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  ) 25/7/1390 :نهايي تاريخ پذيرش  -   24/11/1389:  تاريخ دريافت( 

  
  :چكيده
رود و آن در رابطه ميان دولت و مستخدمين و د و وسيله درآمد آنان به شمار ميعنوان شغل افرا كار به

اي با دارا بودن ابزار توليد و اما عده. كندهمچنين ميان كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي معنا پيدا مي
تعهدات خويش  توانند شرايط خود را به ديگران تحميل كنند و ازسرمايه از تفوق مادي برخوردار بوده و مي

در مقابل گروهي عظيم كه بقاي خود و ساير افراد وابسته به آنان، متكي به  .به آساني شانه خالي كنند
لذا  توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گيرند،باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمينيروي كارشان مي

نين با صنعتي شدن جوامع، انسان امروزي در معرض همچ. گيرنددر معرض تضييع حقوق و استثمار قرار مي
  .قرار گرفته است... فشارهاي ناشي از كار، ترس از حوادث، عدم امنيت شغلي و

بيني شود كه امنيت شغلي و فكري افراد ذينفع تأمين گردد تا نسبت به از دست لذا بايد تدابيري پيش
  . دادن موقعيت شغلي خود هراسي نداشته باشند

اين مهم بر عهده قوانين هر كشور است،كه در كشور ما نيز، قانون اساسي، قانون كار و قانون تأمين انجام 
هاي مربوط، براي جلوگيري از به خطر افتادن اشتغال كارگران و حمايت از آنها و ايجاد نامهاجتماعي و آيين

 . انداطمينان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتي را وضع نموده

  
 امنيت شغلي، تامين اجتماعي، حقوق بنيادين، اخراجكارگر، اشتغال،  :هاهكليد واژ

  
                                                 

  Email: parastesh@guilan.ac.ir                                                                           نويسنده مسئول* 
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   :مقدمه .1
و همچنين ) 122: 1382معين، (» ايمن شدن، در امان بودن و بي بيمي«امينت در لغت به معني 

حالت فراغت از هر «و ) 135: 1373صدري افشار، (» وضع يا كيفيت نبودن خطر يا آشوب، ايمني«
آمده ) 38: 1366آشوري، (» ونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حملهگ

  . است
توان امنيت شغلي را شرايطي تصور نمود كه فرد در معرض با توجه به تعريف لغوي امنيت، مي

م را خطر از دست دادن شغل يا تغييرات شغلي نباشد و براي دستيابي به شغل مناسب، ايمني الز
در واقع امنيت شغلي به اين مسئله توجه دارد كه اشتغال كارگران به خطر نيفتد و . احساس كند

  . كارگر خود را از هر گونه تهديد از دست دادن شغل مصون و ايمن بداند
اي جهت جلوگيري از تعدي و در روابط ميان كارگر و كارفرما به دليل حاكم نبودن هيچ ضابطه

پذير از يك سو و نياز كارگران به كار براي ادامه حيات از سوي ديگر رف آسيبتجاوز به حقوق ط
  .اي كار خود را از دست بدهندشد كه كارگران به راحتي و بدون هيچ عذر و بهانهباعث مي

از اين رو به تدريج در جوامع مختلف، ضوابط و مقررات حمايتي براي زحمتكشان در نظر گرفته شد 
  .بعد حمايتي آن فزوني يافت و با گذشت زمان،

هاي سوم، نوزدهم، اصل(طور كلي، در قانون اساسي هر كشور، از جمله قانون اساسي كشور ما به
و ) بيستم، بيست و دوم، بيست و ششم، بيست و هشتم، بيست ونهم، چهل و سوم، و جهل و ششم

عيارها و موازيني در راستاي هاي مربوط، مها و مصوبهنامهقوانين كار و تامين اجتماعي و آيين
  .حمايت از كارگران و براي حفاظت و صيانت نيروي انساني در نظر گرفته شده است

المللي نيز كار و امنيت شغلي جزء حقوق اوليه و اساسي بشر شناخته شده، مقرراتي در سطح بين
  .براي ضمانت از آن تدوين شده است

نيت شغلي و مقررات موجود براي تامين و حفاظت آن در در اين مقاله سعي بر آن است تا مفهوم ام
  .قوانين داخلي بررسي شود

  
  :ها و مصاديق امنيت شغليجلوه. 2

اما صرف اشتغال متضمن امنيت شغلي نيست، بلكه لوازم و . پيش شرط امنيت شغلي اشتغال است
مقتضيات و اين امنيت . كندمقدماتي در اشتغال ضرورت تضمين امنيت شغلي را ايجاب مي

  .شودمصاديقي دارد كه به آن پرداخته مي
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   :قرارداد كار و امنيت شغلي . 1.2
اگر چه از نظر قانون كار، هر دو . تواند كتبي يا شفاهي باشدقانون كار، قرارداد مي 7با توجه به مادة 

ف بين باشند، اما مشخص است كه قرارداد شفاهي در هنگام اختالنوع اين قراردادها معتبر مي
كارگر و كارفرما و انكار كارفرما، تضمين كنندة رابطة كارگري و كارفرمايي نيست و اثبات وجود اين 

لذا اگر كارگران، قرارداد خود را با كارفرمايان به صورت كتبي منعقد كنند، . باشدرابطه با كارگر مي
يان دادن به اين رابطه بايد از عنوان مثال براي پابه. گردنداز امنيت شغلي باالتري برخوردار مي

