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  كارگران در ايران

  گزارش تحليلي كانون امروز از وضعيت كارگران در ايران
  
  

به اين معني اسـت كـه     . طبقه كارگر ايران جوان است ، اين به معني جوان بودن جمعيت كارگران در ايران نيست               
  . كارگر:  رقم زده استديرزماني نيست كه صنعت در ايران متولد شده و به همراه خويش ظهور طبقه اي جديد و موثر را

 انقالب سفيد شاه و مـردم نـام گرفـت ، نظـام اربـاب                ،به دنبال اصالحات ارضي كه كه در زمان حاكميت آن زمان          
 اين كشاورزان   .شدند ، گشوده شد    مي راهي شهرها  رعيتي منحل شد و زمينه براي حركت سيل كشاورزاني كه براي كار           

د كه به سرعت با پول تزريقي نفت و نيز سـرمايه گـذاري از خـارج در حـال                    و رعيتهاي سابق جذب كارخانه هايي شدن      
  .سيس بودندأرشد و ت

قبل از آن كارخانجـات كـارگر كـافي نداشـتند و حتـي در               . در واقع انقالب سفيد به هدف اصلي خود رسيده بود           
ا انحـالل نظـام فئـودالي بـه         ب .اي طوالني حكومت وقت مجبور به جذب كارگر از كشورهاي آسياي شرقي شده بود              دوره

ايـن همـان    .  راه براي تولد طبقه كارگر به طور وسيع و نيز قدرتمند شدن شهر در مقابل روسـتا بـاز شـد                     ،شكل دولتي 
 كه با بـستن لولـه هـاي نفـت صـادراتي             داين كارگران صنعت نفت بودن    .  شد 57اتفاقي بود كه بعدها زمينه ساز انقالب        

 فشردند و با ورشكستگي ماشين دولت ، انقالب را پيـروز       ، وابسته به درآمدهاي نفتي بود     گلوي حكومت شاه را كه بسيار     
  . كردند

 برخالف طبقه كارگر در اروپا كه سابقه اي سيصد ساله دارد ، طبقه كـارگر ايـران عمـال                    ؛ان است اين طبقه اي جو   
چرا كـه   . ثير خود را نشان داده است       أو ت اما در همين مدت كوتاه تولدش قدرت        . بعد از انقالب سفيد متولد شده است        

اگر قبول كنيم اساس حيات جامعه  توليد است ،كارگر تنها طبقه اي است كه نبض توليد را به عنـوان ابـزار قـدرت در                          
  . دست خويش دارد 

را در  بررسي وضعيت فعلي طبقه كارگر و خواسته هايش مي تواند شـناختي از رونـدهاي اجتمـاعي آينـده ايـران                      
  . كنيم در اين مقاله وضعيت طبقه كارگر را به دو بخش رفاهي و اجتماعي تقسيم مي. ترس ما قرار دهددس
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   وضعيت رفاهي كارگران–الف  
  

 دستمزد)  1-الف
 مـدير   ،مجيد يارمنـد   .]1[   هزار تومان در ماه اعالم كرده بود       300چندي پيش بانك مركزي خط فقر را درآمد زير        

  . در مورد فقر نـسبي مطالعـه دقيـق نـداريم            «:گفت،  كل دفتر سالمت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي          
پـائين تـر از ايـن رقـم را فقـر      .  گرفتن يك دوم ميانه جمعيتي است،فقر نسبي يكي از روشها براي تعيين رقم درآمدي

   ». هزار تومان است150كه  يميگو نسبي مي
و نظـر رسـمي در    شود در خصوص درصد جمعيتي زير فقر نسبي با بيان اينكه اين رقم در كشور مطرح نميوي  

خوراك :  عامل تعيين كننده هستند4مطلق   براي تعيين فقر... توانم بگويم درصد را نمي‹‹  ودمورد آن وجود ندارد افز
، بهداشت معادل خوراك تعيين شـده و آمـوزش   تناسب اين خوراك  كالري در روز، مسكن به2400 تا 2100در حدود 

 با اين تعريف، يارمنـد درصـد افـراد    ›› .اينها حداقل هاي مورد نياز براي فقر مطلق است  ) ! (معادل خوراك تعيين شده   
  .  هزار تومان اعالم شده كه زير خط فقر است 150 دستمزد 1385در سال . كرد درصد اعالم 15خط فقر مطلق را  زير

