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Abstract 
    Two different ages (15 and 18) have 
been defined by the Iranian Law as the 
minimum age for employment. More-
over, workers aged 15-18 have been 
referred to as 'adolescent workers' and 
special conditions have been set for 
their employment and work. 
However, there are some considerati-
ons in the Labor Act which challenges 
with regard to children's and adole-
scents' working. 
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 مقدمه

در جريان  .   كند انسان وارد مي   رواناشتغال به كار در سنين پايين آسيب هاي زيادي به جسم و              
باري را در جوامع صنعتي       اوضاع رقّت  ،گرايانه از كودكان  انقالب صنعتي استفاده غيرانساني و مادي      

همين امر باعث شد كه نخستين خواسته ها در جهت بهبود وضع كارگران به خصوص                  .  پديد آورد 
ايتي درباره اين   تجديدنظر در شرايط كار كودكان و زنان كارگر شكل گرفته و اولين مقررات حم                  

رنجبري، ( جمله ايران تصويب گردد       ازدسته در سطح بين المللي و بالتبع در سطح داخلي كشورها             
 بهداشت كار، كارآموزي، آموزش،      مانندبر همين اساس از نظر عوامل مختلف           .  )148؛ ص   1388

آور و   ت، زيان تر، عدم اشتغال به كارهاي خطرناك، سخ        هاي دوره اي پزشكي، ساعت كار كم       آزمايش
شناسي حقوقي كار    مقاله كه به آسيب      اين نظر به رويكرد  .  خالف اخالق مورد حمايت قرار گيرند       

 . پردازد، مقاله حاضر خاصه به بررسي اين دسته از افراد خواهد پرداخت كودكان و نوجوانان مي

For example, articles 188, 191, and 
189 of the Act provide grounds for the 
exemption of family workshops and 
businesses, workshops or firms with 
less than 10 employees, and certain 
activities in the agricultural sector 
from parts of the Act. The above 
mentioned exemptions, deprive many 
children and adolescents who are 
working in the private sector from 
their welfare rights since the majority 
of them are working in family busi-
nesses, small firms (mainly owned and 
managed by family members and 
relatives), and the agricultural sector. 
The present paper addresses this issue 
using a descriptive-analytical method, 
indicating relevant gaps in the coun-
try's legal system. 
 
Keywords: child labor, adolescent la-
bor, minimum employment age, fam-

ily business. 

 

ا امكان مستثن  189 و   191،  188براي مثال، مواد     
شدن كارگران كارگاه هاي خانوادگي، كارگران            

چنين برخي هم نفر و 10كارگاه هاي كوچك كمتر از 
از فعاليت ها در بخش كشاورزي و دامداري از شمول         

استثنائات .  قسمتي از قانون كار را فراهم مي كند          
شود تا بسياري از كودكان، نوجوانان و        باعث مي  فوق

كه اكثريت  (هاي غيردولتي   جوانان شاغل در بخش    
از )  شاغالن نوجوان و جوان را تشكيل مي دهند           

ظر گرفته شده توسط قانون كار       مزاياي رفاهي در ن   
 .محروم شوند

 تحليلي و   -مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي       
گردآوري اطالعات مورد نياز به صورت كتابخانه اي به 
واكاوي اين موضوع و بررسي خألهاي موجود در            

 .قوانين كشور مي پردازد
 

كار كودكان، كار نوجوانان، حداقل سن      :  كليدواژه ها
 وكارهاي خانوادگيكسباشتغال، 
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د، زيرا نسبت به     باشن مي  ها كودكان و نوجوانان در گروه هاي كاري از جمله پرخطرترين گروه             
 در معرض خطر    ،اند گروه هاي ديگر حتي زنان كه در قوانين ملي و بين المللي مورد حمايت قرار گرفته             

به همين دليل نيازمند حمايت بيشتري از گروه هاي ديگر          .  بيشتري از لحاظ جسمي و رواني هستند      
نامه شماره ظر به مقررات مقاوله گيري مقررات حمايتي در عرصه بين المللي را مي توان نا         شكل.  هستند

 مورد  1937 مصوب   59نامه شماره    سازمان ملل متحد دانست كه به موجب مقاوله         1919 مصوب   5
 . تجديد نظر و اصالح قرار گرفت

 ممنوع اعالم گشته و     ، سال تمام  15 قانون كار گماردن افراد كمتر از        79در ايران به موجب ماده      
 سال تمام باشد كارگر نوجوان ناميده شده است و وفق مواد                18 تا   15كارگري كه سن وي بين       

باشد  قانوني مختلف، مقررات حمايتي متعددي براي كارگري كه در اين سنين مشغول به كار مي                   
 10ليكن اين مقررات حمايتي در كارگاه هاي خانوادگي و كارگاه هايي كه كمتر از             .  وضع گرديده است  

ستند به موجب مقررات ديگري در همان قانون تخصيص خورده و بر             نفر در آن مشغول به فعاليت ه      
ها منحصراً توسط صاحب كار     قانون كار كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آن        191و  188اساس ماده   

شود و نيز كارگاه هاي كوچك       و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي                
 . مي باشندات موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثن نفر بر حسب مصلح10كمتر از 
كه قوانين كار براي حفظ منافع كارگران و حمايت از حقوق آنان و آرامش اجتماعي به وجود             با آن 

نظم عمومي  «آمده اند و از اين جهت داراي خاصيت نظم عمومي بوده و اين قوانين را قوانين                         

، استثناهاي مذكور در قانون كار اين امر را به چالش             )26؛ ص   1388عراقي،  ( مي گويند   »اجتماعي

زيرا اكثريت كودكان و نوجوانان كار يا در كارگاه هاي خانوادگي و يا در كارگاه هاي كوچك                .  مي كشاند
 كارهاي خياباني مشغول    يا نفر ـ كه غالباً توسط اعضاي يك خانواده اداره مي گردند ـ و                10كمتر از   

 هستند و وجود اين استثنا عده كثيري از نوجوانان كار را از مزاياي رفاهي در نظر گرفته                     به فعاليت 
 . شده توسط قانون كار محروم مي سازد

بر همين اساس مقاله حاضر سعي دارد به بررسي ابعاد اين چالش حقوقي كار كودكان در خانواده                 
نايي با پيشينه كار كودكان و نوجوانان و         كارهاي خانوادگي بپردازد و اين امر نيازمند آش          و  و كسب 

 .باشد هاي خانوادگي مي نيز مفاهيم نوجواني و كارگاه
 

 پيشينه كار كودكان و نوجوانان

.  جهت ادامه حيات مجبور به فعاليت و كار بوده است          ،از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشته        
از صيد و كار در بنادر و         .  ر گشته است   گوناگون ظاه  اشكالدر ادوار و ملل مختلف، اين امر در            

توان   مي  را ترين شكل آن گرفته تا اشتغال در كارهاي صنعتي         ييهاي كشاورزي به عنوان ابتدا     زمين
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اند كه مورد    متأسفانه در تمام دوره هاي مذكور، اين كودكان و نوجوانان بوده          .  در اين خصوص نام برد    
داقل حقوق و مزايا و امكانات مجبور به انجام كارهاي بسيار            استثمار قرار گرفته و با برخورداري از ح        

 . ها بسيار فراتر بوده استفرسا بوده كه حتي از توان آنسخت و طاقت
 هادر ايران و در دوران هخامنشي براي نوجوانان اعم از پسر و دختر محدوديتي وجود نداشت و آن                   

