقوقاشون
 ،چیزی ،ایمساعده هی مه ماه وسط نآمی ،نه یا ماه اون مونهمی دیگه، ماه مونهمی ،شنمی
 مثال   ،نه که هستن مه هاکارفرما بعضی ن.گیرمی ور حقوقاشون اکثرا   ولی ن،گیرمی

 فروش حاال گنمی دن،نمی بهشون بودن، کمتر برعالوه حاال ؛رنآدرمی بازیشارالتان
 برج سر بذار ،نداده ور پول ما به هنوز دیممی تحویل بهش ور کار که ییاونجا ،نه یا نداشتیم

 سعی و کنیممی دخالت ما حتما   وقتا جوراین .شهمی صحبتا این ،دیممی ور پول آینده
 بگیریم. کارفرما از ور کودک حقوقوحق کنیممی

 فقیر بسیاری یهاخانواده از هاآن از برخی نیست. هم شبیه کودکان ۀهم شرایط
 این به توجه با نباشد. شدید بسیار شانخانواده فقر است ممکن دیگر برخی و هستند
 کاهش و حمایت برای اجتماعی مددکاران و نهادمردم هایسازمان راهبردهای ،شرایط
 هایراهبرد دیگر، عبارت به است. متفاوت کودکان برای کار از ناشی هایآسیب

 این در است. متفاوت او خانوادگی شرایط و مورد و کودک هر به بسته آنان حمایتی
 مطرح دیگر حقوق بحث ،فقیر بسیار هایخانواده با یکودکان مورددر ویژهبه موارد،
 کمتر کودک تا ندگیرمی پیش را گراترعمل یهایشیوه اجتماعی مددکاران بلکه ،نیست

 سعی بلکه ،نیستند کودک کردن کار مخالف دیگر آنان مثال برای ببیند. آسیب کار در
 برخی پیشنهاد با یا کنند خطرترکم کارهای وارد ُپرخطر کارهای از را کودکان کنندمی

 حوزۀ فعاالن از یکی .ندنمای ممانعت ُپرخطر کارهای به آنان ورود از کودکان به کارها از
 :داشت بیان باره این در آبادغنیمنطقۀ  در کودکی

 مواجه کودکانی با اوقات بعضی ما .نه یا هالزم کودک برای کار اون اصال   آیا که اینه مسئله هی
 فرصت کودک این ما ۀجامع قوانین و ،نوادهوخ شرایط ن،وشیادگیری قدرت مثال   که شیممی

 ور کودک این ما بُخ  .بیرون بیاد کار از و کنه پیشرفت بخونه، درس که داره ور این شرایط و
 حاالقدرت ،نه که شیممی مواجه ینکودکا با ییوقتا هی بیفته، اتفاق این کنیممی تشویق
 و نداره هویتی و مدرک هیچ کهاین به توجه با ،داره ینییپا اقتصادی شرایط یا کمه شیادگیری
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 نظر گممی دارم که چیزی این شخصهب من ـ بخونه درس پذیرهنمی ما قوانین و جامعه
 جایبه ما کودک این معتقدم شخصهب من ـ باشه متفاوت تونهمی ای ممکنه و منه یشخص

 ]هزینه[ این تحصیل برای بخوایم ،بذاریم هزینه ،بذاریم زمان بذاریم، انرژی همهاین کهاین
 ایحرفه هی که کاری هی به کارگری از بدم سوق رو کودک این من درنهایت .تسفایدهبی بکنیم

 که تونیممی ما زمانی کلدر حاال .مسئله این از این .بکنه کار تخصصی بتونه ،بگیره یاد رو
 علتی وراون از که بگیریم ور کار ازش زنه،می آسیب بهش کار که کودکی کودک، از رو کار
 از کودک بحث و نوادهوخ توانمندسازی بحث .باشه شده حل بره کار سر که شده باعث که

 که نوادهوخ یاعضا هدیگ کهزمانی تا من .باشه زمانهم بحث زده بهش آسیب که کاری
 که تسفایدهبی باشه، نکرده پیدا بهبود نوادهوخ اقتصادی شرایط یا دارن کردن کار شرایط
 که ایخونه همون یتو گردهمیبر دوباره کودک چون بیرون، بکشم کار از رو کودک بخوام
 .شهمی دور من از کودک که شهمی این فقط شنتیجه این و ضعیفه خیلی اقتصادیش شرایط

 که کودک کار ترک بحث و توانمندسازی بحث بشه، انجام باید هم با کار تا دو این اوال   پس
 خصوصبه ،توانمندسازی بحث این ببره زمان این ممکنه حاال بُخ  .زنهمی آسیب بهش

 تونممی که کاری تنها مددکار من   .بشه انجام که برهمی زمان خیلی افغان هاینوادهوخ یتو
 کار ،اول قدم یتو بیام من سیآیدی مراکز اعتیاد ۀحوز تو مثال   ه.آسیب کاهش بحث بکنم

 کودک کنم سعی ،کنهمی کار چارراه سر داره کودک اگه .باشم داشته کنترل تحت رو کودک
 کنم، کنترل ،مثال   ،رو چارراه اون کنم سعی ،شهنمی اگه .کارگاه یتو بیارم چارراه سر از رو

 با ،کنهمی کار کارگاه یتو اگه .کنم ترکوتاه ور کارش ساعت کنم، کوتاه ور اشوآمدرفت
 ارتباط ،تهس که اگه .کنم جاشجابه ،تنیس خوب کارفرماش اگه .بگیرم ارتباط کارفرماش

 توانمندسازی به کنیم شروع تا ور کارش بگیرم کنترل تحت باشم، داشته رو کارفرما با
 بیرون. بیاد کار از کودک بگم تونممی من حاال ،رفت جلو برنامه مقدار هی حاال .نوادهوخ

 غیرقانونی طوربه که ایبچه این ولی باال، به سال هیجده از مثال   قانون طبق اکثرا   ما نببینی
 خورهمی سالههیجده به بساچه سالمه، شونزده گفتمی نداره ایهویتی مدارک هیچ و اومده

 ور این و کردیم درک ما رو اینا نواده،وخ با ارتباطش نوع بدنش، فیزیک براساس ور این ما و
 .بود دیگه مسائل و بیمه ازنظر اونجا و اونجا رفتمی بساچه دادیم. پیشنهاد دونه یه براش ما

 کنه فکر بهش که کردیم ایجاد براش رو زمینه این ما ولی ،بره اونجا تونستنمی کودک این
 برادرش با نکرد. قبول بُخ  ولی کنه، ایجاد زندگیش توی تونهمی تغییراتی چه بدونه کهاین و

 بیفته. براش ممکنه اتفاقی هر بساچه و میلیون 5 ماهی کارگری، معدن توی رفتش
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 عمیق صورتبه که نیست فراهم هاسمن برای امکان این همیشه دیگر مواردی در
 کاهش منظوربه گاهی روازاین کنند. کار جانبههمه صورتبه کودکان مسائل روی

گاه کار خطرات و مسائل از را او و دهندمی مشاوره کودک به هاآسیب  این در .کنندمی آ
 :داشت بیان هرندیمنطقۀ در  مردمی ایمؤسسه فعاالن از یکی باره

 شهمی کودک وقتی .کار کودک شهمی کودک که دارن اقتصادی مشکالت کودکان عمدتا  
 طرف اگه ولی .بشه وفصلحل باید اکثرا   اینا دارن هم ییمشکال اقتصادی ازنظر ،کار کودک
 بیاد باید مثال   .خیلی ترهسخت خیلی اون ،باشه فرهنگی مشکل دچار کار کودک و مقابل
 فرهنگی سطح اون از رو اینا یمبتون بشه، گذاشته کارگاه ،بشه داده آموزش بشه، کار روش

 اقتصادیشونم رشد دچار فرهنگی سطح یارتقا همون چون .باال بیاریم هستن که ینییپا
 ،کنه رفتار چطور ،بکنه باید کارچی شهمی متوجه بچه و شهمی شونمخونواده یتو ،شهمی

 .کنه کسب رو بیشتری درآمد بتونه که چی؟ که .کارش محیط یتو حتی ،چارراه سر حتی
 .شهمی زده کودک به هم نوادهوخ به هم مددکار توسط هازمینه این یتو ییتلنگرا هی

 تماس در کرد آگاه رو کودک باید ،اصطالحبه ،که تهس این آسیب کاهش برای راهکارمون
 که داد بهش آگاهی داد. بهش آگاهی و باشه بچه کارباصاح با نوادهوخ و مددکار بیشتری

 ،اصطالحبه ،ایبرخورد و تعرض مسائل ازنظر و روحی و جسمی ،اصطالحبه ،مسائل ازنظر
 اون برای تونمنمی من مه راهکاری .تنیس اون ابرو و چش شقعا کارفرما کارفرما. با ناجور

 ور یکی مثال   یا کنم توانمندش ،کار سر نرو ،آقا ،مثال   ،بگم کودک به کهاین جز ،کنم پیدا
 شما کهاین ولی ،نداره بیشتر ور راه تا دو این .کنه کمک نوادهوخ به اقتصادی ازنظر کنم پیدا

 ما کاری رسالت ۀحیط در ،بکنی توانمند خودت اقتصادی ازنظر رو کودکان ۀهم بخوای
 مددکارشونیم، ما ،نیستیم که حتی هم قیمشون ما شی،می راهنماشون فقط شما بُخ  .نیست

 به کمک بتونیم که حدی اون تا .اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هایحوزه یتو مددکارم
 ،که اینجا تنیس بهزیستی مث   ،تنیس ما دراختیار کودک کال   چون چرا؟ .کنیممی نوادهوخ

 کودک .کنی پیاده براش تونیمی بخوای برنامه هر شما ،باشه اینجا روزیشبانه کودک ،مثال  
 .نوادهوخ یتو رهمی بعدش .اجتماع یتو رهمی بعدش ئه،تو با ساعت سه ئهتو با ساعت دو

 کرده مه سازیفرهنگ باشی، کرده صحبتم باشی، داده انتقال بهش مسائلم از خیلی تو شاید
 کردی کارچی شما که بره یادشم زمان مروربه شاید ،بگیره قرار جّو  اون یتو باز ولی ،باشی

 ،گذاریتأثیر ،اتأثیر ،هستیم هم از جدا چون ولی ،نه ،باشه نداشته تأثیر که نه .گفتی چی و
 .نوادهوخ روی داره کمتری خیلی اتتأثیر
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 457  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 هایحمایت از دیگر نوعی معیشتی جنس از یا ایخیریه هایحمایت معموال  
 از یکی گفتۀ گیرد.می قرار کار کودکان دراختیار که است نهادمردم هایسازمان

 :است امر همین مؤیدفعالیت داشتند  کنمنطقۀ در که  هاسازمان این مددکاران
 نی،اماکار مثال   ،بار دچن حد در مثال   ،شنمی مالی حمایت ،کالسا و هابرنامه برعالوه اینجا

 . ... و ،خونه وسایل و عدسی

 حمایت دربارۀ مناطق فرحزاد، کن، شوش، و دروازه غار کودکان   از تعدادی روایت
 است: ذیل شرحبهاز آنان  هاسمن

 از رفتم منم .کردنمی صحبت هابچه با دیدم رو ...خانم بعد ؛بودم جوان ...
 ،بودیم هم ... نبودم. بلد ایرانی مزیاد بخونم، درس اینجا بیام که پرسیدم اینجا

 اینا درس ،بودیم که اون موقع ،نکرد کمک هم ...گممین .داره فرق خیلی ...اما
 هشت از اون موقع .رسیدیمنمی بُخ  اما ،داشتیم دوس خیلی خوندیم.می
 موقع همون .فروختیممی فیلم موقع ونهم .بودیم کار شب یازده تا رفتیممی

 گرفتن. رو ما قدرنوا

  
 اینا. و کمک ۀواس که نه ،رفتممی درسی کالس واسه ...،بله

  
 .بیاد خونهمی درس کیهر ،داریم مدرسه اینجا ما گفتن بعد ،اینجا بودن مدهاو

 کشیدیم. رو همه هابچه بعدا   .رفتیم ما بعدا  

  
 .کردن کمک بهم کردن پیدا ور من اینجا اومدن اونا

 کنندمی مخالفت آن با و دارند انتقاد ایخیریه اقدامات بهنسبت هاسمن از بعضی
 :کنیمآرای مخالف اشاره می از قولنقل دو به قسمت این در که
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 وجه هیچ به که کردیم یاد خودمون با سمیقَ  یه ور کار کردیم شروع که روزی از ما نببینی
 ااون برای توهمی اوال   بشیم باعث ییاحمایت با ،مثال   ،نکنیم سعی و نباشه ایخیریه کارمون

 اومدیم که کنیم خالی رو خودمون حس این و بشن دور واقعیشون زندگی از و بشه ایجاد
 .. ..ااین و دادیم پولی

 
 اینجا بیان کنیممی تشویق رو هابچه اوال   ما، که رو اییراهکار نیستیم، خیریه ما کهاین اول

 کالس بیان کنیممی مجبور ،گذشته تشویق از کنیم،می مجبور رو مادراشون بخونن، درس
 صرفا   کنیم،می خبر رو مادرا داره، موخان این لیستی یه ،اینجا نظافت توی .زندگی ایمهارت
 باشه مشارکتی اینجا باید ،یمگیرمی پولی نه دیممی پولی نه اینجا ما ،بابا بگیم کهاین برای
 اینجا هاگ ،پدر ،مادر کهاین حالت یه همین برای .کنه همکاری ما با نوادهوخ باید چی،همه

 ور هاشونبچه مثال   یا .داریم حالتی همچین یه ه،شمی بسته اینجا در   ،ننکنی همکاری
 کنیممی سعی کردیم، سعی .برن هابچه همراه کنن قبول باید مادرا نوبتی مدرسه، فرستیممی

 بچه که مادر و پدر تشویق مشارکت، .نداریم قبول رو خیریه کار اصال   چون نباشیم، خیریه
 مخصوصا   رو، هابچه کار عواقب و عوارض ببینن، آموزش بخونه، درس بیاد و نکنه کار

 یه با یادمه من .زدیم حرف باهاشون خیلی رابطه این در ،کننمی کار خیابون توی که اینایی
 رهمی تهبچ خیابون توی زدم، حرف باهاش خودم من ،ببین که کردیم صحبت مادری

 .شهمی فالن ،شهمی جوریاین ،شهمی جوریاین

 فراهم کودکان این برای نیز را پزشکی و اشتیدبه خدمات هاسمن از دیگر تعدادی
 :داشت بیان فعاالن از یکی چنینیاین خدمات ارائۀ دربارۀ .اندکرده

 برای ور این .یمدمی انجام ببینیم خطر در رو کودک واقعا   که حدی در درمان و بهداشت
 بُخ  بینیممی که تهس موردی مثال   ولی ،بگم ور حقیقتش ،ندونستیم وظیفه خودمون

 مشکل بندیشاستخون پاش، و دست که داریم بچه مثال   یعنی ،شهمی ناقص داره کودک
 وجه هیچ به نوادهوخ کردیم مراجعه چون ،مداوا برای گذاشتیم رو کودک این داره، خاصی

 ،دارن شناختیروان درمان به نیاز که ییهابچه مورد دو هی مثال   یا .بکنه رو کار این تونهنمی
 رو نوادهوخ بیشتر ولی ،بشه انجام درمان که کردیم پیگیری رو ااین ه،حاد مشکلشون

 .نببری رو بچه این که خوایممی
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 459  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 که بود شکل این به شد ترسیم نایکارفرما از که ایچهره قبل هایبخش در کارفرما:
 را آنان و ورزندمی خشونت آنان علیه گذارند،می پا زیر را انکودک حقوق آنان از برخی

 به کارفرمایان از برخی یعنی دارد، نیز دیگر ایسویه هاآن ۀچهر اما ،کنندمی استثمار
 نقش در از کارفرمایان برخی است ممکن درکل .اندشده تبدیل انکودک حمایتی ۀشبک
 ،مختلفی عوامل به امر این که دوم ۀچهر نقش در دیگر برخی و شوند ظاهر اول ۀچهر

 اشکال به کارفرمایان دوم ۀدست .دارد بستگی ،آنان شخصیتی هایویژگی ازجمله
 و کار مخاطرات هشکا منظوربه و هستند کودکان ۀآیند و سالمت نگران مختلف

 کودکان رفتن مدرسه با مثال برای کنند.می حمایت کودکان از آن از ناشی هایآسیب
 درس و دنبرو مدرسه به تا کنندمی تشویق را انآن حتی و کنندنمی مخالفت کار حیندر

 با رند،وبیا و ببرند مدرسه به را این کودکان خودشان است ممکن مواردی در .بخوانند
 کودک مسائل و مشکالت و کنند برقرار ارتباط نهادمردم هایسازمان و کودک ۀخانواد

 پول ددهمی انجام نکودکا که کاری قبالدر است ممکن .کنند بازگو آنان برای را کار در
 کودک که بسپارند کودک به را یکارهای کنندمی سعی و کنند پرداخت هاآن به بیشتری

 تهیه غذا آنان برای مواردی در .رساندمین آسیب او سالمت به و آیدمیبر هاآن پس از
 برخی اما آورند.می فراهم را معیشتی کاالهای از برخی کودک ۀخانواد برای یا کنندمی

 کودک به کههمین کنندمی فکر یعنی ؛دارند کودک به ایخیریه نگاه نوعی کارفرمایان از
 او به ار مبلغی ماهیانه و «اندگرفته را او دست» ،اصطالحبه ،و اندداده یکارفرصت 

 برای دیگری قدم بنابراین اند.داده انجام او ۀخانواد و کودک قبالدر بزرگی کار پردازندمی
 او غذایی مواد پخش ۀمغاز در کودک دو کهدر منطقۀ گیشا  یکارفرمای دارند.برنمی او
 :داشت بیان کردندمی رکا

 ؛باشم گرفته ور شونتدس اینجا بیان گفتم ندارم، احتیاج بچه تا دو این کار به من
 و خودشون برا کنن کار هم قرون دو نچرخن، نوخیاب کوچه یتو ول
 سن.میوای مغازه دم کنن،می جاجابه ،آدمی بار شون.نوادهوخ

 و ندارند کودکان برای ایبرنامه مختلف هاینهاد و دستگاه کهزمانی گفت باید البته
 و نیستند کودکانشان فراغتاوقات کردن رپُ  به قادر مؤثری نحوبه نیز آنان هایخانواده
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 خیابان و کوچه در را اوقاتشان ،مدرسه بلندمدت تعطیلی ایام در خصوصبه ،کودکان
 داشته چنینیاین نگاهی که دهد حق خود به نوعیبه شاید نیز رماکارف کنند،می سپری
 که است ییهاحمایت از یگرید اشکال ۀدهندنشان نیز زیر هایروایت .باشد

 برای ،سازیو باطری ،کارواش، ضایعاتیهای بخش مانند مشاغل مختلف، نایکارفرما
 کنند:می فراهم کودکان

 وقت یه .هستم پشتیبانشون هم و کنممی حمایت هم شخصهب خودم من
 انجام کار براشون ،بیادبر دستماز که جایی تا ،بیاد پیش براشون ،چیزی ،مشکلی

 .دممی
  

 .کاریهچه بدونم باید حتما   رو کارش من .باشن داشته کاری چه تا ،مرخصی
،شخص ور کوچیک هایبچه معموال    سعی ،جوریهاین هم جاها ۀبقی حاال ا 

 اینا و ناجور آدمای با ،هاهمسایه با باشم، داشته ور هواشون بیشتر کنممی
 گوش که آهنگی ،زنیممی که حرفی کنیممی سعی کار محیط توی حاال .نگردن

 جاها ۀبقی معموال   .باشن اذیت که نباشه چیز سال هیجده زیر به حاال ،دیممی
 معموال   .اینا و برم خواممی گهمی ،داره اآلن مرخصی .تهس جوریهمین هم

 ره.نمی که تنها خودش ،رهمی پدرش با
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 461  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 ترپایین خیلی دیگه جاهای .ندارم کاری دیگه جای با ،گممی ور خودم من
 چون ،سالبزرگ حقوق به کنم نزدیک کنممی سعی من .هابچه به دنمی حقوق

 بعد .دممی انجام آدمیبر دستم از حاال .اومده اقتصادی شرایط خاطربه دونممی
 .دممی انجام بربیاد دستم از که کاری اون شم،هدیگ چیزای که شما خدمت به

 دیگه که مه نتونم هاگ .بیادبر دستم از هاگ بشه، انجام که کنممی سعی خودم من
 هوای به اونم بود، محصل بود، پیش سال سه دو که بود یکیشون مثال   .تونمنمی
 دیگه خوامنمی گفت ؛برگشت بعد و اومد کنه، کار خواستمی تابستون کهاین

 من شد، باز مدارس کهاین ازبعد حتی ،بار سه دو شاید کن باور .بخونم درس
 کارمرشبُ  اآلن من چون .کردم صحبت باهاش خیلی کردم، صحبت باهاش

 رو شماها که گفتمی بعد .دارم دیپلمفوق خودم من .هئناشنوا ،داره لیسانس
 راضی اما ،کردم صحبت باهاش مه خیلی .کارچی خواممی ور درس ،بینممی

 چیز معموال   حاال بیاد، پیش چیزا جوراین که گممی ،کنهمی کار داره اآلنم .نشد
 کنیم.می صحبت کنیم،می

  

 
 عکس از پژوهش() ب تهرانودر جن نهادهای مردمهمؤسسمدارس یکی از از  ینمای

 درخصوص عمومی نهادهای و دولت که اقداماتی از بسیاری گرچه دولتی: نهادهای

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  462

 هایشبکه به موارد از برخی در آنان اما ،است نقدمورد دهندمی انجام کار کودکان
 هایزمینه در هاکارشکنی از برخی باوجود مثال برای شوند.می تبدیل کودکان حمایتی
 انجام اخیر هایسال در که ،افغانستانی مهاجر کودکان خصوصبه ،کودکان آموزش

 آنان تا است کرده حمایت نهادمردم هایسازمان از دولت موارد از برخی در ،شده
 یهایطرح دهند. ارائه خدمات گروه این به و کنند حمایت کودکان از بهتر ایشیوهبه

 ممکن اما است، شده تهیه کودکان از حمایت هدف با نیز کودکان ساماندهی مانند
 کار از پوشیچشم گاهی باشند. مواجه مشکالتی با ییاجرا ۀشیو و اهداف در است

 شود،می محسوب حمایت کودک برای نوعیبه آنان ساماندهی عدم یعنی کودکان
 هایسازمان موارد برخی در کند. کار تواندمی مانع بدون او ،کودک دیدگاه از چراکه
 اندازیراه کار کودکان به خدمات ۀارائ برای را مراکزی عمومی نهادهای یا دولتی

 شهر خیزترآسیب مناطق در شهرداری اجتماعی خدمات هایپایگاه مانند کنند،می
 بهزیستی .ندکار کودکان هاآن از یکی و ندامتنوع هاپایگاه این هدف هایگروه تهران.

 وارد مستقیم صورتبه کار کودکاناز  اجتماعی حمایت و ندهیساما طرح قالب در
 فعاالن ازنظر است، درآمده اجرابه نیز مرتبه سی ازبیش که طرح این اما شده، عمل

 وضعیت ساماندهی و کودکان از حمایت به تنهانه و است خوردهشکست کودک حقوق
 همکاری با معموال   طرح این کند.می وارد نیز آسیب هاآن به بلکه ،شودنمی ختم هاآن

 از نیز پژوهش این در شدهمصاحبه کودکان و شودمی اجرا فرمانداری و شهرداری
 تحمیل هاآن بر که هاییخشونت و بهزیستی و شهرداری نیروهای وسیلۀبه دستگیری

 داشتند. شکایت دوشمی
 هاحمایت این و دارند نیاز حمایتی هایشبکه به کار کودکان کهاین است ممسلّ  آنچه

 هایشبکه اجتماعی. و عاطفی هایحمایت مثل ،باشد مختلف هایجنبه از تواندمی
 باعث ایحرفه و عاطفی هایحمایت قالب در غیررسمی هایحمایت ویژهبه حمایتی
 از یکی دلبستگی شود.می کودکان در زندگی هایمهارت یادگیری و دلبستگی تقویت
 دنشومی باعث هاشبکه این است. ظرفیت یک مثابۀبه خودکنترلی ۀکنندتقویت عوامل

 کارفرمایان از برخی کهزمانی مثال برای د.نببین آسیب زندگی و کار در کمتر کودکان
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 463  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 و بزنند صدمه آنان به کار در دارد احتمال کمتر دارند حامیانی کودکان که باشند متوجه
 است ممکن و است حمایت تحت کودک دانندمی چراکه ،ندازندا خطربه را شانسالمت

 حمایتی هایشبکه این دلیلی هر به کهزمانی اما شود. ایجاد دردسر کارفرما برای
 شود.می فراهم مختلف اشکال در کودکان از سوءاستفاده برای زمینه ،باشند ضعیف

 متفاوت دیگر کارفرمای به کارفرما یک از تواندمیمسئله  این است یادآوری به الزم البته
 سوءاستفاده کودکان از تنهانه نایکارفرما از برخی ،شد گفته که گونههمان و باشد
 ییک اجتماعی هایحمایت کلدر شوند.می تبدیل آنان حمایتی ۀشبک به بلکه ،کنندنمی

 انآن از سوءاستفاده و کودکان دیدن آسیباز  که است یسازوکارهای ترینمهم از
 کودکان ،نباشند دسترس در یا باشند ضعیف هاآن کهزمانی اما ،آوردمی عملبه ممانعت

کودکی که در منطقۀ  حوزۀ فعاالن از یکی .شوندمی ترپذیرآسیب کار محیط در
 داد: نظر چنین باره این درکرد کار میدانگه چهار

 سرپرست که کودکانی بهنسبت دارند بیشتری مراقب طبیعتا   و دارند سرپرست که هایینآ
 و سوءاستفاده احتماال   ندارند را دیگران از حمایت چون و ندارند مؤثر سرپرست یا و ندارند

 است. بیشتر هاآن در جنسی و اقتصادی هایکشیبهره

 نهادهای مردمسازمان
 زمینۀ در ها()سمن نهادمردم هایسازمان خدمات از برخی به قبل هایبخش در

 کار کودکان از حمایت در هاسازمان این که مهمی نقش دلیلبه شد. اشاره کار کودکان
 حوزه این ادبیات در شود.می پرداخته هاآن بررسی به ترمفصل صورتبه اینجا در دارند
 تنوع ندارد. وجود نهادمردم هایسازمان از ایشدهپذیرفته و گسترده تعریف هیچ تقریبا  

 هاآن پشت متنوع بسیار ۀمحرک نیروهای همچنین و ،متنوع یساختارها و اهداف ،هاآن
 هایسازمان :است آمده تعریفی در است. کرده دشوار را تعریفی چنین دربارۀ توافق
 هیچداشتن  بدون و افراد عنوانبه جامعه اعضای توسط که هستند هاییگروه نهادمردم

 اخالقی، مدنی، اجتماعی، اهداف دستیابی به برای شغلی موقعیت یا و دولتی عنوان
 برای یعنی هستند؛ غیرانتفاعی هاسازمان این شوند.می تشکیل غیره و ،محیطیزیست
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 برحسب نهادردمم هایسازمان .[48]کنندنمی فعالیت وکارکسب و سود آوردن دستبه
 شوند:می تقسیم گونهچهار به گیریجهت
 :را انجام  پایین به باال از ۀپدرساالران هایفعالیتها این نوع سازمان خیرخواهانه

 در دارد. همراهبه را هدف( های)گروه رانبَ نفع مشارکت حداقل کهدهند می
 و خوراك توزیع فقرا، نیازهای برآوردن مانند هاییفعالیت هاسازمان گونهاین

 انجام چنینیاین امور و مدرسه ونقل،حمل مسکن، تدارك دارو، یا پوشاك
 .شودمی

 :آوردن فراهم مانند هاییفعالیت غیردولتی هایسازماناین نوع  خدماتی 
 انجام را برنامه طراحی و آموزشی خدمات خانواده، ریزیبرنامه بهداشت،

 .کنند مشارکت خدمات دریافت و اجرا در مردم دارند انتظار و دهندمی
 :هایپروژه ،تعاونی شکل در ،عموما   غیردولتی هایسازماناین نوع  مشارکتی 

 نقدی، هایکمک با محلی مردمها این پروژه در که دهندمی انجام را خودیار
 شوند.می درگیر هااین مانند و ،انسانی نیروی مواد زمین، کار، ابزار

 :مبنای توسعه به دستیابی که شد حاصل زمانی از گیریجهت این توانمندسازی 
 زندگی که ـ اقتصادی و سیاسی اجتماعی، عوامل شفاف درك و مردم به کمك

 گیریجهت این با غیردولتی هایسازماناین نوع  د.ش ـ سازدمی متأثر را آنان
 خویش زندگی کنترل برای شانبالقوه قدرت از را مردم آگاهی تا کوشندمی

 مشارکت و دخالت حداکثر مردم هااین سازمان یهایفعالیت در کنند. تقویت
 .[49]کنندمی فعالیت کنندهتسهیل عنوانبه بیشترها آن و دارند را

 دولت با ملت و هم با شهروندان بین مهم پلی هاحوزه تمام در نهادمردم هایسازمان
 ،نداآن ۀکنندتقویت و اجتماعی ۀسرمای عناصر ترینمهم از یکی هاسازمان این هستند.

 ،اجتماعی حمایت یعنی ،آن از ناشی یندهایابر و اجتماعی روابط تقویت باعث زیرا
 را سازوکار بهترین اجتماعی روابط تقویت با هاسازمان این دیگر، عبارت به .شوندمی

 استفاده ظرفیت این از خوبیبه ایران در متأسفانه که دهندمی ارائه مردم به کمک برای
  است. نشده
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 و است بوده هاسازمان این از برخی کار دستور در کار کودکان از حمایت
 زمرۀ در اندفعال کار کودکان حوزۀ در تهران شهر در که نهادیمردم هایسازمان
 .دارند قرار کودکان حقوق از دفاع و توانمندسازی خدماتی، خیرخواهانه، هایسازمان

انجمن حمایت  کار، کودکان از حمایت انجمن :از اندعبارت هاسازمان این از برخی
، رویش نهال، جمعیت )ع( علی امام جمعیت و ،ماه و مهر همؤسس از حقوق کودکان،

ند(، عضو آن هست هاسازمان، شبکه یاری )که برخی از این آفرینه مهرمؤسسدفاع، 
 انجمنکودکان کار و خیابان،  زجمعیت دفاع ا، کنمنطقۀ پرنده درخت کوچک در 

 درمعرض و دیدهآسیب زنان و کودکان هاانجمن این هدف هایگروه. یاری کودکان
 های دیگر نیزخیریه و هاانجمنکثیری  تعداد ،هاسازمان این جزبه البته .هستند آسیب

 هایفعالیت و هااساسنامه ها،پرتال در مرور با که دارند فعالیت تهران شهر سطح در
 خدمات این ،کرد مشاهده کودکان کار ۀحوز در را شانخدمات اهم توانمی هاآن

 رفاهی، حقوقی، ی،شناسروان اجتماعی، مددکاری ،یآموزشخدمات  :از اندعبارت
 ودفاع از حقوق کودکان،  ،گریمطالبه حمایتی، و حمایتگری پزشکی، پژوهشی،

 دریافت ۀتجرب انواع مشاغل( درکار ) کودکانمعموال  بیشتر  دست.ازاین مواردی
 از رده خارج هاکه البته برخی از آن اندداشته را هاسازمان این از مختلف هایحمایت

 که افزود باید این نکته را نیز .شوندمحسوب میهای کاغذی سازمانجزو یا  اندشده
 به ورود با هاسمن گاهی ؛ یعنیشوندمی هاسازمان این جذب شیوه دو به کودکان

 توجه با ،هایشانخانواده و کودکان گاهی و کنندمی جذب را آنان کودکان کار هایمحل
 پذیرش منظوربه ،اندکرده دریافت هاسمن این دربارۀ هایشانشبکه از که اطالعاتی به
 این در حوزه این فعاالن برخی قولنقل .کنندمی مراجعه هاآن به خدمات دریافت و

 :است شرح بدین زمینه
 درس بیاد کنیم، جذب رو تهس کارگاه این توی ایبچه هاگ کهاین عنوانبه اونجا رفتیممی ما

 یشناسروان ۀمشاور ما نببینی .کردیممی تشویق نوعیبه رابطه این توی هم کارفرما و بخونه
 از خیلی داد. جواب خوب خیلی و ن،بخونی درس نتونیمی بیاین، نخواستی هاگ ،داریم
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 بود طوری ،تهس تو نفع به بخونه درس هاگ این ببین که زدیم حرف باهاشون رو کارفرماها
 کرد.می مطرح ما مشاور با شهنوادوخ و خودش مشکالت از ومدامی کارفرما که

  
 کار سخت اشکال که کنیم جلب این به را توجه و ،است کودکان این شناسایی اصلی ۀمسئل

 کنیم جلب را توجه ،ندارد وجود کافی نظارت چون هاکارگاه این در و هستند ترمهم خیلی
 هابچه که است این درنهایت خیابانی کار هایشکل کههمین و کودک کار از شکل این به
 خدمات دننابتو و باشند داشته اقامت مجوز از شکلی یک و بیایند بیرون غیرقانونی حالت از

 خدمات دننابتو که دنیدربیا غیرقانونی حالت از کودکان این که است این مهم کار و دبگیرن
 .دبگیرن

  
 تشکیل روال نجاما ازبعد ،اینجا آیندمی کودکان که است شکل این به کار کودکان ۀپروس

 توانمندساز خانواده، شرایط یافتن بهبود درکنار که است این مؤسسه یینها هدف پرونده،
 هایقدم آن که شودمی گرفته کودک از زمانی کار .شود گرفته کودک از کار خانواده، کردن

 گرفتن ود،نش کار نآ کهیزمان تا باشد شده انجام خانواده توانمندسازی و بهبودی برای اول
 .دندار فایده کودک از کار

 حمایت هاآن از که نهادیمردم سازمان با خود آشنایی ۀنحو دربارۀ کودکان از دو َتن
 ند:گفت چنین کندمی

 درس اینجا آممی من .داد آدرس بهش آشناها از یکی کرد، پیدا رو اینجا بابامون
 بخونم.

  
 معرفی بهمون مخاله بخونیم. درس که کردیم نامثبت اینجا اومدیم خودمون ما

 .مدرسه رفتیم دیگه هم بعدش سال هاراچ .خوندیم درس اینجا اومدیم ،کرد

 مددجویان هاآن مددجویان از توجهیقابل تعداد که ندکرد اشاره هاسمن از برخی
 نشناختن هاآن ۀخانواد و کودکان معضالت از یکی و هستند دیگر نهادهای از ارجاعی
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 ارجاعی خدمات و نمایندمی یاری را یکدیگر مهم امر این در هاسمن که است منابع
 داشت: بیان نهادمردم هایسازمان این فعاالن از یکی کهچنان ؛دهندمی انجام

 نشناخته رو منابع نداشته، منابع به دسترسی بچه اون کهاین حاال باشه، که نوعی هر از حاال
 مشاهده بچه این شاید ،تونهمی کهاین ا،قسمت بعضی توی نتونسته مؤسسه ودخ کهاین یا

 کسای ا،ایمحلهمه از دیگه، مراکز از ارجاعی ما وگرنه بده، خدمات و کنه پیدا ورود که نشده
 سالهشونزده تقریبا   کودک یه داشتیم موردی یه کنیم.می پیگیری رو باشن کار کودک که دیگه

 آموزیحرفه همراهبه ،کردیم پیدا کار براش ؛بود نخونده درسی هیچ ،اینجا بود اومده که بود
 .کنهمی کار داره معدن توی و شمال رفت شهخانواد همراهبه متأسفانه اما چوبی، صنایع توی
 هستن افغانستانی و نداره جانی ضمانت هیچ و هگیرمی داره میلیون 5 کار این بابت نکنی فکر

 پیگیری داشتیم ما شد، داده ارجاع و اومد این وقتی بیفته. براش ممکنه اتفاقی هر بساچه و
 هستش. زیاد ارجاعی هاینمونه این از که اینه منظورم کردیم.می

رای ب کمتر ایرانی کودکان و هستند افغانستانی کودکان هاسمن هدف ۀجامع بیشتر
 که باشد این تواندمی امر این دالیل از یکی .کنندمی رجوع هاآن به حمایت دریافت
 با مقایسه در قانونی هایمحدودیت با و بروند دولتی ۀمدرس به توانندمی ایرانی کودکان
 مبنی ،شانخانوادگی فرهنگ دلیلبه غربتی کودکان یا نیستند. مواجه افغانستانی کودکان

 این جذب ازپس کنند.می مراجعه هاسمن به کمتر ،تحصیل نداشتن اهمیت بر
 ارائه کودکان به را مختلفی خدمات امکاناتشان و اهداف براساس هاسمن کودکان،

 که است کودکان تحصیل یا آموزش ۀحوز در هاآن خدمات ترینمهم از یکی دهند.می
 ۀدهندنشان نیز زیر هایقولنقل شد. پرداخته آن به «تحصیل از بازماندگی» ۀمقول در

 ست:هاسمن آموزشی خدمات
 مدرک نداشتن همون دلیلشم هستن. افغانستانی غیرقانونی مهاجرین ما مراجعین بیشتر

 این توی نکردی مشاهده خودتون اآلن شما هستش، دولتی مدارس توی نامثبت برای هویتی
 توجه با حاال .نامثبت برای داریم زیاد کنندهمراجعه ما هستش مدرسه به نزدیک کهزمانی ۀباز
 تهس قرار و هستن هدف گروه وجز کودکانی چه ،]یعنی[داریم که ییدستورالعمال اون به

 نگاه اون و هدف کال   ولی .دیممی انجام رو هابچه نامثبت کار باشیم، داشته پوشش تحت
 دولتی مدارس توی تحصیل از داره ور شرایطش که ایبچه که تهس صورت اون به انجمن
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 حاال هابچه تحصیلی حمایت کارت گرفتن برای که اینه برای تالشمون ما و نمونه جا
 ور اون بتونن هابچه گن،می آبی ۀبرگ بهش اصطالحا   داره، وجود که اییپیگیری و راهنمایی

 از بازمانده باشه، نداشته سن کبر که ایبچه کنن. نامثبت دولتی ۀمدرس توی و کنن دریافت
 اآلن همین از رو بچه که اینه بر تالشمون ما ،باشه نداشته رو شرایط این هاگ نباشه، تحصیل

 پول بدون ایبچه هیچ خوایممی مثال   رو، مالی ایحمایت خودمون کنهمی مراجعه ما به که
 دلیل این به نباشه، آماده کارتش یا باشه، داشته سن کبر یا حاال .دولتی ۀمدرس نره که نباشه
 فکر اونا حاال که داریم کنندگانمونمراجعه با مداوما   ما رو درگیری این و بیاد ما پیش بچه
 ما که صورته این به قضیه اصلش ولی م.کنی نامثبت رو هابچه خوایمنمی ما کننمی
 هابچه به که رو ایکارنامه ما چون بگیره، قرار رسمی آموزشی سیستم توی بچه خوایممی
 ۀبچ یه هاگ .تنیس وپرورشآموزش ازنظر معتبری هایکارنامه که صورته این به دیم،می
 تعیین آزمون باید حتما   دولتی ۀمدرس به بشه منتقل بخواد و بخونه درس ما پیش مه هسالپنج

 دولتی سیستم وارد ابتدایی اول همون از هابچه هاگ بُخ  ولی بشه. وارد بتونه تا بده سطح
 هاشونپایه و بشه تمدید قضیه این براشون خودکار طوربه سال هر که شهمی باعث این ،بشن

 کنن. تکمیل ور

  
 یکی. و شصت از داریم ایرانی ۀبچ مورد سه فقط ما خودمون کار ایهبچه بین اآلن ما

 مهاجرن که خاطر این به هستن مهاجر هابچه بیشتر   هستیم ما که ییجا که اینه حقیقت
گاه  وحسابیدرست شغل نبود خاطربه یعنی داده، رخ اونجا در اجتماعی یآسیبا هی ناخودآ

 هست ایآینده نه ،داره ایبیمه نه که اییکار ،حال هر به و فصلی شغالی مادر، و پدر برای
گاه ،براشون  ۀجامع توی .کنن استفاده کودک کار نیروی از شنمی مجبور ااین یگاه ناخودآ

 کار برای فرستنمی رو اپسر ربیشت فرستن،می بیرون کار برای رو ادختر کمتر البته افغانستانی
 کار ما یعنی ا،حرف این و کنی پاکسبزی ،هستن هم دخترا خونه کار در بُخ  ولی .بیرون

 داریم. نوادگیوخ کارگاهی

  
 توننمی همه ،نداریم مشکلی ما ولی هستن. افغانستانی ۀمدرس توی فعال   ما هایبچه ۀهم

 ن.استانیافغان همه فعال   ولی کنن. نامثبت بیان
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 ایبچه کهاین گذاشتن شرط با یعنی ؛تحصیلیه حمایت حد در بکنیم ازشون ما که حمایتی
 هک ندونیمی .کنیم پرداخت ما رو مدرسه هایهزینه و بره ور شمدرسه رهمی کار سر که

 این باید یکی بُخ  و نگیرمی پول هم بیشتر امهاجر از و نیستن رایگان وجه هیچ به مدارس
 بشه. واسطه وسط

 
 درس تبچه اگه ،هگیرمی دولت ور تبچه ببین که دادیم اولتیماتوم هانوادهوخ از بعضی به

 ور درسش باید بچه که گفتیم نوادهوخ خود به بسته ،شده که نیوزب هر با ؛مسئولی تو ،نخونه
 همون توی ،بودن تحصیل از ندهوبازم ،برن عادی ۀمدرس نتونستن ااین چون بعد بخونه.
 دولتی ۀمدرس االمکانتیح و بگیره یاد رو آموزش بچه که اینه ما هدف .کردیم فراهم انجمن

 حس کهاین خاطربه خاطر، این به نه ،نه خوبه، دولتی ۀمدرس کهاین خاطربه نه ؛بفرستیمش
 هایبچه ۀهم بینهمی بُخ  .دهمی رنج رو بچه نابرابری اون ندونیمی ،بچه یتو عدالت

 تسدهندهآزار بیشتر این ،تونهنمی این و پوشنمی روپوشی روز هر ،رنمی مدرسه سنشهم
 بفرستیم. مدرسه به رو هابچه کنیممی سعی که اینه ه.سوادی بی اون تا

 دولتی یا رسمی آموزش نظام در که کودکانی به حتی ،ها به اشکال مختلفسمن
 یمشکالت و مسائل دلیلبه کودکان این چراکه ،دهندمی ارائه خدمات ،شوندمی پذیرش

 بیان زمینه این در نهادمردم هایسازمان فعاالن از یکی .نداحمایت نیازمند اندداشته که
 :کرد

 اقامت کارت یا حاال دالیلی به ؛ایران کرده مهاجرت ماهه شیش هبچ نکنی فکر شما مثال  
 تا مونهمی ما پیش ،ریمآمی رو بچه آیممی ما داره، سن کبر نداره، تحصیلی کارت یا نداره،

 ه،گیرمی تحصیلی حمایت کارت وقتی .بگیره تحصیلی حمایت کارت بخواد که ایدوره
 برای وپرورشآموزش از ظرفیتی یه .دهمی انجام ور پیگیریاش انجمن آموزشی معاونت خود
 مدارس توی مناطق، این توی زیاده خیلی حجمشون هاشونبچه چون گیریم،می هامونبچه

 و کنیممی نامثبت رو هابچه ما و دنمی اختصاص ما به ظرفیتی یه سخته، خیلی موندولتی
 هابچه از ور حمایتمون بخوایم ما که شهنمی این بر دلیل دولتی ۀمدرس برن هابچه کهاین کال  

 تحت دولتی ۀمدرس ۀبچ تا دویست ما حدودا   بگم تونممی مرکز همین توی حدودا   .برداریم
 هایهزینه حتی و درمانی مددکاری، ی،شناسروان خدمات ما از که داریم پوشش

 کال   ولی کنیم.می پرداخت ،باشه داشته ور تواناییش انجمن که جایی تا حتی ،تحصیلشونم
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 خوندن درس]با[  و داریممی نگه خودمون پیش رو بچه ما نکنی فکر کهاین آموزشی ازنظر
 اتفاقا   داره، مشکل ما آموزش گممین .نیست طوری این نه بسازیم، ور شهآیند تونیممی

 یسع یمدار ما یعنی هدف، گروه ینا یبرا خاص انجمن آموزش بگم جرئتبه تونمیم
 یکاف رشد کردن یزندگ توش که زایییبآس یطشرا خاطربه که یمدار ییهابچه ما کنیم،یم

 هابچه و داره رو نشستن اول کالس ی  آمادگ تازه که یمدار یاسالهُنه ۀبچ مثال   یحت نداشتن،
 یادگیری اختالل یمرب موضوع ینا یبرا ما که هستن یادگیری اختالل ۀمسئل اردچ یلیخ

 یزیچ اون حاال منطقه مدارس یتو یول شه،یم یدگیرس بهش شهمه مسائل ینا .یمدار
 هابچه که بینیمیم داره، وجود که ییهاتجربه حاال یم،داشت که یداییبازد یتو من که

 کالس یتو یبیآس نوع هر با بچه کهینا و شهیم تشکیل براشون نفره ودویس و یس یکالسا
 معروف، قول به نداشته، یرشد اصال   که یابچه مثال   که داره انتظار ازشون معلم و شینهیم

 یلیخ که دارن انتظار ازش نداده، رو بچه اون رشد ۀاجاز یطیمح یطشرا اون و نوادهوخ یعنی
  باال. یادب و بخونه یمعمول آموزش یه با و یعاد

 به کودکان ۀهم و است کودکی ۀدور ناپذیرجدایی هایتجربه از یکی کردن بازی قطعا  
 متأسفانه که باشند داشته کردن بازی برای یفضاهای دارند نیاز نیز کار کودکان دارند. نیاز آن

 آنان برای را بازی هایزمینه گاهی هاسمن البته .اندمحروم حق این از هاآن از بسیاری
 فقط که کنند برگزار اردو سال ایام از برخی در هاآن برای است ممکن یا اندکرده فراهم

 از یکی امکاناتی چنین نکرد فراهم دربارۀ شود.می شامل را پوششان تحت کودکان
 :اظهار داشت حوزه این فعاالن

 ساعتی چند بچه ،کنیممی صحبت کودک ۀنوادوخ یا کارفرما با که هجوراین نوارتباطم ما
 و آموزشه اون ازبعد و دونیممی بازی ما رو کودک حق اولین چون ،کنه بازی انجمن بیاد
 خوندن. درساشونم اومدن که داشتیم هم هاییبچه

 مدام هابچه داشتن، فوتبال هابچه داشتن، ورزشی ساعت هابچه بردیم،می اردو رو هابچه ما
 ،شهمی گرفته ارتباطا ۀهم .اینا بزن زنگ ،موخان ،شهمی چی ،موخان که داشتن ور این استرس

 که بدین ور شهاجاز شما بیاد، اردو که بدین ور شهاجاز شما امروز مثال   .کنیممی صحبت
 رو الزم همکاری فرماکار با کنیممی سعی ما بُخ  طرفم هی از .بمونه ور ورزشش ساعت

 خوادمی ما از کارفرمایی هاگ مثال   یعنی دارن؛ احتیاج پول این به هابچه چون ،باشیم داشته
 هستش، شلوغ اینا و تولیدی ازنظر کاریشون شرایط خیلی چون ،نره اردو اسفند توی بچه که
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 ولی برن، ،مثال   ،که هابچه برای داریم رو رعایت این ما .بره خواست چقدرهر فروردین ولی
 خیلی .بیاد راه ما با کارفرما که بعدا   برای ،باشه تفریحیشون و فرهنگی هایبرنامه باشه، بُخ 

 کنی، پیدا ورود تونینمی شما .مدرسه بیاد بچه ذارهنمی و سهمیوای که آدمی پیش وقتا
 کهاین برای ایدیگه ریز ایروش از زنهمی بعد و داره احتیاج پوله این به نوادهوخ کهچون ؟چرا
 اذیتش کوچه توی فالنی مثال   خواد،نمی دلش مثال   .کنهمی استفاده بگیره درس از رو بچه
 ،وردنآ بهونه به کنهمی شروع ؟ور منظورم ندونیمی .ذارهنمی باباش مثال   ،کنهمی

 نوادهوخ ،آدمی اونجا از داره که پولی مقدار اون به اون .همونه واحد ۀمسئل کهدرصورتی
 .کنهمی حساب روش و داره احتیاج

 :کندمراجعه می کرد که برای بازی به این مراکز نقل زادفرح ۀمحل کار کودکان از یکی
 کنیم.می بازی فوتبال ریممی دیگه اونجا ...

 خدمات از دیگر یکی ودکانک حقوق از حمایت منظوربه کارفرما با ارتباط
 نایکارفرما اقناع کودک، جذب منظورهب هاسمن این اجتماعی مددکاران ست.هاسمن

 شناسایی آن، مخاطرات و تبعات و کودکان کار ۀزمین در آنان به بخشیآگاهی و
در  کارفرما هایتعدی دربرابر کودک از حمایت و ،کارفرما ازطریق کودکان مشکالت

 از بخشی .ندگیرمی ارتباط کودکان کار محل و کارفرمایان با زمینۀ دستمزد کودکان
 است: قرار بدین کارفرمایان با شانگیریارتباط نحوۀ دربارۀها نمس هایگفته

 ،بعضیا ،700 بعضیاشون ،400 ،600 ،500 اینا برای ،اصطالحبه ،که ییحقوقا بعدش
 یا دنمی کودک خود به یا اونم .تومن 800 دارن باالتری سالوسن ،کننمی کار بیشتر ،مثال  

 رو حقوقاشون هاشون.خانواده به گردونهمیبر قیمتمس ،بگیره کودکم اگه آره، .والدینشون
 ،شنمی طلبکار ،نه بعضیاشون ن،گیرمی درصدشون 90 ؛نگیرمی اکثرا   .نگیرمی سروقت

 ن،گیرمی ،چیزی ،ایمساعده هی مه ماه وسط نآمی ،نه یا ماه اون مونهمی دیگه، ماه مونهمی
 بازیشارالتان مثال   ،نه که هستن مه هاکارفرما بعضی ن.گیرمی ور حقوقاشون اکثرا   ولی

 ،نه یا نداشتیم فروش حاال گنمی دن،نمی بهشون بودن، کمتر برعالوه حاال ؛رنآدرمی
 ور پول آینده برج سر بذار ،نداده ور پول ما به هنوز دیممی تحویل بهش ور کار که ییاونجا

 کنیممی سعی و کنیممی دخالت ما حتما   وقتا جوراین .شهمی صحبتا این ،دیممی
 بگیریم. کارفرما از رو کودک حقوقوحق
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 تعداد یه مسئولیت مددکار هر که کردیم تنظیم صورتی یه به ور هامونپرونده ما درواقع
 که اتفاقی اون و بیننمی رو بچه بار هی یاهفته قلاحد درواقع ااین بعد .داره عهدهبه رو پرونده

 رنمی که داریم هاییبچه ما مثال   .آموزیحرفه بخش یتو داریم رو کارفرما با ارتباط افتهمی
 مثال   .کنیممی اییکمک هی آموزیحرفه بخش یتو حاال .ببینه اییآسیب ممکنه و چارراه سر

 چیزی ،ایحرفه یه ،هنری یه که باشه کاری یه حداقل دهمی انجام رو کار این داره که اینی
 .داریم هم رو شونخونواده با ارتباط و دیممی انجام هابچه برای رو اکار این .بگیره یاد هم

 .کنهمی دریافت حمایت هم تحصیلی ازلحاظ

  
 یه که آیممی کنار باهاش مدلی یه حاال اون از گیریممی کارفرماش با رو ارتباط اون ما 

 اون درواقع بتونه ،داره چیزی ،ایمشاوره یا برسه آموزش به ،مثال   ،بچه که بذاره آزاد اییتایم
 طالسازی کار یتو رفته اآلن که بگم رفت یادم مونهابچه از دیگه مورد هی من بده. انجام ور

 پنج تا رهمی هشت تقریبا   ،کاره به مشغول رو زیادی تایم یه هم ایشون درواقع که کنهمی کار
 .نمونهابچه و گیرهمی داره 400 ،300 و 1 گهمی خودش که چیزی براساس حاال ش.یش و

 گیره.می داره تومن 1 ماهی و تسشاگردمغازه که داریم بچه ما مثال  
 برای شد، چی ،موخان کرد،می جووپرس هی و دیدمی خیابون توی رو ما کارفرماها از یکی

 که راهی توی .بدین انجام کاری خوایننمی ما برای شد، چی ،موخان ن.نداری کالس ما
 کودک خودشم دیدیممی ما که کارفرمایی اون اینه واقعیت نببینی اونجا. انجمن رفتیممی
 نبودن داره هم جوریاون ابهت که کارفرمایی دید اون نببینی دیگه. آدمن باالخره بود، رکا

 یه شد،می بیدار انسانیش و دلیهم هایجنبه اون احساسشون، کمهی خرهباال .هابیچاره
 .واقعا   بود ایجرقه

 از .دهندمی ارائه هاسمن که است یهایحمایت از دیگر یکی درمانی هایپوشش
 انواع با بنابراین دارند، فراوانی هایمحرومیت آنان هایخانواده و کار کودکان که آنجا

 به و دنببین آسیب است ممکن کار در همچنین و ندامواجه تیسالم یا بهداشتی مسائل
 و افغانستانی کودکان دیگر ازسوی هستند. درمانی خدمات نیازمند گوناگون هایشیوه
 بیمه نوع هیچ پوشش تحت کهاین به توجه با ایرانی کار کودکان از زیادی تعداد حتی
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 این به همه ازبیش ،شودمی کمرشکن آنان برای سالمت هایهزینه و ستندنی درمانی
ای درمانی هایحمایت دربارۀ نهادمردم یسازمان مددکاران از یکی .دارند نیاز هاحمایت

 :گفت چنین دهندکه ارائه می
 یعنی ؛تهس هابچه برای درمانی و ،یشناسروان مددکاری، خدمات مرکزمون هر توی

 ۀهزین به نیاز درمانی ازنظر که باشیم داشته ایبچه هاگ که بگیم تونیممی ـ شکر رو خدا ـ
 این که ذارهنمی ،کمپین برگزاری و حامی کردن پیدا با حاال انجمن باشه، داشته باال درمان
 اتباع کهاین به توجه با که مسائلیه از یکی این که کنممی فکر .بمونه باقی هابچه برای مسئله
 ـ شکر رو خدا ـ زمینه این توی انجمن ،تباالس خیلی براشون درمان هایههزین و هستن
 شده، جراحی و داشته گوش عفونت که بوده ایبچه .باشه داشته خوبی فعالیت تونسته
 انجمنـ  شکر رو خداـ  دارهمیبر باال ۀهزین که مسائلی این حاال .بوده پا توی پالتین مشکل

 اما ،نه ت،سناکرو دوران فعال  که  حاال .کنه هابچه به رسانیخدمات تونهمی موارد این توی
 کهاین ازقبل هفته هر باشین، دیده ور بهداشتمون اتاق شاید مرکز این توی ،این غیرازبه ما

 ومدنامی که داشتیم زنان پزشک داشتیم، اطفال پزشک ؛داشتیم پزشک ما بیاد، بیماری این
 اون از بعضی .هیچی رایگانه که ویزیتشون ۀهزین بحث اون حاال .کردنمی ویزیت

 ۀتهی بحث آزمایشاشون، بحث دونستیم،می شرایطشونم خودمون حاال که مددجوها
 مرکز توی داریم پزشکینودند اتاق .بوده قیمت حداقل با یا بوده رایگان حاال داروشون

 بار یه ایهفته ما مثال   پزشکنودند اتاق توی .دآمی حساببه ستاد اینجا .مولوی
 ۀحوز توی حاال این خالصه ها.بچه نادرم برای مدهاومی که داریم داوطلب پزشکنودند

 یشناسروان بحث ولی کنن. راهنماییتون توننمی بهتر هستن مشغول ،...بنده همکار درمان
 مددکاری، ۀپروند کنن،می پیدا سیستم به ورود که هابچه از کدومهر ما حاال ،تهس

 ،تهس مددکاری ۀپروند تشکیل .هابچه برای داریم خونه هر از منزل از بازدید یه شهضمیم
 بخش توی حاال که .آموزشیش ۀپروند تشکیل و بچه یشناسروان ۀپروند تشکیل زمانهم

 ایمسئله هاگ کدومهر حاال .شنمی دیده شن،می مشاوره هرکدوم هابچه یششناسروان
 بیشتر خیلی ها،بچه فعالیبیش یادگیری، اختالل به شبیه مسائلی یا باشه داشته وجود

 بشه. رها و باشه داشته ایمسئله بچه که تنیس جوراین یعنی ؛شهمی پیگیری و داریم کارسرو
 که داریم ـ تسهیلعبدال رئیس نوخیاب انتهای که ـ مرز بدون پزشکان سازمان با همکاری

 بهش ممکنه حاال هابچه که پزشکیروان داروهای و پزشکروان ویزیت ازلحاظ رو هابچه
 ،قولی به ،که هم مددکاری تیم و خوشبختانه دارن رو همکاری این ما با باشن داشته احتیاج
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 گذاشته میوندر انجمن حقوقی مشاور با ،باشه هاگ ایقانونی ۀمسئل هر مالی، ۀمسئل هر
 مربوط مسائل و تهاسبچه تحصیلی حمایت کارت گرفتن به مربوط مسائل بیشتر .شهمی

 بهزیستی با درگیری دچار کارمون هایبچه کهاین به مربوط مسائل .باشه هاگ آزاریکودک به
 که یعنی داریم هابچه ۀنوادوخ با مستقیم ارتباط خیلی ما که موضوعی هر حاال و بشن

 نواده.وخ با ارتباطه در خیلی مددکاری بخش بیشتر .دیگه ناپذیرهجدایی

 در درمانی و بهداشتی خالتمدا قبالدر مسئولیت داشتنن باوجود هاسمن گاهی
اقدامات الزم  نیز درمان و بهداشت ۀحوز در وشوند می عمل وارد بحرانی هایموقعیت
 :گفت چنین حوزه این فعاالن از یکی اقداماتی چنین تجربۀ زمینۀ در .نددهمیرا انجام 

 برای ور این .دیممی انجام ببینیم خطر در رو کودک واقعا   که حدی در درمان و بهداشت
 بُخ  بینیممی که تهس موردی ،مثال   ،ولی ،بگم ور حقیقتش ،ندونستیم وظیفه خودمون

 مشکل بندیشاستخون پاش، و دست که داریم بچه مثال   یعنی ،شهمی ناقص داره کودک
 وجه هیچ به نوادهوخ کردیم مراجعه چون ،مداوا برای گذاشتیم رو کودک این داره، خاصی

 ،دارن شناختیروان درمان به نیاز که ییهابچه مورد دو هی مثال   یا .بکنه رو کار این تونهنمی
 رو نوادهوخ بیشتر ولی ،بشه انجام درمان که کردیم پیگیری رو اینا ه،حاد مشکلشون

 .نببری رو بچه این که خوایممی
 این ،درمان و بهداشت بحث در ،کاریمون فیلد ما .تهس خیرین از امونکمک موتم ما

 اونجا به باشه ایبچه ممکنه .همدالن مثل ،اینه کاریش فیلد تهس ایمؤسسه .تنیس
 ؛داره نوادهوخ به گیبست بهداشت ۀزمین در کنیممی مداخله قدرچ کهاین ولی ،کنیم معرفی
 فشار بهش ما ،برده خودش که بوده کودکی .وردیمآ و بردیم دکتر خودمون که بوده کودکی

 ما ،تونستهنمی مادی لحاظ از ولی ،ببره خواستهمی که بوده اینوادهوخ ولی .وردیمآ
 رو هابچه خاص ایچیز برای انجمن وردیمآ هم دکتر کردیم. پرداخت ور مالیش هایهزینه
 مربی از هم ورزش برای .کنیم زدگوش هانوادهوخ به دارن حادی مشکل اگه که کنه معاینه
 مندیم.بهره ایحرفه

 از کودکان کردن جدا ،تردقیق عبارت به و کودکان برای کاریابی یا کار کردن پیدا
 با ییکارها به هاآن کردن وارد و آینده برای اندازیچشم بدون و ترُپرخطر کارهای

 از دیگر یکی بگیرند یاد مهارتی بتوانند که یکارهای و بیشتر امنیت و کمتر مخاطرات
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 نیست پذیرامکان هاسمن برای راحتیبه کار این البته ست.هاسمن حمایتی هایزمینه
 :کردند یاد آن از گونهاین که است همراه خود خاص هایدشواری و مشکالت با و

 هم شاید گممی تجربیاتم براساس ای،بچه هاگ که اینه بر اعتقادم خودم همیشه من نببینی
 بره و بیاد ،باال سنین با مخصوصا   ،خیابون سر از ایبچه کنممی فکر ولی نباشه، درست

 تالش زمینه این توی شده و بهتره خیلی ،بگیره یاد مهارتی بره و کنه کار شینه،ب چرخ پشت
 انواع و کردهمی پاک شیشه رفتهمی سن سال چهارده سن، سال پونزده با رو ایبچه شده ؛کنم

 یه توی بره یا وایسه ایمغازه یه توی بره کنم تشویق رو داشته وجود براش آزارا انواع و توهینا
 پایین سنین توی هاگ ور این که کنممی فکر من و بگیره یاد کار مثال   که کنه کار کارگاهی
 ن،کنی فکر شما مثال   سالگی،پونزده تا که ایبچه مثال   ولی .پذیرشهقابل کنی، مدیریت

 شهمی سخت خیلی بوده، ارراهچ سر سالگیپونزده تا سالگیهشت از که داشتیم ایبچه
 دارن عمل آزادی هاارراهچ سر قدراین چون مغازه، سر کرد مشغولش و وردشآ و گرفتش

 سالهچهارده دختر یه داشتم کیس یه من .کنیممی پیدا ورود ما دیگه واقعا   جاهایی یه .هابچه
 ؟چرا بیفته، تونستنمی اتفاق این و حامی ۀهزینکمک با کنیم منفک کار از خواستیممی رو

 .وردآدرمی راه چار سر ور بیشترش بچه اون ،دادممی ور پیشنهادش من که پولی هر چون
 ،بیارهدر ور پولش کرده عادت .بمونن جا یه تونننمی کردن، عادت ندارن، رو همکاری این

 این که بکنه ور این نهیامرو بهش کسی نداره عادت .بخره خودش برای رو چیز فالن مثال  
 کنم،می فکر من ،حالتی همچین توی ،فضای اون با دیگه کامال   .برو ساعت این و بیا ساعت

 محدوده خیلی ،تباالس نوخیاب توی هابچه کارکرد سال   قدراین وقتی من موفقیت میزان
 متأسفانه.