مشكل اثبات رابطة . طرقي مثل اخراج استفاده شود كه آن هم نياز به تأييد مراجع حل اختالف دارد
كارگري در زماني كه، قرارداد با كارگر توسط نمايندة كارفرما به صورت شفاهي منعقد شده باشد، 

سمتي از سوي كارفرما نداشته باشد، اثبات بيشتر است زيرا در هنگامي كه نمايندة كارفرما ديگر 
: 1388هدايتي زفرقندي،  ؛86: 1378اباذري فومشي، . (رابطه كارگري و كارفرمايي دشوارخواهد بود

هاي شكلي قرارداد كتبي، به لحاظ امكان نظارت بيشتر بر نحوة اجراي با عنايت به برتري«) 49
تالفات ناشيه در مراجع حل اختالف، چنانچه مقررات قانون كار و سهولت بيشتر رسيدگي به اخ

امكان تبديل قرارداد شفاهي به كتبي آن موجود باشد، نه تنها اين تبديل مغايرتي با مقررات قانون 
 دليل مشكالتي كه پديد آمده بود، به). 68: الف1387الهيان، (» ، بكله ارجح و اصلح هم هست ندارد

برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب  قانون رفع 8قانونگذار بر اساس ماده 
قانون كار نمود كه پس از  7اقدام به افزودن دو تبصره به مادة  ،مجلس شوراي اسالمي 7/5/1386

در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي  25/8/1386مخالفت شوراي نگهبان، درتاريخ 
ر با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم الحاقي، قراردادهاي كا 3بر اساس تبصره . رسيد

  .مخصوص باشد
معموالً قرارداد بين كارگر و كارفرما در كارهاي مستمر و دائمي به صورت  ،قبل از تصويب اين قانون

  ). 125: 1379نيا، رسائي(شد كتبي و در كارهاي موقت به صورت شفاهي بسته مي
اما قراردادهاي . كنندة امنيت شغلي كارگران مي باشند قراردادهاي كار دائم تا حدودي تضمين

كنند و در پايان مدت قرارداد در موقت از لحاظ امنيت شغلي براي كارگران تضميني فراهم نمي
و  شوندگونه قراردادها خاتمه يافته تلقي ميصورتي كه كارفرما با تمديد قرارداد موافقت نكند، اين

  . گرددمي كارگر از ادامه اشتغال محروم
اقدام به تنظيم قرارداد موقت جديدي با  ،در اين رابطه ممكن است كارگري در كنار قرارداد دائم

كارگراني كه رابطه استخدامي آنان با كار فرما بر اساس قرارداد « ،كارفرما نمايد كه در اين صورت
مي بودن قرارداد كار آنها، كار دائم مستقر شده باشد، انعقاد قرارداد كار موقت بعدي در ماهيت دائ
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يعني دو قرارداد جداگانه فرض شده و قرارداد ). 65: الف1387الهيان، (» كندتغييري ايجاد نمي
توان همچنين قرارداد كار دائم را نمي. رسانداي به قرارداد دائمي گذشته نميموقت بعدي لطمه

  . بدون موافقت كارگر به قرارداد موقت تبديل كرد
ه فلسفه حقوق كار و اينكه حقوق كار بر دو پاية حمايتي و امري استوار است، يعني از با توجه ب

هاي الزم را پيش بيني نموده كه در حين كند و براي اين حمايت، تضمينحقوق كارگر حمايت مي
توان در بخشهايي كه مربوط به نظم توان بر خالف آنها تراضي كرد، اما ميانعقاد قرارداد، نمي

يعني حقوق بيشتري براي آنها قائل شد، لذا . ي اجتماعي است، توافق به سود كارگر نمودعموم
مهمترين رسالت و دستاورد حقوق كار نوين، ثبات و امنيت شغلي براي كارگران است و اصل در «

ديگر نبايد به تغيير عنوان  ،با اين توضيح. حقوق كار، استخدام دائمي كارگر است نه استخدام موقت
. رارداد كار از نامحدود به غير موقت، آثار حقوقي بار نمود و براي استخدام موقت، اصالت قائل شدق

دهد كه حتي براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه اجازه مي 7مادة  2مفهوم مخالف تبصره ي 
ور بهتر آن بود كه استخدام موقت براي كارهاي دائمي به ط. مستمر دارد، قرارداد كار موقت بست

چرا كه استخدام موقت و اخراج كارگر پس از انقضاي مدت و عدم تمديد . شدكلي ممنوع اعالم مي
، 1البته ظاهر تبصرة ). 74: 1377رنجبري، (» قرار داد موقت بر خالف اصول اوليه حقوق كار است

مر نشانگر آن است كه استخدام موقت در اصل براي كارهايي است كه طبيعت آنها جنبه غير مست
  . هماهنگي وجود ندارد  7ماده ي  2و تبصره  1دارد؛ ولي متأسفانه بين تبصره 

اند كه در مقررات اي از افراد با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و مشكل اشتغال، پيشنهاد كردهپاره
پذيري به صورت حذف بخش هاي پذيري وجود داشته باشد و از اين انعطافكار بايد انعطاف

  . كنندوق كار استفاده ميحمايتي حق
ها، در بطن رابطه كار، استثمار وجود دارد و اي حمايتنبايد فراموش كرد كه با وجود پاره«اما 