ها بعد يعني در سال       اما سال .  ري مي نمودند در برخي از كارها با زنان و مردان مشاركت و همكا              
هاي بافندگي قالي     هجري شمسي به واسطه وضعيت ناگوار دختران و پسران شاغل در كارگاه             1302

در كرمان، والي ايالت كرمان و بلوچستان به درخواست دولت، فرمان زير را در جهت حمايت از                        
 :  آن اشاره مي كنيمكارگران كودك و نوجوان صادر نمود كه به مواردي از

ها به كار    توانند در اين كارگاه     سال نمي  10 سال و دختران كمتر از         8 پسران كمتر از      -3...  «

 .مشغول شوند
هاي مختلط اكيداً ممنوع     تشكيل كارگاه .   كارگاه پسران از كارگاه دختران بايد مجزا باشد           -4
 . است
در اين كارگاه كاركردن    .  ركارگر به كار بپردازند    در كارگاه دختران، زنان مي توانند به عنوان س        -5

 ...مردان به عنوان سركارگر مطلقاً ممنوع است
قالي بايد در حدود يك ذرع از كف كارگاه باالتر باشد و جايگاه كارگران به نحوي                )  دار( كارگاه   -8

  .)51-52؛ صص1356عراقي،  (»تعبيه گردد كه كودكان بتوانند به راحتي كار كنند

 اولين متن قانوني كار به تصويب وزيران         1325 ارديبهشت   28سال هاي بعد يعني در تاريخ       در  
 خرداد ماه   17در قانون كار مصوب     .   به شرايط كار كودكان اختصاص يافت       4رسيد كه در آن فصل      

چنين قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال         و هم  1337 اسفند   26 و قانون كار مصوب      1328
 و اليحه كار    1347مصوب دي ماه    )  ذكر شده در فوق   (بافي  هاي فرش  سال در كارگاه   12  كمتر از 

بعد .   نيز قواعدي در جهت حمايت از كودكان و نوجوانان كارگر وضع گرديد             1353كشاورزي مصوب   
 و اختصاص مبحث پنجم از فصل سوم آن          1369از پيروزي انقالب نيز با تصويب قانون كار در سال            

له حمايت از كار نوجوانان     ئگرفت مس   را در برمي   84 تا   79رايط كار نوجوانان كه از مواد        قانون به ش  
 ).385-6؛ صص 1385موسوي، ( واقع گرديد انگذارمورد توجه خاص قانون

- و نيز توصيه   59 و   5نامه شماره   توان به مقاوله   ترين اسناد مي   در عرصه بين المللي به عنوان مهم     

قانون (با توجه به الحاق جمهوري اسالمي ايران        ).  24م؛ ص 1995انجل،  (نمود   اشاره   52نامه شماره   
مجمع (به كنوانسيون حقوق كودك )  1372اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون،         

، اين كنوانسيون در حكم قانون است و لذا         )288؛  1389روشن،  )  (1989عمومي سازمان ملل متحد،     
 .آن ضروري است  321 توجه به ماده
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 نوجوان و حداقل سن كار

هاي خاص دوره    برخي آن را با مشخصه     .  در خصوص نوجوان، تعاريف متعددي ارائه شده است         
اما .  اند شناسي تعريف نموده   و برخي از منظر روان    ...  هاي جسمي، جنسي و    چون مشخصه نوجواني هم 

 .ندااي از آن پرداخته به جنبهتعاريف از كدام  با توجه به ويژگي خاص اين دوره، هر
اي مشخصه اصلي دوره نوجواني را با مفاهيمي چون رسيدگي، بلوغ و تازه بالغ مشخص                      عده
منظور از رسيدگي، وضعيتي است كه فرد از نظر خصوصيت جسمي، عاطفي، اجتماعي و                  .  كرده اند

 از بلوغ، رسيدن به       منظور.  فكري و رواني به مرحله اي رسيده كه رشد يافته به حساب مي آيد                 
اصطالح ديگري  .  وضعيتي است كه فرد به احساس توانايي جنسي و قدرت توليد مثل نايل مي گردد               

 است كه بيشتر    »تازه بالغ «كه آن هم به معناي نوجوان و معادل با آن به كار گرفته شده، اصطالح                   

ود كه هنوز به سن قانوني       سال مي ش  18مفهوم حقوقي آن مورد نظر است و شامل تمام نوجوانان زير            
 ). 12-14، صص1379: آباديلطف(نرسيده اند 

 قانون كار بدون توجه به علل مختلف مذكور به طور كلي                 80 در تصويب ماده       انگذارقانون
 .ندا سال باشد را كارگر نوجوان ناميده18 تا 15كارگري كه سن وي بين 

هاي گذشته و در قوانين      ه در طول سال   هاي دوره نوجواني باشد ك     شايد به خاطر همين خصلت    
. دن به يك سن مشترك در باب حداقل سن شروع به كار دست ياب                ندا نتوانسته انگذارمصوب، قانون 

 10 سال براي پسران و      8 حداقل سن    1302به عنوان مثال در فرمان والي كرمان و سيستان در سال            
، حداقل سن   1337 و   1328در قانون كار    .  سال براي دختران در كارگاه هاي بافندگي تعيين گرديد        

 سال حتي به عنوان كارآموزي ممنوع اعالم        12 سال تعيين و به كار گماردن اطفال كمتر از            12كار  
 12 جمله قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از             ازگرديد كه به موجب قوانين ديگري       

گرفت و براي متخلف آن مجازات حبس تأديبي و           هاي فرش بافي مورد تأييد قرار          سال در كارگاه  
اين مقررات پس از پيروزي انقالب و به موجب قانون كار جديد                .  جزاي نقدي در نظر گرفته شد       

 همان قانون به كار گماردن افراد كمتر        79 مورد بازنگري قرار گرفت و به موجب ماده           1369مصوب  
ز موارد با توجه به نوع كار يا محيط كار، حداقل             اي ا   سال ممنوع اعالم گشته و حتي در پاره         15از  

 . سال تمام افزايش يافته است18سن كار در همين قانون به 
نامه  مقاوله ،نامه تصويب شده راجع به حداقل سن استخدام          در عرصه بين المللي اولين مقاوله      

 در ارتباط با     1919 مي باشد كه در نخستين اجالسيه كنفرانس بين المللي كار در سال                5شماره  
 14نامه استخدام يا كار كردن كودكان كمتر از         مطابق اين مقاوله  .  مؤسسات صنعتي به تصويب رسيد    

نامه البته اين مقاوله  .  ها و مؤسسات صنعتي اعم از خصوصي يا عمومي ممنوع است             سال در كارگاه  
هاي   و نيز كارگاه    كه تحت تأييد و نظارت مقامات مسئول باشند          مدارس حرفه اي را به شرط اين       

 /��� /...شناسي حقوقي كار كودكان و نوجوان در كسب وآسيب                               

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

130 

 
 

 

 

������ ����� !�"#$% / ���'()" / �����*+/ ,�(���- ./01/

 اخانوادگي كه در آن منحصراً اعضاي يك خانواده كار مي كنند را از شمول ممنوعيت مذكور مستثن                  
 59نامه شماره    مورد تجديدنظر قرار گرفت و مقاوله      1937نامه در سال    البته اين مقاوله  .  ساخته است 

 صورتي مي توانند اشتغال     سال اعالم كرد و بيان گرديد كه قوانين كشور در               15حداقل سن را     
ها براي  هاي خانوادگي مجاز بدانند كه كار انجام شده در آن             سال را در كارگاه     15كودكان كمتر از    