 هم مهارتی یه که کنیم پیدا کاری کنیممی سعی تهس باالتر سنشون که اونایی برای ما ولی
 طوربه که یابچه ینا یول باال، به سال یجدهه از ،مثال   ،قانون طبق اکثرا   ما ینینبب بگیره. یاد

 سالهیجدهه به بساچه سالمه، شونزده گفتیم نداره اییتیهو مدارک یچه و اومده یرقانونیغ
 یمکرد درک ما رو یناا خونواده، با ارتباطش نوع بدنش، یزیکف براساس رو ینا ما و خورهیم
 مسائل و یمهب ازنظر اونجا و اونجا رفتیم بساچه .یمداد یشنهادپ دونه یه براش ما ور ینا و
 بهش که یمکرد یجادا براش رو ینهزم ینا ما یول بره، اونجا تونستینم کودک ینا بود. یگهد

 با نکرد. قبول ُخب یول کنه، یجادا شیزندگ یتو تونهیم ییراتیتغ چه بدونه کهینا و کنه فکر
 .یفتهب براش ممکنه یاتفاق هر بساچه و یلیونم 5 یماه ی،کارگر معدن یتو رفتش رشبراد
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 کودکان این هایخانواده در اگر است، کودکان کار اصلی علل از یکی هاخانواده فقر
 به است ممکن کودک سطح گرفته درصورت هایمداخله نگیرد، صورت مداخله

 به را هایشانفعالیت ۀدامن هاسمن از برخی روازاین نرسد. هاسمن مدنظر دستاورد
 کودکان کار حذف و آنان ازیتوانمندس هایزمینه تا دنگسترانمی نیز خانواده سطح

 کودکان مادران و بانوان یرو یتوانمندساز ۀحوز در هاسمن از یبعض .ممکن شود
 از یکی دارد. در خانواده و تربیت فرزند را یدیکل نقش مادر معتقدند یراز ،رنددا یدتأک

 :کرد نقل چنین توانمندسازی نوع این دربارۀ نهادمردم هایازمانس فعاالن
 که اینه مؤسسه رویکرد و مؤسسه نگرش کاره، کودکان و زنان توانمندسازی حاال اینجا

 اون به مادر وقتی .داره رو کلیدی نقش مادر چون بشه، شروع هاموخان از توانمندسازی
 اون تونهمی بشه، دخیل زندگی ایقسمت توی تونهمی ا  مطمئن برسه روانی دسازیتوانمن
 روابط بذاره، تأثیر هابچه تحصیلی هایزمینه توی تونهمی باشه، داشتهرو  عاطفی ایحمایت

 وقتی کنیم.می زاییاشتغال و آموزیحرفه براش ریممی ما این ازبعد .همادر با بچه فردیبین
 ،کنهمی پیدا کاهش هاستبچه کار اثربر که تنشی و بار ،شهمی زاییاشتغال و آموزیحرفه

 خدمات ما قراره اگر که اینه مؤسسه ایشرطپیش از یکی و کنهمی پیدا کاهش کارش ساعت
 که هاییبچه درمورد مددکاریه. ایپیگیری و تهس مشاوره جلسات توی شرکت بدیم، ارائه
 شهمی باعث که موردی اون یعنی باشه، داشته تحصیل باید بچه این حتما   کنن،می کار

 کالسای توی بیاد یعنی ؛هباش داشته کار ساعت کاهش .تحصیله یکیش کنه پیشرفت
 ما هم ،تکارفرماس با ارتباط مهمه خیلی که چیزی یه .کنه شرکت مؤسسه هنری و فرهنگی

 نببینی هستش. ساعتی چه و کنهمی کار کجا بچه باشیم داشته اطالع باید خانواده هم و
 مکانیکی، دهنهبهدهنه عالمه هی کتاب میدون سمت پیش هایهفته توی ما، هایبچه

 که موردی یه مثال   .هستش مه هدیگ جاهای .هستش صافکاری و سازیموتور صافکاری،
 ره.می پدرش با]بچه[  این و بود تأسیساتی داشتیم

 که است نهادمردم هایسازمان حمایتی خدمات از دیگر یکی معیشتی هایکمک
 :کرد مطرح گونهاین را آن هاسازمان این مسئوالن از یکی

 هانوادهوخ برای قرنطینه تعطیالت توی ...آقای همین مثال   .کننمی کمک و نآمی ریخیّ  افراد
 دادن.می خوراکی اقالم و روغن و برنج
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 را هایشانحمایت مختلف طیف نهادمردم هایسازمانفعاالن  از دیگر تعدادی
 ند:داد شرح گونهاین

 رو هکنمی کار کودک که ییجا حداقل یعنی ؛کنیم آسیب کاهش تونیممی مرحله هی توی
 بهتر شغل تونهمی توانمندیش به توجه با کودک دونیممی اگه یا باشیم داشته کنترل تحت
 که هاول قدم این .کارگاه بیاریمش ارراهچ سر از ،باشه داشته یادگیری تونهمی باشه، داشته
 گرفتن درنهایت بعد و نوادهوخ یاعضا هدیگ توانمندسازی و نوادهوخ شرایط بهبود شدرکنار

 کارفرما با ارتباط ،دیممی انجام ما که کاری حاال .تسبرنامه کلی روند این ،کودک از کار
 معرفی کودک به خودمون رو اونجا ممکنه حاال که کنهمی کار که هرجا کودک یعنی ؛داریم
 ،باشیم گرفته ارتباط کارفرما با ،آرایشگری مث   ،مختلف مراکز باشیم رفته ،باشیم کرده

 اطالعات .باشه کرده پیدا رو ییجا خودش کودک ممکنه یا اونجا به کنیم معرفی رو کودک
 معرفی رو خودمون و گیریممی ارتباط کارفرما با و ریممی حضوری ،گیریممی رو کار
 ساعت کنیم،می بررسی رو کودک کار شرایط ،داریم کارفرما با مستقیم ارتباط و کنیممی

 چند هر ،همداوم ارتباط این .کارفرما روان سالمت ،کارفرما برخورد حقوقش، میزان کارش،
 بگه ما به کارفرما ،تهس کودک بهراجع اینکته هاگ که شهمی صحبت کارفرما با بار هی وقت

 کارفرما با که ارتباطی با ،ببینه آموزش بیاد کودک ایدوره ،کنیم برگزار کارگاهی ما هقرار اگر و
 حف  ارتباط این .نره کار سر ساعت اون حاال که بگیریم رو اجازه این تونیممی گیریممی
 این .ایدیگه یکارفرما با حاال و کنه عوض ور کارش دلیلی هر به بچه کهزمانی تا شهمی

 هدف اون حاال و اول ۀمرحل توی بکنیم حداقلی آسیب کاهش هی ما که شهمی باعث
 باالی که ییاونا باز ،کمه سنشون که ییکودکا خصوصبه ،کودک از کار که اینه بلندمدت

 هفت ،کمه سنش که کودکی ولی ،بیشتر آموزیحرفه سمت ریممی داریم هستن سال پونزده
 بشه. گرفته کودک از کار مینکمی سعی ،سال هشت تا

 
 عرض ور مرکز یمددکارا کنن،می کار کودکان و هانوادهوخ با مختلف جوانب از مددکارا

 کار یعنی ،کننمی کار باهاشون سوادآموزی با رابطه در فقط مربیا یا معلما ولی ،کنممی
 آموزش ازنظر مددکارا ولی .تنیس شونوظیفه ۀحیط تو یعنی ندارن، ایدیگه خاص

 لحاظبه چه اقتصادی ایکمک و وتربیتتعلیم آموزش پروری،فرزند آموزش کارگاهی،
 کار و ،هادرمانگاه به شونمعرفی مثال   ،هانوادهوخ برای اقتصادی ایکمک آوریجمع
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 منزل از بازدید کنم عرض خدمتت باز بعدش ه.مددکار ۀعهدبه باز درمانشون و بهداشت
 بین تنگاتنگ ارتباط هی تدرحقیق .کاراشونه محیط از بازدید ،تهاسنوادهوخ و کودک خود

 رفتاری مشکالت و مسائل بیشتر مجموعدر چون چرا؟ باشه. باید و تهس نکودکا و مددکار
 در و ،مددکاری واحد ازطریق شهمی کار روش کودک فرهنگی و اقتصادی و اخالقی و

 اربباالج جامعه توی ،اصطالحبه ،که کودکی این بتونن که بُخ  .یشناسروان مواقع بعضی
 آسیب و باشن داشته بیشتری آسایش و زندگی بتونن شده گمارده کاربه نوادهوخ توسط یا

 اقتصادی رفاه ازنظر ،مثال   ،نه و روحی ازنظر آرومی زندگی نسبت به تا ببینن حداقل کمتری
 اینه سعیمون و تالش ۀهم یازطرف و هستیم کودک کار مخالف ال  اص ما چون .باشن داشته

 مثال عنوانبه .کنیم کمتر ور کارش ،کنیم حذف و کنیم قطع رو کودک کار تونیمنمی اگه که
 ره،می کار سر ساعت شیش ،ساعت هفت یا رهمی کار سر ساعت هاراچ ،ساعت سه اگه

 ،ینجاا آریمیم مدرسه، کشیمیم یا کنیمیم کودک با که ییصحبتا به توجه با .بکنیم نصفش
 کار شهیم باعث ینا خود   وموندنشون رفتنشون و ینجاا اومدن ینهم .کننیم یلتحص ،مثال  

 کنیمیم خطر احساس وقتام یبعض حاال مسائل، ینا برعالوه .بشه کمتر نسبت به کودک
 .کنیمیم یداپ رو یحام آیمیم کنیم،یم که خطر احساس هاخونواده خود   یتو ،جامعه یتو

 یدنشد یبآس احتمال که یهجوریه وسالشسن ازنظر یلشما و شکل و یوجود ازنظر کودک
 از براش یمستمر یه ،اصطالحبه ،یانهماه ره،یم چارراه سر ،دختر مثال   ،کودک .تباالس

 سر نره کودک ینا که کنیممی پرداخت نوادهوخ ینا به گیریمیم خودمون انجمن و یریهخ
 بده. انجام رو کار ینا یدبا حتما   که گیریمیم ازش هم یخاص تعهد کار.

 حمایت دریافت ۀتجرب مختلف هایسمن از کودکان میدانی، شواهد براساس
 را خوبی فضای آنان برای هاسمن موارد برخی در کودکاناین  از برخی نظر به ند.داشت

 دریافت جهت هاآن به مراجعه از کودکان دیگر موارد از برخی در اند.کرده فراهم
 :کردند نقل گونهاین را متفاوتشان هایتجربه و ندنداشت خوشایندی ۀتجرب خدمات

 کالس اینجا من پیش سال هفت از شناسم،می وقته خیلی رو ...همؤسس
 پنگپینگ ومدیم،امی اترتئ .علوم زبان، ،ریاضی !ساییکال چه ؛ومدمامی
 . ...اسمش ،ریممی اونجا فوتبال ازطریق تهس هم یگهد مؤسسه یه ومدیم.امی
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 شم.می حمایت مهاجر کودکان ۀویژ ...مجتمع از

  
 که خو شهمی ماه یه .ما به نکرده کمک تاحاال هیچ ،رممی من که ایمؤسسه

 کاری. هر ه،گیرمی ور امتحان من از بیا، گهمی روزا بعضی .کردم نوشته

 کنندمی سعی دهند،می ارائه خدمات کودکان به توانشانبضاعت و  حد در هاسمن
 از زیادی شمار اما ،سازند توانمند را هایشانخانواده و آنان ،کنند دفاع هاآن حقوق از

 علل ند.ادهنبر ایبهره هاسمن این از یکهیچ خدمات از که کار وجود دارند کودکان
 هامحله از برخی در هاسمن استقرار کار، کودکان زیاد تعداد توانمیرا  محرومیت این

 و موانع و ،هاسمن محدود بضاعت ،هاآن خدمات از دیگر هایمحله شدن محروم و
 است ممکن مثال برای .دانست دهندمی قرار هاآن پای پیش هادولت که مشکالتی

 ،باروترهمیوه میادین کشاورزی، مزارع در شاغل کودکان و گردزباله کودکان از بسیاری
 ،کارشان ماهیت و اسکان محل دلیلبه ،آجرپزی هایهکور و غذایی، مواد هایفروشگاه

 از یکی نکنند. دریافت هاسازمان این از را پایداری خدمات یا خدمات هیچ
 :گویدمی زمینه این در کودکی ۀحوزفعال در  نگارانروزنامه

 هم دولت ازطرف که طورهمان کودکان اکثر و است محدود خیلی هاNGO پوشش
 ولی ،باالست تعدادشان مدنی هایانجمن این کهاین باوجود و ندگیرمین قرار موردحمایت

 و است ضعیف خیلی کودکان و بدنه بین ارتباط و شناسندنمی را هاآن کودکان عملدر
 ارتباط مردم ۀتود با مدنی نهادهای ارتباط و هستند دردنخوربه خیلی نیز واسط هایحلقه
 نیست. مناسبی و خوب

خدمات به کودکان  ۀدرکنار ارائ ،را کودکان حقوق از دفاع هایروش از یکی یشانا
 :کندمی بیان چنین و داندمی گریمطالبهها، سمن یقازطر

 کند فکر دولت که طوری ،خیریه نه ،باشد گریمطالبه باید ما کار من نظر به کلی طوربه
 هم دولت بوخ و دنهدمی انجام را دولت وظایف که هستند هاNGO و هاانجمن سرییک

 1373 سال از که هاییکنوانسیون به چرا که دولت از گریمطالبه د.باش راحت خیالش
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 یا است کودک کار منع کنوانسیون هانکنوانسیو این از یکی .کندنمی اجرایی است پیوسته
 داشته مناسب مسکن و شایسته کار باید اساسی قانون مواد براساس ساختاری تغییرات

 خیلی بازرسی این و شود بیشتر کار بازرسان مخصوصا   مسئول نهادهای نظارت باید .باشند
 کار روابط کنند. بازرسی باشد داشته وجود هم کارگر یک حتی که هرجایی و شود بیشتر

 راهکار ایتدرنه و دیبیا بیرون زداییغیررسمی از باید کار روابط و بشود رسمی باید
 ها.خانواده و خانواده معاش شدن تأمین ،فقر بردن بیناز است عبارت بلندمدت

 :گفتچنین  کودکی ۀحوز متخصصان از یکینیز  دولت از گریمطالبه ۀزمین در
 نظرم به .هغلط این و دولت بازوی شده اآلن نهادمردم هایسازمان کار دارم اعتقاد شدیدا   من
 بیشتر رو گریمطالبه فرهنگ باید .باشن داشته آموزشی و فرهنگی خدمات باید مراکز این

 و کنن درخواست باید خودشون باشه، گریمطالبه باید گممی من .قوانین تغییر بدن، ترویج
 کنن، کار کنهمی مجبورشون پدرش که داریم ایبچه یه ما نببینی .کرد شروع باید هم صفر از

 شخدایی هم بچه بخون، درس بیا کردیممی اصرار ما بعد ؛داره مشکل پاش ااین از یکی حتی
 که هاییبچه .بود پل حالت یه ما برای کانکس کانکس، ومدامی این .بود استعدادبا

 .نگفتمی هم به دیگه اینا و کردیممی دعوت ارراهچ سر رفتیممی ما کانکس، ومدنامی
 کار و بخونه درس اینجا بیاد که اینجا به دادیممی سوق تقریبا   اونجا، بود اومده که ایبچه
 زن تا سه ؛بود وحشتناک که بود اونایی از ذاشت،نمی پدر نبگیری درنظر شما ولی .کنه

 جنگید، من با مدت یه پسر این .دادمی باید بچه این و،ر این یهابچه پوشک خرج و داشت
 تضاد چون حالتی، همچین یه ه.شهرداری یهابچه جزو ...خاله گفتمی جاهمه اصال  
 پدرش روی توی باید که رسید نتیجه این به مروربه بعد و پدرش و خودش بین بود شده ایجاد

 بشه. شروع باید اینجاها از گریمطالبه گممی من مدرسه، رهمی اآلن .بخونه درس وایسه،
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 481  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 
 (N=229خدمات به کودکان ) ینۀها در زمنسم یتمحور فعال :3-19 ۀنمودار شمار 

 صورتبه هاآن از برخی دهدمی نشان هاسمن اقدامات و یتفعال نوع بررسی
 خدماتی دیگر برخی دهند،می انجام خیریه کار برخی کنند،می فعالیت ترتخصصی

ح.زۀ  در برخی کنند،می فعالیت کودکان کار آسیب کاهش ۀحوز در برخی هستند،
 حقوق از دیگر برخی و کنندمی فعالیت هاآن هایخانواده و کودکان توانمندسازی

 در است. چندوجهی خدماتشان هاآن بیشتر یا برخی اما کنند.می دفاع کودکان
ها و ازمانس این از شمار زیادی تقریبا   و کن فرحزادو مناطق  های جنوب تهران،همحل

 اهدافشانبه نوع  بسته شانیهافعالیت که دارد وجود نهادمؤسسات مرم
. است یا توانمندسازی ،خدماتیو  معیشتی خدمات ۀارائ و میانجیگری،ایخیریه
 کودک برای جایگزین کارهای ۀارائ هاآن خدمات از یکی که دارند وجود نیز ییهاسمن
 است ممکن آنان مثال برای است. جانشین خدمات جنس از خدماتشان و است

 این کنند. مهارت یادگیری نوع از هیکارگا کارهای وارد خیابانی کارهای از را کودکان
 کودکان کار حذف یا منع و هاآن حقوق از دفاع بر مبنی را کودکان حق درواقع هاسمن

 است ایخیریه نوع از هاآن خدمات که ییهاسمن یراهکارها کنند.می پایمال
 و کار کودکان توانمندسازی به گاههیچ و است ُمسکن یک مانند و مدتکوتاه
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 همیشه شانهایخانواده و کار کودکان گفت توانمی .شودنمی منجر هاآن هایخانواده
 که کاری ،مانندمی باقی وابسته معیشتی کاالی چند گرفتن برای هامؤسسه این به

 رویکرد ند.اادهد انجام های متمادیسال درطول این حکومتی نهادهای از بسیاری
 ازطریق کودک بر فشار کاهش دنبالبه آنان است، سیستمی هاسمن از دیگر برخی

 که یهایسمن اصلی هدف هستند. دیگر یهاحمایت و کار ساعات میزان کاهش
 خدمات بلکه نیست، درمانی خدمات ۀارائ دهندمی انجام درمانی و بهداشتی خدمات
 البته است. شانهایخانواده و کودکان توانمندسازی برای یمبنای هاآن درمانی و بهداشتی

 نوع از پزشکی خدمات آنان ۀعمد و اصلی خدمات که هستند هاسمن از برخی
 مانند ،هاسمن از دیگر ایدسته مرز. بدون پزشکان مانند است، درمانی و بهداشتی

 اجتماعی، مددکاری آموزشی، خدمات از متنوعی طیف ،ماه و مهر همؤسس
 کودکان برای ار غیره و ،آسیب کاهش کارآفرینی، آموزی،مهارت پزشکی، ی،شناسروان

 هایخانواده کودکان، بازخورد سازند. توانمند را آنان تا اندکرده فراهم شانهایخانواده و
 کار که ییهاسمن) هاسمن این با که دیگری هایسازمان سایر و ،نایکارفرما آنان،

 نوع این هدف است. بوده تربخشرضایت دارند ارتباط دهند(یم انجام یتوانمندساز
 توسعه در 1سن آمارتیا که گونههمان است. کلمه واقعی معنیبه توانمندسازی هاسمن از
 ،هاانسان باید بلکه ،شود توزیع اتمؤسس ازطریق نباید غذا :است گفته آزادی مثابۀبه
 معنی هم اینجا در غذا کنند. پیدا غذا خودشان تا شوند توانمند ،پذیرآسیب اقشار ویژهبه

 باید هاانسان هایقابلیت و هاتوانایی که معنی این به ،ایاستعاره معنی هم و دارد واقعی
 بزنند. انتخاب به دست بتوانند هاآن تا شود شکوفا

 .نیست نقد و اشکال از فارغ کودکان ۀحوز در نهادمردم هایسازمان هایفعالیت
 مواردی و ،سیاسی هاینگرش انسانی، نیروی ها،رویه درونی، ساختار لحاظبه آنان

 از برخی. البته ندامواجه یبسیار هایمحدودیت با هرچند ،هستند نقدقابل دستازاین
 ندگیرمی اعتبار آنان از و هستند حاکمیتی و دولتی هایدستگاه به وابسته هاسازمان این

                                           
1. Amartya Sen 
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 483  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 نهادمردم قالب در هااز این سازمان دیگر برخی مؤسسان. یارتقا برایهستند  پلی و
 از تخدم یک ۀارائ با است ممکن مثال برای .دهندانجام می انتفاعی کارهای بودن

 برای مجوزها از برخی به یا شوند برخوردار دیگر هایزمینه در مالیاتی هایمعافیت
 بخش این در خیریه هایسازمان از تعدادی کنند. پیدا دست اقتصادی هایفعالیت
 .[50]کنندمی فعالیت

 یر،اخ یها، مخصوصا  در سالهای امنیتیفشار دستگاه این حقیقتی تلخ است که
با این  .را محدود ساخته استنهاد مردم ها و مؤسساتسازمان برخی ازهای فعالیت

 مواقع از بسیاری در که است نای است واردها آن بر که اساسی نقدهای از یکی حال،
 یکدیگر با افزاییمهم و همکاری از و شوندمی دیگرکی با کاذب هایرقابت درگیر

 کندتر روند آسیب کاهش شودمی باعث مسئله این و کنندمی پرهیز هارقابت این دلیلبه
 یک یاۀ مدون اساسنامبه یک  هاسمن اغلب دیگر ازسوی باشد. داشته تریناموفق و

 طبیعیالبته  .یبند نیستندپا ،کودکان حقوق از حمایت ۀاساسنام مانند ،ترعام ۀاساسنام
 الزم اما باشد، متفاوت دیگریک با نهادمردم هایسازمان اهداف و اساسنامه که است
 میان اشتراکاتی دستازاین مواردی و کودک حقوق مانند ترعام اصول از برخی در است

 از حمایت هایرویه که است جهت آن از موضوع این اهمیت باشد. داشته وجود هاآن
 استاندارد یک آموزشی منابع ۀحوز در است الزم مثال برای د.شو استاندارد کودکان

 هاطرح از برخی بیشتر کارآمدی و افزاییهم منظوربه یا باشد داشته وجود هاآن میاندر
 شوند. صداهم یکدیگر با کودکان حقوق از دفاع در و دهند انجام همدیگر همکاری با را

 هاآن ۀهم میاندر تردیدناپذیر اصلی مثابۀبه کودک حقوق از دفاع است الزم همچنین
 بهترین از یکی حقوق ۀنامپیمان باشند. پایبند آن به عملدر و باشد داشته وجود
 باشد. نهادمردم هایسازمان عمل و اساسنامه مبنای تواندمی که است یهاینامهپیمان

 های ناکارآمدممنوعیت کودکان از کار و طرح
 دولت   شمسی 1384 سال که بود اینامهآیین عنوان «خیابان و کار کودکان ساماندهی»

 و «کار کودکان» توانمندسازی آن کلی هدف که طرحی د.کر تصویب را آن وقت
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 اما ،کند دور کار زایمشقت ۀچرخ از را کودکان بود قرار و شد عنوان هاآن از حمایت
 شد. تبدیل خیابان در کار کودکان دستگیری ضربتی طرح به سال پانزده مدت در

 هجده زیر فرد هر 84 سال مصوب خیابان و کار کودکان ساماندهی ۀنامآیین براساس
 شناخته «خیابانی کودک» عنوانبه برد سربه خیابان در نامحدود ساعات در که سال
 ازقبیل الزم اقدامات هستند موظف اجرایی هایدستگاه و ،هاسازمان نهادها، و شودمی

 فرجام به کودک رسیدن تا و نمایند عملی را کودکان این پذیرش و جذب شناسایی،
 کار کودکان شناسایی است شده تأکید نامهآیین این در کنند. حمایت او از اطمینانقابل

 ازطریق نیز هاآن جذب ۀنحو و شود انجام اجتماعی مددکاران ازسوی باید خیابان و
 اقدام در بود. خواهد شدنیانجام کودکان اعتماد جلب ازپس و مددکار مؤثر ارتباط
 شدن دور به که یفرایند ،ندگیرمی قرار توانمندسازی ۀمرحل در کودکان نیز بعدی

 شد. خواهد منجر کار ۀچرخ از کودکان
 برای اما ،داندمی کار کودکان از حمایت اصلی متولی را بهزیستی سازمان طرْح  این

 باید انتظامی نیروی مثال عنوانبه است. کرده مشخص را وظایفی دولتی ارگان یازده
 قضایی احکام و مجوزها صدور بگیرد. عهدهبر را اجرایی مراحل ۀکلی در امنیت برقراری

 جهت مناسب فیزیکی فضای تجهیز و تخصیص .است دادگستری وزارت ۀعهدبر الزم
 به زااشتغال اعتباری تسهیالت ئۀارا و هاستشهرداری ۀوظیف ساماندهی مراحل اجرای

 صدور کودکان، درمانی و بهداشتی نیازهای تأمین کودکان، کار جویای هایخانواده
 و حمایتی خدمات تأمین الزم، فرهنگی اقدامات انجام درمانی، خدمات ۀنامبیمه

 و هستند آسیب درمعرض که آموزانیدانش راهنمایی و شناسایی دوستانه،انسان
 ،نامهآییناین  طبق که است وظایفی پوشش، تحت هایخانواده از الزم هایحمایت

 تأمین سازمان درمانی، خدمات ۀبیم سازمان ،بهداشت وزارت رفاه، وزارت ۀعهدبر
 امداد ۀکمیت و ،وپرورشآموزش وزارت احمر،هالل جمعیت صداوسیما، اجتماعی،

 است. شده گذاشته
 است شده مکتوب که طرحی چارچوب در خیابان و کار کودکان ساماندهی ۀنامآیین

 اصولی اجرای صورتدر که دستورالعملی اما ،ستهاآن منافع و کودکان حقوق مدافع
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 485  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 به اجرایی مراحل در ،بکاهد هاآن شمار از حتی یا و کار کودکان رنج از توانستمی
 کار کودکان از تنهانه که شد تبدیل اجرایی ۀپشتوان بدون زدهشتاب و ضربتی طرحی

 کار کودکان میاندر اضطراب و ترس ایجاد بدرفتاری، خشونت، با بلکه ،نکرد حمایت
 مبارزه به کند مبارزه «کودک کار» با بود قرار که طرحی زد. یفراوان هایآسیب هاآن به

 شد. تبدیل قیمتی هر به خیابان سطح از هاآن حذف برای تالش و «کار کودکان» علیه
 مددکاران ازسوی کار کودکان جذب و شناسایی افتادمی اتفاق خیابان در آنچه

 ازپس کودکان بود. کودکان دستگیری بلکه نبود، اعتماد جلب ازطریق اجتماعی
 تحت هایاقامتگاه به دلهره و ترس ایجاد و خشونت با مأتو برخوردهای با دستگیری

 شرطبه خانواده از دوری روز بیست حدود ازپس و شدندمی روانه بهزیستی اختیار
 و حمایت از کهاین بدون یافتند،می رهایی امکان نشوند ظاهر خیابان در دیگر کهاین

 باشد. خبری توانمندسازی
 کار جز ایچاره که هاآن از برخی دیدند، آسیب پروسه این در زیادی کودکان

 که شدند زیرزمینی هایکارگاه راهی بود، هاآن ۀعهدبر خانواده مخارج تأمین و نداشتند
 هاخیابان در گرفتند ادی نیز گروهی و داشتدرپی  هاآن برای بیشتری مراتببه مخاطرات

 بگریزند. هاآن گریزوتعقیب عملیات و مورانأم چنگ از
 تنهانه مداوم شکست و اجرا سال پانزده ازپس خیابان و کار کودکان ساماندهی طرح

 برای توانایی عدم با را خود ناکارآمدی که ،نشد منجر کار کودکان شمار کاهش به
 سال پانزده ازپس ،1399 سال در اما .رساند اثبات به کار کودکان از اجتماعی حمایت

 از بهزیستی مسئوالن ،«خیابان و کار کودکان ساماندهی» ۀخوردشکست طرح تکرار
 در کنندمی ادعا و اندگفته سخن «کار کودکان از اجتماعی حمایت» طرح جایگزینی

 «محور خانواده» صورتبه «کار کودکان از اجتماعی حمایت» به موسوم جدید طرح
 مدیریت» ازطریق کار کودکان از حمایت و جذب شناسایی، ۀپروس و کرد خواهند عمل
 کار کودکان یهانگرانی به نیز طرح این در موجود ابهامات اما ،پذیردمی انجام «مورد

 است. زده دامن هاآن هایخانواده و
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این  کندمی اثبات وخیابان کار کودکان ساماندهی انندم هاییطرح از کودکان روایت
 حتی اند.شده خشونت انواع قربانی ،جذب و اجتماعی حمایت عنوان تحت ،کودکان

 این کار از مترو مأموران و شهرداری انتظامی، نیروی همچون دیگری نهادهای گاهی
 مواقع از بسیاری در و آورندمی عملبه ممانعت نظارتشان تحت ۀحوز در کودکان
 بسیاری کنند.می اعمال نآنا علیه را روانی و ،فیزیکی جسمی، هایخشونت از اشکالی

 کهزمانی گفت باید اند.کرده اذعان هاطرح این ناکارآمدی بر نیز کودک ۀحوز نفعاال از
 و کودکان این از حمایت برای هامحله و مدارس سطح در جامعی هایبرنامه

 آنان آوریجمع رفَص  انسانی و مالی منابع صرفا   ،باشد نداشته وجود آنان هایخانواده
 باعث فقط و داشت خواهدن بردر را یمثمر ۀنتیج تقریبا   و شودمی خیابان سطح از

 (مرتبه شش) دفعه چندین تا یک که ندکرد روایت بارها کودکان شود.یم منابع اتالف
 از یکی به وشدند  دستگیر خیابان سطح از ،شهرداری مثل ،هاارگان از یکی ازسوی

 :چنین بود این کودکان از یکی روایت .داده شدند انتقال بهزیستی مراکز
 بیاد، مامانت تا دارهمی نگه برهمی گداخونه، ببره برداره رو ما خوادمی بهزیستی

 دنبالمون شهرداری .دیگه تموم اینجاها، ننکنی کار گهمی .خونه تتببر برداره
 .کنهمی دنبالمون بهزیستی ،کنهمی
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 (N=19) یشهردار یتو محدود یتممنوع :3-20 ۀنمودار شمار 

 بر را اجتماعی حمایت و ساماندهی عنوان بهزیستی که هاییطرح از کودکان ۀتجرب
 ؛دارد را دستگیری و زندان حکم ناکودک ازنظر که است تلخی اتفاق است گذاشته هاآن

 :بود چنین توصیفشان کهچنان
 کاری کرونا این خاطربه که بهزیستی .نکن کار گهمی آدمی روز هر شهرداری

 بابام مامان بار. یه هم شهرداری بهزیستی. گرفته بار شیش رو من .فعال   نداره
 کردن. ولمون ،اومدن دنبالمون

  
 رو دستم ،اومد ماشین یه دفعهیه ؛کردممی کار داشتم ،بودم بازار یتو اینجا من

 خیلی زندان یتو اونجا زندان. برد خودش با ،ماشین یتو انداخت ،گرفت
 اونجا ماهی دو یه دیگه ن.بود خودم اینس  هم همه شدیم،می نفر سیصد ؛بودیم
 داشتم کردن. آزاد رو ما ،داد میلیون 3 اومد داداشم کهاین تا پسرعموم با بودم

 .گرفتنم که کردممی جمع کارتن
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 ،شناسهمی ور من ...یآقا گفتم .گفتم چیزی یه بهش ،گرفت ور من که بهزیستی
 رو دختر هی گفت ...آقای به زد زنگ !آهان گفت .تبهزیستیاس همین کلرئیس
 ور من ...آقای . منه... یآشنا اون ،کن ولش گفت .سالشه ده ،...اسم به گرفتم

 دوس گفتم ؛گفتم ..آقای. یبرا چیز هی .کرد ول بازم ور من اما ،بود گرفته چیز تو
 هی ببره یکی ،بگیرن ،کنه کار تو دختر مثال   .بره ،بگیره رو تو دختر یکی داری

 برو. گفت .دخترتم من کن رفک هم تو .داری دوس ی،یجا

  
 اونجا ن.گرفت ور من بار یه هم اینجا .گرفته بهزیستی ور من بار دو شهرستان یتو

 کنن.می آزاد ،دنبالمون آدمی یکی بعد .مونیممی روز سه برنمی

  
 کردم فکر من .بریم بیا گفت اومد یکی کردم،می کار داشتم بودم هنشس بار یه

 فرار ،هستش بهزیستی ماشین دیدم تا .بده ،چیزی ،خوراکی واسم خوادمی
 مامانم بعد .بودم روز چند .ماشین داخل برد ور من گرفت آخرش ولی .کردم
 دنبالم. اومد

  
 کتک گرفتن ور من پیش ماه یه .هگیرمی رو پولمون ،رو ما زنهمی آدمی شهرداری

 بودم. گلشهر کنن. مرز رد خواستنمی ،زدن
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 ول رو مکیف من گرفت، کیفم از ور من اومد بهزیستی بار یه ؟شد چی دونیمی
 آقاهه. دست   بود مونده کیفم کنم کارچی اآلن گفتم .دوستام پیش رفتمدر کردم

 ،گرفت رو مچم اومد .باال اون رفتم .بگیره ور من خواستمی ،کرد پیدام دوباره
 ولش گفتنمی همه بودن شده معج دورم مردم .نکنی کمکم مردم زدممی داد
 اونا اما .کنن ولم اونا ،گرفت ور من دست اومد ؛بود پیرمرد بود، آقایی یه .نکنی

 ماشین. یتو بردن زوربه ور من ،نفری دو بودن گرفته سفت رو مچم قدرنوا
 هفته یه .اونجا بردنم بعد کرد.می درد قدرنوا ،بودم افتاده خط دستام اینجای

 بهمان و فالن براتون گفتنمی هی کردن. ولم ،دنبالم اومد مامانم .موندم
 بود. دردسر فقط الکی .نکردن برامون هم کاری هیچ کنیم،می

  
 هم رو بساطم ،ماشین یتو انداخت رو خودم گرفت، ور من شهرداری بار یه

 گفت .کنیم کار چی ،گرفتن ور من گفتم مکارصاحاب به .ماشین یتو انداخت
 ۀطاق یه ،بیاد اون تا .برسونم رو خودم من تا رنبَ نَ  باشه هاسفره به حواست
 بردن. رو ما تومنیهزارشیشصد

 

 
 (N=66ها بر کار کودکان )نظارت و مراقبت نهاد یزانم :3-21 ۀنمودار شمار 
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این  زیرا ،ترسندمی هاآوریجمع شکل این از کودکان موارد از بسیاری در
 مراکز به را آنان کهزمانی و است همراه خشونت با مواقع برخی در هاآوریجمع

 مانند و ،زندان ،«گداخانه» به شبیه چیزی کودک برای ،کنندمی منتقل نگهداری
 حادثه این از میزان چه تا کودک که دهدمی نشان خوبیبه زیر روایت ست.هااین

 است:بوده  ترسیده
 بیدار خواب از ،بودم خواب یهو .کردم گریه منم بعدش .بهزیستی بردن گرفتن

 تو گفتمی داشت خانومه یه کردم، جوریاین ور در .رفتم خیسم دیدم ،شدم
 ،مبالش ،چیز رفتم بعد .کن خواب اینجا بیا گفت ،رفتم من .کنی فرار تونینمی

 اومد مامانم ور من .اینجا شد صبح بعد .کردم خواب اینجا ،پتوم با گرفتم ور
 کرد. ول ور من بعد .دنبالم

 .کردمی اجرا را ساماندهی طرح بار دوهر سال  تقریبا   گذشته سال پانزده در بهزیستی
 کودکان که مدارس تعطیلی با زمانهم بود، خردادماه معموال   نیز طرح آغاز زمان

 به ،دستگیری ازپس ،طرح این قالب در کودکان پیوندند.می کار ۀچرخ به بیشتری
 موقت اسکان مراکز یاسر و بعثت ند.دشمی منتقل یاسر و بعثت همچون مراکزی
 صورتبه کودکان نگهداری برای هاآن از هرکدام گنجایش که است بهزیستی کودکان

 ،ساماندهی ۀپشتوان بدون و زدهشتاب طرح قالب در اما ،است نفر 50 از کمتر زمانهم
 این .شوندمی منتقل مراکز این به و آوریجمع خیابان کف از ضربتی صورتبه کودکان
 زیرا شد، مواجه کودک حقوق فعاالن شدید انتقاد با 1398 سال در خصوصبه موضوع

 در کودک 190 ازبیش ـ دارد گنجایش نفر 40 از کمتر که ـ یاسر مرکز در که رسید خبر
 انتقادات این به پاسخ در یبهزیست مدیران .[51]نددبرمی سربه ایکنندهنگران وضعیت

 اگر افغانستانی کودکان ؛ یعنیشوندمی غربالگری مراکز این در کودکان که ندگفت
 گرفته تعهد کودکان دیگر والدین از و شد خواهند مرز رد باشند نداشته سرپرستی

 به بسته نیز کودکان گهدارین زمان معموال   نشوند. ظاهر خیابان در دیگر که شودمی
 راهرچها در که کودکی بود. متفاوت باشد هاآن دستگیری سوم یا دوم یا اول بار کهاین

 کرد: روایت چنین را هادستگیری این از خود تجربۀ کردمی ولیعصر کار
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 نگهت روز سه دو ،بگیره اول .یاسر برهمی .گرفته رو من بار پنج بهزیستی
 ،بگیردت بار سه دو یه ،مثال   ،ولی .بیان بابات مامان ،کنهمی ولت ]بعد[ ،دارهمی

 هامدرسه .بوده ماه سه ،داشته نگه زیاد زیاد   ور من .دارهمی نگهت ماه دو ،ماه هی
اون  ،بشه بسته هامدرسه ،بشه تابستون کهوقتی .نتگیرمین ،نباشه تعطیل که

 گیره.نمی ،داره نگه جا یه رو همه تونهنمی تکروناس اآلن .نتگیرمی موقع

 اجازه راحتیبه ،هستند ترچابک و ترسالبزرگ که ییهاآن ویژهبه ،کودکانمعموال  
، خصوصا  که شوند فرستاده اقامت مراکز به و ها را بگیرنددهند که مأموران آننمی

 را یشانهاماشین و بهزیستی پرسنل خوبیبه ،دستگیری بار چندین ۀتجرب دلیلبه
 به مدتی برای کمدست تا کنند فرار شاندست از چگونه که دانندمی بنابراین .شناسندمی

 التماس یا خواهش با دستگیری هنگامبهنیز  کودکان از گروهی نشوند. داده انتقال مراکز
فروشی دربارۀ تجربۀ دست کودکانبعضی از  ند.کن آزاد را آنان که خواهندمی مأموران از

 :کردندچنین نقل طرح این خود از 
 .کردیم فرار ما برد، ور گالمون پلیس وقتاون ،پیش هفته سه اآلن مثال   ،گرفتن

 .کن فرار ،دیدی گفت مکارصاحب

  
 بعد ساعت سه بعد ؛بودم ماشینش گرفت. ور من بهزیستی یفروشدس واسه
 ،بود باز در .شد پیاده هم راننده .زدن صدا هم راننده ،شدن پیاده شونههم دیدم

 پشت رفتیم ،کردم باز ور در رفتیم .فراره وقت گفتم بچه تا پنج چهار با من
 ردهمَ  همین ،گرفت ور من هم دیگه بار یه کردیم. فرار ماشینم پشت از ،ماشین

 گرفتن غذا رفتن ،شد شب ؛گرفت ور من .بودم کرده فرار پشتش از که بود گرفته
 ،اونجا اومد خانومه یه بودیم. داداشم و من ،گرفتن هم ما واسه ،خودشون واسه

 هم شب ،گرفته بهزیستی رو ما گفتیم ن.کنیمی کارچی اینجا گفت ،دید رو ما
 کردن. آزاد رو ما اونا ،داد نشون رو مدارکش رفت ندارن. خبر بابامون مامان شده

 ،کشید رو کارتش رفت .خونه بریم چطوری ،نکردیم کارم اآلن ،خاله گفتم بهش
 خونه. رفتیم .خرید جنس ما از تومن 160
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 زنگ ،گرفتن ور من ،رفتدر داداشم .گرفتن ور من ،کرد دعوا داداشم لحظه اون
 مون.هخون زدن

  
 ما کنه، جمع رو ما خواستمی کرد، جمع رو همه ،رو ما اومد بهزیستی روز یه

 .کردیم گم ور خودمون ،خیابونا توی رفتیم برفتیم، و دوییدیم .باال اون تا برفتیم
 ولی ،کردم فرار نگرفتن، ور من حاال تا .دهمی رم رو ما دآمی روز یه و نیومد دیگه

 بکرد. هضج و زاری ،بکرد زاری ای .بگرفتن رو پسره این

  
 ور بابام خواستمی .پرسید ازم جورههمه و،ر من برد گرفت ؛گرفته ور من پلیس

 برو. گفت ،خوندم الحمدلله یه !نگیا ور بابام گفتم .بیاره

 شدتبه کهاین برعالوه ساماندهی به موسوم هایطرح از کودکان اضطراب و ترس
ها به خیابان از کودکان آوریجمع دهدمی نشان ،زندمی آسیب هاآن روان سالمت به

 کودکان رضایت بدون اند،کرده اعالم بهزیستی مدیران آنچه برخالف ،چنین روشی
 فرار به را نآنا اتفاق این از ناشی استرس و وحشت که طوریبه ،شودمی انجام
 به ،هاآن فرار دلیلبه ،خیابان در کودکان دستگیری نیز مواقع از بسیاری در دارد.وامی

 چیزی ندارد وجود اتفاق این در که چیزی تنها که شودمی تبدیل گریزوتعقیب عملیات
 است. «ساماندهی» یا «اجتماعی حمایت» نام به

 با دبرخور ،دهندمی نشان هاروایت که گونههماندر طرح ساماندهی کودکان، 
 صورتبه مواقع برخی در و گیردصورت می ایحرفه و مشخص ضوابط بدون کودکان

 نیست بهزیستی تنها شود.می مواجه کودک با که دارد بستگی فردی به و است خودسرانه
 در نیز انتظامی نیروی و شهرداری د،کنمی آوریجمع هاخیابان سطح از را کودکان که

 آوریجمع و کودکان با مواجه هنگامبه ،دوم گروه نهادهای این گویا ند.ادخیل امر این
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 مراکز هایآوریجمع برخالف زیرا کنند،می اعمال آنان علیه را بیشتری خشونت ،آنان
 ،انشناسروان یا اجتماعی مددکاران یعنی ،کودکان ۀحوز کارشناسان از کمتر بهزیستی

 با برخورد در «شهرداری سازویران هایجوخه» یا شهری انضباط گروه ند.گیرمی یاری
 و برندکار میبه را خشونت از توجهیقابل سطح نیز ان،فروشدست مانند ،دیگر اقشار

 کودک که کاالهایی است ممکن گاهی ورزند.می خشونت نیز کودکان علیه تبعبه
 هایفعالیت دادن انجام به مجبور را او یا و بگیرند او از را کارش ابزار یا فروشدمی

 کودکاندو َتن از  روایت .است خشونت اشکال جزواین اعمال  ۀهم که کنند جایگزین
 :بود چنین شدهاعمال هایخشونتگرد دربارۀ زباله

 چند یه ،گیرهمی ور پوالت ۀهم ،تدبرمی شهرداری مثال   .گرفته بار دو شهرداری
 برو. گهمی بعد ،کن تمیز رو اینجا گهمی ساعتم

  
 چند ،نه امروز .برهمی ور بارمون ده،می گیر اموقع بعضی شهرداری .گرفته ،رهآ

 افتاده. اتفاق این بار پونزده َده سال هی این یتو .برده جلوتر روز

 گفت باید .است بیشتر بسیار گردزباله کودکان علیه هاخشونت از شکل این
 ناپیمانکار به سپاریبرون صورتبه را خشک هایزباله آوریجمع تهران شهرداری

 ند.گیرمی عهدهرب را یشهر ۀمنطق یک از بخشی هرکدام نیز انپیمانکار کند.می واگذار
 وارد قرارداد از خارج کسی تا ندگیرمی کاربه منطقه بر نظارت برای را یینیروها هاآن

 پیمانکار با قرارداد از خارج کودکی اگر نکند. جمع را منطقه هایزباله و نشود منطقه
 ازسوی ،بپردازد زباله آوریجمع به شدهتعیین زمان غیراز یزمان در یا شود منطقه وارد

 .[52]شودمی اعمال او علیه بسیاری خشونت و شودمی شناسایی پیمانکار ناظران
 انپیمانکار یا بازیافت مراکز ناظران ازسوی را خشونت از شکل این گردزباله کودکان

 فعالیت ازدرواقع روشی است برای جلوگیری و ممانعت  که کنندمی تجربه زیاد بسیار
 کرد: روایت گردزباله کودکی زمینه همین در .منطقه در گردکودکان زباله
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 یتو برنشمی ؛زنششمی کلی نگیرمی ،کنه کار قاچاقی اینجا بیاد کیهر
 ...بار یه ره،آ زدن. منم کنن.می شزندانی ریزن،می سرش رو آب ،بازیافت
 کنم.می ور تگوش   بیایی گفت گرفت،

 بخش در کودکان کار علیه زیادی هایممنوعیت کرونا ویروس عشیو یلاوا در
 ،شهرداری ازسوی شدهاعمال اقدامات با راستا همین در و شد انجام زباله آوریجمع
 این ،دیگر اقدامات از بسیاری مانند اما شدند، منع زباله آوریجمع از کودکان مدتی
 آوریجمع برای هاخیابان به بازهم کودکان و نرسید مشخصی سرانجام به نیز برنامه
  بازگشتند. زباله

 مأموران با بسیار است ممکن کنندمی کارچرخ با که کودکانی نیز بازار در
 ۀتجرب که باشند داشته برخورد ،شهرداریمأموران  خصوصبه ،ییاجرا هایدستگاه

 انپیمانکار بخش این در است. خشونت و کار برای محدودیت ۀتجرب هاآن از یگروه
فعالیت  بازار ۀحوز در توانندمی کسانی تنها و کنندمی تهیه پالک هاچرخ برای شهرداری

 اتباع ودکانک از بخشی که آنجا از باشند. داشته چرخ که ندکن جاجابه بار و داشته باشند
 هایچرخ از مجبورند و کنند تهیه پالک نیستند قادر بنابراین ،نداهویتی مدارک فاقد

 دشومی کسانی اعتراض باعث امر همین کنند. استفاده بار جاییجابه برای پالک بدون
 هایگاری یا هاچرخ صاحبان یعنی کنند،می جاجابه بار تررسمی صورتبه که

 عملبه ممانعت پالک بدون هایچرخی فعالیت از انپیمانکار واملع روازاین .دارپالک
 کرد: نقل چنین باره این در کردمی کار بزرگ بازار محدودۀ در که کودکی آورند.می

 ،بوده دیروز .نداره پالک گفتمی بازیافت .بگیرن خواستن ور من چرخ بار یه
 و خودمم ،کمکم بیاد ندارم رو کسی ،بگیرن رو بارم .تنیس ادمی ،بوده پریروز
 خودم.

 کودکان کردن کار مانع مواقع از بسیاری در مترو حراست مأموران نیز مترو در
 کاربه زیادی خشونت کودکان علیه کار از ممانعت هنگامبه است ممکن و شوندمی

 سازدردسر آنان برای مترو در کار کودکان زیاد شمار تصورشان بر این است که زیرا ،برند
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 فعالیت از جلوگیری برای یهایطرح نیز مترو در موارد از برخی در .خواهد بود
 اعمال کودکان علیه زیادی هایمحدودیت و شودمی اجرا کودکان و انفروشدست

 و اجناس یا و دوشمی اعمال خشونت کودکان علیه ،شد گفته که گونههمان و شودمی
 اشاره زمینه همین در غربتی کودکان از یکی شود.می گرفته هاآن از زوربه شانکاالهای

 :کرد
 ور من اومد مترو مورأم .کنیم کار ما ذاشتننمی بود، اومده کرونا که اوال اون

 اینجا، بیایی دیگه بار یه گفت و برد ور امآدامس ؛بیرون برد قطار داخل از زوربه
 نم.کَ می موهاتو

 بازگشت و آوریجمع مانند ،قوانین برخی تحت نیز انتظامی نیرویمأموران 
 به را آنان و کنندمی پیدا هابخش ها وعضی محلهب در را کودکان ،غیرقانونی مهاجران

 ند:کرد روایت چنین این باره دراتباع  کودکان از تعدادی .گردانندبازمی خودشان کشور
 من گرفتن، بار دو ؛اومدم بار سه من .افغانستان فرستهمی هگیرمی ه،گیرمی پلیس

 افغانستان. فرستادن گرفتن ور

  
 ،کردن مرز رد بار یه .کننمی مرز رد برنمی ور من کردم. فرار ،گرفتن دفعه یه ،رهآ

 برگشتم. دوباره

  
 مرزش رد گرفتنش .هتربزرگ سال سه دو من از ؛رهآ بزرگم داداش ولی ،نه من

 .جیبم یتو گذاشتم ،کردم فتوکپی گرفتم ور مدرکم منم ن.گرفت منم بار یه .کردن
 و اسم هستیم کامپیوتر یتو دیگه چون ،ندارن مه کاری دیگه ،نگیرمین دیگه

 فامیلیمون.

 کارها از برخی در کودکان علیه شدهاعمال موانع و هایخشونت و اهمحدودیت
 اقداماتی چنین .شونداده د سوق تررمخاطرهپُ  کارهای سمتبه آنان شود باعث تواندمی
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 فقر یعنی ،کودکان کار علل جایبه چراکه ،شوندنمیمنجر  کودکان کار اختتام به کلرد
 گرفته نشانه را آنان خود   ،کودکان از جانبههمه هایحمایت و هافرصت نابرابر توزیع و

 کاری از دککو شوندمی باعث بار این اندشده کودک کار باعث که عواملی همان است.
 مثال برای .باشد قبلی کار از ترُپرخطر مراتببه است ممکن که دشو وارد دیگر کاری به

 چشم پیش در شانکار کهاین دلیلبه است ممکن کنندمی کار هاخیابان در که یکودکان
 که آنجا از و گیرند قرار کار منع و آوریجمع هایطرح درمعرض بیشتر ،است همگان
 دیگری اشکال دوار و کنند عوض را کارشان است ممکن اند،شده دستگیر بار چندین

 خیابان در که کودکی دارد. همراهبه آنان برای بیشتری مخاطرات قضااز که شوند کار از
  :گفتچنین  دستگیری سبببه کارش تعویض تجربۀ دربارۀ کردمی کار

 داستان باز اون موقع پونک. میدون ،فروختیم جوراب بعدش .فروختم فیلم اول
 با همراه] زد بد رو ما بار یه بهزیستی دیگه .زدمی ور ما شهرداری .نشد مداپیش

 بعد .کرد بحثجرو ،شد درگیر باهاشون که شهنمی شه،نمی مدیدی بعد .[لبخند
 ،افتاد داداشمون دیدیم ساختمون سر .ساختمون سر رفتیم ،شهنمی دیدیم

 رفتم.ن دیگه کاره،گچ اومد، پیش براش مشکل

 را هاممنوعیت و هامحدودیت این از اشکالی یا شکل کودکان مختلف کارهای در
 اقدام قطعا   که کند کار نباید کودک کهاین یعنی کودکان کار ممنوعیت کنند.می تجربه

 به را چنین سازوکارهایی و اندیشید نیز آن سازوکارهای به باید اما است، مفیدی
 هاطرح این در فرونکاست. فعلی هایطرح مانند ساماندهی یا آوریجمع هایطرح

 بهزیستی مراکز در بیشتر یا کوتاه مدتی برای و دنشو دستگیر انکودک است ممکن
 کودک کردنن کار بر مبتنی آنان هایخانواده از تعهد یک درنهایت و دنشو هدارینگ

 کودکان کار ریشۀ شوندنمی باعث و ندابتر اقداماتی چنین ؛کنند رها را آنان و بگیرند
 خشونت ۀتجرب ـ شد داده نشان که گونههمان ـ اقداماتی چنین ۀنتیج شود. خشک
 و آنان کردن رها درنهایت و ،بهزیستی مراکز در آنان موقت نگهداشت کودکان، ازسوی

 است. کار ۀچرخ به دوباره ورود
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 (یسناا ی)عکس از خبرگزار 1398سال  یابانکودکان کار و خ یدر طرح سامانده یاسرمرکز  ی ازیرتصو

 پیامدها و مخاطرات
 مخاطرات کار کودکان در اشکال مختلف آن

 برای فوری اقدام و ممنوعیت بارۀدر کار المللیبین سازمان کنوانسیون سه ماّدۀ براساس
 است: شده تعریف گونهاین کودک خطرناک کار کودکان، کار اشکال بدترین بردن بیناز
 است ممکن شودمی انجام آن در کار که رایطیش یا آن ماهیت دلیلبه که کاری»
 کار مخاطرات ترخاص طوربه [53]«برساند. آسیب کودکان اخالق و ،ایمنی سالمتی،به

 کشته به تواندمی که آیدمی وجودبه کار ناسالم یا خطرناک شرایط ۀنتیج در کودکان
 و بهداشتی و ایمنی هایداستاندار ضعف درنتیجه و شدن بیمار یا شدن زخمی شدن،

 و کودک اعضای دائمی نقص به است مکنم مخاطرات این شود. منجر کار تمهیدات
 نشان شواهد .بینجامد کودک روانی و جسمی سالمتبه  آسیب و او ناتوانی درنتیجه

 کنندمی تجربه را آن کودکان که کار از ناشی مشکالت و مخاطرات اغلب دهدمی
 و کودکان بارها که گونههمان .[54]ندهند نشان را خود سالیبزرگ ازقبل تا است ممکن

 ویژهبه ،کودکان این والدین ند،اهکرد اشاره نهادمردم هایسازمان اجتماعی مددکاران
 به اجبار یا بازنشستگی این و شوندمی بازنشست بعد به سالیمیان از اکثرا   ،هاآن پدران
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 اند.کرده تجربه کودکی در که ستهاآن پیامدهای و سخت و بد کارهای از ناشی آن
 مختلف هایبخش در ساله هفده تا پنج کودک میلیون 73 که است شده زده تخمین
 دیگر هایبخش همچنین تولیدی، هایگاهکار وساز،ساخت ،معدن کشاورزی،

 المللیبین سازمان کنند.می کار هاخیابان و هارستوران ها،بازار گردی،زباله همچون
 جان مختلف کارهای در ککود هزار 22 حدود چیزی ساالنه است کرده برآورد کار

 مشخص شوندمی بیمار که کسانی یا مجروحان تعداد و دهندمی دستاز را خود
 نیز ما کشور در .[55]ستهاقاره دیگر ازبیش آسیا و افریقا ۀقار در میزان این نیست.

 دچار یا میرندمی آزاد و مستقل هایرسانه سکوت در و کار در زیادی کودکان نهساال
 شایع هاآن در کودکان کار که ،دیگر جوامع از بسیاری همانند و شوندمی عضو نقص

 هاییافته ندارد. وجود کار کودکان عضو صنق و ومیرمرگ از دقیقی آمار هیچ است،
 متعددی مخاطرات با کودکان ،کار گوناگون اشکال در داد نشان نیز پژوهش این میدانی
 ماهیت گاهی اندازد.می خطربه مختلف ابعاد در را هاآن سالمت که شوندمی مواجه

 از برخی از استفاده دلیلبه عضو قطع مانند اندازد،می خطربه را کودک سالمتی کار
 گرما درمعرض گرفتن قرار مانند کودکان، اسکان محل یا کار شرایط گاهی و ،هادستگاه

 اخالقی لحاظبه کارها از دیگر برخی کارها. از برخی در سمی مواد یا شدید سرمای و
 با نیز کارها برخی ند.زنمیسیب آ به سالمت روان او و اندخطرناک کودک برای

 و شوندمی محسوب کودکان کار اشکال بدترین جزو و دانهمراه زیادی مخاطرات
شده ر کودکان )بررسیکااشکال  از یکهر بهادامه  در .دارند یکمتر مخاطرات برخی

 .شودمی پرداخته هاآن مخاطرات ودر این پژوهش( 
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 (N=211کودکان براساس نوع مخاطرات کار ) یعتوز :3-22 ۀنمودار شمار 

 

 
 (N=211ها )شدت آن ۀمخاطرات براساس درج یعتوز :3-23 ۀنمودار شمار 

کودکان را  کار نوع این در که مخاطراتی اهم از مغازه: یا غذایی مواد فروشگاه در کار
 و زیاد بار جاییجابه مفرط، خستگی و طوالنی کار ساعات به توانمی کندمی تهدید

 .اشاره کرد مغازه داخل در خوابیدن و خانواده از دوربه کار موارد از برخی در و ،سنگین

خفیف
۱۹%

متوسط
۳۲%

شدید
۴۹%

خفیف متوسط شدید
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 است، شب دوازده تا صبح هفت ساعت از مواقع برخی در کودکان کاری تساع
 کار مخاطرات دربارۀ بپردازند. استراحت به هم را تیساع آن بین است ممکن هرچند

 شد، پرسشکرد کار می آبادسعادتمنطقۀ در که  کودکی از غذایی مواد فروشگاه در
 بود: چنین او پاسخ

 پا روی خیلی دیگه ؛کنی کار شب آخر تا زود صبح از باید اینه شسختی اینجا
 برنج، گونی کنی، جاجابه بارم هی باید تازه اسیری، شههم اینجا .سیمیوای

 دیگه. سخته نوشابه،

 کار چاقو با کودکان که آنجا از ،فروشیمرغ یا قصابی مانند کارها از دیگر برخی در
 کودکی .است زیاد بسیار و به خود آسیب بزنند ببرند را شاندست کهاین احتمال ،کنندمی

 نقل زمینه اینکرد در کار می آبادیافتمنطقۀ  در که تجربۀ کار در قصابی را داشت و
 :کرد

 جوریاین رو چاقو ،قصابی تو کردممی بازی داشتم ،بودم بچه جوریهمین
 دکتر. رفتم بعد کن. نگاه ،دستم اینجای زدم ،رفت حواسم .زدممی

 جسمی، مختلف مخاطرات کار این در کودکان :باروترهمیوه بازار میادین در کار
 رسته این در کار مخاطرات اهم از کنند.می تجربه را زیادی اخالقی و ،روانی بهداشتی،

 کاری،شب بار، جاییجابه نامنظم، و طوالنی کار ساعات خانواده، از دوری از توانمی
 مفرط ضعف و خستگی اسکان، نامناسب نسبتا   شرایط پا، درد وزیاد  ایستادن پا روی

 ُپرخطر رفتارهای از برخی یادگیری شب، درطول کار و طوالنی کاری ساعات دلیلبه
 از کار محیط در ُپرخطر جنسی روابط یا الکی مشروبات و مخدر مواد مصرف مانند

 شدن بریده اسکان، و کار محل گرمای و سرما تحمل سنگین، بار جاییجابه دیگران،
 یاد ،غیره و کاهو مانند ،محصوالت از برخی کردن آماده و کردن پاک هنگامبه هادست

 د:نکشمی تصویربه را کار این هایسختی و مخاطرات از برخی زیر هایروایت .کرد
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 شب دوازده نیم و یازده ساعت مثال   .نداره کار ساعت بارتره نداریم، کار ساعت
 دیگه بار یه دو و نیم و یک عتسا بعد .کنیممی خالی شیممی بیدار د،آمی بار
 د.آمی دیگه بار هی مشیش و نیم و پنج .دآمی دیگه بار یه چاهار و سه .دآمی
 کنیم.می خالی بار صبح تا شههم ،شهمی ترشلوغ همه از دیگه که هاشنبهپنج

  
 و زمینیسیب ییکیلوپنجاه گونی .سخته سنگین بار همهاین جاییجابه بُخ 

 تجایی هر ممکنه ،داره میخ هاشجعبه ؛سنگینه کاهو .کنی جاجابه باید باقالی
 کنه. زخمی رو

  
 فارغ )دقیقه( دیقه یه من ،امروز ،اآلن .ریممی راه زیاد که اینه کارمون سختی

 .شبا کنیم خالی بار که اونه ما کار سختی دیگه . اینجا... اومدم شدم

 که کودکانی مترو: مانند عمومی ونقلحمل وسایل در یا خیابان در یفروشدست
 ی،فروشدست مانند یکارهای هاخیابان و هاپارک مترو، مانند مختلف فضاهای در

دهند را انجام می ساز نواختن و ،آوازخوانی گری،تکدی کنی،داسفنددو کنی،پاکشیشه
 با کار دلیلبه عضو، صنق مانند شدید مخاطرات از برخی با است ممکن گرچه

 .دارد همراهبه برایشان را عمده ۀمخاطر چندین نیز آنان کار اما ،نباشند مواجه ،هادستگاه
 در یفروشدست هنگامبه روز درطول طوالنی هایرویپیاده این مخاطرات از یکی
 و کنندمی دعوا با هم کودکان گاهی کارها گروه این در .مدام بودن سرپا یاست مترو

در  فروشدست کودکان از تعدادی روایت بزنند. صدمه نیز دیگریک به است ممکن
 :چنین بود دربارۀ مخاطرات و سختی کارشان مترو

 .بری راه باید شههم سخته، .کنهمی درد خیلی پام .دیگه آممی ،کنهمی درد پام
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 خیلی مونهخون تا اینجا از دیروقت تا مجبوریم ،نکنیم کار که همینه مشکلمون
 باز مثال   .رسیممی اونجا یازده ،کنیم معطل ساعت یه ،راهه ساعت دو ،دوره

 کار که بریم زودترم اگه بعد .بیا زودتر اومدی دیر چرا تو کنهمی دعوا مامانم
 .اومدی زود چرا گهمی کنهمی دعوامون باز ،نکردیم

  
 بیرون. برید ،بیرون برید گهمی که آقاهه این

  
 بری. راه هی ،بری راه هی باید اینجا

  
 تا .بخر دستمال ،بخر دستمال !موخان بگیم بیایم ساعت دو باید ؟کنیم کارچی 

 .شهمی آب جونمون ه،بخر

  
 حرف شنمی رد که ییماشینا بعضی سخته. ،ریممی هرا شهمه گرما یتو اینجا

 .زننمی بیراهبدو

 کهاین درکنار آنان ند.امواجه مسائل این بانیز  کنندمی رکا خیابان در که کودکانی 
 دیگری مسائل با کنندمی کار ایستاده یا و کنندمی رویپیاده را زیادی مسافت روزها
 هایلنت هایساییدگی از ناشی شیمیایی مواد سایر و دود استنشاق گرما، و سرما مانند
مطهری  خیابان ردکه  فروشدست کودکان از یکی .هستند روروبه نیز الستیک و ترمز

 :کرد روایت کردکار می
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 503  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 آفتاب یجلو شب تا صبح بخوری، دود بری، هرا اماشین این بین باید شههم
 ،میریمی سردی از زمستون خیلی.خیلی کنهمی اذیت آفتاب ؛سوزیمی داری

 خوشحال دلش آدم نَد ب   چیزی یه اقال   کنار،به اینا ۀهم حاال .گرما از تابستون
 با اآلن وقتا بعضی .خونه واسه کردیم کاری یه حداقل بگه خونه رهمی آدم ،بشه

 بدی هم به داریم اومدیم، دنیابه آدمیزادا ما دلیل چه به ،خدایا کنممی فکر خودم
 حال به فکری یه کنیم بدی اگه .کنیمنمی باز ردهُخ یه رو چشامون کنیم،می

 بکنیم. خودمون

 و افتادن تصادف، امکان مانند فیزیکی هایآسیب از دیگر برخی همچنین این گروه
 تجربۀ .کنندمی تجربه نیز را هااین مانند و وشیگبازی دلیلبه خیابان در دیدن آسیب

 :بود چنین کودکاناین  از یکی
 یهپنجا یه ور من ،اومد رفت .داد فحش ور ما ماشین یه بودم، اینجا آخه بار یه

 اینجام شدم. خون ،افتادم ،کرد گیر پام ؛افتادم ،اینجا رفتیم .ببخشید گفت ،داد
 شد. خون

 :کردند یادگونه این خود تجارباز  نیز فروش خیابانیدست کودکان از دو َتن
 گهمی ؛کنیم کار ذارهنمی ،کنهمی اذیت کنهمی کار رستوران یتو که آقایی این

 گرما و رفتن راه این دیگه. خرننمی ازمون که اینه سختیش دیگه واینسیم. اینجا
 زیاد. کنهمی اذیتت هم اینا و

 
 بگم. چی دیگه ،تنیس بازار گرمه هوا

 است. اخالقی و روانی مخاطرات ندامواجه آن با کودکان این که مخاطراتی دیگر از
 کار در یا ،کندمی اصرار مشتری به جنسش فروش برای کودک کهزمانی مثال برای

 یازسو را جنسی ۀرابط پیشنهاد   همه از ترمهم یا کندمی تجربه را کالمی هایخشونت
 منفی احساسات و هاچالش با را او که دکنمی دریافت مردم یرسا یا رانندگان از یبرخ
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 شخصیت شودمی باعث نیز دیگریک از سرقت و فیزیکی هایخشونت .کندمی مواجه
 هاخشونت این بازتولید پیدر که دارد احتمال حتی و نکند شدر خوبیبه این کودکان

چند َتن از این کودکان  .بگیرد شکل هاآن شخصیت در اخالقیغیر هایگرایش و رآیندب
 :گفتند چنینبودند  هایی که تجربه کردهدربارۀ خشونت

 که خصوصبه ،پارک توی زیاده خیلی جنسی آزار کهاین مثال   .زیاده که مشکل
 شب ،کشیممی زحمت ،داریم سخت کار کهاین بعد .یمفروشدس که ماهایی

 بحص از من که سخته خیلی من برای این .بزنن ور پوالمون ،خونه بریم خوایممی
 ور جیبم بخواد کسی ،رممی راه رممی راه جوریهمین هی آفتاب دم هی شب تا

 جبرانشون باز ن،زد ور من جیب خیلیا ؛افتاده خودمم برای اتفاق این البته .بزنه
 ور شههم فابریکم رفیقای ،بودن کیا دونستممی زدم. رو اونا جیب منم ،کردم

 کنشول کیه، طرف مبدون اگه ،بیاره من سر بال بخواد که کسی من .بودن زده اونا
 کنم.نمی ولش باز ،زمین زیر بره بپره کنه باز دهن زمین این اگه حتی یعنی ؛نیستم

  
 کار گیمی ؛خوبه ،بکنی کار اگه حاال داره. سنگینی سبک ،دیگه همینه کار

 زننمی حرفی یه ،ندازنمی ایتیکه یه نآمی آدما وقتایی یه درآوردم. پول ،کردم
 یم.گیرمین دل به هم ما ،رنمی و