  كه بتوانند آن را يكسره آنتوانند از ميزان استثمار بكاهند، بيقوانين كار در بهترين حالت مي
پذيري مقررات كار بايد با نعطافهر نوع تغييري در جهت كم كردن خشكي و ا. كن كنندريشه

كه در كشورهايي مانند كشور ما به سبب نبود تشكّل هاي كارگري به ويژه آن. احتياط صورت گيرد
» گيردقوي، دفاع از منافع كارگران و ايجاد محيط كار سالم به همراه تفاهم بر عهده دولت قرار مي

  ). 41: ب1385عراقي، (
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   :تبعيض و امنيت شغلي .2.2
خود به صراحت تبعيض در استخدام را نادرست و  111المللي كار در مقاوله نامه شماره سازمان بين

به تصويب رسيده و كشور . م 1958در اين مقاوله نامه كه در سال . موارد آن را تبيين نموده است
يه نژاد، بدان ملحق شده است، هر گونه تفاوت، محروميت يا تقدم كه بر پا 1343ايران در سال 

و اشتغال، تساوي  در امور مربوط به استخدام... رنگ پوست، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي و
احتمال موفقيت و رعايت سلوك با كارگر را يا به كلي ازميان برده و يا بدان لطمه وارد سازد، 

اين موارد لذا كشورهاي مختلف در قوانين و در رفتار با كارگران بايد . مصداق تبعيض دانسته است
  . را حذف نمايند

نبايد فراموش كرد كه مسائل ناشي از تبعيض تنها با تصويب قانون و لغو و نسخ قانون ديگر «البته 
شكي . ها و طرز فكري كه موجب چنين وضعيتي شده از بين رودحل نمي شود و بايد پيش داوري

تر بوده و چه بسا مدتهاي شكلنيست كه اين كار به مراتب از تهيه و تصويب قانون و مقرارت، م
اما اگر دولتها خود در مبارزه با تبعيض، صادق باشند، تغيير روحيه . مديد، وقت الزم داشته باشد

  ). 253: 1367عراقي، (» مردم غير ممكن نيست
در سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آن، مصوباتي در مورد تبيين تبعيض و ممنوعيت آن 

كه بر اساس آنها . م 1948از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر مصوب . يده استبه تصويب رس
  ، تبعيض جنسيتي بوده كه يكي از موارد تبعيض. مختلف باشد تواند به صورتهايتبعيض مي

عدم تساوي پرداخت مزد زنان در . تواند هم در مرحله استخدام و هم در شرايط كار رخ دهدمي
  . هست برابر مردان از اين جمله

البته اگر كم بودن ساعات كار گروهي از كارگران . تبعيض ممكن است نسبت به ساعات كار باشد
نسبت به ديگران به صورت تخفيف يا حمايت بيشتري از آن ها باشد، مانند كارگران نوجوان و يا 

مثبت، نيل ها يا اقدامات چون غايت اينگونه تبعيض. زنان، مصداق تبعيض نبوده و ممنوع نمي باشد
توان آن را تبعيض عادالنه يا منصفانه و يا به عبارت به آرمان نهايي يعني عدالت و برابري است، مي

جهت نيل به ) به عنوان ابزار(يعني از ايجاد نابرابري . زدايي از طريق تبعيض دانستديگر تبعيض
 1تناد بند دوم ماده همچنين به اس). 97: 1388گرجي، (بهره گرفت ) همانند يك غايت(برابري 

تفاوت يا محروميت و يا حق تقدمي كه بر پاية «المللي كار سازمان بين 111مقاوله نامه شمارة 
 اي جهت اشتغال به حرفه معيني الزم شناخته شده باشد، تبعيض محسوب نخواهدصالحيت حرفه

  . »شد
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  :اخراج و امنيت شغلي .3.2
اخراج . باشدست كه به دو صورت موجه و غير موجه ميمهمترين عامل عدم امنيت شغلي، اخراج ا

براي دفاع از حقوق كارفرمايان در برابر كارگران خاطي و گاهي هم بنا به شرايط اقتصادي، موجه 
گردد، اما قابل دفاع و توجيه اگر چه اخراج موجه نيز منجر به عدم امنيت شغلي كارگران مي. است
  . باشدمي

ن گونه كه از نام آن پيداست، توجيه قانوني و منطقي براي اخراج كارگر از در اخراج غير موجه هما
لذا در چنين مواردي، مراجع حل اختالف كارگر و كارفرما، اخراج را غير . سوي كارفرما وجود ندارد

  . نمايندقانوني دانسته و حكم بازگشت به كار كارگر را صادر مي
لي هر چند تضمين امنيت شغلي كارگران، يكي از حقوق الملبايد در نظر داشت كه در اسناد بين

آنان است اما حق مطلقي به شمار نيامده و مالحظات اقتصادي و حفظ منافع كارفرما و كارگاه مانع 
به هر حال كارگر اخراجي «اما ). 521: 1367عراقي، (آن است كه اخراج به طور كلي ممنوع گردد 

طرفي به ارد بايد حق شكايت داشته باشد و بتواند نزد مقام بيچنانچه اخراج خود را غير موجه بپند
اين مقام نيز بايد اختيار داشته باشد كه در مورد برگشت كارگر به كار يا . دادخواهي بپردازد

  ). 522: 1367عراقي، (» پرداخت خسارت به او حكم الزم را صادر كند
با اين توضيح كه در . دام مجدد اشاره نموددر اشتغال يا استخ توان به حق تقدمدر اين زمينه مي

