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 حقوق کودک یالملل نیب ونیکنوانسایران و و مدرن در حقوق موضوعه  یکودک کار سنت

 2یشجاع سنگچول هیمهرو/  1یپدرام خندان دیدکتر س

 11/11/1399/ تاریخ پذیرش  24/10/1399* تاریخ دریافت  

 دهیچک

سفانه همچناان شااهد   أحقوق کودک، مت ونیکار کودکان در کنوانس تیممنوع ینیب شیرغم پ یعل

 شیپ ی. تا چندآورند یم یکار رو طیبه محفقر که به جبر خانواده و  میهست یتعداد کودکان شیافزا

زبالاه   یآور معج ایفروش کاال و  قیاز طر ابانیکه در سطح خ شد یاطالق م یکودک کار به کودکان

 ادیا  یدساته از کودکاان کاار، باه کاودک کاار سانت        نیا که امروزه از ا پرداختند یبه امرار معاش م

از کودکاان کاار باه ناام      یگار یگونه د یاجتماع یآسان مردم به شبکه ها ی. اما با دسترسکنند یم

ناد و  دار اوتتفا  یکه تنها از نظر ظاهر با کاودک کاار سانت    یآمدند، کودکان دیکودک کار مدرن پد

هرچند در کشاورمان،  . شود یم دهیها د کسب درآمد همچنان در آن زهیعناصر کارگر و کارفرما و انگ

از اطفاا  و   تیا قاانون حما  1اناد و در مااده    نماوده  بیتصاو  یمتفااوت  نیکار کودک قوان نهیدر زم

باه   یاست، اما توجه چندان هسوء استفاده از کودکان اشاره شد قینوجوانان به طور گسترده به مصاد

 انیا کارفرما یبارا  یو جرم انگار نیبا اصالح قوان ی. لذا قانونگذار داخلشود ینم یمعضل اجتماع نیا

 یخصوصا  میدر مقابل تعرض به حر تواند یم یمجاز یبر نهاد خانواده و فضا یکودکان و نظارت کاف

 نیحداقل سن کار کودک را به قوان نییگران تع نیحقوق کودک، تدو ونی. در کنوانسستدیکودک با

حقوق کودک و  نیتدو نهیدر زم قهیاعما  سل یامر راه را برا نیکشورها واگذار نموده اند و ا یداخل

حقاوق   ونیگفات کاه کنوانسا    توان یم جهی. در نتگذارد یکشورها باز م یداخل نیحقوق کار در قوان

 .باشد یاصالحات م ازمندیو ن کند یچارچوب مشخص موفق عمل نم نییعلت عدم تعه کودک ب

 .حقوق کودک ونیاز کودکان و نوجوانان، کنوانس تی، قانون حماکودک کار :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 رفه هاای با مهارت ها و ح یخود از دوران نوجوان یورود به جامعه جهت ادامه زندگ یبرا یهر کودک

مشاغل و مهارت را در  رفتنیپذ یکار طیو ارتباط با مح ییچه بسا که آشناو  شود یگوناگون آشنا م

 نشناسااند  قیا کودک از طر ییتوجه داشت که آشنا دیاما با .کند یآن ها آسان تر م یبرا یبزرگسال

حقوق کودک  ونیدارد و کنوانس یاریکار با واداشتن او به مشاغل سخت و ممنوعه تفاوت بس طیمح

 18 ریا خود به صراحت افاراد ز  1که در ماده  ونیکنوانساست. امر به صراحت مخالفت نموده  نیبا ا

خاود را باا کاار کودکاان      حیقانون مخالفت صر نیهم 32است، در ماده  تلقی نمودهسا  را کودک 

 دگاهیا از واژه کودک وجود نادارد. از د  یواحد فیتعر رانیاعالم نموده است. اما در حقوق موضوعه ا

( در 79، 1382،یبجناورد  ی)موساو . باشاد  دهینرسا  یاست که به حد بلوغ شارع  یفقها کودک کس

اسات،   یساا  تماام قمار    15سا  و در پسران  9، سن بلوغ در دختران 1210در ماده  یقانون مدن

 ی. )جنگجواست شده سا  تمام ممنوع 15 ریبه کار گماردن افراد ز قانون کار 79در ماده  نیهمچن

 (71، 1394 ،و همکاران

 یسالگ 15گرفت آن است که دختر و پسر هر دو در  جهینت توان یدو ماده م نیچه که از ظاهر ا آن

ماالک   ایا و گو شاود  ینما  دهیا کاار د  طیها به محا  نآورود  یبرا یو مانع شوند یخارج م تیاز طفول

: کاارگر نوجاوان   فیا قانون کار با تعر 80. اما در ماده ستیمطرح ن رانیسا  در ا 18به سن  دنیرس

از اطفاا  و   تیا قاانون حما  بیتصاو  نیو همچنا  باشاد  یسا  ما  18تا  15 نیکه سن او ب یکارگر

سان کاار    نیای معضال تع  داناد،  یما  یقاانون  تیسا  را مشمو  حما 18 رینوجوانان که همه افراد ز

   .دیکودک رفع گرد

 ایخاص  نینبود قوان لیکه به دل گردد یاطالق م یمختلف جهان به افراد یکار در کشورها کودکان

باه   یو اجتماع ینامساعد اقتصاد تیدولت، در وضع یاجتماع یها تیها و فقدان حما مبهم بودن آن

 رکاا  زیباا درآماد نااچ    ینامناسب در ساعات طاوالن  یکودکان در مناطق و محل ها نی. ابرند یسر م

ساله در جهان  14تا  5کودک  ونیلیم 250 اًبیکار تقر یالملل نیکه طبق گزارش سازمان ب کنند یم

درصد  21 نیب نی. در اکنند ینفر به صورت تمام وقت کار م ونیلیم 120مشغو  به کار هستند که 

 (Ray and kaye, 2002, p15) ساکن هستند. نیالت یکایو آمر ایکودکان در آس

اماا   رفات،  یها باه کاار ما    استخدام کودکان در کارخانه یبود که در معنا یا کودک در ابتدا واژه کار

 شده و عبارتست از:  رییامروزه دست خوش تغ
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 رسان باشد.   بیخطرناک و آس ،یاخالق ای یاجتماع ،یجسم ،یکه به لحاظ روان یکار -1

 کودکان باشد.   لیمزاحم تحص -2

فقار   ن،یوالاد  یکاار یو ب ادیا اعت ،یفقار، مشاکالت خاانوادگ    کار کودکان لیدال نیتر مهم یروشن به

بادون خاانواده و    ایا کودکان ترک شده  ،یمذهب ضیتبع ،یتیجنس ضیتبع ،ینژاد ضیتبع ،یفرهنگ

مازد   لیا از قب ییهاا  یژگا یو یکودکان دارا کار. باشد یدستمزد بزرگساالن و کودکان م انیتفاوت م

کودکاان ناه باه     یپرداخت دستمزد به خانواده هاا  دهد، یرا نم یزندگ یها که کفاف روزمره  زیناچ

 یچاون و چارا   یبا  تیا مجااز و ببات شاده و تبع    ایا مجاز و  ریغ یخود کودکان، کار در کارگاه ها

 (239، 1388 ،یفارسانغفاری . )باشد یکودکان از کارفرما م

و در اکثار کشاورها    هنرفتا  نیکودکان کار از بمعضل سفانه أحوزه مت نیمصوب در ا نیقوان رغم یعل

باود اماا اماروزه ناوع      یاباان یتنها در مفهاوم کودکاان خ   شتری. کودک کار پاست شیرو به افزا یحت

دساته   نیو از ا کنند یم تیفعال یمدرن و مجاز یایند که در دنه اآمد دیاز کودکان کار پد یدیجد