  
 یه امروز مثال   .شنمی رد که ییماشینا همین شده، دعوام بار دچن خودم من 

 ،ینیپا آورد ور ششیشه بعد .کردم پاک ور ششیشه شد، رد بلندشاسی ماشین
 ،مثال   ،که نیستم طوریاون من .دادم ور جوابش منم .داد من به بدی فحش یه

 .دممی ور جوابش منم ،بگه چیهر .ندم جواب من بگه چیزی
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 505  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 ششیشه زدم ،شدم عصبانی منم بعد .ینیپا داد ور ماشینش ۀشیش آقاهه هی بار یه
 یتو بارم هی .رفت گذاشت ترسش از بود. وردهآدر ور شلوارش کردم. ردُخ  ور

 عقب صندوق یتو بکنه زوربه ور من خواستمی ،داشت نگه آقاهه هی آبادنازی
 کردم. فرار من ولی ،ماشینش

 انجام کودکان که سختی بسیاری کارهای از دیگر یکی دستی:چرخ با بار جاییجابه
 معبر سد مانند ،مسائل از برخی درکنار است. دستیچرخ با بار جاییجابه دهندمی

 جریان در کودکان خود   میان که یدعواهای و هاتنش و پیاده عابران با جروبحث و کردن
 روز درطول زیاد بسیار رویپیاده کار این اصلی مخاطرات از یکی ،آیدمی وجودبه کار

 رشد خوبیبه هنوز او هایاندام که کودکیبرای  است. سنگین بار جاییجابه همراهبه
 اشفیزیکی رشد شودمی باعث زیاد بار حجم جاییجابه هستند، رشد حالدر و اندنکرده

 کودکان این ببیند. آسیب شهایتخواناس سایر و فقرات ستون و دشو مواجه مشکل با
 ،است ممکن بنابراین و کنندمی کار شهر مرکز ددپرتر و شلوغ هایخیابان درمعموال  

. شوند درگیری و تنش وارد رانندگان سایر با یابانی،خفروش و دستهمانند کودکان 
استنشاق  را یادیدود زها قرار دارند و درمعرض انواع آلودگی روز درطول هاهمچنین آن

 :شان چنین روایت کردندکار مخاطرات دربارۀ کودکانگروهی از این  کنند.می
 اذیت این کشی،می ریزی،می عرق گرما، این یتو چرخ روی ذاریمی بار نتُ  یه

 .کنهمی
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 (عکس از پژوهش) بزرگ تهراندر بازار  کشچرخ یکودک ی ازیرتصو

 گنمی ،میاایرانی ما گنمی ،ذارننمی ،باشه بار اآلن ؛کننمی اذیت رداکُ  و ارلُ 
 خودشونه. مال کشور گهمی زور .خودمونه مال کشور این

  
 سخته. خیلی کشیچرخ چرخه، این چرخه، این ،ناراحتیم

  
 رد داری مثال   .دنمی شحف آدم به نآمی خودشون کنم.می دعوا خیلی ایرانی با

 چرخت چرخت، هب زنهمی ،داره بار ؛زنهمی چرخت به یا دهمی لتُه  ،شیمی
 ور.اون کنهمی پرت ور

  
 .شیمی هخس خونه .سنگین بار ،شهمی اذیت زیاد آدم .سنگینه بارش ،اذیته آدم
 .اینجا بیای بشی بلند باید هنُ  ساعت حصب
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 507  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

  
 شکرای ،کنممی جاهجاب رو کیلوییچهل برنجای و کیلوییبیست روغنای

 .شهمی داغون دمآ دیگه، سنگینه شونههم یی.کیلو پنجاه ییکیلوصد

 
 )عکس از پژوهش(امام رضا در بازار گل  کشچرخ یکودک ی ازیرتصو

 ساعات شوندمی مواجه آن با کارواش در کودکان که مخاطراتی ۀعمد کارواش: در کار
 با کار و تمیزکننده مواد بوی استنشاق ایستاده، صورتبه کار خوابی،کم و طوالنی کار
 روایت .است کار ابزار از استفاده در ناتوانی دلیلبه عضو نقص درموا برخی در و ،هاآن

 :بود گونهاین شانکار مخاطرات بارۀدر شاغل در این صنف کودکان
 هنوزم ؛کرد کور ور اشچش ،ترکوند اشچش زد ،شلنگ زد ،بود مدهاو تازه یکی

 بیمارستانه.
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 هستیم. پا سر شههم کنیم،می کار شب َده تا صبح هفت از ؛تهس هم سخت
 .کنهمی خراب ور دمآ حال دیگه کف بوی آبه، شههم

  
 آدم ،گنمی چیزی وقتایی یه کشیم.می جارو ور ماشینش ،کنیممی تمیزترو

 .کنهمی برخورد بد وقتایی یه ممکارصاحاب .شهمی ناراحت

 شکل این در کودکان است. کودکان کار اشکال بدترین از یکی گردیزباله گردی:زباله
 شدن بریده از: اندعبارت هاآن اهم کنند.می تجربه را زیادی بسیار مخاطرات کار از

 داخل در غیره و ،شیشه سوزن، مانند رندهبُ  اجسام وجود دلیلبه انگشتان و دستان
 بد بسیار بویاستشمام  گندیده، و آلوده هایزباله داخل در کردن دست ها،زباله

 یا بار یجایجابه با همراه طوالنی رویپیاده تابستان، در خصوصبه زباله هایسطل
 هایمکان در اسکان شدن، جرم قربانی و خشونت انواع ۀتجرب کتفی، صورتبه هازباله

 به شدن وارد مفرط، خستگی و طوالنی کار ساعات سرما، و گرما در کار خطرناک،
 همه از و هاآن روی بر زباله سطل افتادن امکان و هاسطل کردن خم یا زباله سطل داخل

 کودکان از برخی روایت شوند.می متحمل کار این ۀنتیج در که ایروانی آزار ترمهم
 :های کارشان چنین بودربارۀ مخاطرات و سختیدگرد زباله

 ،کنه کول رو آشغاال این هی ؛بره راه زیاد آدم باید ،داره خوابیبی دیگه اشسختی
 بره. راه هی

  
 .کنهمی عصبانی ور آدم کم خواب حاال دیگه

  
 .کنهمی خفه ور دمآ هازباله و سطال بوی
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 509  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 شیش ساعت صبح بعد .کنیممی کار شب ُنه تا صبح َده ،صبح از اینه سختیش
 بزنیم زنگ ،بگیریم کارت سیم هی متونینمی کنیم.می کار َده تا شیممی پا

 آدمی گندیده ایچیز ۀهم توش کنیمی دس کنی،می باز مشما یه مثال   مون.هخون
 .دس تو

  
 ،رهبُ می که دستم دیگه. رن،بُ می تدس تیز ایچیز این ؛رهبُ می دستمون مونهمه ما
 بندمشمی ،کنممی پیدا هازباله از ایپارچه لته یه با

  
 کشدس که هم ما ،شدن زیاد اماسک این ،هازباله سطل سر ریممی که ناآل

 .بهش خورهمی دستمون نداریم،

 :گفت کار این مخاطرات دربارۀنیز  متخصصان از یکی
 ساعات که مخدر مواد به بیارن رو مجبورن ه.زیاد کار ساعات چون ،تنیس مناسبی محیط

 هابچه بر عمومی نظارت و هباراسف بهداشتی شرایط پسماند ۀحوز در .بشه بیشتر کارشون
 شرایط گفتنمی کردنمی صحبت که کودکان با راژهاگا توی ه.حداقل خیابان توی که تنیس

 از گودها و کردهمی بدرفتاری کارفرما خیلی که لحاظ این از بدتر بوده. بدتر هاکارگاه یتو
 بهترن. نظر این
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 )عکس از پژوهش( آبادجنتمنطقۀ در  توسط کودکان شدهیآورجمع یشهر یهازباله ی ازتصویر

 تهدید صنف این در را کودکان که مهمی مخاطرات نجاری: و چوب هایکارگاه
 و بریدگی کار، محیط زیاد سروصدای سنگین، ربا جاییجابه از: است عبارت کندمی

 روایت ندارد. را هاآن از استفاده مهارت کودک که یهایدستگاه با کار دلیلبه عضو نقص
 :بود در این باره چنین سازیسازی و مبلکابینت در شاغل کودکان از تعدادی

 چون ،شهمی قطع زود مه خیلی ؛شهمی قطع ،بره زیرش انگشتم این اگه
 سخته. خیلی نظر این از .تهس کولهوکج

  
 دیگه. رفته پام ،رسونده آسیب بار یه
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 511  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 سخته. اینا ،اینجا ذاریممی کنیممی بلند رو همینا

 باعث تواندمی و است دشوار بسیار هادستگاه از برخی با کار که آنجا از
 کار اجازۀ کودک به و هستند موضوع این متوجه یانکارفرما از برخی شود، دیدگیآسیب

 نکته همین مؤیدشاغل در نجاری  کودکان از یکی روایت دهند.نمی را هادستگاه این با
 است:

 بار یه .کنیم کار باید اینا ۀهم با ،کنهمی نوار اینم ،رهبُ می که نجاری دستگاه با
 ور دستش ،کنه جوریاین رو آشغاال ،رو چیزا خواست ؛دهز ور داداشم دست

 بره.می ور دستت گهمی کارصاحاب ،برم ارنذنمی زیاد ور من . ...زده

 
 )عکس از پژوهش( آباداسماعیلمنطقۀ در  کارگاه چوبیک  در شاغل ینوجوان ی ازیرتصو

 در کار دارد همراهبه مخاطراتی کودکان برای که ییکارها از دیگر یکی ی:فروشگل
 کارهای با مقایسه در کار نوع این کلدر است. معابر در یفروشگل یا و گل بازارهای

 هایشبکه براساس کودکان بیشتر که آنجا از و دارد همراهبه کمتری مخاطرات دیگر
 دریافت را اجتماعی حمایت از میزانی همیشه اند،شده کار این جذب خویشاوندی

 و است خوشایند کودکان برای هاگل با داشتن سروکار گاهی حتی کار این در کنند.می
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 در کار دیگر اشکال سایر همانند هاخیابان در گل فروختن اما ،برندمی لذت کار این از
 ناخوشایند تجارب و مخاطرات از کودکان روایت دارد. همراهبه را مخاطراتی خیابان

 :بود چنین کار این
 سخته. ،آفتابه زیر شههم یفروشگل

  
 .نسخت دیگه ،کنی جاجابه هم رو اچرخ این باید اینجا

  
 دیگه. سخته بُخ  کارم،می لمگُ  من

  
 اینه. شسختی کنیم، کار پاشیم خواب از صبح هاراچ ساعت باید ما

  
 که ور خاکش مثال   .داره ایدیگه حس یه ،کنیمی عوض گلدون وقتی ؛خوبه

 شونخونه ببره مشتری ور گلدون این یگمی ،ور گلدونش یا کنیمی عوض
 کنه. عمر باهاش رچقد

  

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 513  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 
 )عکس از پژوهش( محالتی فروش در بازار گلکودک گل یک یدستاز چرخ یریتصو

 همراهبه زیادی مخاطرات کودکان برای نیز ضایعات هایکارگاه در کار ضایعات: در کار
 زیاد سروصدای سنگین، آالتآهن تقطعا یجایجابه از: اندعبارت هاآن اهم و دارد
 هوا دستگاه با کار هنگامبه سوختگی و دیدن آسیب امکان برش، هوا دستگاه با کار

 از تعدادی روایت آهن. تقطعا یجایجابه دلیلبه شدن زخمی و دیدن آسیب یا ،برش
 :چنین بود های کارشانو سختی مخاطرات دربارۀشاغل در این صنف  کودکان

 ولی خوبه، بدی برش .کردنشون بلند ،اولش سخته خیلی ،نسنگین اینا دیگه
 سخته. اولش

  
 هل ور آهن ؛شدیم خودمونم شدن، زخمی دوستامم .کار نای داره خطر خیلی

 آسیب ،دیگه ناطورینیا .زمین خوریمی ،کنهمی گیر پات به ،دیمی
 کنن.می زخم ،رسوننمی
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 ،شهمی زخمی دستام وقتا بعضی ،کنممی ردشونُخ  زنم.می برش رو درا این
 جاشه. مه ااین .سوزهمی

  
 باید .افتهمی توش بینیمی ور دستت ،ندازیمی چیزی یه مثال   .خطرناکه دستگاه

 باشی. مواظب خیلی

 با کار دلیلبه سوختگی امکان از توانمیشغل  این مخاطرات اهم از ی:جوشکار 
 با کار دلیلبه هاچشم دیدن آسیب ،زیاد سروصدای ی،جوشکار و برش هوا دستگاه
 گازهای وجود دلیلبه ریوی و تنفسی مشکالت جوش، ۀاشع و یجوشکار دستگاه

 فقرات ستون ۀناحی در ارتوپدی مشکالت و ،الکتریکی هایجوش / هاقوس در سمی
کارشان  مخاطرات از شاغل در این بخش کودکان روایت .برد نام زیاد نشستن بد دلیلبه

 بود: چنین
 مواظب ،دیمی برش آهن که موقعی برش هوا هایدستگاه این که اینه اشسختی

 سوزی.می ،نباشی

  
 که مه یاونای .دیدنمی خوب دیگه چشش، تو افتاد برق دوستام از یکی بار یه

 زنن.می عینک ،شهمی ضعیف چششون خیلیاشون شن،می بزرگ

  
 .کنهمی اذیتم یجوشکار . ...کن درست مالت ،کن جور ؛سخته
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 515  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 
 (عکس از پژوهش) ی در منطقۀ خالزیرشاغل در کارگاه جوشکارنوجوان یک تصویری از 

 همراهبه را متعددی هایآسیب نیز کشاورزی مزارع در کار کشاورزی: مزارع در کار
 هایدستگاه با کار ،بینجامد پوست سرطان به تواندمی که آفتاب زیر کار مانند دارد

و  سبزی کردن بندیدسته و چیدن هنگامبه رندهبُ  و تیز ابزارهای با کار یا کشاورزی
 امکان ،شود منجر مرگ یحت و عضو صنق به است ممکن که محصوالت کشاورزی

 هنگامبه کمردرد ،باغات محصوالت از برخی چیدن هنگامبه درخت باالی از افتادن
چند َتن از کودکان شاغل در  غیره. و خارج دنیای با نداشتن ارتباط محصوالت، چیدن

 گونه روایت کردند:های کار خود را ایناین بخش مخاطرات و سختی
 عرق خیس کنی، کار باید شههم آفتاب این جلوی تابستون که اینه سختیاش

 .شهمی داغون کمرت شی،می
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 ور شهر آدم دیگه .رمنمی جاهیچ کارم، سر هامجمعه ؛کنممی کار شهمه من
 بده. خیلی بینهنمی

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

 
 ترانسفور )عکس از پژوهش( راهسه ینوجوانان شاغل در مزارع کشاورزتصویری از 

 کودکان برای را زیادی مخاطرات نیز صنف این در کار بلورسازی: هایکارخانه در کار
 مواد درمعرض گفتن قرار کار، محیط زیاد گرمای به توانمی هاآن اهم از .دارد همراهبه

 در دمیدن ۀنتیج در بدن داخل به ایییشیم مواد ورود ذوب، هایکوره و ایییشیم
 کارگاه، محل در مناسب هوای ۀتهوی نبود تنفسی، و ریوی مشکالت ها،شیشه

 سینه حتی و پوست شدن خشک شکم، و پاها ها،دست مانند بدن اعضای سوختگی
 ایستادن سنگین، بارهای یجایجابه سبببه بدن به زیاد فشار کار، محیط گرمای دلیلبه

 کرد. اشاره کارگاه محیط بودن ناایمن و قالبی هایبلورسازیدر  کار هنگامبه زیاد
 مانند ،ایمنی لوازم فاقد دیگر کارهای از بسیاری حتی و کار این در کودکان معموال  

 برای و کودکان اندازۀ در اصال   ایمنی هایلباس که البته هستند. ،کاله و لباس و کفش
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 517  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 کودکان در دسترس برای مناسب کار لباس و ایمنی هایلباس و شودنمی دوخته آنان
را داشت از  بلورسازی کارگاه در خیابانی که تجربۀ کار کودکان از یکی روایت نیست.

 :بود گونهاین مخاطرات این کار
 بردممی آهن، روی ذاشتممی رو شیشه کردم.می کار شیشه ۀکارخون توی قبال  
 ماشینایی یه .کارتن توی ذاشتنمی کردنمی جمع ازن .ذاشتممی دستگاه توی
 500 شد، 400 شد، 300 داد،می 200 اونجا برد.می داشتورمی اومدمی

 و خیابان در کارمنظورش ] اینجا اومدم بعد .بیرون اومدم بعد .شد 700 شد،
 و زندمی باال را آستینش] سوخت دستام اونجا [.است ماشین هایشیشه شستن

 .اونجا از بیرون اومدم بعد [.کندمی اشاره دستش روی هایسوختگی جای به
 بیشتر ناو از من بیرون. اومد ،سوخت دستاش کرد،می کار اونجا داداشم بعد
 ساعتای رفتم،می صبح رهاچا ساعت از بیرون. اومدم بعد کردم، کار .کردم کار
 خونه. ومدمامی پنج

 :گفت شکار مخاطرات دربارۀشاغل در این صنف  کودکان از دیگر یکی
 ؛بود کار اوایل اون سوخته. دستم کوره مدَ  بار چند .تهاسمیله این با کارم 

 سوخت. دستم به خورد ،کنم چیز ،مثال   ،اومدم

 
 (پژوهش عکس از) آبادمنطقۀ خیرسنتی در  یسازبلور ۀکارخانکودکان شاغل در  ی ازیرتصو
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 ،پوشاک و کفشوکیف تولید هایکارگاه در بیشتر کودکان :تولیدی هایکارگاه در کار
ها برای کاراین نوع  مخاطرات اهم از ند.نکمی کار دستازاین شاغلیم و ها،خیاطی
 و دست شدن بریده ،خیاطیچرخ سوزن زیر انگشت گیرکردن از توانمی کودکان

 فشارتحمل  و هادستگاه از برخی باالی سرعت قیچی، با کار هنگامبه انگشتان
 حوادث زا،اشتعال و شیمیایی مواد با کار آن،سرعت  با شدن هماهنگ برای مضاعف

 ،شیمیایی هایچسب مانند اشتعالقابل مواد از استفاده دلیلبه کار محیط در زاآتش
 بر دمیدن به کردن عادت یا هاچسب و ایییشیم مواد استنشاق ۀنتیج در شدن معتاد

 مغز، دیدن آسیب و یکنواخت کارهای انجام وپا،دست اعضای قطع و برش ،هاآن
 شخصیت بر آن پیامدهای و اخالقی مسائل با شدنمواجه سنگین، بارهای یجایجابه

 و مخدر مواد مصرف مانند ُپرخطر رفتارهای از برخی مشاهده و ،کودک رفتار و
مخاطرات و  از شاغل در این صنف کودکانبعضی از  .نام برد الکلی مشروبات

  گونه روایت کردند:های کارشان اینسختی
 روز یه هشاگرد این بعد .کارچرخ تا چهار ،بودیم شاگرد تا دو قبلی کارگاه یتو
 سرعتا ۀهم دادم،می انجام کار داشتم اومدم من .صبا باشگاه رفتمی میون در

 من گفتم کند[.می تعریف هیجان با] موندی عقب ،...گفت ااوس بعد .دیگه باال
 من گفت .بدم پس رو نیومده که ور تشاگرد این )تاوان( توون تونمنمی
 کنم...نمی دیگه کار گفتم .باشی سریع باید کنیمی کار داری اینجا ،دونمنمی

 کنی. تحمل رو زیادی فشار بخوای که نیستی کسی ۀبرد کنیمی کار داری .
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 519  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 مثال   .معمولیشه این .داره نیاز شاگرد دونه یه چرخ تا دو هر یعنی ؛بودیم نفر دو ما
 تا دو تونهمی پادو یه عادی ایهماه یتو ولی ،کارت شهمی سنگین عید شب
 یه بده. جواب تونهنمی مسلما   نفر یه ور چرخ تا رهاچا ه.بد جواب ور چرخ
 تا دوازده ساعت تا اومدممی حصب بعد .بود چرخ تا رهاچا و بودم کاروسط

 گفتم .رسونینمی چرا !آقا که بود دراومده صداش اونم .بود زیاد کارا نیم و دوازده
 گفتم .نکن کار تونینمی اگه گفت .بدم پس اونم کار )تاوان( توون تونمنمی من

 اومدم. شدم پا کنم.نمی کار اآلن همین

  
 بار تونمنمی من مثال   .کنی بلند گهمی سنگین بار مثال   ،دیگه آره اموقع بعضی 

  .کنهمی شکایت اون ،تونمنمی من گممی . اینا...ی کیلویهشتاد ،مثال   ،سنگین

  
 رو پارچه متخواسمی نکردم، عوض ور جاش یه . بیرون... اومدم قبلی کار از

 تونی.نمی تو برو گفت اونجا .کردم قیچی ور دستم بزنم، برش

  
 خیاطی. کارگاه اینجا اومدم دیگه .ارامنه بازار ،کردم کار لباس تولید هفته دو

 بشینی باید یا کال   .مونهنمی واست جون دیگه، ییپا سر شههم یا ،دیگه سخته
 .بودیم هنشس کال   ،کردممی کاریوسط هم تولیدی توی اونجا وایسی. باید کال   یا

 نداره. ور ارزشش ،نداره کار بگیر، نخ سر کن، رووپشت لباس ،دونمنمی

 مددکارانی از برخی کار، نمایندگان کودکی، ۀحوز متخصصان روایت به بخش این در
 مشاهدات و هستند ارتباط در بخش این در شاغل کودکان با نهادمردم هایسازمان در که

 .شودمی پرداخته کودکان کار محل در پژوهشگران میدانی
 ،آدمی پیش براشون کار از ناشی خستگی دارن. جسمی و روحی مشکالت هابچه بیشتر
 .برسن خوب تونننمی مشقشون و درس به ،شنمی خسته جوریهی بعضیاشون مثال   حتی

 کسیهر یا کارفرما توسط یا حاال ،بگیرن قرار تعرضم مورد وقتا بعضی داره احتمالم بعدش
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 مثال   ور کارش ،کنهمی نافرمانی چون ،بگیرن قرار شتموضرب مورد اونجاست. که دیگه
 کتک بگیره، قرار شتمموضرب مورد مثال   ،آره ست.ه توشون مسائل این .نده انجام خوب

 دیگه. سته مه چیزا این ،کردی خراب رفتی، دیر کنی،نمی کار چرا بخوره،

  
 ما کردیم،می پیگیری باید ام زدیم،می حدس باید ما که بود اونایی از این منتها چیزا، خیلی

 کوچیک تعداد یه کارگاهی یه توی بینممی من وقتی مثال   ذاشتیم.می هم کنار رو شواهد باید
 دیگه مدالی یه ،فکری و فرهنگی لحاظبه خوابن،می جاهمون و خورنمی جاهمون بزرگ و

 دخترش و ،ور شوهرش و،ر خودش ؛مواد کرد،می قاچاق کار بخونهاصاح باالشم .هستن
 نبگیری درنظر شما .بود ورکر سکس ،اعتیاد برعالوه ،دخترش مثال   .بودن معتاد همه و،ر

 بیفته. هممکن اتفاقی هر اینجا

  
 ینینبب کنه. کار کارگاه یتو تا کنه کار یابونخ چارراه سر یتو بچه دمیم یحترج بشخصه من

 که کارفرما( )منظور دونهیم ینا و کارفرما درمقابل نداره ینفساعتمادبه که بچه کارفرما،
 رو حس ینا یاد،ب یشپ یمشکل براش یابچه وقت یه گمیم ،مثال   ،)بچه( ینا ۀخانواد یحت

 حس ینا بچه این .نه یا طرف سراغ رهیم که گهیم پدرش یا مادرش به رهیم اآلن که داره
 نداره. یحرف گونهیچه حق وست آقا ینا کارگر مینا پدر که دونهیم قشنگ چون نداره، رو

 معموال   بشه ی،جسمان تجاوز چه ی،جسمان تعرض هاکارگاه ینا یتو بچه به اگه یحت که ینها
 قشنگ دونن،یم چون ،نقائل براش یاحترام نه که ینهم ینا،ا از یجدا .آدیدرنم ییصدا

 قدرت آقا ینا که انگار .نباهوش هابچه ،دوننیم خوب هابچه و دونهیم خودش کارفرما
 خدا بنده ینا ،آره که یدیمشن مادر از ما کهست ه ینا معموال   و ئهنوادهوخ اون یبرا مطلق
 تبعات ینا یول .نخوشحال یلیخ داده کار کهینا از داد، کار بهش رو من بچه ینا اومد
 فکر من .رفتمیم تهران بازار یتو من که ییهاکارگاه یتو مخصوصا   نداره، پشتش یخوب

 جاهمون تهران بازار یتو یول هاشون،خونه گردنیبرم شب هابچه جورینا کردمیم
 ،یرجوونغ و جوون افته،ینم یخوب اتفاق یچه یگهد اونجا مطمئنم من .خوابیدنیم

  بود. اونجا یزن نه شون،همه
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 521  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 معنا این به ؛شهمی کاری ۀاستفادءسو ،شهمی استفادهءسو بچه از هاکارگاه یتو مواقع خیلی
 خیلی درآمد هی یا دننمی بهش ور درآمدش یا حاال کنهمی کار ن،گیرمی کار بچه از که
 برخوردای هم مواقع خیلی حاال و شهمی طوریاین امواقع یخیل .دنمی بهش تریینیپا

 ،کننمی احترامیبی زنن،می داد حاال ،دارن که کالمی خشونتای رفتاری، خشونتای یعنی
 گروه توی ست،نی گممین ؛کمه سنی گروه این توی جنسی آزاریکودک یا جنسی ابیوز اما

 ـ رسیدن مراقبتیخود یه به و هستن بزرگی یهابچه هابچه چون رن،می کار سر که ایسنی
 ابیوز رسیدن، نسبی مراقبتیخود هی به ـ اگممی کارگاهی یهابچه بهراجع فقط دارم من

 کمه. جنسی آزاریکودک و جنسی

  
 تاش ن،گیرمی رو لباس نخ پایین، آدمی شهمی دوخته که لباسی مثال   .نگیرمی رو لباس نخ
 ازنظر رهآمی فرسودگی اینا بُخ  بعد .جوریاین کارای و دارنمی برش زمین رویاز کنن،می

 خیلی ،موخان که کردن شکایت اومدن بودن مواردی خیلی .بشینی زانو روی باید هی ،شغلی
 مثال   جسمی، ایآسیب ازنظر حاال .وایسم مجبورم سرپا خیلی ،موخان .طوالنیه ساعتش

 باشن. داشته رو مسائل این که مواردی بودن .بره خیاطیچرخ سوزن زیر دستشون ممکنه
 خدا بُخ  ندارم اآلن .نبوده خوب شرایطشم داشتم، کنه کار کفاشی کارگاه توی که ایبچه

 بوده. اینا و چسب بوی داشته که اییآسیب از که هتجربیاتمون وجز بُخ  .بوده ولی شکر، رو

  
 انظار از خارج چراکه ،است خیابان شرایط از بدتر بسیار هاکارگاه در کودک کاری شرایط

 زمینه این در پاسخگویی گونههیچ کارفرما و دارد وجود عضو نقص امکان و است عمومی
 و آسیب دچار و ندارد شغلی امنیت کودک ،دارد بیشتری هایآسیب کارگاه در کار .ندارد
 گفته همین برای و است کار شکل بدترین نوع از کودک کارگاهی کار شود.می عضو قطع
 که است این ،دنگیر صورت هاآن آوریجمع یا و ودنش مقابله کودک خیابانی کار با شودمی
 دنانتو خیابان در که کودکی .دکنمی کار کارگاه در ودرمی و ترسدمی کودک این

 خیلی هم عضو نقص احتمال نجاآ بوخ و یتراشکار کارگاه در رودمی د،کن فروشیآدامس
 .ددار وجود
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ست، نی درش رشدی تنهانه کارا از ضیبع طرف اون از ست،ه هم اینا و رشد بحث بگم اینم
 این وارد پایین خیلی سن از که کودکی یعنی ؛بزنه آسیب بهش ور کودک ذهنیت تونهمی

 جورینا یا شلوار یا بندیدسته ایکار این از شکلی یه ،مثال   ،شهمی یلشک این خیلی کارای
 کهدرحالی ،اینا و رشد و تنوع لحاظبه ،هرحالبه .بزنه آسیب مغزش به ممکنه حتی ،چیزا

 چون ،چیزا خیلی دونمنمی و یابیجهت مختلف مهارتای خیابان یتو آدمی که کودکی باز
 هی توی دیواری به رو بشینی ثابت تو کنهمی فرق خیلی ،شهمی مواجه مختلفی چیزای با مغز

 مغز. به زنهمی آسیب این کمکم ،بدی انجام خطی کار هی ماه هدَ  ،ماه هنُ  کوچیکی محیط

  
 طی که دستته بغل یسالبزرگ تو ممکنه یعنی ،کاری محیط یتو شهمی بچه به که خشونتی

 تدبزن حتی ،کنهمی تحقیر رو تو ربا صدها یا هاده ،کنهمی کار که ساعتی َده ُنه، هشت، اون
 کارت از ،کنیمی کار که ایلحظه هر مثال   .ازش باشی داشته ترس یعنی ؛فیزیکی لحاظبه

 ممکنه این .برسونه تو به ایدیگه جای یه از ور خشمش باشه بهونه دنبال مدام ،بگیره ایراد
 تعرضی یک دمآ همون کهدرحالی ،کار ایروز تمام و کار ساعت هشت درطول باشه میئدا
 اندازه یه به اشفشار و آسیباش که دونیممی البته ست.نی اندازه این کارگاه یتو بکنه بچه به
 به مربوط که بحثایی ،مثال   ،مثل ،سالمته ۀحوز یتو بخشیش مشکالش این تیپ ست.نی

 ۀهم .عضالته و نیهاستخو ـ اسکلتی دستگاه سالمت ،مثال   ،به مربوطست، ه بچه تغذیه
 وجود اینا و مسمومیت و سوختگی از هاکارگاه یتو بیاد پیش بچه برای ممکنه که حوادثی

 که مشکالتی مجموعه یه یعنی ؛دیگهست ه اینا ۀهم ،عضو قطع بریدگی و جراحت تا داره
 شکلی یه ؛کرد بازش شهمی باز ،مفصله که حثب .ستبچه جسمی سالمت ۀحوز یتو

 تهدید، از شکلی یه خشونت، از شکلی یه درمعرض اکثرا  ست، بچه کار سالمت به مربوط
 ندازه.می خطربه رو روان سالمت این و نگیرمی قرار اینا و استرس و اضطراب از شکلی یه

 
جنوب شهر  خیاطی و کفاشی هایکارگاه از پروژه اینپرسشگران  دو َتن از ۀمشاهد

 است:ذیل  شرحهب بزرگ تهران و بازار
 هاپله از شدمی سختیبه .بود کفاشی او کارگاه داشت، کثیفی و شلوغ کارگاه خیلی کارفرما

 .بودن ریختن عرق حالدر همه ،بود گرم شدتبه کارگاه داخل .رسید کارگاه به تا باال رفت
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 هاینهوخ هستن، مسکونی منازل یتو همه که اینه شاپور نوخیاب هایکارگاه ۀدیگ ویژگی هی
 .کنهمی ناممکن شاید و سخت تولید از بخش این بر رو نظارت عمال   که بسته ایدر با فرسوده

  
 کلی که چپی سمت دیوار انتهای حیاط، چپ سمت ؛شدم قدیمی ساختمان حیاطی وارد

 ؛داشت قرار بزرگ کار میز هی .شدم وارد در از که بود کییکوچ در   بود، آویزون بهش لباس
 .بود خوابیده سالهایردهوُخ بیست مرد هی میز زیر .بود شده دسته نهوگبچه لباس کلی روش

 به که بود دریچه هی اتاق این ته .بودن شده دوخته لباسای کردن تا حالدر کارگر هی و کارفرما
 داشت. قرار چرخ تا سه اونجا و شدمی باز نورگیری بدون کوچیک فضای هی

 کارگاهی کار مخاطرات دربارۀ هرندی نیزمنطقۀ در فعال  اجتماعی مددکاران از یکی
 :گفتچنین 

 خدا بُخ  ندارم اآلن .نبوده خوب شرایطشم داشتم، کنه کار کفاشی کارگاه توی که ایبچه
 ما که اینا و چسب بوی داشته که اییآسیب از که هتجربیاتمون وجز بُخ  .بوده ولی شکر، رو

 رو کار اشکال مدل این ،کنیممی شناسایی پذیرشمون اول وقتی رو هابچه کنیممی سعی
 کردن پیدا ازطریق چه و نوادهوخ ازطریق چه ،کنیممی که مداخالتی اون با حاال .یمببیا

 ،کنیم عوض رو شغل بخوایم طریق هر به .کار اون از هابچه کردن منفک برای حتی ،حامی
 هایبچه .نداریم زیاد ما مرکزمون توی فروشدست ۀبچ مثال   ،جوریاین کارای مدل از ولی

 مرکز توی بیشترن، خیلی دارن که قومیتی اون خاطربه ،نکودک ههم ]شهر[ مرکز فروشدست
 هایبچه .زیادن خیلی مونکشچرخ هایبچه .دنمی توضیح ...آقای حتما   .بازارمون
 ۀهم از ترکیبی یه کنممی فکر هم خاوران مرکز و زیادن خیلی گل بازار توی کار به مشغول

 هامونبچه از خیلی بازار ۀمنطق توی گرفتن قرار خاطربه ما ولی باشه، داشته وجود هابچه این
 هستن. هاکارگاه توی

از  و اخالقی مسائلی کنندمی مشاهده هامحیط این در کودکان که مسائلی از برخی
 این با کهزمانی کودکان است. ُپرخطر رفتارهای و اعتیاد مانند اجتماعی هایآسیب نوع

 خاستگاه دلیلبه و دهدمی دست هاآن به بدی بسیار احساسات شوندمی مواجه مسائل
 مراقبتیخود و جنسی هایمهارت آموزش عدم و هایشانخانواده فرهنگی و سنتی

 کارشان مسائل از شکل این ۀمشاهد دلیلبه است ممکن گاهی .کنندمی شرم احساس
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 شدن عادی باعث مدتنیطوال در رفتارها نوع این ۀمشاهد همچنین دهند. تغییر را
 روایت بگیرند. یاد زمان درطول را رفتارها آن است ممکن و شودمی کودکان برای هاآن

 :بود چنین زمینه این در کودکان از برخی و اجتماعی مددکاران کارفرمایان،
 نداشتم، دوس من ؛آوردمی ور دخترشدوس دیگه بکردم، کار خیاطی یه تو

 بیرون. اومدم کردن،می بد ایکار

  
 ،شنمی معتاد زود مثال   ولی ،ندیدم جنسی اذیت و آزار خونهخیاط یتو حاال تا

 یه توی آدمی بچه بُخ  ،مثال فرضبه جمع، یه توی آدمی بچه ببین .زود خیلی
 که کننمی رو کارایی یه بشنوه، نباید که شنوهمی رو چیزایی یه شینه،می جمع
 سرییه یعنی ؛شهمی عادی چیز یه براش بچه .بدن انجام بچه اون جلوی نباید
 راحت خیلی ببخشید، ،مثال فرضبه .شهمی طبیعی و عادی چیز یه براش اتفاقا
 توی رهآمی دارهبرمی ور دخترشدوست ،کارصاحاب ،طرف مثال   دیگه، بگم

 .بینهمی ور این بُخ  بچه خونه،خیاط توی رهآمی کاری، تایم ازبعد خونهخیاط
 شینهمی مغازه باصاح مثال   .بچه شهمی راحت دیگه، یهطوراین بینهمی بچه

 دیگه کمهی ،شهمی عادی براش بچه دیگه، هیچی خوری،عرق بچه جلوی
 .شهمی عملی یا ا  اصطالح ترکونهمی ناستخو

 اباغ یتو اباغ باصاح یا و ببینن جنسی آسیب ممکنه و هستن تربزرگ ایپسر 
 این توی کودکان اتفاقا   و هستن محیط همون یتو هم کودکان و خورنمی مشروب
 ش.وآمدرفت و پول برای هآزادتر بچه نوخیاب توی .بیننمی آسیب بیشتر بسته محیطای

 توی ولی ه،دار پایین نفس اعتمادبه و همظلوم و خورتوسری خیلی کارگاه یتو بچه
 گفتن برای حرفی کارگاه ولی ،ارتباطه در مردم با و دارن بیشتری نفساعتمادبه نوخیاب

 نداره.
 در ُپرخطر رفتارهای یادگیری دربارۀ پوشاکتولیدی  شاغل در یک کودکان از یکی

 :کرد نقل هاییمحیط چنین
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 بعضیا اتربزرگ ولی کنیم،نمی مصرف اینا و شیشه و تریاک خودمون ما نببینی
 دیگه ،کشیدم قلیون فقط من کشه.می شیشه کشه،می تریاک ،مثال   ،هستن

 هیچی.

 
 (عکس از پژوهش) شاغل در آنجا بازار تهران و کودک یۀوکفش در حاشیفک یدیکارگاه تول یکاز  یریتصو

 وظایف از وسیعی طیف نیز کیمکانی هایکارگاه در کار مکانیکی: هایکارگاه در کار
 و کشیسیم ی،تراشکار کاری،صاف ،یروغنتعویض مانند یکارهای د،گیرمی بردر را

 این نوع مشاغل در که مخاطراتی موتورسیکلت. و خودرو هایبخش سایر و کشیبرق
 بودن کثیف ها،دست و هالباس شدن کثیف از: است عبارت کندمی تهدید را کودک
 شیمیایی مواد وجود تابستان، در آن بودن گرم و زمستان در کار محل سردی کار، محیط

 رود،می کاربه صافکاری در که موادی مانند ایییشیم مواد انواع تنفس ماشین، روغن و
 هنگامبه زیاد دقت داشتن ی،تراشکار و صافکاری در خصوصبه زیادی سروصدای

 جاییجابه ،هاآن انجام برای کودک مهارت عدم و قطعات از برخی درآوردن یا نصب
 ماشین زیر در ماندن عضو، نقص و شدن زخمی احتمال خودرو، سنگین قطعات
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 شدن ضعیف و جوش دستگاه هایهجرق از ناشی سوختگی جک، دررفتن دلیلبه
 مخاطرات و ،کشیسیم کار در هاسیم اتصال هنگامبه گرفتگیبرق احتمال چشم،
 :بود گونهاین صنف این در کار مخاطرات از کودکان روایت دست.ازاین دیگری

 .دستم بکنه پاره چیزی مثال   یا بسوزه ،بگیره اگزوزی به دستم مثال   کهاین خطرش
 باشی. مواظب باید

  
 بعضی .سوخت جوربد شهب خورد پام بار یه .داغن دنمی گاز اگزوزهاش فقط

 شما گهمیست، نی این مشکلش گیمی بهش ؛فهمننمی ور حرفت مشتریا
 اذیت ،پایین بیاریم خوایممی ور موتورش مثال   .دهنمی پولتم ،فهمیدنمی
 .فهمینمی نباشی کار تو تا ،داره ور خودش سختی .شیممی

  
 مثال   .شممی اذیت ،شممی عصبانی ،نتونم بدم انجام بخوام رو کاری اون کهاین
 سرم به ،هیچی شم.می عصبی خیلی نتونم ،کن باز ور چرخش برو بگه بهم
 ،پایین ومدانمی اینجا که پرشیا همین سر دیروز بشکونمش. بزنم زنهمی

 دعواش فامیلمون ،بودیم کرج ؛شده زخمی دعوا یتو دستم شد. طوریهمین
 تونیمی گفت ،کنممی کار بوکس من چون ،گفت بهم بعد .نفر سه با بود شده

 شد. ردُخ  ،دیوار به خورد مشتم ،شد بیهوش پسره ،زدم مشت .بزنی رو اینا

  
 و بیرون زدم مغازه از منم .بیام و بخورم ناهار رممی گفت کارصاحاب روز یه

 بود. بد خودشم بود، سنگین ایچیز شههم بود، سخت کارش برنگشتم. دیگه
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 شدمی خراب که بود جورییه بعد ومد،امی کاری یه ،مثال   ،بود موقعا بعضی
 ما سخته، اکار بعضی دادیم.نمی انجام کار ،شدمی ردُخ  آدم اباعص کار،
 بدیم. انجام ما دنمی تونیم،نمی

  
 اعصاب رو ،ومدادرنمی ،بود سختی کار ؛دربیارم تا بشکنمشون شدن مجبور

 .کند[می اشاره خودرو از ایقطعه ]به بود

  
 .بیرون ماومد نشد، دیگه و ردیُخ اعصاب داشت، سروصدا صافکاری

 
 نداشت. کردن کار ارزش بود، کثیف رفتم ،موتورسازی رفتم

  
 .گرما از تابستون ،میریمی سردی از زمستون اینجا

  
 جاجابه بیاری، درشون باید سخته، خیلی من یبرا ؛سنگینه ماشین چرخای

 کنی.

 در کار مخاطرات دربارۀ اجتماعی مددکاران و کار وزارت کارفرمایان از یکی روایت
 :بودذیل  شرح به صنف این

 ریالی کارفرما ولی ،شده قطع یتراشکار هایکارگاه در ناانگشتش هاییبچه که دیدم من
 اسم جاییهیچ .اجتماعی امور نه و بوده بیمه در نه کودک این اسم چون ،نکرده پرداخت

 در کودکان مشکالت از دیگر یکی کرده.می کار روزمزدی کامال   و است نشده ثبت کودک
 دکنمی کار یتراشکار در کوچکی در که ایبچه ،است زودرس ازکارافتادگی هاکارگاه این
 است. هفتادساله آدم مانند بدنش سالگیچهل در
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 اثربر مرگ مانند مخاطراتی با کودکان نیز بخش این در سازی:ساختمان بخش در کار
 مهاجرت دلیلبه حوادث ۀبیم نداشتن ایمن، هایکفش و لباس نداشتن سقوط،

 اب شدن آلوده و شدن کثیف سنگین، ربا یجایجابه هویتی، ادناس نداشتن و غیرقانونی
 گرما، و سرما در کار شدن، زخمی ها،دست سوختن ،سیمان و گچ مانند موادی

 روی کار ابزارآالت و ساختمانی مصالح افتادن مفرط، خستگی گردوخاک، استنشاق
 .اندمواجه غیره و باالبر سیم زیر ناانگشت و دست ماندن جا بدن، مختلف هایبخش

 :بود گونهاینکارشان  مخاطرات ازشاغل در کارهای ساختمانی  کودکان روایت
 رو دس ،نکنی دس خوب ایکشدس ؛شنمی داغ خیلی تابستون امیلگرد این
 سوزنن.می

  
 تدست کنی، جاجابه سنگین ایچیز باید شههم ؛سخته شههم ونیساختم کار

 کنن.می داغون ور دمآ ایتدس دیگه که سیمان یا باشه آب یتو

  
 اومد. پیش براش مشکل ،افتاد داداشمون دیدیم ساختمون سر

  
 دیگه باال، دادیممی مصالح باهاش بودن، نکرده نصب خوب رو باالبر بار یه

 بیمارستان. بردیم ،شد خون جاشهمه کرد، داغون ور جاشهمه ؛رفقیم رو افتاد

  
 باید .زهفر سنگ ،دستگاه این با ربُ ب   کاشی برو گهمی مکارصاحاب مثال   ببین

 حتما   که خاکگردو .چشات تو نخوره کاشی ری،بُ نَ  ور پات کنی دقت خیلی
 .کنهمی خفه ور دمآ داره،
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 کار یتو .شیمی نغواد حتما   زیرش بره دمآ دست ؛خطرناکه خیلی باالبر سیم
 شده. داغون شونتدس که بوده خیلی

  
 سنگینه اون اینا، و ببری ماسه پنجم، و هاراچ ۀطبق ببری خوایمی سیمان کهاین 

 سرامیک. کاشی، باال، یاریب ،ینیپا ببری خوایمی مصالح همین، دیگه .کارش
 نما.سنگ سنگ، سخته، کردن جاجابه بار

پزی: هایکوره در کار  مواردی است، همراه زیاد مخاطرات با یزن بخش این در کار آجر
 افتادن شدید، هایسوختگی گین،سن مواد جاییجابه تابستان، در آفتاب زیر کار مانند

 گرمای مجاورت در بودن تنفسی، مشکالت و گردوغبار استنشاق پاها، روی جرآ
 افتادن زن،خشت هایدستگاه ۀیتغذ فیق در افتادن کوره، ۀآتشخان در یخفگ ،هاکوره
 کارگاه، ۀمحوط در حفرشده هایگودال در افتادن کودک، یرو آجر( )باالبر نقاله نوار
 روایت کودک. یرو خام خشت و آجر زشیر ن،یماش ۀگردند یاجزا با کودک یریدرگ

 :بود چنین های کارشانشاغل در این بخش دربارۀ مخاطرات و سختی کودکان از دو َتن
 وپادست .شهمی خراب اعصابمون ،شکننمی بدجور خشتا ،مثال   ،وقتا بعضی

 پامون به افتهمی سقطا ،بزنیم انبار خوایممی که ما .شکننمی بدجور خشتا .گیره
 ،نداره اشکال گیممی ما ،داره ترک خشت بعد ؟چیه چاره دیگه . ...شهمی زخم
 پامون. رو افتهمی ،شکنهمی شق یهویی ،داریممی برش

  
 که ظهر تا زنیممی خشت ریممی شیممی بیدار صبح پنج و هاراچ ساعت از

 اذیتمون گرما کنیم. کار عصر تا یمبر باید دوباره .خوریممی نونی یه ،خونه یمآمی
 .بخوابیم تونیمنمی کنهمی درد کمرمون شبا شده، زخم پامون و دست تمام .کنهمی

 .نبخوری شما بدم ندارم اضافی نون ،نکنی کار باید گهمی بابام
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 باعث که کنندمی تجربه کار در را مخاطرات از مختلفی اشکال کودکان مجموعدر
 هاماهیچه در اختالل ،هااعضای بدن خصوصا  دست بریدگی عضو، نقص ،هاآن مرگ

 اعتیاد چشم، شدن ضعیف ای بینایی دادن دستاز مختلف، هایبیماری فقرات، تونس و
 ذهن و مغز رشد در ضعف متفاوت، هایدرجه در سوختگی ،ُپرخطر رفتارهای سایر و
 ایآینده در ،ازکارافتادگی مانند ،کار پیامدهای از بسیاری شود.می اخالقی مسائل و

 کودکان از بسیاری و برای تمام عمر باید با آن سر کرد. دهندمی نشان را خود نزدیک
 و دندارن بیمه و کار قرارداد ،شناسنامه فاقد و اتباع کودکان خصوصبه ،هاآن ۀهم یا کار

 آورسرسام هایهزینه باید ،کنند رجوع درمانی مراکز به و دنببین آسیب کهدرصورتی
کودکان  مخاطرات کودکی ۀحوز متخصصان از یکی .کنند پرداخت شخصا   را درمان

 است: کرده بندیدسته گونهاین را کار
 ،کار بُخ  کهاین یکی :داره مختلفی چیزای خیلی به بستگی ،هرحالبه ،پیامدها این نینیبب
 شرایط که چههر اما ،کنهمی ایجاد مهارت هابچه برای حدی تا نوعش به بسته ،هرحال به

 ،بشه نزدیک داره کودک کار مفهوم که چیزی اون به و باشه ترسخت بچه برای کردن کار
 درس مانع تایمی یا کنه وارد اخالقی ،کنه وارد روانی ،بزنه هابچه به جسمی ۀصدم یعنی

 جورهمه اینا طبعا   بُخ  ،بده انجام سخت کار با رو خوندن درس بشه مجبور یا بشه خوندنش
 کار، نوع اون به بسته دیگه .کنه وارد بچه به تونهمی اخالقی و روانی و روحی جسمی، فشار
 میزان بیشترین تونهمی گفتم که هاحوزه این موتم توی که نداری ور کار اشکال شما یعنی

 مسائل با که اییکار مشخصه دیگه ه.شیجهان بندیطبقه اون دیگه .کنه وارد رو آسیب
 و عدنم مث   سخت خیلی محیطای در سرباز عنوانبه کودکان گرفتن یا کودکان پورنوگرافی

 محدودی ساعت بچه نداره. مسائل این با مغایرتی هیچ که یایکار که سطحی تا ذلک و غیره
 آسیبی هیچ و شهنمی محسوب هیچ ،مثال   ،که کنهمی اییکار هفته یا روز درطول ،مثال   ،رو

 سالمت توننمی که هستن اییکار یه وسطش .نداره مغایرت تحصیلشم با ،کنهمین وارد هم
 توی باشه داشته هم مهمی نقش تونهمی نوادهوخ من گمان به بذاره. تأثیر نوعش به بسته بچه
 اقتصادی نیاز غیراز ،پاشیده ازهم که هایینوادهوخ .بکنه حمایت چقدر ،اصطالحبه که،این

 توشونست، ه اخالقی مسائلست، ه اعتیاد توشون دارن، نابسامانی شرایط ،خودشون
 مشاغل درگیر بچه ممکنه ،ندارن کافی حمایت و کنترل هابچه رویبرست، ه فروشیتن

 ما .بینهمی آسیب کاری محیط یتو بیشتر ،نداره هم حمایتی چون و بشه زنندهآسیب بسیار
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 .بینیممی ستانیافغان و ایرانی هاینوادهوخ بین قیاس و خیابون کار یتو کراتبه ور این
 هاینوادهوخ بودیم شنیده کردنمی کار دولتیبین ،اصطالحبه ،سازمان یتو که کارشناسایی

 ،اجتماعی آسیب ،بیننمی آسیب کمتر کهاین جهتبه پیش سال چند تا حداقل ستانیافغان
 و کننمی کار تمهاجر شرایط یتو کهاین به توجه با ،حال هر به .کمتره اعتیادشون توشون

 داره. بهتری ثبات نوادهوخ درمجموع ،هستن بیا هآس برو آسه

 
 آباد )عکس از پژوهش(شمس یآجرپز یهااز کوره یینما

 امنیت
 واقعی مرجع به امنیت است. امنیت حس داشتن انسانی هر نیازهای ترینمهم از یکی

 ،دو این کند.می اشاره امنیت از ادراک یا پنداشت به امنیت احساس و واقع عالم در آن
 ممکن مثال برای باشند. نیز متمایز هم از است ممکن ،دارند ارتباط با هم کهاین باوجود

 علتبه شوندمی محیط آن وارد که کسانی اما ،باشد امن نسبتا   محیط یک است
 نشوند. محیط آن وارد اصال   ترس دلیلبه یا کنند ناامنی احساس محیط با ناآشنایی

 این در روو ازاین است اهمیت دارای کودک کار اشکال مطالعات درامنیت  بحثم
 دارد گوناگونی مصادیق و ابعاد امنیت شود.می پرداخته آن مصادیق از برخی به بخش

 دیگری شکل کرد. اشاره مالی و ،جمعی فکری، جانی، امنیت به توانمی هاآن اهم از که

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  532

 است راجع اطمینانی به وجودی امنیت 1گیدنز ازنظر است. «وجودی امنیت» امنیت از
 مادی و اجتماعی هایمحیط دوام و خود هویت تشخیص تداوم به هاانسان بیشتر که

 .[56]دارند خود اطراف در کنش
 امنیت است. خطر و ناامنی از رپُ  کار برای هاآن مهاجرت و کودکان زندگی و کار
 حتی و افتدمی خطربه بسیار مهاجرت هنگامبه ،افغانستانی کودکان ویژهبه ،کودکان
 کار برای شهرستان از که ایرانی یکودکروایت  .بدهند ازدست را خود جان است ممکن

هنگام مهاجرت تجربه و عدم امنیتی حکایت دارد که کودک به از ترس بود آمده تهران به
 :کرده است

 مامانم م.آمی باشه گفتم منم .کردم پیدا کار برات بیا گفت بود، تهران شماداد
 ترسیدم، رقدنیا اتوبوس یتو ؛اومدم ،شدم اتوبوس سوار شب دیگه .نرو گفت
 اولش اصال   بشم. گم ترسیدممی .ترسیدم بیشتر ،تهران اومدم تازه .گرفت مگریه
 براش این ایبچه هیچ کنم،می دعا شهمیه .بودم نیومده اصال   کاشکی گفتم
 بود. سالم سیزده ته.فنی اتفاق

 بسیار کنندمی مهاجرت غیرقانونی صورتبه که افغانستانی کودکان برای تجربه این
 نزدیک تا ماشین با ابتدا که است شکل بدین هاآن مهاجرت ۀتجرب تقریبا   است. دشوارتر

 عبور مرز از را آنان تا سپارندمی قاچاقچیان دست به را خود سپس .آیندمی ایران مرز
 یا غذا و آب حداقل با افغانستان و ایران هایکوه بین را روز چند است ممکن دهند.
 دست به و رسانندمی ایران مرزهای به را خود آن ازپس کنند. رویپیاده آن بدون

 مکان تا کنندمی ماشین سوار را کودکان نیز آنان سپارند.می ایرانی هایقاچاقچی
 حرکت ایران تربزرگ شهرهای به که است ییهااتوبوس نزدیک اکثرا   که خاصی

 نفر پانزده تا َده معموال   کنند، استفاده سواری خودروهای از کار این برای اگر کنند.می
 اگر بنشینند. خودرو عقب صندوق در باید نفر چند که کنندمی ماشین سوار را

 کودک هایقاچاقچی کنند.می سوار را نفر سی حدود ،باشد نیستان وانت خودرویشان

                                           
1. Anthony Giddens 
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 بسیار سرعت با ،برسند مقصد به زودتر و کنند فرار مأموران دست از بتوانند کهآن برای
 این از زیادی تعداد مرگ و تصادف باعث مواقع از بسیاری در که رانندمی باالیی

 رخ ایجاده تصادفات این از مورد چند سالی کمدست ایران در شود.می مهاجران
 را آن مورد هاده تا دهیم، انجام اینترنت در کوچکی یوجوجست است کافی ؛دهدمی
 این مهاجران غیرقانونی به انتظامی نیروی مأموران مسیر طولدر گاهی کنیم.می پیدا

 خودرو عقب صندوق سوار نفر چند کهزمانی یا و ندگیرمی را جانشان و کنندمی شلیک
 این از همیشه افراد این بیند.می آسیب هاآن بدن اعضای ،رسندب مقصد به تا ،شوندمی

 نحوۀ از افغانستانی کودکی شوند. کشته و شود شلیک هاآن به مبادا که دارند ترس
 :کرد یاد گونهاین خود مهاجرت

 نیسان ]به همین داخل نشونهمی هم بغل رو ما آرد کیسه هی مث   بدبختیه. مسیر
 پیاده بم ،آیممی پیاده رو آهنراه پاسگاه .شهمی جا تا پنج و سی [،کندمی اشاره

 داخل از باشه، ترخلوت راه اگر .آیممی پیاده نایین ،آیممی پیاده کرمان ،آیممی
 اگه کشه،نمی طول بیشتر روز هاراچ جااین به تا شیممی که ایران داخل پاکستان

 دولت خطرست، ه دزد خطرست، ه گشنگی خطر ؛تهس خطر باشه. خلوت
 شیء افغانی جسد جز کنی، نگاه شلیک توی با تو ست.ه ماشین خطرست، ه

 چی دونمنمی رو شما ،گیممی تخت ما تخت، به رو یعنی ؛1تنیس دیگه
 یا کشته دزد رو اینا نبود معلوم دیگه فقط جسد. تا یازده شاهده، خدا .نگیمی

 برو ایران به من شهمی دفعه هاردهاچ دزده. کار صددرصد کنممی فکر دولت.
 .[57]عادیه کردیم، عادت دیگه بیا. برو بیا،

 جای او برای جهان که بود خواهد چنین جهان از کودک پنداشت شرایط این در
 لحاظبه دیگر، عبارت به .دهد دستاز را جانش است ممکن زمان هر که است ناامنی

  .کرد خواهدن امنیت احساس دیگر وجودی
 نیز ،مجردی هایخانه در یا کار محل در خواه ،اسکان و کار در کودکان این امنیت

 حرکت کار محل سمتبه منزل از کهزمانی آنان افتد.می خطربه مختلفی هایشیوه به
                                           

 .است انستانیغاف جسد شاههم کنی نگاه ،دکننمی شلیک وقتی .1
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 بیفتد. خطربه نامنیتشا است ممکن منزل به کار محل از برگشت مسیر در یا و کنندمی
 روازاین ببرند. سرقتبه را پولشان و کنند حمله آنان به سارقان است ممکن مثال برای

 وبرگشترفت هایهزینه کردن کم تیح و خودشان از محافظت و امنیت ایجاد رایب
 دیگر، عبارت به .نندک تردد تا کنندمی کرایه تاکسی یا ون گروهی صورتبه کودکان

 گروهی صورتبه وآمدرفت و تاکسی ۀاجار امنیت حف  برای هاآن راهبردهای از یکی
 :است نکته همین مؤید کودکانبعضی از این  هایروایت .است

 رو ما شبم ره،آمی رو ما صبح ؛کردیم کرایه تاکسی نفریم، هشت هفت ما
 ست.نی دزدم خوبه، جوریاین دیگه .گردونهمیبر

  
 برمون.می آدمی شبم ،کنهمی مونپیاده اینجا رهآمی ماشین

  
 گفتشمی .... ؛شناسمشمی ،بود رفیقم ،بیام کهاین قبل .کنممی کار جاهمین
 ،زننشمی چاقو با رنآمی گیرش گیراخفت ،دولتخواه طرف برگشتم وقتی

 رو جوریهمین ؛کردمی کار جاهمین ،نشده هفته دو ...همین . کشنش...می
 دوباره ،دهمی ور گوشیش کهاین .بده ور پولت ،بده ور گوشیت گنمی بهش جاده

 ما بُخ  .بوده رفیقشم ،بودن تا دو بود. سالش هیفده هیجده زنن.می چاقو یه
 به زننمی چاقو یه رفیقشم همین برای .ریممی نفری دو ،نجاری ریممی جاهر

 کرده. پیدا نجات دوستش اون قلبش. به زننمی چاقو اینم ،دستش

  
 کاری هیچ دیگه ،گرفتن ور پوالم اومدن ؛شهمی پیدا الشی آدمای خیلی ،رهآ

 دیگه. بکنی تونیمی کارچی ،درآرن چاقو وقتی .بکنم تونستمنمی

 مختلف ابعاد در کودکان امنیت مختلف، کارهای شکل به بسته ،هم کار محل در
 تجربه کار در که یهایتعرض و روانی امنیت تا گرفته جانی امنیت از ،افتدمی خطربه
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 چراکه است، متفاوت جنسیت به توجه با آن احساس و امنیت ۀتجرب البته کنند.می
 چه ،بیشتر درنتیجه و کنند تجربه را جنسی هایخشونت دارد احتمال بیشتر دختران

 از بسیاری در کنند.می ناامنی احساس آن، پنداشت صورتبه چه و واقعی صورتبه
 از َتن دو رها. یا کنند عوض یا را کارشان آنان شودمی باعث ناامنی احساس مواقع
 :ندکرد بیان گونهاین را خود تجربۀکردند کار میولنجک  منطقۀ در ی کهدختران

 دو موندیم ما .رفتن کردن ازدواج که بودن مودخترخان دوتا اونجا ؛کار سر رفتم
 کهاین خاطربه چون ،کنیم تسویه ریممی امروز .ریممین دیگه ما که نماآل .تنها تا

 اول ن.هست آقا تا دو بریم. کار سر ذارننمی بابام و مامان ست.نی زن محل اینجا
 هم رو ما دیگه که آقا تا دو با موندیم نفر دو ما رفتن همه ؛بودیم نفر هشت

 بریم. ذارننمی

  
 داد ور شلوارش اونم ،ردهمَ  طرف رفت بُخ  دختره ادبن.بی خیلی ،دنمی فحش
 کاریش مادرش .گهمی مادرش پیش رهمی اینا ،پایین دهمی که بعدش پایین.
 نه. من برای ولی ،افتاده خیلی اتفاقا این از .درکبه گهمی ،نداره

 در خصوصبه ،کار محل در شهروندان سایر ازسوی است ممکن گاهی دختران
در که  آنان از چند َتن .بگیرند قرار جنسی خشونت و تعرض مورد ،خیابانی کارهای
 :کردند گونه نقلاین را زمینه این در خود تجارب کردندکار میهای مرکزی شهر خیابان
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 که ماهایی خصوصبه ،پارک توی زیاده خیلی جنسی زارآ کهاین مثال  
 زارآ این ،واریهسبزه کرده فرار گفتم بهتون که دختره همین اآلن یم.فروشدس

 مامانش به چون ،بگه تونستینم مامانش به بعد .بود اومده بهش جنسی
 یارو که کردی کاری یه خودت حتما   گفتمی کرد.نمی باور مامانش ،گفتمی

 ،افتاده برام اتفاق این ،مامان بگم مامانم به اآلن من اصال   .سراغت اومده
 ،که حرفی ،ندیدتش حاال تا شناسهنمی که ایغریبه یه حرف اما .نداره باورمون

 به شد مجبور بعد .کنهمی باور ،کرده ور کار فالن دخترت رهآ بگه بیاد ،مثال  
 هم پارک این توی بیرون. زد نهخو از ،گرفت وجدان عذاب دیگه .نگفت مادرش

 ،دنمی پیشنهاد ،مثال   ،خیلیا ،ریممی راه پارک توی آبجیم و من اآلن ست.ه
 نشدیم. خر حاال تا ما ولی ،دممی پول رقداین بهت ،جا فالن بریم بیا گهمی

  
 اذیت که نهست پسرا مشکالتمون ۀهم .گیرهمی ور جلوت نآمی پسرا بعضی

 کنن.می

 کارشان است ممکن یا و کنند رها را کارشان یا آنان که شودمی باعث خشونت ۀتجرب
 روی منزل در کار به خیابان در کار یا کارگاهی کارهای از مثال برای .دهند تغییر را

 .دارد کودکان کار محل یا نوع تغییر در مهمی سهم امنیت عدم ۀتجرب کلدر بیاورند.
 گفت: چنین کارش تغییر دربارۀ کودکان از یکی

 بدبد چیزای ،دادنمی فحش الکی چیزای سر شد.می دعوام هکارصاحاب با
 .اومدنمی خوشم ور بدبد چیزای بچگی از کال   .اومدنمی خوشم من .گفتنمی

  بیرون. اومدممی ،ندمکمی اونا از
  بودن؟ چیا بدبد چیزای

 وقتا بعضی مثال   .نبود خوب اخالقشون اون. و این به دادنمی بدبد شایحفُ  مثال  
 منم .یاطوراین ،داداشم به دادنمی فحش مثال   ؛کردنمی بدبد ایشوخی من با

 بیرون. ازش زدم ،شدم عصبانی
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 کار محل در کودکانشان امنیت افتادن خطربه از ترس دلیلبه والدین است ممکن
 کارهای در بیشتر امر این کنند. مراقبت شانانکودک ازگونه این و شوند حاضرها آن

 به را هایشانبچه یا بچه است ممکن خانواده یک مثال برای است. مرسوم خیابانی
 کودکان از یکی کهچنان ؛کنند مراقبت هاآن از دورتر کمی مادر یا پدر و بیاورند چهارراه

 :کرد روایت باره این در
 مادرشون کردن.می کار هم با شونههم افغانستانی ۀنوادوخ هی ،بودیم ارراهچ اون

 نشه. دعوا نزندشون، کسی که بود اینا به چشش ساد،میوای جا هی

 هایشبکه به بردن پناه امنیتشان حف  برای کودکان راهبردهای از دیگر یکی
 توانمی البته است. رایج کارها از بسیاری در تقریبا   امر این است. کار هنگامبه خانوادگی

 به خود خانوادگی ـ اجتماعی هایشبکه ازسوی افراد کارها از برخی در که آنجا از گفت
 کند.می تولید را امنیت احساس و امنیت آنان برای هاشبکه همین ،شوندمی وصل آن

 است: شرح بدین مطالعه میدان در پژوهشگران از یکی ۀمشاهد
 کردند.می کار تولیدی در دبودن برادر و خواهر که کودک دو و خانم یک همراهبه کارفرما

 مصاحبه زمان در کرد.می کار بود، خیاطی کارگاه که ،ساختمان دوم ۀطبق در کودکان مادر
 رفت. و گذاشت آنجا خواب برای بود نوزاد که را خود دیگر فرزند و آمد پایین مادرشان

 که گرفت نتیجه چنین توانمی موارد این از اند.کرده پیدا مادرشان ازطریق را کار این هابچه
 هابچه برای امنیت و اعتماد آن برعالوه و است شده تأیید مادر ازنظر کارفرما و کار محیط
 دارد. وجود

 کودکان نکردن یا کردن کار در سزاییب سهم امنیت احساس ،شد گفته که گونههمان
 ایجاد برای دارد. ،اتباع هایخانواده خصوصبه ،آنان ۀخانواد رضایت و توافق و