شود و يا به منظور تعطيل مي... هنگامي كه كارگاه به دليل مسائل اقتصادي، فني، ساختاري و
گردند، در صورت برطرف شدن مشكل، حق اشتغال با اي از كاركنان بيكار ميتعديل نيرو، عده

د، كه اين خود گوياي نوعي تضمين امنيت انكساني است كه قبالً در آن جا مشغول به كار بوده
  . شغلي كارگران بيكار شده است

كه عالوه بر آن ،ست كه، قانونگذار در صورت بروز استعفاا قانون كار آن 21مستفاد از تبصرة مادة 
آن را مقيد به كتبي بودن نموده است، براي كارگر مستعفي پانزده روز، فرصت برگشت از استعفا و 

اين امر تاكيد كننده ثبوت اصل حفظ شغل و امنيت شغلي و ادامه . ه كار قائل شده استامكان ادام
اشتغال حتي پس از تصميم اوليه استعفا و بيانگر اصل لزوم ابقاي عقود است كه هدف اصلي 

  1.باشدقانونگذار مي

                                                 
از كتاب صد مقاله در روش تحقيق علم حقوق به اصل ابقاء اعمال حقوقي  61دكتر جعفري لنگرودي در مقاله  .1

  .پرداخته است
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ش كاركنان هايي كه نياز به تعديل نيرو و كاههمچنين براي جلوگيري از عوارض اخراج در كارگاه
توان براي حفظ و رعايت امنيت شغلي كارگران از روش باز نشسته كردن كارگران قديمي دارند، مي

استفاده نمود تا تعديل نيرو و كاهش كاركنان با كمترين هزينه از نظر اخراج و كاهش امنيت شغلي 
  ).43: 1384جپ، پي(مواجه گردد 

  
  :تعليق و امنيت شغلي. 4.2

شود كه اجراي تعهد يكي از طرفين ممكن نبوده و انجام كار به طور ي گفته ميتعليق به وضعيت
تعليق قرارداد كار سخن گفته  قانون كار از 14هر چند  مادة . آيدموقت، به حالت تعليق در مي

دارد، پس از رفع مشكل انجام تعهد طرفين، قرارداد ولي با توجه به انتهاي ماده كه بيان مي است؛
عراقي، (گردد، منظور از تعليق، تعليق در تعهد طرفين است نه تعليق قرارداد كار اول برميبه حالت 

در اين . باشد )فورس ماژور(تعليق ممكن است از سوي كار فرما به دليل قوه قاهره ). 242: ب1385
اي براي پرداخت حقوق و صورت، تعهد كارگر نيز به حالت تعليق در مي آيد و كارفرما وظيفه

هاي تأمين شده مانند بيمه بيكاري لكن كارگران از ديگر حمايت. مزاياي كارگران بيكار شده ندارد
  ). 135: 1381موحديان، (گردند برخوردار مي

: از جمله. دهد كه به تعدادي از آنها در قانون كار اشاره شده استتعليق در موارد گوناگوني رخ مي
 16مادة (هاي بدون حقوق ، مرخصي آموزشي و مرخصي)ارقانون ك 19مادة (انجام خدمت وظيفه 

. و مواردي نيز در مبحث قانون كار نيامده است) قانون كار 18و  17مادة (، توقيف كارگر )قانون كار
مانند بيماري كارگر، مرخصي بارداري يا زايمان، تعليق در زمان رسيدگي به اخراج كارگر و نيز 

المللي جزء موارد تعليق به احت نيامده است ولي در مقررات بينمواردي كه در قانون كار به صر
  ). 247-252: ب1385عراقي، (آيد، مانند اعتصاب حساب مي

  ولي . هيچ كجاي قانون كار به صراحت از به رسميت شناختن حق اعتصاب بحث نشده است«
مذكور در ) توليدكاهش عمدي (و ) تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه(توان ذكر عنوان مي

  ). 146: 1388هدايتي زفرقندي، (» قانون كار را به نوعي اعتصاب تلقي كرد 142ماده 
پس از برطرف شدن موانع عدم انجام تعهد و برگشت كارگر براي انجام كار، حالت تعليق به پايان 

تعليق امتناع در صورتي كه كارفرما از پذيرش كارگر پس از رفع . يابدرسيده و قرارداد ادامه مي
تواند به هيئت تشخيص اداره كار مراجعه كند، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني بوده و كارگر مي

  ). 100: 1387اباذري فومشي، (نمايد 
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   :تأمين اجتماعي و امنيت شغلي. 5.2
ر د. هاي كارگران، ترس از دست دادن شغل و عدم امنيت شغلي مي باشدترين نگرانييكي از عمده

اي در چنين زمينه. بسياري از موارد، در هنگام از دست دادن شغل تقصيري متوجه كارگران نيست
اگر قوانين حمايتي وجود داشته باشد تا از كارگران در هنگام از دست دادن كار به داليل مختلف از 

نين پيري، بيكاري، از كار افتادگي، حوادث ناشي از كار و بازنشستگي حمايت كند، چ جمله
هاي مادي و معنوي در زمان كارگراني احساس امنيت خاطر كرده و به امنيت شغلي خود و حمايت

تجلي اين امنيت به صورت پيش بيني سازوكارهاي . شونداشتغال و از دست دادن شغل، مطمئن مي
  .حمايتي از طريق قوانين تامين اجتماعي است