حيات و سالمت جسمي يا روحي و اخالقي كارگران خطري در بر نداشته باشد و نيز براي كارهاي                     
نامه نيز  البته اين مقاوله  .  ين نمايد  سالگي را تعي   15 قانون كشورهاي عضو بايد سني بيش از         ،خطرناك

 تكميل گرديد كه در آن به كشورهاي عضو در خصوص            1937 در سال  52نامه شماره   توسط توصيه 
هاي خانوادگي توصيه هاي الزم    اجراء قانون مربوط به حداقل سن در تمام كارگاها و از جمله كارگاه              

 ).402-403؛ صص1367عراقي، (ارائه شد 
نامه حاضر منظور از كودك هر      از نظر پيمان  «:  سين حقوق كودك مقرر نموده است     ماده يك كنوان  

كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن            سال سن است، مگر اين      18انسان داراي كمتر از      
 ).384 ؛1388نقل از دهقاني، به (»قانوني كمتر تعيين شده باشد

 درباره اشتغال كودكان و       انگذاره قانون در هر حال به نظر مي رسد علت محدوديت هايي ك             
 و  انها نياز به تعليم و تربيت دارند زيرا الزم است كودك              اين است كه آن     اند،نوجوانان وضع نموده  

در ضمن در تعيين حداقل سن اشتغال بايد        .   از نظر جسمي و عقلي و اخالقي پرورش يابند          اننوجوان
 آموزش ابتدايي كودك و نوجوان لحاظ شده و حتماً به            گونه اي عمل شود كه آموزش اجباري و يا        به

ها را قادر   اتمام رسيده باشد و شكي نيست كه محدوديت حداقل سن براي اشتغال نوجوانان آن                   
خواهد ساخت كه كار خود را با قدرت شروع نموده و بهتر از ماهيت كار خود اطالع و آگاهي يابند                        

 ).409؛ ص1385موسوي، (
 

 هاي خانوادگي رگاهنوجوانان در كا

 ،جا به دستور كارفرما كار مي كند از قبيل اماكن عمومي            كارگاه، محلي است كه كارگر در آن        
؛ ص  1368لنگرودي،  ( مسافربري و امثال آن      ، باربري ، بازرگاني ، ساختماني ، معدني ،مؤسسات صنعتي 

564.( 
غوي آن فاصله نگرفته و با اندكي        قانون كار از معناي ل     4 در تعريف كارگاه و در ماده        انگذارقانون

كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده          «:  اندنمودهتغيير كارگاه را چنين تعريف      

مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري،       :  جا كار مي كند، از قبيل    او در آن  
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به         .  هاال آن خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امث       

 آموزشگاه  نمازخانه، ناهارخوري، تعاوني ها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام،       :  كارگاه اند، از قبيل  
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خانه، كالس هاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن                اي، قرائت حرفه
 . »ها جزء كارگاه مي باشندگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آناسالمي و بسيج كار

هاي خانوادگي ارائه نشده و صرفاً به        اين در حالي است كه با بررسي متون قانوني تعريف از كارگاه           
... «:  دارد  قانون كار در اين خصوص مقرر مي         188ماده  .  ها اكتفا شده است    بيان شرايط اين كارگاه   

ها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان          هاي خانوادگي كه انجام كار آن      رگران كارگاه كا
 .»...شود  نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي

از اين منظر كارگاه زماني خانوادگي به حساب مي آيد كه كار آن منحصراً توسط زن و شوهر و                      
 كه زن براي شوهر و شوهر براي         ا به اين معن   2جام شود خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول ان        

زن كار كند و به اين ترتيب با يكديگر رابطه كاري و مزدي پيدا كنند كه حسب مورد يكي به عنوان                      
 ممكن است در كارگاه خانوادگي فرزندان نيز براي         .صاحب كار و ديگري همسر وي تلقي خواهد شد         

در هر حال كارگاه خانوادگي      .  و مادر براي فرزندان كار كنند      والدين خود و يا در مواردي هم پدر           
 . محدود به روابط بين صاحب كار و همسر و فرزندان مي شود

بنابراين كارگاه خانوادگي، كارگاه كوچكي است كه افراد آن را اعضاء يك خانواده تشكيل                       
 به دليل خويشاوندي بسيار     ها دهند و به زن و شوهر و فرزندان محدود مي گردد و در اين كارگاه                مي

ها همواره نسبت به دخالت در مسائل          نزديك بين اعضاء و رعايت احترام به حريم خانواده، دولت            
 قانون كار كشورمان نيز به تبعيت از اين سنت، صرفاً به               .اند هايي داشته  ها محدوديت روابط كار آن  

هاي خانوادگي    كار نسبت به كارگاه    تسري مقررات مربوط به ضوابط ايمني و حفاظت فني و بهداشت           
 .اكتفا نموده است

دهند زيرا مادر خانه     هاي خانوادگي را غالباً كودكان و نوجوانان تشكيل مي          نيروي كار در كارگاه   
 بديهي  .گردد داري از دايره كار به معناي كارگاهي آن خارج مي           غالباً با اشتغال به امور روزمره خانه       

 چهچنانوگرنه  گاه اطالق مي گردد كه چند نفر در آن مشغول به فعاليت باشند              است به جا و مكاني كار     
پدر يا مادر خانه، به تنهايي مبادرت به انجام كار نموده و از محل آن امرار معاش نمايند ديگر كارگاه                     

يم يگو بر همين مبناست كه مي    .  باشد كند و اصطالحاً اين امر سالبه به انتفاء موضوع مي          معنا پيدا نمي  
هاي خانوادگي اصوالً نيروي كار را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند و متأسفانه بايد                   در كارگاه 

، 1919 سال   5نامه شماره    مقاوله 2  3چنين ماده  قانون كار و هم    188گفت كه استثناي مقرر در ماده       
 بينيمميگونه  اما همان .  داندگر اين دسته از افراد كارگر را از شمول مقررات حمايتي قانون كار خارج مي             

 .اين امر با چالش هاي جدي در حقوق داخلي مواجه است
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 شرايط كار نوجوانان 

ترين جنبه رشد رواني ـ       يابي به يك تعريف منسجم از خود، مهم           ايجاد يك هويت و دست      
اصلي اين  انتخاب ارزش ها، باورها و هدف هاي زندگي مشخصه هاي         .  اجتماعي در دوره نوجواني است    

نفس فرد رابطه   انگاره و عزت  گيري هويت در نوجواني با عواطف، خود      شكل.  هويت را تشكيل مي دهند   
هويت نوجوانان با رشد فكر و احساس آنان درباره خود همراه است و تمايل قوي                 .  ناپذير دارد جدايي

. گسترش مي يابد نوجوانان براي ساختن هويتي مستقل به جنبه هاي بسيار ديگري از رشد آنان                   
احساس تعلق فرهنگي، قضاوت اخالقي و برداشت مردانه يا زنانه درباره خود، احساسات دوستانه يا                  
دشمنانه نسبت به ديگران و چگونگي سازگاري عاطفي با مشكالت زندگي از جمله اين جوانب است                  

 ).211-212؛ صص 1379آبادي، لطف(

نوجوانان كار در معرض آسيب هاي زيادي به جسم و         بر پايه همين داليل و علل مختلف است كه          
المللي كار   جمله ايران به تأسي از رهنمود هاي سازمان بين       از  گذاران كار جهان    قانون.  جان قرار دارند  