 از بسیاری که آنجا از است. مهم بسیار کار فضای و محیط با ییآشنا امنیت احساس
 جوامع هاآن مبدأ و اندگزیده اقامت ایران در که است اندکی مدت اتباع هایخانواده
 و دارند ترس شهر این از تهران به مهاجرت هنگامبه ،است بوده افغانستان کوچک
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 باقی منزلشان اطراف در بیشتر و نکنند مراجعه کار برای مکانی هر به است ممکن
 :باره اظهار داشتدر این  نهادمردم هایسازمان از یکی اجتماعی مددکار مانند.ب

 پدر که کردم پیدا افغانستانی ۀنوادوخ هی برای عالی و خوب خیلی کار هی کتابی میدون سمت
 شدیدی وابستگی هم به بچه و مادر و داشت شدید افسردگی مادر و نبود و داشت اعتیاد

 یجورچه بره دوره، راهش گفت ؛نداد اجازه مادر بعد و قربانی و دهندهنجات مث   داشتن،
 اومدن، افغانستان از تازه اینا چون ؟چرا دونیمی یعنی داشتیم؛ موردا این از گرده.برمی

 .دارن ترس احساس بشن، دور اینجا از مقدار هی بخوان کهاین اینجاست، امنشون محیط
  ؟نبر بیرون دارن که امنی ۀحوز ناو از بخوان هاگ یعنی
 وارد اجتماع توی شما که گفتیم ما چقدر چوبی، صنایع کارگاه همین درمورد مثال   .دقیقا  

 به مهاجرتتون و پیشرفتتون باعث بساچه و نبیاری دستبه تجربه بشین، آشنا آدما با بشین،
 . ...اما ،شهمی دیگه کشورهای

 که کنیممی تکرار بازهم البته .است شغلی امنیت کودکان امنیت از دیگر عدیبُ 
 شغلی امنیت است کودکان کار جزو که یکارهای همین در اما کنند، کار نباید کودکان

 توضیح خوبیبه کار مخاطرات در که گونههمان شود.می تهدید مختلف اشکال به هاآن
 کنند. فوت حتی یا بدهند دستاز را بدنشان اعضای است ممکن کار کودکان ،شد داده

 در .یا ازکارافتاده شوند شود اخراج کار از ،بینندمی صدمه کهاین بعداز است ممکن
 و کندمی وضع را نانوشته قوانین از مختلفی اشکال آنان برای کارفرما معموال   کار محل

کند. مثال  این احساس ناامنی شغلی به اشکال مختلف بروز می کند.می استثمارها را آن
 اندنگران ماه آخر تا کنندمی پرداخت را شان«رسوم» ماه ابتدای که یگردزباله کودکان

 که کودکانی البته خیر. یا باشند داشته درآمد توانندمی دیگر ماه رسوم ۀاندازبه آیا که
 احساس کمتر ترندمطیع و ،هستند مهارت از میزانی داراییا  دارند کار در یبیشتر ۀسابق

 .شوندمی محسوب مناسب کار نیروی کارفرما برای زیرا کنند،می ناامنی
 مختلف کارهای در کودکان که است اقتصادی یا مالی امنیت   امنیت از دیگر شکلی

 از بسیاری در .که در مثال باال توضیح داده شدیابند، همچنانبه آن دست نمی آن
 از واهی دالیل به رماکارف ها ممکن استشاگردی کردن در مغازه و یکارگاه کارهای
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 زود ،آمدی دیر نکردی، کار خوب کهاین مانند ،کند امتناع کودکان مزددست پرداخت
 صورتبه را هاآن مزددست مواقع برخی دریا  .غیره و ،گرفتیمی یاد کار داشتی رفتی،
 دستمزد ،کنممی پرداخت بعدا   و ندارم اآلن کهاین ۀبهانبه یا کند پرداخت نیمهنصفه

 هستند: از ناامنیُبعد  این ۀدهندنشان روشنیبه زیر هایروایت کند.ن پرداخت را هاآن
 روز هر من !چطور گفتم .نکردی کار اصال   که تو گفت ؛تسویه یبرا پیشش رفتم

 اومدم.می شب هشت تا ُنه ساعت از

  
 بیرون. اومدم ،دادنمی تومن 50 ؛دادننمی حقوق

  
 ،دهمی تومن 200 مثال   یا دهنمی شههم دم،می حقوق هفته این گهمی هی
 ده.نمی ور شبقیه

 کودکاننداشتن  امنیت دربارۀ نهادمردم یسازمان اجتماعی مددکاران از یکی روایت
 :بود چنیندر ابعاد مختلف  کار

 اعتراض، حق عدم شغلی، امنیت عدم بهداشت، و ایمنی رعایت عدم حداقلی، دستمزد
 در تجاوز و شتموضرب تهدیدات اقسام و انواع درمعرض اجتماعی، هایحمایتعدم

 است کار ایمنی رعایت مهم ۀمسئل اولین است. کودکان مشکالت ازجمله دورافتاده مناطق
 و هستند آموزش هرگونه فاقد دوم ۀمرحل در است. قسمت ترینضروری و ترینمهم و

 پنجمیک و چهارمیک کم، مزد اجتماعی. هایحمایت نداشتن و اجتماعی ۀآتی نداشتن
 ضایع خیلی هم ناحقش کند.می برابری کارگران دیگر با کردن کار در که کار قانون دستمزد

 کنند.نمی پرداخت را شاندستمزد مثال   .شودمی

 است. ارتباطی امنیت کنندمی تجربه کار در کودکان که امنیتی فقدان از دیگری نوع
 داشته کیفیت تواندمی ایرابطه هر البته .است اجتماعی ۀسرمای عنصر ترینمهم ارتباط
 و نامتقارن روابط یا نوکری ـ ارباب ،اصطالحبه ،بر مبتنی روابط باشد. نداشته یا باشد
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 کار در را روابطی چنین کودکان .اندکیفیتبی روابط ملهجاز اضطراب و ترس همراهبه
 چگونه که شد پرداخته موضوع این به خوبیبه قدرت روابط ۀمقول در کنند.می تجربه
 تجربه را کار در امنیت نبود   کودکان این و است کودکان ضرر به نامتقارن قدرت روابط

 به هاآن با است ممکن که ایگونهبه ،است بخواهیدل هاآن با کارفرما روابط کنند.می
 قرارداد مدتکوتاه صورتبه یا بنددنمی قرارداد اصال   یا کودکان با شود. برخورد تندی

 در مکانیکی یک در که کودکی .کندمی طوالنی بسیار را هاآن کار ساعات و بنددمی
 :گفت چنین اشکاری ساعتی دربارۀ کردمی کار نارمک منطقۀ

 [مکانیکی ۀ]مغاز اینجا گفت .بمونم تونمنمی اینجا بیشتر پنج تا گفتم بهش من
 نرفتم. ،بود سختم دیگه من .باشی باید ُنه ساعت تا

 تجربه کودکان که است مواردی از دیگری یکی درنهایت روانی امنیت در اختالل
 آن طبیعی پیامد کنندنمی امنیت احساس هاانسان کهزمانی گفت باید البته کنند.می

 هایسازوکار از یکی است. روان سالمت مشکالت سایر و ،اضطراب ترس، احساس
 هر در امنیتشان کهزمانی آنان است. تقدیرگرایی به بردن پناه شرایط این در کودکان

 کنندمی سعی کنندمی ایجاد که ایذهنی هایهساز از استفاده با شودمی تهدید ایزمینه
 چراکه ،است کاذب نوع از امنیت این البته .کنند خلق امنیت احساس خودشان برای

 .کندمی فراهم را آنان بیشتر استثمار ۀزمین و کندمی محروم حقوقشان از را کودکان
 تو ،بابا گفتنمی ؛نبودن راضی دادن پول موقع ولی ،بودن راضی کارم از اکثرا  

 اومدیم حصب هشت از ،بابا گممی .یآنمی وقت سر ال  اص نیستی، بلد کار ال  اص
 .پیششون برمتونمی ،بخوای کنن.می دبه [لبخند با] .وایسادیم شب دوازده تا

 .بخور رو پولم خوایمی ،نداره ارزشی دنیا ینهم گفتم بهشون هستم آدمی یه من
 آدمی .کنممی علیک سالم باهاشون هم وقتا بعضی .گذرهمی دنیا ،دیگه رفته

 بوده. خدا خواست شاید بوده، این قسمت شاید گممی بگیرم، دل به که نیستم

 هنگامبه شهرداری و بهزیستی مانند ینهادهای کهاین برعالوه گفت باید همچنین
 امنیت نیز انتظامی نیروی کنند،می تهدید را کودکان امنیت ساماندهی هایطرح
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 که است افغانستانی کودکان بر ناظر بیشتر هاآن تهدید کند.می تهدید را کودکان
 نداشتن دلیلبه کودکان از دسته این اند.کرده مهاجرت ایران به غیرقانونی صورتبه

 شناسایی انتظامی نیروی ازسوی ترسندمی همیشه غیرقانونی مهاجرت و هویتی مدارک
 شد مشاهده زباله تفکیک هایسایت در مثال برای شوند. مرز رد درنهایت و دستگیر و

 دیده تدارک آلونکشان بامپشت باالی را خوابشان محل گردهازباله از برخی چگونه که
 ستر از که ندداد پاسخ چیست، شانکار این دلیل شد سؤال هاآن از کهزمانی و بودند

 ازقبل شد، حمله آنان به اگر تا خوابندمی بامپشت باالی دستگیری و انتظامی نیروی
 کنند. فرار دستشان از و دنببین را هاآن ،شوند سایت وارد مأموران کهاین

 یه خاطربه .بندازن زندان ببرن ور من بود کم فقط .شهرداریه پلیس ...همین
 شاز بینهمی وقتی کهاین خاطربه گذاشتن. اغتشاشگر ور من اسم یفروشدس
 کثیفش. زبون اون با رهآمی زبون به رو حرفی همچین ترسیمنمی

 خشونت و آزار ۀتجرب
 ابعاد در بیشتر آزار کنند.می تجربه را هاخشونت یا هارآزا انواع کار محیط در کودکان

 برای دارد. هم ساختاری عدبُ  فردیبین عدبُ  برعالوه خشونت اما ،ددهمی رخ فردیبین
 بیشتر عدبُ  این ،ورزدمی خشونت کودکی علیه شهروندی یا کارفرما یک کهزمانی مثال

 مانند ،جامعه ساختارهای کهزمانی کهدرحالی است، فردیبین هایخشونت نوع از
 کودکان کار تنهانه ،کنندمی فراهم کودکان کار برای را زمینه یا قوانین ،منابع نابرابر توزیع

 خشونت نوعیو چنین امری  ندنکمی قانونی را آن نوعیبه حتی بلکه ،دنکننمی ممنوع را
 به بیشتر بخش این در .رودکار میبه کودکان علیهشود که محسوب می ساختاری
 پرداخته مختلف کارهای در کودکان ۀزیست ۀتجرب به توجه با فردیبین هایخشونت

 را غفلت و ،جنسی روانی، فیزیکی، هایخشونت از مختلفی اشکال کودکان شود.می
 ،خانوادهاعضای  کسبه، شهروندان، کارفرمایان، همچون گوناگون افراد ازسوی

مأموران  مانند رسمی نهادهای کارگزاران کار، محیط در نهمساال یا همکاران
 کنند.می تجربه بهزیستی بازرسان و مترو مأموران و ،انتظامی نیرویکارکنان  شهرداری،
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 خشونت که است آمده تعریفی در است. شده ارائه خشونت از متفاوتی تعاریف
 توجهیبی آزار، و صدمه روانی، و روحی یا جسمی فیزیکی، اقدام هر» :از است عبارت

 [58] «.جنسی ۀسوءاستفاد ازجمله ،سوءاستفاده یا سوءرفتار توجهی،بی از ناشی رفتار و
 روانی، یا جسمی آسیب هرگونه» :از است عبارت آزاریکودک ،زمینه همین در

 سال هجده زیر دافرا اساسی نیازهای به رسیدگی عدم و کشیبهره یا جنسی ۀسوءاستفاد
 علیه خشونت است آمده دیگر تعریفی در [59]«باشد. غیرتصادفی که افراد دیگر توسط

 اعمال سال هجده زیر افراد علیه که شودمی هایخشونت تمامی شامل کودکان
 کارفرما، همساالن، ن،امراقب سایر والدین، ازسوی توانندمی هاخشونت این شود،می

 .[60]گیرد صورت هاغریبه و ،1رمانتیک شرکای
 یا فیزیکی هایخشونت کنندمی تجربه کار در کودکان که هاخشونت از شکلی

 خشونت از شکل این شود. عضو نقص یا جرح باعث است ممکن که است جسمی
 که کودکانیبیشتر   کنند.می تجربه را آن کودکان از بسیاری و است رایج بسیار کار در
 زیادی حدود تا کنندمی کار تولیدی یا مکانیکی هایکارگاه مانند تعمیراتی کارگاه در

 خشونت با همیشه خشونت از شکل این البته اند.کرده تجربه را فیزیکی هایخشونت
 و هاتعمیرگاه در خشونت ۀتجرب ۀعمد دالیل ازجمله است. همراه روانی یا کالمی
 مشتری، به نامناسب ایشیوه به جنس فروختن کار، در کاریباخربه  توانمی هاکارگاه

تحت  مشتری به کاال شفرو بابت کارفرما انتظار کارفرما، منافع سر بر مشتری با درگیری
 مناسب، زمان در مشتری به کار یا جنسندادن  تحویل ،هر شرایطی و به هر شکلی

 حاضر موقعبه مشتری، مال به زدن صدمه کار، ابزار کردن گم کار، ابزار به زدن صدمه
 کرد. اشاره غیره و ،کار هنگامبه کردن شیطنت جنس، کردن خراب ،در محل کار نشدن

 که سالهچهارده کودکی شود.می اکتفا روایت چندبه  هاکارگاه این در خشونت درباب
 روایتشده چنین از این نوع خشونت تجربه کردمی کار مکانیکی کارگاهیک  در قبال  
 :کرد

                                           
1. Romantic partners 

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 543  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 کار ،نکنینمی کار خوب گفتمی زد،می یگوشتپیچ با داشتیم کارصاحاب یه
 زیاد تونیمنمی هم ما دیگه .یندیدنمی گوش من حرف به ،نکنیمی خراب ور

 گذره.می زندگیه، نداره، عیب گیممی ؛شیم درگیر باهاشون

 ازرا روایت خود کرد های منطقۀ فرحزاد کار میکه در یکی از مکانیکی کودکی یا
 کرد: نقل گونهاین رفتن دیر دلیلبه خشونت ۀتجرب

 ؛داد فحشم کار، سر برفتم دیر روز اون .زنهمی هم کتک ،شهمی ،رهآ ،مدعوا
 برام. کرد پرت چارآ یه بار یه یا .یبیا ذارمنمی دیگه ،یبیا دیر گفت

سبب خراب کردن کار این نوع به و کردندکه در تولیدی پوشاک کار میکودک  دو
 خشونت را تجربه کرده بودند نیز چنین نقل کردند:

 ناراحت گفت بهم بعدا   .کرد بیداد ،کردم اشتباه ور کار زدم بار یه ،مکارصاحاب
 بشه بیشتر دقتت کهاین برای ،کردم وبیدادداد ،نشیا

  
 اینا. و کردی خراب رو مانتو چرا کرد، وبیدادداد سرم کلی اومد

 اما ،برنیاید کار پس از خوبیبه کرده است شروع را کار تازه که کودکی است طبیعی
 انجام خوبیبه را کارش کودک اگر و کندنمی فکر گونهاین کارفرما موارد برخی در

 محل در کار ابزارو  وسایل شدنگمهمچنین  د.ورزمی خشونت او علیه ینوعبه ،ندهد
 ابزار شدن گم گاهیاما  ،است کار در طبیعی نیز امری همیشه یا مدتکوتاه برای کار
درحین مصاحبه  .خشونت نشان دهد کودکان علیهکارفرما  کهشود برای آنی میدلیل کار

 کار ابزار شدن گم دلیلبه که ندکرد اشاره مورد این به بارها کودکانو تحقیقات میدانی 
 اند.دیده خشونتازسوی کارفرما 
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 بود، گمشدهکه  آچار یه سر ،زننمی رو همدیگه چوب با !بزنیبزن چه ،بزنبزن
 کو آچار، کو گنمی کنن.می دعوا شاگردا با اهااوس بیشتر شد. دعوا بعد
 کردی. گمش چرا گوشتی،پیچ

 رها را کارآن  کودکان است شده باعث مدام در کار خشونت مواقع از بسیاری در
 سهمشود می کار کردن رهاخشونتی که سبب درواقع  .و به کار دیگری روی آورند کنند

 کودک .دارد دیگر مشاغل بهرود وهمچنین  وکودکان  بیشتر فقر و استثمار در مهمی
 روایت زمینه همین در کردمیکار مرغی قلعهمنطقۀ در  ای که در یک کارگاهسالهسیزده

 :کرد
 دعواش منم بزدم، کارصاحاب دیگه .بریدم رو پرده کردم،می کار خیاطی جا یه

 هیچی .کردی خراب ور کار شمهتاز اومدی، تازه تو گفت .نداد ور پولم کردم،
 اینجا. ومدمابی ،دیگه

 :چنین بود کردی که در یک مکانیکی کار میکودک روایت ینهزم یندر ا
 ،نکردم ،کن ور کار این گفت اینجام. کردن کنن،می داغست، ه مفتول سیخ
 ،بودم رفته بود بارم اولین ،دیگه بار یه د[.کنمی تعریف خنده با] اینجام کرد ولی

 اومدم ،هیچی سرم. تو زد آچاره اون با .بیارم نتونستم ،بیار رو ابزاری یه گفت
 بیرون

 ۀتجرب دلیلبه اما ند،گیرب یاد را آنتا  کنندمی کاری یادگیری صرف را مدتی کودکان
 ، با تغییر شغل،مواقع این در کنند. رها راکار آموخته  آنشوند مجبور می خشونت
 زیرا رود،می ازبین است گرفته یادۀ آن کار زمین در که کودکی مهارتی هااندوخته
 شانتجربیات و هااندوخته ،دیگر و شوندمی کار از دیگر شکل وارد آنان مواقع از بسیاری

 ،شودمی کاری وارد کودکی کهزمانی ،مواقع از بسیاری در همچنین آید.نمی کارشان به
 معتقد چراکه ،نکند پرداخت دستمزدی او به اول ماه چند است ممکن کارصاحب

 کودکی زمینه همین در است. یادگیری درحال و نیست بلد کاری کودک است
 :کرد نقل کردمی کار شهر مرکز در پاساژ یک در که سالهدوازده
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 ،کنهمی اذیت داره که موقعی دیگه .برم شاید ،کننمی اذیت دارن زیاد اینجا 
 کنه، اذیت مثال   بده، دیر رو حقوقم مثال   برم. باید ماه سر ،دهمین رو حقوقم

 ،رممی کنه اذیت کنم. عوض رو شغلم باید اینا، و سرم کنه دادوبیداد
 ،هیچی دیگه ،گرفتم یاد چیزا خیلی .اینجا اومدم ،کرد اذیت قبلیم کارصاحاب

 بود. نامرد خیلی اون .ناآل خورهنمی دردمبه

 کودکان برای همیشگی ۀروی یک کارها از برخی در مشتریان با شدن درگیر گاهی
 کار کودکان با مشتری درگیری ۀتجرب دربارۀ هصادقیمنطقۀ  بارهتره در کارفرمایی است.
 :کرد روایتچنین 

 ور بار کنه، سوا ور بار آدمی یارو مثال   .کننمی دعوا ؛داره زیاد دردسر اینجا
 .نبودم من گهمی کردی، ور کار این چرا گهمی مثال   ؛کنهمی له ور بار یا ندازهمی

 .شهمی شروع دعوا و آدمیدر حرصشون دیگه اینام
 :کرد نقل کرد نیز چنینصادقیه کار میمنطقۀ بار که در تره سالهپانزده کودکی

 بیارید بار گهمی مشتری رسیم،نمی دیگه ما ست.غلُغله هاشنبهپنج اینجا نببینی
 سر دیگه .دارنبرمی رو همه ریزممی تا بینینمی مگه گفتم بهش من .بریزید
 .شهمی دعوا همین

 گفت: پاسخ در ،شد سؤال همکارانش با دعوا ۀزمین دراو  از 
 هم ما ،گنمی زور ،دنمی دستور شههم ابزرگ مثال   .شهمی دعوا هم اونا با چرا
 .زننمی هم کتک ،شهمی هم دعوا دیگه .بدیم انجام رو اکار ۀهم رسیمنمی که
 اخراجمون ،کنهمی مونجریمه آدمی 1مهندس دعواها همین سر زنیم.می هم ما

 .کنهمی

 را ،فیزیکی یهاخشونت ویژه، بههاخشونت شکل بیشترین خیابان درکار  کودکان
 شکل این گاهی قلمروست. سر بر جنگ خشونت این دالیل از یکی کنند.می تجربه

                                           
 بارهترومیوه میادن سازمان در شهرداری ناظران .1
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 ۀتجرب یفروشدست ۀسالچهارده کودک شود.می اعمال گروهی ۀشیوبه هاخشونت از
 :کرد روایت شکل این به را قلمرو سر بر خشونت

 کو گممی من .شده ما از ارراهچ این ،کردیم کار اینجا ساله هدَ  ما گنمی اینا ...
 این سر این ازقبل ما .شد دعوا هم دیگه روز یه همین خاطربه بعد .پس سندش

 یه .بودیم اونجا هفته هی شهرداری. ارراهچ سر رفتیممی ،کردیمنمی کار ارراهچ
 .اومد بود موتورسوار با ... ،کنه تمیز خواستمی ،ماشینی سمت رفت ...ایدفعه

 سر اومدیم ما همین خاطربه ،شد یطوراین کهوقتی .پسره این پای زد دفعهیه
 که هاییبچه واسه . ..ست.دیگه گروه یه ازست نی اینا از شهرداری .ارراهچ این

 .انافغانستانی هایبچه ،هستن... اونجا

 گفت: زمینه همین درکرد کار می مطهریدر مترو که  یدیگر فروشدست کودک
 بیان ذارمنمی من کنه. کار اینجا کسی ذارمنمی چون ،باهاشون شهمی دعوام
 ،نیومدن بعضیاشون اآلن .زیاده خیلی فروشدست واقعا   چون کنن. کار اینجا
 .نفره بیس کنهمی کار اینجا که یفروشدست کل یعنی ،بشمریم بخوایم یعنی

 .شد دعوام دختری یه با زورپری نه دیروز همین این سر .بیان ذارمنمی من بعد
 کرده فرار خونه از ،سبزواریه ،مشهدیه ،بود کرده فرار خونه از اون و ...اسمش

 مجبور منم .خریدنمی ما از کسی ،فروختمی مالدس بود اومده اونجا بود.
 .حرومه بگیرم اونا از پول چون ازشون. مگیرمین پول بکشم. ور گیساش شدم
 د.آمی بدم خودمم نیار. خونه این یتو ور حروم پول گهمی مامانم بعد

 قلمرو یک در طوالنی مدتبرای  که افرادی آن است که قلمرو سر بر جنگدلیل 
 هر به که دیگرانی را ه همین سببب دانند.می خود ازآن   را قلمرو آن کنندمی فعالیت
 مختلفی اشکال به است ممکندانند و متجاوز می کنند تعرض شانقلمرو به شکلی

 گونهاین ۀ خود راتجرب زمینه همین در کودکان از یکی .رزندَو  خشونت ناواردتازه علیه
 :کرد روایت

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 547  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 هر .کن نصف بوده هرچی ه،من ماشین این گهمی زنه،می رو ما وقتا بعضی ااین
 از تومن 20 روزی ا،تربزرگ ،هابچه این .هگیرمی زور پول ما از تومن 20 شب

 هاراچ ساعتای اونا ۀپسرخال اون .نیانا اجاین ئه.ما از ارراهچ گهمی ،سونهمی ما
 اینا ست.جاهمین واسه ن،گیرمی تومن 20 شبی نآمی گهمی آن.می ظهرازبعد
 یازده دوازده، ساعتای تا شب اونا .کنهمی کار اینجا نآمی فرحزاده، شونهخون
 تومن 20 )شبی( شویی ،دبیای گهمی ما به بعد .کنهمی کار شب()نیمه شونیمه
 60 اون، 20 با ،دیممی شهب داداشم و من تومن 40 زنه.می ،ندیم اگر .بده

 دن،نمی پول دیگه اونای .دیممی بهش فقط نفر سه ما تومن 60 روزی .تومن
 اینا. و بدین تومن 5 یه شده گم بابام ،گهمی آدمی روزا بعضی .فامیالشونن

 :ندکرد توصیف گونهاین قلمرو سر بر جنگ از ۀ خودشان راتجرب دیگر انکودک
 .نگردین اینجا گفت اومد ؛قدبلند بود ردهمَ  یه اینجا اومدیم که روزی اولین ما

 ردهمَ  .مائه جای سر اومدیم ما روز اولین گفت .بگردیم ما ذارینمی چرا گفتم
 تجریش گفتم الکی ،دهمی خوبی پول تجریش گفتم ،باالتر رفت روز سه ،دو هم
 باال. رفت ،دهمی خوبی پول تجریشم دید باال رفت بعد .دهمی خوبی پول

  
 این .گرفتمی تومن 30 نفری وراون از مردی یه ه؛شد دعوا رقداین ارراهچ سر

 زنگ مه ما .کنیم کار ذاشتننمی رو ما .بودن گرفته رو ارراهچ زنا اون ،غربتیا
 از برید. اآلن گفت ،گرفت موتوراشونم ،خورد چک یه نفری .اومد اون زدیم

 مال . شده... پاره اینجا از ،خورده چاقو داداشش ؛بود خودمون فامیالی
 بود. افغانستان

  
 .واینسا اینجا گفتمی برو، اینجا از گفتمی اومدمی فروشهسبزی همین 

 کرد حلش ،گفتم مرد اون به دونم،نمی بعد .چرا گفتم .کیهکی جای ،دونمنمی
 سبزی بازار از شیبرا و ستا دوستبا او  که است داریمغازه ظورشنم]

 .آورد[می
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 ممکن یا زنندمی کتک را نخردساال تربزرگ کودکان گاهی هاچهارراه یا خیابان در
 اول کسی چه کهاین دربارۀ چهارراه در کار قواعد کنند. تصاحب زوربه را آنان پول است
 دالیلاز  دیگر یکی دهد ارائه او به را خدمتی یا بفروشد را جنسی مشتری به و شود وارد

فروشی دستمرزداران منطقۀ در که کودکی  است. کودکان درمیان خشونتبروز 
 :کرد نقل این باره درکرد می

 اول باید اولم من گفت پسره یه بعد .بود اومده دومادعروس یه دیروز ؛زیاده دعوا
 ور هاششیشه بود رفته ... ،نرفت دوم این .رممی دوم من گفت هم پسره یه .برم

 یه گفتم .نداد پول ،بودم دوم من پسره اون بعد   .داد بهش دهی یه ،بود کرده پاک
 رو ...سر ایدفعهیه شد. جنگ این سر .دمنمی گفت ،بده من به مه چیزی

 ،زدی ور من پسر چرا گفت ،اومد باباش شد. نرم درخت به خورد ،زد جورییه
 مه ما .شهمی چی ببینم ،خونه برین گفت ...و ...و من به ... بابای .شد جنگ
 پول ،زننمی رو ما روز هر بکنیم. باید چی دونمنمی امروز دیگه .خونه رفتیم

 من گهمی ،دهمی دشتی مشتری یه آیممی ،مثال   ،وقتی ما بعد .نگیرمی ما از زور
 ششیشه ریمی تو یعنی من؛ به بدی باید ور گرفتی تو که پولی اون یعنی اولم؛

 من. به بده ور پول ،اولم من گهمی اون بعد .دهمی بهت پولی یه ،کنیمی پاک ور
 ما همه ،باشه تا دو یکی که ستنی جوریاین ؛کننمی اذیت رو ما شونههم اینا
 کنن.می اذیت رو

 :کرد نقل زمینه همین در کردی که در خیابان شریعتی کار میکودکان از دیگر یکی
 زنه،می ور من داداشم .زنهمی رو ما وقتا بعضی ،تریمکوچیک ما و نتربزرگ اینا

 مال گهمی این ه.من مال ماشین گهمی زنه،می ور من اینم روزا بعضی .زنهمی اینم
 پای زد مدوا بچه این .زنهمی ور این مرتیکه مه ما .کنهمی تمیز آدمی هرکی منه،
 پام مداو بچه این شهرداری، چارراه همین چارراه، سرۀ بچ این .بشکست ور من

 شکوند. ور

 درمیان خشونتبروز  باعث کودکان از گروه این به شهروندان کمک ۀنحو گاهی
 :از همین کودکان مؤید این نکته است یکی که روایت؛ چنانشودمی آنان
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 میان دوستام ۀهم .کنی سمق   گهمی ،مثال   ،بده تومن 50 من به یکی مثال   ،نه
 سمق   گفت خانومه اون گهمی ،هگیرمی ازم زوربه یکی بعد .کنیم سمق   گهمی
 .دممی بهشون تومن هدَ  نفری بعد منم .نکنی

که در این  بورزند خشونت این کودکان علیه شهروندان سایر نحویبه است ممکن یا
 :روایت کردندچنین باره نیز خود کودکان 

 یم.گیرمین کار باهاشون ما ولی ،کننمی دعوا باهامون چرا، ابزرگ آدم

  
 مه ما ،هیچی . شم...می عصبانی آدمین خوشم ،اینا و گدا گنمی بعضیا

 .دیممی ور جوابشون

 و هاچهارراه سر در خشونت از دیگر شکلی کودکان علیه شهروندان سایر خشونت
 سر در باشد. متفاوت تواندمی کار نوع به بسته هاخشونت این دالیل هاست.خیابان

 بیشترازسوی شهروندان  کودکان علیه خشونت ۀ ابرازعمد دالیل هاخیابان یا هاچهارراه
 هنگامبه خیابان وسط از رفتنن کنار خودروها، حرکت مسیر کردن سد این موارد است:

 تمایل برخالف خودروها یهاشیشه کردن تمیز ورانندگی،راهنمایی چراغ شدن سبز
 کاال یک خرید به اصرار ،ازسوی کودکان خودروها ۀشیش و در ه شدنکوبید ،رانندگان

 بازار در دستیچرخ با بار حمل یا گردیزباله کار در .هااین مانند و ،کمک دریافت یا
 کندمی ایجاد دستیچرخ که است ترافیکی دلیلبه یفروشگل هایبازار در یابزرگ تهران 

 علیه خشونت برای موضوعی به که ممکن است شودمی شهروندان مزاحم نوعیبه و
 باعث کوچه یا خیابان از ایگوشه در هازباله گذاشتن گردیزباله کار در شود. بدل آنان

 با شهروندان از برخی گاهی نیز کار همین در .شودمی کسبه یا هاهمسایه اعتراض
 ۀتجرب برند.می سرقتبه را هاشدۀ آنآوریجمع هایزباله و شوندمی درگیر کودکان

 :بود چنین هاخشونت شکل این از کودکان ۀزیست
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 ده،می فحش .ینمبب برو گنمی کنیم، تمیز ور ششیشه ریممی ،دنمی فحش
 دن.نمی پول بعضیشون .کنیممی تمیز ریزیممی آب ریممی

  
 کالهم گرفت، ازم ور مپاکنشیشه یم،رفت داریم، ارراهچ یه بریم بیا گفتن ما به اینا

 تومن صد .کردم کار تندتند گرفتم ور داداشم پاکنشیشه بعد .گرفت ازم ور
 خونه. رفتم بعد ،کردم کار تندتند

  
 گوش ور حرفش .باشه ،نزن داد گیممی مه ما .زننمی داد ،کنیممی تمیز ما مثال  
 بعدم ،شهمی دعوامون مرو ه ما ،شهمی پیدا اونم .نزن داد ،باشه گیممی کنیممی
 ی.طوراین

  
 گفت من به یکی .بودم خیابون وسط من ،برن اماشین ،شد روشن چراغ بار یه

 دیگه ،کنه دنبالم تسخوامی .باباته گفتم منم .وراون بری فهمینمی ،گاوی مگه
 دررفتم. شتدس از

  
 یه زنهمی ،داره بار .زنهمی چرخت به یا دهمی هلت ،شیمی رد داری مثال  

 ور.اون کنهمی پرت ور چرخت .چرخت

  
 کنن،می پرت نآمی ن.نذاری اینجا گنمی اینا اینجا، ذاریممی ریمآمی رو آشغاال
 .دنمی فحش
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 برد.می زد،می رومون جلوی رو بارهامون کرد؛می اذیت زیاد 2 ۀمنطق یتو
 رو رفیقم دفعه یه زد.می رو ما کردن.می اذیت خیلی ،دارن وانت که اُترک همین
 .[61]پیشش از کردم فرار گوشم، یتو زد رو من .تکسیش رو پاش زد، چاقو

 کسبه از برخی ، بلکهورزندنمی خشونت کودکان علیه رانندگان و شهروندان تنها
 بیشتر هاخشونت این .دهندنشان می خشونت آنان علیه نیز کودکان کسب محل اطراف

 کسبه از برخی .که تبعات روانی بسیاری دارد است جسمی یهاخشونت شکلبه
 مشتریان آزار باعث خیابان کنار روهایپیاده و خیابان در کودکان کار حضور معتقدند

 زمینه همین در کودکان شود.می هاآن وکارکسبمحل  اطراف ۀچهر شدن زشت و
 ند:کردبا این جمالت نقل را تجارب خود 
 رستورانه این .نکن کار اینجا گهمی ،زنهمی ور من قدراین ،رستورانه ،مغازه این
 خوبن. باقیشون اونا .دیگه هم با شریکن ،دوتاشون نابدی مرد

  
 گهمی کنیم، کار ذارهنمی ؛کنهمی اذیت کنهمی کار رستوران یتو که آقایی این 

 واینسیم. اینجا

  
 باباته. مال اینجا مگه گممی برو. اینجا از گنمی ،دنمی گیر دارامغازه

 
 گنمی ؛کنن اذیتمون دارامغازه ممکنه ییوقتا یه فقط ،کنهمین اذیت ور من کسی

 کنیم.می سروصدا و وایسادیم مغازه در چرا

 برای و کنند حمایت کودکان این از ۀ محلکسبنیز  گاهیبراساس شواهد میدانی، 
 . کنندمی جدا هم از را آنان دعوا هنگامبه یا دهندمی غذا هاآن به مثال
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 ،ریممی رو هامغازه .دهنمی فحش بهمون اونا .دهمی غذا بهمون ونشبیشتریا
 کنیم.می دود اسفند ده.نمی شحف اونم ،کنیممی دود

  
 هم جدامون نآمی اوقات گاهی تازه .خوبن اونا کنن،نمی ندعوامو امغازدار ،نه

 کنن.می جدا اونا ،بشه دعوامون .کننمی

 اعمال کودکان علیه حکومتی یا دولتی هایسازمانمأموران  ازسوی خشونت گاهی
براساس  ،هاخیابان از کودکان آوریجمع یا ساماندهی هایطرح در مثال برای شود.می

 مواقع از بسیاری در یا ده استش اعمال یهایخشونت کودکان این علیه شواهد میدانی،
 قلمرو در کودکان کار از ممانعت برای شهرداری هایبوستان یا مترو انتظامات مأموران

 که گونههمان شوند.می آنان کار مانع آمیزخشونت هایشیوه به شاناستحفاظی
 شانکارگزاران یا هاسازمان این ازسوی خشونت کودکان ،دهدمی نشان زیر هایروایت

 .اندکرده تجربه نیز را
 زوربه ور من ،کشید ور موهام ،هستش ...اسمش ،موراأم از یکی کهاین سر

 پخش ایران یتو تازه ویروسش کرونا ماه اون تو کهاین خاطربه کرد. قطار داخل
 مورأم اینجا جای همه ،بود شده طرح خمینی امام این روز پنج یه بود. شده

 جنس همهاون با بمونم قطار تو تونستمنمی ؟کردممی کارچی دیگه من .گذاشتن
 پرتت وگرنه ،قطار یتو برو گفت گرفت موهام از .بیرون اومدم قطار از .بچرخم

 گرفت .رمنمی گفتم من و.ر جنسات هم ور خودت هم ،قطار ریل رو کنممی
 کرد. قطار داخل زوربه ور من

  
 بار یه شهرداری اما .رفتیم در و زد رو ما یا رفتیم در یا ،گرفت هروقت که پلیس
 زد. رو ما قدرنوا ،گرفت
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 ور من نشدم، سوار من دیگه .گرفتن رو اهبچه رو، ما گرفتن اومدن بهزیستی از
 زدم. داد رقدنوا .کردن سوارم کشیدن

  
 ی.یتو مقصر ؛ایخارجی تو گهمی ،بریم مورأم پیش دیگه، هیچی بشه، درگیری

 را زیادی غفلت و فیزیکی روانی، هایخشونت نیز هایشانخانواده ازسوی کودکان
 کار، سر نرفتن دلیلبه کودکانشان علیه است ممکن هاخانواده برخی کنند.می تجربه

 پول تحویل یا ،کافی مدآدر نداشتن کار، محل از برگشتن زود کار، محل به رفتن دیر
 بیشتر خشونتنوع  اینبراساس شواهد میدانی،  دهند. نشان خشونت خانواده به اندک

 هاآن با کودک که یهایخانواده درمیان البته .است معمول «غربتی» هایخانواده درمیان
 است. رایج خشونت نوع این شته بودند نیزوادا کار به را کودک خانواده یا کردمی کار

 است: رحش بدین هزمین این در کودکان ۀتجرب
 دست   . زنه...می منم زنه.می رو کوچیکم داداش حتی زنه.می غر خیلی بابام
 .نکنی کار برید گهمی بابام داره. بزن

  
 ،نکردی کار اگه .تومن هزار 50 مثال   ،کنی کار رقدنیا باید امروز گهمی بابام

 خونه. برنگرد

  
 که کردن دعوام .خونه برگشتم دیگه ،بودم خورده سرما نبود، خوب حالم روز یه

 برگشتی. زود چرا
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 .راهه خیلی مونهخون تا بمونیم دیروقت تا مجبوریم کنیمنمی کار که روز یه
 ،اومدی دیر چرا تو گهمی ،کنهمی دعوا مامانم .شبه یازده ساعت رسیممی وقتی

 کار چرا گهمی ،کنهمی دعوا باز ،نکردیم کار که بریم زودترم اگه بعد .بیا زودتر
 آدمی ؛گممی ایبوفه اون به ،باشم داشته مشکل کار سر وقت یه اگه .نکردی
 .کنهمی کمکم

 ندگیرمی کاربه را آنان که یباندهای یا کنندمی کار باندها برای که کودکانی گویا
 با برخورد ۀتجرب که یکودکان از دو َتن کنند.می تجربه را خشونت دیگر کودکان ازبیش

 ۀتجرب و باندها این برای کار روایت کردندمی کار باند یک برای که ندداشت را یکودکان
 :ندکرد توصیف گونهاین را هاآن میاندر خشونت

 بعد .فروشنمی ور شونبچه ،کنن مراقبت هاشونبچه از تونننمی بعضیا مثال  
 روزی باید تو گهمی بهش ه،دارمی نگه رو بچه این هم هردمَ  ،فروشهمی که

 جای یا دیممین غذا بهت یا ،نکنی کار رقداین روزی اگه .کنی کار رقداین
 یتو اگه ولی .نیستیم گروه این توی آبجیم و من ،شکر رو خدا .نداری خواب

 یعنی خفنه؛ اهگروه اون کنم.می فرار اونجا از باش مطمئنم، باش هم گروه اون
 یا زننمی رو تو مرگ حد در کهاین یا دنیمن غذا بهت نکنی کار مثال   کهاین
 ده.نمی خواب جا بهت کهاین

  
 ،نکنن کارم تا کنن.می شونپیاده تجریش سر مثال   نآمیست، بچه از رپُ  وانت
 اگه ،هستن کی هایبچه دونیمنمی داره. پارک تجریش میدون برن. ذارننمی
 ییاونا کنن،می پیاده که ییاونا اموقع بعضی .دادیممی نجاتشون ،شناختیممی
 سیرئ اونا ینیع ،کمپه مونهخون گفت هرکی .دارن رئیس اونا کمپه، شونهخون که

 تخت. خیالت ،نه ،فالحه شهر، ینیپا شونهخون که ییاونا .دارن

 قرار سوءاستفاده مورد باندها از برخی ازسوی است ممکن کودکان این گاهی یا
از  توانندنمی کودکان اند کهآگاهخوبی از این امر به باندها مسئوالن این ، زیرابگیرند
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. کنندمی کشیبهره هاآن از سساتؤم پوشش یا قالب دربنابراین  .ندکن دفاع خودشان
 :گفتچنین را داشت در این باره این باندها  یکی از کودکانی که تجربۀ برخورد با

 رسیدیم .کرج طرفای وردآورد، چی، به برد رو ما پارسال اومد ایمؤسسه یه
 بیار، نفری هر .کنم معرفی ور تو که بدی 800و  میلیون2 گفته اونجا بُخ  کرج.
و  میلیون 2 گفته مثال   این .بیاریم کجا از نفر ما گفتیم .بگیر تومن 400 نفری
 وردآورد تا دممی واست هزار 400 بیاری، نفری هر .دولت به بدی پول بیار 800

 ،داد 2800 کهاون ؛ببرم ور این بدم، 800 و 2 برم من که بود همین کار بیا.
 جوری.همین 400 ،بره کهاون .دنمی من به 400

 تجربه کار محیط در کودکان که است خشونت از یدیگر شکل جنسی خشونت
 تجربه تواندمی کودکی هر که است خشونتی نوع بدترین خشونت از شکل این کنند.می
 یاد و دهدمی دست او به ات ناخوشاینداحساس بدترین آن ۀنتیج در که ایگونهبه ،کند

 برای خشونتنوع  این ۀتجرب ماند.می باقی کودک نزددر سال هایسال برای آن ۀخاطر و
 در اندازد.می خطربه را آنان روان و جسم سالمت که است واقعی بحران یک کودکان
 هایشبکه ازسوی کهاین از ترس دلیلبه ،دختران ویژهبه ،کودکان مواقع از بسیاری

 دارخدشه آنان آبروی است ممکن کهاین تصور یا شوند قلمداد مقصر شانیحمایت
 دلیلبه ،است ممکن والدین دیگر موارد در د.دهنمین ها را گزارشخشونت این ،شود
 هاییافته از اگرچه ند.کن ازدواجوادار به  کودکی در را دخترانشان ،جنسی آزار از ترس

 تجربه زیاد کودکان درمیان آزار و خشونت نوع این که رسدمی نظربه چنین پژوهش این
 کهدرصورتی کودکان از بسیاری که داشت درنظر باید نیز را نکته این اما ،است نشده

 و ترس ازجمله مختلف دالیل به ،شوند جنسی آزار و خشونت قربانی
 هایآسیب ازجمله موضوع این و کنندمی خودداری آن روایت از ،خودگناهکارپنداری

 به دستیابی ،روی هر به دارد. ناپذیریجبران عوارض اتفاقا   که است کودکان کار پنهان
 هایفرصت در که بود هاآن اعتماد جلب مستلزم خشونتنوع  این از کودکان ۀتجرب
 ازسوی نبود. پذیرامکان پژوهش این میدانی کار جریان در کودکان با مصاحبه کوتاه
 جنسی آزاریکودک ۀتجرب دربارۀ هاآن از نحوی هر به کهزمانی کودکان از بسیاری دیگر
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 به بلکه ،کردندنمی روایترا  زمینه این در خود ۀتجرب دلیلی هر به آنان ،شدمی سؤال
 نشان هاروایت این ۀتجرب پرداختند.می زمینه این در کودکان سایر ۀتجرب روایت

 از شکل این ثانیا   و چیست جنسی آزاریکودک که دانندمی کودکان این اوال   دهدمی
کنندگان مصاحبه از یکی دارد. وجود آنان درمیان حدودی تا آزاریکودک یا خشونت

 :کرد بازگو ه این شکلبکرد کار میجی  کودکی را که در منطقۀ روایت
 شمادر و پدر از خواستهنمی هدیگ که کرد تعریف کنم. قطعو ر مصاحبه که خواست من از

 شروع باران نجااو و هرمی مکانیکی هی به کار برای .ناددمی پول شبه منت با چون ،بگیره پول
 و هشب خشک لباسش تا هرآمیدر ور لباسش مکانیکی صاحب ۀتوصی به .هکنمی باریدن به

 جا نجاو اور لباسش و هکنمی فرار مغازه ازبعدش  .هکنمی لمسو ر اون مکانیکی صاحب
 جای کار برای چرا که زننمی شکتک شدتبه سیم با عموهاش هرسمی که نهوخ به .هذارمی
 لرزش با همراه ،مضطرب بریده،بریده صورتبه ور اطالعات این موتماون  رفته. ایهدیگ

 حتی .هشب ضبط شصدا که بود نگران مدام کرد. تعریف شپاها پرش و شدستا توی خفیفی
 نه اون نداشت. امنیت احساس هم کردممی یادداشت ور ماجرا این دفترم توی من کهاین از

 شاز ماجرا این دربارۀ تریجزئی تسؤاال نمبتو که بود جوری طشیشرا نه ،خواستمی
 بپرسم.

 :بودند زمینه همین در دیگر انکودک ۀتجرب گرروایتنیز  کودکان از دو َتن
 اونجا ترکیه، بردنش دزدیدن. رو دختری یه آبادسعادت فرهنگ میدون یتو یکی

 . بیار... پول باباش به گفته بعد .کردن فرار ،بودن باهاش دوستاش . بردنش...
 و.ر دخترش آورد رفت

  
 مترو هایبچه از یکی با اون دونم.نمی ور اسمش ،چیزه اسمشست، ه دختره یه

 دختره این ولی .شه جدا خواستهمی شوهرش از ولی ،داشت شوهر ؛بود دوس
 ،گفت بهم خودش .کرده تجاوز بهش زوربه رفته شونهخون مترو هایبچه هی با

 نگم. کسمهیچ به گفت من به .کردمی گریه هم خیلی
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در این کرد از تجربۀ خود می فروشیدست اشرفی اصفهانیمنطقۀ کودکی که در  
 گونه یاد کرد:اینباره 

 ششیشه زدم ،شدم عصبانی منم بعد .ینیپا داد ور ماشینش ۀشیش آقاهه هی بار هی 
 یه .رفت گذاشت ترسش از اون بود. وردهآدر ور شلوارش چون ،کردم ردُخ  ور

 یزور بکنه تومن رو به خواستیآقاهه نگه داشت، م یه آبادیناز یبارم تو
 من فرار کردم. یول ینش،صندوق عقب ماش

 از دیگر یکی خشونت ۀتجرب گونهاین الله پارک در یفروش فال ۀسالپانزده دختر
 :کرد روایت را کار کودکان

خصوص ماهایی که به ،زار جنسی خیلی زیاده توی پارکآکه مثال  این
زار آاین  ،واریهفروشیم. اآلن همین دختره که بهتون گفتم فرار کرده سبزهدس

چون به مامانش  ،تونست بگهیبعد به مامانش نم .جنسی بهش اومده بود
خودت یه کاری کردی که یارو  گفت حتما  کرد. میاور نمیمامانش ب ،گفتمی

 ،این اتفاق برام افتاده ،اصال  من اآلن به مامانم بگم مامان .اومده سراغت
حرفی که  ،شناسه تا حاال ندیدتشای که نمیاما حرف یه غریبه .باورمون نداره

بعد مجبور شد به  .کنهباور می ،و کردهر ره دخترت فالن کارآمثال  بیاد بگه 
از خونه زد بیرون. توی این پارک هم  ،دیگه عذاب وجدان گرفت .مادرش نگفت

گه می ،دنخیلیا مثال  پیشنهاد می ،ریمو آبجیم توی پارک راه می اآلن من ست.ه
 ولی ما تا حاال خر نشدیم. ،دمپول می رقدبهت این ،بیا بریم فالن جا

 شکل ترینساده دارد، مختلفی اشکال کار کانکود درمیان خشونتاین نوع  ۀتجرب
 این ۀمیان در .رسدمی تجاوز به درنهایت تا باشد جنسی تماس پیشنهاد تواندمی آن

 مضمون با مبتذل هایعکس دادن نشان مانند ،خشونت از دیگری اشکال نیز طیف
 و هاکارگاه داخل مانندخلوت  یجاها در بدن کودکان لمس نمایی،عورت جنسی،
 در دارد. وجود ،او آزار و کودک دزدیدن و ،متجاوزگر بدن لمس برای تقاضا ماشین،
 برچسب ،کنندمی کار هاچهارراه در که دخترانی ویژهبه ،دختران به مواقع از بسیاری

 فضاهای از برخی در حتی و بسته فضاهای در کودکان گاهی .شودمی زده فروشتن
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 یکی دهند. آزار جنسی لحاظبه را دیگریک مختلف هایصورتبه است ممکن عمومی
 بستگان ازسوی اسکان محل در جنسی آزار کرد اشاره آن به توانمی که مواردی از دیگر

 یا نیز هست کارگران اسکان محل که هاکارگاه از برخی در مثال برای است. دوستان یا
 نفر چند دارد. وجود جنسی آزار از اشکالی کودکان اسکان   محل   مجردی   هایخانه در
 ۀزمین در کودکان با کار از را شانتجربه نهادمردم هایسازمان اجتماعی مددکاران از

 ند:کرد بیان گونهاین جنسی خشونت
 وجود نیز کافی نظارت و شودنمی رعایت هم هاداستاندار چون زیرزمینی هایمحیط در

 زورگویی، خشونت، احتمال است. بیشتر کودکان گروه این در خطرات لذا ندارد،
 از پذیرترآسیب هامحیط این در دختران و هاستمحیط دیگر از بیشتر جنسی هایخشونت

 اند.پسران

  
 اصال   هابچه .جوریهاین دیگه بینیممی داریم چیه، هوا اآلن نببینی .زنهمی حدس آدم خود

 آسیبای و بوده تجاوز احتمال بوده، بینشون جنسی ۀمسئل صددرصد گفتن.نمی چیزی
 شدیممی پخش و بودیم نفر چندین ما .ندیدیم هاکارگاه اون توی من رو مواد .شکلیاین

 ،بله .بودن دیده جنسی آسیب و داشتن جنسی مشکل منطقه اون هایبچه بیشتر .منطقه توی
 بودن. دیده جنسی تجاوز

  
 مثال   ،بگم بخوام اگر ولی .نه بشن، وارد چنیناین که مواردی داشتیم ما بگم کهاین نه

 خاطربه و داشته اینا و تجاوز مشکل مثال   گرفته، قرار تعرض مورد کودک که بوده تجربیاتی
 این وارد زیاد یعنی ؛نداره موضوع این دربرابر مقاومت قدراین دیگه داشته، که ایتجربه
 ،فالنی با بعد هستی، فالنی با حاال کهاین کنترل درحال مدام یعنی بوده، شده روابط

 وقتی کهاین ۀچرخ توی فتنامی سریع بعدم ندونیمی .نکنی فرار فالنی با ی،جورچه
 جمع نوعیبه بخواد این که نَد ب   شوهر رو بچه سریع ،خرابه اوضاع قدراین بیننمی نوادهوخ

 همین توی بوده ولی ،نه افتاده، ارراهچ سر اتفاق نیا بگم بخوام کهاین ولی .داستان بشه
 ها.نوادهوخ همین توی و مناطق
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 آسیبش خیلی بیرونیه اون دیدم، و کردم کار که کسی عنوانبه یعنی دیدم، من که چیزی
 چه ،آقا که نشستی حرفاش پای شما و زده حرف اومده بوده، ایبچه یه وقتی یعنی ؛بیشتره
 لگدمال هابچه نفسعزت شده، شروع هابچه ارراهچ سر کاراز  اصال   که !بهش شده ظلمی

 پایین اومد ماشین از فالنی ،خانم که کنهمی تعریف بغض با آدمی اول ۀدفع بچه که شهمی
 عنوان اصال   دوستاش جمع توی سوم ۀدفع ناراحته، دوم ۀدفع و گوشم توی خوابوند دونه یه و

 برای بچه رفت. ازبین بچه نفسعزت که بینیمی راحتیبه تو و افتاد اتفاق فالن که کنهمی
 برای .فتهامی براش اتفاق تا هزار بینیمی تو و شهمی ماشین سوار ،کنه عمل ور شهلوز کهاین
 عادی تعرض ؛فتهامی اتفاق براش و شهمی ماشین سوار داره، دوس رو ماشین فالن کهاین
 این توی داریم متأسفانه بدی اتفاقات خیلی نداره، فرقی پسر و دختر بده. خیلی این و شهمی

 دیگه مدالش خیلی اآلن نبوده، زیاد هم قدراین هاقبال   بگم تونممی شاید که بینیممی دوران
 شده. متنوع

 
 (N=159کودکان ) ازسویده شهتجرب یاشکال آزارها :3-24 ۀنمودار شمار 

 مختص و کنندمی تجربه کار در را خشونت از مختلفی اشکال کودکان درمجموع
 خشونت و تنش هایزمینه کارها از برخیدر  است ممکن هرچند نیست، خاصی کار

 او کار و دارد جامعه با تریگسترده ارتباط کودک که یکارهای در ویژهبه ،باشد بیشتر
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 کارهایی به توانمی زمینه این در است. شهروندان مرۀروز زندگی مزاحم نوعیبه
 ی،فروشدست فروشی،فال کنی،پاکشیشهاز  اعم هاراهچهاره و خیابان در کار همچون

 میادین در کار و دستیچرخ با بار یجایجابه مانند شهر مرکز در کار گردی،زباله
 این کودکان اسکان محل یا هاکارگاه مانند سربسته فضاهای در کرد. اشاره باروترهمیوه

 رخ بیشترممکن است  جنسی هایخشونت توانا محافظان نداشتن حضور دلیلبه نیز
 کودک روان و جسم که آنگاه است، خشونت از شکلی کار خود   قعامو از بسیار در دهد.

 پایانۀدر  دستیچرخ با که کودکی .است ناراحت کارش از کودک و شودمی خسته کار از
 :گفتدر این باره  درکمی جابار جابه آزادی

 بار ،شهمی اذیت زیاد آدم .سنگینه بارش اذیته آدم جز نکرده، اذیت چیزی
 ،شب تا اینجا بیای بشی بلند باید ُنه ساعت حصب .شیمی هخس خونه ،هسنگین

 .شهمی داغون دمآ کمر بکشی، وراون وراین ور چرخ این هی

 روایت نیز بود آوری زبالهجمعمشغول  کردستان بزرگراهدر  ی کهگردزباله کودک
 :کرد

 چیهمه .خورهمی همبه حالت ،کنیمی سطال این یتو وت ردست که موقعی
 ور مونهمه گندش بوی ،تابستونه که اآلن .داره پشه کلی .دستت به هبچسمی

 بدنمونم. ده،می گند بوی شههم لباسامون کرده، خفه

 :ش چنین بودروایت درکمی کار نیاورانمنطقۀ  بارتره در که کودکی
 بیایم تا ،شیممی تعطیل هشت شب ؛خوابیممی ساعت سه فقط روزا گاهی ما

 .دآمی بار هم سرپشت صبح تا هی دیگه آد.می میدون از بار ،اینا بخوریم شام
 کنیم. ردیف بار پاشیم باید شیش ساعت صبحم .خوابیممی ردهُخ یه الهاش اون

 :کرد نقل کردمی کاردستی با چرخ محالتی گل بازار در که کودکیو 
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 مثال   .ریزهمی همبه فکری ازلحاظ آدم ،ندن ور پولت یا بخورن ور پولت کهاین
 کشدس با اونم که کنهمی اذیت ذرهیه که زُر  خار این شاید جسمانی من واسه
 شاید سطال مثال   ست.نی صورت اون به آسیبی وگرنه و رنگه ؛دیگه کنممی حل

 ست.نی مشکلی وگرنه بگیریم، چیزی و کمردرد ،باشه سنگین

و  هستند آلودگی منبع شهری ۀزبال هایسطلخوبی بر این امر آگاهیم که همه به
 حتی و است کنندهناراحت و سخت ،تابستان یامخصوص در ابه ،هاآن کنار از عبور

 گردزباله کودکان اما .رسدمی مشام به شانبد بوی مکنیها عبور میآن چندمتری ازوقتی 
 این کنند. جدا را هازباله و خم شوند هاسطل این در کمر تا زیادی ساعات ناگزیرند

 آسیب نیز او روان به ،اندازدمی خطربه را کودک جسم سالمت کهاین برعالوه ،مسئله
  .شکندو شخصیتش را درهم می کندمی وارد

 یزیاد اجتماعی و عاطفی روانی، زیستی، پیامدهای کودکان علیه خشونتدرواقع 
 منفی، تفکرات گیری،کناره مانند) 1«سازییدرون» رفتارهای در که دارد همراهبه را

 هرچه گویا دهد.می نشان را خود (پرخاشگری مانند) 2«سازیبرونی» و (افسردگی
 بیشتری خشونت باشد، داشته تریضعیف حمایتی هایشبکه یا باشد ترپناهبی کودک

 :داشت بیان کارگری عالی شورای ۀنمایند زمینه همین در کند.می تجربه را
 خانواده از که است حمایتی به هبست کودکان این نامحدود کاری ساعت ،اضافی کار اجرای

 مادر و پدر خانواده یک در است ممکن است. متفاوت هم با ناشرایطش کنند.می دریافت
 رفتار ،دارد خانواده از که حمایتی به توجه با و باشد خانواده برای کمکی کودک و کند کار

 تررحمبی ما ،شوندمی تردفاعبی هااین هرچقدر واقعا   اما .کند تغییر تواندمی هم کارفرما
 شویم.می

                                           
1. Internalization 

2. Externalization 
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 اشکال خشونت در کارۀ تجرب :3-25 ۀنمودار شمار 

 خشونت ۀتجرب درقبال و کنندمی تجربه را خشونت یدیگر ۀشیوبه نیز مهاجر کودکان
با  زارخیابان اللهدر که  . روایت کودکی افغانستانینندک دفاع نیستند از خود قادر

 :چنین بودکرد می جابار جابهدستی چرخ
 بدبخت ما افغانیا، بدبخت ما .شیممی چیهمه ؛شیممی اذیت اینجا ما ببین ،نه

 زنن،می ایرانیا همین و.ر من زننمی ،بگم چیزی هاگ .تانیمنمی چیزی ،افغانیا
 نداریم، زور که ما .ور من زنهمی نبر، بار گهمی ؛کننمی اذیت زنن،می ردیاکُ 

 .بگیم بهشون تونیمینم چیزی ،مدرکیم بدون نداریم، مدرک

خشونت و آزار

منازعات

جنسی

غفلت
جسمی ـ  
فیزیکی

کالمی ـ 
روانی
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 یوز(بهارن)عکس از  یاباناز کودکان کار و خ یریتصو

 استثمار

 بحثم به همه ازبیش که بود مارکس این اقتصادی و اجتماعی علوم متفکران درمیان
 نتیجه این به درنهایت و بود داریسرمایه نظام در سود منبع دنبالبه او .پرداخت استثمار

 معنی بدین ؛کندمی کار که کسی، آیدمی دستبه کارگر استثمار از سود منبع که رسید
 .شدمی دارسرمایه نصیب کردمی تولید کارگر که ایافزودهارزشاز  یادیبخش ز که

 را کارگر ۀطبق دارسرمایه ۀطبق چگونه که کردمی اثبات علمی صورتبه او روازاین
 روی همین از و شدمی یلتبد اخالقی هایگزاره به او علمی هایگزاره و کندمی استثمار

 :است گفته او دربارۀ 1آرون مثال   .اندپنداشته انسان یک از واالتر را او برخی که است
 ،بود دانشمند کهآن برعالوه کرد،می مبارزه کارگران رهایی برای مارکس که آنجا از»

 [62]«بود. هم پیامبر
های دقیق گفتهکرده بود. یکی از  بارها اشاره هاآنکودکان و استثمار  ۀمارکس به مسئل

ویژه النکشایر، از و به ،های داربی شایر، ناتینگهام شایردر استان»است:  چنیناو 
                                           
1. Arun 
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 درکنارها شد، این کارخانههای بزرگ استفاده میشده در کارخانهاختراعهای تازهماشین
توان چرخاندن چرخ آبی را داشت.  هاآن آب   شده بودند که جریان   احداث یهایرودخانه

النکشایر که تا ویژه در این مناطق دور از شهر ناگهان نیاز به هزاران کارگر پیدا شد، به
چیزی به هر ازبیشحاصل بود، اکنون اندکی داشت و بی نسبتا   آن زمان جمعیت

های ریز و چاالک کودکان همه به انگشت ازبیشجمعیت احتیاج داشت. چون 
های مختلف لندن، های بخشفورا  شاگرد گرفتن از نوانخانه ،خردسال نیاز بود

در  بختات کوچک تیرهن از این موجودو مناطق دیگر رایج شد. هزاران تَ  ،بیرمنگام
سالگی را به شمال فرستادند. رسم بر این بود که استاد  سنین هفت تا سیزده چهارده

کند. نفع آنان این بود که تا  تأمیندزد( پوشاک و خوراک شاگردان خود را )همان بچه
را مزدشان متناسب با مقدار کاری بود که زی ،سر حد امکان از کودکان کار بکشند

البته مارکس  [63]«رحمی پیامد طبیعی این امر بود.توانستند از کودکان بکشند. بیمی
دانست، جامعه می سازماندهیو استثمار را ناشی از نحوۀ  ،نابرابری، فقر ۀمسئل

ان و زندگی ای که طبقۀ مسلط با استثمار طبقۀ کارگر مانع رشد و شکوفایی آنگونهبه
 .[64]شودهمراه با آسایش و امنیتشان می

 ،گردیخصوص در کارهای کارگاهی و زبالهبه ،کنندکودکانی که در ایران کار می
بهتر نیست. ساعات کار  ،کند نباشدآنچه مارکس توصیف می اگر شرایطشان بدتر از

کار در شرایط سخت و حداقل دستمزد ازجمله ویژگی کار  همراهبهبسیار طوالنی 
 ،توان گفت در تمام اشکال کار کودکاناست. می در ایران کودکان در اشکال مختلف

نوع و میزانی از استثمار وجود دارد. همچنین کودکان  ،که در این مطالعه بررسی شدند
سازوکارهای مؤثر برای حمایت  و دفاع از حقوق خود و نبود قوانین فقدان توانایی دلیلبه

شوند و در بسیاری از موارد کارفرمایان خواهان به بدترین شکل استثمار می انآناز 
های برخی از این کارفرمایان تأییدی بر این . گفتهسالبزرگتا یک فرد  اندانآناستفاده از 

 نکته است.
 ها از صد تا بزرگ بهترن. بعضی وقتا این بچهگم میمن 
 رن؟ بهت
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ترسن تا آدمای جوونی ترن هم بیشتر میکنگوشترن هم حرفچون هم صادق
 ،گی باالی چشت ابروساله تا می، نوزدهسالهبیس مثال   .شون باد دارهکه کله

 ای بهت بزنه.ضربه هخواد قهر کنه بره یا یمی
  

برن، ا بهتر کار رو پیش میتربزرگ بهنسبت ؛نای باهوشیهاحس خوبیه، بچه
 ما هم تونستیم بهشون اعتماد کنیم و کار رو دستشون سپردیم.

کند. البته استثمار بیشتر ناظر بر میزان دستمزدی است که کودک دریافت می ۀمقول
میزان  لحاظبهشود. پرداخته می هاآن ۀدر این پژوهش ابعاد دیگری دارد که به هم

های زیر کنند. روایتدریافت می نیپاییکودکان دستمزد بسیار  تمام تقریبا  دستمزد 
 :این کودکان استمیزان دستمزد  ۀدهندخوبی نشانبه

، کنهمیدیگه موقعی که داره اذیت  .د برمیکنن شاببینم اینجا زیاد دارن اذیت می
اذیت کنه،  مثال   اگه حقوقم رو دیر بده، مثال   .باید برم ،سر ماهده میحقوقم رو ن

 باید شغلم رو عوض کنم. ،اینابیداد کنه سرم و وداد

  
  ی؟گیرمیحقوقت رو چطور 

خورد، رفتیم پولمون رو میکه می یکرچون پیش ه ،که کردیمش هفتگیاآلن 
به ما  شهمی گفتیم این فردا کیهی می .گفت ایمروز فردا، ایمروز فرداهی می

جایی اآلن  .از چند جا بیرون شدیم ،شه پول بگیریمدیدیم دیگه نمی .پول بدین
 که هستیم جدیده.