. اندز كارگران، مقررات مختلفي را در نظر گرفتهحقوق كار و حقوق تأمين اجتماعي، براي حمايت ا
طوري كه حقوق كار، حقوق دوران تفاوت آن دو در زمان و چگونگي حمايت از كارگر است، به

باز : مانند. گيرداشتغال و حقوق تأمين اجتماعي، حمايت از كارگران در زمان عدم اشتغال را دربرمي
اين دو حقوق مكمل هم «... ي، حوادث ناشي از كار ونشستگي، بيكاري، از كار افتادگي، بيمار

شوند به طوري كه اگر پرداخت مستمري و بيمه بيكاري جزئي از نظام تأمين اجتماعي محسوب مي
باديني، (» محسوب شود، امنيت شغلي و فراهم كردن اشتغال در زمره اهداف حقوق كار است

1387 :140 .(  
المللي كار براي حمايت از كارگران در هنگام وقفه در جريان  سازمان بين 168مقاوله نامه شماره 

اين ). 298: 1386عراقي، (اشتغال، پيشنهاد حمايت كارگران تحت نظام بيمه بيكاري را نموده است 
يعني اگر امكان حمايت در زمان . مقاوله نامه به طور مشخص قصد حمايت از كارگران را دارد

در زمان عدم اشتغال، حمايت مادي از آنها را در نظر داشته و اشتغال با حفظ اشتغال نباشد، 
  . پرداخت بيمه بيكاري را توصيه نموده است

بديهي است، گسترش تأمين اجتماعي در كاهش اثرات منفي معيشتي ناشي از سالمندي، از كار 
ي و بهبود افتادگي، بيكاري، مستلزم ارتقاي كارآيي و برقراري عدالت اجتماعي، تأمين منابع مال

هاي اي از حمايتپاره) 146: 1378صالح خو، (مديريت است كه بايد با شرايط زمان هماهنگ شود 
تأمين اجتماعي مانند طرح بيمه بيكاري با هدف حمايت مالي از بيكاران موقت طراحي شده و براي 

  ). 211: 1378هاسيكنز، (مقابله با بيكاري طوالني مدت مناسب نيستند 
براي «. هاي مزد بگير استمين اجتماعي از ضروريات زندگي نوين و حمايت از گروهامروزه تا

  ها و تغييرات بازار كار ناشي ثبات شدن خانوادهپاسخگويي به نيازهاي تازه اجتماعي كه از بي
تغييراتي كه از افزايش بيكاري . اي جز توسل به طرحهاي تأمين اجتماعي نيستشود، غالباً چارهمي
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  هش امنيت شغلي، ازدياد تفاوت دستمزدها و افول موقعيت كارگران خويش فرما ناشي و كا
: 1378اوزبي، (» گيرندهايي هستند كه خود از جهاني شدن بازارها سرچشمه ميشوند، پديدهمي

147 .(  
  

  :بيمه بيكاري و امنيت شغلي . 6.2
ي حمايت از افرادي كه در سن از مصاديق حمايتهاي تامين اجتماعي، بيمه بيكاري است كه برا

  بيمه به افرادي تعلق  اين. شده است اشتغال هستند ولي از داشتن شغل محرومند پيش بيني
شمول قانون بيمه بيكاري به افرادي مصداق «به عبارت ديگر . گيرد كه مشمول قانون كار باشندمي

الهيان، (» گرفته باشند كند كه تحت پوشش هر دو قانون كار و تأمين اجتماعي قرارپيدا مي
هدف از برقراري بيمه بيكاري، جبران خأل در آمدي ناشي از، از دست دادن محل ). 201: ب1387

قانونگذار ). 65: 1378خادم آدم، . (اشتغال از طريق پرداخت و اعطاي كمك به بيكاران خواهد بود
اشتغال و عدم اشتغال در ماده  براي حمايت از كارگران و استفاده آنها از قوانين حمايتي در زمان

قانون كار، كار فرمايان را ملزم به بيمه كردن كارگران نموده است و براي تخلف آنها ضمانت  148
  ). 207: ب1387الهيان، (را پيش بيني نموده است  183اجرا و مجازات مقرر در ماده 

اي به كاركردن براي ديگران نداشته باشد و اصوالً نخواهد كار فرمايي ممكن است كسي عالقه
تواند توقع استفاده از بيمه بيكاري و مزاياي تأمين اجتماعي را داشته چنين فردي نمي. داشته باشد

است از كار نكردن شخص به دليل خارج از اختيار وي، به اين ترتيب،  بيكاري، عبارت«زيرا . باشد
زيرا وضعيت . ، متفاوت است...ساير خطرات اجتماعي مثل بيماري، از كار افتادگيبيكاري با 

  ). 112: 1370طالب، (» شوداقتصادي، اجتماعي، عامل اصلي بيكاري شناخته مي
اند و آماده كار هستند از حمايت قانون بيمه پر واضح است، كساني كه هنوز كاري را آغاز نكرده

و بيكاران جديد الورود نيز از ) 90: 1384هاشمي، . (باشندميبرخوردار ن 69بيكاري مصوب 
  ). 74: 1382رياضي و مشايخي، (اند بهرههاي اين قانون بيحمايت

توانند به اختيار و دلخواه خود را از شمول نظام بيمه بيكاري خارج كارگران و كار فرمايان نمي
اجباري است و كليه شاغلين و مزد بگيران به از آن جا كه نظام تأمين اجتماعي در ايران، . نمايند