شناسانه نظر به رويكرد آسيب   .  مقررات پيشرفته اي را در مورد اين دسته از كارگران وضع نموده اند             
ودكان و نوجوانان، سعي مي گردد با بررسي شرايط كار نوجوانان در حقوق            مقاله حاضر نسبت به كار ك     

 . هاي خانوادگي بپردازيم شناسي و چالش هاي حقوقي اين امر در كارگاهايران به آسيب
 

 الف ـ لزوم انجام آزمايشات پزشكي بدو استخدام و حين خدمت

هاي  بايست مورد آزمايش   يم)   سال 18 تا   15(نوجوان چه از بدو خدمت و چه در طول خدمت             
پزشكي قرار گيرد تا ضمن حفظ سالمت وي، توانايي و تناسب كارهاي ارجاعي به وي حفظ گرديده                   

 . نگردداوناپذيري به هاي جبران و موجب ورود صدمه
 قانون كار در خصوص لزوم انجام آزمايش هاي پزشكي در بدو استخدام                80قسمت اخير ماده     

در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد                ...  نوجوان  كارگر  «:  مقرر مي دارد 

 در اين ماده با الزام كارفرماياني كه تمايل دارند از               انگذارقانون.  »هاي پزشكي قرار گيرد     آزمايش

د كه اگر   ننيروي كار نوجوانان استفاده نمايند به انجام آزمايشات پزشكي، بر اين نكته تأكيد دار                   
 دارد به علل مختلف مسير آينده خود را تعيين نمايد و شروع به كار نمايد، اين نيروي                    نوجواني قصد 

هاي وارده به جسم يا روان وي، از چرخه فعاليت           كار در همان بدو استخدام و شروع به كار، با آسيب           
و در   آينده كاري كشور را رقم خواهند زد          ،زيرا همين نيروهاي نوجوان   .  و اقتصاد كشور خارج نگردد    

صورت از دست دادن زود هنگام آنان، كشور با مشكالت جدي در بحث كار و نيروي كار مواجه                         
 . شود مي

 عالوه بر الزام كارفرمايان به انجام معاينات پزشكي در بدو استخدام، آنان را مكلف به                 انگذارقانون
 در اين خصوص ماده     .نمايد بار در طول خدمت كارگر نوجوان مي      تجديد آزمايشات حداقل سالي يك    
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آزمايشات پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و           «:  دارد  قانون كار مقرر مي    81

پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر         .  مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد        
كارفرما مكلف است در حدود      چه كار مربوط را نامناسب بداند          نوجوان اظهارنظر مي كند و چنان      

 .»امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد

هاي پزشكي    كه آزمايش  1946-77نامه شماره   رسد اين ماده با استنباط از مقاوله         به نظر مي  
 سال اجباري اعالم نموده، در قانون ما نيز            21 سال و بعضاً      18ساالنه را براي كارگران كمتر از         

اين است كه احراز گردد كه      )  هاي پزشكي لزوم آزمايش ( و امتياز اين دستور      علت.  پذيرفته شده است  
نوجوان از لحاظ جسمي و رواني توانايي و آمادگي الزم را براي انجام كار پيدا نموده و كار پيشنهاد                      

ها در هر سال اين حسن را دارد كه اگر در            تجديد آزمايش .  كند شده به سالمتي او لطمه اي وارد نمي      
 سالگي كارگر نوجوان آن آمادگي جسمي و رواني خود را از دست              18 تا   15 سال بين    3 مدت   طول

متأسفانه اكثر  .  داده باشد، يا اثرات منفي كار روي او مشاهده شود كار كارگر نوجوان عوض مي شود                
ه هاي هايي كه كارگران نوجوان را به كار مي گيرند كوچك و محقرند و امكانات نگهداري پروند               كارگاه

 ). 107؛ ص1387اباذري، (پرسنلي و پزشكي را ندارند 
 

 ب ـ ساعات كار نوجوان

تر نسبت به     ساعت كار كم   ندا براي كارگر نوجوان در نظر گرفته       انگذاراز ديگر مزايايي كه قانون    
 سال روزانه از نيم ساعت      18 تا   15كارگر نوجوان در طول دوره كاري خود از         .  كارگران معمولي است  

علت اين امر كه پيشتر بدان      .  باشد ار كمتر و زمان استراحت بيشتر نسبت به سايرين برخوردار مي           ك
 قانون كار در    82ماده  .  ، همان خاصيت دوره نوجواني و اهميت به سالمت نوجوانان است            اشاره شد 

 ساعات كار كارگران نوجوان نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي              «:  دارد اين خصوص بيان مي    

 ساعت كمتر از كارگران      3بدين ترتيب كارگر نوجوان در مجموع در طول هفته             .  »كارگران است 

 .نمايد معمولي كار مي
كه آيا كارفرما و كارگر نوجوان      اول آن :  رسد جا پاسخ به دو سؤال الزم و ضروري به نظر مي          در اين 

يب استفاده از اين مزيت چگونه      كه ترت توانند بر حذف يا كاهش اين زمان توافق نمايند؟ دوم آن             مي
 خواهد بود؟

 جزء قواعد آمره بوده و جز در مواردي كه          ،مقررات قانون كار  كه  در پاسخ به سؤال اول بايد گفت        
شايد به همين علت     .  باشد گذار خود آن را استثنا نموده باشد توافق برخالف آن جائز نمي                قانون
توان به كمتر از آن توافق كرد         ه حداقل دارد و نمي    اي معتقدند در هر حال اين نيم ساعت جنب          عده

رسد توافق كارگر نوجوان با كارفرما        اين در حالي است كه به نظر مي        ).  150؛ ص   1388رنجبري،  (
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 .جهت افزايش اين ساعت هيچ منع قانوني نداشته باشد
ستفاده از اين    قانون كار، ترتيب ا     82 در قسمت اخير ماده       انگذاردر پاسخ به سؤال دوم، قانون      

علت اين امر هم واضح و مشخص است زيرا استفاده از             .  نداامتياز را به توافق كارگر و كارفرما نهاده        
كه لذا براي اين  .  اي براي وارد آمدن اضرار به ديگران باشد          حق آن نبايستي وسيله     حق توسط ذي  

 استفاده از آن را به توافق       انگذاروناستفاده از اين تخفيف روزانه خللي در كار كارگاه ايجاد نكند، قان            
 .نداكارگر و كارفرما موكول كرده

 

 آور و خطرناك ممنوعيت ارجاع كارهاي سخت و زيان-ج

 83 قانون كار را جدي بگيرد، با تصويب ماده            82كه كارفرما دستور ماده       براي اين  انگذارقانون
آور را براي كارگر نوجوان     ارهاي سخت و زيان   ارجاع كار اضافي نيز به كارگر نوجوان و كار شبانه و ك            

كار شبانه به لحاظ آثار اخالقي بدي كه بر روي نوجوانان دارد و براي جلوگيري               .  نداممنوع اعالم كرده  
اين ماده ارجاع كار خطرناك را هم ممنوع اعالم          .  ها، ممنوع اعالم گرديد   از سوء استفاده از وجود آن     

ماده مبهم است و معلوم نيست آيا كارهاي خطرناك همان كارهاي              نموده، كلمه خطرناك در اين       
به نظر  .  آور دارد آور است و يا كار خطرناك مفهومي غير از كارهاي سخت و زيان                 سخت و زيان   