  
با ]کنن ولی موقع پول دادن اذیت می ،جا رفتم خیلی بهم اعتماد داشتنهر

 .[خنده
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تو  ،گفتن بابامی ؛ولی موقع پول دادن راضی نبودن ،از کارم راضی بودن اکثرا  
اومدیم  حصب هشتاز  ،گم بابامی .یآسر وقت نمی ال  کار بلد نیستی، اص ال  اص
 .برمتون پیششونمی ،کنن. بخوایدبه می [با لبخند] .شب وایسادیم زدهدواتا 

 .خوای پولم رو بخورمی ،دنیا ارزشی نداره ینمن یه آدمی هستم بهشون گفتم هم
آدمی  .کنمبعضی وقتا هم باهاشون سالم علیک می .گذرهدنیا می ،رفته دیگه

 گم شاید قسمت این بوده، شاید خواست خدا بوده.نیستم که به دل بگیرم، می

 
بعد ۀ گفت هفتداد و میگرفتم، نصفش هم نمیتومن پول می 70ای ها هفتهقبال  

 .دممی بهت

 :گفت ۀ حقوق و دستمزد کودکان کاردر زمین نایرمایکی از کارف
حتی  .است نصف قیمت حددا   تربزرگهای شاگردمغازه بهنسبت هاحقوق بچه

 دوازدهرغم در برخی از کارها مانند کار در کارواش ممکن است کودک علی
مزد او و تنها دست فرسا دستمزدی دریافت نکندساعت کار سخت و طاقت

 .دگیرمیانعامی است که از مشتری 
 کرد گفت:کار می اوین ی در منطقۀدر تأیید همین نکته کودکی که در کارواش

 .یمحقوق ندار ینجاا ایم.یکارگر انعام ینجاا

 :گفت نایکارفرما دربارۀصورت کلی به قیطریهمنطقۀ در  دارانمغازهیا یکی از 
 گردم که این پوله رو بهش ندم.دار دنبال این میمغازه من  

ست. بسیاری از کودکان در هاآناز عوامل مهم استثمار  دیگر سن کودکان یکی
که به مهارت نیاز دارد ممکن است  یند و طبیعتا  در کارهایندار یارتکارهای مختلف مه

شود ای مینیست. گاهی سن بهانه گونهایناما همیشه  ،حقوق کمتری دریافت کنند
دستمزد کمتری پرداخت کند. حتی در  ،کار بیشتر باوجود ،برای کارفرما که به کودک

کنند و ن کار میساالبزرگ ۀاندازکه به مهارت خاصی نیاز ندارد و کودکان به یکارهای
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های . روایتکنندکارفرمایان به آنان دستمزد کمتری پرداخت می ،بیشتر بساچه
 :کارفرمایان و خود  کودکان مؤید همین معناست

 ولی ساعت ،نصف قیمته حددا   تربزرگهای شاگردمغازه بهنسبتها حقوق بچه
 ره.و ظهرم میآد می حصب ،کاریش فرق نداره

  
 .ا وزارت کاریهتربزرگ فرق داره. ساالبزرگ بهنسبتها پرداخت حقوق بچه

رو این  .دنمی ا خرج خونوادهتربزرگ [.خنددمی]ب تنهان دیگه ها ُخ بچه
خونه دارن، خرج خونه  اجاره ؛گیریممیدرنظر و بیشتر ر حساب ما حقوقشون

 خرج زندگی دارن.دارن، 
  

 ده.یک و نیم می ،رده کوچیکمُخ من یه کهاینبه خاطر 

 بارۀ حقوق و دستمزد کودکاندر  امام رضا گل بازاردر  یان حاضراز کارفرما یکی
 :گفت

تومنم  400ا تا تربزرگتومن،  70ها تا بچه ؛کنمروزمزد باهاشون حساب می
 آمد داشته باشن.ممکنه در

 نیز چنین گفت: پرده کارفرمایان فعال در صنف تولیدییکی از  
توی این صنف وزارت  .  خیلی کمتره دیگه...ساالبزرگ بهنسبت هاحقوق بچه

کارفرما وقتی  من   مثال   .تعهدی نداره عنوان چبه هی اصال   ؛کار مزارت کار تمومه
ندارین، کوفت  بیمهگم میه تا کارگرم بذارم اینجا، خونه بیام و دَ توی این خیاط

 و بگیرین.ر ن کار کنین و حقوقتونیچیزی ندارین، فقط بیاندارین، هیچ
مدنظر باید ماهیانه  ۀدر محدودکردن  کارجایی که کودک برای  ،گردیدر کار زباله

در این شرایط دیگر بین میزان پولی  ،به کارفرما بپردازد« رسوم»مبلغی را تحت عنوان 
 کهاینوجود ندارد، مگر تفاوتی کند پرداخت می سالرگبزکه یک کودک با یک فرد 

 تواند زبالهسن او کم است و کمتر می کهآن دلیلبهوالدین کودک از کارفرما بخواهند که 
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شود محدود نمی گردید. البته این امر تنها به کار زبالهجمع کند از آنان پول کمتری بگیر
کودکان  مبلغی کهیعنی  ؛با چرخ نیز مصداق داردجایی بار و در کارهای دیگر مانند جابه

ن پرداخت ساالبزرگ ای است کههکنند به همان اندازپرداخت میکار سیون یکمعنوان به
ساالن است، زیرا بار کمتری برای ، اما معموال  درآمدشان کمتر از بزرگکنندمی

 منطقۀ در ی کهگردکودک زباله ،باب قیمت رسوم. درشودجایی به آنان سپرده میجابه
 :روایت کردکرد کار میاقدسیه 

 2500شغال جمع کنی، باید رسوم بشی، ماهی آکه بیای ست جوری نیهمین
 کنهمیره زاری بابام می مثال   .شاید کمتر بدیم ،. ولی ما کوچیکیمدیممیرسوم 

 .ناین کوچیکه، کمتر حساب کنی گهمیپیششون، 

که  امثالهمهای مکانیکی، خیاطی و در برخی از کارهای دیگر مانند کار در کارگاه
شود. استدالل نیازمند میزانی از مهارت است به کودکان کمترین دستمزد پرداخت می

بخواهد کاری انجام  کهآن ازبیشو او  ندارد یکارفرما نیز این است که کودک مهارت
یادگیری کارهای زیادی را  درکنارلبته باید گفت کودکان یادگیری است. ا فراینددهد، در 

این زمینه  کودکی در ۀدهند. یکی از متخصصان حوزانجام می ی روزدرطبرای کارفرما 
 :بیان کرد

کارگاه کار  یای که توبچه .دآکه بیرون می هها حقوق خیلی کمتر از اونیکارگاه یتو نببینی
اونجا  .بلد نیستی که یگیرمیم یاد هچیزی  هکه تو اینجا ی ، کارفرما این ادعا رو دارهکنهمی

 ن.َد تومن ب   60 مثال   شاید در هفته ،حقوق خیلی کمه

 :ندگفت نیز در این باره انکارفرمایر از ن دیگدو تَ و 
کاری که  بهنسبتکاری بلد باشن،  مثال   هابچه .گیرناز ما حقوق می هابچه

 گیره.می 500، 400 مثال  آد میبلدن دیگه، وقتی پادویی که اون اول 
  

جوری که کار به ما همین .دیممیما کار بهشون یاد  .ره اوایلشآبره میکار می
 گیرایی خودشون داره دیگه. بهنسبت ؛دیممیما هم بهشون کار یاد  ،یاد دادن
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 همراهبهعد دیگری از استثمار در کار کودکان ساعات کار طوالنی و یا بسیار طوالنی بُ 
 8قواعد موجود، ساعات کار حدود  براساسکار در ساعات نامتعارف است. قاعدتا  

اما کودکان ممکن  ،ماه است درطولساعت  170روز و یا چیزی حدود  درطولساعت 
ساعت نیز کار کنند. برای مثال کودکانی که در میادین  400ماه تا  درطولاست 

شنبه ساعت کار میادین از شنبه تا پنج براساسروز  درطولکنند کار می باروترهمیوه
از ساعت غیر ،روز درطولساعت. آنان  پنجکنند و جمعه نیز ه ساعت کار میروزی دَ 

مغازه و آماده  یز کردن داخله بار خالی کردن، تمساعت را ب چهار تا پنج ،کار میادین
 100چیزی حدود  تقریبا   ،کنندمیَصرف  هاآنها و سایر اقالم و چیدن کردن میوه

 گونهگرد نیز همینساعت در ماه. برای کودکان زباله 400 ازبیشساعت در هفته و 
بدین شان ساعات کاری تقریبا  کنند کار میآنان که در بخش غیررسمی و در شب ؛است

راه بهکنند از گودها با ماشینی که کرایه می سه تا چهارحدود ساعت  هااست: عصر قرار
شب یا یک و دو بامداد  دوازدهعصر تا نزدیک  پنج چهار یاافتند و از حدود ساعت می

یک  و دوازدههشت تا نزدیک  یا هفت هاند از ساعتنیز مجبور هاکنند. صبحکار می
کرد کار مینیروی هوایی خیابان بار . کودکی که در ترهها بپردازندبه تفکیک زباله ظهر

 :روایتش از ساعات کاریشان چنین بود
تازه شبم  ،شب هشتصبح تا  هفتصبح از  ؛ش باید کار کنیهبار همتره یتو

 بار خالی کنی.

یز سختی کارش ن آوری زباله بودمشغول جمع منیریهمیدان در که  گردیکودک زباله 
 دانست:را ساعات طوالنی کار می

شغال جمع کنی، صبح زود از آش هدیگه شب باید هم ؛خوابیهش کمسختی
 اینارو تمیز کنی. ،خواب بیدار شی

دستمزد اندک تنها به کودکان در این دو نوع کار محدود  همراهبهساعات کار طوالنی 
 کمدستماهی  کهاین باوجودوجود دارد. آنان  کودکان اشکال کار تمامشود و در نمی

مرخصی  کهزمانیکنند، اما ساعت را برای کارفرما با حداقل دستمزد کار می 300
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کنند. شکل دستمزد یا حقوقی دریافت نمی روز بابت آن ،روندن سر کارند و به گیرب
کارها  در برخی از طوری که، بهدیگری از استثمار کار در ساعات نامتعارف است

 ، و حتیکنندیکار م یروقتها تا دشبو  شوندمیکودکان صبح زود از خواب بیدار 
 ند.کنکار  بایدنیز  هاآخر هفته
توضیح داده  گردیو زباله باروترهمیوهکار کودکان در میادین  دربارۀ ساعاتتر پیش

های بازار کار در هایی مانندشود. در کاردر این بخش به کارهای دیگر پرداخته می ،شد
صبح از خواب بیدار  چهارهای آجرپزی کودکان مجبورند حدود ساعت گل یا کوره

در  کودکانمانند کارواش و مکانیکی و بسیاری از کارهای دیگر  یشوند. در کارهای
زمانی برای  کهاینکنند و از بابت نیز کار می ها،جمعهروزهای تعطیل، خصوصا  

 ها،مانند خیاطی ،هاند. در برخی از کارگاهابسیار ناراحت ت و بازی ندارنداستراح
ساعات کاری کارگاه ممکن است  ۀگرمای محوط دلیلبهخصوص در فصل تابستان و به

کودکان هفت روز هفته معموال   های مواد غذاییدر فروشگاه. تغییر کند شب بهاز صبح 
طور کلی ساعات کاری کودکان و به کنندمیتا یازده شب کار  هفت صبحرا از ساعت 

. روایت برخی از کودکان در این زمینه در تمام اشکال کار بسیار زیاد و نامتعارف است
 :چنین بود

مثال   ،باید صبح زود از خواب بیدار شیکه گل[ اینه  بازارسختی کار اینجا ]
 صبح. چهار

  
تر باید کار تازه جمعه بیش ست.جمعه هم هست، ش ههتو کارواش دیگه هم

 د.آکنی، ماشین بیشتر می

دربارۀ ساعات کرد کار می در میدان اعدام فروشیکودکی که در یک مغازۀ الستیک 
 چنین نقل کرد:اش کاری

 .دهمیتومن بهم  230ای شب. هفته َدهتا  رممی صبح هشتاز 
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 ازنظرتوانشان کار کنند و  ازبیشد که نکنکودکان را مجبور می نایکارفرما گاهی
یک که در  انیکودکَتن از . در این باره روایت دو کودک این شرایط مانند بردگی است

 :گونه بودکردند اینکار می لباس تولیدی
یه روز  هبعد این شاگرد .کارتا چرخ چهار ،کارگاه قبلی دو تا شاگرد بودیم یتو

سرعتا  ۀدادم، همم کار انجام میمن اومدم داشت .رفت باشگاه صبادر میون می
گفتم من  کند[.تعریف میبا هیجان ]عقب موندی  ،...بعد اوسا گفت .باال دیگه

گفت من  .و که نیومده رو پس بدمر تونم توون )تاوان( این شاگردتنمی
 کنم...گفتم کار دیگه نمی .کنی باید سریع باشیاینجا داری کار می ،دونمنمی

 کسی نیستی که بخوای فشار زیادی رو تحمل کنی. ۀبرد کنیداری کار می .

 
مثال   .این معمولیشه .یعنی هر دو تا چرخ یه دونه شاگرد نیاز داره ؛ما دو نفر بودیم

تونه دو تا ای عادی یه پادو میهماه یولی تو ،شه کارتشب عید سنگین می
اب بده. یه تونه جونمی و یه نفر مسلما  ر تا چرخ رهاچا ه.و جواب بدر چرخ
تا  دوازدهاومدم تا ساعت می حبعد صب .تا چرخ بود رهاکار بودم و چاوسط

گفتم  .رسونیچرا نمی !آقا که اونم صداش دراومده بود .کارا زیاد بود دوازده و نیم
گفتم  .تونی کار نکنگفت اگه نمی .کار اونم پس بدم)تاوان( تونم توون من نمی

 شدم اومدم. کنم. پاهمین اآلن کار نمی

آن  ۀای بزنند، کارفرما هزیندر برخی از کارها اگر کودکان به ابزار و مواد کار صدمه
برخی از این موارد ناشی از ماهیت  کهاین، غافل از کندکسر میرا از دستمزد کودکان 

خوبی رشد نکرده است، او مهارت و های کودک بهتوانایی کهنآ دلیلبهکار است و یا 
 نیزالبته در مواردی  .باشد کارمحل موارد در  ۀکه مراقب هم آن را نداردتوانایی کافی 

 و نباید به آمده جزئی از کار استاین درک را دارند که اشتباهات پیش نایکارفرما
در این باره روایتش بود  یخیاط حساب کارگر نوشته شود. کارفرمایی که صاحب یک

 :ین بودچن
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یه پارچه بود،  ـ رهره هیچ موقع، هیچ موقع یادم نمییادم نمی ـپادو داشتم  من یه
 پارچه رو بهش دادم، گفتم این .ایههای پردهترین پارچهیکی از گرون یپارچه برا

بعد رفته بود، پارچه رو ورداشته بود،  .و ببر بده فالن جا که برام بدوزشر
جوری رفته بود چسبیده بود ش اینهنگو یه تیک .جوری گذاشته بود رو موتوراین

اون زمان، سه سال پیش بود،  .م شانس ما داغ بوداگزوز موتور .به ته اگزوز موتور
خوام بهش بگم می ؟خوام بکنمکار میپول پارچه رو دادم. چی 700میلیون و  1

ب قبول ا ُخ بعضی .ومد اینجا کار کنهابدبخت گرفتار نبود، نمی هاگ ؟پول بده
 ای که دارهب بچهزنن. ُخ خیلیا هستن می .زنن به حساب کارگرکنن مینمی

گردم که این دار دنبال این میمغازه ه، من  گیرمیتومن حقوق  400تومن،  300
 پوله رو بهش ندم.

 :ز در همین زمینه گفتنی داشت تعمیراتی ۀمغازکارفرمایی که یک 
نباشه، توی  کهایننه  ست.اشتباه تو کار ه ،نه .زنیمشونبا شالق می [با خنده]

زنیم حرفی که می .اشتباه داره ،که اشتباه نکنهست کامپیوتر نی ؛تکار اشتباه هس
 مه حرفیگم میگم، من می معموال   ست.که تکرار نشه، وگرنه اشتباهه ه اینه

شون بگیره، هزنم که خندری میو توی ُغ ر حرفم .زنمر میزنم، بیشتر ُغ که می
 کنن.بیشتر از دو بار تکرار نمی ،نه .بیشتر بخندن

بیشتر استثمار کودکان را فراهم  ۀهای کوچک زمینخصوص کارگاهها بهکار در کارگاه
ها کوچک است، در بسیاری از مواقع محل اسکان که محیط این کارگاه از آنجاآورد. می

کودک همیشه برای کارفرما در  . بنابراینستاههکارگاهمان داخل  ۀ کودکان نیزشبان
قواعد رسمی یا قوانینی برای تنظیم رابطه بین کودک و کارفرما وجود  و دسترس است

گونه که ودک بیشتر استثمار شود. هماند کشویگر مانند این باعث میندارد و مواردی د
 ند. ترها مطیعدر این کارگاه کان  کود ،گفته شد

. است خوبی زمینه را برای استثمار کودکان فراهم کردهقوانین کار نیز در ایران به
سال ممنوع  پانزدهکار کودکان زیر  ،قانون کار جمهوری اسالمی ایران 79 ماّدۀ برپایۀ

طور عدم اجرای قانون و نظارت بر کارهای مختلف کودکان به دلیلبهاست، اما عمال  
از حقوق کدام ند. آنان از هیچامشغولبه کار  بیشتر مشاغل و اصنافبسیار گسترده در 
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سو قانونی رو از یکازاین .حق بیمه برخوردار نیستند و کار مانند حق شکایت و مزایای
سوی دیگر وجود ازو  ،سال سنی پانزده تا هجده ، یعنی گروهی از کودکانگروهبودن کار 
دامن  هاآنچه بیشتر به استثمار ای مناسب برای منع کار کودکان هرسازوکارهنداشتن 

ترسی از قانون و نظارت داشته باشند کودکان را در  کهاینبدون  نایزده است. کارفرما
. یکی از کنندداخت میند و حداقل دستمزد را به آنان پرگیرمیکار بدترین شرایط به

 :فعاالن این حوزه در این باره بیان داشت
 ۀسال اجاز پانزدهرسند. کمتر از ای نمیکنند ولی به نتیجهدر شرایط خاص شکایت می

عمال  با  ودبازرسی کند و مانع کار کودکان بش کهاینجای شکایت ندارد. دولت ما عمال  به
. داده هاآنهایی هم به بلکه مشوق ،است کودکان نشدهتنها مانع کار عملکرد وزارت کار نه

توان کودک کارگر را راضی ی میین مشوق این است که با هر مبلغ حقوق و هر شرایطتربزرگ
ولی کودک حتی  .کارفرما همیشه ترس از این دارد ،شکایت کند سالبزرگچراکه اگر  د،کر

هیچ  بدهد، را ازدست شکودک در محیط کار انگشت اگر کنند.دادخواستش را هم ثبت نمی
پانسمان دست  ۀهزین مثال   ن هستند کهاکارفرمایشو خیلی ممنون از  ودشنمی حمایتی از او

ها وجود دارد. با کار و حقوق قانونی این کارگاه درموردکودک رو داده و نه نظارت خاصی 
را تا آخر عمر درگیر  هااینتواند یک آسیب جدی می ،در سنین رشد هستند کهاینتوجه به 

 کند.

بتوانند کار کنند و یا از  کهایندر برخی از کارهای دیگر کودکان مجبور هستند برای 
مانند  ،کار اخراج نشوند و حداقلی از امنیت کاری را داشته باشند پول پرداخت کنند

دستی، خسیون در کار با چریگردی، پرداخت حق کمپرداخت رسوم در کار زباله
به  خود ۀو پرداخت بخشی از درآمد روزان ،برخی از کارهاپرداخت پول لباس کار در 

دستی کار با چرخ هنگامبهها یا فروشی در چهارراهمانند گل در کارهایی کارفرما
زمینه را برای صور گوناگون  کودکان نیز به ۀکنند. خانوادبرای کارفرما کار می کهزمانی

 ۀهای جامعه یا نحوکه محصول ساختار خانواده. فقر ستفراهم آورده ااستثمار آنان 
 کهکند بروز می زمانیدیگر عامل است. این علل سازماندهی جامعه است یکی از 

زمینه را برای  گونهو این کنندوالدین از کودکانشان در کارهای مختلف حمایت نمی
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شورای عالی  ۀنمایند. کنندکارفرما فراهم می ازسویچه بیشتر کودک استثمار هر
 :در این باره اظهار داشت کارگری

ز خانواده ساعت کاری نامحدود این کودکان بسته به حمایتی که ا ،اجرای کار اضافی
در یک خانواده پدر و مادر  است ممکن است. هم متفاوت ن بااکنند شرایطشدریافت می

به حمایتی که از خانواده دارد رفتار کار کند و کودک کمکی برای خانواده باشد و با توجه 
تر رحمما بی ،شوندتر میدفاعبی هااینهرچقدر  واقعا  اما  .تواند تغییر کندکارفرما هم می

 شویم.می

 :در همین زمینه نقل کرد ن نیزاییکی از کارفرما
چرا دروغ بگم،  .والله من ندیدم کارفرمایی حامی کودک شده باشه نببینی

 گهمیاینجا فقط کارفرما  .ازلحاظ مادی شاید کمک کنن بهشون، ولی من ندیدم
من پادو  ،حرفا گذشته ۀای هم نداره. حاال از همهیچ انتظار دیگه .برام کار کن

فاز  یتو اصال  خونه بودم، کارفرما پادو بودم، پادوی خیاط پاساژ ولیعصر ؛بودم
خواد تو کار کنی و فقط می .خوای انجام بدیر میکااین چیزا نیستش که چی

این بچه احتیاج به استراحت  ،مثال   ،کهست براش مهم نی .پولش بره تو جیبش
البته پدر و مادر وقتی مهم براش نباشه،  . ...داره، احتیاج به بازی داره، احتیاج به

ب منم ُخ  ،کننجوری فکر میش اینهوقتی بابا و نن گهمیب کارفرما هم ُخ 
 .م دیگهاجوریاین

 های خانوادگیکنند یا در کارگاهکار می ۀ خودخانواد همراهبهدر کارهایی که کودکان 
خانواده. این دسته از  ازسویشود و هم کارفرما استثمار می ازسویعمال  کودک هم 

محسوب ند که خود نوعی استثمار گیرمیکار به درآمدزاییها اوال  کودک را برای خانواده
کنند دستمزد کودک را نیز خودشان از کارفرما برای کارفرما کار می کهزمانیو  شودمی
نیز ند و کودک حتی اطالعی از میزان دستمزدش ندارد. کودکان افغانستانی گیرمی

مبلغ  دهند و فقطکنند به خانواده میدستمزد دریافت می عنوانبههرآنچه را  معموال  
ها در این زمینه ها و شنیدهگفته دارند.میخود بر ۀهای روزانحداقلی را برای هزینه

 شرح ذیل است:به
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ها پول رو یه سری از بچه کهاینب و اکثرشون غیرقانونی اومده بودن ُخ 
 اصال  شاید بچه  .فرستاد شهرستانگرفت و پول رو میمی تربزرگگرفتن و نمی
 دادن.جیبی کمی بهش میگیره، شاید یه پول توره میدونست چقدر دانمی

  
 مامانمه.ست اون د ،حقوقم چقدره دونمدیگه من نمی

  
 .خونه یفرستم برامی ،کنمپولم رو کارت به کارت می

  
 400شاید اون کارگر به مادرش بگه من  ،450وقتی کارگر بیاد اینجا بهش بگیم 

 50شاید با اون  .تومن بذاره توی جیب خودش 50شاید  .گیرمتومن حقوق می
 .ها خیلی ضعیف هستنچون اینجا خانواده ،م خیلی کارها بکنهگیتومن، نم

بیان اینجا  ،مثال   ،چون باید ،نگیرمیرشون بگیم چقدر حقوق دبه ما باید الزاما  
 ، شرایط کار رو ببینن.کنهمیببینن کار رو، ببینن با کیا داره کار 

 ۀ هرچه بیشترزمینر دال بهنسبتهمچنین تورم فزاینده و کاهش شدید ارزش ریال 
، را خصوص کودکان اتباع مهاجر که مجبورند پولشان را تبدیل کنندبه ،استثمار کودکان

کاهش ارزش ریال بسیاری از مهاجران اتباع از  دلیلبههای اخیر ده است. در سالز رقم
کرده  اند دستمزدشان به کمتر از نصف کاهش پیداماندهباقیاند و آنانی که هرفتایران 
 روایت دو َتن از کودکان اتباع در این باره چنین بود: .است

آوردم، اما اآلن خوب میدر 500و  3، میلیون 3اینجا قبال  خوب بود برجی قبال  
 نیست. اوضاع خیلی خرابه. دیگه پول ایران ارزش نداره.
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این  !چه خبر شده پول افغانی ،که دالرم باال رفتهاآلن  500و  2حقوق کمه، آره، 
خرج اینجا رو  ،. آرهشهمی هزار افغانی 6، شهمی هزار 6 کال   500میلیون و  2

 .دیممیتومن  100نه نفری وخ ۀاجار ،نه...وخۀ اتاق کرای ،چی بدهچی

رک و اسناد هویتی امد یک ازهیچقانونی که مهاجران غیر ویژهبهکودکان افغانستانی 
آنان برای مراجعه به مراکز  زیراند، گیرمیاستثمار قرار  درمعرضبیشتر  ندارند را قانونی

. کودکی افغانستانی کندن از آنان حمایت نمیو قانو هیچ مدرک هویتی ندارندقانونی 
 :گونه روایت کرددربارۀ پیامدهای نداشتن مدارک قانونی این

 ،تونیم شکایت کنیمما هم که نمی .روز حقوقم رو نداد پونزده َده ،یه جا کار کردم
من سر اآلن . کننبخوایم شکایت کنیم، رد مرزمون می .چون ما مدارک نداریم

جواب  ،زنمزنگ بهش می .نداده ،خوامتومن ازش می 20 ،اون کوچه کار کردم
 تونیم.یما نم ،تونن شکایت کننده. اونا که مدارک و پاسپورت دارن مینمی

های و خشونت هادکان در اشکال مختلف کار آسیبکو ،هااین ۀهم برعالوه
ای ندارند نوع بیمه هیچ ،بیننددر کار صدمه می کهزمانیکنند. آنان متعددی را تجربه می

تنهایی درمان را بهکمرشکن های هایشان را پوشش دهد و خود باید هزینهتا هزینه
خصوص به مسئله . اینکندهای درمان را تقبل نمیکارفرما نیز هزینهبپردازند و معموال  

 ،بیننددر کار آسیب می کهزمانیهمه مصداق دارد. آنان  ازبیشبرای کودکان اتباع 
درمان مجبورند بخش زیادی از درآمدشان  آورسرسامهای نداشتن بیمه و هزینه دلیلبه

توانی در نا دلیلبه هاآنشود که دیده می نیزرا صرف درمان کنند. در موارد بسیاری 
کنند و از مراجعه به پزشک و بیمارستان خودداری می های درمانپرداخت هزینه

 دلیلبهبینند. بخش زیادی از این صدمات نیز می ناپذیریجبران صدمات جسمی
مزد رو استثمار تنها به استثمار دستند. ازاینشومی متحملشرایط کاری است که آنان 

از این  وجهیناظر است. نیز کودکی آنان  ۀبلکه به استثمار دور دارد،کودکان اشاره ن
ای تر آن محصول جامعهمهم وجهمواجه کارفرمایان با آنان است و  ۀنحو دلیلبهاستثمار 

کند، کار آنان را دارد، از آنان مراقبت و محافظت نمیمیاست که کودکان را به کار وا
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 577  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

هایشان تحمیل کرده است آنان را ای که به آنان و خانوادهو با فقر فزاینده ،کندمنع نمی
را که  شانهایکودکان کار مهاجر و خانواده دیگری که وضعیت ۀمسئل .داردوامی به کار

 کرونا گیریهمهکند بحران آمیز میغیرقانونی در کشور اقامت دارند مخاطره صورتبه
های مشقت باوجودگیری ویروس کرونا ست. این افراد در مدت همهدر شرایط حاضر ا

صورت ابتال ند و دراهای برخوردار نبودهزینهمالی و تنگناهای اقتصادی از هیچ کمک
 هاآندر دوران واکسیناسیون نیز  .ندرویروس امکان مراجعه به مراکز درمانی را ندااین به 
قانون و به این دلیل که مجوز اقامت ندارند، از نگرانی از گیر افتادن به دست  دلیلبه

و کودکانشان  هاآناین مسئله سالمت کنند و مراجعه برای تزریق واکسن خودداری می
 کند.را با خطر مواجه می

 فراغتاوقات

توان گفت زندگی انسان بندی کلی میزندگی انسان ابعاد مختلفی دارد. در یک تقسیم
است. البته این  «و لذت بردن از زندگی فراغتاوقات»و  «تالشکار و »عد دارای دو بُ 

رنگ است کودکی کار و تالش کم ۀعد لزوما  جدای از هم نیستند، اما در اوایل دوردو بُ 
نوعی زندگی کند که هم از زندگی ها بهو آنچه مهم است این است که کودک در این سال
هایش را تقویت و شکوفا ند و مهارتلذت ببرد و هم بتواند در ابعاد مختلف رشد ک

ها و کنیم، آن دوره را با بازیمان فکر میکودکی ۀبه دور کهیهنگامن ساالبزرگکند. ما 
تجربه نشده باشند گویا کودکی تجربه نشده  هانایکنیم و اگر هایش تفسیر میشادی

کودکان  تفراغاوقاتناپذیری به های جبرانضربهکار کردن  کهنآ باوجوداست. 
به فراغت نیز  ای از راهبردهامجموعهگیری از با بهره کنندکودکان سعی میزند، اما می

توان زمان را می فراغتاوقات» :شده است گفته فراغتاوقاتبپردازند. در تعریف 
و اجتماعی دانست که انسان با میل و  ،خارج از وظایف و تکلیف شغلی، خانوادگی

فراهم را مندی او و رضایت خاطرانبساط  اترغبت و اختیار خود به آنچه که موجب
ورزد می تأکیدبر این نکته  فراغتاوقاتنیز در تعریف  1نئومیر .[65]«پردازدکند میمی

                                           
1. Neumeier  
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را شامل سایر اوقات زندگی در این است که فراغت اوقاتی  بهنسبتکه ویژگی فراغت 
 ی که با کودکانیهادر مصاحبه .[66]دوست دارد واقعا  شود که شخص آن اوقات را می
د و نکه کودکان کار را دوست ندار گردیدو متخصصان این حوزه شد مشخص  کار

 .شودمیدوست دارند که بازی کنند. در ادامه این موضوع بیشتر بررسی 
پرداخته است. ازنظر  فراغتاوقاتکه به بحث  است شناسانییکی از جامعه 1بوردیو

های فراغتی انسان ریشه در سبک زندگی او دارد و سبک و گزینه فراغتاوقاتبوردیو 
کند ارتباط اقتصادی که فرد در آن زندگی می ـ خود با جایگاه اجتماعی ۀنوبزندگی به

مانند  ،صادی و فرهنگیدارد. ازنظر او میزان دسترسی به منابع مختلف ازجمله منابع اقت
موقعیت اجتماعی افراد را در ساختار اجتماعی  ،پول و تحصیالت و کاالهای فرهنگی

پیش های زندگی خاصی را درسبک هاکند و افراد بسته به این موقعیتتعیین می
افراد را  فراغتاوقاتها و سالیق ناشی از آن ها و امکانات و گرایشند. سرمایهگیرمی

به این منابع سهم مهمی در محدود کار فقدان دسترسی کودکان  .[67] دنکنتعیین می
 فراغتاوقاتداشته است. برای  فراغتاوقاتاز  آنان نکردن میزان و چگونگی بهره برد

 تأمینسه کارکرد مهم آن را  2یهددوماز است و شده گرفتهدرنظر سالم کارکردهای زیادی 
 ازطریقو رشد شخصیت فردی و اجتماعی  ،استراحت، تفریح و کم کردن کسالت

 .[68]افزایش دانش و ارتباط با دیگران ذکر کرده است
اند شکلی یا نوعی از کودکان در اشکال مختلف کار همیشه تالش کرده

 یشهاکار و سختیبرای آنان، هرچند  ،شان داشته باشنددر زندگی را فراغتاوقات
 ،گونه که گفته شداست. همانبوده  فراغت در پرداختن به همیشه یکی از موانع جدی

کند. در آنان را تعیین می فراغتاوقاتها میزان و چگونگی دسترسی افراد به سرمایه
شوند، آنان می فراغتاوقاتکه مانع  وجود دارندکودکان عواملی  کار   مختلف   اشکال  

نداشتن منابع و امکانات کافی، ساعات کار طوالنی و  از: انداهم این موارد عبارت
و اسکان و اقامت در محل کار.  ،خوابی، داشتن شغل دوم، نداشتن مرخصی در کارکم

                                           
1. Borido 

2. Dumazedier 
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 579  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

گردی، کار در میادین ، زبالههای مواد غذاییفروشگاهمانند کار در  ،در برخی از کارها
کند و زمان کافی ی کار میهای طوالنکودک ساعت ،و کارهای کشاورزی ،باروترهمیوه

 منطقۀ مواد غذایی درفروشگاه  ی که در یکندارد. کودک فراغتاوقات پرداختن بهبرای 
 :گفت «فراغت داریدآیا اوقات»ه بود درپاسخ به پرسش شاگردمغازنارمک 

 .تونم برممی ،اینجا روزای تعطیل و اینا ندارم، فقط وقتی یه کار مهم پیش بیاد
 ش اینجام.ههم ،باید کار کنم ؛نا هم ندارموقت بازی و ای

 
 در کار یمرخص یا یبتکودکان براساس داشتن غ یعتوز :3-26 ۀنمودار شمار 

 کهاین ها نیز بعدازکند و شبکار می کودک از صبح تا شب قبیلازاین در کارهایی
ان شاغل کودکیکی از ند. ک از جنس ررا پُ  های مغازهقفسه باید ،شودمغازه تعطیل می
یا برود بیرون از مغازه برای کاری تواند زمانی میکه  بیان داشت هادر این فروشگاه
معنی لزوما  به« رفتن»که افرادی دیگری باشند که به او کمک کنند. البته مرخصی بگیرد 

ز مواقع رفتن به و بازی کردن نیست، این رفتن در بسیاری ا فراغتاوقاتداشتن 
در کرد می کار صادقیه منطقۀ بارترهبا خانواده است. کودکی که در شهرستان و دیدار 

 :دنقل کراین باره 
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 هفتصبح ساعت  ؛ش کاره، وقت بازی نیستهاینجا هم ،تعطیلی نداریم دیگه
خوابیم، بعدش شبا رده میُخ یه ،خوریمکنیم، شب شام میکار میشب هشتتا 

 شهرستان. ریممیباید بار خالی کنیم. حاال ممکنه مرخصی بگیریم، اونم 

گونه اینشان فراغتاوقاتهای محدودیت دربارۀنیز کودکان سه َتن دیگر از این 
 :روایت کردند

شبا باید  گهمی مثال   .دیگه کنهمیاذیت  ،مثال   ،ولی ،دهمیمرخصی  کارصاحاب
 ؛برو بیرون ،خوای کار کنینمی گهمی ،ستمنمیبگم وای هوایستی. اگجاش به

 جوریه.جا همینبه همین راحتی. همه

  
شنبه و پنج مثال   آم.می هاشنبه و جمعههر روز حتی پنج ؛تعطیلی ندارم اصال  

دیگه  َدهتا ساعت  چاهار سهساعت  ،مثال   ،ظهرازبعد ،آممیها دیرتر جمعه
؛ بریم پارکاآلن  ،مثال   ،زنهدلم لک میاآلن  حتی ،تفریح ندارم اصال   .مونممی
 جایی نرفتیم. شهمی سال سه دو

  
 .کنهمیولی از حقوقم کم  ،تونم مرخصی بگیرممی ،وقت کاری برام پیش بیادهر

 .کنهمیدو ساعت نیام هم کم 

عد فراغتی در زندگی کودکان شده فرسا مانع از داشتن بُ کارهای سنگین و طاقت
مدتی کار کردن ممکن است چند روزی یا مدتی  ازبعداست. آنان در بسیاری از مواقع 

هایشان بروند. را مرخصی بگیرند و به شهرستان یا کشور خود بازگردند و به دیدار خانواده
صی بدون مرخۀ دربارالبته در این نوع کارها گرفتن مرخصی با دستمزد همراه نیست. 

 :کرددستمزد یا مرخصی همراه با کسر از حقوق کودکی نقل 
بدون اجازه  هاگ ،شهمی واسه یه روز حقوقت کسر ؛باشی سر کارکله باید نه یه

 نیای.
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 581  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

کننده باعث شده است کودکان روزهای طوالنی و خسته در بسیاری از مواقع کار  
دازند. کودکان و امور شخصی بپر را نه به بازی و شادی بلکه به استراحت شانتعطیلی

دهند و ند که روز تعطیلشان را به استراحت و نظافت اختصاص میبارها روایت کرد
یعنی نداشتن تفریح و بازی و  ،فراغتاوقاتخبری از بازی کردن نیست. این شکل از 

کودکان کار  کهزمانیشود و حتی منجر زدگی و افسردگی تواند به دلمی ،ماندن در اتاق
ست احساس بغض و خشم به آنان دست کنند ممکن اخودشان را با دیگران مقایسه می

کودکان یا زمانی برای بازی و دهندۀ آن است که خوبی نشانبه ذیلهای دهد. روایت
بسیار محدود و بدون تنوع خاصی  فراغتشاناوقات ،صورت داشتنیا درشادی ندارند 

 .است
اون بیدار  ازبعد .خوابم ،اگه تعطیل باشیم ،خیلی راحت سهتعطیالت تا ساعت 

 کالسیام زنگ بزنم یکی دوتاش.به هم شیممی

  
خونه جارو  ،رمشوکنم، ظرف میشینم کار میتوخونه می ؛آیممیها نجمعه

 کنم.می

  
و ر نه کاراموخی تو .ها تعطیلمشنبهیکای یه روز اونم هفته .شه نرمسر کار نمی

 شورم.و میر لباسام ،رممی حموم ؛کنممی

  
اومدیم کار  ،عیده کهاینواسه اآلن  .مآمنم می ،سر کارآد میها خواهرم جمعه

ها تازه کار هعمو خواهرمون لباسی چیزی بگیریم. جواسه خودمون  ،کنیم
 کسادتره
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 اتاقم، تفریح نداریم دیگه. یتو .اتاقم دیگه یتو ،رمنمی سر کارروزایی که 

  
 شینم.می رممی ،کنمو عوض میر لباسام ،مگیرمیدوش  رممی هاآخر هفته

  
کی  .کنیماستراحت. بازی و اینا نمی ،خوابیم ؛ایمخونه یتعطیالت رو تو

 ؟بازی داره ۀحوصل

 
کنیم، روز جمعه ش کار میهیه هفته هم .یم دیگهاتونیم دیگه، خسهشبا نمی

 .گوید[می با خنده]دیگه استراحت کنیم 

 
و ر خودمون ۀسروکل ،حموم ریممی ؛کنیمروز تعطیل هیچی، استراحت می

 کوچه بازی. یتو ریممیشوریم، می

  
 رم.جا نمیم، هیچسر کارهام کنم، جمعهش کار میمن همه

  
حموم  .حموم ریممیاین  ازبعد .کنیمو تمیز میر روزای تعطیل اول صبح این 

 .شیممیخواب  آیممیاون  ازبعد ،که کردیم

چگونه این کودکان از داشتن  دهندۀ آن است کههای فوق نشانروایت ۀهم 
 ،به امور شخصی، خواب هم های تعطیل رااند و زمانو بازی محروم شده فراغتاوقات

ی در این فروشدستاند. کودک اختصاص داده محقر کارگرییا ماندن در اتاق و منزل 
 نقل کرد: باره
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 583  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

شوریم، ، ظرف میمکنیو تمیز میر هامونهمه خونه ؛ها تعطیلیما شنبهتیما غرب
 .ریممیمسافرت  ،م نیستیمهی طوراین .شینیمهم می ۀخون ریممی

 
 یلو روز تعط یتقوم :3-27 ۀنمودار شمار 

برای بسیاری از کودکان ساعت  ها،مانند جمعه تعطیل، در برخی از کارها روزهای
یا زباله  توانند کار کنند، جنس بفروشند واوج کار است، چراکه در این روزها بیشتر می

صورت داشتن روز تعطیل هم روز تعطیل آنان آخر هفته یا جمعه رو درجمع کنند. ازاین
کند. در آنان ایجاد نمی درحس روز تعطیل را  ،که در آن صورت، دیگرنیست 

در روز  کهاین دلیلبه نگردابسیاری از زباله زیرااین رویه بسیار نمود دارد،  گردیالهزب
قرار شود و کمتر تحت محدودیت نهادهای رسمی های بیشتری تولید میجمعه زباله

های بیشتری جمع زباله تاپردازند آوری زباله میروز جمعه را به کار و جمع تمام دارند
 مؤید این مطلب است: جمارانمنطقۀ در فعال  گرددکان زباله. روایت کوکنندمی

 کنیم.کار می ریممی ،ها بار زیادههامون روز شنبه است بیشتر، جمعهما تعطیلی

  
 شینم خونه.ها تعطیلم، میما شنبه

خانواده زندگی دور از کودکان مهاجر افغانستانی و سایر کودکان مهاجر ایرانی که به
 ،تماس شانهایخوشیشوند و یکی از دلهایشان میتنگ خانوادهبسیار دلکنند، می
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مدتی کار  کهاین ازهایشان است. آنان بعدبا خانواده ،خصوص تماس تصویریبه
تا بتوانند بخرند  گوشی تلفن همراهممکن است یک  نمایندانداز میو پولی پس کنندمی

نگی تحس دوری و دل گونهشند و اینبا تصویری هایشان در تماسراحتی با خانوادهبه
های محدودیت دلیلبهتلفن همراه ندارند، ناشی از آن را کم کنند. برخی از کودکانی که 

دوستانشان گوشی تلفن همراه از  گوشی، یا نداشتن پول خرید کارتقانونی خرید سیم
 روایت کرد:در این باره افغانستانی  یکنند. کودکبرای انجام این کار استفاده می

ندازم تو گوشی رفقیم، با گوشی تومن می 20یه  .من خودم گوشی ندارم ،موخان
 جوری تصویری دیگه.زنم خونه. همینزنگ می ناو

است، کودک  یکی و کار کودککه محل اسکان  یمانند کارهای ،در برخی از کارها
 مرخصی بگیرد کهدرصورتیو  ندارد و همیشه در دسترس کارفرماستمرخصی اصال  

است و امکان استفاده از حاضر نوعی بازهم در محل کار به و بخواهد در خانه بماند،
 معموال  برای او فراهم نیست. در این نوع کارها  طور کامل و با آسودگی خاطرمرخصی به

محسوب استثمار مضاعف کودک  همین امر دهد وکارفرما به کودک مرخصی نمی
 شود. می

لزوما  فاقد  کودکان کار ۀهم و البته ندگی کودکان بازی استدیگر ز ۀسوی
لذت  دارند و از آن فراغتاوقات از آنان برخی که، کما آنشاد نیستند فراغتاوقات

پردازند، به دیدار اقوام و دوستان های مختلفی میبه بازی فراغتشاندر اوقات و برندمی
. دهندانجام می دستازاین کارهاییو  روندروند، به مرکز تفریحی و تجاری میمی

 :مختلف است در صور فراغتاوقاتداشتن  ۀسوی ۀدهندخوبی نشانهای زیر بهروایت
سازی بدن ،تمیز کنم که رفتمآخرین باری که جایی تفریحی رفتم، باشگاه می

 رفتم.می

  
 روزای جمعه. ریممیپارک 
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مون آرزومون همه .های اینجاییماز این بچه .داریم بازی دوس آره ما خیلی

 زمین چمن. ریممی ؛زمین چمن ،کنیمفوتبالیسته. گل کوچیک بازی می

  
 کنم.تفریح و بازی می رممی م.آروزای فقط جمعه نمی

  
 نت.بیرون پارک، گیم ریممیها با دوستامون جمعه

  
 .سر کار آیممیبعد  ،کنیمفوتبال بازی می چاهار سهر روز از ساعت یک تا ه

  
 فوتبال. رممی ظهرازبعد ؛بیکارم روز جمعه

  
 کنم.جایی تفریح یا استراحت می رممی ،خرید رممی مثال  

  
اومدیم اینجا  .اومدیم اینجا دیگه نرفتم تکواندو .رفتمدماوند می ،رفتمقبال  می

 ،اگه باشگاه نزدیک باشه .مون خیلی دور بودهدیگه اونجا هم باشگاهش از خون
 .رممی

  
ور ور اونپارک، این یتو ریممی مثال   گردیم دیگه.بیرون می ریممیبیکار باشیم 

 گردیم.می
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 زنیم.به همشهریامون سر می ریممیاتاق،  یتو ریممیجور همین ،هیچی

 
 (N=136کودکان )فراغت اوقات :3-28 ۀنمودار شمار 

های چگونه بازی و سایر جنبهدهندۀ آن است که خوبی نشانهای باال بهروایت
جزئی از  ،همگی ،ار با دوستان و آشنایاندوگذار، خرید، دیمانند گشت ،فراغتاوقات

گوشی  ،انداز کردنو پس کار کردن یمدت ازبعد ،زندگی کودکان است. گاهی کودکان
های د. آنان آهنگنشو سرگرمی با آن یتفریح ایوسیله عنوانتا بهخرند می تلفن همراه

 و کنندحافظۀ گوشی ذخیره میرا در  ،شانهای محلی یا قومیویژه آهنگبه ،گوناگون
تا در کنند بازی نصب می حافظۀ گوشیدهند یا روی گوش می هابه آن فراغتاوقاتدر 

های دارند گزینه اختیارمنابع مادی اندکی که در دلیلهبکنند. البته بازی  زمان بیکاری
پایین شهر های در محله بیشتر این کودکانآنان نیز در این زمینه محدود است. همچنین 

. یا در برخی مواقع اندمحرومکنند که از فضاهای تفریحی و ورزشی محروم زندگی میو 
 ۀکنند که خانوادزندگی می و شوش دروازه غارمانند محلۀ  خیزیهای جرمآنان در محله
و  رفتنبیرون  ۀبه کودکان اجازبعداز تاریک شدن هوا، ویژه به ،ترس یلدلبهاین کودکان 

۰.6۱
۰.۰۷

۰.۳۲

اوقات فراغت کودکان کار

سالم

ناسالم
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ها نظارت شدیدی بر خانواده شود تاسبب میترس  همینو  دهندبازی کردن را نمی
 :چنین بودکودکان این یکی از  ۀ. تجربداشته باشندکودکان 

و ر بابام من؛ باز نیستمنتمن خیلی گیم .نتگیم رممی دوستامها با آخر هفته
من تا  .اونجا مال بچه معتادا و سیگاریاستست، نت خوب نیگیم .شهکُ می

 کشم.بمیرمم سیگار نمی

 پرداختو بیرون رفتن از خانه مستلزم  فراغتاوقاتدر بسیاری از مواقع داشتن 
کار توانایی تأمین های کودکان خانواده که بسیاری از داشتن پول است وهای مادی هزینه

های رو کودکان به گزینهازاین را ندارند. ،توجیبی پولدادن مانند  ،منابع مادی کافی
توانند بخشی از پول را به کنند میآنان کار می از آنجا که مثال   .آورندجایگزین روی می

خواهند داشته تا بتوانند به آنچه می دارند هنگ شانندهند و آن را برای خود ۀ خودخانواد
جا بار جابهشوش منطقۀ  در دستیکه با چرخ . کودکیباشند، مانند لباس یا تفریح، برسند

 همین زمینه نقل کرد: درکرد می کردمی
روزای جمعه  ؛کنمقایمش می ،ذارم یه جامی ،دارم هر روزتومنی برمی 10مثال  

 کنم.خرجش می ریممی

منفی یا تفریحات کاذب است  فراغتاوقاتداشتن  فراغتاوقاتای دیگر از سویه
که  از آنجاهای مختلفی قرار دهد. باید گفت آسیب درمعرضتواند کودکان را که می

در  پول خود راممکن است  ،دارند اختیاردر راکنند و منابع مادی این کودکان کار می
یا حتی وارد مخاطره بیندازد به را شانهزینه کنند که سالمت جسم و روان یهایزمینه

مصاحبه در یک کارگاه متوجه  هنگامبهکنندگان شوند. یکی از مصاحبه ُپرخطرروابط 
 کرد: بازتعریف گونهی در این زمینه شده بود که آن را اینموضوع

جنسی با یک کارگر جنسی را  ۀطور مرتب رابطیک سال است به شنیدم که او ...د  اتاز اس
 پردازد.زیادی می نسبتا   ۀکند و برای آن هزینتجربه می

از خانواده کار و زندگی  دوربهو بسیاری از این کودکان در فضاهای کارگری  درضمن
همساالن خود  بابیشتر کمتر تحت نظارت و کنترل اعضای خانواده هستند و  و کنندمی
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میانشان در ُپرخطردن به برخی از رفتارهای روی آورۀ زمین گذرانند. بنابراینوقت می
کنند و ممکن زندگی می شوند وخانه میهم نساالبزرگاست. همچنین گاه با  مساعد

را از  ،مانند مصرف سیگار و قلیان یا مشروبات الکی ،ُپرخطراست برخی از رفتارهای 
 :کرد در همین زمینه گفتمیکار پونک منطقۀ بار آنان بیاموزند. کودکی که در تره

 ست.محل کار ه یکشیم. دیگه تومی ،بله ،چرا دروغ بگم ،ولی قلیون ،سیگار نه

 :روایت کردچنین ش فراغتاوقات ۀیا کودکی دیگر در زمین
جوری رفتیم بیرون با همین .یه روزه مولی غیبت کرد ،تا حاال تعطیل نکردم

کم  ،گرماستاآلن  ؛آدمیآب بازی رودخونه. آبش خیلی کم  ریممیرفیقام. 
کنیم. عرق رو هم که بندیم بازی میو میر بآاونجا  ریممی .شده دیگه

ولی  ،دو ماهه نکشیدم ،کنمورزش می .کشمدیگه سیگار نمیاآلن  .خوریممی
 خوریم.و که میر عرق

فشار زمان همکار و تحصیل  و کنندکار تحصیل می درکناربسیاری از کودکان 
و  فراغتاوقاتشود دیگر هیچ زمانی برای کند و باعث میمضاعفی را بر آنان وارد می

 :نداز کودکان روایت کرد دو َتند. در همین زمینه نبازی نداشته باش

 .رممی فقط کار رو کردم، مدرسه .اینا نیستم بیرون یتو من زیاد

  

 درس خیلی دوست دارم. .کنمتفریح نمی اصال   .خونمها درس میجمعه

که  یدر روزهای» که سؤال شد ویپارکمنطقۀ در  فروشدست کیاز دختروقتی یا 
 :پاسخ داد «کنیکار میهیی چآنمی سر کار

 خونم.و میر درسام ،کنم، دیگه هیچیمن به مامانم کمک می

 کهنآاز غیر ،کودکاننهاد نیز برای بسیاری از ها و مؤسسات مردمسازمانبعضی از 
و  دهآورای برای بازی و تفریح آنان فراهم زمینه ،آموزندمیبه آنان ها را برخی از مهارت
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ها نیز و حتی جمعه اندکردهایجاد برای کودکان  در محوطۀ مؤسسه رابازی کردن  ۀزمین
. از یکی از مددکاران اجتماعی دایرند تا کودکان کار بتوانند از این فضاها استفاده کنند

 :که پاسخش چنین بود کودکان سؤال شد فراغتاوقات دربارۀ
کارفرماهایی  ،مثال   ،یعنی طوری که ؛با شرایط بچه خودمون رو منطبق کنیم مکنیما سعی می

ش ههم .فرستیمما مربی می ،یم اشکال ندارهگفتها بیان، ما میدادن بچهکه اجازه نمی
 ها هم هستیم.ومدن، چون ما جمعهاها جمعه میبچه بیشتر   .م کارفرما داشتَر بستگی به کَ 

با کودکان  ،انددنیا آمدهویژه کودکانی که در ایران بهبه ،نشینی کودکان افغانستانیهم
به  رفتنها را یاد بگیرند. در ایران آنان الگوی تفریحی ایرانی شده استایرانی باعث 

بسیار مرسوم است. کودکان  در روزهای تعطیل برای تفریح کشور شمالمنطقۀ 
سفر اند و دوست دارند در روزهای تعطیل به شمال این الگو را یاد گرفته نیزافغانستانی 

 :دربارۀ چنین تمایلی گفت کردکار می شهران منطقۀ درکه  کنند. کودکی افغانستانی
ماشین اآلن  .ل کن بریم شمالیه روز تعطی ،بابا بینبگم میاآلن من بابام بهش 

پول نداریم بریم اآلن  پوالمون رو ضرر کردیم. ۀهم، رفتیم افغانستان .نداریم
جا هیچ ،رفت کوهسارفقط می ،که ماشین داشتاون وقتی .ماشین بخریم

 که نرفتیم.اآلن  تا .ریممیگفت می ،گفتم بریم شمالبعد به بابام می .رفتنمی

توانند نمی کهایندوست دارند بازی کنند. آنان از  بیشترباید گفت کودکان  درمجموع
هم در مانند بسیاری از همساالنشان بازی کنند بسیار ناراحت هستند. کار کردن آن

فرسا همراه است این فرصت فیزیکی یا بدنی طاقت هایکارکه با ساعات بسیار طوالنی 
محروم در ابعاد مختلف  فراغتداشتن اوقاتایج مثبت نت گرفته و آنان را ازرا از کودکان 

 :گونه بوداین همین زمینهیکی از مددکاران اجتماعی در  ۀاست. تجرب کرده
 داره بچگیش اون چیزی که من فهمیدم، درکل بچه دوس .ها کار کننندارن بچه کال  دوس

ما هم زیاد  .کنهمیحاال بعضی وقتا وسط کار  .و داشته باشهر و کنه، اون بازیگوشیشر
پونزده  ،رده سالهاچا ،م ندارنه دیگه، سنیست هکل بچولی در .یم بهشگیرمیسخت ن

 و کنن.ر و کنن، بازیشونر دوست دارن بچگیشون ؛سال
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مدنظر قرار داد که نیز این نکته را کلی کودکان به کار کردن باید  ۀعدم عالق درکنار
با که  باشد اینممکن است دوست دارند کار کنند بعضی از کودکان ی که یکی از علل
بازی  سایر کودکان در محیط کار با کهشود این موقعیت برایشان فراهم میکار کردن، 

 ی.فروشدستکارهای خیابانی مانند در  ا  خصوص کنند،

 تغذیه

فیزیکی، روانی، اخالقی، عاطفی،  جسمی، انسان ابعاد مختلفی دارد، ابعاد رشد
 زیرااست،  مقدم ی در سنین کودکی بر سایر ابعادانو اجتماعی. رشد جسم ،هیجانی

 .حال رشد هستنددر کودکهای جسمی مختلف ای است که اندامکودکی دوره ۀدور
در سن کودکی است که  .داردبسیار اهمیت  کودکمناسب برای رشد  ۀرو تغذیازاین

کنند. ی را تجربه میانریع جسمشوند و تغییرات و رشد سبلوغ میۀ ها وارد دورانسان
دهد. سالگی رخ می چهاردهتا  هشت در بازۀ زمانیسن بلوغ در افراد متفاوت است و 

میان ویژه درمانند رشد عضالنی به شود،یشروع م در این دوره تغییرات سریع جسمانی
 و مصرف تماممناسب  تغذیۀهر دو جنس. در وزن  و پسران و جهش افزایش قد

 ۀنامناسب و سوءتغذیه در دور ۀبسیار مهم است. تغذیدر این دوره غذایی  هایگروه
و  شودمیباعث کندی رشد بدن، کوتاهی قد و کاهش تکامل ذهنی کودکان »کودکی 

 همراهبهو کاهش فعالیت فیزیکی را  ،درمان دربرابرهای مکرر، مقاومت ابتال به عفونت
کاهش رشد جسمی، شیوع اختالالت  برهعالوبه سوءتغذیه،  دارد. در کودکان مبتال

توانند به نمی زندگی دیگر  های ین کودکان در دورهروانی نیز بسیار رایج است و ا
 .[69]«های بدنی و ذهنی مناسب سن خود برسندتوانایی

 : دارد در تغذیه سه مورد بسیار اهمیت
  ؛است غذاییم های پایین هرترتیب: بدین معنی که در تغذیه اولویت با گروه (1
توان یکی های غذایی مصرف کرد و نمیگروه ۀتنوع: به این معنی که باید از هم (2

  ؛دارد همراهبهپیامدهای سوئی را برای بدن  زیرا ،را جایگزین دیگر کرد
 .[70]تناسب: به این معنی که تغذیه باید با سن و فعالیت افراد تناسب داشته باشد (3
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 (ssu.ac.ir) یههرم تغذ :3-1 ۀشکل شمار 

 اندازد؛میخطر سالمت و رشد جسمی کودکان را به مناسْب  ۀتغذی نداشتنکار و 
و کار سنگین مانند  ،در شب مثال   ساعات طوالنی، ساعات غیرمتعارف درکار  یعنی
نامناسب  ۀدیگر تغذی ازسویبسیار منفی بر سالمت کودکان دارد.  تأثیرجایی بار جابه

 دورسرپرست و کودکانی که کودکان بیکند. مشکالت سالمت کودکان را تشدید می
، برندرنج می ایاز مشکالت تغذیه دیگر کودکان ازبیشکنند زندگی می ۀ خوداز خانواد

در بسیاری از موارد در  و کسی را ندارند که برایشان غذا تهیه کند این افراد زیرا معموال  
یا بستگان و دوستانشان زندگی  یکی دیگر از اعضای خانواده همراهبههای کارگری خانه

جمعی صورت دستهبه تدارک غذا و ملزومات آنها کنند. در بسیاری از این خانهمی
مانند  ی. برای مثال کارهایشودسپرده میبه کودکان نیز شود و برخی از کارها می انجام

کودکان است و فرد یا افرادی که دارای  ۀعهدرها بشستن ظرفو  ،نظافت منزل، خرید
وجود  یغذای ۀها برنامگونه خانهکنند. در اینمی را آمادهمهارت آشپزی هستند غذا 

دو  دارد.بستگی آنان  ۀآشپز و حتی میزان درآمد روزان ۀبه مهارت و سلیق نوع غذاندارد و 
 خود چنین گفتند:  تغذیۀَتن از کودکان دربارۀ 
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 :کنیمچی درست میپسرعموم، دوستم. همه ؛کنیمغذا خودمون درست می
 زمینی، کدو.مرغ، لوبیا، سیببرنج، مرغ، تخم

  
. اونجا یه مغازه کنهمیحساب ن کارصاحابناهار و شام به حساب خودمونه، 

 گهمی. کنهمیماه باهامون حساب  ، سردیممیهرچی بخواهیم سفارش ست، ه
 تومن شد.  300تومن شد،  200

 
 (N=120) یهته ۀکودکان براساس محل و نحو یۀنوع تغذ :3-29 ۀنمودار شمار 

دهند و جمعی انجام میدسته صورتبهکارگران کارها را  ،در برخی از اجتماعات
بندی وظایف عادالنه تقسیم معموال  اما در همین اجتماعات هم  ،ای داردهرکسی وظیفه

استفاده نیز سپارند و حتی از کودکان سوءنیست و کارهای سخت را به کودکان می
میزان  وآشپز  ۀبه سلیق نوع غذا غذایی وجود ندارد و ۀشود. در این اجتماعات برناممی

 ،آنتبع هب ،کندکه درآمد کودکان کاهش پیدا می یهایزمان و درآمد روزانه بستگی دارد
مثال در مدت تحقیقات میدانی  عنوانبهیابد. کاهش مینیز غذا  ۀمنابع مالی برای تهی

د غذایی ها و چندبرابر شدن قیمت مواحریمت و تورموجود که شد این پژوهش مشخص 
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 593  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

های و سبد کاالی آنان از بسیاری از گروه فشار مضاعفی را بر کودکان تحمیل کرده
آنان برخی از  است گران شدن غذا باعث شدهیعنی غذایی اصلی خالی شده است؛ 

تر حذف کنند و غذاهای ارزان خود های غذایتر مانند گوشت را از وعدهاقالم گران
 .شود گزین گوشتزمینی جایمانند سیب

زمینی، ماکارانی، لوبیا، کنم. سیبمن تمیزکاری می ،کنهمیدوستم غذا درست 
 خوریم.از این چیزا می ،پنیر

به این لحاظ در برخی از و گذار است تأثیر کودکان بسیار ۀدر نوع تغذینیز ل کار شک
و در برخی از کارها  ها دارددسترسی بیشتری به مواد غذایی و استفاده از آنکارها کودک 

بر نوع تغذیه کودکان ، یعنی سرعت و ساعات کار ،انجام کار ۀکمتر. همچنین نحو
، دکنبرای کودکان غذا فراهم میکارفرما  ممکن استارها گذار است. در برخی از کتأثیر

که چنین  بارترهومیوه میادینو  های مواد غذاییفروشگاه بعضی از کارفرمایان مانند
های کارفرمایان غرفهمعموال  بار در ترهبراساس شواهد میدانی، . دهندکاری را انجام می

آماده بار غذا تره کارکنانکودکان و سایر برای  گیرند تامیخدمت مختلف یک آشپز را به
 بار منطقۀ شهرک غرب مؤید همین نکته است:روایت یکی از کودکان شاغل در تره کند.

چی همه . ...کنهمیهمه غذا درست  یا یه آشپز گرفتن دیگه براکارصاحباینجا 
پلو با مرغ، ماکارانی، خورشت، کتلت، کوکوسبزی، زرشک :کنهمیدرست 

 غذا با کارفرماست. بار کال  تره یآبگوشت. تو

توانند تر میراحتمیوه و سبزی کودکان  در دسترس بودن دلیلبهبار همچنین در تره
نیز  های مواد غذاییبعضی از فروشگاهکنند. در  تأمینهای موردنیاز بدنشان را ویتامین

کند غذا تهیه می ارکنانکارفرما یا از بیرون برای ک و صاحب مغازه است ۀعهدرغذا ب ۀتهی
، کنسرومانند  فروشگاه،داخل  ییغذامواد از برخی از دهد تا به آنان این اجازه را مییا 

نداشتن زمان استراحت و زمان  ازکنند. در این کار کودکان استفاده  ...، کالباس، الویه و
ها در در یکی از این فروشگاهکه  شتند و کودکیوردن غذا شکایت دامکفی برای خ

 :گونه مطرح کرداعتراضش را این کردمنطقۀ قیطریه کار می
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ناهار و شام رو با آرامش  کهایندوم  ؛تکه استراحت کافی نیس هسختی کارش این
بلند  مثال   باید ،آدمیخوری مشتری وقتی داری ناهار می مثال   .شه خوردنمی
 شی.

بی مناس ۀیاد شد، کودکان دیگری هم هستند که تغذی هاآنبرخالف کودکانی که از 
قناعت  معموال  کنند  تأمینهای غذایی را وعده ۀهزین ندارند و چون خودشان مجبورند

خطر به هاآنشود سالمت جسمی باعث می همین امرکنند و و کمتر خرج می ورزندمی
اش تغذیه دربارۀکرد کار میفرمانیه منطقۀ در که گرد زباله یمثال کودک رایببیفتد. 

 :کردگونه نقل این
تومن  200راکم، خووخرج خوردۀ هرماه انداز .فرستم افغانستانپولم رو می

ست خوابیم یه مغازه هجا که میهمون . ره...فرستم میش رو میدارم، بقیهبرمی
 خریم.د غذایی میمال اربابه، ازش موا

کودکی که  ال  مث .کمابیش وجود دارد نیزاین وضعیت برای کودکان در کارهای دیگر 
 :د در همین زمینه گفترککار می درکهدر منطقۀ  کارواشیک در 

برامون غذا  دیممی 2500مون یه آشپز گرفته، بهش نفری روزی کارصاحاب
 . ...کنهمیدرست 

 گفت:در این باره نیز کرد کار می در میدان آزادیکه  یفروشگلو کودک 
گوشه  تنهایی یه ؛خورمشینم یه جا میمی ،رمآاز خونه واسه خودم غذا می

 مورا نبرن.مأم باشه که شینم که حواسم به بارممی
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 595  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

 
 صرف غذا در محل کار براساس نوع کار )براساس نفر(: 3-30 ۀنمودار شمار 

 یبرخکودکان داشته است.  ۀتوجهی بر تغذیقابل تأثیر کار در خیاباناشکال مختلف 
 تأثیرتحت  ،هار و تا حدودی شاماخصوص ن، بهکودکاناین  ییغذا یهااز وعده

چراکه در  ،یا حتی قربانی کار کنند مختصرکارشان است. آنان ممکن است ناهار را 
در این باره دو َتن از  .برایشان وجود ندارد ناهاری ۀوعدزمانی برای برخی مواقع هیچ 

 چنین نقل کردند:کردند های محدودۀ ونک کار میکودکانی که در خیابان
 خوریم.می ریممی ،بعضی اوقات دیگه خواهرم بخره .خوریمما ناهار نمی

  
 خوریم.یه نوشابه می ،یمگیرمیخورم. یه کیک خورم، ناهار نمیشب غذا می

کل برخی ربسیار رایج است. د کودکان کار خیابانیمیان فودها درفست خرید غذا از
 ،فوداز جنس فست آماده که تمایل کودکان به غذاهای دهندۀ آن استاز شواهد نشان

این  معموال  که خاصه آن ،زیاد است. مصرف زیاد این غذاها ،مانند پیتزا و ساندویچ
کنند، کیفیت خرید میقیمت و بیای ارزانهیفودفست دلیل ناتوانی مالی ازبهکودکان 
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با مصرف این غذاها حجم  زیرا ،دارد کودکانمنفی بر سالمت و رشد  تأثیرنیز 
های سالی بیماریو در بزرگ دشومی وارد بدنشده های اشباعتوجهی از چربیقابل

 کند؛نمیصدق  یکودکان خیابانتمام  دربارۀاین موضوع البته . کنندبسیاری را ایجاد می
از عابران تقاضا  معموال   اندمشغولکه در مناطق شمالی و مرکزی شهر  هاآنبرخی از 

ابعاد احساسی و عاطفی  دلیلبهن غذا تهیه کنند و شهروندان نیز ابرایش تاکنند می
کودکان دو َتن از روایت  دهند.پاسخ مثبت می این کودکانبه درخواست  معموال  

 چنین بود:در این باره خیابانی 
به  ست.اون ساندویچی که اونجا ریممیبا دوستم  ،وقتی گشنه شده باشیم

به ما چه، بعضیا هم  گنمی بعضیا ؛گیم برامون غذا بگیرنکسایی که نشستن می
 ن.گیرمیبرامون غذا 

  
خره اونم می ؛خریبرام غذا می ،گشنمه ،خاله ،گممی ،مگیرمیجلوی یکی رو 

 برام.