جداگاناه کاودک کاار     یعنوان باه بررسا   نیا لیدر ذ لذا. شود یم ادیعنوان کودک کار مدرن  حتت

در حقاوق موضاوعه کشاورمان و     ی( و کودک کار مدرن باا اساتمداد از ماواد قاانون    یابانی)خ یسنت

بااب کاار کودکاان     مصوب در نیوجود قوان رغم یعل میابیتا در میپرداز یحقوق کودک م ونیکنوانس

 .شود یم دهیهمچنان د یقانون یسفانه خالءهاأمت

 رانیدر حقوق موضوعه ا -1

 )خیابانی( یکودکان کار سنت -1-1

 13. از مجماوع  گردد یبازم 1385مربوط به کار کودکان در کشور به سا   یآمار رسم نیو آخر تنها

و  ونیا لیم 3(، 1385سا  در کشاور )در ساا     18 یال 10 یهزار نفرکودک رده سن 253و  ونیلیم

در چرخاه کاار    میهزار کودک به طور مستق 700و  ونیلیم 1و  کنند ینم لیهزار کودک تحص 600

ساا (   18 یال 10) یرده سن نیدرصد از کودکان در ا ازدهیحدود  1375. در سا  نده اداشتحضور 

ساا  در کشاور در چرخاه     18 یال 10% کودکان 11حدود  1375جزء کودکان کار بودند. در سا  

اماا   افتناد، یکااهش   یرده سان  نیکان در اکود 1385تا سا   1375کار بودند. هر چند که از سا  

که شا  و   دهد یهزار نفر( را نشان م 660و  ونیلیم 1) یدرصد 7/12 شیافزا 1385گزارش سا  

کاه در آماار منتشار شاده نسابت باه        یگار ی. شا  د کند یم جادیشبهه در گزارشات منتشر شده ا
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اسات کاه باه چشام      یشده است وجود نسبت متفاوت جادیا ییو روستا یکودکان کار در نقاط شهر

 ییدرصاد آن هاا روساتا    3/18درصد از کودکاان متعلاق باه شاهر و      6/9به عبارت بهتر،  .خورد یم

ندارد. الزم به ذکر است در بطن آماار   یآمار با تعداد کودکان خارج از چرخه همخوان نیهستند که ا

 18 یالا  10درصاد را دختاران    8/5د پساران و  درص 3/19هزار نفر،  670و  ونیلیم 1منتشر شده 

 (71، 1394 ،و همکاران یجنگجو) .دهند یم لیسا  تشک

 :  میشو یقانون در برابر کار کودک آشنا م یها تیبا حما یداخل نیبه قوان ینگاه با

   یقانون اساس -الف

از کودکان و نوجوانان وجود ندارد اما در  تیحما رامونیپ یحیمقررات صر یچند در قانون اساس هر

در تماام   گاان یاز آماوزش و پارورش را   یقانون به حق همه افراد ملت در برخوردار نیهم 30اصل 

هماه   یدوره متوسطه بارا  انیتا پا یو پرورش یآموزش لیدولت در فراهم کردن وسا فیسطوح و تکل

 اسات یس  یاقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان  ف،یحق و تکل نیاشاره شده است. با وجود ا لتم

است که مقاولاه ناماه    یاجتماع استیمتوسطه باشد که همان س التیتحص انیمقارن با پا یاجتماع

، 1384 ،یحداقل سن به آن اشاره کرده اسات. )هاشام   رامونیکار پ یالملل نیسازمان ب 138شماره 

101) 

 یقانون مجازات اسالم -ب

اشکا  کار کودکان مقرر شده است  نیمنع بدتر ونیامور در کنوانس یبرخ یقانون مجازات اسالم در

 کند یکه به کودک وارد م یریجبران ناپذ یو جسم یو صدمات روح یانسان ریغ تیماه لیکه به دل

قاانون مجاازات    713قرار گرفتاه اسات. در مااده     یقانونگذار به طور خاص مورد جرم انگار یاز سو

 ایا قارار دهاد    یتکاد  لهیرا وسا  یدیرشا  ریغ ای ریهرکس طفل صغ»  آمده است که: 1392صوب م

فاوق باه    قیکه از طر یاموال هیامر بگمارد به سه ماه تا دو سا  حبس و استرداد کل نیرا به ا یافراد

باه    که با سوء استفاده از اطفا یافراد یماده برا نیقانونگذار در ا. «ددست آمده، محکوم خواهد ش

کاه   ییدر جاا  ،712نسبت باه مااده    یتر نیسنگ یجرم انگار پردازند یاعانه از مردم م یجمع آور

صاورت گرفتاه از    یداشته است. چه بسا که با جرم انگار کند یم یگر یخود فرد رأسا اقدام به تکد

مشامو    مرا ها  کنناد  یوادار م یگر یکه فرزندان خود را به تکد ینیوالد میتوان یقانونگذار م یسو

 .میمجازات مذکور بدان
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 یقانون مدن -ج

باه   ینکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجاازه ولا  » آمده است که: 1041در ماده  یقانون مدن در

ازدواج قبال از  :» یقانون مجاازات اساالم   646در ماده  نیهمچن .«هیعل یمصلحت مول تیشرط رعا

بارخالف مااده    دهیکه به حد بلوغ نرسا  یبا دختر یممنوع است و چنانچه مرد یبلوغ بدون اذن ول

ماواد  . «محکاوم خواهاد شاد    6درجه  یریو تبصره آن ازدواج کند به حبس تعز یقانون مدن 1041

که توساط خاانواده و باا سارپوش عقاد نکااح        یکودکان یاحقاق حق برا یدر راستا توان یفوق را م

 . داد میتعم شوند، یواگذار م داریبه خر یجهت تمتع جنس

 قانون کار -د

 نیهما  80و در مااده   .«ساا  ممناوع اسات    15 ریا به کار گماردن افراد ز»قانون کار: 79ماده  بنابر

 دهیا ساا  تماام باشاد، کاارگر نوجاوان نام      18تاا   15 نیکه سنش ب یکارگر»قانون آمده است که:

 مینا  دیا ساعات کار کارگر نوجاوان با »اعالم شده است که: مذکور نیز قانون 82و در ماده  .«شود یم

قاانون ارجااع    نیا ا 83طبق مااده   نیهمچن ...«. باشد و یکمتر از ساعت کار کارگران معمول ساعت

از  شیبار و خطرناک و حمل بار ب انیسخت و ز یارجاع کارها زیهرگونه کار و انجام کار در شب و ن

 رکارگر نوجوان ممنوع است و ارجاع هار ناوع کاا    یبرا یکیمکان لیحد مجاز و بدون استفاده از وسا

قاانون کاار،    35مااده   فیطبق تعر شبکارگر نوجوان ممنوع است.  یو انجام کار در شب برا یاضاف

 (135، 1383 ،یعبادصبح. ) 6 یال 22ساعات  نیب یعبارت است از فاصله زمان

 از اطفا  و نوجوانان تیقانون حما -ه

مااده باا    نیا شاده اسات. در ا   انیاستفاده از کودکان ب سوء قیمصاد لیقانون به تفص نیا 1در ماده 

و ... باه   یاقتصااد  یسوء رفتار، بهاره کشا   ،یو سهل و انگار یتوجه یب همچون یاستفاده از عبارات

کاار   تاوان  یبه موارد سوء استفاده از کودکان به طور عام و گسترده اشااره شاده اسات و ما     یا گونه

 داد. یموارد جا نیا لیذحضور خودسرانه( در  ایکودک را از هر نوع که باشد ) اجبار خانواده و 

 یبارا  یو اقدام فور تیممنوع ونیبه کنوانس یاسالم یمجلس شورا بیبا تصو 1381در سا   رانیا