اما واقعيت اين اسـت كـه در اقتـصاد    . اي دولتي اعالم مي شود صورت بخشنامهبه ت كه در ايران دستمزد     سالهاس
 با عرضه و تقاضا مـشخص مـي شـود و عمـال ايـن نيـز در       ي ديگريسرمايه داري ، دستمزد نيز به مانند قيمت هر كاال  

  .جامعه ايران تحقق يافته است
وب مـي شـوند ، دسـت كارفرمـا را           سار هستند و عرضه كننده كار مح      حضور جمعيت بسيار بيكاراني كه منتظر ك      
از اين رو اگر كارگراني كه قـرارداد موقـت نيـز دارنـد     . گذاشته است   باز ،براي تعيين كارگر و اخراج ناراضيان از دستمزد       

  .ان بيكار دارند نخواهند به دستمزد تعيين شده بوسيله نظام موجود عرضه و تقاضا تن دهند، جايگزيناني در صف هزار
كه مبين لشكري از بيكـاران منتظـر كـار           ؛]2[مي باشد    افراد آماده به كار   % 30تا  % 20ن  يكاري در ايران ب   ينرخ ب 

زني كـارگر را پـايين آورده         سطح دستمزد و قدرت چانه      ،  عرضه از تقاضاي نيروي كار     پيشي گرفتن  كه با    لشكري. است
 بـه نـا امنـي موجـود بـراي           ، موقت و نيز كمبود تشكلهاي كالسيك كـارگري نظيـر سـنديكا            هاييت قرارداد  وضع .است

  .به آنان كمك كرده استفعلي  هايكارگران و تحميل دستمزد
   

وضعيت قراردادهاي كار)  2-الف
 ي رد كرده عرصـه هاي اقتصادي و اجتماعي وا  به زندگي كارگران آسيبموارد  بيش از ساير كههايي يكي از عرصه

 البتـه  . اسـت  ظهور رسـانده  ي اشتغال و امنيت شغلي كارگران است كه خود را در قالب قراردادهاي موقت كار به منصه               
 اما چيزي كه نـسبتا تـازه        .ست ا اي نيست و قدمت آن به قدمت خود نظام كارمزدي           تازه ي  قراردادهاي موقت كار مقوله   

بعد وسيع و جـا انـداختن ايـن نـوع      ك اصل جهت به كارگيري كارگران در يك گسترش ابعاد آن و تبديلش به ي،است
صـنعتي   زهـا و مراكـ      در بسياري از كارخانـه    حتي  كه امروزه    به طوري  .باشد يمقرارداد كار در مكانيسم اقتصادي كشور       

  .شود عمال ميسفيد امضا ا هاي  به صورت قراردادهاي موقت و برگه،ي مستمر دارد ز كه كار آنها جنبهيبزرگ ن
. گذرانـد    تر در قانون كار در مجلس هفتم مراحل بررسي و نهايتا تصويب را مي              اخيرا بحث تغييراتي كلي و اساسي     

 به گونه اي اصالح     ،كه در طول ساليان گذشته مورد انتقاد كارفرمايان بوده         ، اين فصل  27 ماده   ، ]3[ جديد در اصالحيه 
كارگـاه را رعايـت نكنـد كارفرمـا         ين نامـه انـضباطي      يـ  كه اگر كارگر در انجام وظايف محوله كوتاهي كند و آ           شده است 

در صـورتي كـه ايـن       .  روز قرارداد ادامه همكاري را لغـو كنـد         15تواند با حداقل دوبار تذكر كتبي در فاصله كمتر از            مي
و بـا كـارگر قبلـي    جديدي را جايگزين كارگر قبلي كند اليحه به تصويب مجلس برسد كارفرما حق دارد همزمان كارگر      

 امـا در پـيش      ،موافقت شوراي اسالمي كار براي فسخ قرارداد با كارگر الزامي است           ]4[در قانون كار     .تسويه حساب كند  
 اسالمي كار يـا تـشكل كـارگري         نويس تهيه شده از سوي وزارت كار، كارفرما فقط بايد تصميم خود را به اطالع شوراي               

  . برسانددركارگاه موجود
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تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختالف مراجعه و شكايت كند و              در پيش نويس اصالح قانون همچنين كارگر مي        
 بـراي   ،مبالغ تعيين شده در قانون    بر  ت حل اختالف مي تواند عالوه       ئدر صورتي كه كارگر مقصر تشيخص داده نشود هي        

 از جمع دستمزد دو سال كارگر بيشتر          مشروط بر اين كه اين مبلغ      ؛ روز خسارت نيز تعيين كند     15 سابقه كار    هر سال 
در صورت بروز چنين وضعيتي كارفرما مي تواند يا خسارت را پرداخت كند و يا كارگر را بـه سـر كـار قبلـي بـاز                 .نباشد
 .گرداند