مثال برخی  رایب .دارد همراهبههایی را نیز نکات مثبت آسیب باوجود چنین راهکاری
ه ی تهییک روز چندین بار از شهروندان مختلف تقاضا درطولممکن است  از کودکان

به  اندارمغازهاز حتی پا را فراتر گذاشته و با بعضی  هاآنو برخی از کنند  غذا و خرید
خواهیم برایمان مواد غذایی و ما از شهروندان می» کهاین مبنی بر اندهایی رسیدهتوافق

به شما ما مواد غذایی را  ،خریدند و رفتند کهاین بخرند و بعدازرا  هااینمانند 
صادق است و  نیزقضیه البته عکس این . «را به ما بدهید شگردانیم و شما هم پولمیرب

خواهند به درخواست یاز شهروندان م اندارکه مغازهاست در مواردی هم دیده شده 
 هاآنپیش شهروند دیگری برای  ۀهمین چند دقیق ،مثال   ،چراکه ،اعتنا نکنند انکودک

خرید کرده است. باید توجه داشت که در هر دو صورت آنچه در این میان صدمه جدی 
کار و زندگی در خیابان، برخی  تأثیراو تحت  کهایننفس کودک است و بیند عزتمی

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 597  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

درپی آموزد که هم برای خود او و هم جامعه مخاطراتی را و رفتارها را می هاناهنجاری
 دارد.

کمک مالی به کودکان  ازطریقخواهند نمی کهاین دلیلبه ،بسیاری از شهروندان
 هاآنهای مالی دانند کمکفراهم کنند و چون نمی هاآناستفاده علیه زمینه را برای سوء

های دهند با وعدهترجیح می ،رسدو به چه کسانی می شودمی هایی هزینهدر چه زمینه
خیرات خود برای  مثال  . نمایندکمک  هاآنو به  ندکنغذایی کودکان را شاد 

 فروشگل و کودکان برندمی فروشگلزهرا برای کودکان در بهشترا درگذشتگانشان 
 مندبهرهد غذایی انواع غذاها و موا از های نذریپخش خوراکی دلیلبهزهرا بهشت

دهند. گرد خوراکی و غذا میبه کودکان زباله نیزد. برخی شهروندان نشومی
ها غذا هایی دارند و برای بچهفعالیت گاه نهاد هم در این زمینههای مردمسازمان

کودکانی که تمایلی به درخواست از  است اما در بسیاری مواقع دیده شده .برندمی
ناهار را حذف یا به خوردن کیک و کلوچه بسنده  ۀندارند، وعد شهروندان برای تهیه غذا

یشان رفته و برا هاآنشهروندان به خواست و تمایل خود سراغ  کهاینمگر  ،کنندمی
)حدود  شبظهر تا نیمهازگرد نیز که از ساعت چهار بعدخوراکی ببرند. کودکان زباله

گرد زباله یکودک شامشان را حذف کنند. ۀممکن است وعد کنندیک بامداد( کار می
و دربارۀ هزینۀ تغذیۀ ماهانه آوری زباله بود مشغول جمع در پارک پردیسانکه 

 خوراکشان چنین نقل کرد:خوردو
خورم. نرسیدم، هرجا رسیدم، ناهار می .شهمی تومن 20پول غذام در ماه 

. غذا کنهمیبینه دعوام ارباب ب ،دونم برم، بگه چرا نیومدی. من نمیخورمنمی
خوریم. کیک شینیم، میخرم؛ یه جا میآد، میبا داداشم. داداشم می

 .[71]ستونیم. برنج و گوشت نداریمستونیم، بستنی میمی

چشم  رسد که در جلو  ها به کودکانی میکل باید گفت غذای شهروندان و سمندر
رسد. در برخی از کارها کنند نمیها یا در مترو کار میهستند و به کودکانی که در کارگاه

های دفع مانند سایت)از شهر است  که محل اسکان کودکان دور ییهاآنخصوص به
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هایی که آب مناسب، مکان ( وهای آجرپزیریزباله، کارهای کشاورزی و کار در کوره
 ۀوپز در دسترس نیست، تغذیالزم برای پخت و تجهیزات ر موادمواد غذایی، گاز و سای

را  موردنیازشان کارگران آبحتی کارها نوع افتد. در این خطر میکودکان بیشتر به
در این  هاشود. آنفرستاده می شانبرایصوص های مخماشین که بادهند سفارش می

تا دارند ها آب را در داخل تانکرهای غیربهداشتی برای مدت طوالنی نگه میکارگاه
. خطر بیندازدرا به این افرادتواند سالمت میهمین مسئله کنند که از آن استفاده  تدریجبه

کرد دربارۀ زندگی میآباد غنیمنطقۀ در سایت دفع زباله یک گرد که در کودکی زباله
 :روایت کردچنین تأمین آب موردنیازشان چگونگی 

 دیممیهزار تومان بهش  50ما  مثال   .رهآاون آب برامون میست، یه نیسان آبی ه
 ره.آبرامون می

 
 فروش )براساس نفر(کودکان دست یۀتغذ ۀنحو: 3-31 ۀنمودار شمار 

مواد بالطبع  از آن به درآمد کودک وابسته است یا بخشی هاآنهایی که درآمد خانواده
ها وابسته است. این خانواده کودک ۀشان نیز به درآمد روزانو تغذیهمصرفی غذایی 

خرند، بلکه نمی ییغذامواد ن صورت ماهیانه یا برای یک مدت معیّ گاه بههیچ
رو نوسانات خرند. ازاینمیرا  صورت روزانه یا یک روز برای چند روز مواد غذاییبه
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 599  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

های اخیر خانواده دارد. در سال تغذیۀمیزان و کیفیت  رمستقیمی ب تأثیردرآمد کودک 
مسکن، دیگر بخش مانند  ،هاگرانی شدید مواد غذایی و تورم در سایر بخش دلیلبه

 روازاین .دهدخانواده را نمییک های هزینه تأمینکفاف تنهایی بهدرآمد کودکان 
. در برخی ستا دهشحذف  این گروه هایسفرهسبد کاال و از  ییاری از مواد غذایبس

های هزینه تأمینکسب درآمد و  ازبابها فشار مضاعفی را بر کودک موارد خانواده
نواده به مواد هایی که یکی از اعضای خادر خانواده خصوص، بهآورندمیوارد خانوار 

بخشی از درآمد کودک شود که باعث می ،(خانوادهویژه پدر به) مخدر وابستگی دارد
 کودک دارد. ۀمنفی بر تغذی یتأثیر قطعا  شود که های خرید مواد مخدر صرف هزینه

که برخی از  یجای ،های تولیدی مرکز شهردر کارهای دیگر مانند کار در کارگاه
به مراکز  دشوخواسته میاز کودکان  ،هستند ارگرانغذای ک تأمینمسئول  یانکارفرما

کارفرما و  یکودک پادودرواقع . در این موارد بخرندغذا  کارکنانغذا بروند و برای  ۀتهی
های یکی از تولیدی درکه . کودکی د که در کارگاه حضور دارندشوسایر افرادی می

 :این باره چنین گفت کرد دربزرگ کار میبازار نزدیک 
قابلمه رو  ریممی .ریممیره ما ولی اون نمی ،خرهکارفرما برامون غذا می

 خریم.خورشت می ،رستوران ریممیداریم میبر

 
 فروش )عکس از فرارو(دست یکودک ی ازیرتصو
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 محل اسکان کودکان

ای که گونههر انسانی است، بهاولیۀ ترین نیازهای مسکن و سرپناه امن یکی از مهم
ها در سراسر دنیا ده است و دولتش ها تعریفعنوان یکی از نیازهای اساسی انسانبه

و از کاالیی نمایند  تأمینبرای شهروندانشان  زمینۀ دستیابی به آن را تا اندتالش کرده
کارکرد  کهاین برعالوه ،مسکن و سرپناه مناسبشده است  شدن آن جلوگیری کنند. گفته

از خطرات اخالقی،  با حف  حریم خانواده و محافظت افراد خانواده ،دارد یسرپناه
نگاه مردم محافظت  درمقابلسازد و از آبروی خانواده کمبودهای احتمالی را منتفی می

گیر شدن مسکن، زمین ۀسوی حوزها بهروانه شدن سرمایه دلیلبهدر ایران  .[72]کندمی
های جامع سیاست نبودو  ،این بخشدر سرمایه در این حوزه، سوداگری، تورم فزایند 

بخش است شدت کاالیی شده و باعث شده به ساسیاین نیاز ا ،تماعیمسکن اج
 .رانده شوند هااینخوابی و مانند خوابی، زیرپلسوی آلونکاز شهروندان به یتوجهقابل

شهری نشینی دروننشینی و کاخسر طیف آن باغ یک» :کندگونه که پیران یاد میهمان
ایجاد مسکن مناسب باعث  داشتن [73]«.خوابی استخوابی و گورخیابان شو سر دیگر

 را در انسان دلبستگیخود احساس تعلق و  ۀنوبشود و بهاحساس آسایش و آرامش می
از داشتن این  ،انسان از مسکن مناسب محروم شود کهدرصورتی و کندایجاد می

 .خواهد ماندمحروم  الطبعاحساسات هم ب
درگیر  بقیۀ افراد ازبیشاقشار جامعه یکی از فقیرترین  عنوانبهکودکان کار  طبعا  

 هاآناز  شمار بسیار زیادی ،تعاریف موجود براساسهستند و  معضل مسکن
های مهم . یکی از بحثشودمی به این بحث بیشتر پرداخته که در ادامه اندخانمانبی

کند. را مشخص می شانشکل مسکن هاآندر ارتباط با کودکان کار این است که نوع کار 
 ،کنند وکودکان در اشکال مختلفی از کارها فعالیت می ،گونه که شواهد نشان دادهمان

کودکان معموال  نوع کارشان متفاوت است.  براساس هاآنشکل اسکان  ،آن تبعبه
برخی از و  های خودساختهای شهر تهران در داخل آلونکگرد یا در مناطق حاشیهزباله
یا در داخل  ،هایا در داخل شهر در کانکس کنند،یم یزندگجرپزی متروکه های آهکور
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 601  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

گردی که در یکی از زباله کودکاناز ها. یکی بازیافتهای دفع زباله و محل سایت
 :همین زمینه نقل کرد اسکان داشت درآباد اشرف ۀمنطقهای بازیافت سایت

اتاقه، کنیم. اتاقجمع میشغاالرو آجا که کنیم، همونپایین شهر زندگی می
 دزدن.و میر ن وسایالمونآه، آب نداره، مغازه دوره، شبا میش مشکلهاونجا هم

 :گفتنیز کودکی دیگر 
یه اتاقشون  ،اجاره دادن ،اتاق درست کردناتاق ؛بزرگه طیه حیا ،ما فرحزاده ۀخون

 رو ما گرفتیم.

های ای خودساخته در سایته، آلونککردگرد از آن یاد سرپناهی که کودک زباله
های جنوبی محلهو  ،آبادآباد، محمودآباد، غنیبازیافت زباله در مناطقی مانند اشرف

نخست  قرار دارند:انواع خطرات  درمعرضها ست. کودکان در این سرپناهااستان تهران 
 دلیلبهدوم  .وجود ندارن هامکان ینادر  ایمن یو سرمایش یوسایل گرمایش کهاین

 هاآنها سالمت ها انواع حشرات موذی و انواع آلودگینزدیک بودن به محل کار و زباله
د و ندارنشویی و حمام مانند دست ۀ مناسبامکانات اولیکه سوم آنکند. را تهدید می

مختلف  اشکال تواند بهمی همین امروپز و خوابشان یکی است که محل پخت همچنین
ها آسان است و که ورود به این محله از آنجاهدید کند. را ت هاآنامنیت و سالمت 

نند و وسایل زمی دستبرد جاهرازگاهی برخی از سارقان به آن مطمئن ندارند،های محاف 
ها صاحبان برخی از این سایت کهاین دلیلبهبرند. همچنین سرقت میکودکان را به

 ،اندکرده یلتبداند و آن را به سایت زباله صورت غیرقانونی کاربری زمین را تغییر دادهبه
 هااین مکانها در اند و انباشت زبالهرا برای ساکنان آن مناطق ایجاد کرده یهایمزاحمت

نهادهای  و مأمورانبازرسان  دارد. از همین رو گاه همراهبهزیستی را خطرات محیط
ضابطان قضایی و نیروی انتظامی و با کمک  همراهبهعمومی مانند شهرداری 

کنند حمله می کودکانهای عریان و سرپناه هایطبه حیا 1«سازشانهای ویرانجوخه»

                                           
 (.91 ، ص1396شده است )بیات، . این واژه از بیات برگرفته 1
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در کارهای دیگر هم در شاغل ند. بسیاری از کودکان سازرا خراب و ویران می هاآنو 
منطقۀ در  کهاردبیلی  یکنند. کودکاین یا در محل کارشان زندگی می شابهمی هایسرپناه
 در همین زمینه بیان کرد:بود  شاگردمغازه اقدسیه

کوچیک داره. خیلی سخته، خوابم، اون باال یه اتاق جا داخل مغازه میشبا همین
 پزه توش.دم میآکنن، رو خیلی گرم می  اینجاتابستونا این یخچاال

بارۀ درکرد کار میآباد سعادتیک فروشگاه مواد غذایی در منطقۀ در که  یکودک
 :چنین گفتمحل خوابش 

 رممی ه یه هفتههفته ب هی .خوابماونجا می ؛خوابممغازه می یبعضی اوقات تو
 خونه.

محل  دربارۀبود  شهرک غرب بارترهدر همان ی که محل اسکانش دیگر کودکیا 
 :اسکانش نقل کرد

یه  یسی نفر توست، جاش خوب نیست، مال همه ؛دارن ها خوابگاهبچه
د، کارگرای اونا پا آاول سبزی می مثال   آد.ها با هم میغرفه ۀشبا بار هم .سالنیم

جوری تا هی این .د، بعد میوهآبار میتره بعد .کننرن بار خالی میشن میمی
 دیگه.ست بوی پا و عرق ه ،نم که تابستونهصبح اینجا شلوغه. اآل

کافی خوبی نخوابند و استراحت شود کودکان بهمحل اسکان نامناسب باعث می
و بر سالمت جسم و  دشومیآنان بیشتر  که باعث خستگی و فرسودگی نداشته باشند

با هم  سنی مختلف هایگروهها این خوابگاه بیشتردارد. در  اثر سوء کودکاناین  روان
 کناردر ۀ کودکاز اعضای خانواد کیری از مواقع هیچبسیا و در کنندزندگی می در یکجا

بزرگ که محل کار  د. در بازارشوبر کودک وارد میفشار مضاعفی درنتیجه  او نیستند.
 هاآنبام نیز برخی از کودکان در داخل پاساژها یا پشت بسیاری از کودکان کار است

دار پاساژ بخشی از محل اسکانش را به آنان اجاره نگهبان یا سراینیز ابند. گاهی خومی
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 603  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

محل  دربارۀ کردجا میبار جابه دستیدر بازار با چرخکه  یدهد. یکی از کودکانمی
 :اسکانش گفت

 خوابیم.که با برادرم اونجا میست پاساژ هشبا یه 

سالی است که در تهران شایع  آن برای خواب چند اجارۀ یا بام پاساژهافروش پشت
دستان شهری و کودکان کار از چگونه تهی که دهندۀ آن استشده است و نشان

کودکان مناطق بیشتر اند. محروم شده ،یعنی سرپناهی امن ،اولیۀ خود ترین نیازاساسی
نیز در محل اند فعال ،کفشومانند تولید کیف ،در کارهای تولیدیکه نشین آذری

هوا و نورگیری مناسب ۀ خوابند که فاقد تهویمی ،یعنی در داخل همان کارگاه ،کارشان
کجا  اهشب» به پرسشوکفش شاغل در یک تولیدی کیفیکی از کودکان پاسخ  .است

 د:بوین چن «خوابیدمی
چینیم ها رو میرده وسایلُخ شبا یه .کفش[وجا ]کارگاه تولید کیفهمین یتو
ودیم گرم بشه، آتیش پارسال گاز روشن کرده بخوابیم. جا میهمین ،ورناو

 گرفت.

و های آجرپزی، ها، کورهگل، کارواش بازارهایکه در  یبسیاری دیگر از کودکان
. سکونت دارندکنند نیز در همان محل کارشان مکانیکی کار می یهابرخی از کارگاه

دربارۀ محل اسکانشان آباد شمسمنطقۀ های آجرپزی کوره شاغل دریکی از کودکان 
 :گفت

ومدیم اشد ما کارگرا از پایین میتموم می ،بش تموم شدهآاینجا هم کوره بغلیمون 
خونه  .شدشدیم با پای خاکی بیایم خونه که کثیف میمجبور میست، نیکه آب 

تونن برن حموم، صبحا یا عصرا خانوما ظهرا می مثال   این مشکالتم داشت.
ما این  .تونن برن حمومنا نمین اوآاما شبا که کارگرا می ،تونن برن حموممی

 .کنهمیاستخونامون دیگه درد  ،عرق کردیم هم که ما ؛و داریمر مشکل

 ند:نقل کردنیز در این باره چنین منطقۀ تهرانپارس گرد کودکان زبالهدو َتن از 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  604

کیمیه. ح ه،جای کارخونه آزمایش ،خوابیمجا میهمون .اینجا توی بازیافت
 ن.تربزرگاز من  ،(هستند میاهبرارامن )برادر ؛یمیتااتاقمون کانکسه. ما سه 

  
م ه تا خوابیم. دو تا حموم داره، دوکنیم میها رو جمع میکه زباله جاهمون
 ی.یدسشو

 
 (N=318کودکان براساس محل اسکان ) یعتوز :3-32 ۀنمودار شمار 

تنی چند از دوستان، اعضای خانواده و بستگانشان  همراهبهدر برخی مواقع کودکان 
و  دروازه غارمانند فرحزاد، شوش،  هریۀ شهای حاشییکی از محله سرپناهی را در

 ۀکنند. برای مثال در محلدر آنجا زندگی می با همکنند و اجاره می ناطق جنوبی شهرم
کنند و هر اتاق را بین چند نفر تقسیم خانه را اجاره می یکبا هم نفر  سیفرحزاد گاهی 

ها اجتماعی این محله ماندهیکه سا از آنجاکنند. کنند و در آنجا زندگی میمی
های کودکان ی از زباله کنار خانهانبوهخیزند و ها آسیباین محله ،فروپاشیده است

قط یک اتاق دراختیار دارند که هایی معموال  ساکنان فدر چنین مکان .شده است انباشته
جمعی زیستی دستهدر این نوع هم. وپزشان استو هم محل پخت استراحت هم محل

دار را عهدهآشپزی  گاه نظافت و شود و کودکان نیز وظایفوظایف تقسیم می معموال  
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 605  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

گیرد که تخصص بیشتری در این شوند. البته گاهی نیز یک نفر آشپزی را برعهده میمی
 :ودکان در همین زمینه نقل کرد. یکی از که داردزمین

کارا  ،رهآ .خوریمجا میاتاقیم. غذا هموناتاق ؛فرحزاد خونه اجاره کردیم یتو
 کنن.کنم، اونا غذا درست میمن تمیزکاری می مثال   .رو تقسیم کردیم دیگه

شکلی از  ،تعاریف موجود براساس ،هال این نوع اسکاناشکاتمام  تقریبا  
کند ها را افرادی تعریف میخانمانبی 1واالس. برای مثال شودقلمداد میخانمانی بی

، ها، آلونکهاها، بازارها، تماشاخانهها، کابارهها، خواروبارفروشیکه در میخانه
دفاع های مخروبه یا بیرون و در هوای باز یا فضاهای بی، ساختمانهاها، انبارایستگاه

خانمانی جهانی بی ۀنیز مؤسسمیالدی  2019در سال  .[74]گزینندان میشهری اسک
ین چارچوب ا است. هخانمانی در مقیاس جهانی تهیه کردچارچوبی را برای درک بی

د تا مشخص کند که چه کسی را گیرمیدرنظر عد اصلی خانه یا محل سکونت را سه بُ 
است  2«عد امنیتبُ »عد اول بُ  دانست.توان فاقد دسترسی به مسکن با حداقل کیفیت می

که شامل داشتن عنوان قانونی برای اشغال مسکن، احتمال عملی بودن اخراج از آن، 
های اجاره یا وام مسکن است. هزینه تأمینو امکان  ،قدرت محرومیت دیگران از فضا

، محافظت ، استحکامکیفیت ازقبیلاست که به سؤاالتی  3«عد فیزیکیبُ »عد دوم بُ 
ها، آلودگی و آالینده دربرابروهوا، فراهم کردن امکانات اولیه، محافظت آب ربرابرد
شود. تهدیدات بیرونی مربوط می دربرابرعالوه محافظت از امنیت شخصی و اموال به

شود، یعنی میزان تراکم در فیزیکی همچنین به کمیت مسکن نیز مربوط می ۀحوز
لذت بردن از روابط اجتماعی  هایو به فرصت است 4«عد اجتماعیبُ » عد سوماسکان. بُ 

و امنیت اموال  ،فرهنگی مناسب است، امنیت شخصی لحاظبهعنوان چیزی که به

                                           
1. Wallace 

2. Security domain 

3. Physical domain 

4. Social domain 
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محل اسکان  دربارۀتعاریف باال و آنچه  براساس .[75]کنددیگران اشاره می دربرابر
 اند.دهخانمانی را تجربه کرکودکان کار شکلی از بی بیشتر تقریبا   ،کودکان آمد

نند. کهایشان زندگی میکودکانی هستند که با خانواده  کارای دیگر از کودکان  دسته
 همراه با ازقبلشان اثرگذار بوده است، چراکه آنان خانوادهبا کار این کودکان در زندگی 

این  ازاند. کار آنان شده وارد کار ا  بعد و در آن ساکن بوده کهاند سرپناهی داشتهخانواده 
 درکنارگردند و میازها را به خانه بشببنابراین  .ار استذگتأثیر شانلحاظ بر نوع اسکان

ها کنند اکثرا  شبها کار میکه در خیابان یکنند. برای مثال کودکانمی سر ۀ خودخانواد
 ایدر مناطقی حاشیهمعموال   ها. محل زندگی آنگردندشان بازمینزد والدینو بهبه خانه 

 تهران های جنوبی شهرحلهو م ،، شوش، فرحزاددروازه غارخیز مانند جرم هایحلهو م
کرد کار میآباد عباسکودکش در خیابان  همراهبه. یکی از مادران کودکان کار که است

 :گفت انمحل زندگی و اسکانش دربارۀ
با هم  ،شوهرم و دو تا برادرشوهر کوچیک دارمبا پدرشوهرم و مادر ،با شوهرم

 کنیم.غاز زندگی می دروازه یمتری توُنهاتاق  یه یتو

 نگردند و در خیابان بخوابند.ازکودکان به هر دلیلی شب به منزل بگاهی ممکن است 
 ،کنند اگر به آخرین حرکت قطار نرسندوآمد میبا مترو رفت کودکانی کهبیشتر   مثال  

هستند که  کار ای از کودکانغربتی دستهند. کودکان بمانممکن است شب را در خیابان 
در خانه سپری و نزد والدینشان بهها را کنند و شبها کار میدر خیابانبیشترشان 

 شانهایو خانوادهمهاجر عی از کودکان یاسکان طیف وس ،کنند. برخالف این دستهمی
تانی بسیار میان کودکان اتباع افغانساین امر در و صورت موقت استان بهدر شهر تهر

به افغانستان بازگردند یا به کشورهای دیگر مهاجرت آنان ممکن است  زیراشایع است، 
کنند. پایداری مسکونی یکی از منابع تقویت بسط روابط اجتماعی، احساس تعلق و 

بع من مهاجر از اینکودکان  .[76]بع خودکنترلی استامنیکی از  درنتیجهو  ،دلبستگی
. در مزارع کشاورزی کرده استپذیری آنان را فراهم آسیب ۀزمین که همین امرند امحروم

در یک  معموال  ند الصورت فصلی به این کار مشغوکه به ییهاآنویژه نیز کودکان به
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 از آنجااتمام کار کشاورزی  ازبعدکنند و آلونک خودساخته یا در چادر زندگی می
 کنند.مهاجرت می

د و نشوسکونت دارند فشار مضاعفی را متحمل میمحل کارشان در کودکانی که 
و  کارفرما بر آنان و کار زیرا، شودتمام می به سود کارفرمااین نوع سکونت معموال  

کارفرما در محل کار نیست،  کههنگامی و نظارت بیشتری دارد وآمدهایشانرفت
رنهایت باید گفت کنند و دمراقبت می هاآناز اموال « محاف  توانا»یک  کودکان در نقش

 اوین در منطقۀ کارواشیک کنند. کودکی که در کار می نیز که ساعات کاری بیشتری را
 :کرد گونه یاداز این فشار مضاعف این کردکار می

 کنیم، از صبح زود تا آخر شب. ش مجبوریم کارهخوابیم، همشبا اینجا می

محروم  های زندگیکار کودکان آنان را از بسیاری از فرصت کهاین برعالوهباید گفت 
 از سایر امکانات زندگی و هاآنمحل اسکان این کودکان در محروم کردن  ،کندمی

گذار بوده است. در برخی از موارد تأثیرهایشان مهارت ۀرشد و توسعبر  همچنین
ی ممکن است مورد های مجردویژه از نوع اسکانکودکان در این شکل از اسکان به
 از یهایگونه که برخی از کودکان در این زمینه روایتتعرض یا تجاوز قرار گیرند، همان

 خشونت جنسی سایر کودکان را نقل کردند.  ۀتجرب
و  احساس و عاطفه است بدون ایاز وطن و خانواده زندگی دورزندگی بهمسلما  

 خود، هایاز خانواده ی کهکودکان تر  بیش. همراه با دلتنگی و گاه افسردگی خواهد بود
بودند و این دلتنگی را بر زبان  هاآنتنگ بسیار دلند بودمانده دور  ،ویژه پدر و مادرشانبه

ای در منطقۀ مغازهدر  عنوان پیککه به مهاجری یکی از کودکانروایت تلخ . آوردندمی
 :چنین بود هاین بارکرد در کار می آبادیوسف

 رقدینا ؛کردمش گریه میهشبا هم ،مدم تهرانواولش از شهرمون اکه من وقتی
 برد.کردم تا خوابم میگریه می

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  608

شده است و تنها تبدیل نیازهای انسانی به کاال  تمامکه  ایباید گفت در جامعه
ای کنند که پول دارند، در جامعه تأمینرا  خود توانند مسکن و سایر نیازهایکسانی می

 گیهم تقریبا   ،طلبانهبیان شعارهای عدالت برخالف ،گذاران آنسیاستکه مسئوالن و 
ت مسکن در یکه کیف یجای ،کنندزندگی می شهرداری 1 ۀدر شمال شهر تهران و منطق

درصد از میانگین مناطق دیگر و هزار برابر بیشتر از محل اسکان  80طور متوسط آنجا به
 و سازندهیلز مینشین از نوع باستیهای کاخشهرک است و برای خودشان کودکان کار

 ایهیچ سیاست اجتماعی و اندرا به انحصار خود درآورده یتمام منابع اقتصادی و تولید
طبیعی است که کودکان به  ،دار کردن آنان ندارندمسکنو برای توانمندسازی فقرا 

و در  هستندکودکان کار  اشکالبپردازند که جزو کار کودکان و بدترین  یکارهای
خطر و اجتماعی آنان به ،گزینند که امنیت و سالمت جسمی، روانی اسکن هاییهمحل
 د.فتامی

 
 )عکس از پژوهش( آبادیآباد و غنبازار بزرگ تهران، نعمت ی،کودکان کار در مناطق هرند یاز محل اسکان و زندگ یریتصاو
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 در کار راهبردهای کودکان برای افزایش موفقیت و امنیت

موقعیت  یکودکان در کارهای مختلف بسته به شکل کار برای کسب درآمد بیشتر، ارتقا
و سایر مسائلی  ،وحقوقشاندفاع از حق ،هاخشونت و شغلی، اجتناب از مخاطرات کار

توان ند. مینمایای از راهبردها را اتخاذ میشوند مجموعهمواجه می هاکه در کار با آن
 برای خودشان از اهداف و آرزوها اینند هر انسان دیگری مجموعهگفت آنان نیز ما

از مسائل و مشکالت  ایدست پیدا کنند و با مجموعه هادارند که دوست دارند به آن
این  ۀشان است. مجموعکارزندگی و ناخواه بخشی از شوند که خواهنیز مواجه می

های فعال یا انفعالی. هرکدام از این راهبرد :دشوبندی میبه دو نوع کلی تقسیم راهبردها
 تواند مؤثر باشد.توانند مؤثر باشند یا نباشند. گاهی یک راهبرد منفعل میراهبردها می

دوری از نشود با  مواجهمزاحمتی  باشهروندان  ازطرف کهنآگرد برای زباله یکودک مثال  
ای به شهروندان توجه کهنآبدون  و بردکمترین تعامل کارش را پیش می آنان و برقراری

کند و کمترین دردسر را برای به سطل دیگر حرکت می یبا سرعت از سطل ،داشته باشد
گیرد گرد درپیش می. این نوعی راهبرد دفاعی است که کودک زبالهآوردمی وجودبهخود 

 :کندگونه روایت میو آن را این
 ست.هیچی نی ه،علیک بینمونفقط سالم  باشه. اگه کسی کار نداشته ،کاری ندارم

 :گرد اظهار کردهدربارۀ این نوع راهبرد کودکان زبالکودکی  ۀیکی از متخصصان حوز
کنند و کمتر های دیگر کمتر با افراد و مردم ارتباط برقرار میمیان شغلگرد درکودکان زباله

 دهند.ها و آزارها واکنش نشان میتوهین دربرابر

برای مثال کودک ممکن است با  .مؤثر باشدفعال اما غیر تواندک راهبرد میی گاه
 نیزاین  که دبزنپرخاشگری دست به کارفرما یا سایر کودکان به هر دلیلی دعوا کند و 

 گروهرساند. در این بخش به دو نمی شاست، اما کودک را به هدف مطلوبیک راهبرد 
است که کودکان برای  ینخست راهبردهای گروه :شودعمده از راهبردها پرداخته می

با شرایط کار  هدوم مواجه گروهو  ،کنندموفقیت و کسب درآمد بیشتر در کار اتخاذ می
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کار گرفته بهبا استثمار، آزارها و مخاطرات یا حف  امنیت  هخصوص در مواجهبه
ابزار نیاز دارند از موارد فوق یک جعبه کدامبرای هر کودکانبه عبارت دیگر، . شوندمی
گاه در محل کار و در مناطق جغرافیایی یاد به ها رانآ که گاه یا ناخودآ صورت خودآ

 برند.کار میاند و بهگرفته
راهبردهای متفاوتی را برای  ، کودکانهاآناز  کیبسته به نوع کار و پیچیدگی هر

از این کودکان  ایعدهگزینند. برمی ،شغلی ییعنی کسب درآمد و ارتقا ،موفقیت در کار
آزادی عملی که در این  دلیلبه و کنندکار میو خیابان ها کودکانی هستند که در چهارراه

فنونی  ادگیری شگردها وبا ی. آنان گیرندخوبی یادمیهای ارتباطی را بهمهارت ،کار دارند
ز تر او مهم ،، فرم لباس پوشیدندن به مشتریان، طرز صحبت کردنمانند نوع نگاه کر

این درآمد بیشتری کسب کنند.  اند تادر تالش مردمهمه برانگیختن احساس ترحم 
آدامس،  و فالفروش ، شیشه نردک پاکابزارهای مختلف مانند کار با در قالب  کودکان

 کنند کهغیرمستقیم این پیام را القا می و اجناس سایر اقالمفروش و  ،ندپاسدود کردن 
کنید بابت خدمت یا کاالیی است پولی که شما پرداخت میکنیم و گری نمیما تکدی»

میان آنان بسیار رایج است، حتی اگر در« تورو خدا ازم بخر»اصطالح . «خریدکه می
وارد دیگری توسل به همین اصطالح و م اب ،نداشته باشد نیاز یمشتری به کاال یا خدمت

این کودکان انگیزند. رمیاحساس ترحم شهروندان را ب ،«خریازم می چیزییه »مانند 
ها دانند که کدام تیپ از آدماند در بسیاری از موارد میشگردهایی که یاد گرفته دلیلبه

 احتماال  ی که یهابرای مثال ماشین ،دیخررا خواهند از آنان جنس یا خدمتی  احتماال  
که در  فروشیگل . کودکهستند دختر و پسر دوست زن و شوهر یا دو شانسرنشینان

 :گونه بیان کردکرد تجربۀ آموختۀ خود را اینکار میمیرداماد راه رچها
یا با  شنو شوهر با که با زن دنمی دن، اونجایی پول بهترشون پول نمیههم

 باشن بیرون. هدوستش اومد

است که کودکان برای کسب  ییکی دیگر از راهبردهایمحافظت از قلمرو کاری 
افراد و کودکان دیگر به  کهدرصورتیدانند . آنان میشوندسل میبدان متودرآمد بیشتر 
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شود و کاروکاسبی دست زیاد می ،حالطاصبه ،برای کار کردن ورود کنند شانقلمرو
اغلب بر مبنای )اند داده یلتشککه  یهایگروه براساسرو . ازاینافتداز رونق می هاآن
از قلمروشان  (،قبال  در آن سکونت داشتندی که های خویشاوندی، قومیت یا شهربکهش

کودکانی که در های دیگر و در مکان فروشدستکنند. برخی از کودکان محافظت می
از این راهبرد استفاده نیز کنند کار میها نآرامستا منتهی بهی فروشگلهای پاتوق

وبان تهران ـ )ات فروشی که در بزرگراه خلیج فارسوایت کودک گلکه ر؛ چناننمایندمی
 ؤید همین نکته است:مکرد کار میزهرا بهشتو در نزدیکی  قم(

 ،ندازیم بیرون. اینجامی ،ولی کسی غریبه بیاد .شهاینجا بین خودمان دعوا نمی
جا گیم هرمی ؛ندازیمش بیرونمی ،اینجا اگه بیگانه بیاد .اینجا پاتوق مائه ،مثال  

 جا.که بودی برو همون

و کودک « شوددست زیاد می»گاه در یک چهارراه صادق است؛ یعنی عکس آن نیز 
دهد و به چهارراه یا خیابان دیگر برای کسب درآمد بیشتر محل کارش را تغییر می

فروش چنین روایت کودکی دستکه ؛ چنانمد بیشتری داشته باشدآبتواند در تارود می
 :کرد

اذیت  ،اومد، غربتیا بودنش بهزیستی میههم ؛فاطمی خوب نبود یاونجا تو
گرفتن. دیگه خواهرم و میر و، پوالمونر زدن آدممی ،بچه شده بود ر  پُ  ،کردنمی

هم کار خوبه  ،اینجا خوبه .طاووساومدیم تخت .ریم یه جای دیگهگفت می
 دوستمون دارن. ،دارا باهامون خوبنهم دوستامون هستن. اینجا مغازه

 ۀها دعوا بر سر مشتری برای ارائن کودکان در خیابانیکی دیگر از اتفاقات رایج میا
شود. که همین رقابت سبب کسب درآمد بیشتر می ستخدمات یا فروش کاال به او

 :گونه نقل کردندچند َتن از کودکان تجربۀ خود از این راهبرد را این
 ،شهمی سر مشتری ،شهمی بعضی وقتا سر پول ؛شهمی بین خودمون هم دعوا

 .شهمی چیو هرحاال ر
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اینجا پول ست . یکی هشهمی خورن دعوامونبعضی وقتا پول آدم رو می
اون مشتریم رو  ،یه بار من رفته بودم از یکی دیگه کارت بکشم مثال   .دارهبرمی

به مشتریم گفته بود بیا پیش من  ؛منم حواسم نبود ،کشونده بود پیش خودش
ولی پول من رو نداد. یه دفعه دیگه یکی  ،تومن کارت کشید 20 .کارت بکش

تومن  5، دتومنش رو به من دا 5ولی  ،ری کشیدتتومن از کارت مش 10دیگه 
 اش رو نداد.دیگه

  
 ؛زنگ زدم به بابا و مامانمجای من رو بگیره، منم ست خواقایی میآیه بار یه 

 ورا پیداش نشد.اومدن و یه دعوای اساسی کردیم باهاش، دیگه این

های هشیوفروش محصوالتشان از  هنگامبهنیز به همین شکل  فروشدستکودکان 
 ۀمطالع هاآنهای یکی از روش ؛کنند تا ترحم مشتریان را جلب کننداستفاده می یخاص

کار است. این راهبرد شاید  هنگامبهرو پیاده ۀدرسی و نوشتن مشق در گوش هایباکت
ونقل عمومی در وسایل حمل نیزگاهی  .ی آنان باشدبرانگیزترین راهبردهایکی از ترحم

ای از پای زنند و سپس گوشهشود که کودکان کفش یک شهروند را واکس میدیده می
ند. همچنین در بسیاری کمک کخواهند که او می ازبوسند و او را برای جلب کمک می

کنند. البته این نکته از مواقع والدین از یکی از فرزندانشان برای جلب ترحم استفاده می
کودکان این  معموال  ها محصول یادگیری است و این شیوه ۀرا باید اضافه کرد که هم

و همساالن خود یاد  ،ها را برای جلب توجه مشتری و مردم از کارفرمایان، خانوادهروش
های در نبود نظارت اصولی بر وضعیت کودکان کار و عدم حمایت هاآنند. گیرمی

آموزش غلط برای  هاآنند که یکی از گیرمیهای متعددی قرار آسیب درمعرضاساسی 
حمایت کودکان و آموزش از وقتی نهادهای متولی  درواقعکسب درآمد بیشتر است. 

به حال خود و کودکان را  نمایندکنند و از خود سلب مسئولیت میمیشانه خالی  هاآن
یابند کنند فرصت میکشی میبهره هاآنر و از کنند، افرادی که کودکان را استثمارها می
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شود دهند. این است که دیده میو آموزش  نندمنافع خود تربیت ک درجهتتا کودکان را 
پدر و »، «میدار بچه»، «دمخرج خونه می» همچونهایی بسیاری از کودکان با عبارت

وندان هستند تا به جلب ترحم شهر دنبالبه هااینو مانند « مریض دارمعلیل و  مادر
 از آنان بخرند. یکمک کنند یا کاالی هاآن

خانوادگی و باورهای  ۀپیشین ۀواسطبرخی هستند که به درمیان کودکان کار و خیابان
ند و پایبندهای مداوم خانواده بسیار به کسب روزی حالل توصیه دلیلبهمذهبی و 

صالحیت و یتربیت سرپرستان ب تأثیروجود دارند که تحت  نیزگروه دیگری  ،درمقابل
. این گروه از دهندبه کارهای خالف، مانند سرقت، تن می حضور مداوم در خیابان

و گاهی  شوندمیبرای دیگر همساالن خود در خیابان هم اسباب دردسر  معموال  کودکان 
مل که این دسته از کودکان آزادی ع از آنجاالبته کنند. را سرقت می هاآناموال و پول 

سرقت رفتن به درمقابلراحتی به ،اندکرده پیدا االترینفس بند و اعتمادبهداربیشتری 
 بنابراینکنند. کنند و به هر قیمتی شده است از خودشان دفاع میمالشان سکوت نمی

. روایت ذیل سرقت یکی دیگر از راهبردهایشان است درمقابلوحقوقشان دفاع از حق
 :ید همین نکته استکرد مؤمیکار ولعیصر  از کودکی که در خیابان
دونستم می .منم جیب اونا رو زدم ،باز جبرانشون کردم ،و زدنر خیلیا جیب من

من کسی که بخواد بال سر  .و اونا زده بودنر شهرفیقای فابریکم هم ،کیا بودن
یعنی حتی اگه این زمین دهن  ؛کنش نیستمولکیه، طرف  ماگه بدون ،من بیاره

 کنم.باز ولش نمی ،ه بپره بره زیر زمینباز کن

کار کردن و در سایه بودن بدون حاشیه گرد ترین راهبردهای کودکان زبالهیکی از مهم
توجه کسی  کهاینبدون  ،کنندکار می هاها و کوچهاست، آنان مانند یک شبح در خیابان

کار امنیت ایجاد  هنگامبهبرای خودشان  هاآنرا جلب کنند. با استفاده از این راهبرد 
کودکان افغانستانی هستند و محل زندگی آنان  بیشتر  اینکه  از آنجاکنند. همچنین می

شناسند، زبان آنان خوبی شهروندان را نمیبه ،از شهر و اجتماعات شهری است دوربه
 ،رویارویی و برخوردصورت که مبادا در واهمه دارند هاو از آن ،شوندرا متوجه نمی
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 ،تر شهر تهرانمانند مناطق شمالی ،ندازند. در برخی از مناطقخطر بیامنیتشان را به
دارند ممکن است به شهروندان  یازنشوند و به غذا گرسنه میاین کودکان  کهزمانی

گاه یاد اند و بهقبال  در این زمینه به آنان کمک کرده نزدیک شوند، چون صورت ناخودآ
نند برای دریافت غذا تعامل اجتماعی برقرار کنند. برخی اوقات توااند که میگرفته

کنند و از راهبرد کودکان برای مواجهه و حل مشکالتشان تنها به خودشان رجوع می
عنوان پیک در یک بهکه  . کودکیکنندکمک گرفتن از فردی دیگر استفاده نمی

 :در این باره چنین گفت کردفروشی کار میپیتزا
به کسی  ،کنمو خودم حل میر مشکلم ،ر محیط کاری پیش بیاداگر مشکلی د

 کنم.و حل میر خودم مشکلم رو، ندارم به یکی بگم مشکلم گم. من دوسنمی

شود و کودکان خیابانی کار از ممکن است گرما یا سرمای هوا و آفتاب شدید مانع 
محل کارشان مخاطرات محیطی ممکن است هش رو برای کاایناز .آنان را اذیت کند

علت تغییر محل کرد کار می صنعتمترو که در فروشی . کودک دسترا تغییر بدهند
 :کارش را چنین عنوان کرد

 .کنمداخل مترو کار می ،رممی اینجا ، ازهم آفتاب زیادبینبعضی موقعا که می

 کار درکنند یکار مقبیل ازاینتولیدی و خیاطی و مواردی  یهاکودکانی که در کارگاه
مهارت بیشتری  کهدرصورتیدانند . آنان میهستندشغلی  ارتقای و موفقیت دنبالبه

باشند و داشته « یشنوحرف» ،اصطالحبه ،تری باشند وکسب کنند و کودکان مطیع
شوند. برای کودکانی که در بیشتر در کارشان موفق می ،اعتماد کارفرما را جلب کنند

. و آخرین ُپست صندوقداری استشغلی  ینند ارتقاککار می فروشگاه مواد غذایی
َمتآنان برای  ترفند فرز بودن در کار، جلب رضایت مشتری به  رسیدن به این س 
کار به  درطولست. آنان تر از همه جلب اعتماد کارفرمامو مه ،های مختلفشیوه
 .ر را دارندت کنند که توانایی انجام این کاباثخواهند به کارفرما ف میهای مختلشیوه

خواهند که به پشت صندوق بروند و اقالمی برای مثال در برخی از مواقع از کارفرما می
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کنند بار کار میاند حساب کنند. موفقیت برای کودکانی که در ترهرا که مشتریان خریده
هم مستلزم  زیراآخرین مرحله از کار است،  داریصندوق ؛ یعنیاست گونههمیننیز 

َمت هم دستمزد  واست  در شب بار کردننخالی  و کار بدنی کمتر دریافتی در این س 
همیشه افراد دیگری وجود  ، زیرارسندکودکان به این مرحله نمیمعموال  اما  .بیشتر است

مدتی  ازبعدکنند بار آنانی که در انبارها کار میدارند که این کار انجام دهند. در تره
چراکه هم کار فیزیکی ، دهند به داخل مغازه یا غرفه ارتقارا کنند محل کارشان یتالش م

توانند با مشتریان تعامل برقرار کنند و لذت بیشتری د و هم میخواهند داکمتری را انجام 
خرند یکی دیگر می هاآناقالمی که  یجایاز کار ببرند. جلب رضایت مشتری و جابه

انعام است. دریافت  ازطریقمنظور کسب درآمد بیشتر هب این کودکان شگردهایاز 
شغلی و کسب درآمد بیشتر  یمنظور ارتقادر برخی مواقع بهگروهی از این کودکان 

زیر آب  ،اصطالحبه ،بدگویی کنند ودیگر همکارانشان  ازنزد کارفرما درممکن است 
شود ه برای کارفرما انجام میک کارهاییتمام در  تقریبا  ممکن است . این کار آنان را بزنند
 د. بیفت تفاقا مشارکت دارندای از افراد مختلف در کار و مجموعه

جایی  ،بندی کار کنندکودکان دوست دارند در بخش بستهبیشتر  در کار بلورسازی 
جای که به  ،. آنان از کار کنار کورهکننده استکمتر اذیتتر است و گرما که کار آسان

رو گاهی حتی خصوص در فصل گرما. ازاینبه ،نداگریزان ،گویندمی« درگاه جهنم»آن 
بندی خواهند به بخش بستهزیر آب دیگران را زدن و خودی نشان دادن می ازطریق

کنند دوست دارند در فودها کار میبرسند. کودکان پیک موتوری و آنانی که در اسنپ
روز بیشتر است و هم  درطولکه هم میزان کار  یجای ،ار کنندتر شهر کمناطق شمالی

صورت مانند فرحزاد است که به یهاینیز در محله این گروهرو محل اسکان انعام. ازاین
 کنند. مجردی زندگی می

منظور دریافت انعام از مشتریان با آنان های گل کودکان بهبازاری و فروشگلدر 
برای مثال برای مشتری گل  .را جلب کنندشان کنند رضایتمیکنند و سعی اری میهمک
دهند. ارائه می به اوی یا خدمات بیشتر ،بندندکنند، روبان دور گل میبندی میدسته

های مغازه بعضیرا به  ناکنند مشتریمی کار چرخبا  گلهای بازارکودکانی که در 
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را برای دریافت این کارها  ۀو هم کنندبه مشتری کمک میگونه این و برندتر میخاص
دریافت انعام بیشتر برای کودکان . در کارواش نیز دهندانعام و دستمزد بیشتر انجام می

تر، زدن کف شوی دقیقومانند شست ،جلب رضایت مشتری برخی کارهای اضافیو 
 . خود برسند مطلوبدهند تا به را انجام می رخ کشیدن دقت و مهارت خود،بهبیشتر و 

ضایعات  ؛ یعنیکنندمنظور افزایش درآمدشان داللی میدر کار ضایعات کودکان به
خواهند یا می فروشندو آن را به صاحب مغازه میخرند را مستقیم از مشتری می

ها را فروشضایعات را با کمترین قیمت بخرند و به بیشترین قیمت بفروشند و ضایعات
 آنان بفروشند.  ۀغازکنند که ضایعات را در متشویق می

کنند از و مکانیکی کودکان تالش می ،ی، صافکاریجوشکارمانند  یدر کارهای
دست آچار  و کنندای که مغازه را تمیز مییعنی مرحله و پادویی، رفشاگرد ص  

 به یک شاگرد مکانیک ،ندگیرمیهای دیگر را از مغازه قطعاتدهند و می کارصاحب
ترین راهبرد . مهمتر طی کنندرا هرچه سریعمراتب شاگردی تبدیل شوند و سلسه کاربلد

ماهرانه انجام  ازجهتو اثبات خود به کارفرما  های الزمیادگیری مهارت کارآنان در این 
 است.  دادن کار

اعضای  هاآن بیشترکنند با همکارانشان که در کارهای خانگی کودکان تالش می
ای کار کمتری انجام دهند. در مزارع رقابت کنند و به هر بهانه هستندۀ خودشان خانواد

کنند نزد کارفرما خودی نشان دهند و با تالش بیشتری کودکان سعی میکشاورزی نیز 
 ۀشان در زمینکنند و حتی از دانش بومیکار کنند، آنان کار در شرایط سخت را قبول می

 کنند.ده میکشاورزی برای جلب رضایت کارفرما استفا
برای مقابله با اذیت و آزار یا هایی است که آنای دیگر از راهبردهای کودکان دسته

 مجموعۀن از کودکاعد نیز . در این بُ گیرندکار میبهحف  امنیتشان و مقابله با استثمار 
 د ورسبه نتیجه میگاه  که کنندفعاالنه استفاده میکامال  مختلفی از راهبردها منفعل تا 

کار  حضور دارد و کودکان برای او که کارفرما یجای ،د. در کارهای کارگاهیرسنمی گاه
را  ی گوناگونیراهبردها، کودکان آزار و خشونت و استثمار ۀتجرب دلیلبه ،کنندمی

کنند که با تغییر محل کار فکر می ، زیرااست تغییر شغل هاآنیکی از  که گزینندبرمی
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که در  یکودک. روایت شوندخارج می خشن و مستبدکارفرمایی  ریوغ استثمایا شغل از 
 :چنین بوددر این زمینه  کردیک مغازۀ صافکاری کار می

 رممی .گمگم، چی بگم؟ هیچی نمیرو به کسی نمیست این مشکالیی که ه
 کنی، مغازه زیاده، بهم زیاد پیشنهاد دادن.تو اذیتم داری میگم می

 شدنپایمال جلوگیری از کاستن میزان استثمار و  رایبممکن است البته 
؛ پرداخت کنندصورت هفتگی بهرا  دستمزدشانحقوقشان از کارفرما بخواهند که وحق

 :چنین روایت کردکرد کار میقصابی یک در که که کودکی چنان
رفتیم پولمون رو که می یچون پیش هرکن که حقوقمون رو هفتگی کردیم. اآل
گفتیم این فردا کی هی می .گفت ایمروز فردا، ایمروز فرداخورد، هی میمی
 .از چند جا بیرون شدیم ،شه پول بگیریمدیدیم دیگه نمی .شه به ما پول بدینمی

 اآلن جایی که هستیم جدیده.

استثمار، آزار،  دلیلبهشد که گاهی کودکان  توضیح داده تردرست است که پیش
اما  ،دهنددیگری محل کار یا شکل کارشان را تغییر می علتیا هر  ،درآمد بیشترکسب 

که یکی از دالیل تغییر ندادن محل کار ترس  کنندباید گفت آنان همیشه این کار نمی
دختران  دربارۀخصوص به موضوع های جدید. این، ترس از فضای جدید و آدماست

های دیگری مواجه ا آدمترسند که با تغییر محل کار بآنان می زیرامصداق دارد،  یشترب
در  کودکی ۀ. یکی از فعاالن حوزداشته باشنداز نوع جنسی  یشوند که علیه آنان خشونت

 :بیان داشت این زمینه
تشویقش  معموال  ولی این هستش که  ،تونیم اقدامی بکنیمکارفرما که نمی خود   درمورد نببینی
فالن  یببین فالنی تو .سه سال اینجا موندی مثال   چرا ،و عوض کنر کنیم محل کارتمی

سخته  معموال  از اینجا بیای بیرون.  شهمی ،تونیبا این مقدار حقوق، تو هم می کنهمیجا کار 
ها اون احساس امنیتی که چون بچه ،رو از جایی که چند سال کار کردن خارج کنیم هابچه

یه کارگاه  یبرن تو کهاینحس امنتیه، از  واقعا  جا پیدا کردن براشون مهمه.  هچند ساله توی ی
ب حداقل این کارفرما کاری به من که ُخ  گنمی ،ترسنجدید چه اتفاقاتی ممکنه بیفته می

ترسم برم یه جایی که مرد هم باشه. اون حس ترس من می ؛یا اینجا همه زنن ،مثال   ،نداره
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براشون مهمه جای  ،دارنکه اون حس ترس رو چونگم میجا بمونن. همون شهمی باعث
 قدیمی رو حف  کنن، اونجا بمونن.

کار،  کودکان ی است کهی از راهبردهایی دیگرو ابراز خشونت یکمقابله با آزارها 
در  این کودکانکه ممکن است  از آنجا. شوندویژه کودکان خیابانی، بدان متوسل میبه

ای خشن از مواقع به شیوهدر بسیاری  ،محیط خیابان آزارهای زیادی را تجربه کنند
 .دهنداین آزارها واکنش نشان می دربرابر

مثال  امروز یه  .شنی که رد مییبار دعوام شده، همین ماشینا دمن خودم چن
 ،ینیو آورد پار شبعد شیشه .و پاک کردمر شبلند رد شد، شیشهماشین شاسی

نیستم که مثال  طوری من اون .و دادمر منم جوابش .فحش بدی به من داد یه
 دم.و میر منم جوابش ،هرچی بگه .چیزی بگه من جواب ندم

منظور کاهش های حمایتی یکی دیگر از راهبردهای کودکان بهکمک گرفتن از شبکه
این کودکان های اجتماعی و حمایتی خشونت و استثمار در کار و محل کار است. شبکه

و آشنایانشان. در ابتدا در بسیاری از  ،گانخانواده، دوستان، بست :اند ازعبارت معموال  
 تمام اشکالدر  تقریبا  روند شوند. این ها وارد کار میواسطه همین شبکهموارد کودکان به

 ۀواسطبهکند وجود دارد. برای مثال کودکی که از افغانستان به ایران مهاجرت می کار
 چنین امری. شودخیابانی مییا کارهای  گردیوارد کار زباله یاجتماع یهاشبکه ینهم

در بسیاری از شهرستانی نیز مصداق دارد.  انمهاجر دیگرو  ،ررک، لُ رد، تُ برای کودکان کُ 
خود  همراهبهرا  شانهکنند یکی از اعضای خانوادکودکانی که در خیابان کار میموارد 

 ،آمد پیش کاناین کودباشد و اگر مشکلی برای  هاآننوعی دورادور مراقب به تابرند می
در بلکه  یتنها در کار خیاباننه امر حمایت بگیرند. این هاآنبه آنان بازخورد دهند و از 

خصوص دخترانی که در شود. برای مثال کودکان بهاشکال دیگر کارها نیز مشاهده می
احساس امنیت بیشتری  ،شان کار کنندخانواده همراهبه کهزمانیکنند ها کار میکارگاه

قرار ها بهبرخی از آن کههای حمایتی متفاوت بود . روایت کودکان از این شبکهکنندمی
 :است ذیل
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به داداشم  ،گمبا مامانم می ،گمبه بابام می ،اگه مشکلی تو محیط کار پیش بیاد
 گم.می

  
کسی اذیتمون  ست.م همخالهپسرست، م همپسرعمه .کنهمیاینجا کسی اذیتم ن

 هستن.، اونا کنهمین

  
یه بار یه پسر اومده  .گمبه داداشم میکنه، از خودم بیاد اذیتم  تربزرگمثال  یکی 

کردم، کار داداشم گفتم، خودم اینجا کار می به ؛کردبود، با سنگ اینجا پرت می
 اون رفت دنبالش. ،کردم

  
و گم میبه مامان و بابام  رممی کنم،باهاش دعوا می رممی اگه کسی اذیتم کنه

 . اینا...

ای که حتی گونهبه ،ترین راهبردها را برگزینندانفعالی این کودکانگاهی ممکن است 
 های. روایتکمک نگیرند و یا خشونت و آزار را بپذیرند خود نیز یهای حمایتاز شبکه
 :از کودکان نشان از راهبردهای انفعالی دارد تعدادی

 ام.اوس کنهمیقتا دعوام فقط بعضی و ؛من اینجا مشکلی ندارم

  
 کنم.کاری نمی ؟کار کنمهیچی، چی ،اگه کسی اذیتم کنه...

  
 کنم.کنم. دعوا نمیو کنترل میر خودم ،کنهمییه وقت یکی اذیت 
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شه به کسی بگم ث بعبا ،و ناراحت کنهر چیزی باعث بشه که خودم هی ،مثال   ،اگه
  .گممین اصال   ،اونم ناراحت شه

  
دفتر خاطراتم  یبعد تو ،زنمبا خودم حرف می رممی جا که خلوته هی مثال   بعد
 نویسم.می

  
گم. من دوس ندارم به یکی بگم به کسی نمی ،کنمو خودم حل میر مشکلم
 کنم.و حل میر خودم مشکلم رو، مشکلم

تکیه بر باورهای مذهبی یکی دیگر از راهبردهای کودکان برای کاهش آالم ناشی از 
کرد کار میصافکاری که در یک کودکی . روایت خشونت و استثمار است ۀتجرب وکار 

 :در این باره چنین بود
اآلن  بعدش .قدر مارو زدن، ما هم اونا رو زدیمنیا ؛قدر دعوا کردیمنیبچه بودم ا

زدم. اکثرا  شبا فکر ولی من اونا رو نمی ،ذاشتم بزننکاش من رو می کنمفکر می
ومد به کسی اکردم، دلم نمیبا خدا درددل می .ما رو زدن ،خدایا ،مثال   ،کردممی

 دید.کسی می کهاینبگم ناراحتش کنم، مگه 

های طرح درمعرضکنند بیشتر از سایر کودکان کودکانی که در خیابان کار می
 این کودکان،بهزیستی و شهرداری هستند.  ازقبیل دولتی هایساماندهی سازمان

 مهارتاین خوبی به ،نداکردهتری در خیابان کار خصوص کودکانی که مدت طوالنیبه
رو فرار از از دست مأموران ساماندهی فرار کنند. ازاین راحتیبه کهاند کسب کرده را

کار کردن و گیر نیفتادن  ۀمنظور ادامبه کودکان از راهبردهاییکی دیگر  مأموراندست 
 :هویداست کامال   زیر روایت دوکه در  است
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 یم،شد یمقا ینجا. اکنمی. فرار میفتادمن یو شهردار یستیبهز یرمن تا حاال گ
رو پنچر  یزشچ یآخر ۀدفع یم،درخت. کار کرد یندرخت، ا یرز یرز یمرفت

  رو. یکشالست یمپنچر کرد یمرفت، با کارد زد یمکرد
 بُخ  ره.می شهمی آروم ،دممی بهشون بادکنک تا دو یکی ،آدمی شهرداری ،نه
 ،برد برداشت ور تاش پنج و سی دفعه یه ؛بگیره ور جنسام تونهمی آدمی دفعهیه

 دیگه برد .دمنمی ،نه گفت ،کردم التماس و زاری رچقد .برد برداشت رو همه
 رو. بادکنکا

  
سمت  ریممی ؛کنیمتونیم فرار میی که مییما تا جا ،آدمیشهرداری  بهزیستی و

 و گرفتن.ر بار داداشم هبرنمون. یخونه، چون بگیرن می

وجود دارند محل کار کودک،  ،روابط با سایر افرادی که در خیابان ۀایجاد و توسع
و مخاطرات کار برای مواجه با مشکالت  خیابانی یکی دیگر از راهبردهای کودکان

 :فروش استکارگیری این راهبرد ازسوی کودکی دست. روایت زیر مؤید بهاست
 ۀهم ،یه بار یکی اذیتم کرد مثال   .و دارنر با همه بساطیای اینجا دوستم. هوام

هم اون  ...زنگ زدن پلیس اومد بردش. عمو ،بساطیا ریختن رو اون
روزی که کار ده میبهم  ،پول بخوام مثال   .اونم خیلی خوبه ؛تسفروشیهمیوه

وقت تونستی هر ،فردا بدهخوای فردا یا پستومن می 50 مثال   گهمی ،نکرده باشم
خودش  یاز غذا ،مون باشهگشنه مثال   .ش کن بده. مرد خوبیهیقسط ،بده
 ،هیچی. یه مشکلی هم پیش بیاد ،بهمون گهمیچیزی ن ،میوه بخوریم ؛ریزهمی

 .کنهمیکمکت  ...عمو

کنند یکی دیگر از راهبردهای کودکان روابط با سایر افرادی که کار می ۀایجاد و توسع
کارگیری این های ذیل نشان از به. روایتبرای طلب حمایت در مواقع موردنیاز است

 :راهبرد دارد
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 ،ادبنبعد با ،شون دخترنهدوستام هم کهاینبعد  ؛دوست من اینجا زیاد دارم
اگه  .دآعصرا می ؛...ترین دوستم اینجا اسمشمیمیتر از منه. صسنشونم باال

 .کنهمیبهم کمک  ،مشکلی داشته باشم ،کاری داشته باشم

  
زنم زنگ می ،خودم تنهایی نتونم ببرم ،باشه بار زیاد مثال   اگه کاری داشته باشم،

 ؛اون کوچه کالنتری یتو ،کنن. زنگ هم نباشه، اونا نزدیکنن بهم کمک میآمی
تایی که پیشم بودن  اآلن این چند کنن بهم.ن کمک میآمی ،کنمصداشون می

 رفیقای خودم بودن.

  
بیا پیشمون  گنمی خواین،آدامس نمیگم میپیششون  رممی بعضیا که مثال  

 ،دوستی دارم هی .باید پیشش بشینی .میازت بخر بعدا   ،بشین با هم حرف بزنیم
دو  ،که رفتاون .و بفروشمر کمک کرد که آدامسام رقداین ؛هاماون روز اومد با

 م بفروشم.ستآدمسام مونده بود، نتونۀ رد

و مترو در کارهای مختلف  ،هاکودکان در خیابان، پارک ،گونه که گفته شدهمان
ی افغانستان کنند. بخش زیادی از این کودکانیهای متفاوتی را تجربه مخشونت

های و در کتاب نهادهای مردمیا در سازمان ستند. آنان ممکن است در مدارسه
توانند از پلیس کمک در خیابان به مشکل برخوردند می اگرشان خوانده باشند که درسی

شوند و از پلیس کمک در عالم واقع با مشکلی مواجه می کهزمانیبگیرند، اما 
حتی ممکن است آنان را  ،کندکمک نمی هانتنها به آپلیس نهنیروهای  ،خواهندمی

 کودک. روایت دو دنکنو دستگیر در خیابان تحقیر  غیرقانونی شان یا حضورملیت دلیلبه
 از برخوردهای خیابانی چنین بود: افغانستانی
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خوره. ست ماها میدمی به پُ آجور هر .عصبی ،بعضیا مهربون ن،بعضیا خشن
ن آبعد می ،ناعصبی. اولش عصبیبیشتریا خسیس هستن. بعضیا هم 

 کهاینادبن دیگه و بعضیاشون بی ،نه همه ،البته بعضیاشون .خواهیمعذرت
مورم زیاد أالبته م .گممیمور أبه م رممی ،روی کنهزیاده کهایندم یا محل نمی

 کهاینرو مخم و  رممی من ،نَد پیشنهادای بدی ب   مثال   .کنهمیکمکی به ما ن
دارم دنبالش یه سنگ گنده برمی ؛مجبورم دست به کار شم ست.سازگار با من نی

 ،این پارک یشی تواگه اذیت می گنمی موراأم .آدمیه جورچهاین  نکه همه بفهم
اگه امنیت . کشور خودم امنیت ندارهگم میکشور خودت و من  یبهتره بری تو

 موندم.اینجا نمی ،رفتم اونجامی ،داشت

  
به پلیسم  .[دهدرا نشان می سرشیه چک زد اینجام ]پشت ؛و دیروز زدنر من

 برو. ،افغانی ،رهآگه می ،بگم

دستگیر و رد مرز  کهایننداشتن مدارک هویتی و ترس از  دلیلبهکل کودکان اتباع در
و کار  ،تری را برگزینند. آنان در محله، مدرسهشوند ممکن است راهبردهای انفعالی

 ،های منفیبرچسب هاآنبه اند و تحقیر شدهایرانی و سایر افراد  انکودک یازسوبارها 
خطرات و محافظت  درمقابلنفسشان اعتمادبه. بنابراین شده است زده ،«افغانی»مانند 

از بیشتر امکان دارد  . درنتیجهکرده است از خودشان شکل نگرفته یا کاهش پیدا
 :ای استؤید چنین مسئلهمهای ذیل یتبهره ببرند. روا ترراهبردهای انفعالی

اونا حرف  .دیگهست، کشور خودمون نی ؛کنیمهای ایرانی دعوا نمیبا بچه
 دن باالخره.شیم. یه گیری میرد می ،ینیندازیم پاما سرمون می ،زننمی

  
افغانی که نباید  ،شکایتم نکردیم دیگه .پولمون رو ندادن ،تا حاال شده کار کردیم

 شکایت کنه.
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 ،، ما بدبخت افغانیا، ما بدبخت افغانیاشیممیچی ، همهشیممیما اینجا اذیت 
ا ردزنن، کُ و. همین ایرانیا میر زنن منمی ،چیزی بگم هاگ .تانیمچیزی نمی

 .ور زنه منبار نبر، می گهمیزنن، دور و برشونن. اآلن که نمی .زننزنن، میمی
نیم بهشون بگیم. اتیچیزی نم ،ما که زور نداریم، مدرک نداریم، بدون مدرکیم

، دممی اگه اون یارو بهش بگه، من به این .نبر این رو ،هستین گه افغانیمی
 ،چند بار کتک خوردیم ،کنننم. دعوامون میاتدیگه نمی ،اگر نگه .نم ببرماتمی
 بابا.