( هادف  Worst form of child labur convention. )وسات یاشاکا  کاار کاودک پ    نیمحو بدتر

و جنگ  یریاستثمار و استفاده از کودکان در درگ ،یجنس یبردن بهره کش نیمزبور از ب ونیانسکنو
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اشاکا  کاار    نیمحو بادتر  یبرا یو اقدام فور تیممنوع ونیکنوانس بیقانون تصو 1 ماده 1.باشد یم

محاو   یبارا  یو اقادام فاور   تیممنوع ونیکنوانس»: شرح است نینامه مکمل آن بد هیکودک و توص

 یو باه دولات جمهاور    بیتصو وست،ینامه مکمل آن، به شرح پ هیاشکا  کار کودک و توص نیبدتر

 کند. عیرا تود بیاسناد تصو شود یم دادهاجازه  رانیا یاسالم

با  یتوسط وزارت کار و امور اجتماع ونیکنوانس 3مضر بند ت ماده  یفهرست انواع کارها -1 تبصره

و  یو معادن و جهااد کشااورز   عیو صنا یو آموزش پزشک بهداشت، درمان یوزارتخانه ها یهماهنگ

باه   بیتصاو  یو بارا  هیا کاار، ته  یاساالم  یو کانون شوراها انیکارفرما یصنعت یکانون و انجمن ها

 ارائه خواهد شد.  رانیوز تأیه

بگمارناد، مشامو     ونیکنوانسا  3موضوع بند ت ماده  یکه کودکان را به کارها یاشخاص -2 تبصره

باشاند   یمصلحت نظام، م صیمجمع تشخ 1369آبان  29قانون کار، مصوب  172ماده  یها مجازات

 یبنادها  ریربط، به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سا یو پروانه کار آن ها توسط دستگاه ذ

تبصره کاه متضامن ماوارد اشاتغا       نیا یینامه اجرا نیآئموضوعه خواهد بود.  نی، طبق قوان3ماده 

باشاد، توساط    یما  زیا ن ونیکنوانسا  3موضوع بناد ت مااده    یده سا  به باال در کارهاافراد، از شانز

 . دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیو معادن، ته عیو صنا یکار و امور اجتماع یوزارتخانه ها

و  ونیکنوانسا  نیا یاجرا تیو معادن، مسئول عیو صنا یکار و امور اجتماع یوزارتخانه ها -3 تبصره

 یمقررات را در کارگاه ها بر عهده دارند و برنامه ها نینظارت بر اعما  ا زینامه مکمل آن و ن هیتوص

 یدساتگاه هاا   هکشور، با  یزیو برنامه ر تیریو موافقت سازمان مد یو با هماهنگ یرا طراح ییاجرا

 .«ابالغ خواهند کرد ییاجرا

                                                           
 است: ریز قیشامل مصاد اشکا  کار کودک نیبدتر 1

و  یتا یو رع یبه علت باده  یفروش و قاچاق کودکان؛ بندگ لیاز قب ،یمشابه بردگ یها وهیش ای ی. تمام اشکا  بردگالف

 مسلحانه.   یریاستفاده در درگ یکودکان برا یاجبار ایکار با زور و اجبار، از جمله استخدام به زور 

 زشت نگارانه.   یاجراها ای( ی)پورن گراف یزشت نگار دیتول ،یگر یروسپ یعرضه کودک برا ای. استفاده، فراهم کردن ب

وقاچاق مواد مخدر باه گوناه    دیتول یبرا ژهیبه و ،یقانون ریغ یها تیفعال یعرضه کودک برا ای. استفاده، فراهم کردن پ

 اند.   شده فیتعر یالملل نیکه در معاهدات ب یا

 اتیا اخالق ایا  یمنا یا ،یساالمت  یشود، احتما  دارد برا یکه در آن انجام م یطیشرا ایآن  تیماه لیکه به دل ی. کارت

 د.کودکان ضرر داشته باش
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 نیمحو بدتر یبرا یو اقدام فور تیممنوع ونیکنوانس بیقانون تصو 1نامه مربوط به تبصره  نیآئ در

مضر موضوع بند ت  ی، فهرست انواع کارها1380نامه مکمل آن، مصوب  هیاشکا  کار کودک و توص

 هیا مارتبط ته  یوزارتخاناه هاا   ریو سا یرا وزارت کار و امور اجتماع 182شماره  ونیکنوانس 3ماده 

 1. در تبصاره مااده   دیرسا  رانیوز تأیه بیبه تصو 1383 بهشتیارد 27نامه در  نییآ نیکردند و ا

 ،ینمدمال ،یبافیقال ی؛ کار در کارگاه ها18موضوع بند  ینامه آمده است که چنانچه کارها نییآ نیا

 یبارا  ،قطاع و حمال اشاجار    ،ی؛ کار در جنگل، جنگل باان 20و بند  یو بافندگ یسندگیر ،یلوبافیز

 نیا انجام شود مشامو  ا  یو خانوادگ یسنت یو در حد توان کودک و در کارگاه ها نیکم  به والد

 (378، 1390،یوندی. )پباشد یماده نخواهد بود و از استنائات م

کاه کودکاان و نوجواناان را باه اناواع       یکساان  یبارا  رانیدر حقوق ا دیکن یکه مالحظه م همانگونه

 یضامانت اجارا   کناد،  یوادار ما  رانیا وز أتیه یینامه اجرا نیو آئ ونیذکر شده در کنوانس یکارها

باه کارگمااردن افاراد     1369قانون کاار مصاوب    79در نظر گرفته شده است. براساس ماده  یفریک

قاعده جزء قواعد آمره باوده و تخلاف از آن، جارم و متخلاف،      نی. اباشد یسا  ممنوع م 15کمتر از 

رشد در نظار گرفتاه    یرا برا یعام سن خاص یقام قانونهم در م یمستحق مجازات است. قانون مدن

. رناد یامار در نظار بگ   نیا ا یرا بارا  یگار ید نیسان  توانند یخاص م نیاست اما محرز است که قوان

 (379، 1390،یوندی)پ

در نظار   نیعام خود و وضع قواعد آمره و همچنا  انیکه قانونگذار با ب افتیدر توان یتوجه م یبا اندک

کودکان را عناوان کارده اسات و     یریامر عقوبت به کارگ نیا انیگرفتن ضمانت اجرا نسبت به خاط

کاودک   یریقرار دارند که حق به کارگ یهم در زمره افراد نیامر نشان دهنده آن است که والد نیا

کاان کاار،   % از کود80سافانه حادود   أکار را ندارند اماا مت  طیخود را در امور سخت و ممنوعه و مح

سوق داده اسات.   ابانیخ بیپر فراز و نش یها را به سمت راه ها خانه آن طیهستند که مح یکودکان

 اروارد چرخاه کا   نیوالاد  ادیا اعتجهت از  ایمعاش خانواده و  نیمأت یبراو  به علت فقرکه  یکودکان

باه علات عادم وجاود نظاارت       توان ی)وجود کودکان کار( را م میو آنچه که شاهد آن هست شوند یم

 نیا هاا در ا  نآمطلاوب   یعادم اجارا   ایا و  نیقوان یناکارآمد نیهمچن .بر نهاد خانواده دانست یکاف

را وضع  یسخت تر یضمانت اجراها نیچه بسا که اگر قانونگذار در قوانو  باشد ینم ریبأت یمعضل ب

 خواهد آمد. دیکودکان کار پد یبرا یبهتر تیوضع ستدیبا انیبه طور جد در مقابل خاط ایو  دینما
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 مدرن کودک کار -1-2

 تاوان  یما  یمجااز  یعموم به فضا یابیو سهل بودن دست یارتباط لیبا گسترده تر شدن وسا امروزه