  
  بهداشت)  3-الف

 هـر روز از  ،ل امنيتـي يكار و عدم وجود حداقل وسا  و غير بهداشتي بودن محيططوالني بودن ساعات كار، آلودگي  
   .ميان كارگران قرباني مي گيرد

حـوادث  «  : كارگر گفتـه اسـت     در همايش دبيران اجرايي خانه       ،عليرضا محجوب، نماينده مجلس شوراي اسالمي     
 وي بـا بيـان اينكـه    ».باشد مير از ساير حوادث  برابر بيشت3حين كار، وحشتناكترين حوادث در كشور است كه آمار آن         

 اين افراد به علـت       «:افتد، افزود  سواد اتفاق مي   سواد و كم   بيشترين حوادث منتهي به فوت در حين كار براي كارگران بي          
]5[» .شوند عدم اطالع از مسائل ايمني مربوط به حرفه خود و عدم آموزش از طرف كارفرما، دچار چنين حوادثي مي

 نورآباد در استان مركزي جان خـود  - قطار در مسير راه آهن شازند  كارگر در اثر رها شدن واگن4  جاريسالدر 
 كارگر در يك كارگاه سنگ كوبي استان همدان بـه خـاطر    6همچنين  . مجروح شدند نيز  را از دست دادند و چندين نفر        

 كـارگر   3مـورد ديگـر مـرگ وحـشتناك         . حيط كـار، جـان خـود را از دسـت دادنـد              ي در م  يكار با مواد كشنده شيميا    
]6[ . در داخل مخزن اسيد است كه اخيرا بر اثر خفگي جان خود را از دست دادند"شهيد تندگويان"پتروشيمي 

 جديدي از ميان كارگران مـي گيـرد و           كه هر روزه قربانيان    است  اينها نمونه هايي چند از دهها حوادث مرگباري         
توليـدي بـزرگ و كوچـك ايـران خبـر       در واحـدهاي  كـارگران به نوبه خويش از وضعيت وخيم بهداشت و امنيت جاني           

پزخانه ها و غيـره،      ي همچون كارگاههاي قالي بافي، كوره     ياي و در واحدها    موقعيت كارگران در بخشهاي حاشيه    . دهد مي
طوري كه دامنه وقوع حوادث دهشتناكي نظيـر قطـع دسـت، قطـع انگـشتان دسـت و پـا،                       ه ب .استتر   از اين هم وخيم   

الت غيراستاندارد و فرسوده و غيـر ايمنـي غيـر قابـل             آهاي فيزيكي در اثر كار با ماشين         ديدگي سوختگي و ساير آسيب   
 .توصيف است

 اوقـات كمبـود   ز سـاعات طـوالني كـار و         مين شرايط امنيتي در محيط كار، ا      أعالوه بر فرسودگي ابزار كار و عدم ت       
، از دست رفتن سالمت     كارگراننام برد كه باعث فرسايش جسم و روح         امل جدي ديگري    وبه عنوان ع  استراحت نيز بايد    

در همين رابطه بايد به نقش دسـتمزدهاي         .آنان، خستگي مفرط و در نتيجه افزايش شمار سوانح كاري مرگبار مي شود            
 با توجه به  - تازه اگر به موقع پرداخت گردند      -دستمزدهاي كارگران . يد سوانح كاري نيز اشاره كرد     نازل كارگران در تشد   

كند تا براي دريافت حقوق بيشتر بدون توجـه   ين است و اين خود عاملي است كه كارگر را وادار مي يحجم تورم بسيار پا   
امـري كـه     ؛زانه از آنچه كه بايد بيشتر مـي شـود         به قدرت بدني دست به اضافه كاري بزند و بدين طريق ساعات كار رو             

از سوي ديگر، كارفرمايان به هيچ وجهـي نگـران از دسـت     . درصد وقوع حوادث مرگبار در هنگام كار را افزايش مي دهد          
 چرا كه به علت گسترش سرسام آور صفوف ارتش ذخيره كار در ايران، هزاران كارگر بيكـار                  ،دادن كارگران خود نيستند   

هاي كارخانه ها در انتظار كار صف بسته اند و تك تك آنان مجبورند براي تامين زندگي خانواده هايشان به هر                     پشت در 
  . در دهندي تنكار

دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول ايـن      قانون كار    147ماده  طبق  
ند براساس  ا فلكارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مك     :  مي گويد  148ه  و نيز  ماد   قانون و خانواده آنها فراهم سازد       