های سازمان آموزش و حمایت مندی ازبهره منظوربسیاری از کودکان اتباع به
شمار  سبب حضوربهرود که انتظار می و اندداشته حضور نهاد در این مؤسساتمردم

در این  ،انشناسروانمانند مددکاران اجتماعی و و متخصصان، از کارشناسان  بسیاری
یکی از کارکردهای این  زیراحمایت کنند،  ها بتوانند از این کودکانآن هاسازمان
رسد در نظر میاما به .خشونت و استثمار است دربرابرها حمایت از کودکان سازمان

آوری جمع هنگامبهیکی از پژوهشگران  ۀ. تجرباندکامال  موفق عمل نکردهاین زمینه 
 :بود گونهاینشان های حمایتیشبکه دربارۀ کار ها از کودکانداده

ها در م از بچهاکدها افتاد هیچها در این مدرسه با بچهمصاحبه درطیه یکی از اتفاقاتی ک
کدام از اسم انجمن و هیچ «گیداگه مشکلی براتون پیش بیاد به کی می» سؤالجواب 
 .دفرد امین نبردن عنوانبه اای مجموعه رهمددکار

های این امر دالیل و عواملی دارد که کارکنان و مددکاران اجتماعی سازمان طبعا  
 ند:گونه بیان کردآن را ایننهاد مردم

دادیم به می .بهمان چرا ناراحتی، فالن و مثال   یمگفتزدیم، میایی مییه حدس مثال   ما نببینی
کردیم الاقل تخصصی مییم برو با اون صحبت کن. سعی گفتی که اونجا بود، میشناسروان

دلت برای  ،یم چیهگفتمی مثال   .شد که بیانای مهیا میباید یه زمینه ،نه .برخورد کنیم
 م.شونندیدیمشون، دلتنگست خیلی وقت ه ؛موخان ،آره ه یاگفت نمی .ت تنگ شدههنوادوخ

 درموردترسیدن، کردن، میاشاره نمی .کردنای به اون مورد خاص نمیولی اشاره
ن از همونی که این بال رو سرش ترسیدمی .ن هیچیگفتنمی ،شون، دیدن مادرهنوادوخ

 ره، از شرایطی که دیگه باید بره زندان. آره، آخه غیرقانونی اومده، نه کارتی، نه چیزی. آمی
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طور رو شوند نیز هست، اما بههای کاری با مشکالتی روبهکودکان در محیط کهایناحتمال 

کنند غیره اطمینان ندارند و احساس امنیت نمی و ،بود که به فرد، سازمان واضح مشخص
شده مشکالتی بودند که احتمال بروز و که در این خصوص صحبت کنند. مشکالت بیان

 دادند.ن را خودشان میآوقوع 

  
 تونیم بگیم کامل کامل. بستگی به این داره که اون بچه یاد گرفته باشه که بیادها نمیبچه

ا عما بعضی موق .توی ذهنش ضرورت داره، کار زیاد ضرورت داره ۀحرف بزنه و اون مسئل
اومد از کار بیرون،  گهمیسری پیگیری، مادر هی ازبعدو بعضی موقعا  نگمیها بهمون بچه

ارتباط مداومی که  ۀواسطولی ما به .کردش باهاش خوب رفتار نمیکارصاحابخوب نبود، 
گیم حرف بزن، به ما زنگ بزن، ما اینجا هستیم که به شما ها داریم، میوادهنوها و خبا بچه

کامل  ۀگیره، اما هنوز به اون مرحلاین داره شکل می .ما پیگیری کردنه ۀخدمات بدیم، وظیف
ه و اآلنم با مشاهداتی گیرمیولی داره شکل  .بُخ  ،شون نرسیدههبا توجه به اون فرهنگ بست

 ها.خوب بود ارتباطاتمون با بچه ،که ما داشتیم

 خوبی قادرکودکان توان دفاع از حقوقشان را ندارند، به از آنجا کهشاید بتوان گفت 
نحیف است  هاآنهای حمایتی یا شبکه استفاده کنندشان های حمایتیشبکه نیستند از

نین دولت و قوا .ندحمایت کناز کودکان  نیستند خوبی قادرصورت طلب کمک بهو در
کارکنان نهادهای قانونی و  ازسویکند و حتی حمایت نمی این کودکاناز  نیز موجود

مطلوبی را  ۀنتیج عملی کودکانکل راهبردهای در .دننبیمیاجرایی خشونت و آزار 
، تضییع حقخشونت و آزار، مخاطرات مختلف، استثمار،  ، زیراندارد همراهبهبرایشان 

های و دیدن رویدادهای ناخوشایند بخشی از تجربه ،حرمتیساعات کار طوالنی، بی
 شان در کار است.زیسته
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 (ینکودک کار )عکس از اعتمادآنال یکاز  یریتصو

 کار و سالمت کودکان

و هم شرایط کار و رخدادها و  هاآنماهیت  دلیلبهاشکال مختلف کار کودک هم 
خطر در ابعاد مختلف به افتد سالمت کودکان راحوادثی که در اطراف کار اتفاق می

ف از ین تعریشود. بهتریاد می هاآنعنوان کار کودک از اندازد و به همین دلیل بهمی
: است شده قید 2017در سال  2یسازمان بهداشت جهان ۀاساسنامدر  1«سالمت»
، یش کامل جسمیبلکه آسا ،ستیو نقص عضو ن یماریتنها نداشتن ب یمفهوم سالمت»

است  یتوان گفت فرد سالم کسفرد سالم می ییدر شناسا«. است یو اجتماع ،یانرو
، قدرت رددا یط هماهنگیرات محیی، با تغاستعضو  صاز نق ی، عاریستمار نیکه ب
، رددارا  یپیشامدها و اتفاقات ناگهان دربرابرو مقاومت الزم  یامور زندگ ۀادار یبرا یکاف

، استگران یدر کمال تفاهم با د یو ازنظر اجتماع دارد متعادل شخصیتی یازنظر روان
رفتار اندیش و خوشبین و نیکو حسادت برکنار و خوش یدادگریاز حرص و آز و ب

 .[77]است

                                           
1. Health 
2. Constitution of the World Health Organization 
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 عموما  دو رویکرد متفاوت در تعریف سالمت وجود دارد:

های به حضور یا عدم حضور بیماری در مقوله محوررویکرد بیماری (1
شده است. از این منظر سالمت حالتی  محدودمختلف جسمانی و روانی 

است که عالئم بیماری در فرد وجود ندارند و سالمت هدف نهایی پزشکی 
محیطی، اجتماعی و زیست ۀکننداست. در این دیدگاه نقش عوامل تعیین

 .[78]شودشناختی نادیده گرفته میروان
باالیی از بهزیستی  ۀسالمت را برخورداری از درج محوررویکرد سالمت (2

شود که سالمتی، فردی سالم فرض می ۀنظری برپایۀد. کنتعریف می
 فرایندهای سالمت را دارا باشد. سالمت حقیقی درجات عالی شاخص

نیرومند شدن و قادر بودن توأم با داشتن یک زندگی خوب را منعکس 
 .[79]کندمی
روانی، ُبعد فیزیکی، ُبعد  :دگیرمی برعد اساسی را درسالمت چهار بُ  ،در تعاریف

میان کودکان کار عد اول درمعنوی. در این پژوهش به بررسی دو بُ ُبعد و  ،اجتماعیُبعد 
خطر کار کودکان سالمت آنان را به ،گونه که گفته شدشده است. همان پرداخته

مخاطرات کار نیز توضیح داده شد  ۀشود. در مقولمی شانمناسب اندازد و مانع رشدمی
های کشاورزی که کودکان با مخاطراتی مانند کار در سرما و گرما، کار در زمین

مواد  درمعرضقرار گرفتن ، تنفس هوای آلوده در خیابان، شده با فاضالبآبیاری
و حتی  ،شدن، قطع عضو ، سوختگی، بریدگی، شکستگی، تصادف، بیمارایییشیم

گردی، دستی، زبالهجایی بار با چرخابهاند. آنان در بسیاری از کارها مانند جفوت مواجه
های تولیدی کارگاهو ها، و مغازه های مواد غذاییفروشگاه، باروترهمیوه ادینکار در می

ی در مترو یا فروشدستمانند  ی. در کارهایجا کنندرا جابهسنگین  هایبار ندمجبور
مانند ضایعات،  یکارهاید. در نزیادی را بپیمای باید روزانه مسافت بسیار گردیزباله

سروصدای بسیار زیاد آلودگی صوتی و و نجاری  ،یجوشکارصافکاری،  ،مکانیکی
 زندی به سالمت بینایی آنان آسیب میجوشکارد. سازمی روروبهشنوایی آنان را با خطر 
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های مربوط قولنقلتمام تمامی اشکال کار کودک با مخاطرات بسیار همراه است که  و
 مخاطرات کار بررسی شد. ۀرد در مقولاین موا به

د، در رشد نزنآسیب می کودکانصورت مستقیم به به کهآن برعالوهاین کارها 
 ،رسندبه سنین باالتر میها آن کهزمانی و دنآورمی وجودبهجسمی آنان نیز اختالل 

قادر به  مشکالت دیگر جسمانیدیسک کمر و  همچون یهای مختلفبیماری دلیلبه
سالی شوند و در آغاز میانخواهند بود و به ازکارافتادگی زودرس دچار میکار کردن ن

مشکالت جسمی و  دلیلبه ،سالیدر میان شانگونه که پدرانهمان باید بازنشسته شوند،
روزانه  کهاین درکنارن کودکا. نیستندنبودند و به کار کردن  قادر ، دیگرهای روانیبیماری

های برخی از وعده و مناسبی ندارند ۀتغذی ،پردازندطوالنی را به کار کردن میساعات 
گاه  و محدود است موردمصرفشانغذایی  هایگروهکنند یا تنوع غذایشان را حذف می

 ۀوعد توانندنمی ،در دسترس نبودن غذا یلدلکه به شودیم یطوالنقدری به شانکار
 ،چه کودکان اتباع و چه کودکان ایرانی ،ن مهاجرکودکا معمول را داشته باشند. ییغذا

کنند کار و زندگی می مجرد با افراددر فضاهای کارگری یا  و از خانواده در تهران که دور
که مشکالت روانی متعددی نیز آنان ، ضمن آنهمه با این مشکل مواجه هستند ازبیش

که گرد کودکی زباله .کند، مشکالتی همچوت تعرضات جسمی و جنسیرا تهدید می
اش چنین روایت دربارۀ سبک زندگیآوری زباله مشغول بود به جمعپونک منطقۀ در 

 کرد:
 رممی َده، یازدهخورم تا شب ساعت نه هیچی نمیوخورم، صبحمن غذا نمی

 ی،کباببعضی وقتا یه جوجه .هیچی نیست بخورم .خورمیزی میچیه  ،خونه
مونم یه فرشی داریم، یه هخون .بعضی وقتام هیچی نیست ،خورمچیزی می

چیزی  ،پتویی ،ایهیچ پرده .هونم شیکستلفزی ه.یخچالم خراب ،کمدی داریم
 من آرزومم یه گوشیه. .نداریم

، در دسترس نبودن غذا دلیلبهدهد نشان می مذکورهای گونه که روایتهمان
 خواهندو گاه از شهروندان می دنمانمیمحروم  یهای غذایهوعد کودکان از بعضی از

شناختی به رشد کامل  لحاظبههنوز کودکان که  از آنجا غذا بخرند. شانبرای تا
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. را تشخیص دهندمخاطرات کار  نیستند خوبی قادردر بسیاری از مواقع به ،اندنرسیده
یا در ان و در خیاب گاه و دوست دارند بازی کنند ازسوی دیگر بنابر طبیعت دورۀ کودکی،

بدانند بازی کردن در این  کهاینکنند، غافل از دیگر بازی مییک با ی خودکار محیط
هم  بازی و شوخی با هنگامبهها ممکن است برای آنان خطرآفرین باشد. آنان محیط

. دیگر آسیب بزنندیکد یا به نشان آسیب ببینهای محیطیویژگی دلیلبهممکن است 
 :کودکی در این باره اظهار داشتیکی از فعاالن حوزۀ 

خیابون  یبراش توضیح دادم که ببین کار تو ،من یادمه با یه مادری خودم صحبت کردم
 ،گفت بله . ...جوری بشه وت ممکنه این، بچهشهمی بینه، فالنبچه آسیب می ؛خطرناکه

ارراه با رو سر چزد و بچه  .به پولش نیاز دارم ،کار کنمولی چی ،دونماینا رو خودم می ۀهم
ش رو ه شوخی! بردنش بیمارستان، نصف هزینهیه شوخی آتیش زدن و سوزوندنش، سر ی

این اتفاق  ازبعدبراش پیوند زدن.  ،خونهداره درس می ،خوب شدهاآلن  بچه .انجمن داد هم
 ،ارراهچ بهش گفتم دیگه نذار بره سر .اتماس گرفت و گفت شما گفته بودینبار با من  یکی دو

شه، بحث با ما درست نمی نببینی .ارراه، نیازه دیگهره سر چبازم می بینم گاهیمیاآلن  ولی
ما  .به نظر من باید رفاه عمومی رو باال ببریم، اینجا دیگه کار دولته .باید از ریشه درمان بشه

 ،حاال یه عده ثروت رو قبضه کردن توی خودشون. اگر فقر نباشه ،کشور ثروتمندی هستیم
ش رو بفرسته زمستون بچه ییا تو ،ظهر ، دوازدهتابستون ۀچلآد مییچ پدر و مادری دلش نه
 ،تونه بیاد بیرونخونه نمی هیشکی از در   ،قدر هوا سردهنییه وقتایی زمستونا ا خیابون. یتو

شهرداری  ن.بگیریدرنظر همین شهرداری رو  .ب جبره دیگهُخ  ست.هارراچ اما اون بچه سر
ها رو داشتیم، مسئولش هم من بودم، اینا رو سری بچهما یه .خدمات بدهست ش ههوظیف

 ،این کانکس رو داد به ما .پیشنهاد خود شهرداری بود ؛کانکس دادیم توی پارک جوانمردان
 جور انتظاری از ما داشتن که چراخودمون مجهزش کردیم، ولی همه .هیچی هم نداشت

دید، لیست بلندباالیی از انتظاراتشون رو د، چرا عکس نمیدیاینا رو به ما نمی گزارش مثال  
 نکمی که کردی قبال کار  دوم شما در ست.تون ههشما وظیف کهایناول  .برای ما فرستادن

 رممی سالمواونجا خودم با این سنآد میبچه  !خواین ما خط قرمزامون رو زیر پا بذاریممی
کردیم که بچه فقط کردیم، همه کار ما میزدیم، بازی میشوت می ،هابا بچه کنمبازی می

گفتم می ،گرفتنیه وقت عکس می ،اومدن کمکمربیای ما که می .بیاد بازی کنه، کودکی کنه
خواستن از خودشون عکس ها اونجا مییه بار بچه .مگیرمیخودم  ،عکس رو نه هابچه
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خواد اینا رو جزو ولی شهرداری می .نذاریم یر پاو زر خط قرمزمون ،ها نهگفتم بچه ،بگیرن
 ؛تفقر هس ۀتر مسئلو از همه مهمه ش بودوظیفه کهدرحالیافتخارات خودش درج کنه، 

 خیابون. یها بیان توبچه شهمی که باعثست فقر ه

 اندازد، مراجعهخطر میبه را هاآن ۀکه سالمت کودکان و خانواد یدیگر ۀمسئل
دو  نیز چنین امتناعیبیمار شدن یا صدمه دیدن است. دلیل  هنگامبهبه پزشک  نکردن

و دیگر فقر و  ،سالمتی دربارۀیعنی باورهایشان  ،یکی ساختمان ذهنی :چیز است
خصوص برای کودکان افغانستانی و به ،درمان آورکمرشکن و سرسامهای هزینه

د و جدای از هم نیستند. برخی از هم ارتباط دارن با مؤلفه های آنان. البته این دوخانواده
بینند به بیمارستان و مراکز بهداشتی برای شوند یا صدمه میبیمار می کهزمانیکودکان 

زخم و  یا یعنی بیماری هاآنند که مشکل کنند، آنان بر این باوره نمیبهبود مراجع
کودکان مؤید  قول دو َتن از. نقلکندزمان بهبود پیدا می درطولاند ای که دیدهصدمه

 :این معناست
کردم، ریخت رو پام، پام ماکارانی درست می ؛کردممن داشتم آشپزی می

، بعد کفش که پوشیدم و کار شهمی کردم خودش خوباولش فکر می .سوخت
 کردم، پام گندید. دیگه اون وقت رفتم بیمارستان.

  
سعی کردم خودم خوب  ،وقت مریض شدمدنیا اومدم هرمن که از سالی که به

 شم.

بیمه بسیار زیاد  بدونها و کودکان ایرانی های سنگین سالمت برای افغانستانیهزینه
 مراجعهبه مراکز درمانی  ی گزاف،هاترس از همین هزینه دلیلبه ،است. آنان گاهی

ی بر ئسو تأثیرنزدیک  ۀدر آیند هاآنشود صدمات همین امر باعث می و کنندنمی
که مجبورند مراجعه کنند ممکن است درآمد هم داشته باشد. در مواقعی ن سالمتشا
کنند تا جایی که رو سعی میازاین .را برای خدمات پزشکی پرداخت کنند خود چند ماه
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در این باره  ساختمانی بود. کودکی که کارگر ها اجتناب بورزنداز این هزینه دارد امکان
 :روایت کرد

میلیون  2 ،رفتم بیمارستان طالقانیست، کینی دستم شوکار ساختم ییه بار تو
 گرفتن.

را  هاآناین حوادث جزو حوادث کار هستند و قاعدتا  باید کارفرما  کهدرحالی
 ،ستندنیبیمه تحت پوشش و  ندارند کارکودکان قرارداد این  چونپرداخت کند، اما 

 ۀکند. تجربجتناب میا دیدهدرمان کارگران سانحه یهاهزینهکارفرما از پرداخت 
شود. می مشاهده نیزبسیاری از این کودکان  ۀبه مراکز درمانی در خانوادنکردن مراجعه 

های ها و بیماریآسیب درواقع به کار کودکانتوان گفت یکی از دالیل ورود می
و این چرخۀ معیوب در  کودکی است انهم محصول کار در دور والدینشان است که آن

از کودکان مجبورند با کار کردن  گروه. این است ایدار و ریشههای فقیر ادامهخانواده
شوند. کودکی آور خانواده محسوب میو نان کنند تأمینرا  ۀ خودهای خانوادهزینه

 :اش در این زمینه را چنین روایت کردتجربۀ زیسته
 ؛کنم. بابام ناراحتی اعصاب دارهادرام زندگی میبر ،من با مامان و بابام و خواهر

م تا یه روز زنه یه سال بیهوش شی. یه بار زد تو کلهیه مشت می ،شهمی عصبی
بهترین داروها رو براش  ،تونیم ببریمش بیمارستانبیهوش شدم. نمی ،خوابم برد

 ولی بیمارستان بخوایم ،خوب نشد. تازه مردم هم بهمون کمک کردن ،خریدیم
پادرد،  ،، سلفه، گلودردشیممیایی مریض ریمش پول نداریم. ما هم یه موقعبب

دارو  ،ریممیدکتر ن ،شیممیاین چیزا  ،درد کمر، کله درد، سردرد ،شونه
 خریم.می
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 (N=293کودکان ) ارساختار خانو :3-33 ۀنمودار شمار 

یکی  19بیماری کووید  گیریشیوع و همهل ویروس کرونا و عضمدرحال حاضر 
 کهاین برعالوهاین ویروس، . اندبا آن مواجه کودکان کار ی است کههایدیگر از چالش

نیز خطر سرایت  درمعرضصدمه زده، آنان را  کودکان وکاردر بسیاری از کارها به کسب
احتمال ابتالیشان به این ت که هایی اسدر محیطبیشتر قرار داده است. کار کودکان 

های تولیدی، کار با های سربسته در کارگاه، مانند کار در مکانبیماری بسیار باالست
و دست  گردیازدحام جمعیت، زباله درمیانبار ترهمیادین و در در بازار دستی چرخ

 کهایناز است.  آلوده به ویروسهای ر از ماسکهای زباله که پُ کردن در داخل سطل
اند شواهدی در مواجه بوده ابتال به آنبا این ویروس و  کودکان کاراز  چند درصد

. کودک اندمصون بوده از این بیماریتوان تصور کرد که آنان دسترس نیست، اما نمی
دربارۀ  آوری زباله بودمشغول جمعنزدیکی بیمارستان شریعتی  درکه  گردیزباله

 های آلوده چنین روایت کرد:ماسک
کش نداریم، ا هم که دسم ؛یه عالمه ماسک ریخته ،سر این سطالی زباله ریممی

 . خوره...دستمون بهشون می

۰.6۹

۰.۰6

۰.۱۵

۰.۱۰ ۰.۰۱

ساختار خانوار کودکان کار

والدین

اقوام

مجردی

یکی از اعضای خانواده

همسر
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 633  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

تمامی در پیامد شایع کار کودکان  مخاطره افتادن ُبعد دیگر یعنی سالمت روانبه
اری طوالنی و نامتعارف، . کار در شرایط سخت، ساعات ککودکان استکار اشکال 

از خانواده و  و استثمار، قربانی جرم شدن، در برخی موارد کار دور خشونت ۀتجرب
 ۀ، تجربندارندبا کودک  تناسب سنیهای کاری با افرادی که خانه، کار در محیط

کار و مواردی  اشکال بهزیستی و نیروی انتظامی در برخی از ازسوی دستگیری
خطر انداخته است. آنان با مشکالتی سالمت روان کودکان را بهبارها بارها و دست ازاین

مانند  ناخوشاینداحساسات  ۀو تجرب ،افسردگی، اضطراب، پرخاشگری همچون
ی یند. در کارهااو سرخوردگی و احساس بغض مواجهخشم، غم و ناراحتی، ناکامی 

برای فروش کاال و کودکان  کهنآ دلیلبهها ی و کار در چهارراهفروشدستمانند 
بیند می خدشه انشسنفتکنند عزتقاضا و حتی التماس می خدماتشان در برخی موارد

های ُبعد روانی در آنان کودکان یادآور آسیببعضی از های . روایتدنشوو تحقیر می
 :است

گاهی اوقات .رو خدا بخر بگی تو ،دیگه سختیش اینه که هی باید زاری کنی
 ؟!این چه کاریه کنهمی. آدم پیش خودش فکر دنمی شن، فحَد مردم هم بَ 

  
بعضیا هم خوششون  .ها رو بشوریمشیشه زوربهسختی کار ما اینه که هی باید 

شیشه رو تمیز کردیم،  کهاینبعد  مثال   .کنیمد، دیگه ما هم زیاد اصرار میآنمی
 دم.گفت پول نمیعوضی از اول میگم میدن. منم تو دل خودم پول نمی

احساس فقدان  ،آن تبعبه ،اجتماعی و پیوند   مهاجرت و کنده شدن از برخی منابع  
 ازسویخیزد و برمی این منابعکه از  ایکنترل اجتماعینبود و  هاآنناشی از  دلبستگی

ان در محیط کار و خیابان در دسترس است کودککه برای  یهایدیگر فشار کار و فرصت
مانند مصرف مواد مخدر  ،ُپرخطران به برخی از رفتارهای نآشود تعدادی از باعث می

های کارگری همراه با افراد روی بیاورند. زندگی در محیط ،ُپرخطرو روابط جنسی 
های بزهکاری برای آنان فراهم شود و برخی از فرصت هم شودباعث می نیز سالبزرگ
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یاد بگیرند. سیگار کشیدن، مصرف برخی از مواد مخدر  ترهابزرگهم این رفتارها را از 
 کودکان کارمیان تعدادی از در ُپرخطرو روابط جنسی  ،مشروبات الکی ، مصرفسبک

. یکی از کارفرمایان با توجه به تجارب وجود دارد هاترسالبزرگخصوص به
 :ساالن بیان داشتاش دربارۀ تأثیرپذیری کودکان از بزرگسالهچندین

آد میببین بچه  . خاطر محیط کاره...شن خیلی زود؛ یعنی بهمثال  زود معتاد می
شینه، یه چیزایی توی یه جمع میآد میب بچه ُخ  ،فرض مثالبه ،توی یه جمع

کنن که نباید جلوی اون بچه انجام شنوه که نباید بشنوه، یه کارایی رو میرو می
براش یه چیز عادی و  سری اتفاقایه ، یعنیشهمی بچه براش یه چیز عادی .بدن

طرف  مثال   ببخشید، خیلی راحت بگم دیگه، ،فرض مثالبه . ...شهمی طبیعی
 .تایم کاری ازبعدخونه ره توی خیاطآداره میو برمیر دخترشدوس کارصاحاب

شینه ب مغازه میاصاح مثال   .بینهو میر ب اینخونه، بچه ُخ ره توی خیاطآمی
کم دیگه هی .شهمی خوری، هیچی دیگه، بچه براش عادیرقجلوی بچه ع

صبح شما پاشین بیان بهیا صبح .شهمی یا عملی ا  ترکونه اصطالحاستخون می
شین، ، شاد میکنهمیتون رو زنده روح اصال  چی، اینجا، بوی حشیش همه

روی مزاح و برای شوخی این جمالت را از] شینبوخوری میشین، ش میبشا
 [.گویدمی

کرد نیز زندگی می آبادشمسمنطقۀ در  های دفع زبالهکودکی که در یکی از سایت
 دربارۀ مصرف مواد مخدر چنین روایت کرد: 

 ،کشنبعضیا که  ؛اتاق ناس بکشیم یتو هذارنمی ،ما اونجا بزرگ داریم ،نه
 خودشون از خودشون اتاق دارن.

را  کودکانآزارهای جنسی یکی دیگر از عواملی است که سالمت روانی  ۀتجرب
تعدادی از کودکان  ،های قبل نشان دادگونه که شواهد بخشاندازد. همانخطر میبه

آزار جنسی پرسش  ۀتجرب دربارۀاز آنان  کهزمانی. اندآزارهای جنسی را تجربه کرده
برخی از دختران روایت  کهاینکردند یا و میتجارب دیگران را بازگمعموال   هاآن ،شدمی
این رویدادها  ۀها خشونت جنسی زیاد است. تجربکردند که در محیط کار یا پارکمی
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کند و تجربه ممکن است اش ترین تجاربی است که هر انسانی در زندگییکی از تلخ
بسیاری  هاییبآسو  ماندکودک باقی می یان متمادی در ذهن و روانپیامدهای آن تا سال

خاطر و تشویش ،احساس شرم، تنفر از خود، افسردگی، اضطراب گذارد کهبرجای می
خشونت و  ۀتجرب درترسند می ،دختران یژهوبه ،کودکان از آنجا که. از آن جمله است

گزارش  خود های حمایتیاین آزارها را به شبکه ۀتجرب ،آزار مقصر جلوه داده شوند
 تنهایی برای سالیان متمادی و گاه تا پایان عمراحتمال بسیار قوی کودک بهبهدهند و نمی

 .خواهد کشیددوش بار آن را به
انداز پسکسب درآمد و منظور و کمک اطرافیانشان به یتعدادی از کودکان با راهنمای

 ای نزدیک بتوانند به شهرستانکنند تا در آیندهکردن درآمدشان به تهران مهاجرت می
در این زمینه موفق  هاآن ۀوپا کنند، اما همای برای خودشان دستبازگردند و زندگی

ند و به جایی برسند، دیگر داشته باش یاندازاند پسنتوانسته کهاین دلیلبهشوند و نمی
. شوندگشت به شهرشان را ندارند و در تهران باوجود شرایط بد ماندگار میروی باز

دهد. دست می هاآناین امر به  ۀنتیج احساساتی است که دراحساس حقارت یکی از 
های راحتی وارد جریاناند بههای زندگی را نیاموختهبرخی از مهارت کهنآ دلیلبهآنان 

 ،اندازد. برای مثال در برخی از کارهاخطر میبهرا  شانشوند که سالمتزایی میآسیب
راحتی به ،در ارتباط باشند پسران( )دختران یا مخالفجایی که ممکن است با جنس 

را برای آنان هزینه کنند.  روزانۀ خود درآمد تمامشوند و ممکن است می هابسته آندل
اندازی داشته باشند از بازگشت به شهرستان یا اند پسکه نتوانسته از آنجابه همین دلیل 

 کنند.خودداری میشان کشور
 ،خصوص کودکان مهاجر افغانستانیبه ،کودکان کاربرروی یکی دیگر از منابع فشار 

کنند. البته این تجربه انگ و طردی است که در محل زندگی و مدرسه تجربه می ۀتجرب
 همراهبهکودکان ایرانی  کهاین دلیلبهفقط مختص کودکان افغانستانی نیست. برای مثال 

شهر  ۀاز مواقع در حاشی در بسیاری ،کنندبه تهران مهاجرت می  خوددست  تهی ۀخانواد
 سایر   مدتی با زندگی   ازپس از کودکان گروهگزینند. این های نامناسب اسکان میو محله

شود همه نابرابری باعث میشوند و مشاهده اینهای دیگر آشنا میشهروندان در محله

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  636

 ۀدر محلساکن دهد. از یکی از کودکان کار دست ها به آناحساس شکست 
 :داد، پاسخ «کندبه چه علت کار می»پرسش شد که نشین فرحزاد حاشیه

اینجا که  .آپارتمانی بخریم ۀخوام کار کنم تا با پدرم بتونیم یه واحد خونمن می
ش هها همشغاله، خونهآ ر  ببین محله پُ  ؛تسخونهش ویرانههخونه نیست، هم

 داره.حسابی نسُر دُ  ۀن و کوچوداغونن، دو تا خیابودرب

های اسکان یکی از بافتعنوان بهفرحزاد  ۀزندگی کردن در محل ۀنتیج این حس در
اما  ،در مناطق شمالی شهر تهران به کودک دست داده است گرنشینغیررسمی و کار

به یکی از سازوکارهای طرد  قیمت مسکن ۀکشیدفلکبهشاید او نداند که تورم سر
 تنها در محلهنه این کودکانشده است. تبدیل دستان از زندگی در شهر به حاشیه تهی

 تجربه ناخوشایند راخود با دیگران این احساسات  ۀبلکه در مدرسه نیز با مقایس
کنند و دانند کودکان دیگری هستند که برخالف آنان کار نمیمی کهزمانید. کننمی

شوند که زندگی متوجه می ،شان کار کنندزندگیهای هزینه تأمینمجبور نیستند برای 
 ای که با فراهم بودن امکانات نسبی زندگی همراه است. دیگری هم دارد، سویه ۀسوی

کودکان ایرانی طرد  ازسویخیلی اوقات کودکان افغانستانی در مدارس دولتی 
های بازی در آنان و شودها زده میبر آن« کثیف»و « افغانی» برچسب ال  مث و شوندمی

در دستی که با چرخ ن افغانستانییکی از کودکا روایت. شوندداده نمیجمعی راه دسته
 :بود چنیندر این زمینه اش کرد از تجربهمی جاجابه شوشمنطقۀ 

چرا اومدی ایران، مگه خودتون کشور  !کثیف !افغانی گنمی مدرسه به ما یتو
مون مسلمونیم و نباید به هم همهما گم میمن چیزی نمی گم، فقط  !ندارین

 رو مسلمون خلق کرده. ما ۀخدا هم .فحش بدیم

ای فشارهای چندگانه کودکان کارشود ترکیب کار کردن و مدرسه رفتن نیز باعث می
های ، اتاقراهم نبودن امکان مطالعه در منزل، فهای درسرا تجربه کنند. کالس

دیگر باعث  ازسویسو و کار ه از یکبودن خانواد ُپرجمعیتو در مواردی  ،کوچک
برای  ازطرفیکارفرما  همچنیند. کنن ی را تجربهفشار مضاعفتا این کودکان شود می
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دیگر  طرفازد و نکمی اجراییی را یهاعادی محدودیت ۀن به شیواین کودکاتحصیل 
آموز عادی به کالس یک دانش مانند این کودکانها انتظار دارند مدارس و سمن معلمان  

پذیر نیست و شان برسند، اما این امر برای کودکان کار امکاندرس و تکالیف درسی
را  شانفشار مضاعفی را تجربه کنند که سالمت جسم و روان هاشود آنباعث می صرفا  
شود آنان مدرسه را و در موارد زیادی باعث می دهدقرار خطر ازبیش درمعرض بیش
روایتگر چنین مشکالتی  به تهران آمده بود اردبیل که ازمهاجر که کودکی ؛ چنانکنندرها 
 :بود

تونستیم هم کار کنیم هم درس نمی . ترک تحصیل کردم، کار داریم دیگه...
مون هخون گه پول نداشتیم واسه خونه، کرایهبعد دی .تا شیشم خوندم . بخونیم...

 عقب افتاده بود، اومدم کار کنم.
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حل(. شناختی و دو راهنامه حقوق کودک )سه اصل جامعهافغان در استان کرمان بر پایه چهاراصل پیمان

 .98-72(، 1) 5، مجله مطالعات اجتماعی ایران
های آسیبدر  نعوامل اجتماعی بر نابرابری در ایرا (. بررسی تأثیرات1398امیدی، رضا. ) [37]

(. 464-436، ص 2. )ج 1396-1388اجتماعی و نابرابری: دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 
گاه.  تهران: آ

 .21-1 ، ص(:12) 3 ،مطالعات ملیهای مازندران. (. جوگی1381اسماعیل. )ریاحی، محمد [38]
 از ،1399بهمن  15بازبینی در  ،اری جمهوری اسالمی ایرانزخبرگ [39]

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  640

                                                                                                       
https://www.irna.ir/news/81810116/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-

%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-

%D8%AF%D8%B1-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%

A7%D9%86. 

. تهران: چاووشگران (ترجمۀ محسن ثالثی) شناسی دوران معاصرجامعه(. 1395ریتزر، جورج ) [40]
 نقش.

مع درباب ازدواج زودهنگام کودکان در طنین سکوت: پژوهشی جا(. 1396) .احمدی، کامیل [41]
 شیرازه. :. تهرانایران

 یتوضع یعسر یابی(. ارز1394. )یامحسن و روشنفکر، پ یعی،مروئه؛ دژمان، معصومه؛ رف ی،وامق [42]
 یاجتماع یقاتمطالعات و تحق(. یابانکار کودکان در خ یدر شهر تهران )علل و خطرها یابانیکودکان خ

 .57-33(، ص 1) 4. یرانا
 5، فصلنامه رفاه اجتماعی(. وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران. 1383) .حسینی، سید حسن [43]
(19 ،)155-173. 

[44] Perlovsky, L. (2013). A challenge to human evolution-cognitive dissonance. 

Frontiers in Psychology, 4, Article 179. 

[45] Unicef. (1989). Convention on the Rights of the Child. 

[46] Cohen, S. (1985). Visions of social control: Crime, punishment and 

classification (pp. 127-143). Cambridge: Polity Press. 
 . تهران: نی.(سعید نوری نائینیمحمد ۀترجم) (. توسعه یعنی آزادی1397ارتیا. )سن، آم [47]

[48]  sciencedirect.com .(2013) .Acessed Sep 2020. 

[49]  http://ngosiran.ir (2017) .Acessed Sep 2020. 

 . تهران: نی.(سعید نوری نائینیمحمد ۀترجم) توسعه یعنی آزادی(. 1397سن، آمارتیا. ) [50]
 ، از1398تیرماه  17 ،خبرگزاری ایسنا [51]

https://www.isna.ir/photo/98041708716/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B

2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-

%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8

C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C 

گیری باب شناخت، پیشپژوهشی در :ی کودکییغما(. 1398انجمن حمایت از حقوق کودکان. ) [52]
 .گردی کودکان در تهرانو کنترل پدیدۀ زباله

[53] ILO. (1999). Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. Geneva: 

International Labour Organization Geneva (No. 182). 

 از ،1399دی  4بازبینی در  ،المللی کارزمان بینپرتال سا [54]
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https://www.isna.ir/photo/98041708716/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 641  و مخاطرات یامدهاعلل کار کودک، پ فصل سوم:

                                                                                                       
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/informal-economy/lang-

en/index.htm 

http://www.ilo.ch/global/topics/employment-promotion/informal-

economy/lang-en/index.htm 

[55] ILO. (2017). Global estimates of child labour: Results and trends, 

2012-2016. Geneva: International Labour Organization Geneva. 

 . تهران: نی.(حسن چاوشیان ۀترجم) شناسیجامعه(. 1396گیدنز، آنتونی. ) [56]
گیری پژوهشی درباب شناخت، پیش :ی کودکییغما(. 1398انجمن حمایت از حقوق کودکان. ) [57]

 .گردی کودکان در تهرانو کنترل پدیدۀ زباله
(. خشونت خانگی علیه کودکان. چیستی، چرایی و راهکارهای درمان 1387نوری، سید مسعود. ) [58]

 .54-35 ، ص(3) 2، فصلنامه حقوق بشرهای حقوقی. آن در پرتو تالش
فقر و  (.1389) .بیات، مجتبی و ز مدنی قهفرخی، سعید؛ به نقل ا(1982) لودوینگ و کورنبرگ [59]

 .300-271 ، ص(35) 9، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعیآزاری در ایران. کودک
 . مروری بر ادبیات بهداشت عمومی (.2018) .سازمان بهداشت جهانی [60]
گیری پژوهشی درباب شناخت، پیش :ی کودکییغما(. 1398انجمن حمایت از حقوق کودکان. ) [61]

 .گردی کودکان در تهرانو کنترل پدیدۀ زباله

. تهران: (ترجمۀ باقر پرهام) شناسیمراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه(. 1396) .آرون، ریمون [62]
 علمی و فرهنگی.

ان در گزارش وضعیت کار کودک(. 1398به نقل از مروئه و یزدانی، فرشید. ) (؛1394)مارکس  [63]
، 2. )ج 1396-1388های اجتماعی و نابرابری: دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران آسیبدر  ایران
گاه.150-95ص   (. تهران: آ

)ترجمۀ هوشنگ نایبی(. تهران: پژوهشگاه فرهنگ،  مسائل اجتماعی(. 1396) .مشونیس، جان [64]
 هنر و ارتباطات.

مرکز تهران: . گذاری در اوقات فراغتضرورت سیاستاهمیت و (. 1384زاهدی اصل، محمد. ) [65]
 مطالعات و تحقیقات اجتماعی و فرهنگی. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی تهران.

دو فصلنامه بر سالمت اجتماعی جوانان. های فراغت و تأثیر آن (. گونه1392گالبی، فاطمه. ) [66]
 .121-69 ، ص(2) 2 ،شناسی اقتصادی و توسعهجامعه

(. بسترها و منابع گذراندن اوقات 1394پناه، حسین. )قادرزاده امید، قادرزاده، هیرش و حسن [67]
 .661-637 ،(4) 4 ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانفراغت جوانان. 
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دو فصلنامه  .بر سالمت اجتماعی جوانانهای فراغت و تأثیر آن (. گونه1392گالبی، فاطمه. ) [68]

 .121-69 ، ص(2) 2 ،اقتصادی و توسعهشناسی جامعه

ای (. بررسی وضعیت تغذیه1393رضا و دیگران )پاسدار، یحیی؛ دربندی، میترا؛ جهانبخش علی [69]
 (،4) 21، مجله علوم پزشکی دانشگاه سبزوار. 1391کودکان کار در شهر کرمانشاه در سال 

 .612-604 ص

 (. تغذیه در دوران خاص زندگی.1397درمانی تبریز. )دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  [70]
 .92-83(، ص 3) 2، مجله علوم پزشکی

گیری ی کودکی: پژوهشی درباب شناخت، پیشیغما(. 1398انجمن حمایت از حقوق کودکان. ) [71]
 .گردی کودکان در تهرانو کنترل پدیدۀ زباله

مترجم سید اسدالله ) ستان در ایرانهای خیابانی، جنبش تهیدسیاست(. 1391بیات، آصف. ) [72]
 . تهران: پردیس دانش.(نبوی چاشمی

های آسیبدر  شناختی آن در ایرانسیبآمدهای آ(. نابرابری فضایی و پی1397پیران، پرویز. ) [73]
(. تهران: 48-21، ص 1)ج  .1396-1388اجتماعی و نابرابری: دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 

گاه.  آ

 ، علل، تجارب جهانی و راهکارهاخوابیسی کارتنشنامطالعه جامعه(. 1389) .نیا، اکبرعلیوردی [74]
 دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران.تهران: )بررسی موردی شهر تهران(. 

نامه شهر کرج. پایانخانمانی در کالن(. بررسی عوامل اجتماعی بی1399نوبهاری، مهناز. ) [75]
 ارشد. دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز.کارشناسی

[76] Sampson, R. J. & Laub, J. H. (1993). Crime in the Making: Pathways and 

Turning Points through Life. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 .مروری بر ادبیات بهداشت عمومی (.2018) .سازمان بهداشت جهانی [77]

[78] Blanco, Amlio and Dario Diaz. (2007). Social order and mental heath: a 

social well-being approach, psychology in Spain, 11, 61-71. 

 .49-39 ص ،8 ،مددکاری اجتماعی(. سنجش سالمت اجتماعی. 1380سجادی، حمیرا ) [79]
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 نگاه اجمالی
ی هانابسامانی فقر و ازجمله ،اشاره شد هاآنهای پیشین به عواملی که در فصل ۀمجموع

کار  ،و قومیت ،رسمی و اقتصاد زیرزمینی، مهاجرتاجتماعی، نابرابری، اقتصاد غیر
عنوان بهاند این موضوع نیافته تداوم بخشیده و باعث شدهکودکان را در جوامع توسعه

در است آنچه باعث شده  درواقعناشدنی در این جوامع تصور شود. یک معضل حل
نیافتگی است وسعهنیافته کار کودک همچنان وجود داشته باشد همین تکشورهای توسعه

و  ،حاکمیت اقتدارگرا، فقررا نیافتگی یل توسعهترین دالمهم شناسانو جامعه
عدالت اجتماعی برقرار  کهزمانیاند و معتقدند تا های اجتماعی عنوان کردهنابرابری

رشد طبیعی و  فراینددر  کار کودک زیرا ،همچنان این تسلسل ادامه خواهد یافت ،نشود
دارد و یکی از موانع همراه بهکند و برای او مخاطراتی ل ایجاد میالتخاتحصیل کودک 

کار کودک از  که ماهر و سالم است و انسانی متخصص ۀسرمای ۀاساسی توسع
سطحی چند ۀآورد. فقر و نابرابری در یک زنجیرعمل میگیری آن ممانعت بهشکل

در سطح ملی نابرابری باعث توزیع غیرمنصفانه منابع،  :کندکودکان را وارد کار می
اقتصادی و فضاهای جغرافیایی  ـ بین اقشار اجتماعیها دریهو سرما ،هافرصت

های اجتماعی مانند شود برخی از گروهتوزیع نابرابر منابع باعث می طبعا  شود. می
، کنندگذاری زندگی میهای قومی و نژادی، زنان و آنانی که دور از مراکز سرمایهاقلیت
 ۀطور طبیعی نتیجای نبرند. بهها بهرهایهو سرم ،هااز منابع، فرصت ،نشینانحاشیهیعنی 

فقر  دنبال آنبه داشته شدن بخشی از جمعیت از توسعه و ها محروم نگهاین نابرابری
 .سازدفراهم میرا کار کودک  ۀآنان است که زمین

در سطح جهانی نیز بلکه ردیابی نیستند، در سطح ملی قابل فقطالبته نابرابری و فقر 
توسعه هستیم. این شکاف یافته و درحالعمیقی بین کشورهای توسعهشاهد شکاف 

کار نابرابر در سطح شدن اقتصاد و تقسیم اما جهانی ،محصول عوامل مختلفی است
تاریخی کشورهای  فرایندها داشته است. در یک جهان سهم زیادی در این نابرابری

صنایع  درنتیجهکردند و  توسعه صادرصنعتی کاالهای صنعتی را به کشورهای درحال
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برخی از حاکمان این جوامع به و از آنجا که نابود شد،  ی واردکنندهمحلی کشورها
ورود دادند. این جریان واکنش چندانی نشان نمی دربرابر ،بودندوابسته کشورهای مرکز 

و  ی زیرساختیهاو نبود بنیان ،نابودی صنایع محلی ،کاالهای صنعتی به این جوامع
این کشورها را وابسته  توسعه اقتصادسعه در جوامع درحالصنعتی شدن و تو هایمؤلفه

طی این درکنند. ای که آنان مواد خام صادر و محصوالت صنعتی وارد میگونهکرد، به
افزوده از کشورهای پیرامونی و منفی شد و جریان ارزش این کشورهاتراز تجاری  فرایند

نابرابر سهم مهمی در  ۀزی شکل گرفت. این مبادلپیرامونی به کشورهای مرکنیمه
بازهم زمینه را برای کار کودکان  الطبعنابرابری و فقر در سطح جهانی داشته است که ب

 کرده است. مهیا
منظور به هاآن یرترینخصوص فقتوسعه( بهمردمان جوامع فقیر )پیرامونی یا درحال

توسعه به کشورهای شورهای درحالدرآمد از ک تأمینها، کار و یابی به فرصتدست
بین ای درجریان مهاجرت گستردهکنند. امروزه شاهد یافته )مرکز( مهاجرت میتوسعه

صورت غیرقانونی و در قالب قاچاق انسان و این کشورها هستیم که بخشی از آن به
مهم شده است  چنانالمللی امروزه یا بین یمرزشود. مهاجرت بینکودکان انجام می

( از آن تحت عنوان عصر 2006) 2کلمن و (2003) 1که محققانی مانند کاستلز و میلر
جمعیت  ،آمار سازمان ملل براساسکنند. یاد می 3مهاجرت و یا گذار سوم جمعیت

است،  اعالم شدهمیلیون نفر  244 برالغدر سراسر جهان ب 2015مهاجران در سال 
 .[1]یت هفت کشور دنیاجمع ۀاندازبه تقریبا  یعنی 

ی طبقاتی، فضایی، هااز انواع نابرابری است توسعهدرحال یکشور کهایران نیز 
ۀ سد ایلاوبرد. از دین و مذهب رنج می ،بخشی و نابرابری مبتنی بر قومیت، جنسیت

های صنعتی گذاریبخش زیادی از سرمایه جریان توسعه از باالشروع  زمان حاضر و از
. جمعیت شهر تهران که ه استخصوص تهران انجام شدو بهران مرکز ایو خدماتی در 

                                           
1. Castells and Miller 

2. Coleman  

3. Third demographic transition 
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هزار نفر بود به حدود هشت میلیون و سیصد هزار  300تا اوایل این سده چیزی حدود 
. این شاخص است میلیون نفر 16 بربالغو جمعیت استان تهران  رسید 90 ۀنفر در ده

و پیامدهای جانکاهی  است عمیقین نابرابر در این سرزم ۀدهد توسعخوبی نشان میبه
کودکانشان به دالیل  همراهبهمناطق پیرامونی  ساکنانبنابراین . را برجای نهاده است
نابرابری و  درکنارکنند. به تهران مهاجرت می یابی و کسب درآمدمختلف ازجمله کار
وانمندسازی های مبارزه با فقر و تسیاست ،برگرفته استایران را در ۀفقر عمیقی که جامع

 نداشته است. برملموسی را در ۀفقرا نیز نتیج
دور نبوده است. کشور ایران المللی بهبین هایمهاجرت از جریان ایران نیزبالطبع 

جنگ و ناامنی در کشور  دلیلبهو هم مهاجرفرست. است هم کشور مهاجرپذیر 
است. این شده دهه است که ایران پذیرایی مهاجران افغانستانی  افغانستان حدود چهار

های قاچاق به کشور مهاجرت صورت قانونی و غیرقانونی در قالب شبکهمهاجران به
گونه است که ها اینافغانستانی دربرابرکنند. سیاست مهاجرپذیری ایران خصوصا  می

ماهر د غیرمتخصص و غیرست و بیشتر افران متخصص افغانستانی نیاپذیرای مهاجر
ها( نزدیکی زبانی و فرهنگی )مثال  هراتی دلیلبهای ندارند ایران را افغانستانی که چاره

دانند. امروزه در شهرهای و آن را پلی برای مهاجرت به اروپا می کنندمیانتخاب 
تشکیل مهاجران افغانستانی  راخصوص تهران بخش زیادی از کودکان کار مختلف به

المللی، های بینهای اقتصادی آمریکا و تحریمتحریم دلیلبهدیگر  ازسوی. دهندمی
در دو  یژهوبه، و رشد اقتصادی پایین در چهار دهه ،کشور ۀهای ناکارآمد در ادارروش

 اند.کردهبخشی از جمعیت ایران به کشورهای دیگر مهاجرت از انقالب، اول بعد ۀده
 .اندشدهد مهاجران ایرانی امروزه ترکیه و عراق نیز مقص

های ملی و جهانی است که امروزه شاهد کار کودکان تحت این عوامل و جریان
 ،آنتبع به ،کار جهانی نابرابر وتقسیم :اند ازها عبارتهستیم. اهم این عوامل و جریان

 نابرابر در سطح ۀای شدن اقتصاد برخی از کشورها، عدم توسعه یا توسعوابسته و حاشیه
المللی و چه در سطح ملی و فقدان های مهاجرت چه در سطح بینملی، جریان

های منسجم برای مبارزه با فقر و توانمندسازی فقرا. البته کار کودکان تنها به سیاست
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تقلیل نیست و در سطوح مختلف بسیاری از عوامل دیگر عوامل سطح کالن قابل
 رد است.ُخ ی از کالن به ، اما جهت پیکان علّ انددخیل

یم که کودکان در شهر تهران در کارهای مختلفی مانند کارهای در آنامروزه شاهد 
خیابان، در برخی از مراکز تحت کنترل دولت و نهادهای عمومی مانند سازمان میادین 

گردی، کارهای ، زبالهیهای تولیدهای بازیافت، در کارگاهیا کارگاه باروترهمیوه
. بخش زیادی از این کارها در بخش اقتصاد غیررسمی یت دارندفعالو غیره  ،خدماتی

وجود ندارد و سیستم نظارتی  هاجایی که قوانینی برای نظارت بر آن ،شودانجام می
و  ،پایین است دستمزدها ندارد،دولتی نیز ناکارآمد است. کار در این بخش بیمه 

نند کار در خیابان دارد. برخی از کارها در بخش غیررسمی ما یمخاطرات بسیار
اما این شکل از کارها نیز سالمت کودکان را  ،شودفرمایی انجام میصورت خویشبه

ست ابتدا که فصل راهکارها کتاب زد. در این فصلانداخطر میدر ابعاد مختلف به
آنگاه به  ،شودای پژوهش میها از مسیر مدل زمینهمرور کوتاهی به برخی از یافته

 .دازیمپرمیراهکارها 

 
 (عکس از پژوهشاش )یدستبا چرخمحالتی شاغل در بازار گل  یکودکی از یرتصو
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 گیریبندی و نتیجهجمع
ای، ی، علل زمینهمنطقی عوامل علّ  فراینددر یک  شودمیمدلی که در این بخش ارائه 

تصویر و پیامدهای کار کودکان را به ،محوری، راهبردهاۀ گر، پدیدعوامل مداخله
ی کار کودکان شکاف توسعه، تنش و منازعات در ترین عوامل علّ کشیده است. مهم

به کار  قهسرپرستی و عالکشور افغانستان، فقر و بیکاری خانواده، بدسرپرستی و بی
 ریشهاین سرزمین  ۀنابرابری اشاره دارد که در پهن ۀاست. شکاف توسعه به توسع

های توسعه از اوایل این سده چند استان مرکزی مانند تهران گسترانیده است. سیاست
های خدماتی در این بخش از کشور را هدف قرار داده است و بیشتر صنایع و فعالیت

 اند. درتر از توسعه محروم ماندهویژه مناطق پیرامونیو سایر مناطق به اندیافته استقرار
تر برای پیدا کردن کار از مناطق پیرامونی ،ویژه کودکانبه بسیاری، راداف فراینداین  ۀنتیج

 ۀشرقی ایران در چند ده ۀعنوان همسای. کشور افغانستان بهاندکردهمهاجرت به تهران 
ای در این جامعه شده که باعث ناامنی گسترده ی استها و منازعاتثباتیاخیر درگیر بی
ویژه در مناطق روستایی به مهاجرت افغانستان به ۀامعفقر شدید ج درکناراست. ناامنی 

زیادی از  شمارایران دامن زده است. امروز شاهد هستیم که  مقصد از این کشور به
 از اتباع کشور افغانستان هستند. در اشکال مختلف آن رکاکودکان 
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 اشکال کار کودکان ایینهمدل زم :4-1 ۀشکل شمار 

ها یکی دیگر از علل کار کودکان است. این عامل با دو عامل فقر و بیکاری خانواده
نابرابر و نامتوازن باعث محروم  ۀبرای مثال توسع .شد رابطه دارد اشاره هاآندیگر که به 

عاملی اصلی  ،خود ،نابرابر ۀشود و توسعداشته شدن بخشی از جامعه از مزایایی می نگه
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و قومی و مذهبی کشور  ایویژه در مناطق حاشیهبرای فقر و بیکاری به ایبرندهو پیش
 ه است،مواجه بود انبوهی بسیار جمعیتی   انقالب با افزایش   ازبعدایران  ۀاست. جامع

ه است. داشتدو برابر رشد  ازبیشگذشته  ۀچهار ده درطولای که جمعیت گونهبه
ها و تحریم تأثیرشاهد رشد اقتصادی نیستیم و تحت  ،افزایش جمعیت برخالف
ها شاهد نرخ منفی رشد اقتصادی هستیم. های کالن در برخی از سالگذاریسیاست

دامن زده است. در  بیشتر رشد اقتصادی پایین به بیکاری و فقر   درکنارافزایش جمعیت 
هایشان بخشی از هزینه منظور جبرانها از نیروی کار کودکانشان بهاین شرایط خانواده

 .کننداستفاده می
فقط هرچی  ؛کنیمما پولمون رو خرج نمی .خونه اجاره دیممیما پولمون رو 

میلیون هم رهن  6تومنه.  800مون خونه و اینا. اجاره اجاره دیممیریم آدرمی
 1بخونه، خودشم ماهی حاحساب صازنه بهکه می رو منمال داداشم دادیم. 

 خرج خونه. شهمی کهه گیرمی

 
 (عکس از پژوهش) آبادمنطقۀ خیرصنعتی در  یبلورساز ۀدر کارخان شاغل کودکی ی ازیرتصو

ی کار کودکان است. برخی از سرپرستی یکی دیگر از عوامل علّ بدسرپرستی و بی
و ازکارافتادگی قادر به کار کردن و  ،به دالیلی مانند اعتیاد، بیماری هاسرپرستان خانواده
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از کودکان فوت  یتعداد دیگر انسرپرست و نیستند ۀ خودهای خانوادهزینه تأمین
 شودمی شوند و این فقر باعثمی ها دچار فقر مضاعفشرایط خانواده. در این اندکرده

اثر سرپرستی نشان از بید. فقر ناشی از بدسرپرستی و بینشووارد چرخۀ کار کودکان 
اند از ظفحمایتی کشور دارد. نهادهای متولی حمایت موهای یا کم اثر بودن سیاست

کار نشوند. درنهایت  ۀسرپرست حمایت کنند تا وارد چرخسرپرست و بدکودکان بی
ی کار کودکان است. کودکان برای کار کردن یکی دیگر از عوامل علّ  ۀعالقه و انگیز

استقالل پیدا کنند و  برخی از کودکان دوستان دارند کار کنند تا درآمدی داشته باشند و
کودکان برای کار کردن محصول  ۀهای خانواده به آنان کمک کنند. البته انگیزیا در هزینه

 ند و قادررفقی هاخانواده کهزمانیکنند. فضای اجتماعی است که در آن زندگی می
، در های کودکان خود باشند و از آنان حمایت کنندنیستند جوابگوی نیازها و خواسته

آورند دست میتا با درآمدی که به شونددست به کار میکودکان  خود   ،ین شرایطا
 تأمینمانند خرید دوچرخه،  یآرزوهای را محقق سازند،بخشی از آرزوهایشان 

در که  اجتماعی انمددکاریکی از . هااینو مانند  ،های تحصیل، کمک به خانوادههزینه
 :در این زمینه بیان داشتکرد کار می تهرانبزرگ بازار  دودۀمح

دوستم  گهمیاومده  ،مثال   ،اآلن ،...سر کارنن دوستاشون رفتن یبهام میبعضی از بچه
خواد اونم دلش می . چون کار کرده و پول دستشه... ،خواد بخرهو میر خواد فالن چیزمی

خواد که از پدر و مادرش می کنهمیبتونه پول داشته باشه واسه خودش خرج کنه. شروع 
 اپیدمی و عادت شهمی . براشدنمی بذارن اونم بره کار کنه و اونا هم این مجوز رو بهش

درآمده داره، حاال بعضی آد میره این می گنمی نواده حتی به اینوکه بره بیاد یا خ شهمی
ره فالنی می رپس ببین گنو به بچه می چشمی با هم هستنچشم و هم م تویه هامنوادهوخ

 ،خونه یره توآتومن می 100 ،تومن 20 ،تومن 15ببین فالنی  .تو چرا خونه نشستی ،سر کار
 براشون. کنهمیمزه  ،کنهمیو ر کار این .م باید بیاریه تو .تونی بیاریتو نمی

، هاآناجرای قوانین و نظارت بر  ۀنحو :اند ازگر کار کودکان عبارتعوامل مداخله
های قومیتی و جنسیتی، روابط قدرت، اسکان )محل ن، تبعیضاهای مهاجرشبکه

 پانزدهکار کودکان زیر سن  ،قانون کار ایران برپایۀها. ها و نگرشو ارزش ،سکونت(
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کنند. سال کار میپانزده  زیرزیادی از کودکان  شمارم که آنیاما شاهد  ،سال ممنوع است
فعالیت دیگر در بخش رسمی  تعدادیغیررسمی و  در بخش اقتصاد هاآناز  شماری

 ی مواد غذایی،هافروشگاههای آجرپزی، های تولیدی، کورهمانند کار در کارگاه ،دارند
های گل و بازاردر بخش کشاورزی، کار سازی، بلورسازی و شیشه یهاکارخانه
نظارتی بر این کارها بازرسان وزارت کار متأسفانه  اما. هااینمانند و اموری  ،هاگلخانه
و از کار کودکان استفاده  زنندمیدور  کار راقانون  عمال   کارفرمایان و درنتیجه ندارند

 ،کنندرجوع می محل کارمنظور نظارت به بازرسان به کهزمانیکنند. حتی می
ن نیز به اهای مهاجرکنند. شبکهف پنهان میهای مختلکارفرمایان کودکان را به شیوه

گونه کند. هماننقاط اتصال بین مبدأ و مقصد زمینه را برای کار کودکان فراهم می ایجاد
برای  .نددارفعالیت  بیشترها در برخی از کارها کودکان برخی قومیت ،یمبودکه شاهد 
اهل  غالبا  کنند بار کار میگردها بیشتر اهل هرات هستند یا کودکانی که در ترهمثال زباله

های مهاجرت در اتصال به کار . این شواهد نشان از اهمیت شبکهندااستان کردستان
کار کودکان است. بخشی از  عللهای قومیتی و جنسیتی یکی دیگر از دارند. تبعیض

به آن فقط نامتوازن است، اما  ۀهمان الگوی توسع تأثیرهای قومیتی تحت تبعیض
 برندرنج می ساختاری هاییضاز تبعزنان  و برخی از اقوامدر ایران شود. خالصه نمی

 شده است و نظامی محدود ،های سیاسی، اقتصادیدستیابی آنان به برخی از فرصت و
شدت رشد گذشته نرخ زنان سرپرست خانوار به ۀکه در چند دهبا آنیم ابودهیا شاهد 

اند بوده ها مواجهدسترسی به فرصت ۀکرده است آنان با موانع ساختاری زیادی در زمین
های ساختاری چیزی نیست جز محدودیت دسترسی تبعیض ۀ. نتیجو همچنان هستند

گر . روابط قدرت نیز یکی دیگر از عوامل مداخلهبیشتر فقر درنتیجهها و به فرصت
 نبود قوانین برای تنظیم رابطه بین کارفرما و کارگر در بخش غیررسمی و دلیلبهاست. 