از  یدیا شادند و ماا را باا ناوع و گوناه جد      انیا هم نما یبریسا یدر فضا یبه نوع میگفت تمام جرا

« کاودک کاار مادرن   »نوظهاور   دهیا معضالت پد نیاز ا یکیند که ه ارو کرد روبه یمعضالت اجتماع

که در بستر این فضا،  نستاگرامیا شبکه اجتماعی الخصوص یعل ،یمجاز یگسترش فضا با. باشد یم

کساب   شاه یشده باود، افاراد در اند   یراه انداز یخانوادگ یو عملکرد یمیدوستان قد افتنیبا هدف 

فضاا در   نیا کاه کااربران در ا   یفضا دست زدناد. باه گوناه ا    نیسود برآمدند و به کسب درآمد از ا

لبااس   یمزون ها ،ییبایز یشرکت ها، سالن ها زا غاتیخود با انتشار عکس به تبل یصفحات عموم

 یپاا  کاه  یباود تاا هنگاام    رادیاز هرگونه ا یو عار یعاد یموضوع امر نی. اپردازند یها م و رستوران

آمدن کودکاان   دیپد یبرا یو آغاز راه دیگرد انیاز کودکان نما نیوالد یکودکان و سوء استفاده ها

باار باه    نیا کسب درآمد اما ا زهیاما با همان انگ زیو تم ستهآرا یکه با ظاهر یکار مدرن شد. کودکان

کاار گذاشاتند.    طیشادن پاا باه محا     دهیخود جهت د نیوالد یو روان یروح یازهاین یجهت ارضا

و به علت آن کاه خاانواده    ستیقابل دفاع ن یدسته ازکودکان همانند کودکان کار سنت نیعملکرد ا

کودکان سرپرست خاانوار در  »دسته از کودکان را به نام  نیا یعده ا کند، یکار م یها را وارد واد آن

 .  شناسند یم« بد سرپرست نیدست والد

در سطح جهان ببات شاد کاه قااره      نترنتیکاربر ا ونیلیم 300و  اردیلیم 3از  شیب 2015سا   از

 یرانا یتعداد کااربران ا  2015آمار را به خود اختصاص داد. در سا   نیدرصد از ا 55 ییبه تنها ایآس

 کال  بیکه از ضر افتی شیدرصد افزا 57به  نترنتینفوذ ا بیهزار نفر بود و ضر 800و  ونیلیم 46

 نساتاگرام یا نیبا  نیا در (173-191، 1395 ،رانو همکا یریباالتر بود. )دهقان ن انهیجهان و خاورم

کاربر فعا  در سراسار   ونیلیم 600اشتراک عکس با حدود  یبرا یمجاز یاز بسترها یکیبه عنوان 

 راتیبأدهناده تا    شبکه، تنها نشاان   یاز تعداد کاربران فعا   یعدد نیکه چن دیجهان مطرح گرد

 .باشد یکاربران م یبر زندگ یاجتماع یفضا نیبالقوه ا

 1سنف یپرداخت، تر یمجاز یاز افراد مشهور در فضا یدینسل جد حیکه به توض یمحقق نینخست

. او در باشد یم 2«یاجتماع یو جامعه در عصر شبکه ها یتیسلبر :ینیدختران دورب» با نام یدر کتاب

                                                           
1
 Terri senf  

2
 camgirls: celebrity and community in the Age of social network   
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کاه باا    یکااربران  یعنا ی« Micro Celebrity -یتیخرده سلبر»با استفاده از اصطالح  نهیزم نیهم

 یناوع  نیا کااربران آنال  ریباا ساا   یشبکه اجتمااع  یها تیعکس و سا دئو،یکم، صدا، واستفاده از وب

 (165، 1398 اکان،یرضان و ییرا به همراه دارند، اشاره نموده است. )آقا یشیارتباط نما

 ادیا از آن هاا   یتیاز افراد که تحت عنوان خارده سالبر   یاریکوتاه بس یکشور ما پس از بازه زمان در

توسط خاانواده   که عموماً یکودکان هستند. کودکان شوند، یباب مشهور و معروف م نیو از ا شود یم

. شاوند  یما  ییبازنما آ  دهیا ایو  یغاتیبه عنوان مد  تبل یمجاز یمادران خود در فضا الخصوص یعل

جامعاه   فیو از قشار ضاع   اباان یتنها معطوف باه خ  گریاشاره شد کودکان کار د شتریهمانطور که پ

 یمرتاب در فضاا   یآراساته و ظااهر   یبا لباس هاا  ینستاگرامیا ایبلکه کودک کار مدرن و  ستندین

 طیحا م نیدر دست سود برندگان ا یغاتیتبل ییکاال ،یا و خود کودک به گونه شود یظاهر م یمجاز

صورت  «یمجاز یضاظر به کودکان در فاعناصر کار ن قیتطب»با عنوان  یپژوهش. گردد یمحسوب م

قارار داد و اذعاان    یو مدرن مورد بررسا  یگرفت که در آن عنصر کار کودکان را در هر دو نوع سنت

 یتفاوت که در کودک کار سانت  نینوع کار، ارکان کارگر و کارفرما وجود دارد با ادو  نمود که در هر

مادر است که کاودک را   الخصوص یاما در کودک کار مدرن خانواده عل بهیکارفرما افراد سودجو و غر

است آن است که در هر دو، کارفرماا   انی. در هر حا  آنچه واضح و نمادهد یسوق م یکار طیبه مح

 (1-13، 1397دانشور، مسگرانی طرقبه و . )باشد یخود م یکسب سود برا یدر پ

در . باشاد  یمورد تنها محدود باه درون کشاور نما    نیاست آن است که ا تیکه حائز اهم یا مسئله

روند رو به   یبه عنوان  «شود یمتولد م نترنتیکودک در ا که یهنگام »به نام یقیتحق 2016سا  

عکاس   یمختلاف اشاتراک گاذار    یکه در آن ابعاد و جنباه هاا   وک،بسیدر ف نیوالد انیرشد در م

انتشاار عکاس    یو بحث سوء اساتفاده و عواقاب منفا   ، صورت گرفت. واقع شد یمورد بررس کانکود

 دنیبودند که پاس از رسا   یکودکان قیتحق نی. نکته مهم در ادیوزادان و کودکان در آن مطرح گردن

 ینااامن حس  ینداشتند و نوع تیخود احساس رضا نیاز کار والد خوب و بد غالباً انیم زیبه سن تم

در نیاز   یگار یدمشابه  یها پژوهش (167، 1398 اکان،یرضانو  یی. )آقارندهمراه خود دا شهیرا هم

مصارف   دیا خر ماتیهاا در تصام   آن ریبأهاا و تا   یتیکروسالبر ینگرش به م » یبه نام ها نهیزم نیا

 صاورت گرفتاه اناد.    «یدر انادونز  ترییتاو  یها در فضاا  یتیکروسلبریم یعملکرد ها» و «کنندگان

سوق دهد که موضوع کودکان کار مادرن در بعاد    یممکن است ذهن ما را به سمت یداخل قاتیتحق

امار و   هیا غافل مانده اسات اماا در توج   یو اجتماع یمالحظات خاص فرهنگ لیبه دل شتریب یحقوق

. در شاود  ینما  دهیا امار د  نیا قانون گذار در ا غفلت استدال  نمود که نیچن توان یموضوع م لیتحل
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مگار   گاردد  یسا  اطالق م 18 ریکودک به افراد ز»حقوق کودک آمده است که:  ونیکنوانس 1ماده 

در ماده  نیهمچن«. داده شود صیآن که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخ

اسات و   دهیطفل هر فرد که به سن بلوغ نرسا » :کهاز اطفا  و نوجوانان آمده است  تیقانون حما 1