آور با كار خطرناك يك مفهوم دارد و در اصطالح مختلف، به كار رفته               مي رسد كارهاي سخت و زيان    
 مصداق و تعريف كارهاي خطرناك را معلوم و مشخص            انگذاريد قانون است و اگر غير اين بدانيم با       

 ).108؛ ص 1387اباذري،  (ندمي كرد
ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و           «:  دارد  قانون كار در اين خصوص مقرر مي       83ماده  

 بدون  آور و خطرناك و حمل بار با دست و بيش از حد مجاز و                  نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان       
 . »استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است

 

  ممنوعيت ارجاع كارهاي مضر به سالمت و اخالق نوجوان-د

توانستند هرگونه    ميالدي كه افكار طرفداران آزادي اراده رواج فراواني داشت افراد مي            18در قرن   
از جمله اين قراردادها،    .  يت پيمان خود بودند   توافقي را با ديگري نموده و بر همان اساس ملزم به رعا            

اي جز   هاي برتر بر نيروي كار تحميل شده و آنان چاره           قراردادهاي كار بودند كه غالباً از سوي قدرت        
با آغاز قرن    .  گرديد پذيرش آن نداشتند و حقوق كارگران به ويژه در جوامع صنعتي تضييع مي                  

ظريه فردگرايانه مورد انتقاد قرار گرفت و در مواردي            نوزدهم و رواج تفكرات اجتماعي به شدت ن          
.  غيرنافذ و يا حتي باطل انگاشته شد       ،توافقات طرفين به دليل برخورد با نظم عمومي و اخالق حسنه          

دار كردن   زيرا توافقاتي كه برخالف اخالق حسنه يا مخالف نظم عمومي باشد، موجب جريحه                    
 :دارد  قانون مدني بيان مي975ه از اين رو ماد. گردد احساسات جامعه مي
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تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخالف اخالق حسنه بوده و يا                محكمه نمي «

شود  دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي               به واسطه جريحه  
 .» مجاز باشد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصوالً،را به موقع اجرا گذارد

 كه مقرر   ي قانون كار و به پيروي از اين اصل كلي حقوق           84 در ماده    انگذاربه همين دليل قانون   
در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي                    «:  دندار مي

 سال تمام خواهد بود،      18آور است، حداقل سن كار       سالمتي يا اخالق كارآموزان و نوجوانان زيان        
 . »تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است

 هر چند   84 است و در ماده      83به نظر مي رسد كه تأكيد بر روي سالمتي جسمي كارگر در ماده             
مطابق اين ماده    .  كلمه سالمتي ذكر شده منتها منظور سالمتي رواني و روحي و اخالقي است                   

دسته اول كارهايي كه ماهيتاً     :   اخالقي نوجوان آسيب مي رسانند دو دسته اند      كارهايي كه به سالمتي   
چون برخي از كارهاي بهداشتي و         هاي جسمي و روحي هستند هم        آورند و موجب بيماري    زيان

دسته دوم كارهايي كه به علت شرايطي كه در آن انجام           .  درماني، كه موجب ضرر جسمي رواني است      
در عين  ....  خانه ها و انجام كار در حمام ها و      آورند مثل پذيرايي در قهوه    ان زيان مي شوند به اخالق نوجو   

د و تفكيك بين كارهايي كه به اخالق          ن نباش انگذارها كامالً مطابق نظر قانون      حال شايد اين مثال    
 سال از آن مصون نيستند به آساني          18رساند اما كارگران زير        سال آسيب نمي   18كارگران باالي   

به همين دليل تشخيص اين امر به عهده وزارت كار و امور اجتماعي قرار داده شده                    .  دور نباشد مق
 ). 151؛ ص 1388رنجبري، (است 
 

 آموزش

 تا 12اين دوره كه حدود سني      .  دشوارترين دوران حيات انسان از نظر تربيتي، دوره نوجواني است         
بيشترين مشكالت تربيتي در    .  يرستان است  سال را در مي گيرد، منطبق بر دوره راهنمايي و دب            18

اين دوره پيش مي آيد و غالباً در همين دوره است كه فرزندان يا از دست مي روند يا در مسير سعادت                    
 ). 31؛ ص1375سادات، (گام مي نهند 

آموزش كودك و نوجوان با پرورش و تكامل شخصيت او ارتباط مستقيم دارد لذا عدم اين امر                     
شناسان  بر همين اساس است كه جرم     .  ناپذيري را براي جامعه در برداشته باشد      ب جبران مي تواند عواق 

از عوامل بزهكاري نوجوانان را عدم آموزش و پرورش صحيح است و معتقدند پرورش و يا تربيت                       
برخالف آموزش و تعليم، هدف است نه وسيله؛ چرا كه منظور از آموزش اين است كه افراد در جهت                    

بنابراين، چون هر اقدامي    .  ي و اجتماعي تربيت يابند و در مسير مورد نظر سوق داده شوند            مصالح فرد 
كه در اين زمينه به عمل آيد در جهت خير و صالح فردي و اجتماعي است و هر گامي كه برداشته                        
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شود، خصوصيات و صفات و رفتار نيك را جانشين خصوصيات و عواملي خواهد نمود كه وجودشان بر                 
مصالح فردي و اجتماعي افراد خواهد بود و هر كسي را در هر سطح و تحت هر شرايط و داراي                  خالف  

هر خصوصيتي باشد در جهت هدف مورد نظر هدايت مي كند، لذا به هر نسبت و تحت هر شرايط و                     
. مقتضياتي در اين مسير گام برداشته شود با نتايج درخشان و ثمربخش و مفيدي همراه خواهد بود                  

ين اساس در اوايل قرن نوزدهم معتقد بودند كه براي پيشگيري از ارتكاب بزه بايستي آموزش و                 بر هم 
پرورش عمومي را توسعه داد و تحت تأثير اين طرز تفكر، قوانين تعليمات اجباري در بسياري از                       

 ).232-233؛ صص 1380شامبياتي، (كشورها تصويب و مورد اجرا گذارده شود 
 107مواد  ( فصل پنجم از قانون كار را         انگذارت و اهميت اين موضوع، قانون     بر پايه همين تفكرا   

 .ندابه بحث آموزش و اشتغال و كارآموزي اختصاص دادهرا ) 119الي 
 

 هاي كارفرما در قبال كارگر نوجوان تكاليف و مسئوليت

ن قابل استنباط   از بررسي شرايط كار كارگر نوجوان، تكاليف كارفرما در قبال اين دسته از كارگرا              
چون حداقل سن به كارگيري، لزوم انجام آزمايشات پزشكي در بدو استخدام و                 تكاليفي هم .  است

آور و خطرناك، عدم ارجاع كارهاي مضر        حين كار، ساعت كار كمتر، عدم ارجاع كارهاي سخت و زيان          
 .توان در اين باب ذكر نمود به سالمت و اخالق نوجوان را مي

از نظر لغوي كارفرما، كسي     .  باشد هاي كارفرما مستلزم شناخت خود كارفرما مي       شناخت مسئوليت 
بعضي از حقوقدانان معتقدند كارفرما     ).  564؛ ص   1368لنگرودي،  (است كه شخصي را اجير مي كند       

كسي است كه سرمايه و وسايل كار را دارد، ولي براي توليد كاال يا ارائه خدمت، بايد از نيروي كار                        
 ؛1388عراقي،  (از اين روست كه كارگران مزد بگير را به خدمت مي گيرد             .  گري استفاده كند  افراد دي 

 ).130ص
به .  دندار  قانون كار بيان مي     3 در تعريف كارفرما تعريف نسبتاً جامعي را در ماده              انگذارقانون