 کنند واز نیروی کار سوءاستفاده می کارفرمایانی دیگر هازدن قوانین در بخش دور
 درنظرکه کارفرما ذکر شود کنند. همچنین الزم است آنان را استثمار می درواقع
صورت هرگونه آزاری خانواده به کارفرما منشأ قدرت است و در های کودکان کارخانواده
 .گیردو دربرابر او قرار نمی دهدحق می
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. برای مثال کودکانی رددا هاآنن نیز نقش زیادی در شکل کار محل سکونت کودکا
در  های خیابانیکنند بیشتر وارد کارهای مکانیکی و کارفرحزاد کار می ۀکه در محل

 یمناطق مرکزدر یا  شوندمی شهرداری، 2 ۀویژه منطقبه ،تر شهر تهرانمناطق شمالی
 یجنوبمناطق و در  ،شوندتولیدی میهای بخشی از کودکان وارد کارگاهشهر تهران 

. کنندفعالیت میهای آجرپزی هدر بخش کشاورزی و کوراز کودکان  شماریتهران 
گونه که کار است. همان بهنسبتهای کودکان ها و نگرشگر آخر ارزشعامل مداخله

چیزهای  هاعاطفی هستند و ارزشو  ، شناختیها ساختاری اعتقادینگرش ،گفته شد
 ،ی مطلوب است و نگرش مثبتی به آن دارندامر. کار برای برخی از کودکان اندمطلوب

توانند به اهدافشان برسند. برای مثال در جایی که تحصیل به آن می ۀواسطچراکه به
کودکان  ۀمانند نمون ،شود و موانع ساختاری در این زمینه وجود دارداشتغال وصل نمی

این کار است که برای آنان این مسیر  ،کنندیر زندگی میاتباع و کودکانی که در مناطق فق
 کند.را فراهم می

 
 همراه خانواده در مزارع جنوب شهر تهران )عکس از پژوهش(از کودکان کار به یاز محل سکونت برخ یینما
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و قومیت نیز در کار کودکان و شکل آن مؤثر است. در بسیاری از  ،سن، جنسیت
ی، پاک فروشدستای دارد. برای مثال در کارهایی مانند کنندهتعیین کارها سن نقش  

 زیرا ،شوندگری کودکان با سن پایین بیشتر موفق میی و تکدیفروشگلکردن شیشه، 
برخی از کارها که به میزانی  در کهدرحالی ،توانند ترحم دیگران را جلب کنندبهتر می

گردی، مکانیکی، کارهای ساختمانی، زبالهمانند  ،دناز قدرت بدنی و دقت نیاز دار
، هرچند ممکن تری دارندحضور پررنگکودکان با سنین باالتر  ،یجوشکارخیاطی، 

داشته باشند. به همین ترتیب  سال پایین نیز حضوروبا سن یاست در این کارها کودکان
مانند  یدارند. دختران بیشتر در کارهایکودکان نقش در شکل کار  نیزجنسیت و قومیت 

بسیاری از  زیرا، فعالیت دارندی فروشدستکار در خانه، کار خانگی، خیاطی و 
. دختران نددر اشکال دیگر کار هاآنها و هنجارهای اجتماعی مخالف کار کردن سنت

سن بلوغ  ازقبلی هم فعالیت داشته باشند تا فروشدستحتی اگر در کارهای خیابانی و 
 آن باید داخل خانه کار کند. ازپس مردان خانواده وجود دارد و ازسویفقط این مجوز 

محوری این پژوهش بازار کار غیررسمی و استثمار است. بازار کار  ۀدو پدید
شده است که امروزه  های محوری انتخابعنوان یکی از پدیدهبه به این دلیلغیررسمی 

که در خیابان  یانواع کارهای های کار کودکان بدل شده است.ترین بخشبه یکی از مهم
های و کار در بخشی از کارگاه ،دستیجایی بار با چرخگردی، جابهشود، زبالهانجام می

کار کودکان در بازار کار غیررسمی است. این بخش تحت کنترل  ۀتولیدی اشکال عمد
ر و رو زمینه را برای استثماازاین .شودنمی ینظارتبر آن  بنابراینقوانین نیست و 

پنجم کودکان حدود یکبیشتر  سوءاستفاده از کودکان فراهم کرده است. در این بخش 
ممکن است ساعات  کهاین باوجود، کننددریافت می حقوق واقعیدهم دستمزد تا یک

تحت ای بین کارفرما و کودک وجود ندارد، تری کار کنند. هیچ قرارداد منصفانهطوالنی
 هاآندر بسیاری از مواقع کارفرما از پرداخت دستمزد ستند، نی ایبیمه پوشش هیچ

را  درمان های گزافخودشان باید هزینه دیدگی،آسیب درصورتو  ،کندامتناع می
 ند.پردازب
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از  ایمجموعهها های آنان و سمنکودکان و خانواده ،کار و شرایط آن ادر مواجه ب
کنترل و مراقبت از کودک،  :اند ازاهم این راهبردها عبارت که گزینندرا برمی راهبردها

های فعاالنه و منفعالنه. هرکدام از این نفعان، کنشبهنجارسازی، میانجیگری، ذی
منظور توان گفت به. میداده شد توضیحدر فصل قبل صورت مشروح بهراهبردها 

دکان و کاهش میزان کاستن از مسائل و مشکالت کار و پیامدهای آن، مراقبت از کو
پیش وسیعی از اقدامات را در مجموعۀها و خود کودکان کودکان، سمن ۀاستثمار خانواد

ها از کودکان حمایت سمن مثال   خیر. رسد و گاهثمر میبه ند. این راهبردها گاهگیرمی
های آموزشی و کودک، کالس ۀمیانجیگری میان کودک و کارفرما و خانواد ۀواسطبه

به امکان یادگیری یک حرفه  و با مخاطرات کمتر یو حتی پیشنهاد کارهای ،مهارتی
 از اهم راهبردهای آنان است. کودک

پیامدهای  هاآناز  گروهیک  :شودکار کودکان دو مجموعه از پیامدها را شامل می
و  تواند مثبتن میتحت شرایط و شروطی معیّ دیگر  گروهو  ،استو ناخوشایند منفی 

محرومیت از تحصیل،  :اند ازعبارت و ناخوشایند اهم پیامدهای منفی باشد. خوشایند
و انواع مخاطرات.  خشونت ۀمناسب، مشکالت سالمت، تجرب ۀفراغت و تغذینداشتن 

کار کودک  تحت عنوانست که باعث شده است این دسته از کارها همین پیامدها
ای دیگر از . دستهبرآیند هاآندرصدد حذف ها باید دولتبنابراین شوند و تعریف 

البته مثبت با توجه به وضعیت زندگی  ـ و خوشایند پیامدهای کار پیامدهای مثبت
آموزی و مهارت :اند ازعبارت کههستند ـ  دهدمیکودک و نوع کاری که انجام 

کارهای  دربارۀباید اضافه کرد که این نتایج مثبت هرگز  نیزاین نکته را  .پذیریتیمسئول
د که کودک گیرمی برمصداق ندارد و فقط کارهایی را درآور برای کودکان سخت و زیان

آن  ازطریقتواند آموزد که در آینده میطبیعی رشد خود، مهارتی را نیز می فرایند درکنار
 معاش کند.امرار

 راهکارهای اجرایی کاهش کار کودک

ها و پیامدهای کار کودکان را زمینه ه استکه در صفحات قبل آمد پاردایمی مدل
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شود خوبی برای ما ترسیم کرده است. راهکارهایی که برای کار کودکان پیشنهاد میبه
است. بخش شکل گرفته ها در ابعاد مختلف پیشنهاداز  ایمدل فوق و مجموعه براساس

ات بلکه از جنس مناسب ،کار کودکان حقوقی یا قانونی نیست ۀتوجهی از مسئلقابل
کار  ۀبرای مثال صرفا  با منع قانونی کار کودکان مسئل .است یاجتماعی و اقتصاد

از اقدامات اجتماعی و اقتصادی است.  ایشود، بلکه نیازمند مجموعهکودکان حل نمی
های کودکان کار کودکان و توانمندسازی خانوادهو کاهش منظور حذف در این بخش به

گونه که شواهد شود. هماناز راهکارها پیشنهاد میای کودکان مجموعه کار و خود  
 ازقبلاشکال مختلف کار کودکان در تهران بیشتر  ۀهای پیشین نشان داد، پدیدفصل

داده است که در این  علل و عوامل مختلفی رخ براساسشایع شده و پیدایش و شیوع آن 
اند. در این شدهصعوامل مشخ های میدانی، اینبا توجه به نتایج و مشاهده ،پژوهش

شود. این راهکارها از به راهکارهای پیشنهادی مطرح در این پژوهش پرداخته می فصل
کنی و منظور ریشهبه نشکل بنیادیاند و بههای مدل پژوهش برخاستهبطن نتایج و یافته
اند و علل و عوامل بروز یا بستر اولیه پیدایش شده کار کودکان بیان ۀدحذف کامل پدی

گیری و نتیجه فراینددهند. اگرچه اجرایی شدن این توجه قرار می این پدیده را مورد
وجه پذیر نباشد، باید تمدت امکانحاصل از راهکارهای بنیادین ممکن است در کوتاه

الزم است به این موارد پرداخته شود که در ادامه،  داشت که برای حذف کار کودکان
 ند.شوطور کامل، شرح داده میبه

پیرامون و تبعیض علیه برخی از  ـ نامتوازن در کشور مبتنی بر الگوی مرکز ۀتوسع( 1
های قومی و مذهبی یکی از عوامل اصلی فقر و محرومیت بخشی از مردمان این گروه

ها و کودکان از مناطق پیرامونی و با اکثریت سرزمین است. امروزه بسیاری از خانواده
صورت های زندگی بهحداقل تأمینظور پیدا کردن کار و منهای قومی خاص بهگروه

در  درست است کهکنند. مهاجرت می شهرهاو دیگر کالن دائم یا موقت به تهران
شده است، اما  تأکیدمتوازن  ۀاقتصادی و اجتماعی کشور بر توسع ۀهای توسعبرنامه

 ،ریزبرنامههادهای ن بنابرایناین سرزمین شاهد نابرابری ژرفی هستیم.  ۀهنوز در پهن
منظور به ،هایشانبرنامه و سایر نهادهای حاکمیتی باید در ،وبودجهمانند سازمان برنامه
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های تبعیض مثبت را دنبال کنند تا شاهد میزانی از توسعه طرح ،مناطق حاشیه ۀتوسع
 درنتیجههای مهاجرت و این مناطق امروزه یکی از کانون زیرادر این مناطق نیز باشیم، 
 منشأ کار کودکان هستند.

های میان طبقات پایین فرصتاز مناطق پیرامونی کشور و حتی دردر بسیاری ( 2
 ،تحصیل به اشتغال منجر نشود کهزمانیاقتصادی متصل به آموزش اندک است. 

کنند در تصور می زیراکنند، گذاری نمیدکانشان سرمایهتحصیل کوحوزۀ ها در خانواده
د و درنهایت انجامنمیفرزندانشان به اشتغال  گذاری برگشت ندارد ون سرمایهایآینده 

است که  چنینشود. های عمر کودک میهای آنان و سالهدر رفتن سرمایهباعث به
ند اتحصیل آنان مخالف ۀکنند و با ادامها از تحصیل کودکانشان حمایت نمیخانواده

کنند فکر می والدین ،گونه که گفته شدنند. همانکمیتشویق را به کار  هاو درنهایت آن
آموزی در کار عملی است که سبب حرفه و این شودنمیمنجر تحصیل به اشتغال 

اول  کنندهایی که کودکان انتخاب میشغل کهدرحالی ،شودمی هاآنارتقای شغلی 
جسمانی  و ناخوشایند ست و پیامدهای منفیزااز همان کودکی سنگین و آسیب کهاین

 محض بیکاراین مشاغل همیشگی نیست و به کهاین دوم ؛دارد همراهبه یدشدو روانی 
 و سوم ؛معیوب فقر و بیکاری را تجربه خواهند کرد ۀهمچنان چرخ هاآنکودکان  شدن

سختی کار و ورود زودهنگام به بازار کار بازنشستگی  دلیلبهاین مشاغل  کهاین
سالی عوارض جسمی زیادی را در جوانی و میانچنین افرادی  دارد و دنبالبهزودهنگام 
 ،آیدحساب نمیتحصیل یک گزینه به ۀکودکان نیز ادام کنند. حتی برای خود  تجربه می

تحصیل  ازطریق ،ازجمله پیدا کردن کار ،دانند دستیابی به اهدافشانچراکه می
با مرتبط  ویژه مشاغلبه ،اطقتوجه به اشتغال در این من بنابراینشود. پذیر نمیامکان

تحصیل ضروری  ازطریق ادامۀکار کودکان و توانمندسازی آنان  برای منع، تحصیل
 است.
های ریزی برنامههای آنان در طرحی ملی و پیشناسایی کودکان کار و خانواده( 3

. یکی از راهکارهای اساسی است هاو توانمندسازی خانوادهجامع برای مبارزه با فقر 
این  .سازمان بهزیستی است ۀعهددیدگان اجتماعی برحمایت از آسیب ۀدر ایران وظیف
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 ،موریت حمایتی و آموزشی دارندأهایی که مو همکاری دیگر سازمان سازمان با کمک
اجتماعی، وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی، وزارت  امداد، سازمان امور ۀنظیر کمیت

خطر،  درمعرضباید کودکان  ،وپرورشآموزشو  ،جهامور اتباع خار ۀاقتصاد، ادار
توانمندسازی  ازطریقو  ندو محکوم به کار اجباری را شناسایی ک ،بازمانده از تحصیل

د. این مسیر با بهبود وضعیت جات دهکار اجباری ن ۀرا از چرخ هاآن های ایشانخانواده
 خانوارو اشتغال سرپرستان  ،های تحصیل کودکانهزینه تأمینها، اقتصادی خانواده

بلکه باید  ،نیستهای اقتصادی ها تنها ناظر بر حمایتمیسر خواهد شد. این حمایت
 ،سالمتی، مسکن، آموزش ـ بهداشتی )مانند نیازهای کودکاننیازهای  ،هر مورد براساس

مانند شناسایی  یهایهای اخیر طرح. در سالدشوو تغذیه( شناسایی و از آنان حمایت 
ودکان بازمانده از تحصیل و کمک به این کودکان برای بازگشت به تحصیل در دست ک

 داشت که ناذعاباید اما  ،ارزشمند است خودخودیبهها این طرح .اجرا بوده است
و به  تحصیل را رها کنندبازهم این کودکان ممکن است  ،هافقر خانواده هشبدون کا

از این کودکان و  یهای دولتخی از حمایت. در همین زمینه باید برکار بازگردند
رئیس انجمن  ،موسوی چلک .تحصیل کودک باشد ۀمشروط به ادام شانهایخانواده

 :بیان داشته است ایمصاحبه، در ایران مددکاری اجتماعی
اجتماعی را تصویب کند و تبدیل به قانون کند که  تأمین اینظام چندالیهباید گام اول دولت 

تناسب شرایطشان به ]کودکان[ قانون نظام شناسایی و حمایت اجتماعی وجود دارد واین در 
 ،شوندای میهای اجتماعی دورهشوند و گاهی اوقات در شرایط خاص حمایتشناسایی می

م ه ای. گام دومهای بیمهای و دریافت مستمری از نظامهای بیمهوصل شدن به سازمان
ها برای دریافت مساعدت و تسهیل دسترسی بچه ،هاا کارگاهارتباط ب ،هاشناسایی کارگاه

عنوان اجتماعی متناسب با نیازشان و ایجاد بستر برای برخورداری از حقوق شهروندی به
که کودکان را  یهای کار غیررسمی، برخورد با مراکزکودک در جامعه و طبیعتا  در محیط

 کشند.کار میبه

بسیار  ،هایغربتویژه مهاجران افغانستانی و به ،میان مهاجرانکار کودکان در (4
مانند کار در بسیاری  ،هاقانونی از بسیاری از فرصت لحاظبهشایع است. مهاجران اتباع 
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چه بیشتر های ساختاری به فقر هراین تبعیضند. او داشتن مسکن محروم از مشاغل
 همراهبههای زیادی را انجامد که برای کشور هزینهزند و به مسائلی میآنان دامن می

ای از مداخالت سیاستی و حقوقی شود با مجموعهپیشنهاد می بنابرایندارد. 
های آنان به مشاغل درآمدزا وصل های ساختاری علیه آنان رفع شود و خانوادهتبعیض

یر وضعیت این دسته از کودکان کار برخورداری آنان از تغی ۀشوند. همچنین الزم
با موانع ساختاری و  نیز آموزش ۀآموزش رایگان است. کودکان مهاجر اتباع در زمین

الزم است وزارت رو ازاینند. ابسیاری از مراکز آموزشی مواجهای های رویهمحدودیت
 ،بگذارد شانهایو خانواده موانعی را پیش پای این کودکان کهاینوپرورش بدون آموزش

های مرتبط انجمنیکی از های جامع برای آموزش این کودکان تدارک ببیند. مدیر برنامه
 :بیان داشتبا کار کودکان 

همین  .طور کلیخوبی براشون نیستیم به میزبان اصال  اینا وارد کشوری شدن که ما  ینببین
 .از اونجا نامه بگیرن ،اتباع ۀباید برن ادارسال  هر ست.در مدارس خودش یه پروژه نامثبت
ای داره تا بچه وارد پروژه هی . ده...بعضی روزا نمی ،دهمیاتباع بعضی روزا این نامه رو  ۀادار

 همثال  من یادمه ی .شهنگاه تحقیرآمیز بهشون نگاه می هم که با یهمدرسه  مدرسه بشه و
شیفت صبح ایرانیا و  ،یا و اتباع رو جدا کردنایران ۀمدرس ـشون بود مدرسه یسرایداری تو

شاید اون  .که سریدار شیفت صبح معلم شیفت بعدازظهر شده بود ـ شیفت بعدازظهر اتباع
م خیلی هها بچه .دهها رو آزار میاما این تفاوت نقش بچه ،ای بودکردهسریدار آدم تحصیل

ولی این دیگه بدتر  ،هرچند که هردو کیفیت ندارن ،ازظهرکه کیفیت صبح و بعدناومتوجه 
 .هاز کیفیت صبح

تحصیل برای  ۀامکان ادامبنابراین ند و اکودکان فاقد هرگونه سند هویتیبخشی از  (5
آنان در مدارس وجود ندارد. الزم است با شناسایی این دسته از کودکان اسناد هویتی 

های انجمنیکی از مدیر اقدام شود.  برای آنان صادر شود و سپس برای تحصیل آنان
 :نقل کرد در این زمینهحمایت از کودکان 
باید وارد  ایا این ؛تهاسافغانستانی درمقابلاش هم سیاست نامشخص ما مشکل عمده

مدت پذیرفته شن، یا نباید  هی ازبعد و از راه رسمی بیان ،بشن، هویت بگیرن، ویزا بگیرن
واقعیتش اینه که ما  .ولی با صفر امکانات ،نآاین حجم عظیم دارن می .بیان
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های ایرانی. چه بچهو ها این بچه درمقابلچه  ،های درستی نداریمگذاریسیاست
 ،کینما حمایت میم ریشه کن کنیم. ما از کارآفرینخوایگذاری نداریم، فقر رو نمیسیاست

 .هرین موقتیچون کار کارآف ،ا حمایت کنیمدارنهوباید از کارخ کهدرصورتی

های بسیار مؤثر برای حمایت از حقوق یکی از اهرم نهادهای مردمسازمان (6
های این پژوهش کار و مخاطرات آن هستند. یافته دربرابرکودکان و محافظت از کودکان 

اما ها چه نقش مؤثری در حمایت از کودکان کار دارند. نیز نشان داد که این سازمان
 ، نیزهای حقوقی و قانونیویژه حمایتبه ،حمایت بهها این سازمان ،یی بهینهبرای کارا

بلکه به  ،برداشته شود هاآنتنها نگاه امنیتی از حاکمیتی الزم است نه ۀند. در حوزدار
هستند که  یاز معدود نهادهای هاآن زیراهای مختلف از آنان حمایت شود، شیوه

کار و  از کودکان های مؤثرحمایتنۀ زمی ،اند با گردهم آوردن شهروندانتوانسته
فراهم کنند. همچنین الزم است وزارت کشور با استفاده از  هایشان راخانواده

توانمندسازی کودکان  سمتبهها را این سازمان ،ویژه آموزشبه ،سازوکارهای مختلف
 .ها را تدوین و تصویب کندقانون این سازمان کار سوق دهد و مجلْس 

 ،سرپرستی و مسائل ناشی از آنبدسرپرستی یا بی دلیلبهتعدادی از کودکان  (7
ودکان و نوجوانان حمایت از ک . گرچه قانون  شوندمی کار ۀوارد چرخ ،ازجمله فقر

به نهادهای تصویب رسید و به شمسی 1392سرپرست در سال سرپرست و بدبی
 حوزۀو در  گیردرا دربر نمی یاما این قانون کودکان مهاجر خارج ،ابالغ شدمرتبط 

های دولتی و شود. الزم است سازمانخوبی اجرا نمیهنوز بهنیز کودکان ایرانی 
از آنان تا  و این کودکان را شناسایی کنند ،امداد ۀمانند بهزیستی و کمیت ،حاکمیتی

را های سرپرستی آنان و زمینه نمایندحمایت  ونداقتصادی توانمند ش لحاظبه کهزمانی
فراهم کنند.  دهنداین کودکان تمایل نشان میسرپرستی قبول  رایکسانی که ب ازسوی

است،  درخور توجهیمادر جایگزین  ازطریقبرای مثال امروزه تقاضا برای داشتن فرزند 
ها را به ها و سازوکارها این خانوادهطرح توان با استفاده از برخیمی کهدرحالی

 مجاب کرد. کار فرزندخواندگی کودکان
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 ۀنامقانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه (8
 :سه این قانون آمده است ماّدۀ تصویب رسید. دربهشمسی  1380مکمل آن در سال 

 شامل موارد زیر است:« بدترین اشکال کار کودک»اصطالح  ازنظر این کنوانسیون
فروش و قاچاق کودکان، بندگی  قبیل ازهای مشابه بردگی، وهاشکال بردگی یا شی ۀکلی -الف

زور یا اجباری کودکان  استخدام بهجمله  بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از علت به
 .برای استفاده در درگیری مسلحانه

 یاجراها یا ینگارزشت یدتولگری، کودک برای روسپی ۀیا عرض ،استفاده، فراهم کردن -ب
  .نگارانهزشت

ویژه برای تولید و  های غیرقانونی، بهکودک برای فعالیت ۀاستفاده، فراهم کردن یا عرض -پ
 .اندشده المللی مربوط تعریفای که در معاهدات بینگونه به ،قاچاق مواد مخدر

شود، احتمال دارد برای ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می دلیل بهکاری که  -ت
 یا اخالقیات کودکان ضرر داشته باشد. ،سالمتی، ایمنی

 کارهای خطرناک آمده است:  دربارۀیا در بخشی دیگر از این قانون 
جاهایی که این  ( کنوانسیون و در تشخیص3) ماّدۀ در تعیین انواع کارها موضوع بند )ت(

 :جمله باید به موارد زیر توجه شود از وجود دارند کارها
 .دهدیا جنسی قرار می ،سوءاستفاده جسمانی، روانی درمعرضکاری که کودکان را  -الف

 .یا در فضاهای بسته ،آب، در ارتفاعات خطرناک زمین، زیر کار در زیر -ب
جایی یا هضمن جابآالت، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متکار با ماشین -پ 

 .حمل بارهای سنگین با دست است
مواد، عوامل یا  درمعرضطور مثال، کودکان را کار در محیط ناسالم که ممکن است، به -ت

قرار  هاآنمضر برای سالمتی های دما، صدا، یا ارتعاش درمعرضهای خطرناک، یا فرایند
 .دهد

کار برای ساعات طوالنی یا در خالل شب یا  قبیل از ،کار تحت شرایط بسیار مشکل -ث
 نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه کارفرما است.کار در جایی که کودک به
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 )عکس از پژوهش( یرخالز ۀآهن در منطق یعاتشاغل در بخش ضا یکودک ی ازیرتصو

شد جزو بدترین  و بررسی مطالعه پژوهشبسیاری از اشکال کار کودکان که در این 
 جاییی، جابهجوشکارگردی، مانند زباله یکارهای ،شوندمحسوب میکار کودکان  اشکال

های آجرپزی، ، کار در کورهباروترهمیوهدستی، کار در خیابان، کار در میادین بار با چرخ
پرسشی که به ذهن خطور حال . امثالهمو  ،کارهای خانگی، کار در مزارع کشاورزی

تصویب و ابالغ قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  باوجودچرا  :کند این استمی
هنوز شاهد  ،تصویب و ابالغ شد 1380بدترین اشکال کار کودک که در سال 

توان به این هایی که میل کار کودکان هستیم؟ یکی از پاسخاشکاترین و بدترین عریان
ک دیده نشده این قانون تدار پرسش داد این است که سازوکارهای مناسب برای اجرای

ی این قانون را اجرا درستبه ،مانند وزارت رفاه ،موجوددولتی های و نهاد یا دستگاهاست 
منع بدترین  ۀهای پیشرو در زمینشود این قانون که از قانونپیشنهاد می بنابراینند. نکنمی

 ،کنندهنظارتهای اجرا شود و دستگاهوکمال و تمامی درستاشکال کار کودکان است به
نظارت  آنبر اجرای  ،مانند مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

 د.نتری داشته باشدقیق
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یکی دیگر از عوامل کار کودکان است. بخشی از کودکان  ُپرجمعیتهای خانواده (9
کنند. مطالعات زندگی می ُپرجمعیتو بسیار  ُپرجمعیتهای موردمطالعه در خانواده

شود پیشنهاد می بنابرایندارد.  ۀ مستقیمبیشتر رابط اند فقر با میزان باروی  شان دادهنیز ن
میان خانوارهای فقیر ای به عدم افزایش جمعیت درویژه های جمعیتی توجهدر سیاست

بر افزایش جمعیت با محدود کردن برخی از  تأکیدشود. این نگرانی وجود دارد که 
ارهای فقیر شود. میان خانوافزایش جمعیت دراری باعث های پیشگیری از باردبرنامه

 ی بیشتر،هابه برخی از مسائل و آسیب صرفا  ها میان این خانوادهافزایش جمعیت در
های پیشگیری از بارداری شود برنامهپیشنهاد میرو ازایند. انجاممی ،مانند کار کودکان

ویژه به ،فقیر حمایت ُپرجمعیتهای ها قرار بگیرد و از خانوادهدر دسترس این خانواده
ها بیشتر، فرستادن بچه نیاوردن فرزند بهها حمایتیعنی  ؛مشروط شود ،حمایت مالی

. در همین زمینه پیشنهاد مشروط شود هاآناز نیروی کار نکردن و استفاده  ،به مدرسه
 تنظیم خانوادهبخشی و گاهیمنظور آبهها بهداشت واقع در این محله هایشود خانهمی

 شود. آغازسیب آرارائه دهند و این طرح از مناطق پُ  های رایگانخدمات و آموزش
کردند که یکی یا تعدادی از اعضای تعدادی از کودکان موردمطالعه عنوان می (10

 ۀچرخ تأمین ناتوانی درازکارافتادگی ناشی از اعتیاد و  دلیلبهو دارند شان اعتیاد خانواده
کار در خانواده کودک را به معتادمصرف مواد عضو  هایهزینه تأمین و یمعیشت
 کار کودک و اعتیاد والدین عبارت ۀبرای کاهش رابط پیشنهادی ند. راهکارهایادهگمار
مراکزی که کودکان  ازطریق دسالمت و بهبو بازگرداندن والدین دارای اعتیاد به :از است

مشاوره به  ۀد و بهزیستی با ارائنهاهای مردمنظیر سازمان ،اندرا تحت پوشش قرار داده
های ترک اعتیاد و حتی پیشگیری از اعتیاد و معرفی به و برگزاری کالس معتادفرد 

بردن رویکردهای انگیزشی در  کارو به معتادهای ترک اعتیاد با تمایل خود فرد کمپ
 کار با سرپرست دارای اعتیاد.

ام آموزشی ناکارآمد و کیفیت پایین مدارس و معلمان یکی تحصیل و نظ ۀهزین (11
 تحصیل برای خانوار فقط هزینه ۀدور درطول. کودکان استدیگر از عوامل کار کودکان 

مشغول اتمام تحصیالت به کار  ازبعدشود که ها جبران میدارند و زمانی این هزینه
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 برخوردارندپایین  یکیفیت آموزش ازکه  مناطقیدر  ساکن شوند. بعضی از خانوارهای
در آینده توانایی  انشانکیفیت پایین آموزش، فرزند علتبهکنند که به این مسئله فکر می

درنتیجه امکان جبران  .دنکیفیت را ندارمدارس با کرده درتحصیلکودکان دیگر رقابت با 
کودک صرفا  تحصیل  بنابراین. خواهد داشتهای تحصیل کودک در آینده وجود نهزینه

د گیرمیاتالف عمر کودک و منابع مالی خانوار است. در چنین شرایطی خانوار تصمیم 
های زیاد آن بفرستد. همچنین کاالیی شدن آموزش و هزینه سر کارکودک خود را به 

برای تحصیل وارد  ،های طبقات پایینویژه خانوادهبه ،هافشار مضاعفی را بر خانواده
 ۀبدون کارت هویتی که امکان استفاد افغانستانی   کودکان  برای  کرده است. خصوصا  

 های تحصیلشانهزینه تأمین سببرایگان از مدارس دولتی را ندارند. بخشی از کودکان به
های کنکور و اعم از کتاب ،آور کنکورهای سرسامکنند. برای مثال هزینهکار می

های آنان شده آموزان و خانوادهباعث رقابت ویرانگری میان دانش ،های آموزشیکالس
کودک یا باید قید  است. در این شرایط که هیچ خبری از عدالت آموزشی نیست،

 تأمینهای کنکور و دانشگاه را بزند و یا وارد مناسبات مالی آن شود که برای کالس
شود. عث اختالل در تحصیل میبا الطبعهای آن مجبور است کار کند. کار نیز بهزینه

کامال  فقیر  یهاهای محروم و خانوادهآموزش برای محله ۀشود حوزپیشنهاد می بنابراین
های الزم است سازمان .ها کمک شوداز خانواده گروهاین  بهرایگان شود و حتی 

ه به همچنین با توج سو متمرکز کنند.هایشان را به ایننهادها نیز بخشی از حمایتمردم
سند  هاآنآماری کودکان کار افغانستانی هستند و جمعیت کثیری از  ۀجامع بیشتر   کهاین

 ،دارندنمندی از تحصیل در مدارس دولتی را بهرهحق  ،آن تبعبه ،و رندهویتی ندا
های های مختص کودکان کار و سمنوپرورش و سمنشود آموزشپیشنهاد می بنابراین

تحصیلی برای کودکان  ۀشدن هزین یرایگان ۀمختص کودکان اتباع اقداماتی در زمین
 ند.هزینه تحصیلی آنان فراهم آور تأمیناتباع و یا 

دامه باالتر تحصیل را ا یاند یا در سنینبرخی از کودکان از تحصیل بازمانده (12
های درس تطبیق سختی خود را با مدرسه و کالساز کودکان به گروهدهند. این می
خدمات بیشتری  به ،به تحصیل ادامه دهند و پیشرفت کنند کهاینبرای  درنتیجهدهند. می

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 ردپای استثمار در جهان کودکی  666

های بدیع و نوآورانه برنامه و شیوههای فوقی، کالسشناسروانمانند خدمات مددکاری، 
 برای آنان فراهم شود.چنین خدماتی که الزم است  دنیاز دارندر آموزش 

 :بیان کرد فرحزاد ۀدر محلنهاد مردمای مؤسسهمددکار اجتماعی 
قسمتش همون بحث  هی .بینناز خودشون می ،مقدار آسیب رو چون خودشون دارن هی

های کار وجود داره بحث بچه یای که همیشه تومسئله هی مثال   .های زندگیهآموزش مهارت
ب دچار چالش ُخ  ،شنمی مسئله هریت زمان ندارن و وقتی وارد ییمدیریت زمانه که مد

 ۀمسئل هبراشون ی مسئلهو این  گنمی کنن که این دیگرانن که دارن به اینا زورشن و فکر میمی
رو  وگوی سالمگفت ۀاون نحو درواقعیه که مؤثربحث هم بحث اون ارتباط  هی .شهمی ذهنی

 یاین تایم رفته تواآلن  ای کههمین بچه مثال   .البته حق هم دارن .ا بلد نیستنخیلی وقت
از من  ،خاله» گهمیوقتی به مدت به قول خودش،  مثال   ،بوده فروشتدسیه مدت  ،کارگاه

 کهاینبرخورد تندی هم باهاش بشه و  هفحشی هم بشنوه، ی هممکنه حاال ی ،«جوراب بگیر
وقتی که اینا دارن وارد یه چیزی  .ب چیز زیادیهُخ  ،انتظار داشته باشی اون ارتباط رو بلد باشه

ها ا بچهبحثی هم که خیلی وقت هباید اون آموزش بهشون داده بشه و ی ،شنمثل کارگاه می
ید ای خودمراقبتی باز به نسبت سن بچه باتا حاال این آموزش .مراقبتیهبحث خود ،دونننمی

سوق داده بشن، ست ای که همسئله دیگه هاین قسمت آموزش ببینه و ی یتو حتما  
مهارتی یاد بگیرن و  ههم ی درواقعچیزی که  هی سمتبهاستعدادیابی بشن، سوق داده بشن 

چون ما  ،تونم چیزی رو خلق کنممن می کهاین ؛هم احساس آفرینندگی بهشون دست بده
 فروشتدسهامون که یکی از بچه :تجربه موفقی اینجا داشتم همن ی این زمینه، خود   یتو

 کهاینبعد  .پرخاشگری علتبهم، به من ارجاع شده بود ه بودسال اولی بود که من اومد ،بود
رده بعد ُخ هی .دیدیم این تستش مثبته ،حاال تست پرخاشگری گرفتیم ،صحبت کردیم

ارراه چ ره سرداره می کهایناز  اصال  بعد صحبت کردم دیدم این  .افسردگیش باال بود و اینا
 .بزرگ بود براشۀ مسئل هی واقعا  و این  شهمی اذیت ،شهمی فروشه، بهش توهینجوراب می

چون  ،بعضی وقتا دوست دارم آدما رو بزنم ،مثال   ،کهآد میمن بدم از خودم  مثال   گفتمی
 مثال   .دیگه صحبت کردم و اینا ،پسر مغروری هم بود هبعد ی .زننهمیشه به من حرف می

شرطی که تو به ،کنیمکنیم و اون کار رو میا که ما این کار رو میووعیدسری وعدههحاال ی
اون کاهش کار رو انجام بدم  درواقع نبا اون روش نتونستم او ،شهدیدیم نه نمی .کار نکنی

تو  رو.داری این کار  دوس ،وای کار کنیبخ هب اگبعد گفتم ُخ  .یا حذف کنم کارش رو
 ،مثال   ،دارم گفت من خیلی دوس .داری چه کاری انجام بدی گی این کار نه، دوسمی
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همین چیز فرحزاد، میدون فرحزاد،  یبعد صحبت کردم تو .مکانیکی یا صافکاری انجام بدم
 درواقعو خیلی هم  کردهتحصیلآقای خیلی  هاین آقا هم ی ؛صافکاری صحبت کردیم هبا ی

همچنان اونجا تابستونا کار اآلن  م رفت پیش ایشون وهمراه، صحبت کردیم و این پسر
نهایت خوبه و اون احساس م بییعنی ارتباطش با کارفرماش ؛خونه، درسش رو هم میکنهمی

اره ا به نظر من باید از یه دریچه با بچه وارد شد، نیاز دبعضی وقت .دست آوردههرضایت رو ب
 ولی باید هدایت بشه سمت کار درست. ،باید کار کنه

ای که کودکان گونهبه ،باید دسترسی به امکانات آموزشی برای همه برابر باشد (13
، استفاده کنند هاآنمناطق محروم و حاشیه نیز بتوانند در نزدیکی محل زندگی خود از 

ی دسترس دلیلبهکودکان بسیاری از مواقع ترک تحصیل است آمار نشان داده  زیرا
بوده است.  محل سکونتشاندر مناطقی  دولتی امکانات آموزشی و مدارس نداشتن به

های آجرپزی، مزارع مانند کوره یهایبسیاری از کودکان در مکان ،چنانچه گفته شد
کنند که در نزدیکی آنان هیچ زندگی می هااینو مانند  ،زباله های دفعسایتکشاورزی، 

برای تحصیل  ینهادی وجود ندارد. الزم است سازوکارهایمدرسه و سازمان مردم
تواند یک اندیشیده شود. مدارس سیار و کانکسی می در نزدیکی این مناطق کودکان

ن های زندگی را نیز به کودکاتوان سایر مهارتگزینه باشد. در این شکل از آموزش می
 آموخت.

خصوص برای کودکان باالی به ،توان برای کودکانی که سن آنان بیشتر استمی (14
د. هچنین باید اشاره نمود که آموزش باید کرآموزی ارائه حرفه یهاآموزش ،سال پانزده

آموزش کالس اول ابتدایی  مثال   .ی کودکان باشدانمتناسب با سن و شرایط جسمی و رو
 ساله متفاوت باشد.پانزدهو  سالهبرای کودک هفت

 کودکاننهاد حقوق کودک به های مردمشود در مدارس و سازمانپیشنهاد می (15
همچنین به آنان راهکارهای حمایت از خود و کمک گرفتن از  .آموزش داده شود

آموزش داده  ،شوددر جامعه حقوق آنان پایمال می کهزمانیویژه به ،نهادهای حامی
ین زمینه بیان ادر  هرندی ۀسازی کودکان در منطقمددکاران مرکز توانمندیکی از شود. 

 :کرد
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ینی که یهنگی پاکه بتونیم اینا رو از اون سطح فر هاهکارتون برای مشکالت فرهنگی اینر
 یتو ،شهمی سطح فرهنگی دچار رشد اقتصادیشونم یچون همون ارتقا ،هستن بیاریم باال

 حتی سر ،چطور رفتار کنه ،کار باید بکنهچی شهمی هو بچه متوج شهمی خونوادهشونم
نواده وخبه م ه ها توسط مددکاراین زمینه یی تویمحیط کارش. یه تلنگرا یحتی تو ،چارراه

گاه  ،اصطالحبه ،که های کاهش آسیب این. راهکار برشهمی هم به کودک زده باید کودک رو آ
آگاهی  .بچه باشه و آگاهی بهش داد کارصاحبنواه با وکرد در تماس بیشتری مددکار و خ

مسائل تعرض و  ازنظرجسمی و روحی و  ،اصطالحبه ،مسائل ازنظرکه بهش داد 
 راهکاری ست.و اون نیکارفرما عاشق چشم و ابر .ناجور با کارفرما ،اصطالحبه ،برخوردهای

. سر کارنرو  ،آقا مثال  گم میبه کودک  کهاینجز  ،تونم برای اون پیدا کنمم من نمیه
این دو تا راه  .نواده کمک کنهواقتصادی به خ ازنظریکی رو پیدا کنم  مثال   توانمندش کنم یا

 ،اقتصادی خودت توانمند بکنی ازنظرکودکان رو  ۀکه شما بخوای همولی این .رو بیشتر نداره
ها هم کنیم، ما قیم بچهشون میما فقط راهنمایی .برسالت کاری ما نیست ُخ  ۀحیطتوی 

تا  .های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیحوزه یمددکارم تو ،ما مددکارشونیم ،حتی نیستیم
 ست.کودک دراختیار ما نی چون کال   . چرا؟کنیمنواده میواون حدی که بتونیم کمک به خ

تونی شما هر برنامه بخوای می ،شهروزی اینجا بااینجا که کودک شبانهست مثل بهزیستی نی
 ،اجتماع یره توبعدش می ئه.سه ساعت با تو ئه،کودک دو ساعت با تو .براش پیاده کنی

نواده. شاید تو خیلی از مسائلم بهش انتقال داده باشی، صحبتم کرده وخ یره توبعدش می
مرور زمان شاید به ،ولی باز توی اون جو قرار بگیره ،سازی هم کرده باشیباشی، فرهنگ

ولی چون جدا از  ،نه ،نداشته باشه تأثیرنه که  .کار کردی و چی گفتییادشم بره که شما چی
 نواده.وات خیلی کمتری داره روی ختأثیر ،هم هستیم

 و های فرهنگیگونه که شواهد فصل قبل نشان داد برخی از چارچوبهمان (16
باورها و از عوامل کار کودکان است.  دیگر کودکان یکی دربارۀهای اشتباه نگرش
 ،دختر نیازی به تحصیل ندارد»، یا «پسر باید کار کند تا مرد شود»مانند هایی نگرش

جای تحصیل در مدرسه کارهای خانه را بهدختران و درنتیجه  «واج کنددچون باید از
های که اکثرا  چارچوب ،هااین چارچوب .دند تا برای ازدواج آماده شوندهانجام می

بین برای از بنابراینآیند. می وجودبهدر یک بافت اقتصادی و اجتماعی  ،جمعی هستند
 ـ که همانا فقر است ـ هاآنهای اقتصادی و اجتماعی مقابله با ریشه درکنار هاآنبردن 
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را یح فرزندپروری صحهای دورههای آموزشی را برای مقابله با این باورها و باید دوره
های جمعی، رسانههای خدمات اجتماعی، بهزیستی، پایگاه ۀتدارک دید. این کار وظیف

نشین است. همچنین در نهاد در مناطق فقیر و حاشیههای مردمها و سازمانسرای محله
گاهی از آصورت های خدمت اجتماعی درها و پایگاهشود سمناین زمینه پیشنهاد می

عاد این الگوی جدی ایجاد کنند و خانواده را با اب ۀانواده مداخلگونه ساختارها در خاین
های ها ترسیم کنند و مداخلهجایی نقشتصویر کشیدن آن و جابهشده با بهایجاد

 نوعشگیری از این برای پیرا  ،ی و مددکاریشناسروان ، یعنی خدماتتخصصی دیگر
های گروهی را نیز در رسانههای اجتماعی و ورند. نقش رسانهآالگوها فراهم 

در ایران  کهاینبا توجه به  ، وسیماصداو خصوصبه ،بخشی نباید نادیده گرفتآگاهی
رسالت  یماصداوستلویزیون خصوصی امکان فعالیت ندارد، باید در این زمینه ورادیو
بخشی آگاهی ،های متعددو در قالب برنامه بگیردسازی خود را جدی شی و فرهنگآموز

 کار خود قرار دهد. جامعه را در دستور به
مهاجرت  که به ایتغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ و مخاطرات طبیعی (17

 ۀشود با کار کودکان رابطمیمنجر به کشورهای همسایه برای کار با دستمزد بیشتر 
از  چشمگیریدرصد  ،شواهد موجود در پژوهش حاضر براساستنگاتنگی دارد و 

مهاجرت  بیشترشان نیز ند که از این تعداداافغانستانی خصوصا  کودکان کار مهاجر و 
دارند. در ایران را نسکونت برای اند و در حال حاضر مدارک هویتی غیرقانونی داشته

های کودکان و تر کار کودکان مهاجر محدودیتیکی دیگر از دالیل جزئی
مجبور  کهتن مالکیت مسکن و مغازه است برای کار کردن و داش شانهایخانواده

 غیرازکار بگیرند. به را نیزآورند و کودکان خود  های غیررسمی رویشوند به شغلمی
شرایط مهاجرت  ،میزبان ۀپیامدهای مهاجرت غیرقانونی برای مهاجر و جامع ۀقضی

ورد کنترل و ها متأمل است که باید با کمترین آسیب به انسانای قابلغیرقانونی مسئله
 :شودپیشنهاد می ی ذیلراهکارها در همین زمینهنظارت مستقیم قرار بگیرد 

 و تنهایی بهزیر سن قانونی  های داخلی کودکانجلوگیری از مهاجرت
توان مهاجرت های مسافربری میهای خارجی غیرقانونی. در پایانهمهاجرت
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با منع و کنترل این قبیل  و کودکان داخلی را تا حدود زیادی کنترل کرد
ها و مراکز سیاحتی و مسافربری تا حد زیادی ها در مرزها و پایانهمهاجرت
 ؛کاست هاآناز میزان 

 ؛هاآناجرای  گیرانه و نظارت دقیق بررتی سختایجاد قوانین مهاج 
 ؛اندصورت قانونی شهروند شدهن تابع کشور که بهاحمایت از مهاجر 
 گرفتن درنظر ویژه مبارزه با قاچاقچیان و های قاچاق انسان بهمبارزه با طرح

 مجازات و قوانین پیشگیرانه.
های اصلی کار کودکان بدل شده بازار کار غیررسمی امروزه به یکی از زمینه (18
توجه به این بخش نیز برای حذف کار  ،که ارائه شد ییسایر پیشنهادها درکناراست. 

 204 ۀنامترین پیشنهادها در این زمینه توصیهکودکان ضروری است. یکی از مهم
طور نامه بهگذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی است. این توصیه درخصوص

را ارائه  یاما پیشنهادهای ،است همستقیم به حذف کار کودکان در این بخش اشاره نکرد
های فقیر و سهم اثرگذاری در توانمندسازی خانواده ،هاآنصورت تحقق کند که درمی

اهمیت آن  علتبهنامه کاهش کار کودکان دارد. برخی از بندهای این توصیه درنتیجه
نامه رهنمودهای زیر ها توصیهد. در بخش اهداف و صالحیتشوبیان می ذیلشرح به

 دهد:را به اعضا پیشنهاد می

( تسهیل گذار کارگران و واحدهای اقتصادی از اقتصاد غیررسمی به رسمی، ضمن الف
و  ،هایی برای امنیت درآمد، معیشترعایت حقوق بنیادین کارگران و تضمین فرصت

 کارآفرینی؛ 
و پایداری مؤسسات اقتصادی و مشاغل شایسته در اقتصاد  ،( حمایت از ایجاد، حف ب

و دیگر  ،های اجتماعید کالن، اشتغال، حمایترسمی و ارتباط و انسجام اقتصا
 های اجتماعی؛ سیاست

 ( جلوگیری از غیررسمی شدن مشاغل اقتصاد رسمی. ج
نامه همچنین در بخش طراحی راهبردهای منسجم و یکپارچه برای تسهیل توصیه

توجه قرار  دهد که باید موردگذار به اقتصاد رسمی اصول زیر را به اعضا پیشنهاد می
 رند: گی
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ها، شرایط و نیازهای کارگران و واحدهای اقتصادی در اقتصاد غیررسمی الف( تنوع ویژگی
 گونه تنوع با اتخاذ رویکردهای اختصاصی هر مورد؛ و ضرورت توجه به این

های خاص ملی برای گذار به و اولویت ،هاها، روشها، قوانین، سیاستب( موقعیت
 اقتصاد رسمی؛ 

منظور تسهیل گذار به اقتصاد تواند بهه راهبردهای مختلف و متعدد میج( این واقعیت ک
 کار آید؛ رسمی به

های سیاستی برای تسهیل ای از حوزهف گستردهطی درد( نیاز به ایجاد انسجام و هماهنگی 
 گذار به اقتصاد رسمی؛ 

اد اندرکاران اقتصفعاالن و دست ۀه( ترویج و حمایت مؤثر از حقوق بشر برای هم
 غیررسمی؛ 

رعایت اصول و حقوق بنیادین در کار، در قانون و  ازطریقو( تحقق کار شایسته برای همه 
 در عمل؛ 

های خاص راهنمایی در حوزه ۀالمللی کار برای ارائروزرسانی استانداردهای بینز( به
 نامه مراجعه شود(؛ سیاستی )به پیوست این توصیه

 بعیض؛ ح( ترویج تساوی جنسیتی و عدم ت
توجه خاص به زنان، جوانان، مهاجران، سالمندان، افراد بومی و  ط( ضرورت بذل

 ۀو کشاورزانی که وسیل ،نشین، مبتالیان به بیماری ایدز، معلوالن، کارگران خانگیکوچ
ترین کمبودهای کار شایسته در جدی بهنسبتخصوص معیشت آنان کشاورزی است که به

 و غیره.  ،ر هستندپذیاقتصاد غیررسمی آسیب
بلکه  ،شودتنها باعث تقویت اقتصاد ملی میگذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی نه

ها دارد. همچنین با کوچک شدن کار شایسته نقش مؤثری در کاهش فقر خانواده ۀبا ارائ
 رود.بین میتدریج ازهای کار کودکان بهمینهاین بخش از اقتصاد یکی از ز

افزایی منظور همها با همدیگر و سایر نهادهای محلی بهلزوم همکاری سمن (19
شواهد  یکی دیگر از راهکارهای عملی و پیشنهادی است. در حمایت از کودکان کار

 در قالبدیگر کارآمد نیست و در برخی از موارد یکها با دهد تعامل سمننشان می
های مختلفی است یکی از دالیل آن رویه هآید کچشم میبهاعتمادی رقابت ناسالم و بی

موردقبول همه ها این رویهکنند و هرازگاهی که برای حمایت از کودکان انتخاب می
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بین  ،هاآنمنظور حذف کار کودکان و توانمندسازی رو الزم است بهنیست. ازاین
 ناییمب تواندحقوق کودک می ۀنامید. پیمانآ وجودبهها تعامل و اشتراک مساعی سمن

باشد. همچنین حاکمیت با ها و مؤسسات این سازمانگیری و عمل جهت ۀبرای نحو
 یی و بازدهیکاراتواند به که می اندازدها را به چالش میدر جدال است و گاه آنها سمن

ی تولیتها چندن است که سمنآدر این زمینه  هاترین چالشبزند. از مهم لطمه هاآن
های توسعه نگاه حاکمیت در قوانین و برنامه ،هاتوجه به اهمیت سمن برخالفو  هستند

ها ها حاکی از آن است که برخی از سمنسیاستی و امنیتی است. همچنین یافته هاآنبه 
ی دارند که یهاالزم را ندارند و در ارتباط و تعامل با دولت نارسایی هایتوانمندی

در این زمینه الزم است  بنابراین. شده استب ها را موجاعتمادی دولت به کل سمنبی
حاکمیت صدای  ازسوی و ها تدوین و تصویب شودسمنمرتبط با نامه و قوانین آیین

در چارچوب  هاآنبرخورد حاکمیت با همچنین ها به گوش برسد، سمن بهنسبتواحد 
 برداشته شود. هاآنو نگاه امنیتی از  ،قوانین باشد

 ها انتقادسبب آن به آنبهند و امواجه هاآنها با ئلی که سمنیکی دیگر از مسا (20
پرسش مهمی که باید با آن پاسخ در این باره کاریابی برای کودکان است.  ۀمسئل شودمی

به  کهاین ازقبلها باید برای کودکان کار پیدا کنند یا خیر؟ آیا سمن :داده شود این است
برای کودکان  یابیکار ازجهتها باید گفت استدالل سمن ،این پرسش پاسخ داده شود

ای حرفه ۀبا مخاطرات زیاد و بدون آیند یکودکان را از کارهای هاآنبدین شرح بود که 
 هدایتیادگیری یک حرفه  همراهبه احتماال  با مخاطرات کمتر و  یکارهای سمتبه

با مخاطرات  یها کارهایز زمینهبرای برخی از کودکان در برخی ا هاآن. همچنین اندکرده
مطرح پرسش پاسخ . حال به اندکردهبرای آنان کاریابی  ،حطالاصبه ،و کردهپیدا  را اندک

پرسش را با توجه به تعریف کار کودکان و رویکردهای موجود این پاسخ به  .بازگردیم
را برای پاسخ  یاین دو مورد مبنایبه عبارت دیگر،  .توان دادبرای حمایت از کودکان می

عنوان کارهایی تحت کارهای کودک  ،گونه که گفته شدکنند. همانبه پرسش فراهم می
ند و نکد که کودکان را از دوران کودکی، پتانسیل و شأنشان محروم مینشوتعریف می
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های که دارای ویژگی دارداشاره  یو به کارهای ند،مضر هاآنبرای رشد فیزیکی و روانی 
 زیرند:

 اند و برای کودکان مضر و اخالقی خطرناک ،جسمی، روانی، اجتماعی لحاظبه
 .هستند

 د:نشوو در موارد زیر مانع تحصیل کودکان می 
 د.نکنآنان را از فرصت  حضور در مدرسه محروم می 
  ند.نکاتمام تحصیل بر ترک تحصیل مجبور می ازقبلآنان را 
 ازحد طوالنی و را با کار بیش ند حضور در مدرسهنکیا آنان را مجبور می

 .[2]سنگین ترکیب کنند
 :با کار کودکان و حمایت از کودکان وجود داردای مقابلههمچنین چند رویکرد 

کودکان کار کودکان فقیری  ،این رویکرد براساس .رویکرد نخست رویکرد رفاه است
تغییر موضوع موجود نیست و برخی  دنبالبه. این رویکرد یاز دارندنبه کمک هستند که 

  :برای حمایت از کودکان بدین شرح است هاآناز پیشنهادهای 
 های بهداشتی؛خدمات بهداشتی و مراقبت ۀارائ (1
 ابزار و لوازم حفاظتی؛  ۀارائ (2
های تفریحی برای کودکان و فراهم کردن مسکن برای فعالیت سازماندهی (3

 خانوارها. 
کند و برخالف تعریف کار و کار کودکان را توجیه می رسد این رویکردْ به نظر می

 حقوق کودک است.  ۀنامپیمان
کودکان کار افراد  ،این رویکرد براساسمبتنی بر رشد است.  یرویکرد دوم رویکرد

از مداخالت این رویکرد  یهایشکوفا شود. نمونه شانهایفقیری هستند که باید توانایی
  :اند ازعبارت

 های روزانه؛ کردن امکانات مراقبت فراهم (1
  ؛های شغلیهای رسمی و غیررسمی و آموزشکردن آموزش فراهم (2
 های جایگزین اشتغال. فراهم کردن فرصت (3
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باید فضای  ،این رویکرد براساساست.  1مبتنی بر حقوق یرویکردرویکرد سوم 
را تقویت کرد تا آنان مشاهده  هاآنسیاسی را برای کودکان کار ایجاد کرد و موقعیت 

اند هایی از مداخالت مبتنی بر این رویکرد عبارتمثالشوند و صدایشان به گوش برسد. 
 از: 

  ؛گری و تحریک مشارکت سیاسی، البیسازماندهی (1
 افزایش آگاهی از کار کودکان در اجتماعات؛  (2
ن و حات قانونی و بهبود اجرای قوانین کار مانند حذف کار کودکااصال (3

 نظارت بیشتر به کار. 
 است راهبردالمللی کار که یک رویکرد ترکیبی و شامل چند سه رویکرد سازمان بین

 شرح زیر است: به
گذاری و اجرای گیری که اهداف این استراتژی شامل تقویت قانوناستراتژی پیش (1

ایجاد ها یا بهبودها برای حاصالهای تحصیلی، توسعۀ سایر قوانین، بهبود فرصت
و  ،های مناسب آموزش و جذب همۀ پسران و دختران، افزایش درآمد خانوارهاسیستم

  ؛افزایش آگاهی از پیامدهای بدترین شکل کار کودکان است
های ای و فرصتکه عمدتا  شامل ارائۀ خدمات بهداشتی و مشاوره 2بخشیتوان (2

ج از کار کودکان ها و تحصیل حساس به جنسیت برای کودکان خارآموزش مهارت
  ؛است
گذاری و اجرای وسیلۀ قانونمحافظت از استثمار و کارهای خطرناک به (3

 .[3]انداردهای کار و بهبود شرایط کاراست

ها نباید برای کودکان کارهایی را پیدا کنند که جزو توان گفت سمنبر این اساس می
آنان باید  ،ت امکانصور. درعوض و درشوندمحسوب میآور کار کودک اشکال زیان
 ،دنزنسالمت و رفاه کودکان آسیب نمیوقت هستند، بهکنند که پارهیشنهاد کارهایی را پ

د. کارهایی که در این مطالعه نشونمی هاآنمدرسه رفتن و اختالل در تحصیل از و مانع 
                                           
1. Rights.based approach 

2. Rehabilitation 
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حتی  شوند،محسوب میکودکان  آورهای زیاننوعی جزو کاربه ،همگی ،مرور شدند
 زیرا ،مانند انواع کارهای مکانیکی ،آموزی وجود داردامکان حرفه هاکه در آن یکارهای

ازحد طوالنی و سنگین با د یا باعث ترکیب کار بیشنشومانع تحصیل کودکان می
د تحصیل را رها کنند. همچنین نشوکه درنهایت کودکان را مجبور مید نشوتحصیل می

برای  .دگزیننها را برراهبرداز  ایکامل کار کودکان مجموعهتوانند تا حذف ها میسمن
 ۀتوانند کارفرمایان را به ارائکنند میکه با کار کودکان مبارزه می زمانهممثال آنان 

کنند یا خود آنان به هر شکلی این دعوت کودکان  رایخدمات بهداشتی و محافظتی ب
مثبت دیگری که دارد این  ۀها نکتاقدام سمن. این نمایندموارد را برای کودکان کار فراهم 

شان جلب در درک شرایط اقتصادی هاآنها را با همدلی با است که اعتماد خانواده
شدن سمن اطمینان قابل باو  کندمیپیشگیری  های دیگری آسیببسیاراز کند و می

د نمیان خواهدرمسائلشان را تر راحتها آن ،در صورت بروز اتفاقی ها،برای خانواده
رسمیت بخشیدن کار کودکان معنی . درمجموع باید گفت این اقدامات بهگذاشت

 .کار دربرابرپذیری کودکان کاهش آسیبتالشی است برای نیست، بلکه 
ها به کارگاه ،منظور کاهش آسیب کار کودکان در راستای رویکرد رفاهتوان بهمی (21

امکانات و خدمات را در محل کار  ای ازجموعهم تاخواست  یانورود کرد و از کارفرما
 یانتوان برای کارفرماد. همچنین مینبرای کاهش میزان آسیب کودکان تدارک ببین

های یکی از گفته های آموزشی تدارک دید تا آنان را با حقوق کودکان آشنا کرد.کارگاه
 نهاد در همسویی با این راهکار چنین بود:ای مردممدیران مؤسسه

تهران یا توی  .همینا رو مستند کردیم ،این زمینهی تو کرج یه کارایی کرده بود تو ...مؤسسه
ولی یه پروژه  ،چون اینا قدیمیه ،یادم نیست دقیق ،دو سه تا سمن بود .کار کرده بودن ...خانم
همون  .پذیر بشهکاری کردن که خود کارفرما مسئولیت CFRی با رویکرد جورچهبود 
ی بیاد جورچهببرن به این سمت که خود کارفرما  درواقعها و دونین یا بنگاهمی ایی کهشرکت

 ،مثال   ،بعضیا ؛داشت ،ای مختلفیعنی استراتژی ،ای مختلفحاال روش .وارد این چیز بشه
هایی از مایع ی فرض کن کارگاهیعنی یه امکان ؛بستانی با کارفرما شده بودنوارد بده

دادن تا خیلی چیزای دیگه و اینا رایگان می ،نداشت ،مثال   ،چون ،شویی که نصب کردنتدس
چون  ،تا اونجایی که حضور ذهن دارم ،برای یه کارگاهی دنمی قبال یه چیزی اینا رویا در
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و توی جایی که هیچی نداشتن و جاش هم خوب ر فرض کن کولر .کنماینا رو فراموش می
ایی برن برای روز هی ،مثال   ،ها برنبذاره بچه ،کرده بوداز کارفرما چیز  ،مثال   ،شدرمقابل ،نبود

های کاهش خشونت برای کارگاه یی اون کارگاه توساالبزرگیا خود کارفرما و  .آموزش
جوری برای اونا یه این مثال   .کردن شرکت کننقبول می ،مثال   ،کودکان و حقوق کودکان

ور شد از اوناین باعث می .داد به کارگاهسری چیزا میش یهدرمقابل ،ذاشتهایی میکارگاه
گاهُخ اینا یه  ،مثال   ،یعنی توانمندتر بشن و به حقوق کودک نباید خشونت کرد یا ؛تر بشنرده آ

یعنی  ؛خیلی جالب بود ،اینا کارای مختلفی شده بود .چیه کال   نتاخشو ،بدونه تهدید چیه
جور همه .یاش نتایج جالبی داشتها بود که بعضNGOدو سال کار  ،ای وجود داشتپروژه

فرض  کرد،یجمع مفقط پالستیک  مثال   ،کرج بود ،مثال   ،یدم چرخی که توآاز یه کارفرمایی 
 .یهاونم یه رویکرد .اقسام مکانیکی و خیاطی و ایناو کردن تا انواع ه تا بچه براش کار میکن دَ 

تونه متخصصین عاملش می ؛اینا کاهش آسیبن با عاملین مختلف ۀخواستم بگم همفقط می
 NGOمدنی و  ۀای جامعممکنه یه سازمان ،تونه مددکار باشهمی ،سالمت و بهداشت باشه

ن آو میر هاشونبچه .کننن کارهای آموزشی میآممکنه که داوطلبینشون می .اینا باشن
ا عاملش ی .کنن یا مشارکتیکم با پروتکشن و اینا کار میهکنن و روند بچه رو یبازرسی می

بعضی کارفرماها بدون این  ،کننبعضی کارفرماها چیز می ؛تونه خود کارفرما هم باشهمی
بری باهاشون یه  کهاینب ولی ُخ  ،هاکنن برای بچهایی میخود یه کارداستانا و اینا خودبه

و ر کار این ،چه منافعی برای بچه داره ،مثال   ،اهمیت آموزش بچه یا مثال   ،وگو کنیگفت
 یی که تویکسا ۀکارفرماها و بقی .کرد شهمیکه  اینا هم یه راهیه برای توانمندسازی ،بکنی

ست، خیلی براش چیز ه نای ،ریداکشن حوزه جا افتاده ،به هر حال ،ها هستنکارگاه
 ،وان و مشاورهسالمت و سالمت ر ،ترهایایی که حرفهن قسمتدنیا او یابتکارات مختلفی تو

کنن می ،اینا، هاNGOداوطلبین  ؛شدابتکارهای مختلفی می .براشست هیه عالمه پروتکل 
 کاریاز هم تتی اساین ابتکارا .آموزش باشه ،تغذیه باشه یتونه توای داره که میشکل دیگه

 .های کار کودکاهش آسیبهای متنوعی داره برای کاینام نمونه ؛با کارفرماها

تنها باعث توانمندسازی نه هاآنساماندهی در شکل فعلی موسوم به های طرح (22
به اشکال  ،گونه که در متن نشان داده شدبلکه همان ،شودنمی هاآنکودکان و حذف کار 

های ساماندهی یا شکل جدید آن با عنوان جای طرحزند. بهصدمه می هاآنمختلف به 
 ،ندارد ایطرح قبلی هیچ برتری بهنسبترسد نظر میکه به ،«طرح حمایت اجتماعی»
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های کنند نظاماند و کار مییافته ها و مناطقی که کودکان کار اسکانباید در محله
انسانی و  فرایندشناسایی و جذب تأسیس شود تا این کودکان شناسایی شوند و در یک 

خدمات  هاآنو سپس به  شوند پذیرش و جذب ،از هرگونه خشونت و ترس دوربه
جای خدمات تنبیهی باید از خدمات تشویقی به درواقعمندسازی ارائه شود. توان

و نهادهای مسئول  ،دیگر سازمان بهزیستی، شهرداری، فرمانداری ازسوید. کراستفاده 
ها و متخصصان حقوق کودک باشند و در این حوزه باید در تعامل تگاتنگ با سمن

 هاآننگاه کارشناسی و تخصصی  انجام هر اقدامی و طرحی، مسئله را از ازپیش
اقدامات اجرایی کودکان متحمل آسیب و آزار  ۀو سپس اقدام کنند تا در پروس بگذرانند

 مضاعف نشوند.
کار  تر  مشاهده و ملموسقابل های موجود در کشور بیشتر به اشکال  پژوهش (23

 یشترکه احتماال  ب تر و غیرملموس کودکاناند و کمتر به کارهای پنهانکودکان پرداخته
های این حوزه به . برای مثال در پژوهششده است پرداخته زندیها صدمه مبه آن

خانگی، قاچاق کودکان، استفاده از کودکان برای ارتکاب برخی از  مانند کار یکارهای
های در پژوهش و غیره پرداخته نشده است. ،جرائم، کار کودکان در مناطق روستایی

یک چرا و چگونه در  کهاینمانند  ،ین به علل ساختاری کار کودکاناین حوزه همچن
، دارندمیکودکان را به کار وادرنتیجه شوند و بخشی از خانوارها طرد و فقیر می جامعه

های های آینده در قالب انواع پژوهششده است. الزم است پژوهش پرداخته کمتر
بیشتر را  هاآناز کارها و علل ساختاری  هگرواین  هاآنی در انواع مختلف کیفی و کّم 

 قرار دهند.خود در دستور کار 
بر راهکارهای خاص  هاآنهمچنین برخی از اشکال کار کودکان برای حذف  (24
تر های رسمیحذف کار کودکان در بخش غیررسمی با بخش ؛ یعنیاست یمبتن آن کار

کودکان در بخش رسمی دارای نکردن کار درواقع های متفاوت است. حلنیازمند راه
قانون کار، کار  85 تا 79 ماّدۀ های قانونی خاص خود است. برای مثال درچارچوب

نیز تحت شرایط  هجدهتا  پانزدهسال ممنوع است و از سن  پانزدهکودکان زیر سن 
خوبی رعایت شود و بر اجرای آن در بخش رسمی خاصی ممکن است. اگر قانون کار به
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برای مقابله با  همچنینشود. اعدتا  اشکال زیادی از کار کودکان منع میق ،نظارت شود
آوری پسماندهای جمع ۀنامآیین ی و حذف آن اگر شهرداری بر اجرایگردکار زباله

 شود.این شکل از کار کودکان نیز حذف می ،خشک نظارت کند
شود که هر اجرای راهکارها پیشنهاد می درجهتتوان اشاره کرد درنهایت می (25

عهده مسئولیت اجرای راهکارها را بر ،سازمان متولی با توجه به وظایف و اختیارات خود
رد و میانه و و بلندمدت در ساختار ُخ  ،مدتمیان ،مدتریزی کوتاهبگیرد و با برنامه

د. الزم کنکالن وارد مداخله شود و از افراد متخصص و آشنا با حقوق کودک استفاده 
بخش زیادی از این مسئولیت به دوش وزارت کار، تعاون و رفاه  شودیادآوری  است

 هاآنح برخی از قوانین کار و اجرای اصالاول باید با  ۀدر درج زیرااجتماعی است، 
فقیر و کودکان کار  هایهای رفاهی از خانوادهمانع کار کودکان شود و با سیاست

های متولی در سازمان کهاینآخر  ۀکار نشوند. نکت ۀحمایت کند تا کودکان وارد چرخ
اند نکرده تنها کمکی به کاهش آسیبای و ناهماهنگ نهبسیاری مواقع با اقدامات جزیره

های رفاه، اکنون در وزارتخانهبرای مثال هم .اندکه بر فراوانی آن نیز افزوده
و  ،قضاییه، نیروی انتظامی، شهرداری ۀقودر پرورش، بهداشت و درمان، وآموزش

های اجتماعی وجود نهادهایی دیگر اداره یا دفتری با عنوان کاهش یا پیشگیری از آسیب
ها و پیشگیری یکی از وظایف اساسی این ادارات کمک به توانمندسازی خانواده که دارد

بدون هماهنگی  انه وای و تکروبا اقدامات جزیره هاآنکدام از هر و از کار کودکان است
تعامل  کهآنحال  ،اندهای مثبتی برداشتهمدعی هستند در این زمینه گامبا دیگر نهادها 

 ال  مث .پی داشته باشدتواند نتایج بسیار مثبتی را دریمیکدیگر و همکاری این نهادها با 
در شناسایی کودکان بازمانده از وپرورش آموزشهای بخش پیشگیری از آسیب

 قضاییه با کارفرمایان ۀد، همین اداره در قواند تالش کنکار پیوسته ۀتحصیل که به چرخ
برخورد کند، در وزارت بهداشت  کنندکشی میکه از کودکان بهرههایی و خانواده

بیماری پدر و مادر مجبور نباشند کار کنند، وزارت  دلیلبهکودکان  تاای فراهم شود زمینه
را ری پیمانکاران متخلف و شهردا ،ریزی کندها برنامهی توانمندسازی خانوادهرفاه برا

 تمامقطع همکاری کند. بدیهی است  هاآنشناسایی و با  کنندکه کودکان را استثمار می
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گیری نهادهای مسئول و بهره ۀهمکاری چندجانب ۀدر سای هاراهکارها و پیشنهاد این
ای از نگاه تخصصی و تجربیات فعاالن حقوق کودک میسر خواهد شد و نتیجه هاآن

ن است که تعداد کودکان محکوم به کار اجباری کاهش آکه در بلندمدت خواهد داشت 
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