 1210ماده   یدر تبصره «. است دهیکه به سن بلوغ رس یسا  کامل شمس 18 رینوجوان هر فرد ز

قاانون کاار    79و در مااده   باشاد  یسا  م 15سا  و در پسران  9سن بلوغ در دختران  ،یقانون مدن

دانسته شده است. با توجه باه آن کاه    ممنوعسا   15 ری؛ به کار گماردن افراد ز1369مصوب سا  

 شیسا  را مطرح نمودند که تعارض پا  15و قانون کار سن  یسا  و قانون مدن 18سن  ونیکنوانس

 رفع نمود:  نیتوان چن یآمده را م

طباق مااده    یشوند و قانون مدن یسا  بزرگسا  محسوب م 15سا  و پسر در  9چند دختر در  هر

از اطفاا  و نوجواناان باا     تیاما قانون حما داند ینم یقانون ژهیو یها تیحما ازمندیها را ن آن 1210

 یارگرقانون کار که ک  80کودک و نوجوان و با نگاه به ماده  انیو قائل شدن حد و مرز م یجداساز

به عناوان قاانون خااص اقادامات      شود، یم دهیسا  باشد کارگر نوجوان نام 18تا  15 نیکه سنش ب

کاه   کند یم یها را کارگر نوجوان تلق و آن دهد یم یسا  هم تسر 18 ریرا به کودک بالغ ز یتیحما

از  یبتصاح  نی. هار چناد در قاوان   رناد یز کودکان و نوجوانان قارار گ ا تیتحت قانون حما توانند یم

 یمخاطباان باا انجاام اعماال     یکودک کار مدرن نشده است اما واضح است که کودک کار مدرن برا

قارار   ییباا یز  ینیکل یندهایآتحت فر یحت ایکردن، صحبت کردن و  شیآرا دن،یلباس پوش چون

یا دنباا  کنناده مجاازی    و جذب فالوور  غاتیخود به انجام کار تبل یبدن و زندگ شیگرفتن و با نما

باه خاناه و رساانه هاا      اباان یخ یکودکان کار تنها از فضاا معضل که گفته شد  رو همانطو پردازد یم

 .  ستندیجامعه ن فیاز قشر ضع لزوماً گریاست و د دهیرس

 قیافراد از طر تیبدون رضا ریهم انتشار تصاو یا انهیرا میانتها الزم به ذکر است که در قانون جرا در

و مجازات دانسته شده است.  ردگیشود قابل پ تیثیهت  ح ایکه موجب ضرر  یا انهیرا یها ستمیس

ساا    وباز کودکان و نوجواناان مصا   تیقانون حما یتیحما رقیتحت ب توانند یکودکان م نیهمچن

و  باشاد  یم یالدیم 1999اشکا  کار کودک که مصوب سا   نیبدتر تیممنوع ونیو کنوانس 1399

از کودکاان و نوجواناان باا     تیا قانون حما 1ماده  در. رندیقرار گ وستیبه آن پ 1381در سا   رانیا

 :  میحوزه رو به رو هست نیدر ا یاز واژه ها و عبارات یفیتعار
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 است.  دهینرس یطفل: هر فرد که به سن بلوغ شرع -الف

 است.  دهیرس یکه به سن بلوغ شرع یسا  کامل شمس 18 ریهر فرد ز نوجوان: -ب

 یو ضارور  یاساسا  یازهاین نیمأت لیاز قب یفیدر انجام تکال ی: کوتاهیوسهل انگار یتوجه یب -پ

 ایا نظاارت   ت،یترب ،یسرپرست ت،یوصا ت،یومیق ت،یمربوط به حضانت، وال فیوظا ایطفل و نوجوان 

 که مکلف به آن است.  یهر شخص ای یسرپرست قانون ای اءیاول ن،یمراقبت از آنان توسط والد

 یاجتمااع  ایا  یاخالقا  ،یروانا  ،یکه سالمت جسم یترک فعل عمد ایسوء رفتار: هر گونه فعل  -ت

ساوء  ، ضرب و جارح، محباوس کاردن    لیقرار دهد، از قب بیطفل ونوجوان را در معرض خطر و آس

نداشته باشد  یبیدأکه جنبه ت ینوجوان در صورت اینسبت به طفل  دیتهد ای نیتوه ،یاستفاده جنس

 . یاز کم  به و یخوددار ایمتعارف و  ریسخت و غ طیدادن او در شرا رقرا ای

گماردن او باه   ایوادار کردن و  ایطفل و نوجوان و  یقانون ریغ یری: به کارگیاقتصاد یبهره کش -ث

طفال و نوجاوان    تیبا نظار باه وضاع    یاجتماع ای یاخالق ،یروان ،یکه از لحاظ جسم یخدمت ایکار 

 مضر و خطرناک باشد.   یو یبرا

 ینوجاوان در ازا  ایا که به موجاب آن طفال    یقانون ریهر گونه اقدام غ ایو فروش  دیمعامله: خر -ج

 . ردیگ یقرار م یگرید اریموارد در اخت ریو سا ازیامت ایپرداخت وجه 

خاود   یبارا  یجنس یها تیوادار کردن طفل و نوجوان در فعال ایو  یریفحشاء: هر گونه به کارگ -چ

 .  یگرید ای

 باشد.  حهیصور قب ایصحنه  یکه دارا یریتصو ایمبتذ : هر گونه محتوا  -ح

 انگریا ب یرواقعا یغ ایا  یکاه باه صاورت واقعا     یریتصو ای یجن: هر گونه محتوا اعم از صوتهمست -خ

 انسان باشد.   یاندام جنس ای یعمل جنس، کامل زن و مرد یبرهنگ

نوجوان مانناد   ایطفل  یجنس تیجذاب انگریآن ب یکه محتوا یهر ابر دیو تول هی: تهیهرزه نگار -د

 باشد.   یاندام جنس ای یجنس زشیآم ،یبرهنگ

طفال و نوجاوان باه     یروانا  ایا  یسالمت جسم ای اتیکه ح یتیالوقوع: وضع بیو قر دیخطر شد -ذ

 .  دینما جابیرا ا ییو چاره جو یکه مداخله فور یبه نحو رد،یقرار گ بیدر معرض آس دیشدت تهد
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 یاز قاعده الضرر بهره جسته است و در آن وجاوب دفاع ضارر محتمال بارا      یماده که به درست نیا

که مشامو  سوءاساتفاده از    یموارد انیاست، با ب انینما یعطیما  یکودکان و وجوب اعالم جاهل ف

 نیا کودکان پرداخته است. اما در ا هیعل میجرا نهیدر زم یبه جرم انگار یتا حدود شود یکودکان م

به کاار کاودک    یدگیاز کودکان و نوجوانان و رس تیقانون حما یرگذاریبأهستند که ت یعده ا نیب

در  یا تاازه  نیو وضاع قاوان   یمجااز  یفضا نیو به اصالح قوان دانند یماده نم نیمدرن را محدود به ا

در  یزمجاا  یهستند که با توجه به قدمت وجاود فضاا   دهیعق نیها بر ا وده اند. آنباب اشاره نم نیا

فضاا   نیجهت نظارت بر ا یمنسجم و کاف نیقوان ییاروپا یکشور و حضور رسانه ها برعکس کشورها

 1. در ادامه باا اشااره باه مااده     شود یها از کودکان م امر سبب استثمار خانواده نیوجود ندارد و هم

اسات اماا    کارده : هر چند ماده به مجازات سوءاستفاده از کودکان اشاره کنند یقانون اضافه م نیهم

در حاوزه مزباور    نیوضع قاوان  ازمندینبوده و ن یکاف نیوالد اراتیاخت طهیقانون جهت شناساندن ح

 (1399عنابستانی، . )باشد یم

 اشکا  کار کودک آمده است:  نیبدتر تیممنوع ونیکنوانس 3ماده  در

باه   یفروش و قاچاق کودکان: بنادگ  لیاز قب ،یمشابه بردگ یها وهیش ای یاشکا  بردگ یتمام -الف

 یکودکاان بارا   یاجباار  ایا اجبار، از جملاه اساتخدام باه زور     ایو کار با زور و  یتیو رع یعلت بده

 مصلحانه.  یریاستفاده در درگ

زشات   یاجراهاا  ای یزشت نگار دیتول ،یگر یروسپ یضه کودک براعر ایاستفاده، فراهم کردن  -ب

 نگارانه.  