اين در حالي است كه اكنـون بـسياري از           .مين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند          أقانون ت 
مكانـات و حقـوقي نظيـر        از كوچكترين ا   ، مخصوصا كارگران فصلي نظير كارگران ساختماني و كارگران روزمزد         ،كارگران

]7[ .بيمه محرومند و شرايط ناامن شغلي و احتمال اخراجي مجال هرگونه چانه زني با كارفرما را مسدود نموده است
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   اجتماعي كارگرانيت وضع-ب 
  
  تشكل هاي كارگري در ايران)  1-ب

اولـين  . ي كارگري بالفاصله قـدم بـه عرصـه حيـات نهادنـد             تشكلها ،در ايران با ايجاد صنعت و زايش طبقه كارگر        
كارگران مناطق بوسيله اعتصاب بزرگي  براي اولين بار 1308در سال  . هاي ايجاد تشكل باز هم در صنعت نفت بود         جرقه
]8[ . تن از فعاالن كارگري دستگير و زنداني شدند54با شكست روبرو شد و شكل گرفت كه نفتي 

ها نيـز ماننـد جامعـه سياسـي بـود و انـواع و اقـسام تفكـرات و احـزاب بـه                          فضاي كارخانه   ، 57در ابتداي انقالب    
 اسالمي و شوراهاي اسالمي داخل كارخانه ها به         هاي انجمن ، 60پس از حوادث سال     . عضوگيري و تحرك مشغول بودند    

به   «: آمده است  1368 قانون كار مصوب     130در ماده   .  شدند عنوان تنها تشكل هاي موجود قانوني به رسميت شناخته        
غ و گسترش فرهنگ اسالمي و دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمي و در اجراي اصل بيست و شـشم قـانون                     يمنظور تبل 

توانند نسبت بـه     صنفي مي   كارگران واحدهاي توليدي ، صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي و          ،اساسي جمهوري اسالمي ايران   
 ».سيس انجمنهاي اسالمي اقدام نمايندأت

اي برابر با تولد صـنعت نفـت در ايـران داشـتند       اي به تشكلهاي كارگري سنديكا كه سابقه       در قانون كار هيچ اشاره    
بـه همـين علـت عمـال        . نشد و تشكل هاي كارگري تنها به انجمن هاي اسـالمي و انجمنهـاي صـنفي محـدود شـدند                     

سيس مجـدد بعـضي از      أ اندك تالش هايي نظير ت     .شصت به تدريح كمرنگ و نهايتا محو شدند        هسنديكاها از ابتداي ده   
. شـناخت   سنديكا را به رسميت نمي     ، چرا كه قانون   ؛ نيز نافرجام بود   ها نظير سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهران     سنديكا

مهوري اسالمي ايـران و بـه منظـور    ششم قانون اساسي ج در اجراي اصل بيست و   « :  قانون كار آمده است    131ماده  در  
بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايـان ، كـه خـود متـضمن حفـظ منـافع               قانوني و  حفظ حقوق و منافع مشروع و     

جامعه باشد ، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت مـي تواننـد مبـادرت بـه تـشكيل انجمنهـاي        
  ».في نمايندنص

. بايد با او به مذاكره بپـردازد   كارگر   كارفرماست و    ،رفاهي و دستمزد  امور  ر در مسائل صنفي نظير      كارگطرف مقابل   
 اتثيري در حـل اختالفـ     أدر ديگر كشورها سنديكا به طور كالسيك اين وظيفه را براي كارگران برعهده دارد و دولت تـ                 

  قـانون كـار در  157  در مـاده ،ر بدون تعريـف اسـت   اما در ايران به علت اينكه اساسا سنديكا طبق قانون كا          . كاري ندارد 
هرگونه اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يـا كـارآموز كـه ناشـي از                 «: مورد اختالفات بين كارگر و كارفرما آمده است       

اجراي اين قانون و ساير مقررات كار ، قرارداد كارآموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي يـا پيمانهـاي دسـته جمعـي كـار                         
اشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسالمي كار                      ب
درصورتيكه شوراي اسالمي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صـنفي كـارگران و يـا نماينـده قـانوني كـارگران و                         و

تهاي تـشخيص و حـل اخـتالف بـه ترتيـب آتـي              ئاز طريق هي  فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش          كارفرما حل و  
كارگران يك واحد ، فقط مي توانند يكي        « : در تبصره چهارم همين ماده آمده است       .فصل خواهد شد   رسيدگي و حل و   