 او در   كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب             «:  موجب اين ماده  

دار مديران و مسئوالن و به طور عموم كليه كساني كه عهده            .  كند السعي كار مي  مقابل دريافت حق  
اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه                   

 خارج از اختيارا ت    در صورتي كه نماينده كارفرما    .  گيرند نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي       
 . »خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است

 كارگر نوجوان در حقوق ايران با دو نوع كارفرما            ،با آشنايي با مفهوم كارفرما الزم به ذكر است          
اول دسته  .  باشد كدام در قبال يكديگر متفاوت مي          هاي هر  مواجه است كه تكاليف و مسئوليت        

د كه مشمول مقررات قانون كار و مقررات حمايتي          نشو هايي كه توسط كافرماي ثالث اداره مي       كارگاه

���/ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

137 

 
 

 

 

 
 

 
 

شوند و اصطالحاً به آن      هايي كه توسط خانواده كارگر نوجوان اداره مي         باشند و دسته دوم كارگاه     مي
 .شود هاي خانوادگي گفته مي كارگاه

تواند  ها مي تكاليفي است كه عدم رعايت هر كدام از آن           كارفرما در برابر كارگر نوجوان داراي         
اكميتي مقررات  ـاه ح ـدگـ با دي   انگذارقانون.  عواقب سختي را براي وي به همراه داشته باشد            

در باب عدم رعايت آزمايشات     .  ندا را در باب نقض حقوق كارگر نوجوان وضع نموده          اي گيرانهسخت
از )   قانون كار  82 الي   80موضوع مواد   (كار كمتر كارگر نوجوان     بدو استخدام و حين كار و نيز ساعات         

 قانون كار براي هر مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا                 175سوي كارفرما، وفق ماده     
 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر مقرر نموده و           100 تا   5اي نقدي معادل     هر دو در بار اول، جريمه     

 . روز محكوم خواهد شد120 تا 91اين عمل، كارفرما به جريمه بيشتر يا حبس از در صورت تكرار 
 سال و ارجاع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز               15تر از    در خصوص به كار گماردن افراد كم       

آور و خطرناك و حمل بار با دست بيش از حد مجاز و بدون استفاده از                   ارجاع كارهاي سخت و زيان    
 انگذار قانون ،آور است  چنين كارهايي كه براي سالمتي يا اخالق نوجوان زيان          كي، هم وسايل مكاني 

 همان قانون، عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق           176به موجب ماده    .  نداگيري بيشتري نموده  سخت
قرر  برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر م   500 تا   10اي نقدي معادل     كارگر يا هر دو در بار اول، جريمه       

 . روز محكوم خواهد شد180 تا 91داشته و كارفرما در صورت تكرار اين عمل، به حبس از 
هاي كارفرما در قبال كارگر نوجوان گفته شد مربوط به           چه تاكنون در باب وظايف و مسئوليت      آن

ن  قانو 188اين در حالي است كه وفق ماده         .  باشد كارفرماي ثالث غير از خانواده كارگر نوجوان مي         
ها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و             هاي خانوادگي كه انجام كار آن         كار، كارگران كارگاه   

 اشود از شمول مقررات قانون كار مستثن         خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي            
 .اند شده

ا نشان  هاي خانوادگي در حالي است كه آماره         در باب كارگران كارگاه    انگذاراين تخصيص قانون  
هاي  كنند به كار در كارگاه        سالي كه كار مي      15كل كودكان كمتر از       %  80د كه حدوداً     نده مي

از طرف ديگر   ).  386؛ص1367عراقي،  (كنند  خانوادگي مشغول بوده و از اين بابت مزدي دريافت نمي         
وان به صورت   ها به صورت زيرزميني بوده، حقوق كارگران نوج          كه غالباً اين كارگاه    با توجه به اين    
 صراحتاً شمول بعضي    انگذارگردد و بازرسان اداره كار نيز حتي در مواردي كه قانون            آشكار نقض مي  

 ند،اهاي خانوادگي و بالتبع كارگران نوجوان الزامي دانسته         از مقررات قانون كار را در خصوص كارگاه        
ات قانوني معطل مانده و در گذر         و عمالً اجراي برخي از مقرر       نمودهتوانند به وظيفه خود عمل        نمي

هاي  به همين دليل كار نوجوانان در حقوق ايران و با مقررات فعلي با چالش              .  گردند زمان متروك مي  
 .جدي حقوقي مواجه است كه در جاي خود بدان خواهيم پرداخت
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 هاي خانوادگي چالش هاي حقوقي كار نوجوانان در كارگاه

اين .  ساسي است كه كودكان و نوجوانان را به كار وادار مي نمايد           متأسفانه فقر و تنگدستي عامل ا     
چه از پول يا     را وادار مي كند براي رهايي از فقر به كار پردازند زيرا هر آن                آناننياز مادي است كه      

در بيشتر موارد   .  اجناس كه به خانه آورده شود ولو اندك باشد به دليل فقر، مطلوب و مقبول است                  
نمايد يا اين    دريافتي را به پدر و مادر يا به ساير اعضاي خانواده مانند برادر اعطا مي                نيز كودك مزد    

دهند، يا   افراد مستقيماً آن را از شخص كارفرما دريافت مي كنند و فقط قسمتي را به كودك مي                     
عراقي، (گاهي فرزندان خود قسمتي از مزد را برداشته و قسمت ديگر را به پدر و مادر مي دهند                         

 ).  390-391؛ صص1367

گذاران نيز جهت جلوگيري از تأثيرات سوء       دهد كه قانون   اهميت اين بحث جايي خود را نشان مي       
زيرا اين برهه از سن     .  اند اي در اين خصوص نموده     گيرانهكار نوجوانان مبادرت به وضع مقررات سخت      

 بيان شد قسمت عمده شخصيت ه ك گونهداراي اهميت فراواني بوده و همان     )   سالگي 18 تا   15(انسان  
شناسان در اكثر تأليفات خود      شايد به همين خاطر است كه جرم      .  انسان در اين دوره شكل مي گيرد     

شامبياتي، (اند   اي داشته آن را به رشته تحرير درآورده           به عامل اقتصادي در بزهكاري توجه ويژه        
اد طبقاتي، فقر و درماندگي و         زيرا به دليل عدم توزيع عادالنه ثروت و تض             ).  238؛ ص    1380

ها مجبورند براي برآوردن احتياجات زندگي كار نمايند و در اين               تهيدستي افزايش يافته و خانواده     
 .آيند ميان گروه كاري نوجوانان از قربانيان اصلي اين عامل به حساب مي

ول مقررات  هاي خانوادگي از شم     چه بپذيريم كه كارگران نوجوان شاغل در كارگاه          حال چنان 
هاي جدي   حمايتي قانون كار محروم هستند آثار بسيار منفي در پي خواهد داشت و اين امر با چالش                 
 .و تعارض با نظم عمومي و اخالق حسنه مواجه است كه ذيالً به بررسي آن خواهيم پرداخت

 

 الف ـ نظم عمومي

لت دولت آن را در      حقوق كار از آن رشته هايي است كه ريشه در حقوق خصوصي دارد و دخا                 
به همين دليل است كه      ).  97؛ ص   1377كاتوزيان،  (هاي حقوق عمومي درآورده است        رديف شعبه 