و  دیا تول یبارا  ژهیا باه و  ،یقاانون  ریا غ یهاا  تیفعال یعرضه کودک برا ایاستفاده، فراهم کردن  -پ

 شده اند.   فیمربوط تعر یالملل نیکه در معاهدات ب یقاچاق مواد مخدر به گونه ا

 ،یساالمت  یاحتماا  دارد بارا   شود، یکه درآن انجام م یطیشرا ایآن  تیماه لیکه به دل یکار -ث

با توجه به مواد فوق و همانگوناه کاه اشااره     جهیدر نت کودکان ضرر داشته باشد. اتیاخالق ای یمنیا

 تیا تحات حما  یشد، با وجود ارکان کارگر و کارفرما، کودک کار مدرن هم همچون کودک کار سنت

 .  ردیگ یقانون قرار م

 یمجااز  یاست که کودک کاار مادرن تنهاا محادود باه فضاا       نیاز ذهن دور بماند ا دیکه نبا آنچه

دساته از کودکاان کاار     نیشاهد حضور ا زین ونیزیبلکه به طور گسترده در رسانه ها و تلو باشد ینم
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متفااوت درصادد درآماد     یهاا  یو سرگرم یکودکان در باز یریصورت که با به کارگ نیبد م؛یهست

کاه در ماورد    یگار ید نکتاه برناماه هاا هساتند.     گونه نیا یمال انیحام ایها و  آن نیوالد یراب ییزا

 یکاودک باا اماور    اتیا همچون مال  بادن و ح  نیکودکان کار مدرن مطرح است آن است که والد

به  یمجاز یآن در رسانه ها و فضا شیکودکان و ... و نما یچون پوشاندن لباس، صحبت کردن، باز

و درجاه   هآزادانا  یو امکاان دسترسا   کنند یکودک را تقض م یخصوص میترده حرو گس عیطور وس

 نیا سفانه در قانون داخل کشور درباره اأ. که متسازند یکودکان فراهم م یرا برا یریپذ بیآس یباال

 16است کاه در مااده    یدر حال نیصورت نگرفته است. ا یاشاره ا چیامر ه نیا یامدهایموضوع و پ

 ینما  یودککا  چیمکاتباات ها   ای یخانوادگ ،یدر امور خصوص -1» انیحقوق کودک با ب ونیکنوانس

 هت  حرمت نمود.  ایدخالت  یقانون ریغ ایتوان خودسرانه و 

باه  « قاانون قارار دارد   تیا هتا  حرمات هاا، ماورد حما     ایگونه دخالت ها  نیکودک در برابر ا -2

 Convention of the Rights of the) .از کاودک اشااره شاده اسات     میحار  3صراحت به حفظ 

childs )افتیدست  لیبه دو فرض ذ توان یدر ماده فوق م قیکه با تدق: 

 کودک  یدر امور خصوص نیدخالت خودسرانه والد -1

 کودک ممنوع دانسته شده است.  یدر امور خصوص گریدخالت خودسرانه افراد د -2

خاانواده باه    یکودک در برابار اعضاا   یخصوص میحر تیمورد فرض نخست اکثر کشورها از حما در

نکته غافل شاد کاه هرگااه کاودک ماورد رفتاار        نیاز ا دینهاد عاجز هستند اما نبا نیحرمت ا لیدل

باه جهات    یقاانون  یباا ساازوکارها   دیا با ردیها قرار گ از آن یکی ای نیو متعرضانه والد زیخشونت آم

چارا   باشد یمرتبط با بحث کودک کار مدرن نمکرد که نا تیمنافع کودک، از او حما نیشتریحفظ ب

ها دارند.  آن یخصوص میشکار به حرآ یقراردادن کودکان خود تعرض شیبا در معرض نما نیکه والد

در جامعاه باا آماوزش و     یرا جهت فرهناگ سااز   نهیسازوکار و زم دیها با در مورد فرض دوم دولت

 . ردیگ یراستا صورت نم نیدر ا دیو مف یسفانه اقدامات مقتضأفراهم کنند که مت یاطالع رسان

ه سفانه علات با  أآن است که مت رسد یبه نظر م یو منطق حیچه که در ماحصل مطالب فوق صح آن

 یکه خود کودک در فضا یکودک چه در زمان یخصوص میوجود آمدن کودک کار مدرن و نقض حر

 یناشا  تاوان  یاست را م نیوالد یدرحا  کسب درآمد برا یکه و یحضور دارد و چه در زمان یمجاز

قاانون   1388صورت که هرچند قانون گذار در ساا    نیدر داخل کشور دانست. بد نیاز فقدان قوان
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عماوم   یو سهولت دسترسا  یمجاز ینمود اما پس از آن با گسترش فضا بیرا تصو یا انهیرا میجرا

به  نیو متجاوز انیخاط درباره یا ژهیو نیگذار به وضع قوان تا قانون رفت یآن م دیکودکان( ام ی)حت

قانون حاداقل سان اساتفاده و حضاور      نییتع نیو همچن ،یمجاز یکودک در فضا یخصوص میحر

رخ نداده است و تنهاا   یاقدام نیسفانه تاکنون چنأکه مت .کشورها، بپردازد ریفضا، همچون سا نیدرا

از اطفا  و نوجوانان دفااع نماود.    تیدسته از کودکان با استمداد از قانون حما نیاز حقوق ا توان یم

 یهاا  بیکودکان را در برابر آسا  تواند یباب م نیقانون به طور اخص و جامع در ا نییچه بسا که تع

دسته از کودکاان   نیا نیوالد ییدر مقابل درآمدزا یامر مصون نگه دارد و همچون سد نیاز ا یناش

 ها باشد.   و شهرت آن« شدن دهید» ازین یو ارضا

 حقوق کودک ونیکنوانسدر  -2

 سفیونی فیتعره اند. ارائه نمود یمتعدد فیکار کودک تعار بارهدر یالملل نیب یاسناد و سازمان ها 

و  یجسام  تیا کاه سابب رشاد و تقو    یبخش تا کار انیکار مخرّب و ز»از کار کودک عبارتست از: 

 فیا تعر دیکن یهمانگونه که مالحظه م .«رساند یضرر نم یو حیو تفر لیو به تحص شود یاو م یفکر

  یا  اه،یو سا  دیدو قطاب ساف   نیمعتقد است که ب سفیونیاست و  قیمصاد فیط یشده دارا ائهار

ساعات  ن،ییپا نیکار تمام وقت در سن .ستیاستثمار کودک ن وجود دارد که لزوماً یخاکستر یفضا

کاار   ،یو روانا  یو اجتمااع  یکا یزیف ریو فشاار تحمال ناپاذ    جانیدر روز، کار همراه با ه یکار طوالن

رساان باه    بیآس یکار ل،یو نامتناسب با کار، کار مانع تحص یحقوق ناکاف ،یخواب ابانیو خ یابانیخ

 ،1390 ،یوناد ی. )پیمازد محاور و اساتثمار جنسا     یکودک مانند بردگ یتیو شخص یارزش وجود