  ».از سه مورد شوراي اسالمي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند
ت تشخيص مذكور در اين قـانون از        ئهي« : ختالفات كارگري چنين آمده است     درباره تعيين تكليف ا    158در ماده   

 يك نفر نماينـده كـارگران بـه انتخـاب           -2 ؛امور اجتماعي  و  يك نفر نماينده وزارت كار     -1: افراد ذيل تشكيل مي شود      
 بـه انتخـاب كـانون انجمنهـاي صـنفي            يك نفر نماينده مديران صـنايع      -3 ؛كانون هماهنگي شوراي اسالمي كار استان     

اجتمـاعي مـي توانـد نـسبت بـه           امـور  و ها ، وزارت كار    تئتوجه به ميزان كار هي      درصورت لزوم و با    ؛كارفرمايان استان 
]9[ ».ت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايدئتشكيل چند هي

ت تشخيص مذكور ارجاع شده ،  و به هيئپيش آمده كارفرما گران توسط در اختالفاتي كه تاكنون بر سر اخراج كار
به اخراج كـارگران منتهـي      ي حل اختالف     ، هشتاد درصد اين پرونده ها      "كار و كارگر  "وزنامه دولتي   رآمار رسمي   طبق  

   . شده است
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كانون « از سوي    دارند،ر  در مورد كارگاه هايي كه پنج نفر يا كمتر از پنج نفر كارگ            » قانون جديد كار    «نويس پيش 
اي از   تحـت نظـر كميتـه     » ي و كارفرمـايي   كـارگر تشكل هـاي     «با مشاركت   » عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران     

دوران ما،  (ي وزارت كار و امور اجتماعي تقديم هيئت وزيران شد           بررس، تهيه و پس از       معاونت حقوقي رياست جمهوري   
 اسـت  و به تصويب مجلس برسد، قرار        هاي به اليحه مبدل شد      ماده 31 پيش نويس    اگر اين ). 1379 اسفند   3چهارشنبه  

و تـأمين   »  نيـروي انـساني    اشـتغال قـوانين   « پنج نفر يا كمتر از پنج نفـر كـارگر، از             دارايكه اليحه حذف كارگاه هاي      
اين كارگاه هـا نيـز      ران  كارگبه سخن ديگر، قرار است      . گردد مجلس پنجم، ملغا اعالم      1378 اسفند   8مصوبه  ،  اجتماعي
ماننـد  (شـوند   » قـانون كـار جمهـوري اسـالمي        «برخوردار شده و مشمول     » مزايا« از   ،ساير كارخانه ها  كارگران  همانند  

  ).  مجلس1369ي كارگران از بيمه بيكاري مصوب شهريور گير بهره
 تغييراتي داده   ،صاص دارد  كه به تشكل هاي كارگري و كارفرمايي اخت        ،در پيش نويس جديد فصل ششم قانون كار       

   .شده است و از مجموع هشت ماده اين فصل شش ماده حذف شده و به جاي آن يك ماده جايگزين شده است
ايـن مـاده   .  حذف شده به جاي همه آنها يك ماده گذاشته شـده اسـت  137 و  136،  135،  132،  131،  130مواد  

ما درباره بخش هاي ديگر نظير تشكيل تعاوني هاي مسكن از گيرد ا جديد بخشي از مباحث مواد حذف شده را در بر مي  
  .سوي كارگران كه در قانون فعلي يك ماده به آن اختصاص دارد، سكوت كرده است

نكته اصالح شده ديگر، كمرنگ شدن نقش انجمن هاي اسالمي كارگري است كه در قانون فعلي يك مـاده بـه آن        
سيس انجمن اسالمي، تشكيل شوراهاي اسالمي كـار        أ ت ،از سوي وزارت كار    اما در پيش نويس تهيه شده        ؛اختصاص دارد 

داشـتن فقـط   الزام بـه   ،با اين تغيير .و انجمن هاي صنفي و انتخاب نماينده كارگران هم سطح در نظر گرفته شده است            
  . استيكي از سه تشكل شوراهاي اسالمي كار، انجمن صنفي و نماينده كارگران در يك واحد توليدي حذف شده

به اين ترتيب، كارگران يك واحد توليدي مي توانند به صورت همزمان هر سه تشكل را در كارگـاه توليـدي خـود                       
هايي براي آن در نظر      يتد محدو ، مگر اين كه در آئين نامه هاي اجرايي كه بعدا به تصويب دولت مي رسد               .داشته باشند 
هاي صنفي كـارگري بايـد در وزارت         ضافه شده اين است كه تشكل     نكته ديگري كه در اصالحيه قانون كار ا       . گرفته شود 