اين الزام و آمره    .  باشد مقررات قانون كار در زمره قواعد آمره بوده كه توافق برخالف آن جايز نمي                 
به . ار نظم و عدالت برسد  بودن به خاطر آن است كه حقوق كار بتواند به هدف نهايي خود يعني استقر              

سسات توليدي،  ؤها، م   قانون كار كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه      1 در ماده    انگذارهمين خاطر قانون  
صنعتي، خدماتي و كشاورزي را مكلف به تبعيت از آن نموده و بر امري بودن قانون كار تأكيد                          

 .نداورزيده
 از فصل سوم بخش اول قانون كار چيزي جز            از تصويب مقررات مبحث پنجم     انگذارهدف قانون 

چه قائل به اين باشيم كه اين مقررات به        حال چنان .  وضع مقررات حمايتي از نوجوانان كار نبوده است       
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گردد امري است    هاي خانوادگي حذف و كارگر نوجوان از مزاياي آن محروم مي           صورت كلي در كارگاه   
 قانون، كار    188رسد هرچند ماده      به نظر مي   .  دكن كه وضع قانون را با چالش جدي مواجه مي            

 نموده است ليكن اين امر بايستي به صورت            اهاي خانوادگي را از شمول قانون كار مستثن           كارگاه
امري كه اصطالحاً از آن به عنوان       .  مضيق تفسير گردد تا موجبات سوءاستفاده از قانون فراهم نگردد          

 .ودش نظريه سوءاستفاده از حق نام برده مي
در اين اصل   .   قانون اساسي ايران به صراحت آمده است         40نظريه سوءاستفاده از حق در اصل        

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي                 هيچ كس نمي  «:  خوانيم مي

 .»قرار دهد

 نيز از اين امر     انگذارنلذا اگر قائل باشيم كه كارگر نوجوان از هيچ حقوقي برخوردار نباشد و قانو              
ها هاي خانوادگي خواهد شد و در آن        اي از كارگاه   د باعث سوءاستفاده توسط عده     نحمايت كرده باش  

برداري خواهد شد و     كارگر نوجوان به استثمار كشيده و به صورت غيرانساني از نيروي كار وي بهره               
 .تواند از كارگر نوجوان حمايت كندميهيچ سازماني نيز ن

گري و كارهاي غيراخالقي    دار كردن كودكان به كار اجباري در سنين پايين، واداشتن به تكدي            وا
از جمله چهره هاي جديد تجاوز و تعدي به امنيت شخصي و اجتماعي كودكان و نوجوانان است                      

كه در صورت عدم نظارت و اعمال مقررات و شمول مقررات حمايتي               )  491؛ ص 1385نژاد،  عباس(
 .هاي خانوادگي شاهد آن خواهيم بود از كارگران نوجوان، در كارگاهقانون كار 

اسالم حق  «:  استاد عقاد، دموكراسي اجتماعي اسالم را در يك عبارت خالصه كرده و مي گويد                

دموكراسي نيز به چيزي افزون     .  جويي از ديگران را باطل مي شمارد و حق كار را مقدس مي داند            بهره
 ).62م؛ ص1971عقاد،  (»ها به خوبي استقرار يابدارد تا براساس آنبر اين دو پايه نياز ند

باشد كه اسالم    جويي از ديگران مي    چه اين تخصيص پذيرفته شود الزمه آن اذن بهره         حال چنان 
  از اي عده.  داند مي كند و امري مخالف نظم عمومي و هدف از وضع قوانين امري               آن را محكوم مي   

قوانين مربوط به نظم عمومي، قوانيني هستند كه هدف از وضع           «:  اند تهحقوقدانان در اين خصوص گف    

آن حفظ منافع عمومي باشد و تجاوز بدان نظامي را كه الزمه حسن جريان امور اداري يا سياسي يا                     
 ).161كاتوزيان، همان؛ ص  (»اقتصادي يا حفظ سالمت خانواده است را برهم زند

كه يك مفهوم جديد و از خصايص حقوق قرن          صادي آن   از طرف ديگر نظم عمومي در چهره اقت        
يكي حمايت از طبقات ضعيف جامعه و ديگر ارشاد و              :  بيستم است، داراي دو هدف عمده است        

كه مبتني بر دخالت دولت در امور اقتصادي         اين نظم عمومي با توجه به اين       .  رهبري امور اقتصادي  
كند ميجنبه از نظم عمومي خسارات مالي را محكوم         اين  .  است را نظم عمومي دخالتي نيز ناميده اند      

ي كه در تصدي كارگاه خانوادگي خود مراقبت الزم نسبت به               يكارفرما).  55؛ ص   1386صفائي،  (
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هاي جدي مواجه سازد و در آينده           را با آسيب    اوگيرد، ممكن است      كارگر نوجوان را به كار نمي       
 ،هاي عمومي هر كشور مي باشند       كه جزء ثروت   موجب از دست دادن حداقل زود هنگام نيروي كار          

هاي   قانون كار در نهايت به نابودي و ويراني ثروت            188لذا اين نحوه تفسير موسع از ماده          .  گردد
 .انجامد و با جنبه اقتصادي نظم عمومي مخالفت دارد عمومي و ضرر به اقتصاد ملي مي

 

 ب ـ اخالق حسنه

از  خانوادگي كه مي داند در اثر عدم اجراي موازين قانوني            از منظر اخالق حسنه، متصدي كارگاه     
جمله بهداشت كار، ايمني كار، ارجاع كارهاي سخت و خطرناك و يا انجام كارهايي كه براي اخالق و                   

ها در كارگاه، در برابر        مواالتي ها و بي    احتياطي سالمت روان كارگر نوجوان مضر است و نيز بي             
بدين ترتيب  .  كاهد ي ندارد، ناخواسته از احتياطات الزم در امور كارگاه مي         سازمان هاي دولتي مسئوليت  

كند و رفتارهاي     مواالتي ها را تسهيل مي    احتياطي ها و بي    قانون كار، بي    188تفسير موسع ماده     
. ضداجتماعي را برانگيخته و در يك جمله مي توان از اين امر، دعوت آشكار به ارتكاب تقصير نام برد                   

 قانون مدني   975كند و ماده     ي كه اخالق حسنه و نظم عمومي اخالقي، تقصير را محكوم مي            در حال 
باشد، تكليف دادگاه را در مواجهه با          كه از زمره قوانين امري بوده و توافق برخالف آن جايز نمي               

. قوانين خارجي كه برخالف اخالق حسنه و يا نظم عمومي باشد را عدم اجراي آن مقرر داشته است                   
باشد ليكن از وحدت مالك آن        اگرچه اين ماده ناظر به قوانين خارجي و قراردادهاي خصوصي مي             

چه قانون داخلي نيز برخالف نظم عمومي يا اخالق حسنه باشد           توان چنين نتيجه گرفت كه چنان      مي
 .تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري نمايد به طريق اولي دادگاه مي

 

 ج ـ قانون 

كن كردن فقر و     قانون اساسي، براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه           43جب اصل   به مو 
محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسالمي                    

ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري           4...  «:  ايران بر اساس ضوابط زير استوار است      

 .»....كشي از كار ديگري  عين و جلوگيري از بهرهم

 قانون كار موردي بوده كه در داخل         188 در ماده    انگذاررسد در واقع، منظور قانون      به نظر مي  
اگر به ياد بياوريم    .  ها به اتفاق به كار مشغولند     يك خانه يا واحد مسكوني، شوهر و زن و فرزندان آن           