و خواهاان دساته    داناد  یما  ریکار کودک را اجتناب ناپذ یبه نوع سفیونیکه  رسد ی( به نظر م369

 ( The state of the worlds children, 2008خطر و راحت تر است. ) یبآن به انواع  یبند

 حقوق کودک آمده است که:  ونیکنوانس 32در ماده 

و انجاام   یشدن کودک را در برابار اساتثمار اقتصااد    تیحق حما ون،یطرف کنوانس یکشورها -1»

 ،یبهداشات جسام   یبرا ای کند یم جادیا یدر آموزش وکه  یتوقف ای یبار انیدادن هر گونه عمل ز

 . دنشناس یم تیکودک مضر است، به رسم یاجتماع شرفتیو پ یاخالق ،یمعنو ،یروح

را در جهات   یو آموزشا  یاجتمااع  ،یای اجرا ،یاقادامات الزم قاانون   ونیطرف کنوانس یکشورها -2

 ماده به عمل خواهند آورد. نیا یاجرا نیتضم
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 ونیطارف کنوانسا   یکشاورها  ،یالمللا  نیاساناد با   ریراستا و با توجه به مواد مرتبط در ساا  نیا در

 را مورد توجه قرار خواهند داد:  ریر زوام خصوصاً

 انجام دادن کار؛ یبرا نیحداقل سن ایحداقل سن  نییتع -

 کار؛ طیمقررات مناسب از نظر ساعات و شرا نییعت -

 نیا بر اؤما  یاجارا  نیتضام  یمناسب، بارا  یاجراها یضمانت ها ریاعما  سا ایمجازات ها  نییتع -

 .«ماده

او، و در اداماه از   یکار طیماده فوق به سه مسئله توجه شده است: کار کودک، سن کودک و شرا در

منجار باه    ایو  انباریکودکان و هر نوع عمل که ز یتصاددولت ها خواسته شده است تا از استثمار اق

او مضار باشاد،    یو اجتمااع  یبهداشات روح و جسام، اخالقا    یبارا  ایا او شده و  لیتوقف روند تحص

 یو اجرا بیاز موارد مذکور درخواست تصو یریاز دولت ها عالوه بر جلوگ نیکنند. همچن یریجلوگ

 ،یوناد یمربوطه را شده اسات. )پ  یدرباره حداقل سن و حداکثر ساعات کار و ضمانت اجراها یقانون

عضو درخواست شده است که به مقررات مرتبط با موضاوع   ی( در ماده فوق از کشورها370 ،1390

 نیای تع یارجاع و درخواست از کشورها بارا  نیهم، توجه کنند که ا یالملل نیاسناد ب ریبحث در سا

کاار   ساف یونیحقاوق کاودک هام همچاون      ونیآن است که کنوانسا  انگریداقل سن تنها بقانون ح

 .  داند یم ریاجتناب ناپذ یکودکان را به نوع

. ناد یآ یشمار ما  به نهیزم نیاسناد در ا نیمهمتر، 1کار یسازمان جهان یها شنهادیها و پ ونیکنوانس

 ماان یپ نیخود را آغاز نموده اسات تااکنون چناد    تیفعال 1919کار که از سا   یالملل نیسازمان ب

حقوق کودک در بحاث کاار    ونیکه کنوانس کرده است و اکنون به علت آن میدرباره کار کودک تنظ

باه   دهاد  یسازمان ها، ارجاع ما  ریمربوطه از سا ینامه ها مانیو پ ها ونیکنوانس ریکودک ما را به سا

 :میپرداز یم ILO یها ونیاز کنوانس یتعداد یبررس

 14: کار کودکان کمتار از   19192، مصوب 5مربوط به حداقل سن )صنعت(، شماره  ونیکنوانس -1

 ممنوع است. یصنعت یسا  در واحدها

                                                           
1
 International Labour organization_ ILO 

2
 Minimum Age (Industry) convention, 1919, No 5. 
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 18:  اشتغا  نوجوانان کمتر از  19191، مصوب 6کار شبانه جوانان )صنعت(، شماره  ونیکنوانس -2

 یخااص و اضاطرار   یها تینموده است که در وضعو اعالم مجاز دانسته  ریسا  در بخش صنعت غ

 راجا الزم اإل 1921کار کنند و در سا   توانند یسا  م 18تا  16 نیکه به نفع عموم باشد نوجوانان ب

 شد.  

 یسا  در کشات  14:  کار افراد کمتر از  19202، مصوب 7(، شماره ایحداقل سن )در ونیکنوانس -3

 .  یانوردیدر یها

 14: اشاتغا  کودکاان کمتار از     19213، مصاوب  1(، شماره یحداقل سن )کشاورز ونیکنوانس -4

 1931درس موکاو  و در ساا    به ساعت خاارج از   یسا  ممنوع است و در بخش آموزش کشاورز

 جرا شد.  الزم اإل

، مصاوب  15ها( شماره  یسوخت کوره و گرم کردن کشت یمتصد یحداقل سن )برا ونیکنوانس -5

 سا  ممنوع شد.  18 ری، کار افراد ز1921

باه هار    ،یسند هر نوع کاار اجباار   نی؛ در ا 41930، مصوب 29شماره  ،یکار اجبار ونیکنوانس -6

 شکل، ممنوع دانسته شده است.

 قیدا: در تماام مصا  19325، مصوب 33(  شماره یصنعت ریحداقل سن )در مشاغل غ ونیکنوانس -7

 سا  سن  ممنوع شد.   14 ریز ،ییایو در یکشاورز ،یاز صنعت ریغ یکار

ساا  سان    15و صانعت هار دو باه     ایا حداقل سن در یها ونیمربوط به کنوانس یها هیاصالح در

ساب    یسا  و در کارها 15( حداقل سن یصنعت ریحداقل سن )غ ونیکنوانس هیو اصالح دندیرس

 . دیسا  رس 13به 

الزم  1976سند کاه در ساا     نی: در ا 19736ب مصو 138حداقل سن، شماره  ونیانتها کنوانس در

صورت گرفت که در آن عنوان نمودند  ییبه موضوع حداقل سن اشتغا  اشاره ها گریجرا شد بار داإل

                                                           
1
 Night Work of  Young persons (Industry) convention, 1919, No 6.  

2
 Minimum Age (Sea) convention , 1920, No 7. 

3
 Minimum Age (Agriculture) convention , 1921, No 10. 

4
 Forced Labour Convention 1930, No 29. 

5
 Minimum Age (Non- Industrial Employment) Convention, 1932, No 33. 

6
 Minimum Age convention, 1973, No 138. 
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 15کمتار از   دیو سن شروع به کار در کشورها نبا ابدی شیافزا دیکه حداقل سن اشتغا  نوجوانان با

 یکه کشاورها  برند یبه سر نم یمناسب تیدر وضع یکه از نظر اقتصاد ییسا  باشد مگر در کشورها

ساا    14سان را باه حاداقل     توانناد  یما  ییو کارفرما یکارگر یمزبور پس از مشورت با سازمان ها

 یطیسا  با شارا  15تا  13سب   یسا  و در کارها 18خطرناک دست کم  یکاهش دهند. درکارها

 شده است. انستهمجاز د

 تاوان  یحقاوق کاودک ما    ونیدسته از کودکان در کنوانس نیچه که از بحث کودکان کار و کار ا آن

کاار کاودک    طیکار کاودک، سان و شارا    دو بند به سه امر لیآن است که در ذ 32تنها ماده  افتی

ناماه هاا در بااب کاار      ماان یها، معاهادات و پ  ونیمواد و مستندات کنوانس یو باق .اشاره کرده است

 ونیسافانه در کنوانسا  أ. متشاود  یما  افات ینهادها و ارگان ها  ریدر سا یالملل نیدر سطح ب انکودک

