ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﮐﻮدک
ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ از
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﺳﺖ؛ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
»ﻣﺎده  ۷۹ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  – ۱۳۶۹ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ«.
»ﻣﺎده  ۸۰ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن -ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد«.
»ﻣﺎده  ۸۱ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن -آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﻣﺪارک
ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وی ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد .ﭘﺰﺷﮏ در ﺑﺎره ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺣﺪود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﺪ«.
»ﻣﺎده  ۸۲ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن -ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻧﻮﺟﻮان؛ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
»ﻣﺎده  – ۸۳ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن -ارﺟﺎع ھﺮﻧﻮع ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺐ و ﻧﯿﺰ ارﺟﺎع ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور و
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺖ؛ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ«.
»ﻣﺎده  – ۸۴در ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎھﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﯾﺎ اﺧﻼق ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎن آور اﺳﺖ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر  ۱۸ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ
وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ«.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آن را از آﻏﺎز دھﻪ  ۱۳۷۰ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﻣﻔﺎد آن
طﺒﻖ ﻣﺎده  ۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ؛ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻌﮭﺪاﺗﯽ ااﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن؛ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺷﻤﺴﯽ آن دو را در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ آن اﻣﻀﺎھﺎ را ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ؛ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﻀﺎ
ﮐﻨﻨﺪه.
ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺣﺪودی ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه؛ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ؛ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از
ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﯿﻮل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺗﮑﺬﯾﺐ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﺮاﻧﯽ؛ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد و ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺪر و ﻣﺎدر؛ از ﺳﻮی ﻧﮭﺎدھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻧﮭﺎد
ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﺑﯽ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ؛ ﺑﻪ آن ﻧﮭﺎد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮده و
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﯿﻮل در اﯾﻦ ﺣﻮزه را در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﮐﺎر؛ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ؛ وزارت ﮐﺎر
و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت او را؛ اﺳﺘﻨﻄﺎق ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ رود:
ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »زﻧﺎن ھﯿﺰم ﮐﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎه ﻏﺎﻟﺐ /دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺎدران ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« در ﻣﮭﺮﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان واﯾﺮ؛ ﭼﺎپ ﺷﺪه و درﯾﻎ از ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﯿﻮﻻﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﺮح ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ زﻧﺎن ﺷﺎه ﻏﺎﻟﺐ؛ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮔﻮن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در اﺳﺘﺎن
ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ھﯿﺰم آﺗﺶ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺴﻦ ﻏﻔﺎری« ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺴﯽ از دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ھﯿﺰم
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده؛ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه »...؛ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﻧﻘﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﺣﻤﺖ ﺳﻪ دھﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺒﺎﺗﯽ را ھﻢ ھﺪر داد و ھﯿﺰم ﺷﮑﻨﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮی را در ﻧﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ؛ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن را ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮوش ھﯿﺰم و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻏﺎل ﻗﺮار
داده اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﮭﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻏﻔﺎری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ دﯾﺪن ھﯿﺰم ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ وطﻦ ﺣﺎﮐﯽ از ﻟﮑﻪ ﺳﯿﺎھﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﻪ
و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺑﮭﺎﻧﻪ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ«.
ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﺴﻦ ﻏﻔﺎری؛ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل اﯾﺮاﻧﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮح آن
رﻓﺖ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد  ۷۹ﺗﺎ  ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ از ﮐﺪام ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮭﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮭﺮهھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات آنھﺎ ﮐﻪ در ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آنھﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺎه؛
در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