ها اصل است و عدم شمول اين قانون نسبت          ي كارگران و كارگاه   كه شمول قانون كار نسبت به تمام       
 و تنها   كردهاي خانوادگي استثنا محسوب مي شود، نبايد قانون را به طور موسع تفسير                  به كارگاه 

.  قانون كار با يكديگر جمع باشند      188 كه هر سه شرط مقرر در ماده          دانستموردي را مشمول آن     
 انجام كار   ،يا رابطة همسري  )  پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي      (نزديك  يعني وجود رابطه خويشاوندي     
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همراه با همسر و فرزندان و عدم حضور فرد ديگري غير از اعضاي                )  پدر و مادر  (توسط صاحب كار    
 ). 155؛ ص 1388عراقي، (خانواده 

يد چيزي جز   آ  قانون كار به دست مي     188چه از تفسير موسع و يا حتي اعمال ظاهر ماده            اما آن 
هاي خانوادگي   محروميت كامل كارگر نوجوان از حقوق و مزاياي مقرر در قانون كار در كارگاه                     

در .  كشي از كار كارگر نوجوان و استثمار وي را در برندارد               اي جز بهره   باشد و اين امر نتيجه      نمي
 ممنوع اعالم   كشي از كار ديگري به طور كلي          قانون اساسي، بهره    43 اصل   4كه حسب بند     حالي

 .باشد گشته و از اين منظر ماده مذكور مخالف قانون اساسي در باب رعايت حقوق كارگر نوجوان مي
 

 بحث

 قانون كار، حقوق كارگران نوجوان را در كسب و كارهاي خانوادگي در جايي كه                 188وضع ماده   
اند با   مستثنا گرديده هاي خانوادگي و كارگران مشغول در آن از شمول مقررات قانون كار                   كارگاه
در اين خصوص ايرادات قابل مالحظه اي از نظر برخورد و              .  هاي جدي مواجه نموده است       چالش

 در تصويب   انگذارتعارض اين امر با نظم عمومي، اخالق حسنه و قانون وجود دارد و حتي قانون                   
متوجه اين مشكل بوده      ،هاي خانوادگي به ميان آمده     مقررات ديگر اين قانون هر جا سخن از كارگاه         

 قانون كار كه ورود بازرسان       98همانند تبصره ماده    .  نداحل نهايي را براي آن اتخاذ ننموده       ليكن راه 
كه وفق متن همان    هاي خانوادگي را منوط به اجازه كتبي دادستان نموده است در حالي            كار به كارگاه  

كار حق دارند بدون اطالع قبلي در هر ساعت         ها، بازرسان و كارشناسان بهداشت       ماده در بقيه كارگاه   
ها و   علت اين امر هم سنت      .  هاي مشمول قانون كار بپردازند       از شبانه روز به بازرسي از كارگاه         

اما بايد توجه داشت اين مالحظات نبايد باعث تضييع            .  رسد مالحظات اخالقي جامعه به نظر مي       
 .هاي خانوادگي گردد كارگاهحقوق افراد جامعه باالخص كارگر نوجوان شاغل در 

از طرف ديگر هرچند رابطه خويشاوندي به خودي خود مانع تحقق رابطه كارگري و كارفرمايي                  
نخواهد بود، اگر در كارگاهي فرزند يا همسر يا پدر و مادرِ كارفرما در كنار كارگران ديگر به كار                          

بطه آن دو مشمول قانون كار       مشغول باشند و حالت تبعيت و پرداخت مزد وجود داشته باشد، را               
-در اين كارگاه  .  هاي خانوادگي به شدت مورد ترديد است      ولي، اين حالت در مورد كارگاه     .  خواهد بود 

ها، نه تنها تفكيك تكاليف و حقوق ناشي از روابط زوجيت يا پدر و فرزندي در بيشتر موارد ممكن                      
توان  بودن عدم پرداخت آن، نمي      نيست، بلكه اغلب به سبب روشن نبودن پرداخت مزد يا مشخص            

رابطه صاحب كار با ديگر اعضاي خانواده را كه كاركنان كارگاه خانوادگي محسوب مي شوند، از                      
 . هاي رابطه كارگري و كارفرمايي شناختمصداق

 به ويژه با تعريفي كه      188شده در ماده       ياد »هاي خانوادگي كارگران كارگاه «از همين رو تعبير     
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چه از شمول قانون مستثنا شده،      ز كارگاه خانوادگي مي كند، درست نيست و در واقع، آن          خود ماده ا  
هايي وجود  زيرا، رابطه كارگري و كارفرمايي در چنين كارگاه        .  كارگاه خانوادگي است نه كارگران آن      

 ).156؛ صص1388عراقي، (ندارد 
، حقوق كارگران نوجوان را توجه به        قانون كار  188گردد قانونگذار با اصالح ماده       لذا پيشنهاد مي  

چون هاي ديگر هم    هاي ويژه اين گروه كار در كسب و كارهاي خانوادگي و نيز جنبه                    حساسيت
هاي كوچك تضمين نمايد تا شاهد از دست دادن و خروج زود هنگام نيروي كار از چرخه                       كارگاه

 .اقتصاد ملي كشور نباشيم
 

 

 هانوشتپي

 ممنوعيت استثمار: وق كودك كنوانسيون حق32 ماده.1

شناسند كه كودك استثمار اقتصادي نگرديده و به كاري كه براي سالمتي جسم يا           حكومت ها اين حق را به رسميت مي      
 .جان و يا تربيت و تكامل او زيان بخش است، گمارده نشود

در و اوالد و فرزند اوالد تعريف        از كتاب ششم قانون مدني، طبقه اول را در قرابت نسبي شامل پدر و ما                 1032ماده  .  2
كند و قرابت بين پدر و فرزندان و نيز قرابت بين مادر و فرزندان را جزء خويشاوندي درجه يك از طبقه اول به                             مي

 قانون كار، قرابت    188بنابراين منظور از خويشاوندي نسبي درجه يك از طبقه اول مصرحه در ماده                .  آورندحساب مي 
 .د خواهد بودپدر و مادر با اوال

 1919در سال ) كار شبانه جوانان شاغل در بخش صنعت (5كنوانسيون شماره . 3

گونه  سال نبايد در خالل شب در هيچ يك از مشاغل صنعتي عمومي يا خصوصي و يا هيچ                      18جوانان زير   :  2ماده  

 .اشتغال دارندها كار كنند، البته به جز مواردي كه تنها اعضاي يك خانواده در آن شعبه اي از آن

 
 

 منابع

: تهران.  حقوق كار و نحوه عملي رسيدگي به شكايات، دعاوي و جرائم در قانون كار                    ).  1386  (.فومشي، م اباذري
 .خرسندي

 .نسل سوم: تهران). ترجمه تاج مزيناني و سطوتي (قانون بين المللي حقوق جوانان  ).1380. (انجل، و
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 .پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه
 .مؤسسه انتشارت و چاپ دانشگاه تهران:  تهران.حقوق بين المللي كار ).1367. (عراقي، ع
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 .دارالمعارف: قاهره. ي االسالمالديمقراطبة  ف). 1971. (عقاد، م

شركت سهامي    :تهران).  چاپ بيست و سوم     (مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران         ).  1377(  .كاتوزيان، ن 
 .انتشار

 .انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. شناسي رشد كار براي نوجواني و جوانيروان). 1379. (آبادي، حلطف
   .مؤسسه كار و تأمين اجتماعي: تهران. بررسي تطبيقي شرايط كار زنان و نوجوانان). 1385. (ف موسوي،
 : قوانين
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