باه   یاشااره ا  یو حتا  شاود  ینما  دهیمعضل د نیجهت مبارزه با ا یو راه کار شنهادیضمانت اجرا، پ

 ونیگفت کنوانسا  توان یکه م یبه گونه ا .کار نشده است یکودکان در واد رندگانیمجازات به کارگ

 یداخلا  نیموضاوع کاار کودکاان را باه قاوان      نیچارچوب معا  انیعام خود و ب انیکودک با ب قحقو

حااکم   ماع وااست که اکنون در ج ینامطلوب تیوضع جهیسفانه نتأکه مت کشورها واگذار نموده است

و روزاناه باه    کشااند  یکار م طیمتفاوت کودکان را به مح یها قهیاعما  سل نیاست چه بسا که هم

حقاوق کاودک در    ونیسفانه کنوانسأآن است که مت تی. نکته حائز اهمدیافزا یکودکان م نیتعداد ا

 لیا را باه دل  نیا ا تاوان  یبه صورت عام نداشاته اسات و ما    یحت یانیب چیکودک کار مدرن ه نهیزم

 دانست. یاجتماع دهیپد نینوظهور بودن ا
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 یریگ جهینت

هاا چاه در    حداقل سان آن  نییصورت گرفته به موضوع کار کودکان و تع یرغم تمام اشاره ها یعل

منتشار شاده از    یالمللا  نیاسناد ب ریحقوق کودک و سا ونیموضوعه کشور و چه در کنوانس نیقوان

 ،یفقر، مشکالت خاانوادگ  لیاز قب یوجود عوامل متعدد لیسفانه به دلأکار، مت یسازمان جهان یسو

کودکاان   ،یماذهب  ضیتبعا  ،یتیجنس ضیتبع ،ینژاد ضیتبع ،یفقر فرهنگ ن،یوالد یکاریو ب ادیعتا

ان ، ناه تنهاا کاودک کاار از     دستمزد بزرگسااالن و کودکا   انیبدون خانواده و تفاوت م ایترک شده 

کودکان تحات   نیاز ا یدیبلکه نوع و گونه جد ه است،حذف نشد ابانیخ ایکار و  یها طیمحسطح 

متفااوت در   یکه با ظااهر  یآمدند. کودکان دیامن خانه پد طیکار مدرن در درون مح کانعنوان کود

... به کسب  و غاتیچون پوشش، نوع صحبت، تبل یخود حاضر شده و با موارد نیوالد نیدورب یجلو

مذکور کاار کودکاان اجتنااب     لیبا توجه به دال رسد ینظر م به .پردازند یخود م نیوالد یدرآمد برا

 نییکار و تع یالملل نیکار به سازمان ب یحداقل سن برا نییتع یبا واگذار ونیاست و کنوانس ریناپذ

طور کاه   موضوع داشته است و آن نیبر ا یدییأکشورها مهر ت یداخل نیبه قوان یدوران کودک انیپا

و از حقوق کودکان در عالم واقاع باشاد.    انتیحفاظت و ص ازها،ین یخگوپاس تواند یاست نم ستهیشا

هام سان کاار     برناد،  یبه سر نما  یمناسب یاقتصاد طیکشورها که در شرا از یاریچه بسا که در بس

 وجود ندارد. نهیزم نیدر ا یمنسجم و مصوب نیاست و هم قوان تر نییپا

باه حاد بلاوغ     دنیرسا  یدوران کاودک  انیا پا یبرخا  دهیدر کشورمان هرچند به عق یبحث داخل در

نموده اسات   یرویامر پ نیاز هم یتیجنس  یخود با تفک 1210در ماده  یاست و قانون مدن یشرع

 80اماا در مااده    ،سا  ممنوع اعالم شده اسات  15 ریقانون کار به کار گماردن افراد ز 79و در ماده 

از  تیا نون حماقاا  وساا  اشااره شاده اسات      18 یال 15به وجود کارگر نوجوان، افراد  قانون نیهم

قارار داده اسات و باا ذکار      تیا ساا  را تحات حما   18 ریا تمام افراد ز 1اطفا  و نوجوانان در ماده 

ها ممنوع اعالم کرده است. اما در قاانون   آن یاز سوء استفاده از کودکان، چرخه کار را برا یقیمصاد

مناساب   یضمانت اجارا  نییتع یها نهیگذار با غفلت خود در زم که قانون رسد یکشورمان به نظر م

کودکاان و   یخصوصا  میاز نقاض حار   یریجلاوگ  یبرا یمجاز ین فضاوانیقاصالح و  انیخاط هیعل

 تعداد کودکان کار شده است. شیباعث افزا یمجاز یحداقل سن حضور در فضا نییتع

عادم   توان یرا به طور قطع ، م یدر حل معضل کودکان کار در سطح داخل تیعدم موفق لیدال حا 

 یجاامع بارا   یقاانون  بیعادم تصاو  ، کودکان انیو کارفرما انیخاط یبرا یکاف یوجود ضمانت اجرا
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عدم قدرت قاانون گاذار   ، فضا نیحداقل سن استفاده و حضور در ا نییو تع یمجاز ینظارت بر فضا

 بر نهاد خانواده دانست.  یو واف یو عدم وجود نظارت کاف مطلوب یها استیس یدر اجرا

نگارش حقوق کودکان اسات   نهیعام در زم یحقوق کودک که سند ونیدر کنوانسبسا که اگر  چهو 

 یداخلا  نیو آن را به قاوان  ایستادگی می شدحداقل سن در مقابل کار کودکان  نییبه صراحت با تع

قاانون گاذاران و    یدر ساطح داخلا   نیو همچنا  نماود  یکار واگذار نم یالملل نیکشورها و سازمان ب

 اسات، بار   یکاودک آزار  قیه طور جد در مقابله با کار کودک که به طاور قطاع از مصااد   ب نیضابط

 .میکمتر شدن تعداد کودکان کار باش ایشاهد حل و  میتوانست یم آمدند یم

 نیقاوان  لیو تکم میو ترم ،کار کودکان به طور اخص پیرامونبر ؤم نیتا با وضع قوان رود یآن م دیام

 تیامر باه عماوم، وضاع    نیموجود در ا یها بیشناساندن معضالت و آس نیو همچن یمجاز یفضا

 .ابدیبهبود  کودکان کار در جامعه
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Traditional and modern child labor in Iranian case law  

and the International Convention on the Rights of the Child 
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Abstract 

Despite the ban on child labor in the Convention on the Rights of the Child, 

unfortunately we are still seeing an increase in the number of children who turn 

to the workplace due to family hardship and poverty. Until recently, child 

laborers were children who made a living on the street by selling goods or 

collecting garbage. Today, these working children are referred to as traditional 

child laborers. But with the easy access of people to social networks, another 

type of working child emerged called the modern working child, children who 

differ only in appearance from the traditional working child, and whose 

elements of worker and employer and incentive to earn money are still present. 

Although in our country, different laws have been passed in the field of child 

labor, and Article 1 of the Law on the Protection of Children and Adolescents 

extensively mentions cases of child abuse, but little attention is paid to this 

social problem. Therefore, the domestic legislator can stand against the invasion 

of the child's privacy by amending the laws and criminalizing the employers of 

children and adequate supervision of the family institution and cyberspace. In 

the Convention on the Rights of the Child, the drafters have left the 

determination of the minimum age of child labor to the domestic law of 

countries, and this opens the way for the exercise of taste in the development of 

child rights and labor rights in the domestic laws of countries. As a result, it can 

be said that the Convention on the Rights of the Child is not successful due to 

the lack of a clear framework and needs to be amended. 

keywords: Child Labor, Child and Adolescent Protection Act, Convention on 

the Rights of the Child. 
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