كار به ثبت برسند و ثبت اين تشكل ها در ديگر مراجع قانوني نظير وزارت كشور دليلي بر عدم ثبت آنها در وزارت كـار                         
]10[.نيست

  
  كار كودكان)  2-ب

 كودكان كارگري كه به كار توليدي يا خدماتي مـشغول           ، دسته اول  :شوند كودكان كار خود به دو دسته تقسيم مي       
  .  كودكان خياباني مي باشند،هستند و دسته دوم

كودكان خياباني عمدتا مشكالت بيشتري دارند و مورد سوء استفاده بيشتري قرار گرفته و  خطر بيـشتري آنهـا را                     
مشاركت در ارتكاب    شي از آنان به صورت فروش يا اجاره،       گرايش به مصرف سيگار و مواد مخدر، بهره ك         .تهديد مي كند  

جرايم از جمله قتل، سرقت و توزيع مواد مخدر، فروش اعضاي بدن، قرار گرفتن در بانـدهاي فـساد و قاچـاق بـه سـاير                          
 .در خيابان استاين كودكان كشورها از پيامدهاي حضور 

علت هـايي عمـده و زيربنـايي دارد كـه از آن جملـه                بررسي علل پديده كار كودكان       ،از نظر كارشناسان اقتصادي   
توان به فقر، عدم تعادل اقتصادي و رشد ناكافي اقتصادي اشاره كرد؛ واقعيت اين است كه بدون توزيع درآمد عادالنه                     مي

 اين مشكل هم چنـان بـه قـوت خـود بـاقي               نيز در شرايط رونق اقتصادي   حتي   ،و دستيابي افراد به كار و شغل مطلوب       
 .د ماندخواه

البته وجود فقر تنها دليل به وجود آمدن معضل كودكان كار نيست و علـل مختلفـي از جملـه نقـايص موجـود در         
ثر در بـروز    ؤآموزش و پرورش، قوانين و مقررات ناكافي براي مقابله با كار كودكان و فقدان آگاهي عمومي، از عوامـل مـ                    

  .آيد اي چون كار كودكان به شمار مي پديده
در . اي به منطقه ديگـر كـامال متفـاوت اسـت       اين باورند كه پيدايش كار كودكان از منطقه  رسان اقتصادي ب  كارشنا

ه بنديا ع روستاييان به شهرها، فقر گسترشحالي كه در كشورهاي در حال توسعه، ركود اقتصادي، بيكاري، مهاجرت وسي
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دكان كار است؛ در كشورهاي صنعتي، ركود اقتـصادي         هاي زندگي از عوامل موثر پيدايش و گسترش كو          و افزايش هزينه   
  .باشد ميو بيكاري رو به گسترش باعث پيدايش دوباره نوعي از كار كودكان 

آمار  ، سازمان بهزيستي كشور   طبق آمار . عهده سازمان بهزيستي است    ساماندهي كودكان كار و خيابان بر     در ايران   
تفاوت فاحش ميان آمار كودكـان       ]11[ .بوده است نفر  هزار   784 ،1384ل   تحت پوشش اين سازمان در سا      كودكان كار 

زده شده توسط كارشناسان، نشانگر مخفي مانـدن تعـداد       گيرند با آمار تخمين    كاري كه تحت پوشش بهزيستي قرار مي      
 درصـد از    12انجـام شـد، حـدود        سال قبل در كشور      10براساس يك سرشماري كه      .قابل توجهي از اين كودكان است     

 درصد از كل شاغالن كشور را كودكـان         5/1 ،طبق آمار رسمي   .ساله كشورمان فعاليت اقتصادي دارند    19 تا   10جمعيت  
 ميليون جمعيت   24 وجود حدود    ا ب .باشد  از آمار رسمي مي    ترآمار واقعي كودكان كار بسيار بيش     اما  دهند    كار تشكيل مي  

  .روند  ميليون به سر كار مي6 احتماال بقيه هستند، مشغول به تحصيل آنهااز نفر  ميليون 18 ه ك سال در كشور،18زير 
ضمن اينكه به علت غيرقـانوني بـودن   .  براي كارفرمايان سود زيادي دارد     ، به علت دستمزد پايين آنان     ،كار كودكان 