هاي مندرج در آن هستند، شمول قانون بيمه بيكاري بر اجبار تابع اين قانون و برخوردار از حمايت
  ). 262: 1386عراقي، (گيرد شاغالن نيز به اجبار و بدون انتخاب آنان صورت مي
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  :حقوق بنيادين كار و امنيت شغلي .1

هاي اساسي حقوق كار را تشكيل داده و در كليه حقوقي هستند كه پايهحقوق بنيادين كار، 
. كشورها، صرف نظر از رشد اقتصادي و ميزان توسعه يافتگي بايد بدون قيد و شرط اعمال شود

بنيادين بودن برخي از حق ها بدان خاطر است كه وجود آنها مايه قوام و نبود آنها موجب زوال 
  ).27: 1388گرجي، (شود انسان مي) يتفرد يا فرد(شخص يا شخصيت 
، چهار دسته از اصول و حقوق را به عنوان اصول و 1998المللي كار مصوب اعالمية سازمان بين

  : حقوق بنيادين كارگران اعالم نمود كه عبارتند از
  و شناسايي مؤثر حق كارگران به مذاكره جمعي ) آزادي سنديكايي(حق سازماندهي  -1
  ر نوع كار اجباري يا بيگاري برچيدن ه -2
  ريشه كني مؤثر كاركودكان -3
اين حقوق كه جزئي از حقوق ) 411 ):الف( 1385عراقي، . (ل و استخدامحذف تبعيض در اشتغا -4

آيند بايد همانند معيارهاي حقوق بشر در تمام كشورها به اجرا ذاتي و اساسي انسانها به حساب مي
دكان، اعمال تبعيض در كار و كار اجباري به منزلة نفي حقوق اوليه و كشي از كار كوبهره«. در آيد

نبود آزادي سنديكايي و ممانعت از حق . ذاتي انسانها و نقض كرامت و شخصيت انساني آنهاست
هدف . تشكّل، نافي آن آزادي هاي اساسي است كه در اعالميه جهاني حقوق بشر بيان شده است

ها، همانا تأمين عدالت اجتماعي و مشاركت در ايت اين حقوق و آزاديبه رع هاتغايي از ترغيب دول
  ). 416: الف1385عراقي، (» تحقق توسعه عادالنه اقتصادي و اجتماعي همه جوامع است

از جمله آزادي . به تصويب رسيده بود 1919مواردي مشابه حقوق بنيادين كار در عهد نامه صلح  
سال در  14ن و كارفرمايان، منع به كار گماشتن كودكان كمتر از ها و اجتماعات براي كارگراانجمن

... صنايع، تأمين مزد مناسب براي هر كارگر و مزد مساوي براي زن و مرد در برابر كار مساوي و
  ). 63: الف1385عراقي، (
شود كه در نظر سازمان بين المللي كار، اصولي جزء حقوق با توجه به موارد مذكور، مالحظه مي 

تواند در امنيت شغلي كارگران مؤثّر باشد و چون اين موارد، بدون در بنيادين قلمداد شده كه مي
توان از اين اصول االجرا بوده، مينظر گرفتن رشد و ميزان توسعه يافتگي كشورها براي همگان الزم

زم براي از جمله منع تبعيض مي تواند به افرادي كه صالحيت ال. براي امنيت شغلي بهره گرفت
همچنين جلوگيري از كار . كسب شغلي را دارند، كمك كند تا به كار مناسب خود دست يابند

گردد تا كارفرمايان نتوانند با انگيزة استفاده از نيروي كار ارزان كودكان و منع استثمار آنها سبب مي
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آزادي . ايندكودكان، عمالً از استخدام و اشتغال افرادي كه در سن كار هستند، خودداري نم
هاي صنفي، گردد كه كارگران با داشتن تشكّلسنديكايي و حق تشكّل و مذاكرة جمعي سبب مي

هاي خودسرانه و نابجا جلوگيري كنند كه تمامي اين بتوانند از حقوق خود دفاع نموده و از اخراج
ي كارگران و همان گونه كه مزد مناسب برا. باشدموارد در جهت تضمين امنيت شغلي كارگران مي

تواند به جهتي تضمين كنندة امنيت شغلي مزد مساوي براي زن و مرد در برابر كار مساوي مي
  در اين قسمت به يكي از موارد مهم در امنيت شغلي يعني آزادي سنديكايي . كارگران باشد

  .پردازيممي
  

  :آزادي سنديكايي و امنيت شغلي. 1.3
 23ماده . يادين در مقررات بين المللي پيش بيني شده استآزادي سنديكايي به عنوان يك اصل بن
دارد كه هر شخصي حق دارد با ديگران سنديكا تشكيل دهد و اعالميه جهاني حقوق بشر اعالم مي

ميثاق حقوق مدني و  22همچنين در مادة . حق دارد براي دفاع از منافع خود به سنديكا بپيوندد
ي، اجتماعي، فرهنگي مصوب سازمان ملل متحد، قواعدي ميثاق حقوق اقتصاد 8سياسي و مادة 

سازمان  1948مصوب  87در مقاوله نامة شمارة . دربارة آزادي سنديكايي به تصويب رسيده است
المللي كار، چهار اصل به عنوان تضمين حقوق سنديكايي در برابر تجاوز مقامات دولتي بين

  : كشورهاي عضو مقرر شده است
كه نيازي به اجازه قبلي داشته باشند، ن و كارفرمايان حق دارند بدون آننخست آنكه كارگرا

  ها كه، اين سازماندوم آن. آيند هاي مورد نظر خود را تشكيل داده و به عضويت آنها درسازمان
نامه خود را تنظيم كرده و نمايندگان خود را انتخاب كنند، امور خود را توانند اساسنامه و آيينمي

كه، فعاليت و يا انحالل آنها از سوي مقامات سوم آن. كنند و برنامه كار خويش را تعيين كننداداره 
  . دولتي، موكول به رعايت تشريفات قضايي است

توانند تشكيل فدراسيون و يا كنفدراسيون داده هاي كارگري و كارفرمايي ميكه، سازمانچهارم آن
عراقي،   ؛495: 1367عراقي، (رمايي عضو شوند المللي كارگري و كارفهاي بيندر سازمان

  ). 177: الف1385
تواند كارگر را در همان سازمان، كار فرما نمي 1949مصوب  98بر اساس مقاوله نامه شماره ي 

. وضعي قرار دهد كه مجبور شود بين عضويت در سنديكا و استخدام شدن، يكي را انتخاب كند
  ). 187: الف1385عراقي، (



  1390بهار  ،اولشماره ، دومسال پژوهشنامه حقوقي،             86  

  ها تنها يكي از سه مورد به سنديكا اشاره اي نشده است و در كارگاه 69كار سال  در قانون
تواند وجود داشته باشد و اگر در هاي صنفي، شوراي اسالمي كار و يا نماينده كارگران ميانجمن

تواند بدون مشورت و كارگاهي، يكي از سه تشكّل قانوني وجود داشته باشد، اخراج كارگران نمي
اي كه بايد حتماً در نظر گرفته و تضمين شود آن است كه عضويت نكته. آنان انجام شود موافقت

هاي كارگري درهيچ صورتي نبايد منجر به لطمه به امنيت شغلي درسنديكا يا نهادها و تشكّل
  . كارگران شود

  
   :امنيت شغلي از ديدگاه قانون اساسي .2

توان در جهت حفظ و گسترش امنيت ه از آن ميدر قوانين و مقررات مختلف، مواردي آمده است ك
هاي مختلف خود به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در اصل. شغلي كارگران استفاده نمود

  . مواردي اشاره نموده كه نشانة ايجاد، حفظ و تداوم امنيت شغلي است
تصريح » اي همه افرادتأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار بر«به  ،در مقدمة اين قانون

از جمله بند نهم اصل سوم، . وظايف دولت را بيان داشته است ،همچنين در اصل سوم. شده است
و بند » هاي مادي و معنويرفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه«

ايجاد رفاه و رفع فقر و ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت پي«دوازدهم 
در » هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمهبرطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه

  . جهت اشتغال و رفع تبعيض و محروميت از كار، وظايفي را براي دولت مقرر نموده است
افراد ملت اعم از هاي نوزدهم و بيستم قانون اساسي نيز، در جهت تساوي مردم ايران و همه اصل

زن و مرد، دستورات صريحي را بيان كرده است كه مي توان از آن در جهت عدم تبعيض براي 
در اصل بيست و دوم، قانونگذار اساسي، . موارد مختلف از جمله استخدام و اشتغال استفاده نمود

ه قانون شغل اشخاص را همانند حيثيت، جان، مال، حقوق و مسكن از تعرض در غير مواردي ك
تجويز مي كند، مصون دانسته است كه اين خود گوياي امنيت شغلي و وظيفه نهادهاي حاكم در 

  . باشداحترام به آن مي
هاي هاي صنفي در كنار احزاب، جمعيت ها و انجمنهمچنين در اصل بيست و ششم نيز انجمن

ي آزادي تشكّل از هندههاي ديني، آزاد دانسته شده كه اين نشان دسياسي و اسالمي يا اقليت
اصل بيست و . هاي صنفي كارگران براي دفاع از حقوق و منافع كارگران مي باشدجمله تشكل

در اصل بيست و «. ي دولت در برابر آن اشاره داردهشتم نيز به طور مشخص به اشتغال و وظيفه
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كار و عدم تبعيض هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سه امر مهم يعني آزادي كار، حق 
  :اين سه امر را بيان داشته استاين اصل به شكل ذيل ). 87: ب1385عراقي، (» بيان شده است

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و : آزادي كار -1
  . حقوق ديگران نيست؛ برگزيند

ه مشاغل گوناگون براي همه افراد، امكان دولت موظف است با رعايت نياز جامعه ب: حق كار -2
  . اشتغال به كار ايجاد كند

  . دولت موظف است، شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد: عدم تبعيض -3
منظور از قيد مساوي يا شرايط مساوي اين است كه براي تمامي كارگران ساده، شرايط، يكي باشد «

  ). 64: 1370هاشمي، (» نيز رعايت تساوي شود و براي تمام صاحبان مشاغل تخصصي
اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر 

را حقي همگاني و تأمين آن را تكليف دولت دانسته ... بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي و
ونه تفسير كرد كه دولت به منظور ايجاد نظام فراگير قاعدتاً اصل بيست و نهم را بايد اين گ. است

تأمين اجتماعي كه از تكاليف حاكم آن است، هرگاه قوانين موجود را ناقص يا غير فراگير ببيند 
). 146: 1378نصيري، (بايستي الاقل قانون اجرايي را تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم كند مي

هاي اجتماعي را يشرو و مترقي، زمينه از بين رفتن تبعيضصرف تدوين يك قانون پ ،با اين همه
  ). 169: 1383بختيار نژاد، (كند فراهم نمي