سـود كـار كودكـان بـراي اقتـصاد جهـاني        . باشند  از مزايايي نظير بيمه و بهداشت حين كار هم محروم مي           ،كودكان كار
به طـوري كـه اكنـون حـدود         . دهد  كه از گستردگي استفاده از كودكان براي كار خبر مي          است ميليارد دالر    760حدود  

  .  اند  ميليون كودك در سراسر جهان به كار مشغول200
 80و در مـاده  » .سال تمام ممنوع است 15به كار گماردن افراد كمتر از « :  قانون كار ايران آمده است  79در ماده   
 سال تمام   18 تا 15كارگري كه سنش بين     « : گويد مي 80ماده  . به تعريف كارگر نوجوان اشاره شده است      همين قانون   

مين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار      أشود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان ت         باشد، كارگر نوجوان ناميده مي    
را بـراي تمـام     » كـودك « اصـطالح    ، سازمان بـين المللـي كـار       182نامه    از مقاوله  2ماده  در حالي است كه     اين    ».گيرد

 كـه دولـت جمهـوري       ،همچنين كنوانسيون جهاني حقوق كودك    . دهد اده قرار مي  ف سال مورد است   18اشخاص كمتر از    
ايـن  . آورد  را در زمره كودكان به شمار مي        سال 18راد كمتر از    ف نيز تمامي ا   ، به آن پيوسته   1373اسالمي ايران در سال     

مقاولـه   « بـه    موسوم 138هاي سازمان بين المللي كار، مقاوله نامه         قابل ذكر است كه يكي ديگر از مقاوله نامه        نيز  نكته  
 كه براي اشتغال به كارهايي با احتمـال         رد برچيدن كامل كار كودك تهيه شده و تاكيد دا         فبا هد » نامه حداقل سن كار   

دولـت ايـران    .  سال ممنوع است   18راد كمتر از    فجود خطري از بابت تهديد بهداشت، ايمني يا اخالق كودك، اشتغال ا           و
]12[.  استنامه نپيوسته هنوز به اين مقاوله

  
  كار زنان ) 3-ب

فت و به همين خـاطر موانـع پـيش          داري ضرورت يا    كار زنان متناسب با رشد سرمايه      ،دهه هاي اخير در ايران    طي  
 ديگر تعداد كارگران مرد كفـاف توليـد را نمـي دادنـد،  از ايـن رو      ،با رشد صنعت و توليد در ايران   . پاي آن برداشته شد   

ايـن امـر بـا فـراهم شـدن امكانـات مـساوي              . داري نوپاي ايران بود    حضور زنان و وارد شدنشان به بازار كار الزام سرمايه         
  . ان و نيز تغيير قوانين كار تسريع شدتحصيل براي زن
 كارفرمـا مكلـف اسـت بـه     ،ي كه داراي كـارگر زن هـستند    يههاگادر كار « :  قانون كار ايران آمده است     77در ماده   

ايـن فرصـت جـزء      .  نيم سـاعت فرصـت شـيردادن بدهـد         ،سه ساعت  مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك پس از هر        
درنظـر گـرفتن گـروه        و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و بـا            ساعات كار آنان محسوب مي شود     

 مـاده   2در تبصره   » .را ايجاد نمايد  ....) از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و       (سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان        
 بـه نظـر   ».رداخـت خواهـد شـد   مين اجتمـاعي پ أحقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون ت   « :  نيز آمده است   76
  .گذار فراهم كردن شرايط براي كار زنان بوده است رسد نظر قانون مي

 مـي توانـستند بـسياري از        ،كردنـد  از طرف ديگر زنان نيز مانند كودكان به علت دستمزد پاييني كه دريافـت مـي               
ي شانس زنان     عنوان محدود كننده    هاي مادري به     موج اول، از مهارت    يها   گروهي از فمينيست   .مشاغل را تصاحب كنند   

اين باور بودند كه كار بدون دستمزد در  كردند و بر ي عمومي ياد مي جهت استقالل و برابري اقتصادي با مردان در حوزه       
  .آنان گشته است دستمزد ساز نابرابري خانه و وظيفه مادري، زمينه
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 اثـرات زيـادي در تعيـين سـطح          ايـن امـر   زنـان بـه     دستمزد پايين براي زنان هر دليلي كه داشته باشد، تن دادن             
نيـروي  تر تن دهند واال در عرصـه      دستمزد در ايران گذاشت، به طوري كه مردان مي ديدند كه بايد به دستمزدي پايين              

   درصـد زنـان داراي آمـوزش       6/68در حال حاضر     .تر از اينان عرضه كنند      زناني  هستند كه نيروي كار خود را ارزان         ،كار
ها به   درصد در ساير بخش8/18 درصد نيز در بخش بهداشت، مددكاري اجتماعي و فقط 6/12 در بخش آموزش و      عالي

 درصـد در    9/5 درصد از مردان داراي تحصيالت عالي، در بخش آموزش،           5/34 است كه      در حالي   اين. كار اشتغال دارند  
]13[ .كنند  مي عاليتها ف  درصد در ساير بخش7/59بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي و 

، )بافي  بيشتر قالي ( هاي عمده فعاليت زنان در جوامع شهري و روستايي، شامل كشاورزي، توليد منسوجات                 بخش
 درصد زنان شاغل در بخـش توليـد         3/28آمارهاي موجود حاكي است كه      . آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي است     

 درصد نيز در بخش بهداشت و مددكاري 7/6 درصد در بخش كشاورزي و 6/16رصد در بخش آموزش،  د26منسوجات، 
درصـد  16ها فعاليت دارنـد، مـردان          درصد از زنان در ساير بخش      3/2كه فقط     در حالي . اجتماعي به كار مشغول هستند    

  .كنند فعاليت ميها   درصد باقي مانده، در ساير بخش84هاي مذكور را اشغال كرده و  مشاغل گروه
 اما در پنج سال اخير اين نسبت براي      ، اشتغال دارند  وميهاي عم    درصد كل زنان شاغل ديپلمه به باال در بخش         79

 درصد رسيده است كه گوياي كاهش جذب زنان تحصيلكرده به وسيله بخش عمومي است؛ اگر چـه                  70زنان ديپلمه به    
هـاي شـغلي       درصد از كل فرصت    2/40همچنين  . نان تحصيلكرده است   نيروي كار ز    ترين متقاضي   اين بخش هنوز عمده   

  هاي شغلي ايجاد شده براي افـراد داراي تحـصيالت            درصد از فرصت   36ايجاد شده براي افراد داراي تحصيالت عالي و         
  . ابتدايي و پائين، به زنان تعلق گرفته است

هاي شغلي براي زنـان داراي تحـصيالت     و كمبود فرصت له نيز نشان دهنده بازار دوگانه كار زنان در ايران         ئاين مس 
 درصـد و نـرخ      2/43همچنين نرخ بيكاري زنان داراي تحصيالت متوسطه و عالي در جامعه روستايي، برابر              . مياني است 

 درصد  5/31در جامعه شهري نيز نرخ بيكاري زنان داراي تحصيالت متوسطه به باال             .  درصد است  3/5بيكاري بقيه زنان    
 درصد است كه باز هـم مـشكل عمـده در بخـش شـهري و روسـتايي، متعلـق بـه زنـان                         1/18رخ بيكاري بقيه زنان     و ن 

 .هاي آينده شدت خواهد يافت تحصيلكرده است كه در سال
 كمتر از نرخ بيكاري مردان      1355نرخ بيكاري زنان در ايران تا سال        . نرخ بيكاري زنان تقريباً بيشتر از مردان است       

 در حـال  .هاي اخير اين فاصله زياد شده اسـت   در سالو ولي بعد از آن نرخ بيكاري مردان از زنان كمتر شده      .بوده است 
 80بررسي آمارهاي نسبتاً جديدي كه در سـال         . رو هستيم   به  حاضر با افزايش نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده در جامعه رو         

راي تحصيالت عـالي و متوسـطه در جوامـع شـهري و روسـتايي               از سوي مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار دا          
دهد كه ايـن    درصدي در روستا خبر مي    59/ 4 درصدي اين نرخ در شهرها و نيز سهم          88/ 7منتشر شده است، از سهم      

]13[ .هاست داراي تحصيالت متوسطه و عالي در شهرها و روستازنان امر بيانگر حضور بخش بزرگي از جمعيت بيكار 
  

***  
  

بررسي دقيق مسئله كـارگران از      . در اين مقاله تنها مجال پرداختن ابژكتيو و محدود به مسائل كارگران فراهم شد             
ثيري كه تاكنون بر فضاي سياسي و اجتماعي كشورمان در طي تـاريخ             أجمله بررسي جنبش هاي اجتماعي كارگران و ت       

يكـي  كـه  توان دريافت اين است   به هر حال آنچه از ميان همين بررسي موجود مي  .طلبد  مجالي ديگر مي   ،گذاشته است 
در جامعـه   اي تعيين كننده و مهم        بررسي دقيق وضعيت كارگران به عنوان طبقه       ،از شرطهاي تحليل اجتماعي در ايران     

  . است
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