، در مورد نه زمينه مربوط به 1952سازمان بين المللي كار مصوب  102در مقاوله نامه شماره 
ري تأمين اجتماعي شامل خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، مستمري بيكاري، مستم

پيري، مستمري مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي، مستمري مربوط به خانواده، 
مستمري بارداري، مستمري از كار افتادگي و مستمري ناشي از فوت سرپرست خانواده، مقرراتي 

  ). 45-46: 1384عراقي، (پيش بيني شده است 
گانه تأمين اجتماعي با رويكرد حقوق بشري  اي از نويسندگان معتقدند كه همه حمايتهاي نهپاره

  ). 50: 1387شهبازي نيا، (اند در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران پيش بيني شده
در اصل چهل و سوم، مواردي به عنوان ضوابط اقتصاد جمهوري اسالمي ايران ذكر شده است كه 

  :توان آنها را در جهت تضمين امنيت شغلي دانستمي
تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور «در بند دوم اصل چهل و سوم  :حق كار -1

رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل 
  . تصريح شده است» كار ندارند
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ل و عدم اجبار رعايت آزادي انتخاب شغ«بند چهارم اصل چهل و سوم : آزادي انتخاب شغل -2
  . را بيان داشته است» كشي از كارديگريافراد به كاري معين و جلوگيري از بهره

بند هفتم اصل چهل و سوم، استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي  -3
تربيت  دولت را موظف مي كند كه به ،اين بند. توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور را مقرر كرده است

افراد متخصص بپردازد كه اين امر سبب خواهد شد افراد با توانايي باالتري بتوانند به اشتغال دست 
  . يابند

در اصل چهل و ششم قانون اساسي نيز، به ممنوعيت سوء استفاده از كسب و كار خود براي سلب 
  شغلي افراد  حمايت از امنيت امكان كسب و كار از ديگري اشاره شده است كه نشان دهندة

  .باشدمي
  
  :گيرينتيجه .3

. ترس از دست دادن شغل و عدم امنيت شغلي است هاي كارگران،ترين نگرانييكي از عمده
بنابراين، اگر قوانين حمايتي وجود داشته باشد تا از كارگران در هنگام از دست دادن كار به داليل 

ده و به امنيت شغلي خود مطمئن چنين كارگراني احساس امنيت خاطر كر مختلف حمايت كند،
  .شوندمي

بيني قالب قرارداد كار دائم است، چرا كه اصل در حقوق كار، نه پيش ،هااز جمله اين حمايت
قراردادهاي كار دائم تا حدودي تضمين كننده امنيت . استخدام موقت، بلكه استخدام دائمي است

منيت شغلي براي كارگران، تضميني فراهم شغلي كارگران هستند اما قراردادهاي موقت از لحاظ ا
كنند، چرا كه در پايان مدت، اين قراردادها بدون موافقت كارفرما مبني بر تمديد آن، به پايان نمي
  .شودرسند و كارگر از ادامه اشتغال محروم ميمي
بدين  .تتدوين قوانين و تشريفات سخت راجع به اخراج كارگران اس اي ديگر از اين حمايت ها،پاره

معنا كه كارفرمايان براي پايان دادن به رابطه كارگري و كارفرمايي، بايد از طرقي مثل اخراج 
  .استفاده كنند كه آن هم نياز به تاييد مراجع حل اختالف دارد

آيد و نبايد متعرض آن بنابراين، مقوله امنيت شغلي به عنوان يك خط قرمز حقوق كار به شمار مي
زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصالح ساختارهاي يشة اشتغالشد و اگر در اند

كارهاي منطقي به آن دست يابيم، نه با ازبين بردن يك هاي غلط و با ارائه راهنامناسب و سياست
  اي از جامعه را تشكيل كه دغدغه طيف گسترده) اشتغال و امنيت شغلي(حق اساسي و مهم 

  .دهدمي
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دنياي امروز، مفهوم امنيت شغلي متحول شده است و آن توجه به امنيت شغلي از طريق در 
  . استا زي و پرورش انسانهتواناسا

ها به شود و سازمانها ميتر شدن سازمانها، تغييرات سريع باعث كوچك در آينده در اثر تجارت
ها به صورت يك سازمان). طور كه امروزه شاهد آن هستيمهمان(روند سمت مجازي شدن پيش مي

  آيند و ساير قسمت ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آن ها قرار هسته مركزي در مي
). به طوري كه امروزه تا حدودي شاهد آن هستيم(كنند گيرند و اكثر مردم براي خود، كار ميمي

كاركنان خود . گيردمي ها به صورت قسمتي از سود خواهد بود و جاي دستمزدهاي ثابت راپرداخت
كاركنان مجبورند همواره در حال  ،در اين شرايط. را بايد با قراردادهاي نامعين و مستقل وفق دهند

  .يادگيري باشند كه دليل اين وضعيت، افزايش روزافزون رقابت است
ز جمله ا(رود كه با در نظر گرفتن فلسفه حمايتي حقوق كار و اصول بنيادين و مهم آن  اميد آن مي
برداشته شود، چرا ) 7به ويژه تبصره دوم ماده (ثري در اصالح قانون كار ؤهاي مگام) امنيت شغلي

توان كارآيي كه با تدوين قوانيني منطبق با اصول و فلسفه حقوق كار و اصالح قوانين موجود، مي
  .تري از اين قانون انتظار داشتافزون
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